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Termomodernizacja
Termomodernizacja prowadzi
do zmniejszenia zuĝycia energii
potrzebnej do ogrzewania,
a zatem obniĝa koszty eksploatacji
domu, sprawia wiÚc, ĝe dom
staje siÚ energooszczÚdny.
Taka inwestycja zwraca siÚ
czasem dopiero po latach, ale
jej pozytywne skutki odczuwalne
sÈ natychmiast, zwïaszcza jeĂli
impulsem do modernizacji byïo
odnowienie zniszczonej fasady.

fot. Archiwum BD

Cieplej

Marek ¿elkowski

Kompleksowa termomodernizacja domu to ocieplenie przegród zewnÚtrznych – stropodachu lub dachu, Ăcian zewnÚtrznych, podïogi
na gruncie i/lub stropu nad piwnicÈ, wymiana okien oraz modernizacja instalacji grzewczej oraz wentylacji. Równoczesne przeprowadzenie tych wszystkich prac wiÈĝe siÚ z generalnym remontem caïego budynku i wymaga sporych nakïadów (w domu o powierzchni
150 m2 – minimum 50 tys. zï). Prace ter momodernizacyjne moĝna
jednak przeprowadzaÊ etapami.

Stropy i dachy
Ocieplenia stropu nad ostatniÈ kondygnacjÈ wykonywano przed laty
z takich materiaïów jak pïyty wiórowo-cementowe, wióry drzewne zmieszane z wapnem albo ĝuĝel paleniskowy. Stropy drewniane ocieplano czÚsto tzw. polepÈ (z trzciny, sieczki lub trocin zmieszanych z glinÈ lub zaprawÈ tynkarskÈ). Byïy to marne izolacje, które
nie speïniajÈ w ĝadnej mierze obecnych wymagañ – nie majÈ bowiem
ani dostatecznej ciepïochronnoĂci, ani odpornoĂci na zawilgocenia.
Ocieplanie stropów jest stosunkowo ïatwe, a moĝe przynieĂÊ wymierne oszczÚdnoĂci oraz znacznie zwiÚkszyÊ komfort cieplny w domu.
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NajprostszÈ i stosunkowo niedrogÈ inwestycjÈ jest ocieplenie stropu oddzielajÈcego strych od pomieszczeñ mieszkalnych.
DziÚki ïatwemu dostÚpowi do poddasza, bez
wiÚkszych problemów moĝna uïoĝyÊ na nim
weïnÚ mineralnÈ (pïyty lub maty) lub watÚ
szklanÈ.
Jeĝeli stara izolacja nie jest zawilgocona,
nie trzeba jej usuwaÊ. Pod warstwÈ nowego
ocieplenia powinno siÚ uïoĝyÊ foliÚ paroszczelnÈ (jest ona zbÚdna tylko wówczas, gdy
pïyty ocieplenia majÈ od spodu warstwÚ folii
aluminiowej, która jest takĝe izolacjÈ paroszczelnÈ). Zadaniem paroizolacji jest stworzenie pod ociepleniem bariery dla pary wodnej,
aby nie mogïa ona przenikaÊ do niego z pomieszczeñ mieszkalnych i kondensowaÊ siÚ
w chïodniejszych warstwach ocieplenia.

”

fot. Dow Polska

Jeĝeli poddasze ma charakter mieszkalny, to
ocieplenia wymaga nie tylko jego strop, lecz poïaÊ
dachowa

Wysokoparoprzepuszczalna folia wstÚpnego
krycia reguluje procesy zwiÈzane ze skraplaniem
siÚ pary wodnej i gromadzeniem skroplin

fot. Rockwool

fot. Rockwool

ParoizolacjÚ moĝna równieĝ przytwierdziÊ na suficie pomieszczeñ, nad którymi
znajduje siÚ poddasze. Takie rozwiÈzanie
jest nawet bardziej efektywne, ale moĝna je
stosowaÊ tylko wówczas, gdy planowane jest
uïoĝenie podsufitki z pïyt gipsowo-kartonowych lub teĝ zamontowanie sufitu podwieszanego.
Jeĝeli ocieplenie ma byÊ uïoĝone na poddaszu niemieszkalnym, ale sïuĝÈcym na
przykïad jako suszarnia czy 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 do warstwy termoizolacji. Szpary pomiÚdzy deskami i mniej wiÚcej trzycentymetrowa
pustka nad ociepleniem zapewniajÈ wïaĂciwÈ
wentylacjÚ przestrzeni pod podïogÈ.

fot. Dow Polska

Kompleksowa
termomodernizacja domu
o powierzchni 150 m2, to
wydatek min 50 tys. zï

fot. Marma

”

Jeĝeli poddasze ma charakter mieszkalny, to ocieplenia wymaga nie jego strop, lecz
poïaÊ dachowa. 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 szczególnie starannie zabezpieczyÊ przed wilgociÈ. Od strony mieszkalnej
materiaï izolacyjny musi byÊ zabezpieczony foliÈ paroszczelnÈ, a od strony pokrycia
dachu – przykryty izolacjÈ przeciwwiatrowÈ – membranÈ lub foliÈ wstÚpnego krycia, czyli materiaïem nieprzewiewnym, ale
wysokoparoprzepuszczalnym (co najmniej
1800 g/m2/24 h, a lepiej ok. 3000 g/m2/24 h).
Ukïada siÚ jÈ poziomymi pasami, zaczynajÈc
od okapu. Kolejne pasy folii wiatrochronnej
muszÈ zachodziÊ na poprzednie co najmniej
10–15 cm. Uzyskuje siÚ w ten sposób gwarancjÚ, ĝe krople wody spïynÈ po folii, nie
powodujÈc zawilgocenia izolacji termicznej
ani konstrukcji dachu.
Od strony pokrycia dachowego moĝna
równieĝ zastosowaÊ folie niskoparoprzepuszczalne, ale wówczas naleĝy zagwarantowaÊ
swobodny przepïyw powietrza w przestrzeni
miÚdzy takÈ foliÈ a izolacjÈ termicznÈ, ina-

Najlepiej kupiÊ zestaw materiaïów do ocieplenia Ăcian zewnÚtrznych od jednego producenta

czej ocieplenie moĝe ulec zawilgoceniu.
Do skutecznej wentylacji niezbÚdne sÈ szczeliny wentylacyjne pod okapem oraz w kalenicy lub teĝ otwory w Ăcianach szczytowych.
Szczeliny wentylacyjne powinny mieÊ wysokoĂÊ ok. 2–3 cm i naleĝy je zabezpieczyÊ
siatkami przeciw owadom. Dachy o niskim
kÈcie nachylenia (poniĝej 30°), dïugich krokwiach (ponad 10 m) oraz ze znacznÈ liczbÈ
okien poïaciowych wymagajÈ dodatkowo kominków wentylacyjnych, których liczbÚ oraz
sposób rozmieszczenia powinien zaleciÊ specjalista.
Stropodachy. Stropodachy powinno siÚ
ocieplaÊ w sposób dobrany do ich rodzaju.
IstniejÈ bowiem dwa rodzaje stropodachów:
wentylowane (zwane zimnymi dachami)
oraz niewentylowane. Pierwsze majÈ dwie
warstwy noĂne (górnÈ i dolnÈ) rozdzielone
wentylowanÈ pustkÈ powietrznÈ, drugie sÈ
po prostu stropami ostatniej kondygnacji,
a jednoczeĂnie – konstrukcjÈ noĂnÈ dachu.
W stropodachu wentylowanym ocieplenie trzeba uïoĝyÊ na dolnej warstwie (bezpoĂrednio nad pomieszczeniami mieszkalnymi). Ocieplanie warstwy górnej nie ma
ĝadnego sensu, bo zimne powietrze miaïoby nadal kontakt ze stropem leĝÈcym nad
ogrzewanymi pomieszczeniami. Jeĝeli wentylowana przestrzeñ stropodachu jest odpo-
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izolacja przeciwwodna

izolacja przeciwwodna

warstwa ksztaïtujÈca
spadek

pïyta
stropowa
folia
paroszczelna

warstwa
ocieplenia

nawierzchnia dociskowa
np. z pïyt chodnikowych

warstwa
ocieplenia

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego

Ocieplenie stropodachu wentylowanego

wiednio wysoka, moĝna uïoĝyÊ ocieplenie
tak samo jak na poddaszu niemieszkalnym.
Jednakĝe odlegïoĂÊ pomiÚdzy dwiema warstwami stropodachu wentylowanego jest
najczÚĂciej niewielka i dostÚp do miejsca,
w którym powinna byÊ uïoĝona izolacja,
jest bardzo trudny. W takie miejsca moĝna wdmuchaÊ materiaï izolacyjny w postaci
granulatu (weïna mineralna, styropian, per-

pïyta
stropowa

lit) lub strzÚpków (weïna mineralna, celuloza). Prace takie wykonujÈ wyspecjalizowane
ekipy. Naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe po uïoĝeniu warstwy ocieplenia (okoïo 15–25 cm), wewnÈtrz
stropodachu musi byÊ zapewniona naleĝyta wentylacja, trzeba wiÚc uwaĝaÊ, aby podczas wdmuchiwania izolacji nie doszïo do
zapchania otworów wentylacyjnych. Brak
dopïywu powietrza mógïby bowiem w krót-

kim czasie doprowadziÊ do zawilgocenia
nowej termoizolacji.
Stropodachy niewentylowane ociepla siÚ
od strony zewnÚtrznej. StarÈ papÚ 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

geowïóknina
warstwa
ĝwiru

14%
23%

35%

18%
konstrukcja stropu

10%
izolacja przeciwwodna

Ocieplenie dachu odwróconego

warstwa
ocieplenia

Drogi ucieczki ciepïa
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fot. Farby Kabe

fot. Farby Kabe

b

fot. Farby Kabe

a

paroszczelnÈ. NastÚpnie ukïada siÚ warstwÚ
izolacji termicznej – najczÚĂciej ze styropianu (odmiany nie niĝszej niĝ EPS 100–038)
albo polistyrenu ekstrudowanego XPS.
Warstwa ocieplenia powinna mieÊ minimum
10 cm gruboĂci, chociaĝ specjaliĂci doradzajÈ
15–20 cm. 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. Pierwsza z nich musi byÊ
przytwierdzana do podïoĝa mechanicznie za
pomocÈ specjalnych koïków.
Ocieplenie stropodachu niewentylowanego moĝna równieĝ wykonaÊ jako tzw. dach
odwrócony. W tym celu warstwÚ hydroizolacji – najczÚĂciej termozgrzewalnej papy
podkïadowej – ukïada siÚ bezpoĂrednio na
stropie. Szczególnie polecane sÈ do tego celu
papy modyfikowane SBS na osnowie poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2, nie zaleca siÚ natomiast stosowania pap na osnowie
z welonu szklanego.
KolejnÈ warstwÈ dachu odwróconego sÈ
pïyty ocieplenia – ze styropianu o duĝej
twardoĂci (minimum EPS 100–036) i zwiÚk-

Ze szczelinÈ
czy bez?
MiÚdzy ociepleniem a uïoĝonÈ nad nim
foliÈ niskoparoprzepuszczalnÈ konieczne
jest pozostawienie szczeliny wentylacyjnej
gruboĂci co najmniej 2,5 cm.
Szczelina wentylacyjna nie jest potrzebna miÚdzy ociepleniem a uïoĝonÈ nad nim
foliÈ wysokoparoprzepuszczalnÈ; taka folia moĝe byÊ nawet uïoĝona bezpoĂrednio
na ociepleniu.

fot. Baumit

Przekrój systemów ociepleñ na bazie a) styropianu, b) styropianu perforowanego, c) weïny mineralnej

PerforowanÈ pïytÚ styropianowÈ stosuje siÚ
na Ăcianach o zwiÚkszonej wilgotnoĂci, m.in.
do termoizolacji obiektów juĝ istniejÈcych

szonej odpornoĂci na wilgoÊ. Warstwy hydro- i termoizolacji dociska siÚ nastÚpnie
warstwÈ ĝwiru rzecznego lub pïytami chodnikowymi.
W dachu odwróconym waĝne jest takie
uksztaïtowanie brzegów, by warstwy izolacyjne nie byïy naraĝone na poderwanie
przez silny wiatr oraz negatywne oddziaïywanie promieni sïonecznych. OchronÚ mogÈ
zapewniÊ odpowiednio wyprofilowane osïony z blachy lub Ăcianka attykowa.

¥ciany
Normy dotyczÈce ciepïochronnoĂci Ăcian zewnÚtrznych domów zmieniaïy siÚ
w przeszïoĂci wielokrotnie. Jeszcze w latach
80. ubiegïego stulecia zalecano, aby wspóïczynnik przenikania ciepïa U wynosiï
1 W/(m2·K). WartoĂÊ tÚ potem obniĝono do
U=0,55 W/(m2·K), a obecnie w domach energooszczÚdnych wymaga siÚ U=0,5 W/(m2·K), jeĂli
Ăciana jest jednorodna (bez materiaïu ocieplajÈcego) i 0,3 W/(m2·K), jeĂli jest ocieplona.

Mury budynków wzniesionych w czasach, gdy wymagania normowe byïy ïagodniejsze, moĝna ociepliÊ jednÈ z dwóch metod: lekkÈ mokrÈ lub lekkÈ suchÈ.
Metoda lekka mokra polega na przyklejeniu do Ăcian zewnÚtrznych warstwy izolacji
ze styropianu lub weïny mineralnej
i pokryciu jej tynkiem cienkowarstwowym.
CiÚĝar takiego ocieplenia wynosi zaledwie
10–30 kg/m2. Ocieplanie tÈ metodÈ umoĝliwia wyeliminowanie mostków termicznych
i jest powszechnie dostÚpne. Do wad moĝna zaliczyÊ: duĝÈ wraĝliwoĂÊ na bïÚdy wykonawcze (defekty wynikïe z niewïaĂciwego zastosowania technologii ujawniajÈ siÚ czÚsto
dopiero po kilku latach, a ich usuniÚcie jest
skomplikowane i kosztowne) oraz uzaleĝnienie robót od warunków atmosferycznych (nie
moĝe padaÊ deszcz, wiaÊ silny wiatr, a temperatura powinna wynosiÊ 5–25oC; przeszkodÈ dla wykonywania prac jest równieĝ zbyt
intensywne nasïonecznienie).
Metoda lekka sucha polega na przytwierdzeniu do Ăcian warstwy izolacyjnej – na
gwoědzie, wkrÚty, koïki plastikowe lub zszywki. Ocieplenie ukïada siÚ pomiÚdzy listwami rusztu konstrukcyjnego, do którego potem
moĝna przymocowaÊ dowolnÈ warstwÚ elewacyjnÈ (najczÚĂciej stosuje siÚ siding winylowy).
MetodÈ lekkÈ suchÈ moĝna dociepliÊ dom
o kaĝdej porze roku. Jest ona stosunkowo
prosta, uniwersalna, a w razie uszkodzenia
elewacji lub zamokniÚcia ocieplenia ïatwo
dokonaÊ naprawy.
Czy siÚ opïaca? Trudno wyznaczyÊ
granicÚ opïacalnoĂci ocieplania Ăcian.
Wymierne efekty ekonomiczne moĝe przynieĂÊ nawet docieplenie stosunkowo przytulnego i „ciepïego” domu. SpecjaliĂci
przyjmujÈ, ĝe w domach stawianych przed
1990 rokiem Ăciany gruboĂci 38–51 cm
(niezaleĝnie od uĝytych na nie materiaïów)
majÈ ciepïochronnoĂÊ na poziomie
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1 W/(m2·K) i ich ocieplenie jest opïacalne. Jeĝeli przyjÈÊ, ĝe w domu o powierzchni 150 m2 powierzchnia Ăcian wynosi okoïo
200 m2, to ïatwo wyliczyÊ, ĝe przez nieocieplone Ăciany „znika” w sezonie grzewczym
blisko 12 000 kWh. Roczny koszt uciekajÈcego ciepïa przekracza zatem 2,5 tys. zïotych! Jeĝeli w wyniku zaizolowania Ăcian
uda siÚ zmniejszyÊ wspóïczynnik przenikania ciepïa do poziomu 0,28 W/(m2·K), to
iloĂÊ traconej energii spadnie do 1/3 pierwotnej wartoĂci. BiorÈc to pod uwagÚ, moĝna przyjÈÊ, ĝe koszt inwestycji zwiÈzanej
z dociepleniem domu zwróci siÚ mniej wiÚcej po 10 latach. Nawet jeĝeli Ăciany domu
majÈ stosunkowo niski wspóïczynnik
przenikania ciepïa (U=0,5–0,6 W/(m2·K),
to warto rozwaĝyÊ ich ocieplenie, mimo
tego, ĝe czas zwrotu inwestycji bÚdzie nieco dïuĝszy. Równie waĝnym argumentem
przemawiajÈcym za podjÚciem prac termomodernizacyjnych moĝe byÊ zïy stan elewacji i koniecznoĂÊ jej odnowienia.

”

MetodÈ lekkÈ suchÈ
moĝna dociepliÊ dom
o kaĝdej porze roku.
Jest stosunkowo prosta,
uniwersalna, a w razie
uszkodzenia elewacji
lub zamokniÚcia ocieplenia
ïatwo dokonaÊ naprawy

”

Problemem w termomodernizacji moĝe
byÊ decyzja co do gruboĂci ocieplenia.
Zdaniem specjalistów optymalna warstwa
dodatkowego ocieplenia powinna mieÊ
gruboĂÊ conajmniej10–15 cm, bo wtedy
efekty oszczÚdnoĂciowe, nakïady inwestycyjne i czas zwrotu poniesionych kosztów pozostajÈ w najlepszych proporcjach.
Wprawdzie koszt materiaïu termoizolacyjnego (zarówno w metodzie lekkiej – mokrej, jak i lekkiej – suchej) wynosi okoïo
20% kosztów caïkowitych i zwiÚkszanie
jego gruboĂci tylko nieznacznie podniesie wydatki na inwestycje, ale zwiÚkszanie
gruboĂci warstwy dodawanego materiaïu
ponad 20 cm jest ryzykowne ze wzglÚdów
wykonawczych. W ociepleniach metodÈ
lekkÈ mokrÈ stosunkowo szybko mogÈ pojawiÊ siÚ pÚkniÚcia tynku, a w metodzie
lekkiej suchej – trudnoĂci z zamocowaniem rusztu konstrukcyjnego.

fot. Ulrich
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Ze wzglÚdu na czystoĂÊ peletu, w kotle nie osadzajÈ siÚ zanieczyszczenia, a pomieszczenie kotïowni
nie brudzi siÚ. Pelety sprzedawane sÈ w workach 15 lub 25 kg. DostawÚ moĝna zamówiÊ przez telefon

Podïogi
Ciepïo ucieka z domu równieĝ przez podïogi nad nieogrzewanymi piwnicami albo
podïogi na gruncie. W takich domach
zwiÚkszenie komfortu mieszkañców jest
równie waĝne jak zmniejszenie strat energii. JeĂli w domu nie ma ogrzewania podïogowego, odczucie nieprzyjemnego chïodu
promieniujÈcego od zimnej posadzki potÚgowane jest czÚsto przez chïodne powietrze gromadzÈce siÚ w dolnych partiach pomieszczenia.
Ocieplenie stropu 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 najpierw przykleiÊ zaprawÈ klejowÈ do stropu,
a nastÚpnie 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 klejowej 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 pod-

niesienia siÚ temperatury w piwnicy, a zatem zmniejszÈ straty ciepïa.
Ocieplenie podïóg na gruncie. Jest znacznie bardziej skomplikowane i pracochïonne
niĝ ocieplenie stropu nad piwnicÈ. BÚdzie
szczególnie trudne, jeĂli podïoga betonowa uïoĝona jest na warstwie ĝuĝla lub innego materiaïu o sïabej termoizolacyjnoĂci.
Aby skutecznie ociepliÊ takÈ podïogÚ, trzeba by uïoĝyÊ pïyty gruboĂci przynajmniej
10 cm ze styropianu EPS 100–038 lub z polistyrenu ekstrudowanego. Spowodowaïoby
to znaczne zmniejszenie wysokoĂci pomieszczeñ wskutek podniesienia poziomu
podïogi, a takĝe – koniecznoĂÊ skracania
wszystkich skrzydeï drzwiowych. Znacznie
lepszym rozwiÈzaniem jest wiÚc usuniÚcie
starej podïogi i uïoĝenie w jej miejsce pïyt
styropianowych gruboĂci 15–20 cm.
Drewniane podïogi nad gruntem. Ocieplenie podïogi z desek na legarach opartych
na sïupkach ceglanych lub betonowych jest
znacznie prostsze ze wzglÚdu na ïatwiejsze roboty rozbiórkowe. Po rozebraniu takiej podïogi zostaje przewaĝnie wystarczajÈcÈ iloĂÊ miejsca na uïoĝenie ocieplenia, a
nastÚpnie podkïadu betonowego oraz warstw
wyrównawczych pod dowolne wykoñczenie.
Warto pamiÚtaÊ, ĝe na izolacji termicznej
naleĝy ukïadaÊ podïogi „pïywajÈce”.
Zamiast ocieplaÊ podïogi parteru na caïej
powierzchni, moĝna uïoĝyÊ izolacjÚ termicznÈ tylko wokóï Ăcian fundamentowych (do
gïÚbokoĂci 1 m od poziomu terenu) oraz na
cokole (do wysokoĂci podïogi parteru). Wielu
specjalistów uwaĝa takie ocieplenie za mniej
skuteczne i dopuszcza je jedynie jako sposób
na unikniÚcie uciÈĝliwych prac wewnÈtrz
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domu lub zachowanie istniejÈcych posadzek.
Do omawianego rodzaju ocieplenia nadajÈ
siÚ najlepiej pïyty z polistyrenu ekstrudowanego, gruboĂci 6–8 cm, który jest odporny na
dïugotrwaïe dziaïanie wilgoci.
IzolacjÚ przykleja siÚ lepikiem bezrozpuszczalnikowym do Ăcian fundamentowych. W czÚĂci podziemnej ocieplenie nie
wymaga ĝadnych dodatkowych zabezpieczeñ, natomiast w czÚĂci cokoïowej naleĝy je pokryÊ tynkiem (na siatce wzmacniajÈcej). Moĝna teĝ obïoĝyÊ polistyren pïytkami
klinkierowymi lub betonowymi.

w regulowaniu temperatury w pomieszczeniach. Niestety, nie wszÚdzie istnieje moĝliwoĂÊ podïÈczenia domu do sieci gazowej.
W dalszym ciÈgu bardzo popularne,
bo tanie sÈ paliwa staïe: wÚgiel i koks.
ZapewniajÈ one stosunkowo niskie koszty ogrzewania, ale obsïuga kotïów na takie
paliwa jest pracochïonna. Nawet gdy kocioï
ma zainstalowany zasobnik na paliwo staïe, który redukuje czÚstotliwoĂÊ zasypywania paleniska, to i tak czynnoĂci zwiÈzane
z przerzucaniem opaïu, czyszczeniem pieca, wynoszeniem popioïu sÈ uciÈĝliwe. Nie
moĝna teĝ zapewniÊ utrzymania w domu
poĝÈdanej temperatury podczas dïuĝszej
nieobecnoĂci domowników.

Ogrzewanie
Modernizacja ogrzewania moĝe byÊ kompleksowa, to znaczy obejmowaÊ zmianÚ rodzaju
paliwa, ěródïa ciepïa oraz wymianÚ istniejÈcej
instalacji, lub polegaÊ na wymianie tylko tego
elementu, który jest nieefektywny, czÚsto siÚ
psuje lub po prostu ulegï zniszczeniu.
Paliwo uĝywane do ogrzewania domu ma
zasadniczy wpïyw na koszty ogrzewania i
wygodÚ obsïugi kotïa. Pod tym wzglÚdem
bardzo dobre jest korzystanie z gazu ziemnego: przystÚpna cena 1 kWh (chociaĝ w najbliĝszym czasie powinniĂmy siÚ spodziewaÊ
podwyĝek cen), niemal bezobsïugowe dziaïanie kotïa i duĝa swoboda

”

Ogrzewanie kotïem na
pelety w porównaniu
z olejem opaïowym jest
tañsze o prawie 50%,
a w przypadku gazu
ziemnego o okoïo 15%

Okna

”

fot. Junkers

Wszystkie parametry kotïa kondensacyjnego
w tym modelu sÈ wyĂwietlane na wielofunkcyjnym
wyĂwietlaczu

jÈ z tzw. ogrzewaniem pïaszczyznowym, to
znaczy podïogowym lub Ăciennym, dlatego teĝ ukïadanie takich instalacji w modernizowanym domu jest równieĝ warte rozwaĝenia. Pompy ciepïa mogÈ wprawdzie
wspóïpracowaÊ z tradycyjnymi grzejnikami, ale musiaïyby one mieÊ bardzo duĝÈ powierzchniÚ: wszystkie stare grzejniki trzeba
by byïo wymieniÊ na nowe, dostosowane do
wspóïpracy z tradycyjnymi ěródïami ciepïa.
Czy wymieniaÊ stary kocioï?
W ciÈgu kilkunastu ostatnich lat sprawnoĂÊ
kotïów grzewczych podniosïa siÚ o 10–15%,
zatem takie 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).

fot. Oknoplast

Coraz bardziej popularny staje siÚ ekologiczny pelet, czyli sprasowane trociny lub
wiórki drzewne. W kotïach na pelety wyposaĝonych w zbiornik paliwa o pojemnoĂci
180 l i automatyczny podajnik, po nasypaniu paliwa do zbiornika, jest ono automatycznie podawane do komory spalania i kocioï nie wymaga dalszej obsïugi nawet przez
tydzieñ. Za spalenia 100 kg peletu powstaje tylko 0,5 kg popioïu, który w sezonie wybiera siÚ raz na kilka tygodni i który moĝna
wykorzystaÊ jako naturalny nawóz w ogrodzie. Ze wzglÚdu na czystoĂÊ peletów w kotle nie osadzajÈ siÚ zanieczyszczenia, wiÚc
czyĂci siÚ go bardzo rzadko.
Kotïy na gaz pïynny, olej opaïowy, a takĝe ogrzewanie elektryczne. Wymienione
noĂniki energii nie naleĝÈ do tanich. Przed
modernizacjÈ ogrzewania naleĝy wiÚc dobrze rozwaĝyÊ wzglÚdy oszczÚdnoĂci i wygody. JeĂli dom jest ěle ocieplony, to zrezygnowanie z wÚgla na rzecz gazu pïynnego
lub oleju opaïowego moĝe znacznie zwiÚkszyÊ koszty ogrzewania.
OszczÚdnoĂci w wydatkach na paliwo
moĝna równieĝ uzyskaÊ dziÚki zastosowaniu paliw lokalnych takich jak np. sïoma,
wierzba energetyczna itp.
Moĝna takĝe wyposaĝyÊ dom w pompÚ
ciepïa. Te nowoczesne i kosztowne inwestycyjnie systemy najefektywniej wspóïpracu-

Nawet przez bardzo energooszczÚdne okno
uchodzi z domu dwa-trzy razy wiÚcej ciepïa niĝ przez takÈ samÈ powierzchniÚ dobrze ocieplonej Ăciany. Szyby okienne
w domu jednorodzinnym stanowiÈ prze-

Z punktu widzenia ciepïochronnoĂci nie ma
ĝadnego znaczenia, czy w domu zamontowane
zostanÈ okna drewniane, czy teĝ plastikowe.
Zarówno jedne, jak i drugie sÈ szczelne i obydwa
rodzaje wyposaĝa siÚ w szyby zespolone
o przenikalnoĂci cieplnej na poziomie 1,1 W/(m2·K)
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JeĂli stare okna sÈ w tak zïym stanie,
ĝe wymagajÈ wymiany, warto przeanalizowaÊ, które z nowych 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.
CiepïochronnoĂÊ okien moĝna zwiÚkszyÊ,
montujÈc rolety zewnÚtrzne: przy okazji
uzyskamy zabezpieczenie antywïamaniowe
oraz ochronÚ przed nadmiernym nasïonecznieniem.

fot. Sokóïka

Wentylacja

JeĂli w jednym rzÚdzie jest duĝa liczba okien, nie wszystkie z nich muszÈ siÚ otwieraÊ

ciÚtnie 15% powierzchni Ăcian zewnÚtrznych. W przybliĝeniu moĝna wiÚc przyjÈÊ, ĝe 50% energii cieplnej traconej przez
caïÈ elewacjÚ uchodzi wïaĂnie przez okna.
MajÈc na uwadze zmniejszenie strat cieplnych, stare, wypaczone, nieszczelne okna
warto wymieniÊ na nowe.
Ale trzeba równieĝ pamiÚtaÊ o tym, ĝe
po zmianie okien na znacznie szczelniejsze, trzeba bÚdzie zmieniÊ wentylacjÚ na
najbardziej skutecznÈ, czyli mechanicznÈ:

nawiewno-wywiewnÈ z rekuperatorem
(co podniesie koszty inwestycji) lub
– co znacznie mniej wygodne i takĝe
mniej skuteczne – pamiÚtaÊ o czÚstym roz-

”

CiepïochronnoĂÊ okien
moĝna zwiÚkszyÊ,
montujÈc rolety
zewnÚtrzne: przy okazji
uzyskamy zabezpieczenie
antywïamaniowe oraz
ochronÚ przed
nadmiernym
nasïonecznieniem

fot. www.rekuperatory.pl

”

Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem
zuĝywa oczywiĂcie energiÚ elektrycznÈ, ale mimo to
jest inwestycjÈ opïacalnÈ. Jest tak dlatego, ĝe
umoĝliwia odzyskiwanie znacznej czÚĂci energii
cieplnej, za której wytworzenie trzeba przecieĝ
pïaciÊ, a która w domu z wentylacjÈ grawitacyjnÈ
byïaby bezpowrotnie tracona

szczelnianiu okien. Drugie z tych rozwiÈzañ, podobnie jak zamontowanie nawiewników (uchylanych rÚcznie bÈdě
higrosterowanych, czyli otwierajÈcych siÚ
samoczynnie), zredukuje jednak korzyĂci
z duĝej szczelnoĂci nowych okien.
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 znacznie tañsze niĝ
wykonywane na wymiar).

Ocieplony dom z nowymi szczelnymi
oknami i drzwiami wymaga sprawnej instalacji wentylacyjnej, 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. Trzeba
wiedzieÊ, ĝe tradycyjna wentylacja grawitacyjna, jakÈ stosowano w starych domach, 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 bezpowrotnie tracone.
Jedynym sïusznym rozwiÈzaniem stosowanym w domu energooszczÚdnym jest
wentylacja mechaniczna z rekuperatorem, czyli wymiennikiem umoĝliwiajÈcym odzyskiwanie ciepïa z powietrza usuwanego z domu przez wentylacjÚ. DziÚki
rekuperacji straty ciepïa moĝna zmniejszyÊ przeciÚtnie o 50–60%. WaĝnÈ zaletÈ
takiej wentylacji jest równieĝ moĝliwoĂÊ
filtrowania napïywajÈcego powietrza, co
jest szczególnie waĝne np. dla alergików.
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).
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