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Cieplej

Termomodernizacja prowadzi 

do zmniejszenia zu ycia energii 

potrzebnej do ogrzewania, 

a zatem obni a koszty eksploatacji 

domu, sprawia wi c, e dom 

staje si  energooszcz dny. 

Taka inwestycja zwraca si

czasem dopiero po latach, ale 

jej pozytywne skutki odczuwalne 

s  natychmiast, zw aszcza je li 

impulsem do modernizacji by o

odnowienie zniszczonej fasady.

Termomodernizacja
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Dtaniejczyli

Marek elkowski

Kompleksowa termomodernizacja domu to ocieplenie przegród ze-

wn trznych – stropodachu lub dachu, cian zewn trznych, pod ogi 

na gruncie i/lub stropu nad piwnic , wymiana okien oraz moderni-

zacja instalacji grzewczej oraz wentylacji. Równoczesne przeprowa-

dzenie tych wszystkich prac wi e si  z generalnym remontem ca-

ego budynku i wymaga sporych nak adów (w domu o powierzchni 

150 m2 – minimum 50 tys. z ). Prace ter momodernizacyjne mo na 

jednak przeprowadza  etapami.

Stropy i dachy
Ocieplenia stropu nad ostatni  kondygnacj  wykonywano przed laty 

z takich materia ów jak p yty wiórowo-cementowe, wióry drzew-

ne zmieszane z wapnem albo u el paleniskowy. Stropy drewnia-

ne ocieplano cz sto tzw. polep  (z trzciny, sieczki lub trocin zmie-

szanych z glin  lub zapraw  tynkarsk ). By y to marne izolacje, które 

nie spe niaj  w adnej mierze obecnych wymaga  – nie maj  bowiem 

ani dostatecznej ciep ochronno ci, ani odporno ci na zawilgocenia. 

Ocieplanie stropów jest stosunkowo atwe, a mo e przynie  wymier-

ne oszcz dno ci oraz znacznie zwi kszy  komfort cieplny w domu.

ROK DOMU ENERGOOSZCZ DNEGO
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 Najprostsz  i stosunkowo niedrog  in-

westycj  jest ocieplenie stropu oddzielaj -

cego strych od pomieszcze  mieszkalnych. 

Dzi ki atwemu dost powi do poddasza, bez 

wi kszych problemów mo na u o y  na nim 

we n  mineraln  (p yty lub maty) lub wat

szklan .

Je eli stara izolacja nie jest zawilgocona, 

nie trzeba jej usuwa . Pod warstw  nowego 

ocieplenia powinno si  u o y  foli  parosz-

czeln  (jest ona zb dna tylko wówczas, gdy 

p yty ocieplenia maj  od spodu warstw  folii 

aluminiowej, która jest tak e izolacj  parosz-

czeln ). Zadaniem paroizolacji jest stworze-

nie pod ociepleniem bariery dla pary wodnej, 

aby nie mog a ona przenika  do niego z po-

mieszcze  mieszkalnych i kondensowa  si

w ch odniejszych warstwach ocieplenia. 

Paroizolacj  mo na równie  przytwier-

dzi  na suficie pomieszcze , nad którymi 

znajduje si  poddasze. Takie rozwi zanie 

jest nawet bardziej efektywne, ale mo na je 

stosowa  tylko wówczas, gdy planowane jest 

u o enie podsufitki z p yt gipsowo-kartono-

wych lub te  zamontowanie sufitu podwie-

szanego. 

 Je eli ocieplenie ma by  u o one na pod-

daszu niemieszkalnym, ale s u cym na 

przyk ad jako suszarnia czy sk adzik, nad 

warstw  nowej termoizolacji trzeba u o y

pod og . Najlepiej wykona  j  z desek lub p yt 

OSB opartych na legarach. Pod oga nie po-

winna by  zbyt szczelna i nie mo e doty-

ka  do warstwy termoizolacji. Szpary pomi -

dzy deskami i mniej wi cej trzycentymetrowa 

pustka nad ociepleniem zapewniaj  w a ciw

wentylacj  przestrzeni pod pod og .

 Je eli poddasze ma charakter mieszkal-

ny, to ocieplenia wymaga nie jego strop, lecz 

po a  dachowa. Je li podsufitk  pomiesz-

czenia na poddaszu mo na przymocowa  na 

poziomie j tek, czyli poziomych belek pod-

pieraj cych krokwie, cz  izolacji mo e by

u o ona nad t  podsufitk . Ocieplenie ta-

kie nale y szczególnie starannie zabezpie-

czy  przed wilgoci . Od strony mieszkalnej 

materia  izolacyjny musi by  zabezpieczo-

ny foli  paroszczeln , a od strony pokrycia 

dachu – przykryty izolacj  przeciwwiatro-

w  – membran  lub foli  wst pnego kry-

cia, czyli materia em nieprzewiewnym, ale 

wysokoparoprzepuszczalnym (co najmniej 

1800 g/m2/24 h, a lepiej ok. 3000 g/m2/24 h).  

Uk ada si  j  poziomymi pasami, zaczynaj c

od okapu. Kolejne pasy folii wiatrochronnej 

musz  zachodzi  na poprzednie co najmniej 

10–15 cm. Uzyskuje si  w ten sposób gwa-

rancj , e krople wody sp yn  po folii, nie 

powoduj c zawilgocenia izolacji termicznej 

ani konstrukcji dachu. 

 Od strony pokrycia dachowego mo na 

równie  zastosowa  folie niskoparoprzepusz-

czalne, ale wówczas nale y zagwarantowa

swobodny przep yw powietrza w przestrzeni 

mi dzy tak  foli  a izolacj  termiczn , ina- czej ocieplenie mo e ulec zawilgoceniu. 

Do skutecznej wentylacji niezb dne s  szcze-

liny wentylacyjne pod okapem oraz w kale-

nicy lub te  otwory w cianach szczytowych. 

Szczeliny wentylacyjne powinny mie  wy-

soko  ok. 2–3 cm i nale y je zabezpieczy

siatkami przeciw owadom. Dachy o niskim 

k cie nachylenia (poni ej 30°), d ugich kro-

kwiach (ponad 10 m) oraz ze znaczn  liczb

okien po aciowych wymagaj  dodatkowo ko-

minków wentylacyjnych, których liczb  oraz 

sposób rozmieszczenia powinien zaleci  spe-

cjalista.

Stropodachy. Stropodachy powinno si

ociepla  w sposób dobrany do ich rodzaju. 

Istniej  bowiem dwa rodzaje stropodachów: 

wentylowane (zwane zimnymi dachami) 

oraz niewentylowane. Pierwsze maj  dwie 

warstwy no ne (górn  i doln ) rozdzielone 

wentylowan  pustk  powietrzn , drugie s

po prostu stropami ostatniej kondygnacji, 

a jednocze nie – konstrukcj  no n  dachu. 

W stropodachu wentylowanym ocieple-

nie trzeba u o y  na dolnej warstwie (bez-

po rednio nad pomieszczeniami mieszkal-

nymi). Ocieplanie warstwy górnej nie ma 

adnego sensu, bo zimne powietrze mia o-

by nadal kontakt ze stropem le cym nad 

ogrzewanymi pomieszczeniami. Je eli wen-

tylowana przestrze  stropodachu jest odpo-
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 Najlepiej kupi  zestaw materia ów do ocieplenia cian zewn trznych od jednego producenta
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 Wysokoparoprzepuszczalna folia wst pnego

krycia reguluje procesy zwi zane ze skraplaniem 

si  pary wodnej i gromadzeniem skroplin
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 Je eli poddasze ma charakter mieszkalny,  to 

ocieplenia wymaga nie tylko jego strop, lecz po a

dachowa
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”
 Kompleksowa 

termomodernizacja domu 

o powierzchni 150 m2, to 

wydatek min 50 tys. z

”
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wiednio wysoka, mo na u o y  ocieplenie 

tak samo jak na poddaszu niemieszkalnym. 

Jednak e odleg o  pomi dzy dwiema war-

stwami stropodachu wentylowanego jest 

najcz ciej niewielka i dost p do miejsca, 

w którym powinna by  u o ona izolacja, 

jest bardzo trudny. W takie miejsca mo -

na wdmucha  materia  izolacyjny w postaci 

granulatu (we na mineralna, styropian, per-

lit) lub strz pków (we na mineralna, celulo-

za). Prace takie wykonuj  wyspecjalizowane 

ekipy. Nale y pami ta , e po u o eniu war-

stwy ocieplenia (oko o 15–25 cm), wewn trz 

stropodachu musi by  zapewniona nale y-

ta wentylacja, trzeba wi c uwa a , aby pod-

czas wdmuchiwania izolacji nie dosz o do 

zapchania otworów wentylacyjnych. Brak 

dop ywu powietrza móg by bowiem w krót-

kim czasie doprowadzi  do zawilgocenia 

nowej termoizolacji. 

Stropodachy niewentylowane ociepla si

od strony zewn trznej. Star  pap  mo na za-

chowa  i wykorzysta  jako warstw  parosz-

czeln , ale nale y w tym celu bardzo dok ad-

nie j  wyrówna , ponacina  p cherze oraz

uszczelni . Zamiast tego, po zerwaniu 

wcze niejszego pokrycia, mo na u o y  foli

 Ocieplenie stropodachu wentylowanego

izolacja przeciwwodna

folia

paroszczelna

p yta

stropowa

warstwa

ocieplenia

 Ocieplenie stropodachu niewentylowanego

izolacja przeciwwodna

p yta

stropowa

warstwa kszta tuj ca 

spadek

warstwa

ocieplenia

 Ocieplenie dachu odwróconego

nawierzchnia dociskowa

np. z p yt chodnikowych

warstwa

wiru

geow óknina

izolacja przeciwwodna

konstrukcja stropu

warstwa

ocieplenia

 Drogi ucieczki ciep a

14%

23%

18%

10%

35%
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paroszczeln . Nast pnie uk ada si  warstw

izolacji termicznej – najcz ciej ze styropia-

nu (odmiany nie ni szej ni  EPS 100–038)

 albo polistyrenu ekstrudowanego XPS. 

Warstwa ocieplenia powinna mie  minimum 

10 cm grubo ci, chocia  specjali ci doradzaj

15–20 cm. P yty styropianowe i polistyreno-

we przykleja si  do pod o a bezrozpuszczal-

nikowym lepikiem. Do termoizolacji dachu 

mo na u ywa  równie  p yt z twardej we -

ny mineralnej, ale materia  ten jest znacz-

nie dro szy od wymienionych wcze niej. Na 

ociepleniu uk ada si  dwie warstwy papy ter-

mozgrzewalnej. Pierwsza z nich musi by

przytwierdzana do pod o a mechanicznie za 

pomoc  specjalnych ko ków. 

 Ocieplenie stropodachu niewentylowane-

go mo na równie  wykona  jako tzw. dach 

odwrócony. W tym celu warstw  hydroizo-

lacji – najcz ciej termozgrzewalnej papy 

podk adowej – uk ada si  bezpo rednio na 

stropie. Szczególnie polecane s  do tego celu 

papy modyfikowane SBS na osnowie polies-

trowej o gramaturze min. 200 g/m2, nie zale-

ca si  natomiast stosowania pap na osnowie 

z welonu szklanego. 

Kolejn  warstw  dachu odwróconego s

p yty ocieplenia – ze styropianu o du ej

twardo ci (minimum EPS 100–036) i zwi k-

szonej odporno ci na wilgo . Warstwy hy-

dro- i termoizolacji dociska si  nast pnie 

warstw wiru rzecznego lub p ytami chod-

nikowymi.

W dachu odwróconym wa ne jest takie 

ukszta towanie brzegów, by warstwy izo-

lacyjne nie by y nara one na poderwanie 

przez silny wiatr oraz negatywne oddzia y-

wanie promieni s onecznych. Ochron  mog

zapewni  odpowiednio wyprofilowane os o-

ny z blachy lub cianka attykowa.

ciany
Normy dotycz ce ciep ochronno ci cian ze-

wn trznych domów zmienia y si

w przesz o ci wielokrotnie. Jeszcze w latach 

80. ubieg ego stulecia zalecano, aby wspó -

czynnik przenikania ciep a U wynosi

1 W/(m2·K). Warto  t  potem obni ono do 

U=0,55 W/(m2·K), a obecnie w domach energo-

oszcz dnych wymaga si  U=0,5 W/(m2·K), je li 

ciana jest jednorodna (bez materia u ociepla-

j cego) i 0,3 W/(m2·K), je li jest ocieplona. 

 Mury budynków wzniesionych w cza-

sach, gdy wymagania normowe by y agod-

niejsze, mo na ociepli  jedn  z dwóch me-

tod: lekk  mokr  lub lekk  such .

Metoda lekka mokra polega na przykleje-

niu do cian zewn trznych warstwy izolacji 

ze styropianu lub we ny mineralnej 

i pokryciu jej tynkiem cienkowarstwowym. 

Ci ar takiego ocieplenia wynosi zaledwie 

10–30 kg/m2. Ocieplanie t  metod  umo li-

wia wyeliminowanie mostków termicznych 

i jest powszechnie dost pne. Do wad mo -

na zaliczy : du  wra liwo  na b dy wyko-

nawcze (defekty wynik e z niew a ciwego za-

stosowania technologii ujawniaj  si  cz sto

dopiero po kilku latach, a ich usuni cie jest 

skomplikowane i kosztowne) oraz uzale nie-

nie robót od warunków atmosferycznych (nie 

mo e pada  deszcz, wia  silny wiatr, a tem-

peratura powinna wynosi  5–25oC; przeszko-

d  dla wykonywania prac jest równie  zbyt 

intensywne nas onecznienie). 

Metoda lekka sucha polega na przytwier-

dzeniu do cian warstwy izolacyjnej – na 

gwo dzie, wkr ty, ko ki plastikowe lub zszyw-

ki. Ocieplenie uk ada si  pomi dzy listwa-

mi rusztu konstrukcyjnego, do którego potem 

mo na przymocowa  dowoln  warstw  elewa-

cyjn  (najcz ciej stosuje si  siding winylowy). 

Metod  lekk  such  mo na dociepli  dom 

o ka dej porze roku. Jest ona stosunkowo 

prosta, uniwersalna, a w razie uszkodzenia 

elewacji lub zamokni cia ocieplenia atwo 

dokona  naprawy. 

Czy si  op aca? Trudno wyznaczy

granic  op acalno ci ocieplania cian. 

Wymierne efekty ekonomiczne mo e przy-

nie  nawet docieplenie stosunkowo przy-

tulnego i „ciep ego” domu. Specjali ci 

przyjmuj , e w domach stawianych przed 

1990 rokiem ciany grubo ci 38–51 cm 

(niezale nie od u ytych na nie materia ów) 

maj  ciep ochronno  na poziomie 

Ze szczelin
czy bez?

  Mi dzy ociepleniem a u o on  nad nim 

foli  niskoparoprzepuszczaln  konieczne 

jest pozostawienie szczeliny wentylacyjnej 

grubo ci co najmniej 2,5 cm.

  Szczelina wentylacyjna nie jest potrzeb-

na mi dzy ociepleniem a u o on  nad nim 

foli  wysokoparoprzepuszczaln ; taka fo-

lia mo e by  nawet u o ona bezpo rednio 

na ociepleniu.
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 Przekrój systemów ocieple  na bazie a) styropianu, b) styropianu perforowanego, c) we ny mineralnej
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 Perforowan  p yt  styropianow  stosuje si

na cianach o  zwi kszonej wilgotno ci, m.in. 

do termoizolacji obiektów ju  istniej cych

a b c
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1 W/(m2·K) i ich ocieplenie jest op acal-

ne. Je eli przyj , e w domu o powierzch-

ni 150 m2 powierzchnia cian wynosi oko o

200 m2, to atwo wyliczy , e przez nieocie-

plone ciany „znika” w sezonie grzewczym 

blisko 12 000 kWh. Roczny koszt uciekaj -

cego ciep a przekracza zatem 2,5 tys. z o-

tych! Je eli w wyniku zaizolowania cian 

uda si  zmniejszy  wspó czynnik przeni-

kania ciep a do poziomu 0,28 W/(m2·K), to 

ilo  traconej energii spadnie do 1/3 pier-

wotnej warto ci. Bior c to pod uwag , mo -

na przyj , e koszt inwestycji zwi zanej 

z dociepleniem domu zwróci si  mniej wi -

cej po 10 latach. Nawet je eli ciany domu 

maj  stosunkowo niski wspó czynnik 

przenikania ciep a (U=0,5–0,6 W/(m2·K), 

to warto rozwa y  ich ocieplenie, mimo 

tego, e czas zwrotu inwestycji b dzie nie-

co d u szy. Równie wa nym argumentem 

przemawiaj cym za podj ciem prac termo-

modernizacyjnych mo e by  z y stan ele-

wacji i konieczno  jej odnowienia. 

 Problemem w termomodernizacji mo e

by  decyzja co do grubo ci ocieplenia.  

Zdaniem specjalistów optymalna warstwa 

dodatkowego ocieplenia powinna mie

grubo  conajmniej10–15 cm, bo wtedy 

efekty oszcz dno ciowe, nak ady inwe-

stycyjne i czas zwrotu poniesionych kosz-

tów pozostaj  w najlepszych proporcjach. 

Wprawdzie koszt materia u termoizolacyj-

nego (zarówno w metodzie lekkiej – mo-

krej, jak i lekkiej – suchej) wynosi oko o

20% kosztów ca kowitych i zwi kszanie 

jego grubo ci tylko nieznacznie podnie-

sie wydatki na inwestycje, ale zwi kszanie 

grubo ci warstwy dodawanego materia u

ponad 20 cm jest ryzykowne ze wzgl dów 

wykonawczych. W ociepleniach metod

lekk  mokr  stosunkowo szybko mog  po-

jawi  si  p kni cia tynku, a w metodzie 

lekkiej suchej – trudno ci z zamocowa-

niem rusztu konstrukcyjnego.

Pod ogi
Ciep o ucieka z domu równie  przez pod-

ogi nad nieogrzewanymi piwnicami albo 

pod ogi na gruncie. W takich domach 

zwi kszenie komfortu mieszka ców jest 

równie wa ne jak zmniejszenie strat ener-

gii. Je li w domu nie ma ogrzewania pod o-

gowego, odczucie nieprzyjemnego ch odu 

promieniuj cego od zimnej posadzki pot -

gowane jest cz sto przez ch odne powie-

trze gromadz ce si  w dolnych partiach po-

mieszczenia. 

Ocieplenie stropu nad piwnic . Jest sto-

sunkowo proste: polega na zamocowaniu 

materia u izolacyjnego od spodu tego stro-

pu. Najlepiej u y  do tego celu p yt styro-

pianowych odmiany EPS 70–040 grubo ci 

przynajmniej 6 centymetrów. Nale y je naj-

pierw przyklei  zapraw  klejow  do stropu, 

a nast pnie zamocowa  specjalnymi ko -

kami (4 szt./m2). Wyko czenie ocieplonych 

stropów dostosowuje si  do sposobu u yt-

kowania pomieszcze  w piwnicy i zwi za-

nych z tym wymaga  estetycznych: mo -

na na o y  na p yty wyrównuj c  warstw

zaprawy klejowej i tak przygotowane po-

wierzchnie pomalowa , mo na te  przyklei

do p yt siatk  z w ókna szklanego, a nast p-

nie je otynkowa  i pomalowa .

 Aby w ociepleniu nie zosta y mostki ter-

miczne, nale y starannie uszczelni  miej-

sca, w których przez strop przechodz  rury. 

Najlepiej u y  do tego celu pianki poliure-

tanowej. Warto uszczelni  tak e drzwi pro-

wadz ce do piwnicy (przyklejaj c gumo-

we uszczelki), a je li w podpiwniczeniu 

znajduje si  gara , ociepli  te  jego bram .

Wszystkie te dzia ania doprowadz  do pod-

niesienia si  temperatury w piwnicy, a za-

tem zmniejsz  straty ciep a. 

Ocieplenie pod óg na gruncie. Jest znacz-

nie bardziej skomplikowane i pracoch onne 

ni  ocieplenie stropu nad piwnic . B dzie 

szczególnie trudne, je li pod oga betono-

wa u o ona jest na warstwie u la lub in-

nego materia u o s abej termoizolacyjno ci. 

Aby skutecznie ociepli  tak  pod og , trze-

ba by u o y  p yty grubo ci przynajmniej 

10 cm ze styropianu EPS 100–038 lub z po-

listyrenu ekstrudowanego. Spowodowa oby 

to znaczne zmniejszenie wysoko ci po-

mieszcze  wskutek podniesienia poziomu 

pod ogi, a tak e – konieczno  skracania 

wszystkich skrzyde  drzwiowych. Znacznie 

lepszym rozwi zaniem jest wi c usuni cie 

starej pod ogi i u o enie w jej miejsce p yt 

styropianowych grubo ci 15–20 cm.

Drewniane pod ogi nad gruntem. Ocie-

plenie pod ogi z desek na legarach opartych 

na s upkach ceglanych lub betonowych jest 

znacznie prostsze ze wzgl du na atwiej-

sze roboty rozbiórkowe. Po rozebraniu ta-

kiej pod ogi zostaje przewa nie wystarcza-

j c  ilo  miejsca na u o enie ocieplenia, a 

nast pnie podk adu betonowego oraz warstw 

wyrównawczych pod dowolne wyko czenie. 

 Warto pami ta , e na izolacji termicznej 

nale y uk ada  pod ogi „p ywaj ce”. 

 Zamiast ociepla  pod ogi parteru na ca ej 

powierzchni, mo na u o y  izolacj  termicz-

n  tylko wokó cian fundamentowych (do 

g boko ci 1 m od poziomu terenu) oraz na 

cokole (do wysoko ci pod ogi parteru). Wielu 

specjalistów uwa a takie ocieplenie za mniej 

skuteczne i dopuszcza je jedynie jako sposób 

na unikni cie uci liwych prac wewn trz 

”
 Metod  lekk  such

mo na dociepli  dom 

o ka dej porze roku. 

Jest stosunkowo prosta, 

uniwersalna, a w razie 

uszkodzenia elewacji 

lub zamokni cia ocieplenia 

atwo dokona  naprawy

”

fo
t.

 U
lr

ic
h

 Ze wzgl du na czysto  peletu, w kotle nie osadzaj  si  zanieczyszczenia, a pomieszczenie kot owni 

nie brudzi si . Pelety sprzedawane s  w workach 15 lub 25 kg. Dostaw  mo na zamówi  przez telefon 
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domu lub zachowanie istniej cych posadzek. 

Do omawianego rodzaju ocieplenia nadaj

si  najlepiej p yty z polistyrenu ekstrudowa-

nego, grubo ci 6–8 cm, który jest odporny na 

d ugotrwa e dzia anie wilgoci. 

Izolacj  przykleja si  lepikiem bezroz-

puszczalnikowym do cian fundamento-

wych. W cz ci podziemnej ocieplenie nie 

wymaga adnych dodatkowych zabezpie-

cze , natomiast w cz ci coko owej nale-

y je pokry  tynkiem (na siatce wzmacniaj -

cej). Mo na te  ob o y  polistyren p ytkami 

klinkierowymi lub betonowymi.

Ogrzewanie
Modernizacja ogrzewania mo e by  komplek-

sowa, to znaczy obejmowa  zmian  rodzaju 

paliwa, ród a ciep a oraz wymian  istniej cej 

instalacji, lub polega  na wymianie tylko tego 

elementu, który jest nieefektywny, cz sto si

psuje lub po prostu uleg  zniszczeniu.

 Paliwo u ywane do ogrzewania domu ma 

zasadniczy wp yw na koszty ogrzewania i 

wygod  obs ugi kot a. Pod tym wzgl dem

bardzo dobre jest korzystanie z gazu ziem-

nego: przyst pna cena 1 kWh (chocia  w naj-

bli szym czasie powinni my si  spodziewa

podwy ek cen), niemal bezobs ugowe dzia-

anie kot a i du a swoboda 

w regulowaniu temperatury w pomieszcze-

niach. Niestety, nie wsz dzie istnieje mo li-

wo  pod czenia domu do sieci gazowej.

 W dalszym ci gu bardzo popularne, 

bo tanie s paliwa sta e: w giel i koks.

Zapewniaj  one stosunkowo niskie kosz-

ty ogrzewania, ale obs uga kot ów na takie 

paliwa jest pracoch onna. Nawet gdy kocio

ma zainstalowany zasobnik na paliwo sta-

e, który redukuje cz stotliwo  zasypywa-

nia paleniska, to i tak czynno ci zwi zane 

z przerzucaniem opa u, czyszczeniem pie-

ca, wynoszeniem popio u s  uci liwe. Nie 

mo na te  zapewni  utrzymania w domu 

po danej temperatury podczas d u szej 

nieobecno ci domowników. 

Coraz bardziej popularny staje si  ekolo-

giczny pelet, czyli sprasowane trociny lub 

wiórki drzewne. W kot ach na pelety wypo-

sa onych w zbiornik paliwa o pojemno ci 

180 l i automatyczny podajnik, po nasypa-

niu paliwa do zbiornika, jest ono automa-

tycznie podawane do komory spalania i ko-

cio  nie wymaga dalszej obs ugi nawet przez 

tydzie . Za spalenia 100 kg peletu powsta-

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

biera si  raz na kilka tygodni i który mo na 

wykorzysta  jako naturalny nawóz w ogro-

dzie. Ze wzgl du na czysto  peletów w ko-

tle nie osadzaj  si  zanieczyszczenia, wi c

czy ci si  go bardzo rzadko.

Kot y na gaz p ynny, olej opa owy, a tak-

e ogrzewanie elektryczne. Wymienione 

no niki energii nie nale  do tanich. Przed 

modernizacj  ogrzewania nale y wi c do-

brze rozwa y  wzgl dy oszcz dno ci i wy-

gody. Je li dom jest le ocieplony, to zrezy-

gnowanie z w gla na rzecz gazu p ynnego 

lub oleju opa owego mo e znacznie zwi k-

szy  koszty ogrzewania.

 Oszcz dno ci w wydatkach na paliwo 

mo na równie  uzyska  dzi ki zastosowa-

niu paliw lokalnych takich jak np. s oma, 

wierzba energetyczna itp.

 Mo na tak e wyposa y  dom w pomp

ciep a. Te nowoczesne i kosztowne inwesty-

cyjnie systemy najefektywniej wspó pracu-

j  z tzw. ogrzewaniem p aszczyznowym, to 

znaczy pod ogowym lub ciennym, dlate-

go te  uk adanie takich instalacji w moder-

nizowanym domu jest równie  warte roz-

wa enia. Pompy ciep a mog  wprawdzie 

wspó pracowa  z tradycyjnymi grzejnika-

mi, ale musia yby one mie  bardzo du  po-

wierzchni : wszystkie stare grzejniki trzeba 

by by o wymieni  na nowe, dostosowane do 

wspó pracy z tradycyjnymi ród ami ciep a.

Czy wymienia  stary kocio ?

W ci gu kilkunastu ostatnich lat sprawno

kot ów grzewczych podnios a si  o 10–15%, 

zatem takie oszcz dno ci mo na uzyska ,

wymieniaj c stary kocio  na nowoczesny.

Nie ka da taka wymiana jest bezproble-

mowa. Rozwagi wymaga na przyk ad wy-

miana urz dzenia starego typu na kocio

kondensacyjny. Pe ne wykorzystanie jego 

bardzo wysokiej sprawno ci jest mo liwe 

tylko wówczas, gdy temperatura wody zasi-

laj cej jest stosunkowo niska (oko o 55°C).

Okna
Nawet przez bardzo energooszcz dne okno

uchodzi z domu dwa-trzy razy wi cej cie-

p a ni  przez tak  sam  powierzchni  do-

brze ocieplonej ciany. Szyby okienne 

w domu jednorodzinnym stanowi  prze-

fo
t.

 J
u

n
k
e

rs

 Wszystkie parametry kot a kondensacyjnego 

w tym modelu s  wy wietlane na wielofunkcyjnym 

wy wietlaczu

fo
t.

 O
k
n

o
p

la
s
t

 Z punktu widzenia ciep ochronno ci nie ma 

adnego znaczenia, czy w domu zamontowane 

zostan  okna drewniane, czy te  plastikowe. 

Zarówno jedne, jak i drugie s  szczelne i obydwa 

rodzaje wyposa a si  w szyby zespolone 

o przenikalno ci cieplnej na poziomie 1,1 W/(m2·K)

”
 Ogrzewanie kot em na 

pelety w porównaniu 

z olejem opa owym jest 

ta sze o prawie 50%, 

a w przypadku gazu 

ziemnego o oko o 15% 

”
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ci tnie 15% powierzchni cian zewn trz-

nych. W przybli eniu mo na wi c przy-

j , e 50% energii cieplnej traconej przez 

ca  elewacj  uchodzi w a nie przez okna. 

Maj c na uwadze zmniejszenie strat ciepl-

nych, stare, wypaczone, nieszczelne okna 

warto wymieni  na nowe. 

Ale trzeba równie  pami ta  o tym, e

po zmianie okien na znacznie szczelniej-

sze, trzeba b dzie zmieni  wentylacj  na

najbardziej skuteczn , czyli mechaniczn :

nawiewno-wywiewn  z rekuperatorem 

(co podniesie koszty inwestycji) lub 

– co znacznie mniej wygodne i tak e

mniej skuteczne – pami ta  o cz stym roz-

szczelnianiu okien. Drugie z tych roz-

wi za , podobnie jak zamontowanie na-

wiewników (uchylanych r cznie b d

higrosterowanych, czyli otwieraj cych si

samoczynnie), zredukuje jednak korzy ci 

z du ej szczelno ci nowych okien.

 Koszt wymiany okna o powierzchni 1 m2

jest pi ciokrotnie wy szy ni  ocieplenia ta-

kiej samej powierzchni ciany. Dla zredu-

kowania nadmiernych strat ciep a w do-

mach z du ymi przeszkleniami warto zatem 

zamurowa  cz  otworów, a pozosta ym 

otworom – je li wymagaj  wymiany, nada

standardowe wymiary (bo okna o standar-

dowych wymiarach s  znacznie ta sze ni

wykonywane na wymiar).

 Je li stare okna s  w tak z ym stanie, 

e wymagaj  wymiany, warto przeanalizo-

wa , które z nowych mog  by  nieotwiera-

ne. 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 wy-

godny dost p (np. z balkonu czy tarasu), 

umo liwiaj cy mycie i konserwacj .

Ciep ochronno  okien mo na zwi kszy ,

montuj c rolety zewn trzne: przy okazji 

uzyskamy zabezpieczenie antyw amaniowe 

oraz ochron  przed nadmiernym nas onecz-

nieniem.

Wentylacja
Ocieplony dom z nowymi szczelnymi 

oknami i drzwiami wymaga sprawnej in-

stalacji wentylacyjnej, inaczej bardzo szyb-

ko w pomieszczeniach zapanuje zaduch, 

szyby b d  cz sto zaparowane, a w wil-

gotniejszych miejscach mog  pojawi  si

ple nie i z czasem ich zapach b dzie sta-

le wyczuwalny w pomieszczeniach. Trzeba 

wiedzie , e tradycyjna wentylacja gra-

witacyjna, jak  stosowano w starych do-

mach, dzia a w sposób niekontrolowany, 

a ilo  wymienianego przez ni  powietrza 

jest uzale niona od takich czynników jak 

temperatura zewn trzna oraz si a wiatru. 

Wad  wentylacji grawitacyjnej jest równie

to, e ciep o z usuwanego przez ni  powie-

trza jest bezpowrotnie tracone. 

 Jedynym s usznym rozwi zaniem sto-

sowanym w domu energooszcz dnym jest 

wentylacja mechaniczna z rekuperato-

rem, czyli wymiennikiem umo liwiaj -

cym odzyskiwanie ciep a z powietrza usu-

wanego z domu przez wentylacj . Dzi ki 

rekuperacji straty ciep a mo na zmniej-

szy  przeci tnie o 50–60%. Wa n  zalet

takiej wentylacji jest równie  mo liwo

filtrowania nap ywaj cego powietrza, co 

jest szczególnie wa ne np. dla alergików.

 Zamontowanie instalacji wentylacyjnej 

z rekuperatorem wymaga do  znacznych 

przeróbek w domu. Trzeba rozprowadzi

w budynku rury wentylacyjne du ej red-

nicy i ukry  je np. pod sufitami podwie-

szanymi. Kana y istniej cej instalacji gra-

witacyjnej mo na wykorzysta  tylko w 

sprzyjaj cych okoliczno ciach, ale zadecy-

dowa  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). 

fo
t.

 S
o

k
ó

k
a

Je li w jednym rz dzie jest du a liczba okien, nie wszystkie z nich musz  si  otwiera

”
 Ciep ochronno  okien 

mo na zwi kszy ,

montuj c rolety 

zewn trzne: przy okazji 

uzyskamy zabezpieczenie 

antyw amaniowe oraz 

ochron  przed 

nadmiernym

nas onecznieniem

”

fo
t.

 w
w

w
.r

e
k
u

p
e

ra
to

ry
.p

l

 Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem 

zu ywa oczywi cie energi  elektryczn , ale mimo to 

jest inwestycj  op acaln . Jest tak dlatego, e

umo liwia odzyskiwanie znacznej cz ci energii 

cieplnej, za której wytworzenie trzeba przecie

p aci , a która w domu z wentylacj  grawitacyjn

by aby bezpowrotnie tracona
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