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Termomodernizacja obejmuje nie tylko 

ocieplenie budynku i wymian  okien ale 

równie  modernizacj  systemu grzewczego 

i wentylacyjnego. Trzeba jednak pami ta ,

e usprawnie  tych nie mo na wykona

w dowolnej kolejno ci, np. najpierw wy-

mieni  kocio , a potem okna i ociepli cia-

ny, gdy  po ociepleniu cian i wymianie 

okien zmniejszy si  zapotrzebowanie bu-

dynku na ciep o i do jego ogrzania wystar-

czy kocio  o znacznie mniejszej mocy.

 Czy ka dy dom w Polsce mo na zmoder-

nizowa  do poziomu budynku energoosz-

cz dnego? Technicznie – tak, ale nie za-

wsze jest to op acalne ekonomicznie. 

Aby mie  pewno , e nasz dom nadaje

si  do takiej termomodernizacji, najlepiej 

zasi gn  rady specjalisty – audytora ener-

getycznego (listy audytorów mo na zna-

le  na stronach www.kape.gov.pl 

i www.zae.org.pl). 

 Wykonanie audytu energetycznego 

dla domu jednorodzinnego kosztuje ok. 

1000 z . Audytor oceni obecny stan bu-

dynku i zaproponuje optymalne rozwi za-

nia maj ce na celu popraw  izolacyjno ci 

cieplnej budynku i jego zapotrzebowanie 

na energi , g ównie t  potrzebn  do ogrze-

wania.

Na czym polega 
termomodernizacja?
Kompleksowa termomodernizacja domu 

obejmuje wykonanie w nast puj cej kolej-

no ci wymienionych prac: 

 ocieplenie przegród zewn trznych 

– cian zewn trznych, dachu, pod ogi na 

gruncie i/lub stropu nad piwnic ,

 wymiana okien i drzwi, 

 modernizacja instalacji grzewczej,

 modernizacja instalacji wentylacyjnej,

 wyposa enie domu w instalacj  klimaty-

zacyjn  (nie jest to warunek niezb dny, ale 

z uwagi na coraz bardziej upalne lato, cz -

ciej inwestorzy decyduj  si  na monta

klimatyzacji). 

Przeprowadzenie tych wszystkich prac 

wymaga sporych nak adów: w domu o po-

wierzchni 150 m2 – to koszt minimum 

50 tys. z . Dobr  wiadomo ci  jest to, e

prace termomodernizacyjne mo na prze-

prowadza  etapami, wa ne by zachowa

w a ciw  kolejno .

Czy ka dy budynek op aca si
ociepli ?

Mo na przyj , e ciep ochronno cian 

grubo ci 38–51 cm w budynkach wzniesio-

nych przed 1992 rokiem U = 0,75 W/(m2•K) 

lub wi cej i niezale nie od u ytych na nie 

materia ów – ich ocieplanie jest zawsze 

op acalne. 

Je li w domu o powierzchni 150 m2 przez 

ciany o tak s abej izolacyjno ci 

U = 0,75–1,0 W/(m2•K) uchodzi w sezonie 

grzewczym ok. 12 000 kWh energii. Roczny 

jej koszt przekracza 3 tys. z  nawet przy 

stosunkowo tanim ogrzewaniu w glem. 

Je eli w wyniku ocieplenia cian uda si
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W a ciciele domów energooszcz dnych 

nie martwi  si  wysokimi rachunkami 

za ogrzewanie. Cho  liczba takich 

szcz liwców ro nie, to nadal 

wi kszo  w a cicieli domów 

jednorodzinnych przed ka d  zim

boryka si  z perspektyw  wzrostu 

kosztów ogrzewania. Na szcz cie jest 

na to sposób – termomodernizacja.
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si  zmniejszy  wspó czynnik przenikania 

ciep a do poziomu 0,3 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 ju  po 8–10 latach.

 W nowych domach ze cianami ocieplo-

nymi do warto ci wspó czynnika przenika-

nia ciep a U = 0,5–0,6 W/(m2•K) wydatki na 

dodatkowe ocieplenia zwraca yby si  znacz-

nie d u ej, a wi c argumentem przemawia-

j cym za podj ciem mimo to prac termo-

modernizacyjnych mo e by  raczej z y stan 

elewacji i konieczno  jej odnowienia.

 Trzeba jednak pami ta , e ocieple-

nie budynku to nie tylko ocieplenie cian, 

w kalkulacjach op acalno ci nale y wi c

uwzgl dni  zyski zwi zane z popraw  izo-

lacyjno ci dachu, bowiem przez nieocie-

plony dach ucieka 20–30% ciep a.

Aby dom mo na by o uzna  za energo-

oszcz dny grubo  termoizolacji powinna 

by  nast puj ca:

pod ogi na gruncie – 15–20 cm styropianu,

ciany zewn trzne – 20 cm we ny mine-

ralnej lub styropianu,

 dach – 30–40 cm we ny 

mineralnej.

Wprawdzie zastosowa-

nie jeszcze grubszych izo-

lacji jedynie nieznacznie 

zwi kszy oby koszty ocie-

plenia (w obydwu popular-

nych metodach docieplania 

– lekkiej mokrej i lekkiej 

suchej koszt materia u izo-

lacyjnego stanowi oko o 20% ogó u kosz-

tów), ale zwi kszanie grubo ci warstwy 

dodawanego materia u ponad 20 cm jest 

ryzykowne ze wzgl dów wykonawczych. 

Grubsz  izolacj  znacznie trudniej bowiem 

zamocowa  i zapewni  jej stabilno .

Istniej  wprawdzie technologie ociepla-

nia budynków styropianem nawet w war-

stwie grubo ci 50 cm, ale nie s  one popu-

larne.

Dwa sposoby na ciep e ciany 
Je li dom ma by  energooszcz dny, wspó -

czynnik przenikania ciep a U jego cian po-

winien wynosi  0,15–0,25 W/(m2•K). ciany 

mo na ociepli  jedn  z dwóch metod.

Metoda lekka mokra – polega na przykle-

jeniu do cian zewn trznych warstwy  sty-

ropianu lub we ny mineralnej i pokryciu jej 

tynkiem cienkowarstwowym. Metoda ta jest 

najbardziej popularna, ma jednak wady: 

 du  wra liwo  na b dy wykonawcze 

(defekty wynik e z niew a ciwego zastoso-

wania technologii ujawniaj  si  cz sto do-

piero po kilku latach, a ich usuni cie jest 

k opotliwe),

 uzale nienie robót od warunków atmos-

ferycznych (ocieple  nie mo na wyko-

nywa  podczas deszczu, silnego wiatru 

i w temperaturze poni ej 5°C ani powy ej

25°C; przeszkod  jest równie  zbyt inten-

sywne nas onecznienie). 

Metoda lekka sucha – ocieplenie uk ada 

si  pomi dzy listwami rusztu konstrukcyj-

nego, nast pnie do rusztu przymocowuje 

si  dowoln  warstw  elewacyjn  (najcz -

ciej siding winylowy lub oblicówk  drew-

nian ). 
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 Zdj cie budynku zrobione kamer  termowizyjn

pokazuje mostki cieplne i miejsca o s abej 

izolacyjno ci cieplnej

Drogi ucieczki ciep a z budynku

Budynek po termomodernizacji powinien spe nia  przynajmniej aktualne 

wymogi narzucane przepisami

dach o wspó czynniku

U ≤ 0,25 w(m2•K)

okna o wspó czynniku

U = 1,7–1,8 w(m2•K)

drzwi zewn trzne

o wspó czynniku

U ≤ 2,6 w(m2•K)

pod oga na gruncie

U ≤ 0,45 w(m2•K)

ciany zewn trzne

U ≤ 0,3 w(m2•K)

brak 

mostków 

termicznych
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 Grubo  warstwy materia u izolacyjnego 

ma decyduj ce znaczenie, ale  ocieplenie cian

styropianem lub we n  mineraln  grubo ci ponad 

20 cm jest nieop acalne ekonomicznie
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Metod  lekk  such  mo na dociepli

dom o ka dej porze roku. Jest to metoda 

stosunkowo prosta, uniwersalna, a w ra-

zie uszkodzenia elewacji lub zamokni cia 

ocieplenia atwo dokona  naprawy.

ciany budynku mo na równie  ocie-

pli  od wewn trz, ale nie jest to zalecany 

sposób termomodernizacji ze wzgl du na 

zmienno  temperatury warstwy konstruk-

cyjnej ciany i kondensacj  pary wodnej 

w przegrodzie oraz zmniejszenie si  po-

wierzchni ocieplanego pomieszczenia. 

Wilgo , nie mog c wyparowa  ze ciany 

mo e powodowa  zawilgocenie izolacji 

termicznej. Wskutek czego, po pewnym 

czasie na cianach mo e pojawi  si  na-

wet ple . Je eli chcemy zastosowa  ten 

rodzaj ocieplenia, to warstwa izolacji ter-

micznej musi by  od strony pomieszcze-

nia zabezpieczona izolacj  paroszczeln ,

a w pomieszczeniu musi sprawnie dzia a

wentylacja.

Ciep y dach 
W zale no ci od tego, czy dach jest p aski, 

czy stromy, w inny sposób si  go ociepla. 

Dachy strome. Ró nica dotyczy równie

rodzaju poddasza: od tego, czy jest nie-

u ytkowe, czy mieszkalne, zale y usytu-

owanie i sposób wykonania docieplenia.

Poddasze nieu ytkowe. Docieplanie stro-

pów oddzielaj cych pomieszczenia miesz-

kalne od nieu ytkowego poddasza (stry-

chu) jest stosunkowo atwe, gdy  bez 

wi kszych problemów mo na u o y  na 

nich we n  mineraln  (p yty lub maty). 

Je eli stara izolacja jest sucha, nie trzeba 

jej przedtem usuwa .

Pod warstw  ocieplenia powinno si  u o-

y  paroizolacj  (foli  paroszczeln ), która 

zabezpieczy ocieplenie przed wnikaniem 

do niej pary wodnej z pomieszcze  miesz-

kalnych. 

Paroizolacj  mo na równie  zamocowa  na 

suficie pomieszcze , nad którymi znajdu-

je si  poddasze. Takie rozwi zanie jest na-

wet bardziej efektywne, ale mo na je stoso-

wa  tylko wówczas, gdy planujemy os oni

je podsufitk  z p yt gipsowo-kartonowych 

lub zamontowa  sufit podwieszany. 

 Je eli poddasze ma s u y  jako sk a-

dzik, nad warstw  nowej termoizola-

cji trzeba u o y  pod og . Najlepiej wyko-

na  j  z desek lub p yt OSB opartych na 

legarach. Pod oga nie powinna by  zbyt 

szczelna i nie mo e dotyka  termoizolacji. 

Szpary pomi dzy deskami i mniej wi cej 

3-centymetrowa pustka nad ociepleniem 

zapewni  w a ciw  wentylacj , niezb dn

do usuwania wilgoci z materia u izolacyj-

nego, którego zawilgocenia nie mo na wy-

kluczy  nawet wówczas, gdy jest od spodu 

chroniony paroizolacj .

Poddasze mieszkalne. Je eli poddasze 

ma charakter mieszkalny, wówczas ocie-

plenia wymaga nie jego strop, lecz po a

dachu. Je li podsufitk  pomieszczenia na 

poddaszu mo na przymocowa  na pozio-

mie j tek, czyli poziomych belek podpie-

raj cych krokwie, cz  izolacji mo e by

u o ona nad t  podsufitk . Ocieplenie ta-

kie nale y dwojako zabezpieczy  przed 

wilgoci : od strony mieszkalnej – foli  pa-

roizolacyjn , od strony pokrycia dachu 

– izolacj  przeciwwiatrow  (wiatrochron-

n ) – wysokoparoprzepuszczaln  membra-

n  lub foli  wst pnego krycia.

 Od strony pokrycia dachowego mo na 

równie  zastosowa  folie niskoparoprze-

puszczalne, ale wówczas nale y zagwa-

rantowa  swobodny przep yw powietrza 

w przestrzeni mi dzy tak  foli  a izola-

cj  termiczn , inaczej ocieplenie mog oby 

ulec zawilgoceniu. Do skutecznej wenty-

lacji niezb dne s  szczeliny wentylacyjne 

pod okapem oraz w kalenicy lub te  otwory 

w cianach szczytowych.

Dachy p askie
Ociepla si  zale nie do tego, czy s  wen-

tylowane (zwane zimnymi dachami), czy 

niewentylowane.
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 Do ocieplania cian metod  lekk  mokr

najlepiej wybra  kompletny system jednego 

producenta

 P yty 

styropianowe 

z grafitem 

dzi ki niskiemu 

wspó czynnikowi 

przewodzenia 

ciep a ( λ ≤ 
0,032 W/m•K) 

umo liwiaj

zredukowanie 

grubo ci

ocieplenia nawet 

o jedn  czwart

 Je eli poddasze jest mieszkalne, to ocieplenia 

wymaga po a  dachu
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Stropodachy wentylowane. S  to stropy, 

które nad warstw  izolacji termicznej u o-

onej na stropie maj  wentylowan  pustk

powietrzn , nad któr  jest warstwa podk a-

du pod pokrycie. Je eli wentylowana prze-

strze  stropadachu jest odpowiednio wyso-

ka, docieplenie wykonuje si  tak samo jak 

na poddaszu niemieszkalnym, dodatkow

warstw  izolacji uk adaj c na starej, le -

cej na stropie nad pomieszczeniami miesz-

kalnymi. 

Je li wentylowana przestrze  stropo-

dachu jest niewielka, dost p do tej prze-

strzeni jest bardzo trudny. Mo na wtedy 

zastosowa  materia  izolacyjny w posta-

ci granulatu (we na mineralna, styropian, 

perlit) lub strz pków (we na mineralna, ce-

luloza), które wdmuchuje si  w wentylowa-

n  przestrze  stropodachu. Prac  t  trzeba 

powierzy  wyspecjalizowanej ekipie, któ-

ra powinna zadba  o to, by z wentylowanej 

przestrzeni nie uczyni  niewentylowanej, 

a wi c musi uwa a , by podczas wdmuchi-

wania izolacji nie dosz o do zatkania otwo-

rów wentylacyjnych. Uniemo liwienie ru-

chu powietrza mog oby bowiem w krótkim 

czasie doprowadzi  do zawilgocenia nowej 

termoizolacji.

Stropodachy niewentylowane. Takie 

stropodachy dociepla si  od strony ze-

wn trznej, zatem now  izolacj  termiczn

uk ada si  na starym pokryciu. Zwykle jest 

to papa, któr  mo na zachowa  i wykorzy-

sta  jako warstw  paroszczeln , ale nale-

y w tym celu bardzo dok adnie j  wyrów-

na , ponacina  p cherze oraz uszczelni .

Zamiast tego, po zerwaniu wcze niejszego 

pokrycia, mo na u o y  foli  paro-

szczeln . Nast pnie uk ada si  warstw

izolacji termicznej – najcz ciej ze styro-

pianu (odmiany nie ni szej ni  EPS 100-

038) albo polistyrenu ekstrudowanego 

XPS; warstwa ocieplenia powinna mie

15–20 cm grubo ci. P yty styropianowe 

i polistyrenowe przykleja si  do pod o a

bezrozpuszczalnikowym lepikiem. Do ter-

moizolacji dachu mo na u ywa  równie

p yt z twardej we ny mineralnej, ale ma-

teria  ten jest znacznie dro szy od wymie-

nionych wcze niej. Na ociepleniu uk ada 

si  dwie warstwy papy termozgrzewalnej, 

z których pierwsza musi by  przytwier-

dzana do pod o a mechanicznie za pomo-

c  specjalnych ko ków.

Ciep a pod oga
Sposób docieplania zale y od tego, czy 

na parterze jest pod oga na gruncie, czy 

te  strop nad piwnic  albo nad gruntem. 

Niedocieplona pod oga parteru to nie tylko 

zwi kszone straty energii, ale te  znaczny 

dyskomfort dla mieszka ców domu: ch ód 

przy pod odze, a tak e temperatura jej sa-

mej powoduj  odczucie zimna, mimo e

w pomieszczeniu dzia a ogrzewanie. 

Strop nad piwnic . Jest stosunkowo pro-

ste: polega na zamocowaniu materia u izo-

lacyjnego od spodu tego stropu. Najlepiej 

u y  do tego celu p yt styropianowych od-

miany EPS 70-040 grubo ci przynajmniej 

6 centymetrów. Nale y je przyklei  zapra-

w  klejow  do stropu i dodatkowo zamo-

cowa  specjalnymi ko kami (4 szt./m2). 

Wyko czenie ocieplonych stropów dosto-

sowuje si  do sposobu u ytkowania po-

mieszcze  w piwnicy i zwi zanych z tym 

wymaga  estetycznych: mo na na o y  na 

p yty wyrównuj c  warstw  zaprawy kle-

Ocieplenie stropodachu wentylowanego Ocieplenie stropodachu niewentylowanego

 Niskotemperaturowe ogrzewanie pod ogowe najlepiej wspó pracuje 

z kot em kondensacyjnym lub pomp  ciep a
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izolacja przeciwwodna

otwór wentylacyjny

pyta stropowa

ocieplenie

izolacja przeciwwodna

warstwa kszta tuj ca spadek

pyta stropowa

ocieplenie
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jowej i tak przygotowane powierzchnie 

pomalowa , mo na te  przyklei  do p yt 

siatk  z w ókna szklanego, a nast pnie je 

otynkowa  i pomalowa .

 Aby w ociepleniu nie zosta y most-

ki termiczne, nale y starannie uszczelni

miejsca, w których przez strop przecho-

dz  rury. Najlepiej u y  do tego celu pian-

ki poliuretanowej. Warto uszczelni  tak e

drzwi prowadz ce do piwnicy (przykleja-

j c gumowe uszczelki), a je li w podpiwni-

czeniu znajduje si  gara , ociepli  te  jego 

bram . Wszystkie te dzia ania doprowa-

dz  do podniesienia si  temperatury w pi-

wnicy, a zatem zmniejsz  straty ciep a. 

Trzeba jednak uwa a , aby uszczelnienie 

nie zepsu o istniej cej wentylacji grawita-

cyjnej.

Pod oga na gruncie. Jest znacznie trud-

niejsze i bardziej  pracoch onne ni  ocie-

plenie stropu nad piwnic . B dzie szcze-

gólnie trudne, je li pod oga betonowa 

u o ona jest na warstwie u lu lub in-

nego materia u o s abej termoizolacyjno-

ci. Aby skutecznie ociepli  tak  pod o-

g , trzeba by na niej u o y  p yty grubo ci 

przynajmniej 10 cm ze styropianu EPS 

100-038 lub z polistyrenu ekstrudowane-

go oraz wykona  now  wylewk  (4–5 cm). 

Spowodowa oby to znaczne podniesienie 

si  poziomu pod ogi, a wi c zmniejszenie 

wysoko ci pomieszcze  – a to z kolei – ko-

nieczno  skracania wszystkich skrzyde

drzwiowych. Znacznie lepszym rozwi -

zaniem jest wi c rozebranie takiej pod o-

gi wraz z jej ma o skuteczn  izolacj , ocie-

plenie p ytami styropianowymi grubo ci 

15 cm i wykonanie wylewki. 

 Zamiast ociepla  ca  pod og  parteru, 

mo na u o y  izolacj  termiczn  tylko na 

cokole (do wysoko ci pod ogi parteru) oraz 

w pasie pod ogi wzd u cian fundamen-

towych, tak by si ga a 1 m w g b domu. 

Jednak takie ocieplenie jest mniej skutecz-

ne i dopuszcza si  je jedynie wtedy, gdy 

mieszka cy chc  ograniczy  uci liwe 

prace wewn trz domu lub zachowa  istnie-

j ce posadzki. 

 Do ocieplania coko ów i cian fun-

damentowych nadaj  si  najlepiej p y-

ty z polistyrenu ekstrudowanego grubo ci 

6–8 cm, który jest odporny na d ugotrwa-

e dzia anie wilgoci. Izolacj  tak  przykleja 

si  do cian lepikiem bezrozpuszczalniko-

wym. W cz ci podziemnej ocieplenie ta-

kie nie wymaga adnych dodatkowych za-

bezpiecze , natomiast w cz ci coko owej 

nale y go pokry  tynkiem na siatce zbroj -

cej lub wyko czy  p ytkami elewacyjnymi 

klinkierowymi albo betonowymi.

Modernizacja instalacji 
grzewczej 
Modernizacja ogrzewania mo e by  kom-

pleksowa, to znaczy obejmowa  zmian  ro-

dzaju paliwa, ród a ciep a oraz wymian

istniej cej instalacji, mo e te  polega  na 

wymianie tylko tego elementu, który jest 

nieefektywny, cz sto si  psuje lub po pro-

stu uleg  zu yciu.

ród o ciep a do ogrzewania ma za-

sadniczy wp yw na koszty ogrzewania, 

a tak e na komfort u ytkowania domu. 

Najwygodniejsze i stosunkowo tanie jest 

korzystanie z gazu ziemnego; kot y gazowe 

s  praktycznie bezobs ugowe i umo liwia-

j  dowolne regulowanie temperatury w po-

mieszczeniach. Niestety, nie wsz dzie jest 

mo liwo  pod czenia domu do sieci ga-

zowej. Alternatyw  jest ogrzewanie domu 

gazem p ynnym. Jest równie  prawie bez-

obs ugowe, jednak zdecydowanie dro sze 

w eksploatacji (podobnie jak olej opa owy). 

Wymaga te  miejsca na dzia ce na zbiornik 

i systematycznego jego nape niania (zwy-

kle raz w roku).

Nowy kocio . W ci gu kilkunastu ostat-

nich lat sprawno  kot ów grzewczych 

podnios a si  o 10–15%, takie zatem 

oszcz dno ci mo na uzyska , wymieniaj c

stary kocio  na nowoczesny. Nie ka da taka 

wymiana jest bezproblemowa. Rozwagi 

wymaga na przyk ad wymiana urz dze-

nia starego typu na kocio  kondensacyjny.

Pe ne wykorzystanie jego bardzo wysokiej 

sprawno ci jest mo liwe tylko wówczas, 

gdy temperatura wody zasilaj cej jest sto-

sunkowo niska (oko o 55°C). Aby wymia-

na starego kot a na kondensacyjny by a ra-

cjonalna, trzeba zmniejszy  straty ciep a

ocieplaj c ciany, dach, itd. Wówczas du a

powierzchnia grzejników zrekompensuje 

ni sz  temperatur  wody.

Je li dom pod czony jest do sieci gazo-

wej najbardziej uzasadniona ekonomicz-

nie jest wymiana starego kot a w a nie na 

nowoczesny gazowy kocio  kondensacyj-

ny, bowiem taki kocio  oszcz dza paliwo. 

W wyniku spalania zawsze powstaje dwu-

tlenek w gla i woda. Temperatura towarzy-

sz ca temu procesowi jest bardzo wysoka 

(w kot ach tradycyjnych przekracza 120°C), 

jest zatem wy sza od temperatury parowa-

nia wody. Kiedy w zwyk ym kotle powstaj

 Nowoczesny gazowy kocio  kondensacyjny to 

ekonomiczny sposób ogrzewania domu

 Kocio  na pelety z zasobnikiem zapewnia bezobs ugow  prac  przez kilka dni
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spaliny, woda w nich zawarta zamienia si

w par  i razem ze spalinami ucieka przez 

komin. Je eli kocio  skropli par  wodn  za-

wart  w spalinach, to odbierze od niej cie-

p o, które bez tego uchodzi oby przez ko-

min. Na odzyskiwaniu tego ciep a polega 

w a nie energooszcz dno  kot ów konden-

sacyjnych.

Niestety kocio  kondensacyjny jest o 20% 

dro szy od tradycyjnego, ale jego zakup si

op aca, poniewa  ró nic  w kosztach inwe-

stycyjnych niweluj  znacznie ni sze rachun-

ki za ogrzewanie.

Zakup kot a to inwestycja na wiele lat 

i ka dy, zanim zdecyduje si  go kupi , powi-

nien sprawdzi  jego sprawno , bo im spraw-

niejszy kocio , tym wi ksze b d  oszcz dno-

ci paliwa, a wi c tym mniejsze rachunki za 

ogrzewanie.

Aby zobrazowa , ile pieni dzy mo na za-

oszcz dzi , wymieniaj c stary kocio  na kon-

densacyjny, przestawiamy poni sze oblicze-

nia.

Przyk ad. Roczne zu ycie energii (na 

ogrzewanie i przygotowanie c.w.u.) w domu 

(przed termomodernizacj ) dla 4-osobowej 

rodziny wynosi ok. 24 000 kWh. Przyj wszy 

nast puj ce dane:

– cena gazu ziemnego – 1,95 z /m3;

– warto  opa owa gazu – 8,6 kWh/m3,

– sprawno  tradycyjnego kot a – 94%, kon-

densacyjnego – 108%,

obliczmy, ile gazu zu yje w ci gu roku kocio

tradycyjny i kondensacyjny.

Zu ycie 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 zwi zku z tym roczny koszt paliwa do za-

silania kot ów:

tradycyjnego: 

2969 m3 × 2,41 z /m3 = 5789 z ,

kondensacyjnego: 

2584 m3 × 2,41 z /m3 = 5039 z .

Oszcz dno  wynikaj ca z zast pienia sta-

rego kot a kondensacyjnym mo e

wi c wynie  750 z  rocznie.

Je li dom nie jest pod czony do sieci ga-

zowej i zdecydujemy si  ogrzewa  go pali-

wem sta ym, warto wybra  nowoczesny ko-

cio  na paliwo sta e z podajnikiem, który 

uzupe nia si  raz na kilka dni. W zale no ci 

od temperatury panuj cej na zewn trz oraz 

od zaprogramowanej temperatury w po-

mieszczeniach, kocio  sam dozuje ilo  pa-

liwa. Taki kocio  jest wi c prawie bezobs u-

gowy w przeciwie stwie do tradycyjnych 

kot ów, które poza tym, e spala y du o wi -

cej opa u ni  obecnie produkowane, to wy-

maga y dosypywania go co najmniej kilka 

razy w ci gu doby.

Coraz popularniejsze s pelety, czy-

li sprasowane trociny lub wiórki drzewne. 

W kot ach na pelety wyposa onych w za-

sobnik paliwa i podajnik pelety s  auto-

matycznie podawane do komory spalania 

i kocio  nie wymaga obs ugi nawet przez 

kilka dni. Koszt ogrzewania kot em na pe-

lety jest zbli ony do ogrzewania gazem 

ziemnym. Za spalenia 100 kg pelet powsta-

je tylko 0,5 kg popio u, który w sezonie 

wybiera si  raz na kilka dni i który mo na 

wykorzysta  jako naturalny nawóz w ogro-

dzie. Ze wzgl du na czysto  pelet w ko-

tle nie osadzaj  si  zanieczyszczenia, wi c

czy ci si  go rzadziej ni  w glowy.

 Bardzo wygodne, ale stosunkowo drogie 

w eksploatacji (cho  tanie inwestycyjnie) 

jest ogrzewanie domu energi  elektryczn .

 Wyposa enie istniej cego domu ogrze-

wanego dotychczas tradycyjnymi grzejni-

kami w instalacj  z pomp  ciep a wspó -

pracuj c  z ogrzewaniem pod ogowym lub 

ciennym by oby nieracjonalne ze wzgl du

na koszty i uci liwo ci takiej moderniza-

cji. Wprawdzie pompy ciep a mog  wspó -

pracowa  i z tradycyjnymi grzejnikami, 

ale musia yby one mie  bardzo du  po-

wierzchni : prawdopodobnie stare grzejni-

ki trzeba by by o zatem wymieni  na nowe, 

dostosowane do wspó pracy z nowoczesny-

mi niskotemperaturowymi ród ami cie-

p a.

 Wymiana starych, nieszczelnych okien 

na nowe to nie tylko oszcz dno ci w zu yciu 

energii zu ywanej na ogrzewanie, ale równie

wyeliminowanie ha asu z zewn trz

 Warto równie  przeanalizowa , które okna mog  by  nieotwierane. Takie okna s  nie tylko ta sze, 

ale maj  te  lepsz  ciep ochronno . Sprawdzaj  si  nie tylko na parterze, ale te  wsz dzie tam, gdzie 

do zewn trznej strony okien jest wygodny dost p (np. z balkonu czy tarasu), umo liwiaj cy mycie 

i konserwacj
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Przegl d rynku

Wymiana stolarki
Nawet przez bardzo energooszcz dne okno 

uchodzi z domu 3–4 razy wi cej ciep a ni

przez tak  sam  powierzchni  dobrze ocie-

plonej ciany. Szyby okienne w domu jed-

norodzinnym stanowi  przeci tnie 15% 

powierzchni cian zewn trznych. W przy-

bli eniu mo na wi c przyj , e 50% energii 

cieplnej traconej przez ca  elewacj  uchodzi 

w a nie przez okna. Je li chcemy zmniejszy

straty ciep a, stare, wypaczone, nieszczelne 

okna trzeba wymieni  na nowe. 

Warto jednak pami ta  o tym, e po zmia-

nie okien na znacznie szczelniejsze trzeba 

b dzie pami ta  o nawiewnikach lub zmie-

ni  wentylacj  na najbardziej skuteczn , czy-

li mechaniczn  – nawiewno-wywiewn  (co 

podniesie koszty inwestycji). Pierwsze z tych 

rozwi za  zredukuje jednak korzy ci z du ej

szczelno ci nowych okien.

Warto wybra  okna o jak najlepszym 

wspó czynniku przenikania ciep a

U < 1,7 W/(m2•K) (w domach energooszcz d-

nych zalecane jest U < 1,0 W/(m2•K). Drzwi 

powinny mie  wspó czynnik przenikania 

ciep a U < 2,6 W/(m2•K).

Dodatkowo ciep ochronno  okien mo na 

zwi kszy  montuj c rolety zewn trzne – przy 

okazji uzyskamy zabezpieczenie antyw ama-

niowe oraz ochron  przed nadmiernym na-

s onecznieniem. Rolety zewn trzne zamyka-

ne na noc mog  zmniejszy  straty ciep a przez 

okna nawet o 40%, warto wi c zamontowa

je na wszystkich oknach, pod warunkiem e

b d  rzeczywi cie co wieczór zamykane. Aby 

tak by o, niezb dne jest ich automatyczne za-

mykanie i otwieranie, a to wi e si  z dodat-

kowymi kosztami co najmniej 500 z  w przeli-

czeniu na jedno okno. 

Modernizacja wentylacji
Ocieplony dom z nowymi szczelnymi okna-

mi i drzwiami wymaga sprawnej wentylacji, 

inaczej bardzo szybko w pomieszczeniach 

zapanuje zaduch, szyby b d  cz sto zaparo-

wane, a w wilgotniejszych miejscach mog

pojawi  si  ple nie i z czasem ich zapach b -

dzie stale wyczuwalny w pomieszczeniach. 

Domy budowane w minionych latach by y

wyposa one w wentylacj  grawitacyjn , któ-

ra dzia a w sposób niekontrolowany, a ilo

wymienianego przez ni  powietrza jest uza-

le niona od takich czynników, jak tempera-

tura zewn trzna oraz si a wiatru. Wad  wen-

tylacji grawitacyjnej jest równie  to, e ciep o

z usuwanego przez ni  powietrza jest bez-

powrotnie tracone. Zaradzi  temu mo e je-

dynie wentylacja mechaniczna z rekupera-

torem, która zapewnia niezale n  od pogody 

wymian  powietrza w pomieszczeniach. 

Zamontowanie instalacji wentylacyj-

nej z rekuperatorem wymaga do  znacz-

nych przeróbek w domu. Trzeba rozprowa-

dzi  w budynku rury wentylacyjne du ej

rednicy i ukry  je np. pod sufitami podwie-

szanymi. Kana y istniej cej instalacji grawi-

tacyjnej mo na wykorzysta  tylko w sprzy-

jaj cych okoliczno ciach, ale zadecydowa

o tym powinien specjalista.

Centrala obs uguj ca wentylacj  mecha-

niczn  w domu jednorodzinnym (do 150 m2)

jest stosunkowo niewielka (zajmuje mniej 

wi cej tyle miejsca co szafka kuchenna). 

 Wentylacja taka nie tylko umo liwia regu-

lowanie wyp ywu i nap ywu powietrza, ale 

te  – co najwa niejsze – odebranie cz ci cie-

p a z ogrzanego powietrza wewn trznego, 

zanim zostanie ono usuni te na zewn trz. 

Ciep o to jest nast pnie przekazywane po-

wietrzu wp ywaj cemu do wn trza domu, 

dzi ki czemu odzyskuje si  cz  ciep a, któ-

re w wentylacji naturalnej jest bezpowrot-

nie tracone. Dzi ki temu zmniejsza si  zapo-

trzebowanie na energi  do ogrzewania domu, 

a to oznacza konkretne oszcz dno ci. Roczne 

zapotrzebowanie na ciep o domu z fachowo 

zaprojektowan  i wykonan  wentylacj  me-

chaniczn  z odzyskiem ciep a mo e zmniej-

szy  si  nawet o 25%. W domu o powierzch-

ni 150 m2 oznacza to roczne oszcz dno ci na 

ogrzewaniu wynosz ce minimum 1000 z .

 Wyposa enia domu w wentylacj  nawiew-

no-wywiewn  z rekuperatorem to wydatek od 

15 do 30 tys. z  – zale nie od rodzaju rekupe-

ratora i jako ci  materia ów, z których jest wy-

konana instalacja oraz stopnia jej skompli-

kowania. Najdro szym elementem instalacji 

jest rekuperator: kosztuje minimum 4 tys. z .

Chocia czne koszty instalacji s  niema e, 

wydatek zwraca si  ju  po 5–10 latach, dzi ki 

temu, e znacznie zmniejsza koszty ogrzewa-

nia.

 Koszt wymiany okna o powierzchni 1 m2 jest pi ciokrotnie wy szy ni  ocieplenia takiej samej 

powierzchni ciany. Dla zredukowania nadmiernych strat ciep a w domach z du ymi przeszkleniami warto 

zatem zamurowa  cz  otworów, a pozosta ym otworom – je li wymagaj  wymiany, nada  standardowe 

wymiary (bo okna o standardowych wymiarach s  ta sze ni  wykonywane na wymiar)

 Rekuperator jest najdro szym elementem 

instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciep a, od 

jego mocy i jako ci zale y sprawno  ca ego 

systemu
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min. 50 000 z

kosztuje kompleksowa modernizacja domu 

o powierzchni 150 m2
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