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propozycje budowy, w technologii okrągłych domów, podzieliłem na cztery grupy
1. projektowanie i budowa okrągłych domów
2. projektowanie i budowa domów obrotowych, obracają się za słońcem, od słońca np. w
upalne lato lub za widokiem
3. projektowanie i budowa obiektów przemysłowych w technologii okrągłych domów
4. drukowanie domów 3D

1 PROJEKTOWANIE I BUDOWA OKRĄGŁYCH DOMÓW
Możliwości tak wykonanej konstrukcji
1. FORMA - dowolna, zgodna z przyrodą.
2. ROZMIAR, dowolny
3. ELASTYCZNOSC. Okragly dom dopasuje się do naszych potrzeb zmieniających się w czasie.
Możemy dowolnie dostawiać następne kopuły jak i zmieniać ilość, wielkość, rozmieszczenie
okien, drzwi.
4. BUDOWA. Skorupa wykonana jest z trzech warstw zespolonych. (siatkobeton 1 cm- styropian
np. 20cm – siatkobeton 1cm).
Grubość siatkobetonu przy domach przyjmujemy 10 mm. (z ogromnym zapasem
bezpieczeństwa
Okrągle domy są piękne z zewnątrz, ale nie do przecenienia jest wartość wnętrza, który będzie
dla was cichym psychoterapeutą. Naturalne sklepienie jest boskie, kwadratowe diabelskim
wymysłem ;)

wnętrze okrągłego domu jest sklepieniem „niebieskim” planetarium domowym, naturalną przestrzenią życia.

przykładowa oferta
Wariant 1.
Wykonanie skorupy o pow. zabudowy 35m2 składającej się z rdzenia z styropianu gr 25 cm,
obustronnie obłożonego siatkobetonem. 537 zl/m2
- 600 zl/m2 x 35 m2 = 21000 zl netto
Wariant 2.
Jak wyżej + roboty ziemne, fundamentowe, izolacje podposadzkowe, instalacje wody,
kanalizacja, prąd, posadzki, drzwi, okna i układ wentylacji wymuszonej (rekuperacja). Dom
pasywny 1380zl/m2
-1480 zl/m2 x 35 m2 = 52500 zl netto

ceny energii 8 lat temu były dwa razy mniejsze, wychodząc z tego można sądzić ze za 8 lat będą
2 X większe niż dziś. Olej opalowy w ciągu 3 lat zdrożał o 100%.
Wzrost cen energii to jedyna prognoza, która zawsze się sprawdza. Dlatego tak ważne,
budować dom „ciepły” Koszty domu okrągłego zwrócą się po 15 latach mieszkania w nim z
oszczędności na ogrzewaniu. Innymi słowy mamy dom kwadratowy. Ocieplamy go styropianem
aby uczynić go „pasywnym”. Ocieplamy po to by zaoszczędzić na ogrzewaniu. Okrągły dom
kosztuje tylko tyle co ocieplenie domu kwadratowego do stanu pasywnosci, a wiec dom jako taki
mamy za darmo. Placimy tylko za ocieplenie.
Jednak korzyści finansowe i psychiczne mieszkania w „boskim”, naturalnie przesklepionym domu tak naprawdę, nie mają
znaczenia. Ważna jest kwadratowa tradycja, zabobon, bożek, będący nie do przezwyciężenia.

Jeśli inwestor chciałby zamieszkać w miejscu gdzie nie ma prądu to wystarczy przy okrągłym domu zamontować
wiatrak o mocy np. 3kW i jesteśmy samowystarczalni (dom autonomiczny)

Budując dom tradycyjny musimy zaciągnąć ogromną pożyczkę, których odsetki będą równe
wartości domu (spłacasz 2x więcej niż wynosi kredyt). Wielu z was, bank nie udzieli kredytu, nie
macie zdolności kredytowej. Jeśli zaczynamy przygodę budowania od jednej kopułki np. 35m2.
(nawet nie potrzeba pozwolenia na budowę), po dwóch latach czujemy kopułę będąc już
specjalistami, projektujemy i budujemy dostawkę z bieżących oszczędności. Sadze ze takie wciąż

na nowo tworzenie swojego życia także poprzez dom jego wieloletnie dobudowywanie może być
ekscytujące i bez kredytu na całe życie!

Jeśli przykładowo po 2 latach zdecydujecie się na rozbudowę będziecie płacić tylko za
uzyskane dodatkowe m2 (zielony kolor) w cenie za m2 jak za pierwszą kopule. Przedstawię to
na rysunku
Okrągle Domy w przeciwieństwie do kwadratowych, zorientowane są na życie. Życie to
zmiany, wzrosty, przekształcenia. Domy z natury poczęte mają to zapisane w swoim DNA.
Dopóki dom ma potencjał zmiany znaczy żyje, jeśli nie ma tej cechy staje się zabytkiem,
skansenem. Kwadratowy dom, jako dzieło skończone umiera zanim się narodzi, w pracowni
architekta.

kopuły mogą być spłaszczone, normalne i wywyższone

Rysowanie domu okrągłego jest proste jak zrobienie jajecznicy. Ale jeśli ktos nigdy nie
robil, nie jadł, nie widzial, nie słyszał o jajecznicy to i prosta jajecznica stanowi problem.
Rysowanie korzystnie rozpocząć od punktu centralnego, salonu. Salon usytuujmy od południa,
południowego zachodu z dużym okrągłym oknem , które będzie zapewnialo slonce, cieplo z
niego płynące i piękny jak sądzę widok. Sypialnie korzystnie umieścić od wschodu. Poprzez
wschody słońca mamy naturalne budzenie. Kuchnie w miarę możliwości ja umieszczę od

wschodu. Spożywać śniadanie w towarzystwie wstającego słońca dobrze wróży
rozpoczynanemu dniu. Spiżarnia, łazienka raczej od północy.

Wato rozważyć inne podejście do budowania, bliskie korzeniom (na rysunku fundamenty
kopułowego domu sprzed 8 tys. lat) i naturze. Gdzie budujemy na podstawie rysunku
koncepcyjnego który się rodzi spontanicznie na placu budowy w rozmowie zainteresowanych
osób. Szczegółowy projekt powstaje tylko po to, by zadośćuczynić urzędom i zdobyć potrzebne
zezwolenia.

okrągłe domy są bajkowe, może to dzieci powinny projektować domy do ich rodzenia i wychowywania?
Jest pewnym że dzieci urodzone i wychowane w takich będą innymi ludźmi

Taka koncepcja projektu domu jest mi najbliższa.

przykłady poniżej mocno niedoskonałe. Można jak sądze z tego „śmietnika” wyłuskać
potrzebne nam pomysły

Basen możemy mieć za darmo, niejako przy okazji budowy domu, albo placimy za basen a
dom mamy za darmo. Wynika to z materialu uzytego przy budowe domu, siatkobeton (który
ze swej natury jest szczelny) i zamkniętego kształtu który sam nasuwa, wypełnienie go wodą.
Woda nagrzeje się znacznie szybciej niż w klasycznym basenie otwartym i będzie znacznie
dłużej ciepla. Woda w basenie tradycyjnym traci cieplo, które ucieka poprzez sciany i podlogę
do ziemi.
Jeśli basen w tak wykonanym domu nie spełni pokładanych nadziei spuszczamy wodę,
wycinamy otwory na drzwi i okna i mamy piękny dom z wewnętrznym dziedzincem, ogrodem.
Taki basen można wybudowac publicznego stosowania w każdej wiejskiej gminie. Uzyskamy
pom socjalne, szatnie magazyny a od południowej mieszkanie dla pracownika
nad basenem w okresie wczesno wiosennym i późno jesiennym celem ochrony przed zimnym
powietrzem możemy zmontowac lekką konstrukcje aluminiową na której naciągniemy
specjalną, przezroczystą folie. Będzie ciepło jak w szklarni.
poniżej przykład możliwości budowy domu zgodnie z potrzebami, od jednej bańki dla pary, by
po 40 latach był wygodnym miejscem do życia dla rodziny wielopokoleniowej

rozbudowa bardzo prosta, intuicyjna, samodzielna dająca przyjemność, rodzinnego,
wspólnego działania. Nawet rysowanie (projektowanie) proste, wystarczy cyrkiel
Wielu pracuje w domu Praca zarobkowa i dom, to dwa oddzielne byty, które nie powinny
się mieszać. Dlatego na prace proponuję postawić okrągłe biuro.

biuro o średnicy 3m
A może uczycie się grac na trąbce, lubicie głośno słuchać muzyki czy macie inne hobby
wymagające odseparowania

4m średnicy
Zalety;
-lekki i ciepły, nie będą latem dokuczać upały, zimą mrozy
-możliwość przestawienia czy wywiezienia.
-bezpośredni kontakt z przyrodą otoczenia
-wiele możliwych zastosowań jako domek do pracy domek dla gości, hobby, studio.

2 PROJEKTOWANIE I BUDOWA DOMÓW OBROTOWYCH
mam ciekawy pomysł, genialny w prostocie, jeśli się nim nie podzielę, zmarnuje się bezpowrotnie
Pomysł budowy domu obrotowego (obraca się zgodnie z życzeniem, za słońcem, w upały od słońca, od
hałasu, za widokiem, sterowany automatycznie lub ręcznie)
Cechy pomysłu
- przewidziany jest jako dom pasywny, nie wymaga ogrzewania zimą, latem klimatyzacji.
- mimo że obrotowy i pasywny tańszy w budowie od standardowego domu. Na tym polegają wynalazki,
na ulepszaniu, wymyślaniu
- nie wymaga pozwolenia na budowę (nie zamierzony efekt uboczny pomysłu)
- takiego domu nie ma na świecie. (są obrotowe ale według innego pomysłu, znacznie droższe np
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=dIHUwp9x8Fg
https://www.youtube.com/watch?v=kSch__j0gN4
https://www.youtube.com/watch?v=v79fSKmg9B8

https://www.youtube.com/watch?v=O_21DQN9PeM
https://www.youtube.com/watch?v=LLwjXxg7kpU)
przykładowa oferta domu obrotowego kopuły o pow 120m2 (nie wymaga pozwolenia). Dom
pasywny w standardzie deweloperskim (zdjęcia poglądowe, celem objaśnienia idei)
cena za przykładowe 120m2 to; 120m2 x 1700zł/m2 = 192 000 zł

W domu obrotowym nie będzie czuć obrotu, poza zmianami widoków za oknem
Cechą szczególną są panoramiczne okna, które pozwalają podziwiać otoczenie jak i
zapraszają szerokimi ramionami słońce do wnętrza.

Inną nieoczywistą, a ciekawą formą naszej oferty domu obrotowego jest torus

Na świecie są domy obrotowe ale nie ma w formie torusu, średnica dowolna. Jeśli znajdzie
się inwestor, będzie to sensacyjna konstrukcja, rozsławi inwestora, zapisze się w annałach
budownictwa.

3 PROJEKTOWANIE I BUDOWA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH W
TECHNOLOGI OKRĄGŁYCH DOMÓW

KOPUŁA w budownictwie przemysłowym
Budowa polega na składaniu wielkowymiarowych wyprofilowanych
elementów styropianowych. Elementy styropianowe wycinamy z bloku
styropianu. W budownictwie przemysłowym elementy styropianowe mogą
mieć dowolne, oczekiwane wymiary np. 2x5m gotowe do transportu, na
budowie zespolone do wym 4x5m i wbudowane. W zależności od wybranej
metody, przed wbudowaniem, zbroimy powierzchnie zewnętrzne elementu
siatkobetonem lub po wbudowaniu.
Na rys poniżej składamy elementy rdzenia styropianowego 1,2,3,4,
sklejamy połączenia pianką. Na całość naciągamy siatkobeton.
Grubość betonu zgodnie z projektem. Przy większych powierzchniach i
grubościach nanosimy maszynowo.

Tym sposobem wykonane konstrukcje cechuje
cztery podstawowe zalety

- izolacja termiczna -BEZ KONKURENCYJNA. W uproszczeniu budowla
zbudowana z ciąglej izolacji termicznej (styropian) obłożonej cienka
warstwa siatkobetonu
- ogromne rozpiętości bez słupów, podciągów. BEZ KONKURENCYJNE
- koszty budowy i koszty eksploatacji. BEZ KONKURENCYJNE

inne zalety
- lekka, sztywna konstrukcja.
- prostota budowania, tylko 2 materiały, styropian i warstwa
cienkiego (1cm) betonu zbrojonego (siatkobeton). Proste obliczenia,
wykonanie, konserwacja.
- konstrukcja typu „sandwich”, co pozwala przenosić lokalne momenty
(tak jak płyta wielowarstwowa)
- odporność na obciążenia termiczne
- najkorzystniejszy stosunek objętości do powierzchni ścian
zewnętrznych
- kopuły można w każdej chwili, dowolnie ze sobą łączyć, tak ze się
przenikają
- kopuły można w każdej chwili wzmocnić natryskując dodatkową warstwę
betonu.
- można budować na ziemi, częściowo w ziemi i pod ziemią.
- odporność ogniowa. Z zewnątrz konstrukcja betonowa
- doskonale nadaje się do budowania „pasywnie”
wada
- kopuły mają same zalety. Nie ma to jednak znaczenia, jeśli
inwestor nie zechce kopuły. W budownictwie przemysłowym powinno to
mieć mniejsze znaczenie.

CHŁODNIE, MROZNIE

chlodnie o średnicy 80m i wys. 40

na środku, pionowo zamontowana wieża chłodnicza. „Zimno” z góry opada
ku dołowi. Pod kopulą zdecydowanie łatwiej uzyskac jednorodną temp w
calej objętości.

ciekawe rozwiązanie transportu pojemnikow. Rama (suwnica) jest
zawieszona bezpośrednio pod powloką kopuly. Daje to nieograniczone
możliwości magazynowe i transportowe.
Dzieki bardzo dobrej izolacji termicznej, braku mostkow termicznych,
najlepszym stosunku objętości do pow ścian zewnętrznych możemy
zaoszczędzić na energi elektrycznej. Agregaty moglyby pracowac tylko
nocą gdy prąd najtańszy. W ciągu dnia przy takiej izolacji
temperatura podniesie się tylko o 2 st
CIEKAWOSTKA

największa kopuła w historii ludzkości Średnica 236,5
metrów, a wysokość - 118,4 metrów wybudowana u naszego, 30 lat
temu, sąsiada, ZSRR.

MAGAZYNY

-na materialy sypkie
np. cement, ziarna zbóż, nawozy,

załadunek górą, odbiór dołem. Istnieje wiele wariantów odbioru. Na
rys taśmociągiem w kanalach zamontowanymi pod posadzką,
zalety;
- dzieki izolacji nie skrapla się woda na wewnętrznej ścianie.
(skroplona woda niszczy cement, zboza i inne materiały)
- dzieki izolacji stabilna temperatura wnętrza co poprawia
warunki magazynowania np. ziarna, nawozów
- koszty

-na palety

W USA istnieją systemy wysokiego (np. 40m) skladowania dedykowane
dla kopul
Pomysły na wykorzystanie kopul do celow przemysłowych zaczerpnięty z
strony http://www.monolithic.com/topics/storages
metoda budowy kopul firmy MONOLITHIC jest inna niż tu prezentowana

zalety;
-koszty budowy
-koszty eksploatacji. Dzieki izolacji termicznej zimą łatwiej
utrzymac oczekiwaną temperaturę.

ZBIORNIKI

- izolacja termiczna.
- mocno konkurencyjne koszty wykonania
Tradycyjne metalowe zbiorniki na paliwa, gaz nagrzewają się latem od
słońca do temp 70 stopni. Zwieksza się temperatura magazynowanego
paliwa i parowanie, wzrasta ciśnienie wlączają się zawory
bezpieczeństwa, uchodzi gaz. Strata
Dzieki izolacji termicznej w zbiornikach wykonanych tym sposobem
temperatura wewnątrz jest stabilna

OBIEKTY SPORTOWE
-hale sportowe
- pasywność. Hale wykonaną tym sposobem zimą nie trzeba
ogrzewac Cecha ta dla samorządów jest waznym kryterium
- bezkonkurencyjne koszty budowy.
doskonale nadaje się na całoroczne lodowisko.

konstrukcje powłokowe są po prostu piękne

Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej przykryte kopułą.
Zalety;
- zimą, w mrozy wewnątrz zawsze temp powyżej zera. Ziemia ma temp 10
stopni i zrekompensuje male straty ciepla przez zaizolowaną powłokę.
- latem, w największe upaly wewnątrz temperatura taka, jaką chcemy
(bez klimatyzacji).
Oznacza to ze latem zawodnik zamiast trenowac 1h będzie 3h. A wiec
nabedzie 3 x wiecej umiejętności.
Ziemia zawsze ma tmp 10 stopni. Zimą ogrzewa a latem chłodzi
- akustyka stadionu. Tak jak w teatrze, filmie oprócz obrazu wazy
dźwięk. Tu będzie jak w muszli koncertowej. Jeśli efekt muszli
koncertowej będzie niewskazany, łatwy jest do likwidacji.
- koszty. Budowa będzie troszke drozsza niż budowa tradycyjnego
(odkrytego) stadionu. Ale dzieki swoim zaletom zwroci się jak sądze w
ciągu 5 lat
Tak wykonany obiekt można wykorzystac na np. koncerty, zabawy,
uroczystości, targi imprezy

Kopula jako fantastyczna kraina rozrywki, tu tropikalny park
wodny pod Berlinem.

inne możliwe zastosowania to teatry, kina, planetaria, centra
handlowe, audytoria, kościoły.

Czy jest lepsze wnetrze na kościół, sale koncertową teatru czy
audytorium?
Innym obiecującym odbiorcą może być wojsko. Tam mam nadzieje, że nie
mają „zafiksowane” ze schron, stanowisko dowodzenia czy hangar musi
być kwadratowy.

Ekonomia wynika z
- najmniejsza pow ścian zewnętrznych w stosunku do objętości.
- same sciskania a wiec lekkie
- budowa typu „sandwicz”

kopula z 1 cm wody o średnicy 9m

kopuły mają moc, wynikające z natury.

plyta sandwich zbudowana z rdzenia styropianowego obłożonego
8mm betonu
Proponowane rozwiązanie łączy w sobie właściwości kopuł z
zaletami płyt „sandwisch” które zdolne są do przenoszenia
obciążen zginających co czyni kopuły jeszcze bezpieczniejsze.

uproszczone obliczenia kopuly o średnicy 200 m
. Rdzeń z styropianu grubości 17 cm, obustronnie obłożony
siatkobetonem gr 1 cm

pole powierzchni pod kopułą pi x r2= 3.14x100x100= 31400m2
pole powierzchni powloki kopuly= 2x pow podlogi= 2x31400=
62800m2
zebranie obciążen
-styropian gr 17 cm
62800x0.17=12560 m3 styropian przyjęto 30 kg/m3
12560x30=376800 KG = 376.8 Tony styropianu
-siatkobeton gr 1 cm po obu stronach. Ciężar 2200kG/m3
2 x 62800 x o.01m= 1256 m3 betonu
1256 m3 betonu x2200 kG/m3 = 2763200 kG = 2763 Tony betonu
-śnieg, przyjęto 100 kG/m2
31400 x 100 kG/m2= 3140000kG= 3140 Tony sniegu

UWAGA; śnieg waży wiecej niż kopuła
Suma obciążeń

377+2763+3140= 6280 TON

Obwod kopuly 3.14 x średnica = 3.14 x 200= 628 m
Do obliczen przyjęto ze pracuje tylko jedna powloka o grubości
1 cm, choc pracują dwie jak w plycie sandwich
Powierzchnia dociskowa 628m x 0.01m= 6.28 m2
mamy 628 t / 6.28 m2 =1000 T/m2 = 10 MPa mniej od
wytrzymałości siatkobetonu = 40 MPa

UWAGI;
- w obliczeniach uwzględniono tylko jedną powłokę, choć
wiadomo, że pracują dwie

- grubość powłoki w dolnej parti będzie zwiekszona ze względów
użytkowych
- nie uwzględniono wiatru, aby nie komplikowac, przyjęto
wieksze obc śniegiem.
Wiatr opływając kopule oddzialywuje przynajmniej 4 x słabiej
niż na budynek tradycyjny

4. Drukowanie domów 3D
przyszedł do okrągłej głowy pomysł maszyny do drukowania domów okrągłych
(drukarka 3 D) z twardej piany izolacyjnej. drukujemy zakończeniem G
zamocowanym do promienia R, zamocowanego do przegubu O, które określa
miejsce podawania spiralnie, pianki poliuretanowej, zamkniętokomórkowej M, gdzie
zakończenie jest głowicą natryskującą warstwę pianki G, po czym od zewnątrz
kopułę z pianki pokrywamy powłoką ochronna a od wewnątrz naciągamy klejem na
bazie cementu korzystnie zbrojonym

Budownictwo pochłania 40% globalnej energii, budowanie wg pomysłu okrągłego
radykalnie zmniejszy na etapie budowy i eksploatacji zużycie energii. Prostota, jeden
materiał, jeden proces, jedna ekipa, jeden dzień budowania (4X1). Ropa naftowa
stosowana do produkcji 1l pianki izolacyjnej pozwala na zaoszczędzenie 2l oleju w
ciągu roku do osobnego ogrzewania/ chłodzenia pomieszczeń. Pianka poliuretanowa
zamknietokomórkowa we współczesnym budownictwie jest powszechnie stosowana.
Tu występuje jednocześnie jako święta trójca- konstrukcja, izolacja termiczna i
izolacja przeciwwodna
-pianka jako konstrukcja. Z powodu lekkości 50kg/m3 i kształtu kopuły gdzie
występują korzystny rozkład sił wewnętrznych wystarczy wytrzymałość pianki na
ściskanie -200 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie -300kP.
-pianka jako izolacja termiczna λ = 0,019-0,022 W/(m*K) jest o 60% korzystniejsza
od styropianu. Zakładając grubość powloki kopuły na 13cm uzyskamy dom pasywny
z dużym zapasem bezpieczeństwa pod względem wytrzymałości na obciążenia
śniegiem, wiatrem czy człowieka na kopule.
-pianka jako izolacja przeciwwodna.
na rysunku jest schematycznym widokiem sposobu budowy kopuly gdzie promień R
zamocowany do przegubu O, zakończony głowicą G, natryskuje spiralnie warstwy
pianki M

Przykład realizacji
Samochodem dostawczym na budowę przyjeżdża 3 pracowników z dwoma
beczkami z płynnymi składnikami A i B i z niewielkim agregatem do ciśnieniowego
mieszania składników w głowicy natryskowej. Do przegubu O montujemy promień R.
Do promienia R montujemy pod kątem prostym głowicę z dyszą natryskową G
skierowaną ku dołowi Po uruchomieniu aparatury obracamy promien R spiralnie
wokół przegubu O ze stałą prędkością względem natryskiwanej powierzchni i stałym
oddaleniem głowicy od poprzednio nałożonej warstwy (tu przewidziany różny poziom
mechanizacji od ręcznego po całkowicie zautomatyzowane poprzez mechanizm
sterowania, kontroli siłowników ramienia R, drukarki 3D). Natryskujemy cienką
warstwę pianki która po spienieniu trwającym kilkadziesiąt sekund osiągnie 4 cm
grubości. Twardnienie i chłodzenie pianki trwa 3min i minimum tyle czasu powinienen
trwać jeden obrót promienia R. Warstwy tworzą ze sobą monolit. Kopule należy
pokryć od zewnątrz farbą, co zabezpiecza ją przed promieniowaniem UV. W miejscu
gdzie są otwory na okna, drzwi naciągamy po obwodzie warstwe kleju gr 1cm i
szerokości 15cm, zazbrojonego siatka z włókna szklanego
Sztywna pianka poliuretanowa po całkowitym usieciowaniu jest nieszkodliwa dla
zdrowia i przyrody - nie zawiera w składzie formaldehydu i nie emituje do atmosfery
żadnych niebezpiecznych substancji. SzPPU odporna jest na grzyby, pleśń, gryzonie
i inne wpływy biologiczne. W zależności od wymaganych parametrów wytrzymałości
mechanicznej sztywne pianki PU można wytwarzać w zakresie gęstości od 9 do 900
kg/m3. Typowe pianki termoizolacyjne mają gęstość w zakresie 30-70 kg/m3. SzPPU
w trakcie procesu powstawania wykazuje znakomitą przyczepność do materiałów
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