
Budownictwo energooszczędne lub pasywne:
nowe technologie w budowie własnego domu

Budownictwo energooszczędne i pasywne to  odpowiedź
technologiczna społeczeństwa dla całego świata na ciągły
wzrost konsumpcji energii oraz wzrost cen zużytej energii. 
Dziś w budownictwie doskonalone są materiały i poszukiwane  nowe technologie z myślą o
środowisku naturalnym. Budownictwo energooszczędne i pasywne  cechuje się niższym niż w
przypadku standardowego budynku zapotrzebowaniem na ciepło i ograniczeniem do minimum strat
energii podczas eksploatacji budynku. Stosowanie nowoczesnych materiałów i rozwiązań powoduje,
że nowe i remontowane budynki są bardzo szczelne. W celu uzyskania jak najmniejszego poziomu
zużycia energii w trakcie eksploatacji budynku stosuje się m.in.: innowacyjne systemy budowlane np.
technologia Ytong  lub system Silka.  Używając tych materiałów budynek wykorzystuje energię
dostarczaną z promieniowania słonecznego w sposób bierny, czyli bez konieczności wprowadzania
dodatkowych rozwiązań instalacyjnych.

Innowacyjne systemy budowlane to produkty zaprojektowane w taki sposób, by idealnie
współgrały ze sobą. Budowa w jednym spójnym systemie zapewnia znacznie wyższą jakość
wykonania niż przy wykorzystaniu różnych technologii pochodzących od różnych producentów.
Dzięki temu zyskujemy krótszy jest czas realizacji inwestycji, a także niższe koszty budowy.

Technologia Ytong  jest jednym z pierwszych kompletnych systemów budowlanych.  Pozwala na
szybkie wzniesienie domu od piwnicy aż po dach. Głównymi zaletami technologii Ytong  to
naturalność, stosunkowa lekkość, łatwość obróbki i uniwersalność stosowania. Ekologia systemu
Ytong wynika z zastosowania do produkcji materiałów wyłącznie z naturalnych składników - piasku,
wapna i wody - oraz zachowania ostrego reżimu technologicznego o zamkniętym obiegu.

Marka Ytong wraz z technologiami Silka i Multipor to kompleksowe  i  odpowiadające na
najbardziej spersonalizowane potrzeby rozwiązanie budowlane. System ten umożliwia budowę
każdego typu budynku, od jedno- do wielorodzinnych domów, przy zabezpieczeniu najwyższej jakości
wykonania oraz zapewnieniu wysokiego stopnia energooszczędności obiektu. 

Najbardziej znanym elementem systemu Ytong są bloczki. Ich wielką zaletą jest relatywna lekkość
oraz uchwyty - dzięki tym walorom łatwo się je przenosi i układa, a co za tym idzie - rośnie szybkość
budowania. Bloczki są profilowane, charakteryzują się niezwykłą dokładnością wykonania, co
umożliwia stosowanie cienkiej spoiny. Zapewnia to jednorodność ściany. Jednorodne bloczki Ytong
z ciepłego betonu komórkowego wzbogacone są o dodatkowe elementy: nadproża Ytong, kształtki
Ytong U, elementy ocieplenia wieńca Multipor, bloki Silka E-S do budowy fundamentów i ścian
piwnicznych, mineralne płyty izolacyjne Multipor oraz systemowe stropy Ytong.

Elementy w kompleksowym systemie budowlanym - Ytong Silka Multipor zaprojektowano tak, żeby



maksymalnie zminimalizować pojawienie się mostków termicznych, które są miejscem potencjalnej
ucieczki zgromadzonego w budynku ciepła. 

Budownictwo energooszczędne
Jednym z najcieplejszych materiałów budowlanych do budowy ścian jednowarstwowych
o parametrach domu energooszczędnego są bloczki Ytong Energo+, które spełniają najwyższe
parametry termiczne przy wysokiej wytrzymałości na ściskanie 2 N/mm2.

Boczki Ytong Energo+ dostępne są w dwóch grubościach: 36,5 i 48 cm. Elementy o grubości 36,5
cm pozwalają wznosić mury, które bez dodatkowej izolacji spełniają aktualne normy cieplne dla ścian
zewnętrznych budynków mieszkalnych. Natomiast bloczki o grubości 48 cm nie wymagają ocieplenia
nawet przy budowie domu energooszczędnego, gdzie współczynnik przenikania ciepła U musi być
mniejszy lub równy 0,20 [W/(m2K)].

Budownictwo pasywne
Dom pasywny jest to budynek, w którym za pomocą szeregu rozwiązań technologicznych
zminimalizowane jest roczne zapotrzebowanie na energię. Koszty dogrzewania są znikome, a
komfort cieplny jest bardzo wysoki. W domu pasywnym średnia temperatura jest wyższa niż w
innych budynkach, nawet energooszczędnych. Okres grzewczy w domu pasywnym jest o połowę
krótszy i wynosi około 3 miesiące. Dom pasywny jest inwestycją wysoko opłacalną, gdyż jego
eksploatacja więżę się z minimalnymi startami energii, a co za tym idzie znacznie zredukowanymi
kosztami utrzymania budynku.

Dom pasywny to ulepszone parametry termiczne wszystkich elementów i systemów budynku, nie
trzeba już instalować w obiekcie energochłonnych rozwiązań grzewczych. Ściany w domu pasywnym
powinny wykazywać się dużą akumulacyjność cieplną. Bloki wapienno-piaskowe w technologii Silka
są w stanie akumulować bardzo dużo ciepła dzięki wysokiemu ciężarowi objętościowemu, a także
ułatwiają budowę domu dzięki wysokiej dokładności wymiarów i specjalnym uchwytom i otworom
montażowym. Silka oddaje ciepło do wnętrza budynku przez długi czas tj. zimą  utrzymanie komfort
ciepła w budynku, a latem znacznie ogranicza koszty chłodzenia obiektu.

Bloki Silka charakteryzuje  wysoka wytrzymałość na ściskanie, bardzo duża paroprzepuszczalność,
dobra izolacja akustyczna, wysoka odporność ogniowa i mrozoodporność oraz zdolność do
utrzymania optymalnej wilgotności w powietrzu, dzięki własności hydroregulacji. Poza tym są łatwe
w obróbce. Mniejsza grubość ścian konstrukcyjnych pozwala na zastosowanie grubszej warstwy
ocieplenia i zwiększa powierzchnię użytkową obiektu. Bloki wapienno-piaskowe Silka o grubości 18
cm, a nawet 12 cm można z powodzeniem stosować jako materiał konstrukcyjny w standardach
budownictwa pasywnego.
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