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Międzynarodowa Naukowo-Techniczna Konferencja
ENERGODOM od 27 lat organizowana przez Zakład Bu-
downictwa i Fizyki Budowli Politechniki Krakowskiej sta-
nowi doskonałe forum dla wszystkich osób zajmujących
się problematyką dotyczącą oszczędności energii w budow-
nictwie. Organizatorzy starają się, aby prezentowane artyku-
ły przedstawiały wyniki najnowszych badań i dotyczyły naj-
ważniejszych problemów związanych z tematyką konferencji.

Głównym hasłem XIII Międzynarodowej Naukowo-
-Technicznej Konferencji ENERGODOM, która odbyła
się 11 – 13 września br. w Krakowie, było projektowanie,
wykonywanie oraz użytkowanie budynków o zerowym i nie-
mal zerowym zużyciu energii i to nie tylko nowo budowanych,
lecz także istniejących od dawna, które poddane zostały kom-
pleksowej termomodernizacji. Warto podkreślić, że budynki
niskoenergetyczne są szczególnie wrażliwe na nawet niewiel-
kie błędy projektowe i wykonawcze. Trzeba więc stale zdo-
bywać wiedzę i korzystać z doświadczeń innych osób, aby
maksymalnie wyeliminować te błędy. Doskonałą okazją do te-
go jest międzynarodowa konferencja, zwłaszcza gdy uczest-
niczą w niej osoby z krajów, w których działania związa-
ne z budownictwem zeroenergetycznym prowadzone są
od wielu lat.

W ENERGODOMIE 2018 uczestniczyły 73 osoby. Języ-
kiem konferencji był angielski, a jej program obejmował dzie-
więć sesji tematycznych: projektowanie budynków niskoener-
getycznych; materiały i systemy konstruowania obudowy ze-
wnętrznej budynku (2 sesje); środowisko zewnętrzne i we-
wnętrzne; doświadczalne badania laboratoryjne oraz in situ;
pozyskiwanie danych pomiarowych; instalacje w budynkach
niskoenergetycznych; oświetlenie i akustyka wnętrz; kompu-
terowo wspomagane modelowanie i projektowanie; budow-
nictwo, środowisko i rozwój zrównoważony. W sumie wygło-
szono 48 referatów. Ich polscy autorzy reprezentowali uczel-
nie techniczne i instytucje związane z budownictwem z Byd-
goszczy, Lublina, Poznania, Wrocławia, Olsztyna, Warszawy
i Krakowa, a zagraniczni (18 autorów) – ośrodki z Czech, Fin-
landii, Japonii, Norwegii, Portugalii, Słowacji i Ukrainy.
Przedstawiono dwa referaty zamówione, dotyczące interesu-
jących i aktualnych zagadnień badawczych. Pierwszy to From
Nanotechnologies to Zero Energy Buildings: How innovati-
ve products may support the future of the construction sector.
Jego autor, dr Umberto Berardi z Ryerson University of
Toronto zaprezentował innowacyjne materiały budowlane

przeznaczone do zastosowania w budynkach zeroenergetycz-
nych. Mówił m.in. o projektowaniu i wykorzystaniu wprowa-
dzanych na rynek budowlany materiałów do superizolacji ter-
micznej oraz materiałów fazowo zmiennych, przeznaczonych
do skutecznego magazynowania energii. W drugim z zamó-
wionych referatów pt. Energy and historical buildings, które-
go autorem był dr hab. inż. Jan Radoń, prof. UR, z Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie, przedstawiono budynki użyt-
kowe o dużym znaczeniu historycznym w aspekcie poszano-
wania energii i spełnienia wymagań dotyczących jakości mi-
kroklimatu w ich wnętrzach. Te zagadnienia mają szczególne
znaczenie w Krakowie. Pozostałe referaty prezentowane
na konferencji dotyczyły m.in. aspektów projektowo-wyko-
nawczych współczesnego budownictwa energooszczędnego,
pozyskiwania energii odnawialnej, ochrony środowiska, roz-
woju zrównoważonego budownictwa, nowoczesnych materia-
łów do izolacji termicznej, wilgociowej i akustycznej, ener-
gooszczędnych instalacji budowlanych, zintegrowanego pro-
jektowania, BIM itp.

Aby umożliwić szybki kontakt z historycznym centrum mia-
sta, uczestnicy otrzymali bilety na autokarowe zwiedzanie mia-
sta Hop On Hop Off Bus. Okazją do konferencyjnych, ale tak-
że i towarzyskich rozmów była uroczysta kolacja w restauracji,
mieszczącej się w zabytkowym wnętrzu przy Rynku Głównym.

Warto dodać, że w przypadku ostatniej edycji ENERGODO-
MU istotnemu poszerzeniu uległ skład Komitetu Naukowego
konferencji. Oprócz reprezentantów kilkunastu uczelni z Pol-
ski, znaleźli się w nim w naukowcy ze Słowacji, Czech, Nie-
miec, Włoch, Norwegii, Finlandii, Ukrainy, Japonii i Kanady.

Konferencja ENERGODOM 2018 odbyła się pod patrona-
tem: Marszałka Województwa Małopolskiego; Prezydenta
Miasta Krakowa; Rektora Politechniki Krakowskiej; Dzieka-
na Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej;
Komisji Budownictwa Krakowskiego Oddziału PAN; Sekcji Fi-
zyki Budowli PAN; Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa i Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Symulacji
Procesów Fizycznych w Budynkach (IBPSA) oraz patronem
medialnym m.in. miesięcznika „Materiały Budowlane”.

Imprezę wspierały Krakowskie Konferencje Naukowe (ini-
cjatywa PAU), a sponsorowały firmy: Fakro, Termoorganika,
Saint-Gobain – marka Isover, Hilti oraz Związek Producen-
tów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych SIPUR.
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