
budowa i remont

+-
Przed remontem ten budynek mial
zapotrzebowanie na energill
na poziomie 273 kWh/(m'·rok) ...

Dom w Hamburgu
Modernizacja domu z 1909 r.
w Hamburgu zostaia przeprowa-
dzona pod auspicjami Niemieckiej
Agencji Energetycznej DENA jako
projekt modelowy. Celem bylo
zredukowanie dotychczasowego
zapotrzebowania tego domu
na energie 0 co najmniej 80%,
ieby osio,gno,cstandard pasywny.
Po remoncie budynek spelnia takie
kryteria Niemieckiego Banku Roz-
woju KfW "Dom Efektywny 55"
(potrzebuje on 45% mniej energii
niz por6wnywalny nowo zbudo-
wany dorn), dzieki czemu reali-
zacja uzyskala dotacje tego banku.
Projekt nagrodzono wieloma
wyr6inieniami, rniedzy innymi
zostat uznany za dom modelowy
hamburskiej kampanii termomo-
dernizacyjnej.
Dia inwestor6w waine bylo uiycie
naturalnych material6w wykona-
nych z miejscowych surowc6w
odnawialnych, przede wszystkim
celulozy i wlokna drzewnego, bez-
piecznych dia srodowiska i wypro-
dukowanych z jego poszanowa-
niem. Nie rnaja one niskich wspol-
czynnik6w przenikania clepla
A (odpowiednio 0,040 i 0,045
W/(m'K», stad warstwy ocieplenia
so, bardzo grube. Aby osiagnac
zdrowy mikroklimat w domu,
zastosowano wyroby oznaczone
certyfikatem Natur Plus. Okna
i system wentylacji maja certy-
fikat Instytutu Dom6w Pasywnych
w Darmstadt. W trakcie remontu
stosowano lekkie materialy, ieby
uniknac wynajmowania ciezkiego
sprzetu,
Dwupietrowy budynek rnial kilka
starych przybud6wek, kt6re roze-
brano lub oddzielono. Tak stwo-
rzono zwarta bryte najbardziej
efektywno, energetycznie.
Powlerzchnie przeznaczono,
do ogrzewania zredukowano ze
179 do 135 rn-,
Sciany zewnetrzne skladajace
si~ z dw6ch warstw cegiel
(10 i 22 cm) oddzielonych 6 cm
styropianu zostaly dodatkowo
ocieplone warstwa izolacji (30 cm)
z celulozy ulozone] rnledzy sluparni
z plyty aSB i drewna.
Calosc obito plytami z wlökna
drzewnego 0 grubosci 6 cm i otyn-
kowano.
Po remoncie U sciany wynosi
0,091 W/(m2·K). Stara wiezba byla
w bardzo zlymstanie, ponadto skia-
data si~ z element6w nasyconych
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.1 ...po nim -12 kWh/(m'·rok).
••• Standard domu pasywnego

zostal osiijgnillty. Zysk energe-
tyczny po termomodernizacji
wynosi 96%. Bryla domu
zostala zredukowana, zmszczona
przybudöwkll rozebrano.
Projekt architektoniczny: Jörg
Lengler, Biuro Architektoniczne
keenco!

toksycznymi srodkarnl ochrony
drewna. Dlatego zostaia rozebrana
i zbudowana na nowo. Mi~dzy kro-
kwiami znajduje sie 40 cm izolacji
z celulozy, co pozwolilo osiagnac
U = 0,098 W/(m2·K).
Strop piwnicy zostat zaizolowany
32 cm celulozy.
W domu zamontowano nowe okna
drewniane z potr6jnym pakietem
szybowym 0 wsp6kzynniku przeni-
kania clepla U; = 0,8 W/(m2'K)
(Ug pakietu szybowego = 0,6
W/(m2·K). wsp6kzynnik przewo-
dzenia energii calkowitej g = 54%).
Zainstalowano system wentylacji
mechanicznej z odzyskiem clepta

(rekuperator 0 sprawnosci okolo
90%).
Do ogrzewania domu i dodatkowo
cleple] wody uiytkowej sluzy koclol
na pelety drewniane 0 mocy 8 kW,
65% zapotrzebowania na clepla
wode pokrywaja kolektory slo-
neczne (10 m-), kt6re moga takze
wspierac system ogrzewania.
ieby obstugiwac biwalentny system
grzewczy, zainstalowano 650-litrowy
zbiornik '(bufor), ,Zbadanp takze
szczelnosc Qudynkü ,:...wynosi ona,~'
nso = 0,5.5/hr czyli tNcio,gu godij'~y .
wymianieulega 0,55 objetoscl.
powietrza w domu:

Anna Kazimierowlcz
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Zeby ocieplic sciany zewnetrzne,
zbudowano konstrukcje z 'belek
dwuleowych (slopki drewniane
potacznne srodnikiem z plyly wiörowej).
Ocieplenie ukladano milldzy
lak ulworzonymi slupami

Dodalkowil warstwe izolacji scian
zewnetrznyeh slanowi plyla z wlökna
drzewnego, kl6ra zoslala pokryla Iynkiem

Dach grozil zawaleniem, willC zoslal
rozebrany i zbudowany na nowo
Vi konslrukcji krokwiowo-plalwiowej.
Tylko plalwie, slupy i Iragmenly
konslrukcji (wsporniki) sa z liIego drewna

.t. Krokwie sa zbudowane z plyly
.• wiörowej OSB i drewnianych slopek

.t. Szlywne poszycie dachu wykonano z plyl
•. z wlökna drzewnego ° grubosci 35 mm,

klöre dodalkowo go ocleplala

Musza byc wysuniete w warstwe izolacji,
w ostatecznosci co najmniej na 1/2 gru-
bosci, Przez okna na poludniowej elewacji
wnika wiecej energii eieplnej niz jest tra-
cone tc!droqq, Warto wiec zrobic tu nawet
portfenetry. Bedzie to korzystne i dla wne-
trza (stanie sie jasniejsze], i dla bilansu
energetycznego domu. Na elewacji pol-
nocnej okien nie powinno sie powiekszac,
Po trzecie, eliminujemy mostki termiczne.
Newralgicznym miejscem jest styk dachu
ze scianq zewnetrzna. 'Ierrnoizolacje
dachu trzeba tak ulozyc, aby lC!czyla
sie z oeiepleniem sciany. Aby zlikwidowac
mostki na elewacji, warstwa izolacji musi
byc rowna na calej piaszczyznie sciany,
dlatego na przyklad stary gzyms trzeba
skuc, Stare balkony odcina sie i buduje
nowe na konstrukcji wolno stojqcej,
W przypadku domow 0 konstrukcji
masywnej nie mozna zlikwidowac
mostkow termicznych w posadowieniu
- budynku sie nie odetnie od funda-
mentow oraz podiozai nie uda si~ wiozyc
tarn termoizolacji. Taki mostek jestesmy
w stanie tylko oqraniczyc, stosujac oeie-
plenie obwodowe. Fundarnenty mozna
odkopac i zaizolowac od zewnatrz,
Po czwarte, wazna kwestia to zapew-
nie nie szczelnosci budynku. Nie-
zbsdny jest odpowiedni montaz okien
czy drzwi z uszczelnieniem za pornocq
specjalnych tasm oraz wykonanie
szczelnej paroizolacji na poddaszu .
.Stuzy ona nie tylko da zatrzyrnania
pary wodnej, ale takze zapobiega wni-
kaniu zimnego powietrza z zewnatrz.
W uszczelnionym domu likwiduje sie
wentylacje grawitacyjnC!, a wprowadza
mechanicznq z systemem rekuperacji,
ktory odzyskuje cieplo znajdujqce sie
wewnatrz domu. W przeciwnym razie
uciekaloby ono wraz z powietrzem
wentylowanym grawitacyjnie.
Po piate, wymieniamy system grzew-
czy, w ktörym kociol gazowy, piec elek-
tryczny czy na paliwo stale w miars
postepu prac ociepleniowych bedzie
stawal sie coraz bardziej przewyrnia-
rowany (ale wydatki na enerqie tez
b~dC!sie stopniowo zmniejszaly).

Montai sclarow
Wao;l.;lWjl.~
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