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EKOBUD - nowa alternatywa
dla budownictwa energooszczêdnego
Niew¹tpliwym atutem tej technologii jest przystosowanie wszystkich elementów do rêcznego, nieskomplikowanego monta¿u. Ale to nie koniec oszczêdnoœci wynikaj¹cych z zastosowania tej technologii.
Przyjrzyjmy siê budowie tradycyjnej i w technologii Ekobud. Typowy - niewielki - dom jednorodzinny o powierzchni u¿ytkowej 122 m2 , z gara¿em.

W nowoczesnym budownictwie energooszczêdnoœæ staje siê ju¿ standardem.
Natomiast rosn¹ce ceny noœników energii zachêcaj¹ inwestorów do korzystania
z rozwi¹zañ daj¹cych jeszcze wiêksze oszczêdnoœci w stosunku do wymaganych przepisami. Coraz czêœciej siêga siê po rozwi¹zania niskoenergetyczne, pasywne a nawet plus energetyczne. Do dyspozycji projektantów pozostaje wiele
technologii budowlanych i instalacyjnych, które daj¹ mo¿liwoœci uzyskania takich rozwi¹zañ. Istnieje równie¿ wiele instrumentów prawnych, daj¹cych mo¿liwoœæ wsparcia finansowego na wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii
(OZE) przy budowie domu oraz na dzia³ania proekologiczne.
W maju b.r. NFOŒiGW rozpocz¹³ konsultacje projektu programu priorytetowego "Dop³aty do kredytów na budowê domów energooszczêdnych", który ma obowi¹zywaæ w okresie
2013-2018. Beneficjentami programu maj¹ byæ osoby fizyczne buduj¹ce domy jednorodzinne lub kupuj¹ce od deweloperów domy jednorodzinne i mieszkania w domach wielorodzinnych. Planowana dop³ata NFOŒiGW uzale¿niona bêdzie od osi¹gniêtego wskaŸnika zapotrzebowania budynku/mieszkania na energiê u¿ytkow¹ do ogrzewania:
dla budynków jednorodzinnych
NF40 - EUco
40 kWh/(m2rok) - dop³ata 20 000 z³ brutto
NF15 - EUco
15 kWh/(m2rok) - dop³ata 40 000 z³ brutto
dla mieszkañ w budynkach wielorodzinnych
NF40 - EUco
40 kWh/(m2rok) - dop³ata 10 000 z³ brutto
NF15 - EUco
15 kWh/(m2rok) - dop³ata 15 000 z³ brutto
Energia u¿ytkowa do ogrzewania domu jest to iloœæ ciep³a, która z systemu grzewczego
trafia do pomieszczeñ ogrzewanych, sk¹d pod postaci¹ strat ciep³a (przez przenikanie i na
drodze wentylacji) trafia do otoczenia.
Energooszczêdnoœæ budynku musi byæ uwzglêdniona ju¿ na etapie projektu. W takich
rozwi¹zaniach istotne s¹ wszystkie elementy: pocz¹wszy od usytuowania budynku na dzia³ce, bry³y budynku, planowanego uk³adu pomieszczeñ poprzez system ogrzewania, system
wentylacyjny a¿ do najwa¿niejszych rozwi¹zañ jakimi s¹ przegrody budowlane i stolarka.
Wszystko po to by eksploatacja budynku by³a tañsza przy mniejszych stratach ciep³a. Straty
ciep³a z budynku s¹ bezpoœrednio konsekwencj¹ izolacyjnoœci termicznej jego przegród zewnêtrznych. W przepisach budowlanych i projektach izolacyjnoœæ termiczna jest definiowana
wspó³czynnikiem przenikania ciep³a, oznaczanym jako U. Im ni¿sza jego wartoœæ tym lepsze
w³aœciwoœci cieplne przegród. Poni¿ej, dla porównania, zestawiono wartoœci wymagane
przepisami i dla budynków niskoenergetycznych.

Gdy przegroda ma byæ jednowarstwowa kluczow¹ rolê odgrywa izolacyjnoœæ materia³u,
natomiast w przypadku przegrody wielowarstwowej decyduj¹ce znaczenie ma izolacyjnoœæ
warstwy ocieplenia.
Przegrody w budynkach energooszczêdnych powinny charakteryzowaæ siê du¿¹ akumulacyjnoœci¹, gdy¿ energia pozyskiwana w konkretnym momencie z promieniowania s³onecznego nie zawsze odpowiada aktualnym potrzebom. Powinna wiêc istnieæ mo¿liwoœæ akumulacji w masywnych czêœciach konstrukcyjnych. Po³¹czenie elementów konstrukcyjnych oraz
izolacji powinno byæ rozwi¹zane tak, aby do minimum ograniczyæ wystêpowanie mostków termicznych. Mostki termiczne powstaj¹ w miejscu pocienienia oraz przerwania izolacji, wystêpuj¹ najczêœciej na po³¹czeniu p³yt balkonowych ze stropem, w oœcie¿ach otworów okiennych
i drzwiowych, po³¹czeniu œciany szczytowej z dachem oraz na nadpro¿ach okiennych. Straty ciep³a w tym przypadku okreœla liniowy wspó³czynnik przenikania ciep³a mostka.
Najczêœciej stosowanym rozwi¹zaniem œciany zewnêtrznej jest przegroda dwuwarstwowa, co wynika ze wzglêdów ekonomicznych - uzyskuje siê te same wartoœci izolacyjnoœci termicznej w porównaniu do dro¿szych ale i trwalszych uk³adów trójwarstwowych. Ciekaw¹ alternatyw¹ do rozwi¹zañ tradycyjnych jest wykorzystanie idei deskowañ traconych, któr¹ zastosowano w technologii energooszczêdnej EKOBUD. Jest to system izolacyjnych, bazuj¹cych na p³ytach styropianowych, szalunków traconych dla wykonania monolitycznych elementów konstrukcyjnych zapewniaj¹cy standard przegród dla budownictwa energooszczêdnego i pasywnego. Przeznaczony jest do realizacji sposobem gospodarczym, bez u¿ycia
ciê¿kiego sprzêtu.
Du¿e straty ciep³a odczuwa siê przez Ÿle zaizolowane fundamenty, dlatego szczególnie
wa¿ne jest u³o¿enie na nich izolacji termicznej. Technologia przewiduje wykonanie fundamentów w kszta³tce ze styropianu. Œciany fundamentowe wylewane w szalunkach traconych,
w których zarówno p³yta zewnêtrzna jak i wewnêtrzna szalunku wykonana jest ze styropianu
gruboœci 15 cm

wewnêtrzna izolacja
krawêdziowa
pod³ogi
niweluje mostek
termiczny
po³¹czenia
pod³ogi ze œcian¹
fundamentow¹

Zewnêtrzna p³yta
styropianowa stanowi
izolacjê obwodow¹
budynku

Œciany zewnêtrzne i wewnêtrzne czêœci nadziemnej oraz czêœci podziemnej budynku wykonuje siê, jako monolityczne w szalunku traconym. Szalunki przygotowywane s¹ w zale¿noœci od rodzaju œciany. W przypadku œcian zewnêtrznych, zewnêtrzn¹ stronê stanowi ocieplenie ze styropianu, o maksymalnej gruboœci 25 cm, wewnêtrzn¹ stronê stanowi p³yta cementowo-drzazgowa gr. 12 mm. Dla œcian wewnêtrznych szalunek wykonuje siê z p³yt stanowi¹cych jednoczeœnie powierzchniowe wykoñczenie œcian. Obie strony szalunku po³¹czone s¹
za pomoc¹ przewi¹zek dystansowych.

Monta¿ zaczyna siê od wykonania konstrukcji stabilizuj¹cej ze stali lub drewna. Miêdzy
konstrukcj¹ stabilizuj¹c¹ nale¿y ustawiæ pierwszy poziom szalunku traconego, mocuj¹c go do
ramek prêtami poziomymi (które nale¿y usun¹æ po betonowaniu). Je¿eli konstrukcja œcian tego wymaga, w szalunku nale¿y u³o¿yæ ewentualne zbrojenie. Po zabetonowaniu ca³ego poziomu œciany w obrêbie kondygnacji, nale¿y przyst¹piæ do monta¿u nastêpnego poziomu szalunku traconego. Tak wykonana œciana zewnêtrzna osi¹ga wspó³czynnik przenikania ciep³a
U wynosz¹cy 0,15 W/(m2K) i jednoczeœnie charakteryzuje siê du¿¹ akumulacyjnoœci¹ ciep³a,
co odpowiada standardowi pasywnemu. Umieszczone od strony wewnêtrznej p³yty cementowo-drzazgowe stanowi¹ warstwê wykoñczeniow¹ - zastêpuj¹ tradycyjny tynk cementowo-wapienny.
Technologia przewiduje stosowanie lekkich stropów gêsto¿ebrowych, z wype³nieniem
blokami styropianowymi.

Je¿eli strop wymaga ocieplenia to do uzyskania wartoœci wspó³czynnika U=0,15 W/(m2K)
wystarczy warstwa styropianu gruboœci 10 cm.
Konstrukcjê dachu stanowi tradycyjna wiêŸba dachowa, dostosowana do geometrii dachu oraz obci¹¿eñ œrodowiskowych. Istotny jest tutaj uk³ad materia³owy: warstwa izolacyjna
gruboœci 30cm z³o¿ona jest z we³ny mineralnej u³o¿onej w obszarze miêdzykrokwiowym oraz
p³yt styropianowych EPS 038 DACH, z ryflowaniem na górnej powierzchni, tworz¹cej system
wentylacji dachu. Do p³yt styropianowych montowanych metod¹ klejow¹ mocowane s¹ p³yty
cementowo-drzazgowe, stanowi¹ce poszycie dachu pod krycie pap¹ podk³adow¹. Warstwa
hydroizolacji mo¿e byæ wykonana z papy termozgrzewalnej lub dowolnego pokrycia dachówkowego. Stronê wewnêtrzn¹ nale¿y pokryæ warstw¹ paroizolacyjn¹ i wykoñczyæ np. p³yt¹ gipsowo-kartonow¹. Taki uk³ad warstw zapewnia wspó³czynnik przenikania ciep³a wynosz¹cy
0,13 W/(m2K).

Jedno z tradycyjnych rozwi¹zañ: œciany dwuwarstwowe z gazobetonu 24 cm, ocieplone
styropianem 12 cm, strop Teriva, pod³oga z ociepleniem styropianem o gruboœci 8 cm, dach
z izolacj¹ z we³ny mineralnej miêdzy krokwiami - wszystkie te przegrody spe³niaj¹ aktualne
wymagania dotycz¹ce izolacyjnoœci termicznej. Dom w technologii Ekobud to opisane ju¿ wy¿ej innowacyjne rozwi¹zania konstrukcji fundamentów, œcian, stropów i dachu, uzupe³nione
pod³og¹ o podwy¿szonej izolacyjnoœci termicznej. Wszystkie przegrody spe³niaj¹ standard
budynku niskoenergetycznego. Przyjrzyjmy siê kosztom, wynikaj¹cym z ró¿nicy wykonania.

Z zamieszczonej powy¿ej uproszczonej analizy porównawczej wynika, ¿e koszt wykonania poszczególnych elementów w technologii Ekobud jest wy¿szy o ok. 5800 z³. Ale jednoczeœnie zostan¹ ograniczone straty ciep³a a tym samym koszty ogrzewania (paliwo - np. gaz
ziemny, energia elektryczna potrzebna do zasilania regulacji kot³a i pomp obiegowych).
Dla porównania wybierzmy wspomniany gaz

Roczny koszt ogrzewania domu w technologii tradycyjnej:
Roczny koszt ogrzewania domu w technologii Ekobud:

4 480 z³
2 835 z³

Oszczêdnoœæ:

1 645 z³

W najprostszym rachunku inwestycja w technologiê Ekobud zwróci siê po 3,5 roku. Ale
je¿eli zostanie ona wprowadzona na etapie projektowania, to czas zwrotu zmaleje niemal do
zera. Dlaczego? Poniewa¿ stosuj¹c t¹ technologiê zmniejszamy zapotrzebowanie budynku
na ciep³o o ok. 40%. W konsekwencji takie zapotrzebowanie zapewni kocio³ o mniejszej mocy, temperaturê w pomieszczeniach zapewni¹ mniejsze grzejniki. Skraca siê równie¿ sezon
grzewczy o ponad dwa tygodnie. Mo¿na zastanowiæ siê nad zmian¹ Ÿród³a ciep³a, ¿eby unikn¹æ wysokich kosztów sta³ych (op³aty sta³e i abonamentowe)
Decyzja o zastosowaniu technologii Ekobud mo¿e byæ pierwszym krokiem do skorzystania z wspomnianego wy¿ej projektu programu priorytetowego NFOŒiGW „Dop³aty do kredytów na budowê domów energooszczêdnych”. Uk³ady warstwowe poszczególnych
przegród (œciana, dach, pod³oga, strop) spe³niaj¹ wymagania budynku o standardzie niskoenergetycznym i pasywnym.
Po wprowadzeniu dodatkowych warunków, takich jak:
u zwarta bry³a budynku
u energooszczêdne oszklenie i ramy okienne; okna (oszklenie i ramy) powinny mieæ wspó³czynniki U nie przekraczaj¹ce 0,80 W/(m2K),
u przemyœlany program u¿ytkowy,
u korzystne usytuowanie otworów okiennych (elewacje nas³onecznione),
u mo¿na uzyskaæ standard okreœlany w programie jako NF40 z dop³at¹ 20 000 z³ brutto
i rocznymi oszczêdnoœciami kosztów ogrzewania ponad 50% w stosunku do rozwi¹zañ
tradycyjnych.
Je¿eli to rozwi¹zanie zostanie uzupe³nione dodatkowo o wymagania dla budynków pasywnych
u wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciep³a o sprawnoœci powy¿ej 90%,
u wstêpne podgrzanie powietrza wentylacyjnego przez gruntowy wymiennik ciep³a
u zapewniona szczelnoœæ pow³oki zewnêtrznej budynku,
u koszty ogrzewania spadn¹ do 25% wyjœciowej wartoœci a dop³ata mo¿e wzrosn¹æ do
40 000 z³ brutto.
Wnioski s¹ tutaj oczywiste: wprowadzenie energooszczêdnych technologii jest zawsze
dla inwestora op³acalne. NFOŒiGW proponowanymi dop³atami bêdzie zachêcaæ do ich stosowania. Ale korzyœci to nie tylko dop³aty ale przede wszystkim wyraŸne obni¿enie kosztów
eksploatacji budynku, a tym samym szybki zwrot poniesionych, dodatkowych, nak³adów.

System wykonania fundamentów i pod³ogi umo¿liwia nawet w budynku nie podpiwniczonym uzyskanie w jednym procesie pe³nego uk³adu materia³owego przegrody z zachowaniem
ci¹g³oœci izolacji cieplnej, eliminuj¹c wystêpuj¹cy w rozwi¹zaniach tradycyjnych mostek termiczny
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