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Termomodernizacja
Joanna DÈbrowska

Termomodernizacja obejmuje nie tylko
ocieplenie budynku i wymianÚ okien ale
równieĝ modernizacjÚ systemu grzewczego
i wentylacyjnego. Trzeba jednak pamiÚtaÊ,
ĝe usprawnieñ tych nie moĝna wykonaÊ
w dowolnej kolejnoĂci, np. najpierw wymieniÊ kocioï, a potem okna i ociepliÊ Ăciany, gdyĝ po ociepleniu Ăcian i wymianie
okien zmniejszy siÚ zapotrzebowanie budynku na ciepïo i do jego ogrzania wystarczy kocioï o znacznie mniejszej mocy.
Czy kaĝdy dom w Polsce moĝna zmodernizowaÊ do poziomu budynku energooszczÚdnego? Technicznie – tak, ale nie zawsze jest to opïacalne ekonomicznie.
Aby mieÊ pewnoĂÊ, ĝe nasz dom nadaje
siÚ do takiej termomodernizacji, najlepiej
zasiÚgnÈÊ rady specjalisty – audytora energetycznego (listy audytorów moĝna znaleěÊ na stronach www.kape.gov.pl
i www.zae.org.pl).
Wykonanie audytu energetycznego
dla domu jednorodzinnego kosztuje ok.

WïaĂciciele domów energooszczÚdnych
nie martwiÈ siÚ wysokimi rachunkami
za ogrzewanie. ChoÊ liczba takich
szczÚĂliwców roĂnie, to nadal
wiÚkszoĂÊ wïaĂcicieli domów
jednorodzinnych przed kaĝdÈ zimÈ
boryka siÚ z perspektywÈ wzrostu
kosztów ogrzewania. Na szczÚĂcie jest
na to sposób – termomodernizacja.

1000 zï. Audytor oceni obecny stan budynku i zaproponuje optymalne rozwiÈzania majÈce na celu poprawÚ izolacyjnoĂci
cieplnej budynku i jego zapotrzebowanie
na energiÚ, gïównie tÚ potrzebnÈ do ogrzewania.

Na czym polega
termomodernizacja?
Kompleksowa termomodernizacja domu
obejmuje wykonanie w nastÚpujÈcej kolejnoĂci wymienionych prac:
ocieplenie przegród zewnÚtrznych
– Ăcian zewnÚtrznych, dachu, podïogi na
gruncie i/lub stropu nad piwnicÈ,
wymiana okien i drzwi,
modernizacja instalacji grzewczej,
modernizacja instalacji wentylacyjnej,
wyposaĝenie domu w instalacjÚ klimatyzacyjnÈ (nie jest to warunek niezbÚdny, ale
z uwagi na coraz bardziej upalne lato, czÚĂciej inwestorzy decydujÈ siÚ na montaĝ
klimatyzacji).

Przeprowadzenie tych wszystkich prac
wymaga sporych nakïadów: w domu o powierzchni 150 m2 – to koszt minimum
50 tys. zï. DobrÈ wiadomoĂciÈ jest to, ĝe
prace termomodernizacyjne moĝna przeprowadzaÊ etapami, waĝne by zachowaÊ
wïaĂciwÈ kolejnoĂÊ.

Czy kaĝdy budynek opïaca siÚ
ociepliÊ?
Moĝna przyjÈÊ, ĝe ciepïochronnoĂÊ Ăcian
gruboĂci 38–51 cm w budynkach wzniesionych przed 1992 rokiem U = 0,75 W/(m2•K)
lub wiÚcej i niezaleĝnie od uĝytych na nie
materiaïów – ich ocieplanie jest zawsze
opïacalne.
JeĂli w domu o powierzchni 150 m2 przez
Ăciany o tak sïabej izolacyjnoĂci
U = 0,75–1,0 W/(m2•K) uchodzi w sezonie
grzewczym ok. 12 000 kWh energii. Roczny
jej koszt przekracza 3 tys. zï nawet przy
stosunkowo tanim ogrzewaniu wÚglem.
Jeĝeli w wyniku ocieplenia Ăcian uda siÚ
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ZdjÚcie budynku zrobione kamerÈ termowizyjnÈ
pokazuje mostki cieplne i miejsca o sïabej
izolacyjnoĂci cieplnej

siÚ zmniejszyÊ wspóïczynnik przenikania
ciepïa do poziomu 0,3 W/(m2•K), to straty
energii spadnÈ do 1/3 pierwotnej wartoĂci,
a to oznacza, ĝe koszt inwestycji zwiÈzanej
z dociepleniem Ăcian zwróci siÚ mniej wiÚcej juĝ po 8–10 latach.
W nowych domach ze Ăcianami ocieplonymi do wartoĂci wspóïczynnika przenikania ciepïa U = 0,5–0,6 W/(m2•K) wydatki na
dodatkowe ocieplenia zwracaïyby siÚ znacznie dïuĝej, a wiÚc argumentem przemawiajÈcym za podjÚciem mimo to prac termomodernizacyjnych moĝe byÊ raczej zïy stan
elewacji i koniecznoĂÊ jej odnowienia.
Trzeba jednak pamiÚtaÊ, ĝe ocieplenie budynku to nie tylko ocieplenie Ăcian,
w kalkulacjach opïacalnoĂci naleĝy wiÚc
uwzglÚdniÊ zyski zwiÈzane z poprawÈ izolacyjnoĂci dachu, bowiem przez nieocieplony dach ucieka 20–30% ciepïa.
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Aby dom moĝna byïo uznaÊ za energooszczÚdny gruboĂÊ termoizolacji powinna
byÊ nastÚpujÈca:
podïogi na gruncie – 15–20 cm styropianu,
Ăciany zewnÚtrzne – 20 cm weïny mineralnej lub styropianu,
dach – 30–40 cm weïny
mineralnej.
Wprawdzie zastosowanie jeszcze grubszych izolacji jedynie nieznacznie
zwiÚkszyïoby koszty ocieplenia (w obydwu popularnych metodach docieplania
– lekkiej mokrej i lekkiej
suchej koszt materiaïu izolacyjnego stanowi okoïo 20% ogóïu kosztów), ale zwiÚkszanie gruboĂci warstwy
dodawanego materiaïu ponad 20 cm jest
ryzykowne ze wzglÚdów wykonawczych.
GrubszÈ izolacjÚ znacznie trudniej bowiem
zamocowaÊ i zapewniÊ jej stabilnoĂÊ.
IstniejÈ wprawdzie technologie ocieplania budynków styropianem nawet w warstwie gruboĂci 50 cm, ale nie sÈ one popularne.
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PrzeglÈd rynku

Dwa sposoby na ciepïe Ăciany
JeĂli dom ma byÊ energooszczÚdny, wspóïczynnik przenikania ciepïa U jego Ăcian powinien wynosiÊ 0,15–0,25 W/(m2•K). ¥ciany
moĝna ociepliÊ jednÈ z dwóch metod.
Metoda lekka mokra – polega na przyklejeniu do Ăcian zewnÚtrznych warstwy styropianu lub weïny mineralnej i pokryciu jej
tynkiem cienkowarstwowym. Metoda ta jest
najbardziej popularna, ma jednak wady:

GruboĂÊ warstwy materiaïu izolacyjnego
ma decydujÈce znaczenie, ale ocieplenie Ăcian
styropianem lub weïnÈ mineralnÈ gruboĂci ponad
20 cm jest nieopïacalne ekonomicznie

duĝÈ wraĝliwoĂÊ na bïÚdy wykonawcze
(defekty wynikïe z niewïaĂciwego zastosowania technologii ujawniajÈ siÚ czÚsto dopiero po kilku latach, a ich usuniÚcie jest
kïopotliwe),
uzaleĝnienie robót od warunków atmosferycznych (ociepleñ nie moĝna wykonywaÊ podczas deszczu, silnego wiatru
i w temperaturze poniĝej 5°C ani powyĝej
25°C; przeszkodÈ jest równieĝ zbyt intensywne nasïonecznienie).
Metoda lekka sucha – ocieplenie ukïada
siÚ pomiÚdzy listwami rusztu konstrukcyjnego, nastÚpnie do rusztu przymocowuje
siÚ dowolnÈ warstwÚ elewacyjnÈ (najczÚĂciej siding winylowy lub oblicówkÚ drewnianÈ).
podïoga na gruncie
U ≤ 0,45 w(m2•K)

dach o wspóïczynniku
U ≤ 0,25 w(m2•K)
okna o wspóïczynniku
U = 1,7–1,8 w(m2•K)

brak
mostków
termicznych

Ăciany zewnÚtrzne
U ≤ 0,3 w(m2•K)

drzwi zewnÚtrzne
o wspóïczynniku
U ≤ 2,6 w(m2•K)

Drogi ucieczki ciepïa z budynku
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MetodÈ lekkÈ suchÈ moĝna dociepliÊ
dom o kaĝdej porze roku. Jest to metoda
stosunkowo prosta, uniwersalna, a w razie uszkodzenia elewacji lub zamokniÚcia
ocieplenia ïatwo dokonaÊ naprawy.
¥ciany budynku moĝna równieĝ ociepliÊ od wewnÈtrz, ale nie jest to zalecany
sposób termomodernizacji ze wzglÚdu na
zmiennoĂÊ temperatury warstwy konstrukcyjnej Ăciany i kondensacjÚ pary wodnej
w przegrodzie oraz zmniejszenie siÚ powierzchni ocieplanego pomieszczenia.
WilgoÊ, nie mogÈc wyparowaÊ ze Ăciany
moĝe powodowaÊ zawilgocenie izolacji
termicznej. Wskutek czego, po pewnym
czasie na Ăcianach moĝe pojawiÊ siÚ nawet pleĂñ. Jeĝeli chcemy zastosowaÊ ten
rodzaj ocieplenia, to warstwa izolacji termicznej musi byÊ od strony pomieszczenia zabezpieczona izolacjÈ paroszczelnÈ,
a w pomieszczeniu musi sprawnie dziaïaÊ
wentylacja.

Ciepïy dach
W zaleĝnoĂci od tego, czy dach jest pïaski,
czy stromy, w inny sposób siÚ go ociepla.
Dachy strome. Róĝnica dotyczy równieĝ
rodzaju poddasza: od tego, czy jest nieuĝytkowe, czy mieszkalne, zaleĝy usytuowanie i sposób wykonania docieplenia.
Poddasze nieuĝytkowe. Docieplanie stropów oddzielajÈcych pomieszczenia mieszkalne od nieuĝytkowego poddasza (strychu) jest stosunkowo ïatwe, gdyĝ bez
wiÚkszych problemów moĝna uïoĝyÊ na
nich weïnÚ mineralnÈ (pïyty lub maty).
Jeĝeli stara izolacja jest sucha, nie trzeba
jej przedtem usuwaÊ.
Pod warstwÈ ocieplenia powinno siÚ uïoĝyÊ paroizolacjÚ (foliÚ paroszczelnÈ), która
zabezpieczy ocieplenie przed wnikaniem
do niej pary wodnej z pomieszczeñ mieszkalnych.

Pïyty
styropianowe
z grafitem
dziÚki niskiemu
wspóïczynnikowi
przewodzenia
ciepïa ( λ ≤
0,032 W/m•K)
umoĝliwiajÈ
zredukowanie
gruboĂci
ocieplenia nawet
o jednÈ czwartÈ

ParoizolacjÚ moĝna równieĝ zamocowaÊ na
suficie pomieszczeñ, nad którymi znajduje siÚ poddasze. Takie rozwiÈzanie jest nawet bardziej efektywne, ale moĝna je stosowaÊ tylko wówczas, gdy planujemy osïoniÊ
je podsufitkÈ z pïyt gipsowo-kartonowych
lub zamontowaÊ sufit podwieszany.
Jeĝeli poddasze ma sïuĝyÊ jako skïadzik, nad warstwÈ nowej termoizolacji trzeba uïoĝyÊ podïogÚ. Najlepiej wykonaÊ jÈ z desek lub pïyt OSB opartych na
legarach. Podïoga nie powinna byÊ zbyt
szczelna i nie moĝe dotykaÊ termoizolacji.
Szpary pomiÚdzy deskami i mniej wiÚcej
3-centymetrowa pustka nad ociepleniem
zapewniÈ wïaĂciwÈ wentylacjÚ, niezbÚdnÈ
do usuwania wilgoci z materiaïu izolacyjnego, którego zawilgocenia nie moĝna wy-

kluczyÊ nawet wówczas, gdy jest od spodu
chroniony paroizolacjÈ.
Poddasze mieszkalne. Jeĝeli poddasze
ma charakter mieszkalny, wówczas ocieplenia wymaga nie jego strop, lecz poïaÊ
dachu. JeĂli podsufitkÚ pomieszczenia na
poddaszu moĝna przymocowaÊ na poziomie jÚtek, czyli poziomych belek podpierajÈcych krokwie, czÚĂÊ izolacji moĝe byÊ
uïoĝona nad tÈ podsufitkÈ. Ocieplenie takie naleĝy dwojako zabezpieczyÊ przed
wilgociÈ: od strony mieszkalnej – foliÈ paroizolacyjnÈ, od strony pokrycia dachu
– izolacjÈ przeciwwiatrowÈ (wiatrochronnÈ) – wysokoparoprzepuszczalnÈ membranÈ lub foliÈ wstÚpnego krycia.
Od strony pokrycia dachowego moĝna
równieĝ zastosowaÊ folie niskoparoprzepuszczalne, ale wówczas naleĝy zagwarantowaÊ swobodny przepïyw powietrza
w przestrzeni miÚdzy takÈ foliÈ a izolacjÈ termicznÈ, inaczej ocieplenie mogïoby
ulec zawilgoceniu. Do skutecznej wentylacji niezbÚdne sÈ szczeliny wentylacyjne
pod okapem oraz w kalenicy lub teĝ otwory
w Ăcianach szczytowych.

Jeĝeli poddasze jest mieszkalne, to ocieplenia
wymaga poïaÊ dachu

Dachy pïaskie
fot. Dow Polska

Do ocieplania Ăcian metodÈ lekkÈ mokrÈ
najlepiej wybraÊ kompletny system jednego
producenta

fot. Austrotherm

fot. Rock wool

Termomodernizacja

Ociepla siÚ zaleĝnie do tego, czy sÈ wentylowane (zwane zimnymi dachami), czy
niewentylowane.
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izolacja przeciwwodna

izolacja przeciwwodna

pyta stropowa

ocieplenie

ocieplenie

pyta stropowa
warstwa ksztaïtujÈca spadek

otwór wentylacyjny
Ocieplenie stropodachu wentylowanego

Stropodachy wentylowane. SÈ to stropy,
które nad warstwÈ izolacji termicznej uïoĝonej na stropie majÈ wentylowanÈ pustkÚ
powietrznÈ, nad którÈ jest warstwa podkïadu pod pokrycie. Jeĝeli wentylowana przestrzeñ stropadachu jest odpowiednio wysoka, docieplenie wykonuje siÚ tak samo jak
na poddaszu niemieszkalnym, dodatkowÈ
warstwÚ izolacji ukïadajÈc na starej, leĝÈcej na stropie nad pomieszczeniami mieszkalnymi.
JeĂli wentylowana przestrzeñ stropodachu jest niewielka, dostÚp do tej przestrzeni jest bardzo trudny. Moĝna wtedy
zastosowaÊ materiaï izolacyjny w postaci granulatu (weïna mineralna, styropian,
perlit) lub strzÚpków (weïna mineralna, celuloza), które wdmuchuje siÚ w wentylowanÈ przestrzeñ stropodachu. PracÚ tÚ trzeba
powierzyÊ wyspecjalizowanej ekipie, która powinna zadbaÊ o to, by z wentylowanej
przestrzeni nie uczyniÊ niewentylowanej,
a wiÚc musi uwaĝaÊ, by podczas wdmuchiwania izolacji nie doszïo do zatkania otworów wentylacyjnych. Uniemoĝliwienie ruchu powietrza mogïoby bowiem w krótkim

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego

czasie doprowadziÊ do zawilgocenia nowej
termoizolacji.
Stropodachy niewentylowane. Takie
stropodachy dociepla siÚ od strony zewnÚtrznej, zatem nowÈ izolacjÚ termicznÈ
ukïada siÚ na starym pokryciu. Zwykle jest
to papa, którÈ moĝna zachowaÊ i wykorzystaÊ jako warstwÚ paroszczelnÈ, ale naleĝy w tym celu bardzo dokïadnie jÈ wyrównaÊ, ponacinaÊ pÚcherze oraz uszczelniÊ.
Zamiast tego, po zerwaniu wczeĂniejszego
pokrycia, moĝna uïoĝyÊ foliÚ paroszczelnÈ. NastÚpnie ukïada siÚ warstwÚ
izolacji termicznej – najczÚĂciej ze styropianu (odmiany nie niĝszej niĝ EPS 100038) albo polistyrenu ekstrudowanego
XPS; warstwa ocieplenia powinna mieÊ
15–20 cm gruboĂci. Pïyty styropianowe
i polistyrenowe przykleja siÚ do podïoĝa
bezrozpuszczalnikowym lepikiem. Do termoizolacji dachu moĝna uĝywaÊ równieĝ
pïyt z twardej weïny mineralnej, ale materiaï ten jest znacznie droĝszy od wymienionych wczeĂniej. Na ociepleniu ukïada
siÚ dwie warstwy papy termozgrzewalnej,
z których pierwsza musi byÊ przytwier-

dzana do podïoĝa mechanicznie za pomocÈ specjalnych koïków.

Ciepïa podïoga
Sposób docieplania zaleĝy od tego, czy
na parterze jest podïoga na gruncie, czy
teĝ strop nad piwnicÈ albo nad gruntem.
Niedocieplona podïoga parteru to nie tylko
zwiÚkszone straty energii, ale teĝ znaczny
dyskomfort dla mieszkañców domu: chïód
przy podïodze, a takĝe temperatura jej samej powodujÈ odczucie zimna, mimo ĝe
w pomieszczeniu dziaïa ogrzewanie.
Strop nad piwnicÈ. Jest stosunkowo proste: polega na zamocowaniu materiaïu izolacyjnego od spodu tego stropu. Najlepiej
uĝyÊ do tego celu pïyt styropianowych odmiany EPS 70-040 gruboĂci przynajmniej
6 centymetrów. Naleĝy je przykleiÊ zaprawÈ klejowÈ do stropu i dodatkowo zamocowaÊ specjalnymi koïkami (4 szt./m2).
Wykoñczenie ocieplonych stropów dostosowuje siÚ do sposobu uĝytkowania pomieszczeñ w piwnicy i zwiÈzanych z tym
wymagañ estetycznych: moĝna naïoĝyÊ na
pïyty wyrównujÈcÈ warstwÚ zaprawy kle-
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Niskotemperaturowe ogrzewanie podïogowe najlepiej wspóïpracuje
z kotïem kondensacyjnym lub pompÈ ciepïa
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Nowoczesny gazowy kocioï kondensacyjny to
ekonomiczny sposób ogrzewania domu

jowej i tak przygotowane powierzchnie
pomalowaÊ, moĝna teĝ przykleiÊ do pïyt
siatkÚ z wïókna szklanego, a nastÚpnie je
otynkowaÊ i pomalowaÊ.
Aby w ociepleniu nie zostaïy mostki termiczne, naleĝy starannie uszczelniÊ
miejsca, w których przez strop przechodzÈ rury. Najlepiej uĝyÊ do tego celu pianki poliuretanowej. Warto uszczelniÊ takĝe
drzwi prowadzÈce do piwnicy (przyklejajÈc gumowe uszczelki), a jeĂli w podpiwniczeniu znajduje siÚ garaĝ, ociepliÊ teĝ jego
bramÚ. Wszystkie te dziaïania doprowadzÈ do podniesienia siÚ temperatury w piwnicy, a zatem zmniejszÈ straty ciepïa.
Trzeba jednak uwaĝaÊ, aby uszczelnienie
nie zepsuïo istniejÈcej wentylacji grawitacyjnej.
Podïoga na gruncie. Jest znacznie trudniejsze i bardziej pracochïonne niĝ ocieplenie stropu nad piwnicÈ. BÚdzie szczególnie trudne, jeĂli podïoga betonowa
uïoĝona jest na warstwie ĝuĝlu lub innego materiaïu o sïabej termoizolacyjnoĂci. Aby skutecznie ociepliÊ takÈ podïogÚ, trzeba by na niej uïoĝyÊ pïyty gruboĂci
przynajmniej 10 cm ze styropianu EPS
100-038 lub z polistyrenu ekstrudowanego oraz wykonaÊ nowÈ wylewkÚ (4–5 cm).
Spowodowaïoby to znaczne podniesienie
siÚ poziomu podïogi, a wiÚc zmniejszenie
wysokoĂci pomieszczeñ – a to z kolei – koniecznoĂÊ skracania wszystkich skrzydeï
drzwiowych. Znacznie lepszym rozwiÈzaniem jest wiÚc rozebranie takiej podïogi wraz z jej maïo skutecznÈ izolacjÈ, ocieplenie pïytami styropianowymi gruboĂci
15 cm i wykonanie wylewki.
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Kocioï na pelety z zasobnikiem zapewnia bezobsïugowÈ pracÚ przez kilka dni

Zamiast ocieplaÊ caïÈ podïogÚ parteru,
moĝna uïoĝyÊ izolacjÚ termicznÈ tylko na
cokole (do wysokoĂci podïogi parteru) oraz
w pasie podïogi wzdïuĝ Ăcian fundamentowych, tak by siÚgaïa 1 m w gïÈb domu.
Jednak takie ocieplenie jest mniej skuteczne i dopuszcza siÚ je jedynie wtedy, gdy
mieszkañcy chcÈ ograniczyÊ uciÈĝliwe
prace wewnÈtrz domu lub zachowaÊ istniejÈce posadzki.
Do ocieplania cokoïów i Ăcian fundamentowych nadajÈ siÚ najlepiej pïyty z polistyrenu ekstrudowanego gruboĂci
6–8 cm, który jest odporny na dïugotrwaïe dziaïanie wilgoci. IzolacjÚ takÈ przykleja
siÚ do Ăcian lepikiem bezrozpuszczalnikowym. W czÚĂci podziemnej ocieplenie takie nie wymaga ĝadnych dodatkowych zabezpieczeñ, natomiast w czÚĂci cokoïowej
naleĝy go pokryÊ tynkiem na siatce zbrojÈcej lub wykoñczyÊ pïytkami elewacyjnymi
klinkierowymi albo betonowymi.

Modernizacja instalacji
grzewczej
Modernizacja ogrzewania moĝe byÊ kompleksowa, to znaczy obejmowaÊ zmianÚ rodzaju paliwa, ěródïa ciepïa oraz wymianÚ
istniejÈcej instalacji, moĝe teĝ polegaÊ na
wymianie tylko tego elementu, który jest
nieefektywny, czÚsto siÚ psuje lub po prostu ulegï zuĝyciu.
½ródïo ciepïa do ogrzewania ma zasadniczy wpïyw na koszty ogrzewania,
a takĝe na komfort uĝytkowania domu.
Najwygodniejsze i stosunkowo tanie jest
korzystanie z gazu ziemnego; kotïy gazowe
sÈ praktycznie bezobsïugowe i umoĝliwia-

jÈ dowolne regulowanie temperatury w pomieszczeniach. Niestety, nie wszÚdzie jest
moĝliwoĂÊ podïÈczenia domu do sieci gazowej. AlternatywÈ jest ogrzewanie domu
gazem pïynnym. Jest równieĝ prawie bezobsïugowe, jednak zdecydowanie droĝsze
w eksploatacji (podobnie jak olej opaïowy).
Wymaga teĝ miejsca na dziaïce na zbiornik
i systematycznego jego napeïniania (zwykle raz w roku).
Nowy kocioï. W ciÈgu kilkunastu ostatnich lat sprawnoĂÊ kotïów grzewczych
podniosïa siÚ o 10–15%, takie zatem
oszczÚdnoĂci moĝna uzyskaÊ, wymieniajÈc
stary kocioï na nowoczesny. Nie kaĝda taka
wymiana jest bezproblemowa. Rozwagi
wymaga na przykïad wymiana urzÈdzenia starego typu na kocioï kondensacyjny.
Peïne wykorzystanie jego bardzo wysokiej
sprawnoĂci jest moĝliwe tylko wówczas,
gdy temperatura wody zasilajÈcej jest stosunkowo niska (okoïo 55°C). Aby wymiana starego kotïa na kondensacyjny byïa racjonalna, trzeba zmniejszyÊ straty ciepïa
ocieplajÈc Ăciany, dach, itd. Wówczas duĝa
powierzchnia grzejników zrekompensuje
niĝszÈ temperaturÚ wody.
JeĂli dom podïÈczony jest do sieci gazowej najbardziej uzasadniona ekonomicznie jest wymiana starego kotïa wïaĂnie na
nowoczesny gazowy kocioï kondensacyjny, bowiem taki kocioï oszczÚdza paliwo.
W wyniku spalania zawsze powstaje dwutlenek wÚgla i woda. Temperatura towarzyszÈca temu procesowi jest bardzo wysoka
(w kotïach tradycyjnych przekracza 120°C),
jest zatem wyĝsza od temperatury parowania wody. Kiedy w zwykïym kotle powstajÈ
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Wymiana starych, nieszczelnych okien
na nowe to nie tylko oszczÚdnoĂci w zuĝyciu
energii zuĝywanej na ogrzewanie, ale równieĝ
wyeliminowanie haïasu z zewnÈtrz

Warto równieĝ przeanalizowaÊ, które okna mogÈ byÊ nieotwierane. Takie okna sÈ nie tylko tañsze,
ale majÈ teĝ lepszÈ ciepïochronnoĂÊ. SprawdzajÈ siÚ nie tylko na parterze, ale teĝ wszÚdzie tam, gdzie
do zewnÚtrznej strony okien jest wygodny dostÚp (np. z balkonu czy tarasu), umoĝliwiajÈcy mycie
i konserwacjÚ

spaliny, woda w nich zawarta zamienia siÚ
w parÚ i razem ze spalinami ucieka przez
komin. Jeĝeli kocioï skropli parÚ wodnÈ zawartÈ w spalinach, to odbierze od niej ciepïo, które bez tego uchodziïoby przez komin. Na odzyskiwaniu tego ciepïa polega
wïaĂnie energooszczÚdnoĂÊ kotïów kondensacyjnych.
Niestety kocioï kondensacyjny jest o 20%
droĝszy od tradycyjnego, ale jego zakup siÚ
opïaca, poniewaĝ róĝnicÚ w kosztach inwestycyjnych niwelujÈ znacznie niĝsze rachunki za ogrzewanie.
Zakup kotïa to inwestycja na wiele lat
i kaĝdy, zanim zdecyduje siÚ go kupiÊ, powinien sprawdziÊ jego sprawnoĂÊ, bo im sprawniejszy kocioï, tym wiÚksze bÚdÈ oszczÚdnoĂci paliwa, a wiÚc tym mniejsze rachunki za
ogrzewanie.
Aby zobrazowaÊ, ile pieniÚdzy moĝna zaoszczÚdziÊ, wymieniajÈc stary kocioï na kondensacyjny, przestawiamy poniĝsze obliczenia.
Przykïad. Roczne zuĝycie energii (na
ogrzewanie i przygotowanie c.w.u.) w domu
(przed termomodernizacjÈ) dla 4-osobowej
rodziny wynosi ok. 24 000 kWh. PrzyjÈwszy
nastÚpujÈce dane:
– cena gazu ziemnego – 1,95 zï/m3;
– wartoĂÊ opaïowa gazu – 8,6 kWh/m3,
– sprawnoĂÊ tradycyjnego kotïa – 94%, kondensacyjnego – 108%,

obliczmy, ile gazu zuĝyje w ciÈgu roku kocioï
tradycyjny i kondensacyjny.
Zuĝycie paliwa w kotle:
tradycyjnym:
24 000 kWh : 8,6 kWh/m3 : 94% = 2969 m3,
kondensacyjnym:
24 000 kWh : 8,6 kWh/m3 : 108%
= 2584 m3.
W zwiÈzku z tym roczny koszt paliwa do zasilania kotïów:
tradycyjnego:
2969 m3 × 2,41 zï/m3 = 5789 zï,
kondensacyjnego:
2584 m3 × 2,41 zï/m3 = 5039 zï.
OszczÚdnoĂÊ wynikajÈca z zastÈpienia starego kotïa kondensacyjnym moĝe
wiÚc wynieĂÊ 750 zï rocznie.
JeĂli dom nie jest podïÈczony do sieci gazowej i zdecydujemy siÚ ogrzewaÊ go paliwem staïym, warto wybraÊ nowoczesny kocioï na paliwo staïe z podajnikiem, który
uzupeïnia siÚ raz na kilka dni. W zaleĝnoĂci
od temperatury panujÈcej na zewnÈtrz oraz
od zaprogramowanej temperatury w pomieszczeniach, kocioï sam dozuje iloĂÊ paliwa. Taki kocioï jest wiÚc prawie bezobsïugowy w przeciwieñstwie do tradycyjnych
kotïów, które poza tym, ĝe spalaïy duĝo wiÚcej opaïu niĝ obecnie produkowane, to wymagaïy dosypywania go co najmniej kilka
razy w ciÈgu doby.

Coraz popularniejsze sÈ pelety, czyli sprasowane trociny lub wiórki drzewne.
W kotïach na pelety wyposaĝonych w zasobnik paliwa i podajnik pelety sÈ automatycznie podawane do komory spalania
i kocioï nie wymaga obsïugi nawet przez
kilka dni. Koszt ogrzewania kotïem na pelety jest zbliĝony do ogrzewania gazem
ziemnym. Za spalenia 100 kg pelet powstaje tylko 0,5 kg popioïu, który w sezonie
wybiera siÚ raz na kilka dni i który moĝna
wykorzystaÊ jako naturalny nawóz w ogrodzie. Ze wzglÚdu na czystoĂÊ pelet w kotle nie osadzajÈ siÚ zanieczyszczenia, wiÚc
czyĂci siÚ go rzadziej niĝ wÚglowy.
Bardzo wygodne, ale stosunkowo drogie
w eksploatacji (choÊ tanie inwestycyjnie)
jest ogrzewanie domu energiÈ elektrycznÈ.
Wyposaĝenie istniejÈcego domu ogrzewanego dotychczas tradycyjnymi grzejnikami w instalacjÚ z pompÈ ciepïa wspóïpracujÈcÈ z ogrzewaniem podïogowym lub
Ăciennym byïoby nieracjonalne ze wzglÚdu
na koszty i uciÈĝliwoĂci takiej modernizacji. Wprawdzie pompy ciepïa mogÈ wspóïpracowaÊ i z tradycyjnymi grzejnikami,
ale musiaïyby one mieÊ bardzo duĝÈ powierzchniÚ: prawdopodobnie stare grzejniki trzeba by byïo zatem wymieniÊ na nowe,
dostosowane do wspóïpracy z nowoczesnymi niskotemperaturowymi ěródïami ciepïa.

BUDUJEMY DOM
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PrzeglÈd rynku

Nawet przez bardzo energooszczÚdne okno
uchodzi z domu 3–4 razy wiÚcej ciepïa niĝ
przez takÈ samÈ powierzchniÚ dobrze ocieplonej Ăciany. Szyby okienne w domu jednorodzinnym stanowiÈ przeciÚtnie 15%
powierzchni Ăcian zewnÚtrznych. W przybliĝeniu moĝna wiÚc przyjÈÊ, ĝe 50% energii
cieplnej traconej przez caïÈ elewacjÚ uchodzi
wïaĂnie przez okna. JeĂli chcemy zmniejszyÊ
straty ciepïa, stare, wypaczone, nieszczelne
okna trzeba wymieniÊ na nowe.
Warto jednak pamiÚtaÊ o tym, ĝe po zmianie okien na znacznie szczelniejsze trzeba
bÚdzie pamiÚtaÊ o nawiewnikach lub zmieniÊ wentylacjÚ na najbardziej skutecznÈ, czyli mechanicznÈ – nawiewno-wywiewnÈ (co
podniesie koszty inwestycji). Pierwsze z tych
rozwiÈzañ zredukuje jednak korzyĂci z duĝej
szczelnoĂci nowych okien.
Warto wybraÊ okna o jak najlepszym
wspóïczynniku przenikania ciepïa
U < 1,7 W/(m2•K) (w domach energooszczÚdnych zalecane jest U < 1,0 W/(m2•K). Drzwi
powinny mieÊ wspóïczynnik przenikania
ciepïa U < 2,6 W/(m2•K).
Dodatkowo ciepïochronnoĂÊ okien moĝna
zwiÚkszyÊ montujÈc rolety zewnÚtrzne – przy
okazji uzyskamy zabezpieczenie antywïamaniowe oraz ochronÚ przed nadmiernym nasïonecznieniem. Rolety zewnÚtrzne zamykane na noc mogÈ zmniejszyÊ straty ciepïa przez

okna nawet o 40%, warto wiÚc zamontowaÊ
je na wszystkich oknach, pod warunkiem ĝe
bÚdÈ rzeczywiĂcie co wieczór zamykane. Aby
tak byïo, niezbÚdne jest ich automatyczne zamykanie i otwieranie, a to wiÈĝe siÚ z dodatkowymi kosztami co najmniej 500 zï w przeliczeniu na jedno okno.

fot. www.rekuperatory.pl

Wymiana stolarki

Rekuperator jest najdroĝszym elementem
instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepïa, od
jego mocy i jakoĂci zaleĝy sprawnoĂÊ caïego
systemu

min. 50 000 zï

powrotnie tracone. ZaradziÊ temu moĝe jedynie wentylacja mechaniczna z rekuperatorem, która zapewnia niezaleĝnÈ od pogody
wymianÚ powietrza w pomieszczeniach.
Zamontowanie instalacji wentylacyjnej z rekuperatorem wymaga doĂÊ znacznych przeróbek w domu. Trzeba rozprowadziÊ w budynku rury wentylacyjne duĝej
Ărednicy i ukryÊ je np. pod sufitami podwieszanymi. Kanaïy istniejÈcej instalacji grawitacyjnej moĝna wykorzystaÊ tylko w sprzyjajÈcych okolicznoĂciach, ale zadecydowaÊ
o tym powinien specjalista.
Centrala obsïugujÈca wentylacjÚ mechanicznÈ w domu jednorodzinnym (do 150 m2)
jest stosunkowo niewielka (zajmuje mniej
wiÚcej tyle miejsca co szafka kuchenna).
Wentylacja taka nie tylko umoĝliwia regulowanie wypïywu i napïywu powietrza, ale
teĝ – co najwaĝniejsze – odebranie czÚĂci ciepïa z ogrzanego powietrza wewnÚtrznego,
zanim zostanie ono usuniÚte na zewnÈtrz.
Ciepïo to jest nastÚpnie przekazywane powietrzu wpïywajÈcemu do wnÚtrza domu,
dziÚki czemu odzyskuje siÚ czÚĂÊ ciepïa, które w wentylacji naturalnej jest bezpowrotnie tracone. DziÚki temu zmniejsza siÚ zapotrzebowanie na energiÚ do ogrzewania domu,
a to oznacza konkretne oszczÚdnoĂci. Roczne
zapotrzebowanie na ciepïo domu z fachowo
zaprojektowanÈ i wykonanÈ wentylacjÈ mechanicznÈ z odzyskiem ciepïa moĝe zmniejszyÊ siÚ nawet o 25%. W domu o powierzchni 150 m2 oznacza to roczne oszczÚdnoĂci na
ogrzewaniu wynoszÈce minimum 1000 zï.
Wyposaĝenia domu w wentylacjÚ nawiewno-wywiewnÈ z rekuperatorem to wydatek od
15 do 30 tys. zï – zaleĝnie od rodzaju rekuperatora i jakoĂci materiaïów, z których jest wykonana instalacja oraz stopnia jej skomplikowania. Najdroĝszym elementem instalacji
jest rekuperator: kosztuje minimum 4 tys. zï.
Chociaĝ ïÈczne koszty instalacji sÈ niemaïe,
wydatek zwraca siÚ juĝ po 5–10 latach, dziÚki
temu, ĝe znacznie zmniejsza koszty ogrzewania.

kosztuje kompleksowa modernizacja domu
o powierzchni 150 m2

Modernizacja wentylacji
Ocieplony dom z nowymi szczelnymi oknami i drzwiami wymaga sprawnej wentylacji,
inaczej bardzo szybko w pomieszczeniach
zapanuje zaduch, szyby bÚdÈ czÚsto zaparowane, a w wilgotniejszych miejscach mogÈ
pojawiÊ siÚ pleĂnie i z czasem ich zapach bÚdzie stale wyczuwalny w pomieszczeniach.
Domy budowane w minionych latach byïy
wyposaĝone w wentylacjÚ grawitacyjnÈ, która dziaïa w sposób niekontrolowany, a iloĂÊ
wymienianego przez niÈ powietrza jest uzaleĝniona od takich czynników, jak temperatura zewnÚtrzna oraz siïa wiatru. WadÈ wentylacji grawitacyjnej jest równieĝ to, ĝe ciepïo
z usuwanego przez niÈ powietrza jest bez-

fot. OknoPlus

Koszt wymiany okna o powierzchni 1 m2 jest piÚciokrotnie wyĝszy niĝ ocieplenia takiej samej
powierzchni Ăciany. Dla zredukowania nadmiernych strat ciepïa w domach z duĝymi przeszkleniami warto
zatem zamurowaÊ czÚĂÊ otworów, a pozostaïym otworom – jeĂli wymagajÈ wymiany, nadaÊ standardowe
wymiary (bo okna o standardowych wymiarach sÈ tañsze niĝ wykonywane na wymiar)

termomodernizacja.indd 84

2010-09-24 15:03:48

