
Ściany budynku energooszczędnego i
pasywnego na tle budynków standardowych.
Cz. II

Nową grupą izolacji są izolacje transparentne, są to systemy
służące do pozyskiwania energii słonecznej, najczęściej
sytuowane od strony południowej budynku. Jeszcze innym a
zupełnie nowym rozwiązaniem są izolacje zmiennofazowe
stosowane są one od strony wewnętrznej. Izolacje tego typu
mają dobry współczynnik przenikania ciepła lambda =0,05
W/mK, materiał tak zbudowany wykorzystuje zjawisko
powstające w wyniku przemiany fazowej polegające na
pochłanianiu i oddawaniu ciepła w trakcie przemiany fazowej.

 

Aby budynek spełniał standard budynku pasywnego należy
zrealizować rygorystyczne warunki takie jak:
 

izolacyjność termiczna przegród zewnętrznych U ≤ 0,15 W/(m2 K)●

powierzchnia przeszklona U ≤ 0,8 W/(m2 K)●

współczynnik przepuszczalności promieniowania g > 0,50●

ograniczenie do minimum, lub eliminacja mostków cieplnych.●

szczelność budynku – n 50 ≤ 0,6 h -1 ,●

wysoką sprawność rekuperacji n > 75%.●

Należy przy tym pamiętać iż obniżenie współczynnika U dla przegród zależy od zastosowania dużych
grubości materiałów izolacyjnych, czyli najkorzystniej jest przyjmować materiały o jak najmniejszym
współczynniku przewodzenia ciepła lambda [W/mK]. Stosowane w przypadku budownictwa
pasywnego materiały izolacyjne powinny odpowiadać normom polskim lub świadectwom ITB. Od
sposobu ułożenia materiału izolacyjnego w dużej mierze zależy ograniczenie lub całkowita eliminacja
mostków cieplnych, które odpowiadają za uciekanie ciepła przez przegrody zewnętrzne. Szczegóły
dotyczące materiałów termoizolacyjnych zawarte są m.innymi w normie PN – EN 6946 „Komponenty
budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania ”
lub wytyczne.

 

https://www.pasywny-budynek.pl/dom/budowa/izolacje/podstawowe-informacje-o-izolacjach
https://www.pasywny-budynek.pl/dom/mostki-termiczne-zwane-cieplnymi


Poniżej w Tabeli 1 zamieszczono wybrane wartości współczynników
przewodzenia ciepła lambda [W/mK] zalecane do wykorzystania w przypadku

domów pasywnych/ energooszczędnych [3].

 

 

Współczynnik przewodzenia ciepła lambda [W/mK] Wartość

Styropian – dla domu niskoenergetycznego 0,036

Styropian – dla domu pasywnego 0,032

Styropian XPS 0,036

Tynk cementowo – wapienny 0,68

Bloczki z betonu komórkowego 0,21

Wylewka 1,15

Parkiet z klepki dębowej 0,20

Pianka montażowa 0,036

Blacha ocynkowana 58

Papa 0,18

Wełna mineralna 0,039

Drewno 0,16

Bloczki kermazytobetonowe 0,42

Płyta gipsowo – kartonowa 0,23

Purenit 0,08

Beton 1,70

Beton zbrojony 1,70

 

 

Biorąc pod uwagę nowoczesne trendy w budownictwie pasywnym należy przypuszczać, iż w
przyszłość na rynku pojawi się coraz więcej materiałów o jeszcze lepszych współczynnikach, a ich
ceny z uwagi na rosnącą konkurencje na rynku zaczną maleć.

 

<-- Część 1

https://www.pasywny-budynek.pl/dom/sciany-budynku-energooszczednego-i-pasywnego-na-tle-budynkow-standardowych-cz-i
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