
Korzyści z budownictwa pasywnego

Budownictwo pasywne cieszy się rosnącą popularnością
wśród świadomych klientów. Przede wszystkim jest to
związane z dbałością o ochronę środowiska naturalnego, jak
i z możliwością wygenerowania sporych oszczędności. Warto
zatem zastanowić się nad tym, czym właściwie jest
budownictwo pasywne, jakie są jego cechy charakterystyczna
i jakie korzyści się z nim wiążą. Sprawdźmy.
 

Czym jest budownictwo pasywne?
Budowa domu to zawsze nie lada wyzwanie. Już na etapie planowania i projektowania decydujemy
się na określony standard i metodykę wykorzystywaną przy konstrukcji. Jednym z wyborów jest dom
pasywny. Budownictwo pasywne charakteryzuje się przede wszystkim niskim zużyciem energii
elektrycznej. Aby dany budynek został do niego zakwalifikowany, musi spełniać standard
zapotrzebowania nieprzekraczającego 15 kWh/m2 w skali roku. W wyliczeniach brane jest pod
uwagę zużycie energii pierwotnej, która służy m.in. do zasilania urządzeń elektrycznych,
podgrzewania ciepłej wody użytkowej, czy też ogrzewania i oświetlania pomieszczeń w budynku.

 

Spełnienie tych norm możliwe jest tylko dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych i energooszczędnych
rozwiązań w budownictwie, a także odpowiednich materiałów konstrukcyjnych. To wszystko idzie w
parze z wykorzystaniem potencjału energii odnawialnej. Podstawowa charakterystyka domów
budowanych w modelu pasywnym to m.in.:

proste, prostokątne lub kwadratowe bryły budynków;●

dużo przeszkleń od strony popołudniowej;●

maksymalne wykorzystanie energii słonecznej;●

wykluczenie z projektu trudnych izolacyjnie elementów;●

odpowiedni rozkład pomieszczeń;●

unikanie strat energii cieplnej;●

wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii zgodnie z najwyższymi standardami ekologii;●

odpowiednia wentylacja;●

https://www.pasywny-budynek.pl/technologie/historia-i-definicje/architektura-budynku-pasywnego


nowoczesna technologia minimalizująca zużycie energii.●

 

 

Korzyści związane z budownictwem pasywnym. Poznaj jego wady i zalety

Oczywiście budownictwo pasywne ma swoje wady i zalety. Podstawowe korzyści dla
inwestora to m.in.:

zwiększona energooszczędność budynku i zmniejszone koszty eksploatacyjne;●

pozbawienie budynku wad konstrukcyjnych i zadbanie o jego solidność;●

skuteczny system wentylacji;●

wysoki stopień wyciszenia;●

ułatwienie utrzymania stałej temperatury przez cały rok.●

 

Do wad tego typu budownictwa należą:

zwiększony koszt budowy domu (nawet o 20-30%);●

ograniczony kształt budynku;●

zmniejszona estetyka bryły budynku i ewentualnych zdobień.●

 

Decyzja o budowie domu jest sprawą indywidualną, jednak obecnie rosnącą popularnością cieszą się
budynki pasywne. To nie przypadek. Skala korzyści zdecydowanie przewyższa ich ewentualne wady i
ograniczenia.
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