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Nowy standard energetyczny
budynków w Ăwietle zmiany w przepisach
techniczno-budowlanych – cz. II
Anna Sas-Micuń
Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki

Zmiany w wymaganiach
dla instalacji
Charakter wprowadzonych zmian nie
jest jednolity. CzÙĂÉ wynika z potrzeby
porzÇdkowej, czÙĂÉ – z koniecznoĂci
uwzglÙdnienia postÙpu technicznego.
Zmiany uĂciĂlajÇce wymaganie w § 154
ust. 10 WT polegajÇ na korekcie okreĂleð uĝywanych w tabeli, dotyczÇcej
maksymalnej mocy wîaĂciwej wentylatorów stosowanych w instalacjach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, tj.
dotychczasowego opisu „zîoĝonej instalacji klimatyzacji” i „prostej instalacji wentylacji”. Skutkiem tego doprecyzowano wymagania dla stosowanych
w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wentylatorów: nawiewnego i wywiewnego, w zakresie maksymalnej dopuszczalnej mocy wîaĂciwej,
ustalajÇc odrÙbne wartoĂci dla:

1) instalacji klimatyzacji lub wentylacji
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepîa,
2) instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej bez odzysku ciepîa oraz
wentylacji nawiewnej,
3) instalacji wywiewnej.
KolejnÇ zmianÇ uĂciĂlajÇcÇ wymaganie jest korekta porzÇdkowa tabeli
w pkt 1.5 zaîÇcznika nr 2 do WT,
która ustala na niezmienionym poziomie wymagane gruboĂci izolacji
cieplnej przewodów rozdzielczych
i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepîej wody
uĝytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chîodu i ogrzewania powietrznego.
Natomiast w § 148 i § 151 WT dostosowano wymagania do aktualnej
wiedzy technicznej przez:

Tab. Ι Maksymalna moc właściwa wentylatorów ze względu na rodzaj wentylatora
i rodzaj instalacji

Rodzaj i zastosowanie wentylatora

Maksymalna moc właściwa
wentylatora [kW/(m3/s)]

Wentylator nawiewny
a) instalacja klimatyzacji lub wentylacji
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła

1,60

Wentylator wywiewny
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a) instalacja klimatyzacji lub wentylacji
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła

1,00

b) instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej
bez odzysku ciepła oraz wentylacji nawiewnej

1,00

c) instalacja wywiewna

0,80

Inĝynier budownictwa

Ŷ OkreĂlenie warunków stosowania
wentylacji hybrydowej, warunków
pracy wentylatorów stosowanych
w instalacji wentylacji hybrydowej,
wentylacji mechanicznej wywiewnej
oraz nawiewno-wywiewnej. Zgodnie
z nowym brzmieniem § 148 ust. 1
wentylacjÙ hybrydowÇ, jako alternatywÙ dla wentylacji grawitacyjnej, moĝna stosowaÉ w budynkach,
w których nie jest wymagana wentylacja mechaniczna wywiewna lub
nawiewno-wywiewna. Konsekwentnie jak w ust. 1, zgodnie z ust. 2
tego paragrafu, odniesiono obowiÇzujÇcy dla przypadku wentylacji grawitacyjnej zakaz stosowania takĝe
wentylacji hybrydowej w pomieszczeniu, w którym jest zastosowana
wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja. JednoczeĂnie wyîÇczono
spod zakazu przypadek pomieszczeð z urzÇdzeniami klimatyzacyjnymi niepobierajÇcymi powietrza
zewnÙtrznego. W nowo dodanym
ust. 5 § 148 wprowadzono wymóg
stosowania wentylatorów o regulowanej wydajnoĂci. Wymóg ten rozciÇgniÙto na: instalacjÙ wentylacji
hybrydowej, instalacjÙ wentylacji
mechanicznej wywiewnej oraz instalacjÙ wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej.
Ŷ Wprowadzenie kryterium sprawnoĂci temperaturowej, zmianÙ
granicznej wydajnoĂci instalacji
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wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji
komfortowej, której przekroczenie
îÇczy siÙ z obowiÇzkiem stosowania
urzÇdzeð do odzyskiwania ciepîa lub
recyrkulacji. Tym samym rozszerzono nakaz stosowania urzÇdzeð do
odzyskiwania ciepîa z powietrza wywiewanego o sprawnoĂci temperaturowej co najmniej 50%, ustalajÇc
granicznÇ wydajnoĂÉ na poziomie
500 m3/h (w miejsce dotychczasowej 2000 m3/h), oraz zrezygnowano
z warunku co najmniej 10-procentowego udziaîu strumienia powietrza
zewnÙtrznego w powietrzu nawiewnym, w przypadku zastosowania
recyrkulacji (§ 151 ust. 1), uznajÇc, iĝ brak jest uzasadnienia do
utrzymania usztywnienia w postaci
wartoĂci granicznej. O faktycznym
udziale iloĂci powietrza zewnÙtrznego w powietrzu nawiewanym decydowaÉ bÙdÇ zaîoĝenia projektowe.
Dla bezpieczeðstwa uĝytkowników
pozostawiono zapis, iĝ strumieð
powietrza zewnÙtrznego nie moĝe
byÉ mniejszy, niĝ wynika to z wymagað higienicznych.
Ŷ Wprowadzenie w § 154 warunków
zabezpieczenia przed kondensacjÇ
pary wodnej belek chîodzÇcych i elementów chîodzÇcych pîaszczyznowych, tj. okreĂlenie kryterium doboru temperatury zasilania i powrotu
czynnika chîodzÇcego belek chîodzÇcych i elementów chîodzÇcych
pîaszczyznowych oraz wprowadzenie kryterium obciÇĝenia cieplnego dla regulacji pomp obiegowych
w obiegach chîodzÇcych i ogrzewczych.
Nowe wymagania dla instalacji wentylacji i klimatyzacji majÇ wpîyw na
ogólnÇ charakterystykÙ energetycznÇ systemów technicznych ze
wzglÙdu na optymalizacjÙ zuĝycia
energii w systemach technicznych
budynku.
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Zmiana wymagań cząstkowych związanych z oszczędnością energii dla
ścian i okien, powierzchni przezroczystych nieotwieranych
Zmiany w wymaganiach dotyczÇcych
izolacyjnoĂci cieplnej przegród peînych
i przezroczystych sÇ znaczÇce. Zaostrzono, ustalajÇc jednoczeĂnie terminarz czasowy dla zmian, wymagania
w zakresie wspóîczynnika przenikania
ciepîa przegród. W przypadku granicznych wartoĂci wspóîczynnika przenikania
ciepîa Uc Ăcian, dachów i stropodachów,
obowiÇzujÇcych dla wszystkich typów
budynków, uwzglÙdniony zostaî wpîyw
pustek powietrznych w warstwie izolacji, îÇczników mechanicznych przechodzÇcych przez warstwÙ izolacyjnÇ oraz
opady na dach o odwróconym ukîadzie
warstw. UwzglÙdniono w tabeli w pkt
1.1 zaîÇcznika nr 2 do rozporzÇdzenia
wymagania dla stropów miÙdzykondygnacyjnych oraz poprawiono wymagania
dla Ăcian wewnÙtrznych, dzielÇc na trzy
przypadki: a) przy ųti Ű 8°C oraz oddzielajÇce pomieszczenia ogrzewane od
klatek schodowych i korytarzy, b) przy
ųti < 8°C, c) oddzielajÇce pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego.
W przypadku ustalonych granicznych
wspóîczynników przenikania ciepîa U(max)
okien i drzwi balkonowych, drzwi zewnÙtrznych, powierzchni przezroczystych nieotwieranych, obowiÇzujÇcych
dla wszystkich typów budynków, zrezygnowano z wymagað dla Ăwietlików i nie
okreĂlono wymagað dla okien i drzwi zewnÙtrznych w przegrodach zewnÙtrznych pomieszczeð nieogrzewanych.
Zaostrzono wymaganie dodatkowe dla okien w zakresie maksymalnej dopuszczalnej powierzchni okien
ze wzglÙdu na oszczÙdnoĂÉ energii
A Omax , ustalajÇc, iĝ okna w budynkach
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego o wspóîczynniku przenikania ciepîa U Ű 0,9 W/(m2xK) mogÇ mieÉ powierzchniÙ nie wiÙkszÇ niĝ A0max = 0,15
x Az + 0,03 x Aw, gdzie Az – suma
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pól powierzchni rzutu poziomego
wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewnÙtrznym obrysie budynku) w pasie o szerokoĂci 5 m wzdîuĝ
Ăcian zewnÙtrznych, a Aw – suma pól
powierzchni pozostaîej czÙĂci rzutu
poziomego wszystkich kondygnacji
po odjÙciu Az. JeĂli dla speînienia wymagania zawartego w § 57 (warunek
dostÙpnoĂci Ăwiatîa dziennego), które
jest równorzÙdnym wymaganiem z wymaganiem energetycznym, niezbÙdna
jest wiÙksza powierzchnia okna niĝ
A0max, naleĝy zastosowaÉ okna o U <
0,9 W/(m2xK). Z powyĝszego wynika, iĝ
powierzchnia okien o U < 0,9 W/(m2K)
moĝe byÉ dowolnie duĝa (wynikajÇca
z koncepcji architektonicznej), a jej minimum wyznacza § 57, okreĂlajÇcy warunek minimalnej powierzchni okna ze
wzglÙdu na dostÙp Ăwiatîa dziennego.
Dla okien w budynkach uĝytecznoĂci
publicznej zastosowano inne podejĂcie. Rygor dopuszczalnej powierzchni
A0max okna, ze wzglÙdu na oszczÙdnoĂÉ
energii, o wspóîczynniku przenikania
ciepîa U Ű 0,9 W/(m2xK) nie obowiÇzuje, jeĂli tak wyznaczona powierzchnia
byîaby mniejsza niĝ wynikajÇca z wymagað higieniczno-zdrowotnych (§ 57
– dostÙpnoĂÉ Ăwiatîa dziennego).
Powyĝsze oznacza, ĝe kryterium zapewnienia dostÙpu Ăwiatîa dziennego
w budynku uĝytecznoĂci publicznej
jest nadrzÙdne.
Wymagania czÇstkowe dla okien w WT
wyraĝone sÇ w postaci wspóîczynnika
przenikania ciepîa oraz wspóîczynnika
przepuszczalnoĂci energii caîkowitej

promieniowania sîonecznego g, który
zostaî ustalony na poziomie 0,35 dla
okresu letniego. Zgodnie z ustaleniem
zawartym w § 328 ust. 2 rozporzÇdzenia warunek ograniczenia ryzyka
przegrzewania budynków w okresie
letnim uwaĝa siÙ za speîniony, jeĂli
okna oraz inne przegrody przeszklone
i przezroczyste bÙdÇ siÙ charakteryzowaÉ nie wiÙkszym wspóîczynnikiem
g niĝ wymagany dla okresu letniego.
Powstaje pytanie, czy odniesienie
wspóîczynnika g do lata wraz z jego
zaostrzeniem (dotychczas obowiÇzujÇce g = 0,5 z wyîÇczeniem okien
oraz przegród szklanych i przezroczystych, których udziaî w powierzchni Ăciany jest wiÙkszy niĝ
50% powierzchni Ăciany, gdzie g =
0,25) oraz utrzymanÇ minimalnÇ powierzchniÇ okna ze wzglÙdu na dostÙp
Ăwiatîa dziennego (okreĂlanÇ stosunkiem powierzchni okna, liczonej
w Ăwietle oĂcieĝnic, do powierzchni podîogi: 1:8 – dla pomieszczeð
przeznaczonych na pobyt ludzi, 1:12
– dla innych pomieszczeð, w których
oĂwietlenie dzienne jest wymagane ze
wzglÙdu na przeznaczenie) jest wystarczajÇce, aby dostÙp do oĂwietlenia dziennego byî zapewniony na
niezmienionym poziomie. JeĂli nie,
to wymaganie higieniczno-zdrowotne
nie jest speînione, a zapotrzebowanie energii na oĂwietlenie wbudowane
siÙ zwiÙkszy.
WÇtpliwoĂci budzi teĝ kwestia nieodniesienia siÙ w przepisach dotyczÇcych
okien, przegród szklanych i przezroczy-

stych do okresu zimowego, czyli okreĂlenia wymagað istotnych z punktu
widzenia peînego bilansu cieplnego.

Wnioski
Przytoczone zmiany majÇ charakter
zasadniczy dla projektowania budynków oraz komfortu uĝytkowników.
SkutkowaÉ bÙdÇ zwiÙkszonym kosztem projektowania z powodu wiÙkszej
liczby analiz w celu uzyskania pewnoĂci, ĝe projekt budynku bÙdzie speîniaî
wszystkie wymagania podstawowe, co
do których speînienia jest zobowiÇzany projektant na mocy art. 5 ustawy –
Prawo budowlane. Koszt projektowania bÙdzie wyĝszy, wyĝszy teĝ bÙdzie
koszt budowy. Inwestor zatem musi
siÙ liczyÉ z dodatkowymi nakîadami
ponoszonymi w zwiÇzku z budowÇ wymarzonego domu.
Przywoîane wÇtpliwoĂci mogÇ, chociaĝ nie muszÇ, wynikaÉ ze sîabych
stron sposobu formuîowania wymagað dla budynków w postaci wymagað
czÇstkowych. ZîoĝonoĂÉ rozwiÇzað
technicznych i ich wspóîzaleĝnoĂÉ
z rozwiÇzaniami budowlanymi jest
powodem zmiany podejĂcia, w wielu
paðstwach w Europie, do formuîowania wymagað dla budynków, rezygnacji
z wymagað dla elementów budynków
na rzecz ustalenia wymagað ogólnych
dla budynku jako caîoĂci.
W nastÙpnym artykule przedstawione zostanÇ pozostaîe zmiany przepisów obowiÇzujÇcych od 1 stycznia
2014 r. projektantów i wykonawców
budynków.

krótko
Wygoda wygrała ze splendorem
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W końcu 2013 r. w Dreźnie ukończono budowę drogowego mostu Waldschloesschen
przez Łabę. Całkowita długość mostu wynosi 636 m, a główne przęsło liczy 150 m.
Dwa stalowe łuki w środkowej części mostu mają po 135 m rozpiętości. Szerokość
mostu wynosi blisko 29 m, a wysokość nad
Inĝynier
rzeką
dochodzibudownictwa
do 26 m.

Budowa mostu Waldschloesschen (2011 r.); fot. Brücke-Osteuropa/Wikipedia.pl

UNESCO uznało, że most niszczy unikalną panoramę miasta i wykreśliło miasto
z Listy Światowego Dziedzictwa. O budowie mostu zadecydowały głosy miesz-

kańców miasta skarżących się na coraz
większe korki w godzinach szczytu oraz
koszty (tunel pod rzeką – którego chcieli
krytycy mostu – byłby znacznie droższy).

