
Dom pasywny - co to jest i na czym polega ?

Budownictwo pasywne cieszy się rosnącym
zainteresowaniem Polaków. Wpływa na to kilka czynników.
Do głównych zaliczane są: wyższe koszty eksploatacyjne
domu, wahania na rynku energetycznym i surowcowym, a
także wzrost świadomości ekologicznej. Efektem tego jest
poszukiwanie bardziej wydajnych rozwiązań
technologicznych w zakresie budowy domów oraz wdrażanie
ich. Świetnym tego przykładem jest dom pasywny. Czym jest
i na czym polega?
 

Czym jest budynek pasywny?
Dom pasywny to taki, w którym ogrzewanie opiera się na działaniu promieni słonecznych,
odnawialnych źródeł energii oraz dobrej izolacji. Oznacza to, że nie ma potrzeby dodatkowej
produkcji energii za pośrednictwem nieodnawialnych źródeł. Dzięki temu cieszy się on dużą
wydajnością i niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Dom pasywny to szczególny rodzaj klasyfikowany
do budownictwa energooszczędnego. Aby został uznany za pasywny, zapotrzebowanie energetyczne
w skali roku nie może przekroczyć 15 kWh na m2. To stosunkowo rygorystyczne wymagania.

 

O co zadbać przy budowie domu pasywnego lub domu energooszczędnego?

Przy budowie domu pasywnego należy zadbać o spełnienie kilku podstawowych zasad. Przede
wszystkim należy ograniczyć straty ciepła, dzięki czemu będzie mogło być ponownie wykorzystywane,
a zapotrzebowanie energetyczne budynku maleje. Można to osiągnąć poprzez ponadstandardową
izolację i uzyskanie niskiego współczynnika przenikania ciepła. Kolejne zasady to m.in.:

prosta i przeszklona bryła domu; czyli odpowiedni projekt domu i odpowiednia działka●

odpowiednie usytuowanie budynku i pomieszczeń względem stron świata, aby maksymalnie●

wykorzystać wplyw promieniowania słonecznego (np. salon od strony południowej, sypialnia od
strony północnej);
odzysk ciepła;●

wysoka izolacyjność poszczególnych elementów konstrukcji budynku;●

wykorzystywanie ekologicznych źródeł energii, np. pompa ciepła z gruntowym wymiennikiem●

ciepła, instalacje fotowoltaiczne, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i inne;
korzystanie tylko z dobrej jakości materiałów budowlanych.●

https://www.pasywny-budynek.pl/dom/odnawialne-zrodla-energii-w-pigulece


 

 

Korzyści związane z budownictwem pasywnym

Budownictwo pasywne niesie ze sobą określone korzyści. Przede wszystkim jest to rozwiązanie,
które generuje mniejsze koszty eksploatacyjne. Oznacza to, że roczne utrzymanie domu będzie
zdecydowanie niższe, niż w przypadku tradycyjnego budownictwa. Ponadto jest zgodne z wysokimi
standardami dbałości o środowisko. Przepisy zmieniają się w kierunku tego, aby nasze domy
generowały mniej zanieczyszczeń. Postawienie na dom pasywny już teraz sprawia, że na przestrzeni
najbliższych lat uniknie się kosztów związanych z gruntownym remontem. Choć budowa tego typu
domu jest o około 15% droższa, to jednak inwestycja stosunkowo szybko się zwraca. Bez wątpienia
warto o tym pomyśleć.

Pogłębiaj swoją wiedzę, czytaj poradniki 
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