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S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono badania eksperymentalne budynku pasywnego w Boruszowicach 
oraz niektóre wyniki. Budynek wybudowano w 2010 roku w technologii prefabrykowanej 
drewnianej. Badaniom poddano kształtowanie się mikroklimatu wewnętrznego, warunki 
cieplno-wilgotnościowe w przegrodach zewnętrznych oraz funkcjonowanie systemów 
aktywnych z uwzględnieniem zużycia energii. Badania mają na celu sprawdzenie 
funkcjonowania budynków energooszczędnych w polskich warunkach klimatycznych.
Słowa kluczowe: dom pasywny, zjawiska cieplno-wilgotnościowe, zużycie energii

A b s t r a c t

The paper presents experimental study of a passive house located in Boruszowice and some 
chosen results. The building was constructed in 2010 using pre-fabricated, lightweight 
technology. The research includes shaping of inner climate, hygrothermal performance of 
thermal envelope and monitoring of active systems and their energy use. The aim of study is to 
examine performance of low energy buildings under polish climate conditions.
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1. Wstęp

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego, efekt cieplarniany oraz wyczerpywanie się 
zasobów tradycyjnych nośników energii przy ciągłym wzroście zapotrzebowania na ener-
gię, to główne powody dla których racjonalne gospodarowanie energią stało się ważnym 
zagadnieniem gospodarczym. 

Jednym z elementów wpisujących się w strategię oszczędzania energii w budownic-
twie jest budowanie i użytkowanie domów energooszczędnych na szeroką skalę. Program 
taki opracowano w firmie Multicomfort specjalizującej się w budowie domów w techno-
logii drewnianej, prefabrykowanej. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie technologii 
i wdrożenie budowy domów w standardzie pasywnym do praktyki. Docelowy koszt bu-
dowy takiego domu, z założenia, nie powinien znacząco różnić się od przeciętnego kosz-
tu budowy domu o porównywalnej kubaturze i funkcjonalności. Zużycie energii powin-
no jednak być znacznie niższe, co powinno istotnie zwiększyć konkurencyjność budowy 
domów pasywnych w Polsce.

Pierwszym etapem przedsięwzięcia jest wybudowanie eksperymentalnego domu pa-
sywnego oraz jego przebadanie pod kątem cieplno-wilgotnościowym i energetycznym 
w warunkach rzeczywistych. Budowę domu oraz jego badanie wykonuje się w ramach pro-
jektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego pt. „Dom pasywny dla każdego – badania i rozwój przedsiębiorstwa 
Multicomfort. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1: Badania i roz-
wój nowoczesnych technologii oraz działanie 4.1: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 
osi priorytetowej 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Badania eksperymentalne 
obejmują okres całego roku (od 1 maja 2011 do 30 kwietnia 2012) i są podzielone na 4 etapy.

2. Materiał i metody

Badany budynek (rys. 1) został wybudowany w 2010 roku przez firmę Multicomfort 
w miejscowości Boruszowice w powiecie tarnogórskim. Poszczególne elementy, z wyjątkiem 
stanu zerowego, wykonano w fabryce. Stolarkę okienną wstawiono w ścianach zewnętrznych 
na etapie prefabrykacji. Tak przygotowane elementy przetransportowano na miejsce budo-
wy, gdzie zostały zamontowane w całość. Montaż budynku trwał ok. 2 miesięcy.

Obiekt ma typowe cechy budynku pasywnego [1]. Otwory okienne usytuowane są głów-
nie na południowej elewacji. Wyjątek stanowi okno na elewacji zachodniej, na której znaj-
dują się również drzwi wejściowe. Na elewacji północnej i wschodniej nie zaprojektowano 
żadnego otworu okiennego. Z wyjątkiem przeszklonego wyjścia na taras, okna nie są otwie-
rane. Wentylacja budynku odbywa się mechanicznie. 

Omawiany budynek nie ma typowego fundamentu. Posadowienie stanowi płyta żel-
betowa o grubości 25 cm wylana na płytach perymetrycznych ze styropianu o łącznej 
grubości 40 cm. W ten sposób wyeliminowano całkowicie mostki cieplne, jakie zazwy-
czaj występują na styku ściany nośnej i fundamentu. W płycie umieszczono rurki wod-
ne ogrzewania podłogowego. Wykorzystano tutaj zarówno dużą pojemność cieplną płyty 
żelbetowej, jak i jej ocieplenie.
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W celu zbadania zewnętrznych ścian o zróżnicowanej budowie wyodrębniono łącznie 
8 pól pomiarowych na elewacji północno-wschodniej oraz południowo-zachodniej. Kon-
strukcja ścian została starannie zaplanowana, aby poddać testom zarówno rozwiązania 
tradycyjne, jak również zmodyfikowane pod kątem podniesienia izolacyjności cieplnej 
i poprawy funkcjonalności cieplno-wilgotnościowej. 

Budowa dwóch ścian zewnętrznych przypomina tradycyjną konstrukcję ściany stoso-
waną w budynkach firmy Multicomfort. Zmiana polega na pogrubieniu warstwy styropia-
nu od zewnątrz z 10 do 25 cm oraz zastosowaniu folii o zmiennym oporze dyfuzyjnym 
(typu VARIO) [2] od środka w drugiej wersji. Sztywność poprzeczną zapewniają tradycyj-
nie płyty OSB o grubości 12 mm. 

Kolejne dwie ściany mają identyczną budowę, jednak zamiast płyt OSB zastosowano pły-
tę usztywniającą (typu Fermacell), która ma mniejszy opór dyfuzyjny. Rozwiązanie to ma 
umożliwić swobodniejsze przemieszczanie się wilgoci wewnątrz przegrody, a tym samym 
lepsze wysychanie. W drugim wariancie zastosowano folię VARIO zamiast tradycyjnej fo-
lii paroszczelnej. 

W następnych dwóch wersjach zastosowano 24 cm warstwę wełny drzewnej typu STEICO 
Protect zamiast styropianu. Podobnie jak poprzednio, od środka jest położona folia VARIO. Do-
datkowo w jednej wersji jest płyta Fermacell zamiast OSB. Wełna drzewna ma niższy opór dy-
fuzyjny i jest tańsza od styropianu. Wadą jest jednak jej mniejsza odporność na zawilgocenie.

Kolejne ściany posiadają izolację cieplną wyłącznie z wełny mineralnej, w dwóch 
warstwach, o łącznej grubości 40 cm. Do podtrzymania wełny od zewnątrz zastosowano 
ruszt, a wykończenie zewnętrzne stanowi deskowanie z desek modrzewiowych. W jednej 
wersji zastosowano płytę OSB i tradycyjną paroizolację, a w drugiej płytę Fermacell i folię 
VARIO. Budowę ścian zewnętrznych przedstawiono schematycznie na rys. 2.

Rys. 1. Badany budynek pasywny w Boruszowicach, elewacja południowa i zachodnia

Fig. 1. South and west façade of examined passive house in Boruszewice
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W obrębie klatki schodowej znajduje się fragment dachu, który wykorzystano do prze-
testowania 2 różnych rozwiązań budowy połaci dachowej nad pomieszczeniem ogrzewa-
nym. Obydwie wersje połaci dachowych posiadają izolację cieplną z wełny mineralnej 
o łącznej grubości 50 cm a różnią się rodzajem paroizolacji od środka (folia tradycyjna 
i folia VARIO).

Obiekt został wyposażony w czujniki rejestrujące, między innymi, temperaturę i wil-
gotność względną wewnątrz przegród budynku oraz w wybranych pomieszczeniach. Do-
datkowo w dwóch pomieszczeniach monitorowana jest temperatura promieniowania. Na 
rys. 2 pokazano rozmieszczenie czujników w ścianach zewnętrznych budynku. 

W przydomowej stacji meteorologicznej monitorowany jest klimat zewnętrzny, m. in. 
temperatura, wilgotność, prędkość i kierunek wiatru oraz natężenie promieniowania sło-
necznego globalnego i rozproszonego. 

Budynek spełnia wymogi domu pasywnego [3], tzn. obliczeniowe zużycie ciepła do 
jego ogrzewania nie przekracza 15 kWh/(m2·rok). Test szczelności (blow door test) prze-
prowadzony przed zasiedleniem budynku dał wynik 0,36 1/h. Kolejne badanie przepro-
wadzono w dniu 3 maja i uzyskano wynik 0,5 1/h. To nieznaczne pogorszenie szczelności 

Rys. 2. Budowa ścian i rozmieszczenie czujników temperatury i wilgotności

Fig. 2. Wall assembly and location of temperature and humidity sensors

Układ warstw od zewnątrz do środka:

1.Tynk cienkowarstwowy, mineralny 
lub deskowanie modrzewiowe gr. 2 cm 
+ wiatroizolacja,

2. Styropian 25 cm, lub wełna 
mineralna / drzewna, gr. 24 / 25 cm,

3. Płyta OSB lub Feramcell gr. 1.2 cm,

4. Szkielet drewniany wypełniony 
wełną mineralną, gr. 16 cm,

5. Płyta OSB lub Feramcell gr. 1.2 cm,

6. Folia paroizolacyjna zwykła lub 
VARIO,

7. Płyta G-K ogniochronna, gr. 1.25 
cm.
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nastąpiło prawdopodobnie wskutek zmiany sposobu użytkowania. Budynek w tym czasie 
był już zamieszkany przez rodzinę 4-osobową.

 Źródłem ciepła do ogrzewania i wytwarzania c.w.u w budynku jest pompa ciepła z bez-
pośrednim odparowaniem. Dolne źródło ciepła stanowi grunt przed budynkiem od strony 
południowo-zachodniej. Pompa zasila bezpośrednio jedynie zasobnik buforowy o pojem-
ności 500 litrów, wypełniony wodą. Jest on źródłem ciepła dla ogrzewania podłogowego, 
nagrzewnicy oraz ciepłej wody użytkowej, która nagrzewa się, przepływając przez wężow-
nicę wewnątrz zbiornika. Taki system przygotowania c.w.u. pozwala uniknąć wystąpienia 
niekorzystnych procesów biologicznych mogących zachodzić w tradycyjnych zasobnikach 
wodnych. System grzewczy budynku (rys. 3) wyposażono w czujniki temperatury, przepły-
womierze, oraz rejestratory włączeń. Pozwalają one określić przepływy ciepła w poszcze-
gólnych elementach systemu grzewczego. 

Wentylacja odbywa się mechanicznie poprzez system nawiewno-wywiewny wyposażo-
ny w rekuperator oraz gruntowy wymiennik ciepła. Zadaniem g.w.c. jest wstępne podgrze-
wanie powietrza w zimie oraz łagodzenie wysokich temperatur i ochrona przed przegrze-
waniem budynku w lecie. Głównym elementem służącym do odzysku ciepła z powietrza 
wentylacyjnego jest rekuperator z wymiennikiem przeciwprądowym. W układzie znajduje 
się również nagrzewnica okresowo dogrzewająca powietrze nawiewane do pomieszczeń. 
Zasilana jest ona ciepłem ze zbiornika buforowego. System wentylacyjny wyposażony jest 
w monitoring temperatury na poszczególnych odcinkach układu. Mierzona jest też pręd-
kość przepływu powietrza.

Urządzenia mechaniczne: pompa ciepła, pompa obiegowa ogrzewania podłogowego, 
pompa obiegowa nagrzewnicy oraz wentylatory rekuperatora są wyposażone w liczniki 
prądu. Mierzone jest też całkowite zużycie prądu dla całego budynku. Łącznie w badanym 
obiekcie podłączonych jest 158 kanałów pomiarowych rejestrujących różne parametry 
konieczne do realizacji badań.

Rys. 3. Schemat systemu grzewczego, wentylacyjnego i c.w.u wraz z punktami pomiarowymi

Fig. 3. Scheme of HVAC and DHW systems with measurements points
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3. Wyniki pomiarów

W wyniku przeprowadzonych pomiarów pozyskano obszerny materiał badawczy pozwa-
lający na szczegółową ocenę funkcjonowania przedmiotowego budynku w warunkach rze-
czywistych dla ¾ roku. Na tej podstawie można scharakteryzować klimat zewnętrzny i we-
wnętrzny, opisać zjawiska cieplno-wilgotnościowe w przegrodach zewnętrznych. Możliwa jest 
również analiza poszczególnych elementów systemu ogrzewania, c.w.u. i wentylacji. W niniej-
szym artykule zamieszczono tylko wybrane, fragmentaryczne wyniki niektórych pomiarów.

Rys. 4. Przebieg temperatury i wilgotności w przegrodzie w dniach 1–13 stycznia 2011 (opis w tekście)

Fig. 4. Temperature and humidity pattern in assembly during 1-13 Jan. 2011 (description in text)
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Jednym z głównych celów badawczych było sprawdzenie funkcjonowania ścian o lek-
kiej, drewnianej konstrukcji pod kątem cieplno-wilgotnościowym. Wyniki pomiarów po-
twierdziły, znane z fizyki budowli, ogólne zasady kształtowania się przepływu ciepła i wil-
goci w przegrodach zewnętrznych. Zgodnie z założeniem, przegrody z płytą usztywniającą 
o większej przepuszczalności pary wodnej (Fermacell) oraz folią o zmiennym oporze dy-
fuzyjnym [2] (VARIO) wykazywały niższą wilgotność w porównaniu z konstrukcją trady-
cyjną (z płytą OSB oraz zwykłą folią paroszczelną). Ilustracją tej prawidłowości jest prze-
bieg temperatury i wilgotności w ścianach izolowanych wełną mineralną i drzewną (rys. 5). 
Przebieg temperatury zewnętrznej Θe, wewnętrznej Θ (mierzonej w środku przegrody, przy 
płycie usztywniającej od środka) oraz wewnętrznej Θi były jednakowe w obydwu przegro-
dach. Podobnie wilgotność względna powietrza zewnętrznego i wewnętrznego φe i φi. Wil-
gotność mierzona wewnątrz była jednak różna, wyższa (φ1) w przegrodzie z płytą OSB i fo-
lią tradycyjną i niższa (φ2) w przegrodzie ulepszonej.

Drugim celem badań była ocena funkcjonowania systemów aktywnych z uwzględnieniem 
zużycia energii elektrycznej. Przepływy energii są mierzone nie tylko sumarycznie, ale rów-
nież z uwzględnieniem ich rozkładu czasowego. Na rys. 5 pokazano przebieg poboru energii 
elektrycznej przez pompę ciepła w okresie 1–13 stycznia 2011 roku. Takie wyniki pozwolą na 
analizę zjawisk fizycznych w sprzężeniu z systemami aktywnymi oraz walidację modeli obli-
czeniowych budynków z uwzględnieniem systemu ogrzewania, c.w.u. i wentylacji. 

Łączne zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła, pompy wodne oraz wentylato-
ry rekuperatora w okresie od 1 maja 2011 do 15 stycznia 2012 wyniosło 1382 kWh. Oznacza 
to, że średnio w miesiącu zużyto 162,6 kWh prądu. Biorąc pod uwagę obecne ceny energii 
można stwierdzić, że miesięczny koszt ogrzewania, wentylacji i c.w.u. w badanym budynku 
nie przekracza 100 PLN.

Niektóre parametry (m.in. temperatura i wilgotność powietrza w budynku i na zewnątrz, 
temperatura powietrza wentylacyjnego, prędkość wiatru, promieniowanie słoneczne) mie-
rzone w budynku pasywnym i w stacji klimatycznej są udostępnione w Internecie pod ad-
resem: http://www.buduj-pasywnie.pl/dom_online.

Rys. 5. Pobór prądu przez pompę ciepła w okresie 1–13 stycznia 2011 r.

Fig. 5. Electricity use by heat pump during 1-13 Jan. 2011
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4. Wnioski

Całoroczne badania cieplno-wilgotnościowe i energetyczne budynku pasywnego w Bo-
ruszowicach nie zostały jeszcze zakończone w czasie redagowania artykułu. Ograniczenia 
redakcyjne pozwoliły na zaprezentowanie jedynie małego fragmentu wyników badań. Do-
tychczasowe wyniki pomiarów pozwalają jednak na wyciągnięcie kilku ogólnych wniosków.

Analizując kształtowanie się warunków cieplno-wilgotnościowych w przegrodach nie 
stwierdzono zagrożenia wilgotnościowego. Jednak w badanych przegrodach występują 
zróżnicowane warunki wilgotnościowe wynikające z ich różnej budowy oraz zastosowa-
nych materiałów. W ścianach z folią VARIO oraz płytą Fermacell wilgotność była z reguły 
niższa o kilka procent w porównaniu ce ścianami z płytą OSB i tradycyjną folią paroizola-
cyjną. Wyniki te pozwolą na wyselekcjonowanie przegród, które w trakcie badań wykazały 
największą odporność na zawilgocenie.

Systemy aktywne pracowały w całym okresie badawczym prawidłowo. Wydajność pom-
py ciepła była wystarczająca do pokrycia zapotrzebowania budynku na ciepło do ogrzewa-
nia i c.w.u. Średnie, miesięczne zużycie energii elektrycznej w ciągu 8,5 miesięcy pomia-
rów, wyniosło 162,6 kWh, co oznacza, że koszt ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody nie 
przekroczył 100 PLN miesięcznie.

L i t e r a t u r a

[1] Pregizer  D. , Grundlagen und Bau eines Passivhauses, Verlag Müller (C.F.), Heidel-
berg 2007.

[2] Künzel  H. , Radoń J . , Paroizolacja wspierająca wysychanie. Zalety stosowania 
w nowym i modernizacji starego budownictwa, Warstwy. z. 4 (37)/2004.

[3] Königstein T. , Ratgeber energiesparendes Bauen, Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 
2011.


