
Porównanie parametrów analizowanych budynków

Parametr
W0 

Budynek 

PDD 

W1

Budynek 

murowany

Jednostka

Powierzchnia ogrzewana budynku 176,8 176,8 [m2]

Straty mocy cieplnej przez pionowe przegrody zewnętrzne 1877 3555 [W]

Wentylacyjne straty ciepła 2347 2347 [W]

Wskaźnik strat ciepła odniesiony do powierzchni/kubatury 42,0/15,5 51,4/19,0 [W/m2]/[W/m3]

Objętość 1 m2 przegrody 0,252 0,250 [m3]

Współczynnik przewodzenia ciepła: U (U min = 0,2 wg WT 21) 0,189 0,368 [W/m2*k] 

Zapotrzebowanie na ciepło związane z ogrzewaniem 8341 11835 [kWh/rok]

Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło: k 47,2 66,9 [kWh/m2*rok]

*Dla W0, W1 jest założona jednakowa powierzchnia budynku oraz system grzewczy (odpowiednio 
dostosowane odbiorniki oraz moc źródła ciepła), system wentylacji o identycznej sprawności oraz 
rozwiązaniach konstrukcyjnych, lokalizacja inwestycji niezmienna, zbliżone przekroje pionowych przegród 
zewnętrznych 

W0 - zastosowano drewno jako materiał konstrukcyjny, ocieplane wełną mineralną

W1 - główny materiał konstrukcyjny zewnętrznych przegród pionowych - YTONG Energo, D=0,24 [m], 
ᴧ=0,095 [W/m*K]



Przewaga Budynków 
Polskich Domów 

Drewnianych

Budynek murowany

Brak zmian w aspekcie powierzchni użytkowej w 
stosunku do wariantu bazowego

Wzrost zapotrzebowania na ciepło, kosztów paliwa o 
około 40%

Brak możliwości osiągnięcia podobnych parametrów 
izolacyjnych przy tak małych grubościach całkowitych 
przegród stosując jednorodne przegrody ceramiczne 

jako bazę przegród pionowych

Niemal 90 % większe straty mocy cieplnej przez 
pionowe przegrody zewnętrzne 

Wzrost wskaźnika strat ciepła odniesiony do 
powierzchni o 9,4 [W/m2*K] (22%)

Drewniany budynek o konstrukcji 
szkieletowej

Oszczędność powierzchni użytkowej wynosząca od 5% do 
nawet 10%

Ponad dwukrotnie większy udział warstw izolacyjnych w 
objętości zewnętrznych przegród pionowych

Korzystne parametry izolacyjne przy stosunkowo małej 
grubości przegrody

Konstrukcja pozostawia wiele wolnego miejsca w 
przestrzeniach międzyszkieletowych

Niewielka zewnętrzna warstwa izolacji pozwala na 
skuteczne zniwelowanie oddziaływania 

charakterystycznych mostków cieplnych konstrukcji 
szkieletowej

Wysoka szczelność budynku zapobiega nadmiernym 
stratom ciepła

Niskie opory dyfuzyjne przegród zewnętrznych 
umożliwiające regulację wilgotności przegrody co w 

efekcie zabezpiecza elementy konstrukcyjne

Konstrukcja umożliwia odprowadzenie wilgoci gdyby 
takowa pojawiła się w wyniku działania dodatkowych 

czynników zewnętrznych np. podczas awarii


