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DOM ENERGOOSZCZ DNY

PATRONI CYKLUPATRONI CYKLU

Termo-
modernizacja

Na czym polega termomodernizacja budynku?

K
ompleksowa termomodernizacja domu 

to:

 ocieplenie przegród zewn trznych – 

cian zewn trznych, dachu, pod ogi na 

gruncie i/lub stropu nad piwnic ,

 wymiana okien i drzwi, 

 modernizacja instalacji grzewczej oraz 

wentylacji. 

Równoczesne przeprowadzenie tych 

wszystkich prac wymaga sporych nak a-

dów (w domu o powierzchni 150 m2 – mi-

nimum 50 tys. z ), ale prace termomoderni-

zacyjne mo na przeprowadza  etapami.

Jakie przykazania energooszcz dno ci powinien spe nia  budynek 
po termomodernizacji?

dach o wspó czynniku 

U ≤ 0.14  W/(m2•K)

okna o wspó czynniku 

U ≤ 1,0 W/(m2•K)

pod oga na gruncie

U = 0,17 W/(m2•K)

wentylacja mechaniczna 

z odzyskiem ciep a

brak mostków termicznych

kocio  z zamkni t  komor

spalania

ciany zewn trzne 

U ≤ 0,17 W/(m2•K)

Kiedy ocieplenie cian budynku najbardziej si  op aca?

S
pecjali ci uwa aj , e ciep ochronno

cian grubo ci 38–51 cm w budynkach 

wzniesionych przed 1990 rokiem mo na 

przyjmowa  U = 1,0 W/(m2•K) i niezale nie 

od u ytych na nie materia ów – ich ociepla-

nie jest op acalne. W domu o powierzchni 

150 m2, przez ciany o tak s abej izolacyjno ci

U = 1,0 W/(m2•K) uchodzi w sezonie grzew-

czym blisko 12 000 kWh energii. Roczny jej 

koszt przekracza 2,5 tys. z otych. Je eli w wy-

niku ocieplenia cian uda si  zmniejszy

wspó czynnik przenikania ciep a do pozio-

mu 0,28 W/(m2•K), to straty energii spadn  do 

1/3 pierwotnej warto ci, a to oznacza, e koszt 

inwestycji zwi zanej z dociepleniem cian 

zwróci si  mniej wi cej po 10 latach.

W domach ze cianami ocieplonymi do war-

to ci wspó czynnika przenikania ciep a

U = 0,5–0,6 W/(m2•K) wydatki na dodatko-

we ocieplenia zwraca yby si  znacznie d u-

ej, a wi c argumentem przemawiaj cym za 

podj ciem mimo to prac termomodernizacyj-

nych mo e by  jedynie z y stan elewacji i ko-

nieczno  jej odnowienia.

Ale trzeba pami ta , e ocieplenie budynku 

to równie  docieplenie dachu. W kalkula-

cjach op acalno ci nale y wi c uwzgl dni

zyski zwi zane z popraw  jego izolacyjno-

ci, bowiem przez nieocieplony dach ucie-

ka 20–30% ciep a.

drzwi zewn trzne 

o wspó czynniku 

U ≤ 2,0 W/(m2•K)
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