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P
race termomodernizacyjne w domu

obejmuj¹: ocieplenie stropów, œcian

zewnêtrznych, pod³óg, wymianê

okien, instalacji grzewczej oraz moderniza-

cjê wentylacji. Dzia³añ takich nie prowadzi

siê przewa¿nie kompleksowo, gdy¿ wi¹¿¹

siê z generalnym remontem ca³ego budyn-

ku i wymagaj¹ sporych nak³adów finanso-

wych (min. 50 tys. z³otych dla domu 

o powierzchni 150 m2). Prace termomoder-

nizacyjne mo¿na jednak przeprowadzaæ

etapami.

STROPY I DACHY
Ocieplenie stropu nad ostatni¹ kondy-

gnacj¹ wykonywano przed laty z: p³yt

wiórowo-cementowych, wiórów drewnia-

nych zmieszanych z wapnem oraz ¿u¿la.

Stropy drewniane pokrywane by³y czêsto

tzw. polep¹ (trzcina, sieczka lub trociny

zmieszane z glin¹ lub zapraw¹ tynkow¹).

TERMOMODERNIZACJA

Termomodernizacja prowadzi nie tylko do zmniejszenia

zu¿ycia energii cieplnej niezbêdnej do ogrzewania

domu, a tym samym do obni¿enia kosztów

jego eksploatacji. Bardzo czêsto dzia³ania 

termomodernizacyjne wi¹¿¹ siê równie¿ 

z poprawieniem estetyki budynku, jego funkcjonalnoœci

oraz komfortu u¿ytkowania. Korzyœci wynik³ych z tego

rodzaju inwestycji z ca³¹ pewnoœci¹ nie nale¿y wiêc

rozpatrywaæ wy³¹cznie z ekonomicznego punktu 

widzenia. Oszczêdnoœci s¹ wprawdzie odczuwalne 

natychmiast, ale poniesione nak³ady finansowe 

zwracaj¹ siê czêsto dopiero po wielu latach.

MAREK ¯̄ELKOWSKI

PRZEGL¥D RYNKU

fot. MMETROTILE

Kiedy warto
– a kiedy nie
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Wymienione materia³y nie zapewniaj¹

odpowiednich parametrów ciep³ochron-

noœci, a poza tym s¹ ma³o odporne na za-

wilgocenia wynikaj¹ce zarówno z przecie-

ków pokrycia dachowego, jak i kondensa-

cji pary wodnej. W³aœciwie wykonana

modernizacja ocieplenia stropu przy sto-

sunkowo niewielkich nak³adach finanso-

wych przyniesie wymierne oszczêdnoœci

oraz zapewni odpowiedni komfort ciepl-

ny w domu.

Najprostsz¹ i stosunkowo niedrog¹ inwe-

stycj¹ jest ocieplenie stropu, który od-

dziela strych od pomieszczeñ mieszkal-

nych. Dziêki ³atwemu dostêpowi do pod-

dasza, bez wiêkszych problemów mo¿na

u³o¿yæ na jego pod³odze we³nê mineraln¹

(p³yty lub maty), watê szklan¹ lub styro-

pian. Je¿eli stara izolacja nie jest zawilgo-

cona nie ma potrzeby jej usuwania. Nale-

¿y pamiêtaæ, aby pod warstw¹ nowego

ocieplenia znalaz³a siê zawsze folia pa-

roszczelna (jest ona zbêdna tylko wów-

czas je¿eli stosujemy p³yty z warstw¹ folii

aluminiowej – tworzy ona bowiem war-

stwê paroizolacyjn¹). Folia stanowi barie-

rê dla pary wodnej, która mog³aby przeni-

kaæ z pomieszczeñ mieszkalnych i kon-

densowaæ siê w warstwie izolacji. Foliê tê

mo¿na równie¿ przytwierdziæ na suficie

pomieszczeñ, nad którymi znajduje siê

poddasze. Takie rozwi¹zanie jest nawet

bardziej efektywne od przedstawionego

wczeœniej, ale z przyczyn praktycznych

i estetycznych mo¿na je stosowaæ wów-

czas, gdy zamierzamy wykoñczyæ sufit

pomieszczenia p³ytami gipsowo-karto-

nowymi, boazeri¹, albo te¿ zastosowaæ sufit

podwieszany. Ostatnie rozwi¹zanie umo¿-

liwia równie¿ zastosowanie alternatywnej

wersji ocieplenia, które przytwierdzone jest

do sufitu. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e zasto-

sowanie sufitu podwieszanego obni¿a wyso-

koœæ pomieszczenia o 15-20 cm.

Je¿eli ocieplenie u³o¿one jest na pod³odze

poddasza, które wykorzystywane jest cho-

cia¿by do sk³adowania niepotrzebnych

w mieszkaniu przedmiotów, wówczas nie-

zbêdne bêdzie u³o¿enie pod³ogi chroni¹-

cej warstwê izolacji. Najlepiej wykonaæ j¹

z desek lub p³yt OSB (Oriented Strand

Boards) u³o¿onych na legarach. Wa¿ne,

aby pokrycie nie by³o zbyt szczelne oraz

nie dotyka³o warstwy izolacyjnej. Szpary

pomiêdzy deskami i pustka powietrzna

nad ociepleniem (oko³o 3 cm), zapewnia-

j¹ w³aœciw¹ wentylacjê przestrzeni znaj-

duj¹cej siê pod pod³og¹.

Je¿eli poddasze ma charakter mieszkalny

wówczas warstwa ocieplenia musi byæ

umieszczona w po³aci dachu. W przypad-

ku pomieszczenia, które ma sufit u³o¿ony

na poziomie jêtek (poziomych belek pod-

pieraj¹cych krokwie), czêœæ izolacji mo¿e

byæ u³o¿ona na owym suficie. Ocieplenie

takie szczególnie starannie nale¿y zabez-

pieczyæ przed wilgoci¹. Od strony miesz-

kalnej materia³ izolacyjny musi byæ za-

bezpieczony foli¹ paroszczeln¹ (paroizo-

lacjê wykonuje siê z przezroczystych folii

polietylenowych, folii metalizowanych,

folii zbrojonych w³óknem szklanym, lub

siatk¹ polietylenow¹, albo te¿ z folii po³¹-

czonych z w³óknin¹ polipropylenow¹),

natomiast od strony pokrycia dachu sto-

suje siê w³ókninê lub foliê wstêpnego kry-

cia. Powinna ona byæ wiatrochronna i jed-

noczeœnie wysokoparoprzepuszczalna (co

najmniej 1300 g/m2/24 h, lepiej ok.

3000 g/m2/24 h). Uk³ada siê j¹ poziomymi

pasami, zaczynaj¹c od okapu. Kolejne pa-

sy folii musz¹ zachodziæ na poprzednie co

najmniej na 10-15 cm. Uzyskamy w ten

sposób gwarancjê, ¿e krople wody sp³yn¹

po niej, nie powoduj¹c zawilgocenia izo-

lacji termicznej oraz konstrukcji dachu. 

Od strony pokrycia dachowego mo¿na rów-

nie¿ zastosowaæ folie niskoparoprzepusz-

czalne, ale wówczas nale¿y zagwarantowaæ

swobodny przep³yw powietrza  w przestrze-

ni miêdzy foli¹ a izolacj¹ termiczn¹.

W przeciwnym wypadku ocieplenie mo¿e

izolacja termiczna (2 warstwy)

szczelina wentylacyjna

folia

wysokoparoprzepuszczalna

paroizolacja krokiewp³yty g-k na ruszcie

Wysokoparoprzepuszczalna ffolia uu³o¿ona bbezpoœrednio nna wwe³nie mmineralnej; ppotrzebna jjest jjedna

szczelina wwentylacyjna

Niskoparoprzepuszczalna ffolia uumieszczona mmiêdzy ddwiema sszczelinami wwentylacyjnymi; nnie ppowinna

dotykaæ ddo wwe³ny mmineralnej –– rrozwi¹zanie tto jjest oobecnie bbardzo rrzadko sstosowane

³ata kontr³ata

szczeliny wentylacyjne

folia niskoparoprzepuszczalna
izolacja termiczna (2 warstwy)

paroizolacja

p³yty g-k na ruszcie
krokiew

³ata kontr³ata

Którêdy uucieka cciep³o?

JAKA FFOLIA?
n Przy zastosowaniu folii niskoparoprze-

puszczalnej konieczne jest pozostawie-

nie szczeliny wentylacyjnej miêdzy foli¹

a ociepleniem.

n Pozostawienie szczeliny nie jest po-

trzebne, gdy zastosujemy foliê wysoko-

paroprzepuszczaln¹.
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ulec zawilgoceniu. Prawid³ow¹ wentyla-

cjê zapewniaj¹ szczeliny wentylacyjne

pod okapem oraz w kalenicy lub otwory w

œcianach szczytowych. Szczeliny wentyla-

cyjne powinny mieæ wysokoœæ ok. 2-3 cm

i nale¿y je zabezpieczyæ siatkami przeciw

owadom. W przypadku dachów o niskim

k¹cie nachylenia (poni¿ej 30°), d³ugich

krokwiach (ponad 10 m) lub z du¿¹ liczb¹

okien po³aciowych konieczne jest zamon-

towanie dodatkowej wentylacji w postaci

kominków wentylacyjnych (ich liczbê

oraz sposób rozmieszczenia powinien

okreœliæ specjalista). 

Przystêpuj¹c do ocieplania stropodachu

nale¿y najpierw ustaliæ z jakim jego ty-

pem mamy do czynienia. Istniej¹ bowiem

dwa rodzaje stropodachów: wentylowane

(tzw. zimny dach) oraz niewentylowane.

W pierwszym przypadku konstrukcja

sk³ada siê z dwóch warstw noœnych (gór-

nej i dolnej) rozdzielonych wentylowan¹

pustk¹ powietrzn¹, natomiast w drugim,

strop ostatniej kondygnacji jest jednocze-

œnie  konstrukcj¹ noœn¹ dachu. 

W przypadku stropodachu wentylowane-

go ocieplenie musi byæ u³o¿one na dolnej

warstwie (bezpoœrednio nad izbami

mieszkalnymi). Uk³adanie go na warstwie

górnej nie ma ¿adnego praktycznego sen-

su, poniewa¿ zimne powietrze nadal ma

kontakt ze stropem le¿¹cym nad ogrzewa-

nymi pomieszczeniami. Je¿eli przestrzeñ

miêdzystropowa jest odpowiednio wyso-

ka mo¿na wykonaæ ocieplenie analogicz-

nie jak w przypadku poddasza o charakte-

rze niemieszkalnym. Jednak odleg³oœæ

pomiêdzy dwiema warstwami stropoda-

chu wentylowanego jest najczêœciej dosyæ

niewielka i dostêp do miejsca, w którym

powinna byæ u³o¿ona izolacja jest bardzo

utrudniony. Stosuje siê wówczas materia³

izolacyjny w postaci granulatu (we³na mi-

neralna, styropian, perlit) lub strzêpek

(we³na mineralna, celuloza). Prace te wy-

konuj¹ wyspecjalizowane ekipy, które

przy pomocy odpowiedniego sprzêtu

wdmuchuj¹ warstwê sypkiego materia³u

(oko³o 15-25 cm) do przestrzeni miêdzy-

stropowej. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e po u³o¿e-

niu ocieplenia wewn¹trz stropodachu,

w dalszym ci¹gu musi byæ zagwarantowa-

na jego nale¿yta wentylacja! Trzeba wiêc

uwa¿aæ, aby w czasie prac nie dosz³o do

zapchania otworów wentylacyjnych. Brak

dop³ywu powietrza w krótkim czasie mo-

¿e doprowadziæ do zawilgocenia nowej

termoizolacji.

Stropodachy niewentylowane ociepla siê od

strony zewnêtrznej. Star¹ papê mo¿na za-

chowaæ i wykorzystaæ jako warstwê paro-

szczeln¹, ale nale¿y w tym celu bardzo do-

k³adnie j¹ wyrównaæ – ponacinaæ pêcherze

oraz uszczelniæ. Zamiast tego, po zerwaniu

wczeœniejszego pokrycia, mo¿na u³o¿yæ fo-

liê paroszczeln¹. Nastêpnie rozmieszcza siê

warstwê termoizolacyjn¹. Najczêœciej stoso-

wanym materia³em jest styropian (odmiany

nie ni¿szej ni¿ EPS 100 038) albo ekstrudo-

wany polistyren XPS. Warstwa ocieplenia

powinna mieæ minimum 10 cm gruboœci,

chocia¿ specjaliœci doradzaj¹ 15-20 cm. P³y-

ty styropianowe i polistyrenowe przykleja

siê do pod³o¿a bezrozpuszczalnikowym le-

pikiem. Do termoizolacji dachu mo¿na

u¿ywaæ równie¿ p³yt z twardej we³ny mine-

ralnej, ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e materia³ ten

jest znacznie dro¿szy od wymienionych

wczeœniej. Na ociepleniu uk³ada siê dwie

warstwy papy termozgrzewalnej. Pierwsza

z nich musi byæ przytwierdzana do pod³o¿a

mechanicznie za pomoc¹ specjalnych ko³-

ków.

Ocieplenie stropodachu niewentylowane-

go  mo¿e byæ równie¿ wykonane metod¹

tzw. odwróconego dachu. W rozwi¹zaniu

tym warstwa hydroizolacji uk³adana jest

bezpoœrednio na stropie. Najczêœciej sta-

nowi j¹ papa podk³adowa termozgrzewal-

TERMOMODERNIZACJA

krokiew

pokrycie dachu
folia FWK

szczelina wentylacyjna

dwie warstwy we³ny

mineralnej

pasy paroizolacji

uk³adane na zak³ad

Prawid³owy uuk³ad iizolacji ww ddachu sspadzistym

izolacja

przeciwwodna

p³yta

stropowa

folia

paroszczelna
warstwa

ocieplenia

izolacja

przeciwwodna

p³yta

stropowa

warstwa

kszta³tuj¹ca spadek

warstwa

ocieplenia

warstwa ¿wiru

geow³óknina

warstwa

ocieplenia

izolacja

przeciwwodna

konstrukcja stropu

nawierzchnia dociskowa,

np. z p³yt chodnikowych

Ocieplenie sstropodachu wwentylowanego Ocieplenie sstropodachu nniewentylowanego Ocieplenie ddachu oodwróconego
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na. Szczególnie polecane s¹ do tego celu

papy modyfikowane SBS na osnowie po-

liestrowej o gramaturze min. 200 g/m2.

Nie zaleca siê natomiast stosowania pap

na osnowie z welonu szklanego. Kolejn¹

warstw¹ dachu odwróconego s¹ p³yty

ocieplenia – styropian o du¿ej twardoœci

(minimum EPS 100 036) i zwiêkszonej

odpornoœci na wilgoæ. Warstwy hydro-

i termoizolacji s¹ dociskane do pod³o¿a

warstw¹ ¿wiru rzecznego lub p³yt chod-

nikowych. Tego rodzaju dach mo¿na za-

zieleniæ niskopienn¹ roœlinnoœci¹ (tra-

wa, krzewy). Nale¿y w tym celu dodaæ

warstwê gleby. Przy ocieplaniu omawia-

n¹ metod¹ najwiêcej problemów poja-

wia siê przy kszta³towaniu brzegów da-

chu. Trzeba zadbaæ o to, aby warstwy

izolacyjne nie by³y nara¿one

na poderwanie przez silny

wiatr oraz negatywne oddzia-

³ywanie promieni s³onecz-

nych. Ochronê mog¹ zapewniæ

odpowiednio wyprofilowane

os³ony z blachy lub œcianka w

formie attyki.

ŒCIANY
Normy dotycz¹ce ciep³ochron-

noœci œcian zewnêtrznych do-

mów zmienia³y siê w przesz³o-

œci wielokrotnie. Jeszcze w la-

tach 80. XX wieku zalecano, aby

wspó³czynnik przenikania ciep³a wynosi³

1 W/(m2K). Normy te by³y nastêpnie za-

ostrzone do U = 0,55 W/(m2K), a obecnie

wynosz¹ 0,5 W/(m2K) dla œcian

jednorodnych i 0,3 W/(m2K)

dla œcian wzniesionych z zasto-

sowaniem materia³ów izolacyj-

nych.

Aby dociepliæ mury budynków

wzniesionych w czasach, gdy

panowa³y ³agodniejsze normy

mo¿na wykorzystaæ jedn¹

z dwóch metod: lekk¹ – mokr¹

lub lekk¹ – such¹. Pierwsza

z nich polega na przyklejaniu

do œcian zewnêtrznych warstwy

izolacji termicznej (styropian,

we³na mineralna) i pokrywaniu

jej tynkiem cienkowarstwowym. Ciê¿ar

ca³ego ocieplenia wynosi zaledwie

10-30 kg/m2. Do niew¹tpliwych zalet tej

warstwa wegetacyjno-

-drena¿owa gr. 80-100 mm

warstwa

drena¿owa, np.

geow³óknina

polipropylenowa

izolacja

przeciwwilgociowa

izolacja

termiczna

p³yta

konstrukcyjna

warstwa glebowa

zale¿na od doboru

roœlin

geow³óknina

filtruj¹ca

geow³óknina

filtruj¹ca

izolacja

termiczna

warstwa drena¿owa

p³yta

konstrukcyjna

izolacja

przeciwwilgociowa

roœlinnoœæ  ekstensywna

roœlinnoœæ intensywna

Dach zzielony eekstensywny z nnisk¹ rroœlinnoœci¹ Dach zzielony ttzw. iintensywny

elewacja z desek, 

sidingu winylowego itp.

folia wiatroizolacyjna

ruszt z desek 

tynk cementowo-

wapienny

œciana murowana z ceg³y

klej do styropianu

p³yta styropianowa

listwa naro¿na

z siatk¹

klej do warstwy

zbrojeniowej

klej do warstwy

zbrojeniowej

siatka z w³ókna

szklanego

podk³ad tynkarski

œciana noœna

izolacja termiczna

u³o¿ona w dwóch

warstwach

40 cm

W mmetodzie llekkiej mmokrej ttermoizolacja jjest cchroniona pprzed uuszkodzeniem

przez ttynk uuk³adanay nna ssiatce ttynkarskiej

W mmetodzie llekkiej ssuchej wwarstwa iizolacji ttermicznej jjest cchroniona

np. ssidingiem wwinylowym

Warstwê iizolacji

termicznej ppokrywa

siê ttynkiem ccienko-

warstwowym

fo
t.
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akrylowa lub mineralna

wyprawka tynkarska

listwa startowa
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metody nale¿¹: wyeliminowanie most-

ków termicznych (dziêki rozdzieleniu

funkcji w przegrodzie na warstwê noœn¹

i izolacyjn¹) oraz dostêpnoœæ technologii.

Do wad mo¿na natomiast zaliczyæ: du¿¹

wra¿liwoœæ na b³êdy wykonawcze (defek-

ty wynik³e z niew³aœciwego zastosowania

technologii ujawniaj¹ siê czêsto dopiero po

kilku latach, a ich usuniêcie jest skompliko-

wane i kosztowne) oraz uzale¿nienie jej sto-

sowania od dobrych warunków atmosfe-

rycznych (nie mo¿e padaæ deszcz, wiaæ sil-

ny wiatr, a temperatura powinna wynosiæ

5-25 stopni; przeszkod¹ dla wykonywania

prac jest równie¿ zbyt intensywne nas³o-

necznienie).

Ocieplanie metod¹ lekk¹ – such¹ polega na

przytwierdzeniu warstwy izolacyjnej do

œciany za pomoc¹ gwoŸdzi, wkrêtów, pla-

stikowych ko³ków lub zszywek. Ocieple-

nie uk³adane jest pomiêdzy listwami rusz-

tu konstrukcyjnego, do którego mocowana

mo¿e byæ dowolna warstwa elewacyjna

(najczêœciej stosowany jest siding winylo-

wy). Dziêki tej metodzie mo¿na dociepliæ

dom o ka¿dej porze roku. Jest ona stosun-

kowo prosta, uniwersalna, a w wypadku

zniszczenia elewacji lub zamokniêcia izo-

lacji ³atwo naprawiæ uszkodzenia.

Trudno jest precyzyjnie wyznaczyæ grani-

cê op³acalnoœci przy termicznym izolowa-

niu œcian. Wymierne efekty ekonomiczne

mo¿e przynieœæ nawet docieplenie sto-

sunkowo przytulnego i „ciep³ego” domu.

Specjaliœci przyjmuj¹, ¿e w domach sta-

wianych przed 1990 rokiem, œciany o gru-

boœci 38-51 cm (niezale¿nie od u¿ytych

materia³ów) maj¹ ciep³ochronnoœæ na po-

ziomie 1 W/(m2K), a ich ocieplenie jest

op³acalne. Je¿eli przyj¹æ, ¿e w domu o po-

wierzchni 150 m2 powierzchnia œcian wy-

nosi oko³o 200 m2, to ³atwo wyliczyæ, ¿e

przez nieocieplone œciany „znika” w sezo-

nie grzewczym blisko 12 000 kWh. Rocz-

ny koszt „uciekaj¹cego” ciep³a przekracza

zatem 2,5 tys. z³otych! Je¿eli w wyniku

zaizolowania œcian uda siê zmniejszyæ

wspó³czynnik przenikania ciep³a do po-

ziomu 0,28 W/(m2K), to iloœæ traconej

energii spadnie do oko³o 1/3 pierwotnej

wartoœci. Bior¹c to pod uwagê mo¿na

przyj¹æ, ¿e koszt inwestycji zwi¹zanej

z dociepleniem domu zwróci siê po oko³o

10 latach. Je¿eli natomiast œciany domu

maj¹ stosunkowo niski wspó³czynnik

przenikania ciep³a (0,5-0,6 W/(m2K), to

inwestycja zwi¹zana z izolacj¹ termiczn¹

œcian staje siê problematyczna z ekono-

micznego punktu widzenia (bardzo d³ugi

czas zwrotu inwestycji). W takim wypad-

ku argumentem przemawiaj¹cym dodat-

kowo za podjêciem prac termomoderniza-

cyjnych mo¿e byæ z³y stan elewacji i ko-

niecznoœæ jej odnowienia.

Bardzo czêsto rozwa¿any jest problem

gruboœci ocieplenia i uzyskiwanych efek-

tów oszczêdnoœciowych. W powszechnym

mniemaniu – im warstwa materia³u izola-

cyjnego ma wiêkszy przekrój, tym lepiej.

Jednak zdaniem specjalistów optymalna

warstwa ocieplenia powinna mieæ gru-

boœæ 10 cm. W takim wypadku efekty

oszczêdnoœciowe, nak³ady inwestycyjne

i czas zwrotu poniesionych kosztów pozo-

staj¹ w najlepszych proporcjach. Wpraw-

dzie koszt materia³u termoizolacyjnego

(zarówno w metodzie lekkiej – mokrej,

jak i lekkiej – suchej) wynosi oko³o 20%

kosztów ca³kowitych i zwiêkszanie jego

gruboœci tylko nieznacznie podniesie wy-

datki na inwestycje, ale zwiêkszanie prze-

kroju materia³u izolacyjnego ponad

10 cm jest ryzykowne ze wzglêdów wyko-

nawczych. Przy metodzie lekkiej – mo-

krej stosunkowo szybko mog¹ pojawiæ siê

pêkniêcia na tynku, natomiast w wypad-

ku metody lekkiej – suchej wyst¹pi¹ do-

datkowe komplikacje zwi¹zane z zamoco-

waniem rusztu konstrukcyjnego.

POD£OGI
Energia cieplna „ucieka” z domów rów-

nie¿ przez pod³ogi nad nieogrzewanymi

piwnicami, albo le¿¹ce na gruncie. W tym

przypadku zmniejszenie strat ciep³a jest

równie wa¿ne jak zapewnienie komfortu

ciep³ej pod³ogi. Odczucie nieprzyjemne-

go ch³odu promieniuj¹cego od zimnej po-

sadzki wzmacniane jest czêsto przez

ch³odne powietrze gromadz¹ce siê w dol-

nych partiach pomieszczeñ (je¿eli stoso-

wane jest ogrzewanie grzejnikowe).

Ocieplenie stropu nad piwnic¹ jest sto-

sunkowo proste i polega na u³o¿eniu ma-

teria³u izolacyjnego na suficie pomiesz-

czeñ piwnicznych. Najlepiej u¿yæ do tego

celu p³yt styropianowych odmiany EPS

70 040 o gruboœci przynajmniej 6 centy-

metrów. Nale¿y je najpierw przykleiæ za-

praw¹ klejow¹ do stropu, a nastêpnie

wzmocniæ to po³¹czenie specjalnymi ko³-

kami (4 szt. na m2). W zale¿noœci od po-

trzeb oraz wymaganej estetyki na styro-

pian mo¿na na³o¿yæ wyrównuj¹c¹ war-

stwê zaprawy klejowej i pomalowaæ lub

przykleiæ siatkê z w³ókna szklanego, a na-

stêpnie otynkowaæ. Aby ocieplenie pod³o-

gi by³o w pe³ni efektywne nale¿y zadbaæ

o uszczelnienie miejsc, w których przez

strop przechodz¹ rury. Najlepiej wykorzy-

staæ do tego celu piankê poliuretanow¹.

Warto uszczelniæ  równie¿ drzwi prowa-

dz¹ce do piwnicy (uszczelki gumowe), a w

przypadku jeœli w podpiwniczeniu znaj-

duje siê gara¿ zalecane jest ocieplenie jego

bramy. Wszystkie te dzia³ania doprowa-

dz¹ do podniesienia siê temperatury

w piwnicy oraz zmniejsz¹ straty ciep³a.

Zadaniem znacznie bardziej skompliko-

wanym i wymagaj¹cym wiêcej pracy jest

ocieplenie pod³ogi le¿¹cej na gruncie. Bê-

dzie to szczególnie trudne w przypadku

betonowego podk³adu pod³ogowego u³o-

¿onego na warstwie ¿u¿la lub innego ma-

teria³u o s³abych w³aœciwoœciach termo-

izolacyjnych. Efektywne ocieplenie takiej

TERMOMODERNIZACJA
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styropian elastyczny uk³adany

z przesuniêciem spoin

dwie warstwy p³yt OSB uk³adane na zak³ad i sklejone

ze sob¹ – nie mog¹ byæ w ¿aden sposób

mocowane do konstrukcji stropu

posadzka

taœma brzegowa

uszczelka kauczukowa

pod coko³em

œciana

strop

cokó³ drewniany przyklejony

lub przybity do œciany

Pod³oga uuk³adana nna iizolacji ttermicznej mmusi bbyæ ppod³og¹ „„p³ywaj¹c¹”, aa wwiêc ttak¹, ww kktórej nnp. wwylany

jastrych nnie sstyka ssiê zze œœcianami ddomu
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pod³ogi wymaga³oby u¿ycia p³yt styropia-

nu (EPS 100 038) lub polistyrenu ekstru-

dowanego o gruboœci przynajmniej

10 cm. Spowodowa³oby to jednak znacz-

ne podniesienie poziomu pod³ogi, a co za

tym idzie koniecznoœæ skracania wszyst-

kich skrzyde³ drzwiowych oraz obni¿enie

siê wysokoœci pomieszczeñ. Z punktu wi-

dzenia estetyki znacznie rozs¹dniejszym

rozwi¹zaniem jest usuniêcie starych

warstw pod³ogowych i uk³adanie styro-

pianu na g³êbokoœæ 15-20 cm. Ocieplenie

pod³ogi bêdzie znacznie mniej praco-

ch³onne, jeœli pod star¹ posadzk¹ znajdu-

j¹ siê legary. Usuniêcie obu tych warstw

zapewnia przewa¿nie wystarczaj¹c¹ iloœæ

miejsca na u³o¿enie ocieplenia.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e pod³oga uk³adana na

izolacji termicznej musi byæ pod³og¹

„p³ywaj¹c¹”, a wiêc tak¹, w której np. wy-

lany jastrych nie styka siê ze œcianami do-

mu. Powsta³¹ szczelinê nale¿y wype³niæ

materia³em elastycznym.

Innym sposobem ocieplenia pod³ogi le¿¹-

cej na gruncie jest u³o¿enie izolacji wokó³

œcian fundamentowych (do g³êbokoœci

1 m od poziomu terenu) oraz na cokole

(do wysokoœci pod³ogi). Trzeba jednak za-

znaczyæ, i¿ rozwi¹zanie takie jest mniej

efektywne i polecane w przypadku jeœli

chcemy unikn¹æ uci¹¿liwych prac we-

wn¹trz domu lub zachowaæ istniej¹ce po-

sadzki. Do omawianego rodzaju ocieple-

nia nadaj¹ siê najlepiej p³yty z polistyre-

nu ekstrudowanego (6-8 cm), który jest

odporny na d³ugotrwa³e dzia³anie wilgo-

ci. Izolacjê przykleja siê lepikiem bezroz-

puszczalnikowym do œcian fundamento-

wych. W czêœci podziemnej ocieplenie nie

wymaga ¿adnych dodatkowych zabezpie-

czeñ, natomiast w czêœci coko³owej nale¿y

go pokryæ tynkiem (na siatce wzmacniaj¹-

cej). Mo¿na te¿ ob³o¿yæ polistyren p³yta-

mi z klinkieru lub betonu.

OGRZEWANIE
Modernizacja ogrzewania mo¿e obejmo-

waæ zmianê rodzaju paliwa, Ÿród³a ciep³a

lub usprawnienie istniej¹cej instalacji.

Paliwo jakie wykorzystywane jest do

ogrzewania domu ma zasadniczy wp³yw

na koszty ogrzewania. Je¿eli weŸmie siê

pod uwagê cenê oraz walory u¿ytkowe, to

bardzo op³acalne jest korzystanie z gazu

ziemnego. Przy dosyæ niskiej cenie kWh,

kot³y na to paliwo zapewniaj¹ jednocze-

œnie niemal bezobs³ugowe dzia³anie oraz

du¿¹ swobodê w dobieraniu temperatur

w pomieszczeniach. Nie wszêdzie jednak

istnieje mo¿liwoœæ pod³¹czenia siê do sie-

ci gazowniczej.

W dalszym ci¹gu bardzo popularne s¹ pa-

liwa: wêgiel, koks oraz brykiety. Zapew-

niaj¹ one stosunkowo niskie koszty eks-

ploatacji, ale ich obs³uga jest pracoch³on-

na. Jeœli nawet piec ma zainstalowany za-

sobnik na paliwo sta³e, który pozwala wy-

eliminowaæ koniecznoœæ czêstego zasypy-

wania paleniska, to i tak czynnoœci zwi¹-

zane z przerzucaniem opa³u, czyszcze-

niem pieca, wynoszeniem popio³u mog¹

byæ bardzo uci¹¿liwe. Nigdy nie ma te¿

gwarancji utrzymania temperatury w po-

mieszczeniach podczas d³u¿szej nieobec-

noœci domowników.

Komfort obs³ugi oprócz kot³ów na gaz

ziemny zapewniaj¹ piece na gaz p³ynny,

olej opa³owy oraz ogrzewanie elektrycz-

ne. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e wymie-

nione noœniki energii nie nale¿¹ do ta-

nich. Przed modernizacj¹ ogrzewania na-

le¿y wiêc dobrze rozwa¿yæ racje oszczêd-

noœci i wygody. Jeœli dom jest nieocieplo-

ny, to zrezygnowanie z wêgla na rzecz ga-

zu p³ynnego lub oleju opa³owego mo¿e

w znacz¹cym stopniu podnieœæ koszty

ogrzewania.

Oszczêdnoœci w wydatkach na paliwo mo¿-

na równie¿ uzyskaæ dziêki zastosowaniu pa-

liw lokalnych takich jak np. wióry, odpady

drzewne, wierzba energetyczna itp.

Coraz bardziej popularne uk³ady grzew-

cze oparte o wykorzystanie pomp ciep³a,

w starych budynkach mog¹ byæ rozwi¹za-

niem ma³o op³acalnym z ekonomicznego

punktu widzenia. Ten nowoczesny i coraz

bardziej popularny system preferuje bo-

wiem ogrzewanie p³aszczyznowe (pod³o-

gowe lub œcienne), którego u³o¿enie w ist-

niej¹cym domu jest kosztowne i uci¹¿li-

œciana fundamentowa

ocieplona od zewn¹trz

ocieplona pod³oga na gruncieizolacja termiczna

œciany zewnêtrznej

(powinna tworzyæ

tzw. kapinos)

izolacja

przeciwwilgociowa

podk³ad pod³ogowy

izolacja przeciwwilgociowa

pod³ogi ³¹cz¹ca siê z izolacj¹

poziom¹ na œcianach

fundamentowych

p³yta betonowa

izolacja termiczna

ze styropianu lub

polistyrenu

ekstrudowanego

warstwa wyrównawcza

z zagêszonego piasku

warstwa drena¿owa

z zagêszczonego ¿wiru

Izolacja pprzeciwwilgociowa nna sstropie ii w œœcianach powinna bbyæ nna ttym ssamym ppoziomie

Miejsce iizolacji ttermicznej ww ppod³odze nna ggruncie
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we. Pompy ciep³a mog¹

wprawdzie wspó³pracowaæ

z tradycyjnymi grzejnikami,

ale musz¹ one mieæ bardzo

du¿¹ powierzchniê. W prak-

tyce oznacza to najczêœciej

wymianê starych grzejników

dostosowanych do wspó³pra-

cy z tradycyjnymi Ÿród³ami

ciep³a na nowe.

W³aœciciele starszych kot³ów

na ró¿ne rodzaje paliwa planu-

j¹c termomodernizacjê domu

powinni pamiêtaæ, ¿e w ci¹gu

kilkunastu ostatnich lat spraw-

noœæ pieców podnios³a siê o ja-

kieœ 10-15% i oszczêdnoœci te-

go rzêdu mo¿na uzyskaæ wy-

mieniaj¹c kocio³.

Bardzo powa¿nie nale¿y siê na-

tomiast zastanowiæ wymienia-

j¹c kocio³ starego typu na ko-

cio³ kondensacyjny. Pe³ne wy-

korzystanie jego bardzo wyso-

kiej sprawnoœci jest mo¿liwe

tylko wówczas jeœli temperatu-

ra wody zasilaj¹cej jest stosun-

kowo niska (oko³o 55°C). Po-

dobnie jak w przypadku pom-

py ciep³a, powierzchnia starych

grzejników okazuje siê najczê-

œciej zbyt ma³a dla efektywne-

go ogrzania pomieszczeñ, co

poci¹ga za sob¹ dodatkowe koszty zwi¹zane

z wymian¹ kaloryferów na wiêksze.

Oszczêdnoœci zwi¹zane z ogrzewaniem za-

pewniaj¹ te¿: dobowa regulacja temperatur

oraz nowoczesne uk³ady sterowania prac¹

kot³a (5-10%). Dziêki nim mo¿liwe jest

utrzymywanie sta³ej temperatury w po-

mieszczeniach bez wzglêdu na warunki at-

mosferyczne, albo te¿ zmiana rozk³adu

temperatur w zale¿noœci od pory dnia.

Kilkuprocentowe oszczêdnoœci mo¿na

uzyskaæ równie¿ zak³adaj¹c otuliny termo-

izolacyjne na rurach przechodz¹cych przez

pomieszczenia nieogrzewane oraz instalu-

j¹c piec z zamkniêt¹ komor¹ spalania.

Rodzaj u¿ytych grzejników oraz rur w in-

stalacji grzewczej ma niewielkie znacze-

nie dla kosztów ogrzewania. Ich wymiana

jest uzasadniona w³aœciwie tylko wów-

czas, gdy s¹ w z³ym stanie lub ze wzglê-

dów estetycznych.

OKNA
Warto pamiêtaæ, ¿e nawet przez bardzo

energooszczêdne okna „ucieka” trzy, czte-

ry razy wiêcej ciep³a ni¿ przez

dobrze ocieplony mur (w przeli-

czeniu na m2). Poniewa¿ po-

wierzchnia szyb to w przeciêt-

nym domu oko³o 15% po-

wierzchni œcian zewnêtrznych.

W przybli¿eniu mo¿na wiêc

oszacowaæ, ¿e przez okna ulat-

nia siê 50% energii cieplnej tra-

conej przez ca³¹ elewacjê.

A wszystko to przy optymi-

stycznym za³o¿eniu, i¿ ramy s¹

szczelne i niewypaczone. Je¿eli

stare okna s¹ w dobrym stanie,

to nale¿y dobrze rozwa¿yæ sens

ich wymiany. Wprawdzie no-

woczesne produkty wyposa¿one

s¹ w szyby termofloat i inne roz-

wi¹zania gwarantuj¹ce niski

wspó³czynnik przenikania cie-

p³a, ale i tak najwa¿niejszym

czynnikiem decyduj¹cym o osz-

czêdnoœciach energii cieplnej

jest szczelnoœæ okien! Wniosek

jest prosty – nie nale¿y spodzie-

waæ siê du¿ych oszczêdnoœci, je-

¿eli stare okna by³y wystarczaj¹-

co szczelne. Warto równie¿

uwzglêdniæ fakt, ¿e wysoka

szczelnoœæ produktów firm wy-

twarzaj¹cych stolarkê otworow¹

poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ za-

pewnienia w³aœciwej wentylacji

pomieszczeñ. Zmuszeni bêdziemy wobec

tego do zmiany systemu przewietrzania po-

mieszczeñ np. na mechaniczny nawiewno-

wywiewny (co podniesie koszt inwestycji),

albo te¿ do czêstego rozszczelniania okien.

Drugie z tych rozwi¹zañ, podobnie jak za-

montowanie nawiewników (rêcznych b¹dŸ

higrosterowanych), zniweczymy czêœciowo

efekt du¿ej szczelnoœci nowych okien. War-

to zatem powa¿nie rozwa¿yæ mo¿liwoœæ re-

nowacji starych okien jeœli s¹ w dobrym sta-

nie technicznym.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e koszt wymiany okna

w przeliczeniu na m2 jest piêciokrotnie

wy¿szy ni¿ ocieplenia œciany. W domach o

du¿ej powierzchni przeszklenia warto po-

myœleæ o zamurowaniu czêœci otworów oraz

dostosowaniu pozosta³ych do standardo-

wych wielkoœci okien (s¹ znacznie tañsze

ni¿ wykonywane na wymiar).

Podczas wymiany okien nale¿y tak¿e prze-

analizowaæ, czy wszystkie z nich musz¹ byæ

otwierane. Koszt okien sta³ych jest ni¿szy,

a jednoczeœnie zapewniaj¹ one lepsz¹ cie-

p³ochronnoœæ. Tego rodzaju rozwi¹zanie

sprawdza siê szczególnie dobrze na parterze

(³atwy dostêp w przypadku mycia).

Z punktu widzenia ciep³ochronnoœci nie

ma ¿adnego znaczenia, czy w domu zamon-

towane zostan¹ okna drewniane, czy te¿

plastikowe. Zarówno jedne, jak i drugie s¹

szczelne i wyposa¿one w szyby zespolone

o przenikalnoœci cieplnej na poziomie

1,1 W/(m2K). W domach jednorodzinnych

montowanie okien z szybami o ni¿szym

wspó³czynniku ma niewielkie uzasadnienie

ekonomiczne. Ich wysoka cena jest trudna

do zrównowa¿enia przez oszczêdnoœci uzy-

skane na paliwie. Dodatkowe zwiêkszenie

ciep³ochronnoœci mo¿na natomiast uzyskaæ

montuj¹c rolety zewnêtrzne. Stanowi¹ one

przy okazji doskona³e zabezpieczenie an-

tyw³amaniowe oraz chroni¹ przed nadmier-

nym nas³onecznieniem.

WENTYLACJA
Ocieplony dom ze szczelnymi oknami

i drzwiami wymaga sprawnej instalacji

wentylacyjnej. W przeciwnym razie bardzo

szybko w pomieszczeniach zapanuje za-

duch, pojawi siê wilgoæ oraz zagrzybienie

œcian. Warto pamiêtaæ, ¿e tradycyjna wenty-

lacja grawitacyjna dzia³a w sposób niekon-

trolowany, a iloœæ wymienianego przez ni¹

powietrza jest uzale¿niona od takich czyn-

ników jak: temperatura zewnêtrzna oraz si-

³a wiatru. Wad¹ wentylacji grawitacyjnej

jest równie¿ to, ¿e ciep³o z wymienianego

powietrza jest bezpowrotnie tracone.

Sprawn¹  wymianê powietrza w pomiesz-

czeniach, niezale¿nie od warunków pogo-

dowych zapewnia wentylacja mechaniczna

z rekuperatorem. Dziêki rekuperacji straty

ciep³a mo¿na zmniejszyæ przeciêtnie o 50-

60% (niektóre firmy deklaruj¹ wy¿sze war-

toœci, ale za urz¹dzenia takie trzeba odpo-

wiednio du¿o zap³aciæ). Wa¿n¹ zalet¹ wen-

tylacji mechanicznej jest równie¿ mo¿li-

TERMOMODERNIZACJA

Pe³ne wwykorzystanie

bardzo wwysokiej ssprawno-

œci kkot³a kkondensacyjnego

jest mmo¿liwe ttylko wwów-

czas jjeœli ttemperatura wwo-

dy zzasilaj¹cej jjest sstosun-

kowo nniska ((oko³o 555°C).

Powierzchnia ggrzejników

musi bbyæ zzatem oodpowied-

nio ddu¿a

fo
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woœæ filtrowania nap³ywaj¹cego powietrza,

co jest szczególnie wa¿ne np. dla alergików.

Zamontowanie instalacji wentylacyjnej

z rekuperatorem wi¹¿e siê jednak z po-

wa¿nymi przeróbkami w domu. Trzeba

bowiem rozprowadziæ w budynku rury

wentylacyjne o du¿ej œrednicy i ukryæ je

np. pod sufitami podwieszanymi. Kana³y

istniej¹cej instalacji grawitacyjnej mo¿na

wykorzystaæ, ale tylko w sprzyjaj¹cych

okolicznoœciach. Zadecydowaæ powinien

o tym zawsze specjalista. Centrala  obs³u-

guj¹ca wentylacjê mechaniczn¹ w domku

jednorodzinnym (do 150 m2) jest stosun-

kowo niewielka (zajmuje mniej wiêcej ty-

le miejsca co szafka kuchenna). 

Wentylacja mechaniczna zu¿ywa oczy-

wiœcie energiê elektryczn¹, ale jest inwe-

stycj¹ op³acaln¹ z ekonomicznego punk-

tu widzenia. Wystarczy uœwiadomiæ so-

bie jak du¿o energii cieplnej (za wytwo-

rzenie, której musieliœmy wczeœniej za-

p³aciæ) jest bezpowrotnie wywiewane

z mieszkania przez wentylacjê grawita-

cyjn¹, aby staæ siê zwolennikiem jej od-

zyskiwania w rekuperatorach.

KREDYT
Przedsiêwziêcia o charakterze termomo-

dernizacyjnym s¹ wspierane przez Pañ-

stwo na mocy ustawy „o wspieraniu

przedsiêwziêæ modernizacyjnych”. Ka¿dy

kto zaci¹gn¹³ kredyt na inwestycje o cha-

rakterze termomodernizacyjnym i spe³ni³

zalecenia audytu energetycznego mo¿e

staraæ siê o umorzenie 25% jego wysoko-

œci. Intencj¹ ustawodawcy by³o to, aby

sp³ata kredytu nie obci¹¿a³a inwestora,

a p³acone raty mia³y pokrycie w rzeczywi-

stych oszczêdnoœciach wynikaj¹cych

z prac modernizacyjnych. n

Sprawn¹ wwentylacjê nnieza-

le¿nie ood wwarunków ppogo-

dowych zzapewni iinstalacja

wentylacji mmechanicznej

– nnajlepiej zz rrekuperatorem

Dziêki rrekupe-

ratorowi sstraty cciep³a

z wwymienianego

powietrza mmo¿na

zmniejszyæ nnawet

o 660%

fo
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