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W imieniu całego zespołu redakcyjnego  zapraszam do lektury naszego 
e-miesięcznika „Termomodernizacja-termo24.pl”. Mając kilkuletnie do-
świadczenie w prowadzeniu portalu internetowego www.termo24.pl/
www.termomodernizacja.com.pl, postanowiliśmy stworzyć dla Państwa 
formę znacznie przystępniejszą. Teraz portal da się przeczytać! 

W czasopiśmie traktować będziemy o wszelkich sprawach związanych 
z poprawą izolacyjności cieplnej w budynkach oraz technologiach ni-
skoenergetycznych i pasywnych. Innym zagadnieniem, którym bę-
dziemy się zajmować, jest termomodernizacja instalacyjna – równie 
ważna jak termomodernizacja budowlana. Oczywiście nie zapomni-
my też o aspektach oszczędności energii, nie tylko tych związanych 
z robotami termomodernizacyjnymi. W każdym wydaniu będziemy 
również publikować wywiady z ludźmi z branży oraz informować  
o branżowych nowinkach. Postaramy się także na bieżąco śledzić zmiany 
prawne w zakresie omawianych zagadnień.

W pierwszym numerze znajdą Państwo między innymi temat numeru, 
a więc zestawienie rodzajów wełny mineralnej dostępnej na rynku, 
opis efektywności energetycznej polskiego budownictwa oraz rozwiązań 
energooszczędnych w domu, a także doradzimy, jaką pompę ciepła wy-
brać.

Mam nadzieję, że „Termomodernizacja-termo24.pl” przyczyni się do 
upowszechniania wiedzy na temat metod oszczędzania energii i zain-
spiruje do wprowadzania ich w życie. Postaramy się, aby artykuły u nas 
prezentowane były rzeczowe i przydatne. Liczymy, że ścisła współpraca  
z osobami ze środowiska naukowego, a także ze świata gospodarki  
i przemysłu nam w tym pomoże. Dodatkowo zachęcamy Państwa do 
dzielenia się na naszych łamach swoją wiedzą  i spostrzeżeniami. Liczy-
my, że bezpłatna prenumerata i przystępna forma czasopisma pozwoli 
dotrzeć do wielu zainteresowanych.

Szanowni Państwo, jeżeli wszelkie zagadnienia termomodernizacyj-
ne są dla Państwa „hydrą z wieloma… problemami” – pomożemy je 
wszystkie rozwiązać.

Grzegorz Pełka  
redaktor prowadzący

g.pelka@termo24.pl
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Wełna mineralna jest nieorganicznym materiałem przypominającym swoją postacią watę. Składa się  
z luźno ułożonych, sfilcowanych, włókien mineralnych stosowanych do wytwarzania izolacji termicznych 
i akustycznych w budownictwie.

TEMAT NUMERU
Przegląd runku wełny mineralnej

s. 26

Do 2020 roku Polska jest zobowiązana unijnym prawem ograniczyć emisję 
dwutlenku węgla i zwiększyć udział produkcji energii z odnawialnych źródeł 
energii. 

Coraz więcej osób instaluje w swoich domach kolektory słoneczne, pompy 
ciepła i inne urządzenia generujące energię z odnawialnych źródeł, widząc 
w takich działaniach możliwość oszczędności pieniędzy oraz możliwość bycia 
chociaż trochę „eco”. 

Mało ludzi zdaje sobie jednak sprawę, że nie wystarczy zainstalować urządzeń 
bazujących na OZE. Bardzo ważne jest, aby wcześniej nauczyć się oszczędzać 
energię. Minimalizowanie strat energii powinno być podstawowym działaniem 
każdego z nas, ponieważ za każdą kilowatogodzinę energii płacimy z własnego 
portfela. Oszczędności można szukać wszędzie – najprościej jednak zacząć od 
własnego domu. 

Realizując prace termomodernizacyjne możemy przyczynić się do oszczęd-
ności energii nawet o 50%, co oczywiście przełoży się nie tylko na obniżenie 
późniejszych kosztów eksploatacyjnych ale również na ograniczenie kosztów 
inwestycyjnych poprzez zakup źródła ciepła o mniejszej mocy. 

Z każdym rokiem rosną ceny za energię i paliwo niezbędne do jej wytwarzania. 
W interesie każdego z nas jest dbałość o to, aby energia, za którą płacimy, nie 
była bezmyślnie tracona. 

Informacje o tym, jak oszczędzać energię, jakie uwarunkowania prawne towa-
rzyszą termomodernizacji, gdzie szukać pomocy finansowej i jak unikać typo-
wych problemów związanych z pracami termomodernizacyjnymi znajdziecie 
Państwo na łamach naszego czasopisma, do czytania którego serdecznie za-
chęcam.

Zapraszamy do lektury!

Wojciech Luboń
redaktor prowadzący

w.lubon@termo24.pl

http://www.termo24.pl
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8Spis treściTERMOMODERNIZACJA 1/2012

Styczeń 2012www.termo24.pl

WSZYSTKO O TERMOMODERNIZACJI

PRZEŁOM W TERMOIZOLACJI OKIEN!

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ (W) DOMU

JAKA POMPA CIEPŁA?

Podstawowym celem termomodernizacji 
budynku jest zmniejszenie zużycia energii 
oraz nie mniej ważne zmniejszenie kosz-
tów związanych z zapewnieniem odpo-
wiednich warunków komfortu użytkowa-
nia i odpowiedniego mikroklimatu...

Postęp na drodze do wdrożenia kon-
cepcji budynku „pasywnego” o mini-
malnym zapotrzebowaniu na energię, 
zależy od przełomu technologicznego  
w zakresie izolacji termicznej m.in. szyb 
zespolonych, ram okien, szklanych fasad.

Energia jest jednym z tych czynników, któ-
ry każdego dnia determinuje wykonywane 
przez nas czynności. Jej podstawową zaletą, 
która decyduje o ciągle rosnącym zakresie 
zastosowań i wzrastającym popycie jest ła-
twość dostarczania odbiorcoma... 

Nie wnikając w techniczne szczegóły 
budowy pompy ciepła, ze względu na 
sposób pozyskiwania energii cieplnej, 
na rynku obecne są trzy rodzaje pomp 
ciepła: typu solanka-woda, woda-woda 
i powietrze-woda. Którą wybrać?

Dom wznosimy na lata. Rzadko zasta-
nawiamy się nad wydatkami, jakie po-
niesiemy w trakcie użytkowania domu. 
Tymczasem już na etapie budowy może-
my wpłynąć na późniejsze koszty eksplo-
atacji. O czym powinniśmy pamiętać?

Wełna mineralna jest nieorganicznym ma-
teriałem przypominającym swoją postacią 
watę. Składa się z luźno ułożonych, sfilco-
wanych, włókien mineralnych stosowa-
nych do wytwarzania izolacji termicznych 
i akustycznych w budownictwie.

Zagadnienia poszanowania energii oraz 
zmniejszenia energochłonności procesów 
produkcyjnych są bardzo ważne z punktu 
widzenia gospodarki narodowej. Dlatego 
warto zwrócić uwagę na zmiany zachodzą-
ce w strukturze zużycia energii.

Przegląd najnowszych technologii i pro-
duktów (w tym urządzeń grzewczych) 
pojawiających się na polskim rynku uzu-
pełnionych o przydatne definicje doty-
czące szeroko pojętej termomodernizacji 
budynków.

s. 18

s. 34

s. 44

s. 52s. 10

ROZWIĄZANIA ENERGOOSZCZĘDNE W DOMU

PRZEGLĄD RYNKU WEŁNY MINERALNEJ

EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ENERGII W POLSCE

PRZEGLĄD RYNKU

s. 14

s. 26

s. 38

http://www.termo24.pl


10Przegląd rynkuTERMOMODERNIZACJA 1/2012 SPIS TREŚCI

Styczeń 2012www.termo24.pl

AUDYT ENERGETYCZNY
jest to dokument zawierający analizę techniczno-
-ekonomiczną ulepszenia budynku. Określa on 
zakres, oraz parametry techniczne i ekonomiczne 
przedsięwzięcia termo modernizacyjnego, któ-
rego podstawowym zadaniem jest zmniejszenie 
kosztów ogrzewania budynku, kosztów uzyskania 
ciepłej wody użytkowej oraz kosztów wentylacji  
i klimatyzacji. Celem audytu jest zalecenie kon-
kretnych, optymalnych rozwiązań (technicznych, 
organizacyjnych, formalnych) wraz z określeniem 
ich opłacalności.

PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA
spłata przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty 
20% kredytu zaciągniętego na realizację przedsię-
wzięcia termomodernizacyjnego, pod warunkiem, że 
nie przekroczy 16% łącznych poniesionych kosztów  
i jednocześnie dwukrotności rocznych oszczędno-
ści kosztów energii ustalonych na podstawie audy-
tu energetycznego. 

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY
inaczej świadectwo energetyczne lub paszport 
energetyczny określa wartość energii zużywanej 
rzeczywiście lub szacowanej do spełnienia róż-
nych potrzeb związanych z użytkowaniem bu-
dynku. Obejmuje ona ilość energii niezbędnej do 
ogrzewania (c.o.), przygotowania ciepłej wody 
użytkowej (c.w.u.), chłodzenia, wentylacji oraz w 
przypadku obiektów użyteczności publicznej także 
oświetlenia.

Tynk Baumit ThermoPutz 
„ciepła” alternatywa dla  

tradycyjnych tynków 

Tynk ciepłochronny Baumit ThermoPutz jest 
gotową mieszanką tynkarską do ręcznego na-
kładania. Głównym składnikiem produktu, jest 
hydrauliczny środek wiążący z dodatkiem perli-
tów. Dzięki temu można zapobiec przemarzaniu 
murów na spoinach i co za tym idzie ograniczyć 
utratę ciepła oraz możliwość degradacji warstwy 
wierzchniej muru. Dodatkowa powłoka wykona-
na tynkiem Baumit ThermoPutz zapewnia paro-
przepuszczalność całej przegrody, co w efekcie 
nie zaburza procesów odparowywania wilgoci  
z murów. Zaprawa ciepłochronna polecana jest do 
budowy ścian zewnętrznych z bloczków z betonu 
komórkowego, pustaków ceramicznych, styrobe-
tonu czy kermazytobetonu. Tynku nie należy na-
kładać w strefie cokołowej oraz w miejscach nara-
żonych na działanie wody odpryskowej, nie można 
stosować go, jako podłoże pod płytki ceramiczne.

Przed rozpoczęciem tynkowania podłoży mineral-
nych należy wykonać obrzutkę cementową. Goto-
wą zaprawę należy narzucać kielnią oraz przecierać 
wilgotną łatą drewnianą. Warto pamiętać, by nie 
zacierać i nie wygładzać powłoki. Przy grubościach 
warstwy do 3 cm – tynk nakładać jednowarstwowo, 
przy większych grubościach lub w przypadku różnicy 
grubości warstwy tynku – nakładać wielowarstwo-
wo. Należy pamiętać aby pierwsza warstwa mogła 
odpowiednio związać – „stwardnieć” przed nakła-
daniem następnych warstw. Konieczna jest również 
przerwa technologiczna przed wykańczaniem po-
wierzchni tynku (przy wykonaniu nominalnej gru-
bości warstwy) ok. 5 dni na 1 cm grubości warstwy. 
Temperatura powietrza i podłoża nie może być niż-
sza niż +5oC. Nie powinno się bezpośrednio nagrze-
wać nagrzewnicami tynkowanego muru, natomiast 
świeżo otynkowaną powierzchnię utrzymywać  
w stanie wilgotnym przez 2 dni po nakładaniu za-
prawy.

Źródło: www.baumit.com

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego 
danego obiektu, urządzenia technicznego lub in-
stalacji, w typowych warunkach ich użytkowania 
lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez 
ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, 
niezbędnej do uzyskania efektu użytkowego.

PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE
inwestycja, której podstawowym celem jest mini-
malizacja strat energii cieplnej do otoczenia. Zgod-
nie z definicją Funduszu Termomodernizacyjnego 
przedsięwzięcie termomodernizacyjne polega na:
1. Ulepszeniu, w wyniku którego następuje 

zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na 
energię zużywaną na potrzeby ogrzewania  
i podgrzewania wody użytkowej w budynkach 
w wysokości: 
• co najmniej o 10% w budynkach , w których 

modernizuje się jedynie system grzewczy 
• co najmniej o 15% w budynkach, w których  

w latach 1985-2001 przeprowadzono mo-
dernizację systemu grzewczego 

• co najmniej o 25% w pozostałych budynkach 
2. Ulepszeniu, w wyniku którego następuje 

zmniejszenie rocznych strat energii pierwot-
nej w lokalnym źródle ciepła i w lokalnej sieci 
ciepłowniczej w wysokości o co najmniej 25% 

3. Wykonaniu przyłączy technicznych do scen-
tralizowanego źródła ciepła w związku z likwi-
dacją lokalnego źródła ciepła, w celu zmniej-
szenia kosztów zakupu ciepła dostarczanego 
do budynku w wysokości co najmniej 20%  
w stosunku rocznym 

4. Zamianie konwencjonalnych źródeł energii na 
źródła niekonwencjonalne (odnawialne).

Definicje

Wysokie moce grzewcze to główna cecha nowe-
go grzejnika łazienkowego Purmo Apia. Zazwyczaj  
w grzejnikach łazienkowych kolektory są ustawione  
w jednej linii, natomiast Purmo Apia został wypo-
sażony w podwójne kolektory, ustawione syme-
trycznie po dwóch stronach pionowej osi grzej-
nika. Dzięki temu przy zachowaniu niewielkich 
wymiarów zewnętrznych całej konstrukcji, grzej-
nik zapewnia niemal dwukrotnie wyższe moce 
grzewcze. 

Grzejnik został wyposażony w centralnie umiesz-
czone przyłącze, które dodaje symetrii oraz 
umożliwia wykorzystanie najnowszych rozwiązań  
z dziedziny armatury grzejnikowej, w tym zinte-
growanego zaworu do sterowaniem pracą grzejni-
ka i ogrzewania podłogowego. Jako wyposażenie 
dodatkowe producent oferuje wieszaki na ręczni-
ki, półeczki oraz grzałkę elektryczną. Grzejnik ob-
jęty jest 10 letnią gwarancją producenta.

Źródło: PURMO

Cena:  
od 1695 do 2518 PLN 
netto

Wymiary:  
szerokość 500-900 
mm; wysokość 1134 
mm lub 1764 mm

Moce:  
od 780 do 2127 W

Rozstaw przyłączy:  
50 mm

Opcje dodatkowe:  
kolory z palety RAL;  
wieszaki na ręczniki,  
grzałka elektryczna

Grzejnik  
Purmo APIA

Grzejnik Purmo APIA 
moc w łazience

http://www.termo24.pl


Grzejniki... 
w pokojach dla dzieci
Nowością na rynku stały się grzejniki specjalnie za-
projektowane do pokoju dziecięcego. Firma Atlan-
tic Polska w swojej ofercie posiada dwa modele 
grzejników: konwekcyjny F18 i radiacyjny Shangai. 
Obydwa posiadają blokadę ustawień termostatu  
i zaokrąglone kształty.

Konwektor F18 posiada niskotemperaturowy ele-
ment grzewczy, który nie wysusza nadmiernie po-
wietrza w ogrzewanym pomieszczeniu. Grzejnik 
pracuje cicho, więc nie przeszkadza w usypianiu 
dziecka lub wtedy gdy już ono śpi. Radiacyjny 
grzejnik Shangai oprócz wyżej wymienionych cech 
i właściwości posiada system ASP przeciwdziała-
jący zjawisku cyrkulacji kurzu oraz jego osiadaniu  
w ogrzewanym pokoju. Przydatny w pokojach 
dzieci, które mają problemy z drogami oddecho-
wymi, cierpią na astmę czy alergie. Każdy z tych 
modeli posiada funkcję blokady ustawień termo-
statu, która eliminuje możliwość ingerencji dziec-
ka w uprzednio nastawioną wartość temperatu-
ry. Zaokrąglone brzegi chronią przed narażeniem 
dziecka na kontakt z ostrymi kantami, które by 
mogły spowodować urazy.

Grzejnik F18 dodatkowo dostępny jest w dwóch 
wariantach: jako model wysoki lub podłużna li-
stwa, która pasuje do niskich pomieszczeń i do po-
koi na poddaszu, gdzie są ściany pod skosem. 

Bateria Oras Eterna  
ze statuetką TopBuilder
Ekologiczna bateria łazienkowa Oras Eterna została 
nagrodzona statuetką TopBuilder. Eterna to pierwsza  
w Polsce bateria, która kolorowym światłem 
sygnalizuje, czy poziom zużycia wody jest 
ekologiczny. Bateria Eterna to linia techno-
logicznie zaawansowanych produktów dbają-
cych o mniejsze zużycie wody. Prawdziwie re-
wolucyjnym sposobem na oszczędzanie jest 
zastosowanie w produktach – komunikującego się  
z użytkownikiem – przycisku EcoLed. Za pomocą 
diody bateria sygnalizuje czy kąpiel pod pryszni-
cem jest ekologiczna – wówczas światło świeci się 
na zielono, czy też trwa za długo – i wtedy EcoLed 
miga czerwonym światłem. Po upływie 4 minut ba-
teria automatycznie odcina dopływ wody. Oczywi-
ście, ponieważ bateria ma być przede wszystkim 
przyjazna, automatyczne odcięcie wody i mecha-
nizm świetlny można wyłączyć.

Model Shangai

Bateria  
łazienkowa 
Oras Eterna

Zasada  
działania  

ekobaterii
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W skład linii wchodzi termostatyczna bateria natry-
skowa oraz wannowo-natryskowa. TopBuilder to 
kolejne wyróżnienie przyznane w tym roku firmie 
Oras. Marka ma już na koncie nagrodę w konkursie 
Łazienka – Wybór Roku 2011 dla zestawu pryszni-
cowego Oras Hydra.

Źródło: Atlantic Polska

Vitocrossal 300 (typ CR3B) jest gazowym kotłów 
kondensacyjnych, dostępnym w zakresie mocy 
od 787 do 1400 kW. Jako instalacja jednoko-
tłowa Vitocrossal 300 jest największym kotłem 
kondensacyjnym w kompletnym programie Vies-
smann. Nadaje się on równie dobrze do budyn-
ków mieszkalnych, lokalnych sieci ciepłowniczych, 
jak i większych budynków użyteczności publicznej  
i obiektów przemysłowych. Nowa konstrukcja po-
wierzchni wymiany ciepła Inox-Crossal pozwala na 
rozszerzenie zakresu mocy kotłów Vitocrossal 300 
do 1400 kW, przy zachowaniu umiarkowanych 
rozmiarów i niewielkim ciężarze. 

Wymiennik Inox-Crossal ze stali szlachetnej za-
pewnia optymalne warunki dla skutecznego wy-
korzystania ciepła kondensacji. Powierzchnie wy-
miany ciepła są tak skonstruowane, by spaliny  
i kondensat przepływały w tym samym kierunku 
– w dół. Dzięki temu, w połączeniu z gładką po-
wierzchnią stali szlachetnej, zapewnia ciągły efekt 
samooczyszczenia powierzchni wymiany ciepła. 
Gwarantuje to maksymalne wykorzystanie energii 
paliwa, zwiększenie niezawodności i trwałości ko-
tła oraz obniżenie kosztów konserwacji. Skuteczne 
przekazywanie ciepła i wysoki stopień kondensa-
cji sprawiają, że w czasie normalnej eksploatacji 
kocioł pracuje ze sprawnością do 98% (Hs)/109% 
(Hi). Tak wysoką efektywność zapewnia prze-
ciwprądowy przepływ spalin i wody grzewczej 
oraz silnie turbulentny przepływ spalin przez po-
wierzchnie grzewcze kotła. 

Ekonomiczną pracę instalacji grzewczej zapew-
nia zdolny do komunikowania się system re-
gulacji Vitotronic. Może on sterować maksy-
malnie czterema kotłami z płynnie obniżaną 
temperaturą wody w kotle oraz instalacją grzew-
czą z jednym lub dwoma obiegami grzewczymi  
z zaworami mieszającymi.  Standardowa magistra-
la LON pozwala na pełną integrację z systemami 
automatyki budynku. Możliwe jest zdalne, ciągłe 

monitorowanie instalacji poprzez Internet i Tele-
Control z Vitocom i Vitodata.

Przegląd wybranych zalet: 
• Największa jednokotłowa instalacja  

kondensacyjna, w całości ze stali szlachetnej 
• Znamionowa moc cieplna: 787 do 1400 kW 

(przy temperaturach systemu grzewczego 
50/30°C

• Znamionowa moc cieplna: 720 do 1280 kW 
(przy temperaturach systemu grzewczego 
80/60°C) 

• Sprawność znormalizowana: 98% (Hs) 
/109% (Hi) 

• Dopuszczalne ciśnienie robocze: 6 bar 
• Efekt samooczyszczania, dzięki gładkiej  

powierzchni stali szlachetnej 
• Niskoemisyjne spalanie, dzięki przelotowej  

komorze spalania o niskim obciążeniu cieplnym 
• Możliwość stosowania wszystkich powszechnie 

stosowanych palników gazowych

Vitocrossal 300 – gazowa technika kondensacyjna 

Źródło: Oras Źródło: Viessmann
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Dom wznosimy na lata. Przy podejmowaniu de-
cyzji o jego budowie, zwykle zwracamy uwagę 
na wielkość działki, projekt, powierzchnię bu-
dynku czy wykonawcę. Rzadko zastanawiamy 
się jednak nad wydatkami, jakie poniesiemy 
w trakcie użytkowania domu. Tymczasem już na 
etapie budowy możemy wpłynąć na późniejsze 

koszty eksploatacji. O czym, zatem powinniśmy 
pamiętać?

Ogrzewanie domu – największy koszt
Największym kosztem, jaki ponosimy w związku 
z użytkowaniem domu jest ogrzewanie. Obec-
nie pochłania ono 15,8% budżetu zamożniej-

szych Polaków i ponad 23% w przypadku grupy 
o najniższych dochodach – wynika z Raportu 
„Szóste Paliwo” przygotowanego na zlecenie  
Rockwool Polska. Głównym powodem takiego 
stanu rzeczy są straty ciepła. Ucieka ono przez 
przegrody – okna, drzwi i ściany. Straty ciepła wy-
stępują też w systemie wentylacji. Budując efek-
tywny energetycznie dom, należy starannie do-
brać wszystkie jego elementy: stolarkę otworową, 
wentylację i sposób ogrzewania, jednakże kluczo-
wym elementem jest izolacja. Nawet najlepszy 
system grzewczy nie spełni swojego zadania, jeśli 
nie zadbamy o odpowiednią izolację lub wstawi-
my złej jakości okna. Dlatego tak ważne jest po-
dejście kompleksowe – mówi Piotr Pawlak, Energy 
Design Center Manager, Rockwool Polska. 

Kompleksowe podejście
Przy budowie domu energooszczędnego bardzo 
istotną kwestią jest izolacja. Statystyczny pol-
ski dom budowany w ostatnich latach posiada 
izolację o grubości 17 cm dla dachu, 10 cm dla 
ścian i 8 cm w przypadku podłóg. Obowiązujące 
obecnie warunki techniczne, według których bu-
dowane są domy i mieszkania, nie uwzględniają 
wpływu mostków termicznych występujących 
w przegrodach zwiększających straty ciepła. Dla-
tego rozwiązania zastosowane w typowym pol-
skim domu okazują się często niewystarczające. 
Całkowite wyeliminowanie mostków termicznych 
jest niestety niemożliwe. Jednakże aby efektywnie 
ograniczyć starty energii w budynku, należy zasto-
sować warstwę izolacji grubszą niż ta wymagana 
przepisami. Dla każdego domu można obliczyć 
ekonomicznie uzasadnioną optymalną grubość 
izolacji, która w większości przypadków wynosić 
będzie około 20 cm izolacji z wełny mineralnej 
dla ścian, dla dachu – 30 cm, a dla podłogi około 
15 cm – mówi Piotr Pawlak. Dzięki zastosowaniu 
ocieplenia o odpowiedniej grubości, obniżymy za-
potrzebowanie na energię statystycznego domu 
nawet o 22%, co w konsekwencji przełoży się na 
znacznie niższe rachunki za ogrzewanie. 

Optymalna warstwa izolacji, nawet po uwzględ-
nieniu wpływu mostków termicznych, będzie 

efektywnie chronić dom przed utratą ciepła. Naj-
bardziej odpowiednim momentem na zmianę ma-
teriału lub grubości ocieplenia jest etap projektu 
domu. Grubsza warstwa ocieplenia to różnica 
w wysokości kosztów na poziomie około 9000 zł, 
co stanowi niecałe 2% nakładów poniesionych 
na budowę. Zastosowanie uzasadnionej ekono-
micznie grubości izolacji pozwoli zaoszczędzić 
w okresie 30 lat 45 tysięcy złotych w przypadku 
ogrzewania węglem i 80 tysięcy przy ogrzewaniu 
gazowym. Zwrotu z inwestycji można spodziewać 
się zatem po 7,5 latach – mówi Piotr Pawlak.  

Stolarka otworowa powinna mieć jak najniż-
szy współczynnik przenikania ciepła U. Wartość 
tę wyraża się w jednostkach W/m2K, co oznacza 
ilość energii, która ucieka przez powierzchnię 
okien i drzwi na zewnątrz budynku. Przed ich za-
kupem warto upewnić się, że parametr ten jest 
podany dla całej przegrody, nie zaś jedynie dla 
poszczególnych elementów, np. szyby. Wówczas 
będziemy mieć gwarancję, że w naszym domu po-
zostanie więcej ciepła. Wymagany przez polskie 
prawo poziom współczynnika U dla okien wynosi  
1,7 – 1,8 W/m2K, dla drzwi natomiast 2,6. Te warto-
ści jednak daleko odbiegają od europejskich norm 
i standardów. Aby okno było energooszczędne, 
jego współczynnik U powinien wynosić mniej niż  
0,9 W/m2K. Typowe stają się okna, których pakiet 
szybowy ma już U na poziomie 0,5 W/m2K. W przy-
padku drzwi również warto wybrać te o niskim 
współczynniku przenikalności cieplnej. Niektórzy 
producenci oferują drzwi o U równym nawet 0,77. 

Rozwiązania energooszczędne 
w domu – to się opłaca
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Oznacza to, że w naszym domu pozostanie więcej 
ciepła, co przełoży się na niższe rachunki za ogrze-
wanie – tłumaczy Piotr Pawlak. 

Wybór źródła ogrzewania podyktowany jest naj-
częściej dostępnością mediów. Niezależnie od 
tego, czy wybierzemy gaz, czy węgiel instalacja 
grzewcza powinna odpowiadać zapotrzebowaniu 
budynku na ciepło. Często zdarza się, że chcąc 
poprawić komfort cieplny, montujemy zbyt duży 
kocioł, którego moc będziemy wykorzystywać 
później  tylko w połowie – a więc nie będzie on 
pracował z maksymalną sprawnością. Aby unik-
nąć takich błędów, warto już na etapie projektu 
zdecydować się na analizę energetyczną budynku. 
Dzięki niej poznamy zapotrzebowanie energetycz-
ne naszego domu i będziemy mogli dobrać odpo-
wiednią instalację – tłumaczy Piotr Pawlak. 

Kolejnym elementem, na jaki powinniśmy zwró-
cić uwagę jest wentylacja. Budując dom możemy 
zastosować wentylację naturalną (grawitacyjną), 
mechaniczną lub mechaniczną z odzyskiem cie-
pła. Warto zastanowić się nad wyborem wenty-
lacji, z racji tego, że obok ścian, dachów, okien 
i drzwi, to właśnie w ten sposób tracimy część 
ciepła. Po wybudowaniu domu zmiana rodza-
ju wentylacji może być praktycznie niemożliwa  
z powodów konstrukcyjnych.

Dokonując wyboru materiałów budowlanych, nie 
powinniśmy kierować się jedynie ceną. Ważne są 
ich parametry techniczne i trwałość – dom bu-
dujemy przecież na długi czas. Jeśli materiał po 

kilku latach straci swoje właściwości, będziemy 
musieli go wymienić, co w już gotowym budynku 
może być kosztowne i uciążliwe. Bardzo istotną 
kwestią, o której również musimy pamiętać, jest 
postępowanie zgodnie z wytycznymi producenta 
np. ciepły montaż okien energooszczędnych, w in-
nym wypadku bowiem można nie osiągnąć para-
metrów deklarowanych przez producenta – mówi 
Piotr Pawlak.

Obecnie mamy możliwość sprawdzenia, czy nasz 
nowopowstały dom rzeczywiście jest energo-
oszczędny. Po zakończeniu budowy powinniśmy 
otrzymać jego certyfikat energetyczny. Doku-
ment ten określa energochłonność budynku. 
Natomiast, aby przekonać się o jakości montażu 
izolacji i okien możemy wykonać badania termo-
wizyjne. Dzięki nim możemy ocenić ciągłość izo-
lacji oraz sprawdzić, jak została ona wykonana  
w tzw. trudnych miejscach np. przy połączeniu ścian  
z dachem. Dużą zaletą tej metody jest to, że nie 
wymaga ona ingerencji w już wykończonym bu-
dynku.

Źródło: ROCKWOOL Polska Sp. z o.o
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Podstawowym celem termomodernizacji budyn-
ku jest zmniejszenie zużycia energii oraz nie mniej 
ważne zmniejszenie kosztów związanych z zapew-
nieniem odpowiednich warunków komfortu użyt-
kowania i odpowiedniego mikroklimatu w użytko-
wanych pomieszczeniach. 

Termomodernizację powinno się wykonać jeśli:
• ponosi się duże koszty związane z ogrzewaniem 

i przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, 
• używa się paliwa mocno zanieczyszczającego 

bezpośrednie otoczenie i środowisko naturalne 
(węgiel, koks), 

• w przegrodach zewnętrznych domu (ścianach 
zewnętrznych, dachu lub stropodachu) nie ma 
co najmniej 12 cm izolacji cieplnej (styropianu, 
skalnej wełny mineralnej), 

• w domu jest przestarzały kocioł grzewczy lub 
piec oraz przestarzała instalacja grzewcza, 

• okna są wyeksploatowane i nieszczelne, 
• w okresie zimowym (sezonie grzewczym) mi-

kroklimat i komfort cieplny w domu jest niewła-
ściwy (odczucie chłodu, wrażenia przeciągów, 
wilgoć i zła jakość powietrza).

Termomodernizacjato przedsięwzięcie mające na 
celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia ener-
gii cieplnej w danym obiekcie budowlanym. Termo-
modernizacja wymaga poniesienia pewnych nakła-
dów finansowych, ale przy dobrym rozpoznaniu i 
wyborze metody finansowania można ją wykonać 
w taki sposób, że związane z tym koszty będą po-
krywane głównie z uzyskanych oszczędności.

Jakie usprawnienia można wykonać, żeby poddać 
budynek skutecznej termomodernizacji:
• ocieplić przegrody zewnętrzne, 
• wymienić lub wyremontować okna, 
• zmodernizować lub wymienić system grzewczy 

w budynku, 
• unowocześnić system wentylacji, 

• usprawnić system wytwarzania ciepłej wody, 
• zacząć wykorzystywać energię słoneczną lub 

inną tanią tzw. energię odnawialną. 

Warto przed podjęciem decyzji, co do zakresu 
modernizacji zasięgnąć porady doświadczone-
go audytora energetycznego i ponieść niewielkie  
w skali wartości modernizacji koszty audytu ener-
getycznego. Może to uchronić nas przed nietrafio-
ną modernizacją elementu, który w rzeczywistości 
ma niewielki wpływ na efektywność energetyczną 
całego budynku. W typowym domu tracimy cie-
pło drogami i w ilościach pokazanych na rysunku 
1. Udział poszczególnych elementów budynku  
w tych stratach ciepła jest wstępną podstawą do 
decyzji, co należy zmodernizować w pierwszej ko-
lejności. 
 
Jakich efektów można się spodziewać po przepro-
wadzeniu termomodernizacji?
• Polepszenia warunków i komfortu zamieszkania 

(mikroklimat, estetyka), 
• Zmniejszenia kosztów ogrzewania i przygotowa-

nia ciepłej wody, 
• Wzrost uwartości rynkowej  budynku.
• Dodatkowo dzięki temu przyczyniasz sie do 

ochrony środowiska naturalnego.

Modernizacja starego domu to często skompli-
kowane zadanie dla projektanta i wykonawcy. 
Niestety w wielu takich domach popełniono po-
ważne błędy projektowe (wynikające z przepisów  
|w tamtych latach) i wykonawcze związane z do-
stępnością niskiej jakości materiałów budowla-
nych. Niektóre z tych błędów są proste w napra-
wie, niektóre trudne i kosztowne. 

W sytuacji gdy chcemy obniżyć nasze rachunki 
za energię w domku jednorodzinnym z lat 60.-
80-tych musimy najpierw zastanowić się jakimi 
środkami dysponujemy i co chcemy osiągnąć. Na-

Wszystko o termomodernizacji

stępnie dobrze jest przygotować sobie plan pod-
stawowych działań, dzięki czemu pozwoli to nam 
zaoszczędzić pieniądze i czas.

Do podstawowych czynności które należy zawrzeć 
w takim planie należą działania konieczne do wy-
konania by nasza modernizacja została przepro-
wadzona pomyślnie, a efekty zamierzone odpo-
wiadały osiągniętym, należą: 
• opomiarowanie budynku w okresie zimowym 
• przeprowadzenie badań termowizyjnych i prze-

prowadzenie audytu i analiza danych uzyska-
nych z badań 

• określenie obszarów poprawy i przygotowanie 
projektu architektoniczno-budowlanego 

• wykonanie prac budowlanych 
• opomiarowanie w kolejnym sezonie grzewczym 
• analiza kosztów i zysków uzyskanych w przed-

sięwzięciu modernizacyjnym.

Po uwzględnieniu i dokładnym przeprowadzeniu 
każdego z powyższych etapów mamy pewność, 
iż nasza modernizacja została przeprowadzona 
profesjonalnie a efekty, które chcieliśmy osiągnąć 
będą zapewnione. Poniżej prezentujemy przykład 
modernizacji domu jednorodzinnego z lat 60-80 
tzw. typowej kostki.

Krok 1 - Audyt energetyczny
Modernizacja jest procesem złożonym. Nie jest 
to tylko wykonanie izolacji zewnętrznej ścian  
i dachu, lecz również wymiana okien i instalacji 
grzewczej. Ważne jest również wykonanie pomia-
rów, które są dobrym wyznacznikiem skuteczno-
ści wykonywanych prac. Pierwszym etapem było 
zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania 

i wykonanie pomiarów ogrzewania domu. W tym 
celu zamontowaliśmy w budynku dwa czytniki po-
miaru temperatury: wewnątrz budynku w central-
nym miejscu oraz na zewnątrz budynku na ścianie 
północnej lub skierowanej najbardziej w stronę 
północną. Ponadto zamontowany został dodatko-
wy czytnik połączony z piecem grzewczym w celu 
uzyskiwania pomiarów dotyczących zużywanej 
energii.

Na etapie opomiarowania korzystaliśmy z ogólnie 
dostępnego oprogramowania TAC. Jest to system 
służący do przeprowadzania pomiarów wydajno-
ści kotła grzewczego, temperatur wewnątrz i na 
zewnątrz budynku oraz zużycia gazu. Program po-
zwolił nam na uzyskanie dokładnych danych: 
• dobowego zużycia energii w GJ (giga Jule)  

i kWh (kilo-wato-godziny) 
• wydajność średnią mocy kotła grzewczego -  

pomiary odczytywane były co godzinę 
• średnią temperaturę co godzinę 
• średnią temperaturę dobową

Dzięki zastosowaniu profesjonalnego oprogramo-
wania otrzymaliśmy dane zapisane w przejrzysty 
sposób (format tabeli), a to ułatwiło w później-
szym czasie przygotowanie specjalistycznego au-
dytu energetycznego budynku. Programy takie są 
stworzone nie tylko dla profesjonalistów z obsza-
ru efektywności energetycznej, lecz również dla 
klientów indywidualnych a interfejs i nawigacja  
w programie są stworzone w sposób prosty i in-
tuicyjny. 

Dlatego też należy wziąć po uwagę możliwość 
zamontowania czytników w celu szczegółowego 
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opomiarowania domu. Może się zdarzyć tak że 
już na wstępie przedsięwzięcia modernizacji, czyli 
na etapie pomiarowania, będziemy mogli określić 
obszary koniecznie wymagające poprawy lub tez 
obszary których efektywność funkcjonowania jest 
w pełni wystarczająca.

Pierwszym badaniem jakie przeprowadziliśmy 
była ocena termowizyjna stanu technicznego 
domu jednorodzinnego przy ul. Chochlika 3 w Zie-
lonej Górze. Badanie zostało opracowane zgodnie 
z wytycznymi normy PN-EN 13178 Właściwości 
cieplne budynków - jakościowa detekcja wad 
cieplnych w obudowie budynku. Metoda pod-
czerwieni.

Jedynym z najlepszych i najnowocześniejszych me-
tod wykrywania w budynkach oraz w poszczegól-
nych przegrodach miejsc o obniżonej izolacyjności 
termicznej jest przegląd za pomocą kamery termo-
wizyjnej. Współczesna kamera termowizyjna jest 
urządzeniem umożliwiającym uzyskanie obrazu w 
zakresie promieniowania podczerwonego ( ciepl-
nego) fragmentów lub całych przegród. Badanie za 
pomocą sprzętu termowizyjnego polega na pomia-
rze energii elektromagnetycznej, która przekazuje 
badany budynek. Za pomocą termografii można 
wykrywać wady izolacji termicznej przegród, mostki 
termiczne, oraz nieszczelności umożliwiające uciecz-
kę ciepła w wyniku zintensyfikowanej wentylacji. 
Zdjęcia termograficzne pozwalają określić wartość 
temperatury na podstawie zarejestrowanego ter-
mogramu powierzchni, w niektórych przypadkach 
ocenić stopień zawilgocenia izolacji termicznej oraz 
oszacować izolacje termiczna przegród.

Zdjęcia termowizyjne wykonano w dniu 21 mar-
ca 2007 w godzinach: od 21.00 do 22.00. Badania 
wykonane były w temperaturze od 2,5 Co do 1,0 
Co z dokładnością pomiaru +/- 0,1 Co, przy nie-
znacznym wietrze północno-wschodnim i przy 
wilgotności około 52%. Badane były płaszczyzny  
o emisyjności 0,96. Zdjęcia termowizyjne wykonano 
za pomocą kamery termowizyjnej VARIOCAM z do-
kładnością pomiaru +/- 0,1 Co, analizy wykonano za 
pomocą programu komputerowego IRBIS Plus 2.2.
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Krok 2 - projekt budowlany
Bazując na wynikach pomiarów, badaniach termo-
wizyjnych i audycie energetycznym Dolnośląska 
Agencja Energii i Środowiska przygotowała pro-
jekt modernizacji.

Założenia projektanta było jasne – prostota form, 
stonowana elegancja, bez zbytniego zwracania 
uwagi. Dom miał zostać w większości otynkowany, z 
niewielkimi wykończeniami z drewnianej oblicówki. 
Przewidziano również lifting balkonów oraz przebu-
dowę wejścia do domu. Wykorzystano w projekcie 
pomysły zwycięskich prac studentów z konkursu 
Energooszczędna modernizacja z Rockwool oraz 
uwzględniono wszelkie wynikłe w trakcie wcześniej 
przeprowadzonych badań niedociągnięcia zarów-
no projektanckie jak i wykonawcze, z głównym 
naciskiem na minimalizację mostków termicznych. 
Następnie gotowy projekt został zgłoszony w Staro-
stwie Powiatowym i rozpoczęto roboty budowlane.

Krok 3 - harmonogram i zakres prac budowlanych
Gdy ekipa wykonawcza dostała do ręki projekt, 
opracowała harmonogram prac. Harmonogram 
prac ma pomóc ekipie wykonawczej przeprowa-
dzić prace termomodernizacyjne od początku do 
końca. W znacznym uproszczeniu wyglądał on tak.
• Przygotowanie budynku do prac remonto-

wych, usunięcie z elewacji przedmiotów, które 
mogą przeszkadzać, drobne naprawy ścian. 

• Rozbiórka starej ścianki attykowej i zastąpienie 
jej nową; ocieplenie stropodachu. 

• Ocieplenie ścian fundamentowych i cokołu do 
wysokości 50 cm ponad powierzchnię gruntu. 

• Ocieplenie płyty balkonowej nad garażem 
ostropu w garażu. 

• Ocieplenie ścian – częściowo metodą bezspo-
inową, a częściowo lekką suchą. 

• Ocieplenie daszku nad wejściem do budynku. 
• Wykonanie stóp fundamentowych pod drew-

niane słupy podpierające balkon. 
• Montaż oblicówki drewnianej i pozostałych 

drewnianych elementów. 
• Prace wykończeniowe, malowanie elewacji, 

porządkowanie terenu. 
• Koniec i rozliczenie prac – odbiór robót.

Elewacja frontowa

Elewacja tylna Elewacja południowa

Elewacja północna

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

ZDJĘCIA TERMOWIZYJNE

BUDYNEK PODDANY TERMOMODERNIZACJI
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Częste pytania
Kupiliśmy dom z nieużytkowym poddaszem. 
Dach pokryty jest blachodachówką ułożoną na 
łatach bez folii. Chcemy docieplić dach układając 
wełnę mineralną między krokwiami. Czy powin-
niśmy zastosować folię od strony zewnętrznej?
Zdecydowanie tak. W budownictwie mieszkanio-
wym jako zabezpieczenie izolacji poddasza od 
strony zewnętrznej stosuje się pełne deskowa-
nie z papą albo folię wiatroizolacyjną. Nie można 
pozostawić izolacji bez zabezpieczenia pod przy-
kryciem dachowym. Blachodachówka nie chroni 
wystarczająco wełny mineralnej przed czynnikami 
atmosferycznymi, dlatego obowiązkowo należy 
zastosować w tym przypadku wiatroizolację.

Czy mogę ocieplić poddasze bez wymiany dachu?
Oczywiście, ale pod warunkiem że dach jest 
szczelny. Montując wełnę w tym przypadku pa-
miętajmy o pozostawieniu szczeliny wentylacyjnej 
pomiędzy łatą a izolacją. Rozwiązanie to umożli-
wi przełożenie lub wymianę pokrycia dachowego  
w przyszłości.

Chciałbym ocieplić strop w parterowym starym 
domu z poddaszem. Poddasze jest nie ogrze-
wane i nie użytkowe, lecz belki nośne stropu są 
przykryte deskami (taka niby podłoga). Chcąc 
zrobić to najprościej myślę o położeniu wełny 
mineralnej na tych deskach. Problem tylko jaką 
wełnę powinienem wybrać i czy konieczna jest 
jakaś paroizolacja. Zaznaczam, że dach jest z On-
duliny na łatach drewnianych, nie izolowany ani 
ocieplany, więc istnieje duża wymiana powietrza 
na poddaszu. W zasadzie przy ocieplaniu pod-
dasza zaleca się izolację paroszczelną od dołu, 
ale czy wtedy nie nastąpi zawilgocenie desek tej 
niby podłogi, a później również belek nośnych  
i w końcu płyt gipsowych sufitu w pomieszcze-
niach poniżej?
Proszę zastosować płyty wielkowymiarowe wystę-
pujące w postaci zrolowanej o handlowej nazwie 
TOPROCK. Płyty należy położyć bezpośrednio na ist-
niejących deskach. Nie należy stosować w tym przy-

Krok 4 – pomiar efektów
Analiza porównawcza zużycia energii w termomo-
dernizowanym budynku przed i po wykonaniu prac 
dociepleniowych. Opracowanie dotyczy budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego poddanego termo-
modernizacji, która polegała na dociepleniu prze-
gród zewnętrznych budynku. Szczegółowy zakres 
prac termomodernizacyjnych przedstawiono w au-
dycie energetycznym dla rozpatrywanego budynku. 

Przed (sezon grzewczy 2006/2007) jak i po ter-
momodernizacji (sezon grzewczy 2008/2009) do-
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Stropodach 0,79 0,21
ocieplenie stropodachu wełną mineralną  

o współczynniku l=0,039 W/(m*K) i grubości 15 cm
94 151 14 081

Ściany  
zewnętrzne

1,28 0,25

ocieplenie ścian metodą lekką mokrą - wełna 
mineralna o współczynniku l=0,039 W/(m*K) 
i grubości 15 cm oraz ociepenie części ścian 

meodą lekką suchoą - wełna mineralna o współ-
czynniku l=0,036 W/(m*K) i grubości 16 cm

249 247 61 563

Ściana piwnic 
(część  

naziemna)
2,29 0,24

ocieplenie ścian wełną mineralną o współczynni-
ku l=0,039 W/(m*K) i grubości 12 cm

45 201 8 940

Ściany piwnic 
(część  

podziemna)
2,32 0,25

ocieplenie ścian w gruncie wełną mineralną  
o współczynniku l=0,039 W/(m*K) i grubości 12 cm

14 143 1 948

Płyta  
balkonowa  

nad garażem
0,6 0,2

ocieplenie od spodu wełną mineralną o współ-
czynniku l=0,037 W/(m*K) i grubości 5 cm 

oraz od góry wełną mineralną o współczynniku 
l=0,039 W/(m*K) i grubości 5 cm

5 119 634

Razem 87 255

*materiały i robocizna, w 
tym 22% VAT

Uwaga! Remont domu uprawnia do wystąpienia do urzędu skarbowego o zwrot części VAT 
zawartego w cenie materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były obłożone 
stawką podatku 7%, a do 1 maja 2004 r. 22%. Warunkiem jest posiadanie faktur zakupu.

konano rejestracji danych w postaci temperatury 
powietrza zewnętrznego, temperatury powietrza 
wewnętrznego oraz zużycia energii na ogrzewanie.  
Opracowane wyniki przedstawiają wpływ docie-
plenia budynku na zmniejszenie zużycia energii 
do ogrzewania, a także na poprawę komfortu 
cieplnego wewnątrz budynku. Całkowite zuży-
cie energii dla dwóch analizowanych sezonów 
przedstawiono poniżej. Końcowe zapotrzebowa-
nie na energię w sezonie z przed termomoderni-
zacji wyniosło 53,03 GJ, a po termomodernizacji 
32,82 GJ.

padku żadnej folii paroizolacyjnej pomiędzy deskami 
a izolacją, w celu zapewnienia odpowiedniej paro-
przepuszczalności przegrody. Łączna grubość izola-
cji powinna wynosić 25 cm. Proponuję zastosować 
układ dwuwarstwowy np. 10 cm + 15 cm w mijankę.

W jaki sposób ocieplić połać dachową, gdy po-
krycie dachu jest wykonane z blachy płaskiej pod 
którą znajduje się papa na pełnym deskowaniu? 
Jaką zastosować grubość izolacji? 
Należy bezwzględnie zachować wentylowaną 
pustkę powietrzną grubości od 4-6 cm pomię-
dzy warstwą wełny mineralnej a deskowaniem. 
Izolację należy ułożyć dwuwarstwowo. Pierwszą 
warstwę wełny mineralnej układamy między kro-
kwiami. Przykładowo przy krokwiach wysokich na 
18 cm należy zastosować 14-16 cm płyt o nazwie 
TOPROCK. Płyty montujemy na lekki wcisk, dlate-
go należy je przyciąć z 2 cm naddatkiem. Drugą 
warstwę izolacji SUPERROCK gr. 10-12 cm należy 
umieścić w przestrzeni pomiędzy krokwiami, a pły-
tą gipsowo-kartonową. Przestrzeń taką uzyskamy 
poprzez zastosowanie rusztu o lekkiej konstrukcji. 
Najlepiej do tego celu wykorzystać wieszaki do 
poddaszy o regulowanej wysokości w kształcie 
litery U i profile typu C biegnące prostopadle do 
krokwi. Druga warstwa izolacji pozwoli na zniwe-
lowanie podłużnych mostków termicznych pocho-
dzących od krokwi. Kolejnym etapem jest montaż 
paroizolacji i płyt gipsowo - kartonowych. Folię 
paroizolacyjną stosujemy w pomieszczeniach 
średnio – wilgotnych i wilgotnych. Do pomiesz-
czeń tego typu zaliczamy łazienki, kuchnie, wc, 
pomieszczenia, w których ciśnienie pary wodnej 
przekracza 13 hPa. W pozostałych przypadkach 
nie ma potrzeby stosowania paroizolacji. Para 
wodna zawarta w powietrzu powinna swobodnie 
przechodzić przez konstrukcję poddasza. Należy 
w 100% wykorzystywać zalety wełny mineralnej, 
jakimi są m.in. paroprzepuszczalność i hydrofobo-
wość – odporność na wilgoć. 

Kupiłem dom na wsi. Chcę go docieplić. Czy powi-
nienem jakoś zaizolować również fundamenty?
W momencie modernizacji domu szczególną 

Zakres prac ociepleniowych
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uwagę zwrócić należy na izolacje fundamentów  
i ścian fundamentowych. Jest to przegroda, która 
obok dachu decyduje o trwałości całego budynku.  
W Pana przypadku doradzam więc rozpocząć pra-
ce od izolacji fundamentów. W tym celu należy 
odkopać ściany fundamentowe w celu przykleje-
nia do nich izolacji. Ocieplenie wykonuje się na 
głębokość przynajmniej 1 m poniżej terenu. Do 
izolacji ściany fundamentowej doskonale nadaje 
się twarda płyta FASROCK o grubości 8 lub 10 cm. 
Przed przyklejeniem płyty ścianę należy zagrunto-
wać preparatem bitumicznym. Do zagruntowanej 
ściany przyklejamy płyty FASROCK klejem bitu-
micznym na zimno. Po przyklejeniu zewnętrzną 
powierzchnię wełny należy również zagruntować 
preparatem bitumicznym. Jeżeli Pański dom nie 
ma izolacji przeciwwilgociowej w posadzce piw-
nicy wówczas wykonuje się nowe uszczelnienie 
przeciwwilgociowe na gruncie stosując papę lub 
folię polietylenową. Następnie układamy ocieple-
nie z wełny Rockwool. 

W jaki sposób docieplić stropodach budynku 
biurowego wentylowany, przekryty betonowymi 
płytami korytkowymi z pokryciem papowym. Czy 
można stosować płyty dachowe MONROCK MAX 
bezpośrednio na stare pokrycie papowe? Jeże-
li tak, czy należy stosować do przyklejenia płyt 
MONROCK MAX do starego pokrycia papowego 
klej bitumiczny KB-MONROCK? Czy nie należy 
stosować do mocowania płyt MONROCK MAX 
z betonowymi płytami korytkowymi łączników 
mechanicznych, a jeżeli tak, to jakich i z jakim za-
gęszczeniem na metr kwadratowy?
Optymalnie byłoby ocieplić strop nad ostatnią 
kondygnacją, czyli zamontować ocieplenie z płyt 
z wełny mineralnej ROCKWOOL między stropem 
a płytami dachowymi korytkowymi (wełna mięk-
ka np. ROCKMIN, SUPERROCK, DOMROCK) lub 
zastosować izolację z granulatu z wełny o nazwie 
Granrock. Ocieplenie stropodachu wentylowane-
go płytami twardymi Monrock Max lub Dachrock 
Max od zewnątrz (zamontowane do płyt koryt-
kowych przekrywających przestrzeń wentylowa-
ną dachu) jest nieracjonalne, gdyż ułożoną na 
zewnątrz warstwą ocieplenia zaizolowalibyśmy 

przestrzeń wentylowaną, przez którą tak czy ina-
czej przepływa non-stop zimne powietrze odpro-
wadzające nadmiar wilgoci z budynku. W takich 
przypadkach ocieplenie zawsze układamy przed 
pod przestrzenią wentylowaną dachu - tylko wte-
dy uzyskamy założony efekt cieplny dla przegrody. 

Chciałbym ocieplić dach na domu typu „klocek” 
wybudowanym w latach 70–tych. Jak powinie-
nem się do tego zabrać? 
Najprawdopodobniej na dachu Pańskiego domu pod 
warstwą papy znajduje się warstwa izolacyjna z żużla. 
Optymalnym sposobem modernizacji stropodachu  
w tym przypadku jest zerwanie warstwy żużla wraz ze 
starą papą i wykonanie w tym miejscu drewnianej więź-
by dachowej - dachu krytego np. dachówką ceramicz-
ną czy blachodachówką z otworami wentylacyjnymi  
w ścianach kolankowych oraz szczytowych. Otrzymuje-
my w ten sposób stropodach dwudzielny z izolacją uło-
żoną na stropie betonowym. Zalecane jest ocieplenie  
o łącznej grubości min. 30 cm z płyt MEGAROCK lub 
ROCKMIN. 

Chciałbym ocieplić i położyć nową hydroizolację 
na dachu o powierzchni ok. 300 m2. Jest to pawi-
lon handlowy, dach typu płaskiego, ale z lekki-
mi krzywiznami. Aktualnie na dachu leży blacha 
trapezowa o wysokości trapezu ok. 3 cm. Na bla-
chę chciałbym położyć 5-10 cm wełny, a na nią 
membranę dachową pcv. Jaki rodzaj wełny mam 
przyjąć? 
Z Pańskiego krótkiego opisu wynika, że jest to 
typowy dach płaski bez dodatkowych urządzeń, 
które wymagałyby częstych przeglądów tech-
nicznych i konserwacji. Zatem polecam wełnę 
MONROCK MAX. Posiada następujące parame-
try wytrzymałości mechanicznej: - naprężenie 
ściaskające przy 10% odkształceniu względnym 
nie mniej niż 40 kPa, - wytrzymałość na rozcią-
ganie prostopadłe do powierzchni nie mniej niż 
7,5 kPa, - siła ściskająca przy punktowym obcią-
żeniu dającym odkształcenie 5 mm nie mniej niż 
400 N (dla gr. 80 – 200 mm). 
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Zjawiskiem wyjściowym, które stało się inspiracją 
dla naukowców do stworzenia materiału izola-
cyjnego jakim jest wełna mineralna była erupcja 
wulkanu. Podczas tego procesu roztopiona i wy-
rzucana z ogromną siłą w powietrze lawa zaczy-
nała opadać na powierzchnię tworząc charak-
terystyczne włókna. Obecnie stosowana wełna 
mineralna poddana była wielu doświadczeniom 
oraz próbom wytrzymałościowym, dzięki którym 
można było stworzyć surowiec zapewniający od-
powiednie zmniejszenie strat energii cieplnej do 
otoczenia.  

Według definicji wełna mineralna jest nieorga-
nicznym materiałem przypominającym swoją 
postacią watę. Składa się ona z luźno ułożonych, 
sfilcowanych, bardzo cienkich włókien mineral-

Przegląd rynku wełny mineralnej

nych stosowany do wytwarzania izolacji termicz-
nych i akustycznych zarówno w budownictwie jak  
i w przemyśle.

Ze względu na surowiec z jakiego powstaje wełna 
mineralna wyróżniamy następujące jej rodzaje: 
• wełna skalna – surowiec wyjściowy: bazalt, 

dolomit, magnezyt, diabaz;
• wełna szklana – surowiec wyjściowy: piasek 

kwarcowy i stłuczka szklana;
• wełna żużlowa – surowiec wyjściowy: odpady  

z wielkiego pieca. 

Wełna mineralna jako materiał dociepleniowy 
słynie z bardzo dobrych właściwości termoizola-
cyjnych, z uwagi na fakt, że pomiędzy włóknami 
znajduje się ok. 95% powietrza, które stanowi na-

turalną izolację cieplną oraz dźwiękową. Pozosta-
łe właściwości są zależny od odmiany wełny oraz 
fabryki, w której są produkowane. 

Obecnie wełna mineralna stosowana w budow-
nictwie dostępna jest w kilku odmianach jako: fil-
ce i płyty miękkie, półtwarde oraz twarde. Spoty-
kana jest w formie mat zwykłych oraz lamelowych 
zarówno jako luźny granulat jak i w postaci jedno-
częściowego elementu.

Podstawowym parametrem fizycznych charakte-
ryzującym wełnę mineralną jest jej współczynnik 
przewodzenia ciepła λ (W/mK), określający jej cie-
płochłonność. Jego wartość waha się od 0,03 do 
0,042 W/mK i zależna jest od technologii produk-
cji oraz przeznaczenia danego wyrobu.

Wełna mineralna jako materiał dociepleniowy 
stosowany jest do prawie wszystkich rodzajów 
ścian. Można nimi ocieplać ściany warstwowe mu-
rowane z cegły lub pustaków, elementy ścian pre-
fabrykowanych betonowych, a także lekkie ściany 
osłonowe.

Wełna skalna i szklana stosowana jest jako izola-
cja dla budownictwa oraz techniczna. W budow-
nictwie wyróżniamy następujące wyroby z wełny 
mineralnej: 

• Wyroby wypełniające – nie przenoszą obcią-
żeń poza ciężarem własnym. 

Zastosowanie: izolacja stropów poddaszy nieużyt-
kowych, stropów i dachów, sufitów podwiesza-
nych, do podłóg drewnianych, do murów szczeli-
nowych, ścian działowych i osłonowych.

• Wyroby obciążone – przenoszące ograniczo-
ne obciążenia prostopadłe do powierzchni, 
równomiernie rozłożone.

Zastosowanie: w podłogach pływających, kon-
strukcjach szkieletowych, fasadach wentylowa-
nych, jako płyty podkładowe w dwuwarstwowej 
izolacji cieplnej dachów płaskich.

• Wyroby specjalne – przenoszące obciążenie 
równomiernie rozłożone i skupione o bardzo 
małej ściśliwości i znacznej odporności na roz-
rywanie siłą prostopadłą do powierzchni, mało 
nasiąkliwe.

Zastosowanie: na dachach pod bezpośrednie kry-
cie papą.

Izolacje techniczne to wełna mineralna stosowana 
jako: 
• Otulina rur z wełny szklanej i skalnej do izolacji 

cieplnej instalacji technologicznych rurociągów 
centralnego ogrzewania, rurociągów parowych, 
rur chłodniczych, rurociągów do ciepłej i zimnej 
wody, 

• Mata z wełny szklanej z powłokami z folii alumi-
niowej ewentualnie zbrojonej siatką szklaną lub 
metalową (lamelowe).

Zastosowanie: do izolacji kanałów wentylacyj-
nych, zbiorników, rur, podgrzewaczy wody.

• Płyta wentylacyjna z wełny szklanej

Zastosowanie: do izolacji cieplnej i dźwiękowej ka-
nałów wentylacyjnych, tłumików, agregatów, po-
mieszczeń wentylacyjnych.

• Mata siatkowa z wełny skalnej zbrojonej siatką 
z drutu stalowego ocynkowanego 

Zastosowanie: do izolacji cieplnej i ogniowej kana-
łów wentylacyjnych, instalacji, zbiorników, kotłów, 
pieców, kanałów dymowych.

Źródła:
• Praca zbiorowa, 2005: ,,Budownictwo ogólne’’ Tom 

2 Fizyka budowli, Warszawa, Arkady
• Praca zbiorowa, 1997: „Termomodernizacja budyn-

ków – poradnik inwestora”, Warszawa, Centralny 
Ośrodek Informacji Budownictwa

• Zwoliński W., 1992: ,,Stosowanie wyrobów z wełny 
mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie’’, 
Warszawa, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej  
i Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej.

• www.solidnydom.pl
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MEGAROCK + + + + Rockwool 0,039 100-200 22,12-43,61 ogólnobudowlana

ROCKMIN + + + + + + Rockwool 0,039 50-200 11,15-43,61 ogólnobudowlana

ROCKMIN PLUS + + + + + + + + + Rockwool 0,037 50-200 11,43-44,55 ogólnobudowlana

TOPROCK + + + + Rockwool 0,035 100-200 25,73-51,23 ogólnobudowlana

SUPERROCK + + + + + + + + + + Rockwool 0,035 50-200 13,01-51,22 ogólnobudowlana

ROCKTON + + + + + + + + + Rockwool 0,036 50-160 14,07-47,05 ogólnobudowlana

PANELROCK + + + + + + + Rockwool 0,036 50-200 15,58-56,31 inwestycyjna

PANELROCK F + + + + + + + Rockwool 0,036 50-200 23,17-75,52 inwestycyjna

WENTIROCK + + Rockwool 0,037 50-200 25,44-91,32 inwestycyjna

WENTIROCK F + + Rockwool 0,037 50-200 32,04-105,15 inwestycyjna

FRONTROCK MAX E + + Rockwool 0,036 80-200 25,33-61,97 fasadowe

FASROCK + + Rockwool

gr. 20-30 
0,041 

gr. 40-200 
0,039 

20-180 13,39-87,91 fasadowe

FASROCK LL + Rockwool 0,041 50-200 14,98-57,38 fasadowe

STROPROCK + Rockwool 0,041 20-100 18,13-60,00 inwestycyjne

GRANROCK + Rockwool 0,042
worek  
20 kg

105 zł/worek granulat

STALROCK MAX, 
STALROCK MAX F

+ + Rockwool 0,036 140-200 inwestycyjne

MONROCK PRO + Rockwool 0,037 80-240 27,60-82,80 dachowe

MONROCK MAX + Rockwool 0,039 25,92-64,80 dachowe

DACHROCK MAX + Rockwool

gr. 40-70 
0,041 

gr. 80-200 
0,040

50-220 18,10-79,64 dachowe

DACHROCK MAX + Rockwool 0,039 80-200 28,16-70,40 dachowe

ROCKBIT + Rockwool 0,037 80-240 dachowe

SUPER-MATA + + + + + + Isover 0,033 50-180 16,55-57,08 ogólnobudowlana

PROFIT-MATA + + + + + + Isover 0,035 50-200 14,97-56,96 ogólnobudowlana

UNI-MATA + + + + + + Isover 0,039 50-250 10,30-47,65 ogólnobudowlana

UNI-MATA FLEX + + + + + + Isover 0,039 100-250 21,44-50,37 ogólnobudowlana

UNI-MATA KOMFORT + + + + + + Isover 0,039 100-150 21,44-41,88 ogólnobudowlana
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MAJSTER-MATA + + + + + + Isover 0,042 50-200 9,86-39,29 ogólnobudowlana

AKU-PŁYTA + + + + + + Isover 0,037 50-150 11,50-32,59 działowe

POLTERM UNI + + + + + Isover 0,04 50-151 10,58-30,86 działowe

SYSTEM OPTIMA 
SONIC

+ Isover 0,033 30 8,00-8,46 działowe

FASOTERM PF + Isover 0,04 50-160 30,18-92,65 fasadowe

FASOTERM NF + Isover 0,042 20-200 8,84-84,98 fasadowe

POLTERM MAX + + + + Isover 0,038 50-150 14,36-40,05 fasadowe

POLTERM MAX PLUS + + Isover 0,035 100-200 38,38-72,90 fasadowe

VENTITERM + + Isover 0,038 50-150 24,61-66,59 fasadowe

VENTITERM PLUS + + Isover 0,036 50-151 26,77-96,55 fasadowe

ISOVER Multimax 30 + + + + + + + + + + Isover 0,03 30-100 34,01-113,12 warstwowe

UNI-PŁYTA + + + + + Isover 0,036 50-150 12,10-35,92 warstwowe

Panel-Płyta + + + Isover 0,036 50-120 13,92-31,17 warstwowe

Tup, Taurus + Isover 0,038 100-200 64,10-118,6 dachowe

DESKA DACHOWA 
3316

+ Isover 0,033 80-200 51,05-102,05 dachowe

DACHOTERM SL + Isover 0,038 60-180 dachowe

DACHOTERM S + Isover 0,04 50-150 29,10-79,19 dachowe

DACHOTERM G + Isover 0,042 100-200 58,90-101,9 dachowe

STROPOTERM + Isover 0,04 40-80 27,34-49,93 podłogowe

GRUNTOTERM + + Isover 0,04 60-100 39,51-64,80 podłogowe

GLASS 200 + + + + + +
swisspor-

GLASS
0,04 50-220 8,59-39,99 ogólnobudowlana

ISOLIGHT + + + + + + Isoroc 0,037 50-200 9,00-36,00 ogólnobudowlana

ISOVENT-L + + + + + + + Isoroc 0,036 50-200 13,00-52,00 ogólnobudowlana

ISOVENT-M + + + + + + Isoroc 0,038 50-200 26,25-70,00 fasadowe

ISOVENT-MW + + + + + + Isoroc 0,038 50-200 31,15-80,25 fasadowe

ISOVENT + + Isoroc 0,037 50-200 32,5-88,00 fasadowe

ISOFAS-LM + Isoroc 0,042 50-200 30,00-120,00 fasadowe

ISOPANEL + Isoroc 0,037 50-180 27,50-88,00 fasadowe
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ISOFAS-P + Isoroc 0,039 50-160 35,00-105,00 fasadowe

ISOPANEL-W + + Isoroc 0,036 40-180 29,80-119,06 fasadowe

ISOROOF - T + Isoroc 0,039 40 32 dachowe

ISOROOF + + Isoroc 0,039 50-150 35,00-105,00 dachowe

ISOROOF-B + + Isoroc 0,039 50-160 30,00-90,00 dachowe

ISOLOOSE + + Isoroc 0,039 1 kg 2,1 (za kg) granulat

ISOFAS-LM + Isoroc 0,042 50-200 30,00-111,18 garażowe

CLIMOWOOL DF 042 + + + + + + Climowool 0,042 50-200 9,75-39,01 dachowe

CLIMOWOOL DF1 039 + + + + + + Climowool 0,039 50-200 10,24-39,69 dachowe

CLIMOWOOL DF3 032 + Climowool 0,032 50 18,71 dachowe

CLIMOWOOL KF2 034 + + + + + Climowool 0,034 100-200 29,42-57,78 dachowe

CLIMOWOOL  
TW1-E 037

+ + + + Climowool 0,037 50-150 11,33-32,34 dachowe

PURE 35 RN FIT + + + + + URSA 0,035 100-160 30,31-48,48 PureOne/fasadowe

PURE 39 RN SILVER + + + + + + URSA 0,039 50-180 12,01-42,41 PureOne/fasadowe

PURE 39 PN SILENTIO + + URSA 0,039 50-75 13,30-19,70 PureOne/działowe

URSA DF 32  
PLATINUM

+ + + + + URSA 0,032 50-150 17,96-50,03 dachowe

URSA DF 35 GOLD + + + + + URSA 0,035 50-200 13,45-53,72 dachowe

URSA DF 37 OPTI-
MUM

+ + + + + + URSA 0,037 50-180 11,68-41,38 dachowe

URSA DF 37/V + + URSA 0,037 50-200 14,25-45,02 osłonowe

URSA DF 39 SILVER + + + + + + URSA 0,039 50-200 10,39-40,34 dachowe

URSA DF 42 PRACTIC + + + + + + URSA 0,042 50-200 9,82-39,33 dachowe

URSA FKP 39 + + + + + + URSA 0,039 40-150 10,52-31,49 dachowe

URSA KDP 2/V + + + + URSA 0,035 50-200 18,39-61,53 fasadowe

URSA TWP SILENTIO + + URSA 0,039 50-100 11,51-22,71 działowe

URSA AKP 3/V + + + + + URSA 0,034 50-120 27,13-59,75 działowe

URSA TEP + URSA 0,033 20-28 25,29-32,68 podłogowe

Źródła: 
Katalogi produktów i cenniki firm Rockwool, Isover, 
SwissporGLASS, Isoroc, Climowool, URSA

Kamil Adamczyk
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Przełom w termoizolacji okien!

Powierzchnie przeszklone na elewacji budynków 
mieszkalnych i użytkowych stanowią elementy, 
przez które następuje największy transfer ciepła.

Dla współcześnie stosowanych, najbardziej za-
awansowanych technologicznie materiałów bu-
dowlanych i izolacyjnych oraz rozwiązań struktur 
ścian zewnętrznych współczynnik przenikalności 
cieplnej U wynosi ok. 0,15 W/m2K, natomiast dla 
okien 0,5 W/m2K. W budynkach mieszkalnych po-
wierzchnie okien wynoszą co najmniej 15% po-
wierzchni zewnętrznej budynku, a w budynkach 
użyteczności publicznej ta wartość sięga 80%.  
Z tego wynika, że co najmniej 40% ciepła przeni-
ka przez okna. Jest zatem oczywiste, że „wąskim 
gardłem” w zakresie izolacji termicznej budynków 
nie są ściany, których po prostu nie opłaca się jesz-
cze bardziej izolować. Dalszy postęp na drodze do 
powszechnego wdrożenia koncepcji budynku „pa-
sywnego” i „zerowego” o minimalnym zapotrze-
bowaniu na energię potrzebną do ogrzewania, 
zależy od przełomu technologicznego w zakresie 
izolacji termicznej elementów przeszklonych, tj. 
szyb zespolonych i ram okien, a także szklanych 
fasad.

W oknach transfer energii cieplnej stanowi sumę 
procesów radiacji, czyli wymiany energii promie-
nistej, kondukcji (poprzez gaz i ramy przeszkleń), 
infiltracji i konwekcji. Rozpatrzmy to na przykła-
dzie prostego okna z podwójną szybą zespoloną: 
ogólnie rzecz biorąc, mechanizmy niepożądane-
go przenikania ciepła drogą radiacji można ogra-
niczyć nanosząc na powierzchnię wewnętrzną 
szyby zespolonej powłokę niskoemisyjną – ogra-
niczającą promieniowanie termiczne w dalekiej 
podczerwieni. Nieco trudniejsze, ale technicznie 
możliwe jest ograniczenie kondukcji, np. poprzez 
zastosowanie gazu o wyższej gęstości niż powie-
trze, zwłaszcza, kiedy odległość między szybami 
jest duża. Jednak przy zwiększeniu odległości po-
między zewnętrznymi powierzchniami znaczenia 
nabiera mechanizm konwekcji, w wyniku którego 
gaz zaczyna coraz intensywniej krążyć w przestrze-
ni pomiędzy szybami, tworząc obszerne komórki 
konwekcyjne. Kondukcja spada wraz z odległością 

Technologia blokowania konwekcji w szybie zespolonej  
i bezmostkowa stolarka otworowa nowej generacji.

pomiędzy szybami i spadkiem wilgotności gazu  
a konwekcja – wzrasta. Z tego powodu odległość 
pomiędzy zewnętrznymi powłokami musi być na 
tyle mała, żeby lepkość gazu ograniczała konwek-
cję, ale na tyle duża, żeby ograniczyć transfer cie-
pła poprzez kondukcję. W przypadku typowych 
szyb zespolonych wypełnionych np. argonem ta 
„kompromisowa”, optymalna odległość wynosi 
16 mm. Mówiąc inaczej, powietrze, a zwłaszcza 
niektóre inne gazy o niskiej kondukcji właściwej są 
doskonałym izolatorem, ale tylko w sytuacji kiedy 
wyeliminujemy konwekcję. Dla takiego „unieru-
chomionego” gazu duże odstępy miedzy szyba-
mi skutkowały by więc znakomitymi, dotychczas 
nieosiągniętymi własnościami termoizolacyjnymi 
przeszklenia.

Czy można zatem „unieruchomić” gaz? Poszuki-
wania szły w kierunku praktycznego i niewidocz-
nego dla użytkownika przeszklenia sposobu „unie-
ruchomienia” gazu. Proponowane rozwiązania 
zaowocowały wiązką kilku opatentowanych tech-
nologii, z których jedna stała się podstawą działań 
wdrożeniowych naszej firmy: stabilną stratyfikację 
termiczno-gęstościową gazu wewnątrz pionowej 
(czyli ułożonej typowo) szyby zespolonej moż-
na osiągnąć za pomocą podzielenia przestrzeni 
wewnętrznej na płaskie komórki pochylone pod 
kątem 45 stopni, za pomocą niewidocznych, bo 
idealnie przeźroczystych folii polimerowych o sub-
mikronowych grubościach i/lub skutecznym po-
kryciu antyrefleksyjnym. Do zastosowania w tym 
rozwiązaniu niezbędne są cienkie folie o doskona-
łych właściwościach optycznych. Właśnie zastoso-
wanie tych folii, oraz sposób ich niewidocznego 
umocowania wewnątrz szyby zespolonej jest isto-
tą naszego pomysłu.

W prototypowych konstrukcjach udało się wy-
eliminować nieodłączną dla szyb zespolonych 
sprzeczność między ograniczaniem transferu cie-
pła drogą kondukcji poprzez zwiększanie odległo-
ści pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną warstwą 
przeszklenia, a koniecznością ograniczenia roli 
konwekcji poprzez zmniejszanie dystansu między 
tymi samymi warstwami. Rozwiązanie to prowadzi 
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do eliminacji tej podstawowej sprzeczności ponie-
waż zwiększanie odległości między warstwą ze-
wnętrzną a wewnętrzną nie powoduje rozwijania 
się procesów konwekcji. Biorąc pod uwagę wyniki 
obliczeń i wstępne pomiary, spodziewamy się, że 
szyby zespolone osiągną niespotykane dotychczas 
parametry termiczne: Ug = 0,05-0,1 W/m2K.

Dalsze rozwijanie technologii ekstremalnie termo-
izolacyjnych szyb zespolonych stałoby się niera-
cjonalne, bez uwzględnienia najsłabszego ogniwa 
w powłoce budynku, jakim na obecnym etapie 
rozwoju technologii energooszczędnych stały się 
ramy skrzydeł, ościeżnice i obrzeża/ramki szyb ze-
spolonych. Jednym z podstawowych źródeł strat 
termicznych w termoizolacyjnych przeszkleniach 
są liniowe mostki cieplne, związane z konwencjo-
nalną konstrukcją okien. Przyczyną występowania 
mostków jest niedoskonała termicznie konstruk-
cja stolarki otworowej.

Jednym z podstawowych źródeł strat termicznych 
w termoizolacyjnych przeszkleniach są liniowe 
mostki cieplne, związane z konwencjonalną kon-
strukcją okien. Przyczyną występowania mostków 
jest niedoskonała termicznie konstrukcja sto-
larki otworowej, czyli oprawy przeszkleń – ram 
skrzydeł, ramek szyb zespolonych oraz ościeżnic,  
a także nieodpowiedni montaż ościeżnic we wnę-
kach okiennych. Dalsze rozwijanie technologii 
ekstremalnie termoizolacyjnych szyb zespolo-
nych stałoby się nieracjonalne, bez uwzględnienia 
najsłabszego ogniwa w powłoce budynku, jakim 
na obecnym etapie rozwoju technologii energo-
oszczędnych stały się ramy skrzydeł, ościeżnice  
i obrzeża/ramki szyb zespolonych. 

Aby sprostać ekstremalnym wymogom domu pa-
sywnego, konstrukcja okien musi zostać znacz-
nie udoskonalona pod względem własności ter-
micznych, a ponadto musi ściśle współpracować 
i fizycznie łączyć się z izolacją termiczną samych 
ścian budynku. 

Rozwiązaniem radykalnie poprawiającym para-
metry termiczne całego przeszklenia może być 

eliminacja tradycyjnie pojmowanych ram skrzy-
deł i ościeżnic tj. sztywnych struktur wzmacniają-
cych i obejmujących zewnętrzne krawędzie szyb 
zespolonych. Konstrukcja takich elementów musi 
nadal spełniać niezbędne funkcje ramy wzmacnia-
jącej dla skrzydeł okiennych, ale bez zachowania 
ciągłości materiałowej pomiędzy stronami – we-
wnętrzną i zewnętrzną. Innymi słowy, taka rama, 
jako struktura praktycznie nie będzie uczestni-
czyć w wymianie ciepła pomiędzy zewnętrzem  
a wnętrzem budynku. Całe przeszklenie, czyli 
szyba zespolona włącznie z ramą, powinno wy-
kazywać jednolity opór cieplny, porównywalny  
z oporem cieplnym ścian zewnętrznych budynku, 
najkorzystniej w standardzie budynku pasywne-
go. Taka dwudzielna, a konkretnie dwuwarstwo-
wa rama wystarczająco usztywni szybę zespoloną, 
kontaktując się termicznie wyłącznie z komplemen-
tarnymi, także dwudzielnymi, dwuwarstwowymi 
elementami ościeżnicy, oddzielonymi od siebie 
termicznie i przestrzennie przez elementy systemu 
termoizolacji ścian zewnętrznych budynku. Kon-
strukcja dwudzielnych ram musi zapewnić integral-
ność ruchomych skrzydeł, przenosząc siły nie tylko 
ściskające, ale także rozciągające i skręcające czy 
ścinające, pochodzące z naporu wiatru, wstrząsów 
mechanicznych, przypadkowych uderzeń i ciężaru 
samego przeszklenia po otwarciu okien. Istotne jest 
także uwzględnienie sił związanych z wywarciem 
odpowiedniego nacisku przy zamykaniu okien, nie-
zbędnego dla dobrego przylegania uszczelek.

Okno dwuwarstwowe tym się różni od okien kla-
sycznych, że składa się z dwóch niezależnych od 
siebie elementów/warstw: warstwy zewnętrznej 
składającej się z ościeżnicy zewnętrznej i odpo-
wiednio ramy zewnętrznej oraz z ościeżnicy we-
wnętrznej i wewnętrznej części ramy. Te dwa ele-
menty okna są od siebie oddzielone superizolacją 
termiczną (optymalnie panelem próżniowym lub 
kształtką z aerożelu), która zapewnia eliminację 
mostków cieplnych liniowych na obwodzie całej 
stolarki otworowej. Okno pracuje w dwóch try-
bach, czyli ma inną strukturę termiczną i mecha-
niczną kiedy jest zamknięte, a inną, kiedy jest 
otwarte. Skrzydło składa się z dwóch niezależnych 
warstw, które w przypadku pozycji okna otwarte-
go połączone są ze sobą metalowymi łącznikami, 
zapewniającymi mechaniczną integralność skrzy-
dła. Jeżeli okno zostanie zamknięte, łączniki te zo-
staną odwiedzione poprzez ruch klamki i system 
okuć obwiedniowych i dwie części skrzydła utracą 
ze sobą kontakt. Zostanie przerwany metaliczny 
mostek cieplny, który istniał w warunkach okna 
otwartego – okno zyskuje na oporze cieplnym,  
a jednocześnie rama okna traci integralność me-
chaniczną, rozpadając się na dwie warstwy. Pa-
rametry termiczne prototypowego okna wynika-
ją z jakości izolacji bez względu na jej własności 
mechaniczne. Natomiast parametry mechanicz-
ne okna, zwłaszcza w pozycji otwartej, zależą od 
łączników, zawiasów i całego okucia obwiednio-
wego. 

Istotne jest także to, że oprócz wspomnianych 
ruchomych elementów łączących występują kla-
syczne elementy: rygle, które łączą ościeżnicę 
wewnętrzną i skrzydło wewnętrzne i rygle, które 
blokują ze sobą ościeżnicę zewnętrzną i skrzydło 
zewnętrzne. Te elementy są sterowane klasycznie 
poprzez system łączników, natomiast rygle skrzy-
dła zewnętrznego napędzane są pośrednio po-
przez ruch klamki. Ważną rolę pełnią zawiasy, nie-
co inne niż w tradycyjnych oknach. Jest to system 
dwóch par zawiasów od siebie niezależnych, acz-
kolwiek skoordynowanych, który obejmuje: parę 
zawiasów krytych z listwami ślizgowymi z odsta-
wioną wirtualną osią obrotu oraz parę zawiasów 
klasycznych z fizyczną osią obrotu, która jest po-
łączona z wewnętrzną ościeżnicą i odpowiednio 
wewnętrzną częścią skrzydła okna. Te dwie pary 
zawiasów mają wspólną oś obrotu – przestrzen-
ną oś wirtualną, która zapewnia integralność tych 
dwóch elementów i warstw niezależnie od tego, 
w jakiej pozycji skrzydło się znajduje. Innymi sło-
wy, obrót tych dwóch warstw skrzydła jest w pełni 
skoordynowany przestrzennie.

Zaletą „dwudzielności” ramy jest niewątpliwie to, 
że może być ona wykonana w zasadzie z każdego 
materiału, w tym z materiałów niestosowanych 
dotychczas na szeroką skalę przy produkcji ram, 
na przykład ze stali, ponieważ cały opór termiczny 
skupia się na przekładce termoizolacyjnej, która 
nie pełni funkcji mechanicznych. W prototypo-
wych konstrukcjach okien udało się wyelimino-
wać zasadniczą sprzeczność między parametrami 
termicznymi a mechanicznymi charakterystyczną 
dla stolarki otworowej oraz sprzeczność pomiędzy 
ograniczaniem kondukcji a ograniczaniem kon-
wekcji w szybach zespolonych. Biorąc pod uwagę 
wyniki obliczeń i wstępne pomiary, szyby zespolo-
ne, jak i ramy okien osiągną niespotykane dotych-
czas parametry termiczne: Ug = 0,05- 0,1W/m2K, 
Uf = 0,2-0,3 W/m2K.  

dr Mariusz Paszkowski
dr Antoni Kostka

Kostka i Paszkowski S.K.A.
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Zagadnienia poszanowania energii oraz zmniejsze-
nia energochłonności procesów produkcyjnych są 
bardzo ważne z punktu widzenia gospodarki naro-
dowej oraz rozwoju kraju. Dlatego warto zwrócić 
uwagę na zmiany zachodzące w strukturze zużycia 
energii, jej cenach oraz ilości.

Polska będąc krajem członkowskim UE ma obowią-
zek czynnego uczestnictwa w tworzeniu wspólno-
towej polityki energetycznej na rzecz państw euro-
pejskich. Wszystkie powierzone zadania zmierzają 
w kierunku: poprawy efektywności energetycznej, 
wzrostu bezpieczeństwa dostawy paliw i energii, 
rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł ener-

Efektywność wykorzystania 
energii w Polsce

gii, ograniczenia szkodliwego oddziaływania na śro-
dowisko oraz podjęcia próby wytwarzania energii 
elektrycznej z energetyki jądrowej. 

Priorytetowym celem jest dążenie do poprawy 
efektywności energetycznej, która stanowi pod-
stawę do wykonania pozostałych zadań. W Polsce 
realizowane jest to poprzez dążenie do utrzyma-
nia zero energetycznego wzrostu gospodarczego 
oraz konsekwentnego zmniejszania energochłon-
ności rozwijającej się gospodarki. Dodatkowo 
w ramach poprawy efektywności energetycznej 
ma nastąpić zwiększenie sprawności wytwarzana 
energii elektrycznej (budowa wysokosprawnych 

jednostek wytwórczych), zwiększenie udziału wy-
sokosprawnej kogeneracji,  zwiększenia rocznego 
zapotrzebowania na energię elektryczną do mak-
symalnego zapotrzebowania na moc w szczycie 
obciążenia oraz zmniejszenia wskaźnika strat sie-
ciowych w przesyle i dystrybucji. 

W „Polityce energetycznej Polski do 2030 roku” 
zostały określone bezpośrednie działania na rzecz 
efektywności energetycznej, które obejmują:
• Rozwój sektora Kogeneracji,
• Wprowadzanie obowiązkowych świadectw cha-

rakterystyki energetycznej budynków oraz lokali 
mieszkalnych

• Oznaczenie energochłonności urządzeń korzy-
stających z energii elektrycznej

• Wprowadzenie mechanizmów wsparcia  
w zakresie oszczędności energii poprzez zasto-
sowanie kredytów preferencyjnych oraz dotacji 
ze środków krajowych i unijnych

• Możliwości wspierania prac naukowo – ba-
dawczych zarówno rozwiązań jak i technologii 
zmniejszających zużycie energii. 

Efektywność energetyczna a energochłonność
Energochłonność dotyczy głównie produkcji 
przemysłowej. Ujmuje się ją jako relację wiel-
kości zużycia energii w procesie produkcyjnym  
w przedsiębiorstwie, w przemyśle czy gospodarce 
w odniesieniu do odpowiedniej wielkości produk-
cji, w której uczestniczy ta energia, czyli inaczej 
jako relację nakładów do efektów. 

O poziomie energochłonności decydują głównie: 
struktura gałęziowa przemysłu, stosowane techno-
logie wytwarzania, ceny energii, jakość produkcji. 

Efektywność energetyczna to stosunek uzyska-
nych wyników  (usług, towarów lub energii) do 
wkładu energii.

Zwiększanie efektywności energetycznej proce-
sów wytwarzania, przesyłu i użytkowania energii 
jest filarem prowadzenia zrównoważonej polityki 
energetycznej.

efektywność energetyczna = 1/energochłonność

Efektywność energetyczna w prawodawstwie
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego  

2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r.,  
w sprawie efektywności końcowego użytkowa-
nia energii i usług energetycznych – zmniejsze-
nie zużycia energii o 9% do 2016 roku.

• Dyrektywa 2004/8/WE z 11 lutego 2004 r.  
w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu  
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na ryn-
ku wewnętrznym energii – czerwone certyfikaty

• Dyrektywa 2002/91/WE z dnia 16 grudnia  
2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej 
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budynków – świadectwa energetyczne
• Odnowiona Strategia Lizbońska.
• Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-

2013 – dotacje
• Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 

1997 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2006 
r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, 
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217) – Celem polityki 
energetycznej państwa jest zapewnienie bez-
pieczeństwa energetycznego kraju, wzrostu 
konkurencyjności gospodarki i jej efektywności 
energetycznej, a także ochrony środowiska.

• Ustawa o wspieraniu termomodernizacji  
i remontów z 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 18 
grudnia 2008 r.) – premia termo modernizacyj-
na i remontowa

• Europejski pakiet energetyczny (z dn. 
9.03.2007) – Do 2020 roku efektywność zużycia 
energii ma wzrosnąć o 20%, udział odnawial-
nych źródeł energii w bilansie energetycznym 
ma sięgnąć 20%, a emisja C02 ma zostać ogra-
niczona o 20%.

Rysunek 1 charakteryzuje zużycie energii pier-
wotnej i końcowej (finalnej). W latach 1996-2002 
nastąpiła tendencja malejąca zużycia energii pier-
wotnej i finalnej spowodowana  modernizacją  
i restrukturyzacją gospodarki, zmniejszoną aktyw-
nością gospodarczą, a także podjętymi działania-
mi poprawiającymi efektywność energetyczną.  
W następnych latach rozpoczął się powolny wzrost 
zużycia, który znacząco przyspieszył w 2006 r. 
(ożywienie gospodarcze).

Finalne zużycie energii nieznacznie modyfikowane 
jest przez korektę klimatyczną, czyli podwyższa jej 
wartości dla zim charakteryzujących się mniejszą 
liczbą dni łagodniejszych (stopniodni). Korekta 
klimatyczna obejmuje sektor gospodarstw domo-
wych oraz usług. Zużycie energii z korektą klima-
tyczną określa jego teoretyczną wielkość dla da-
nego roku, w przypadku gdyby charakteryzowały 
go warunki pogodowe opisane średnią wieloletnią 
liczbą stopniodni. Natomiast zużycie finalne ener-
gii z korektą klimatyczną obliczane jest poprzez  
odjęcia od zużycia finalnego całkowitego (przez 

wszystkie sektory) zużycia energii w sektorach 
mieszkalnictwa i usług, i dodanie  zużycia energii 
w sektorze mieszkalnictwa i usług z korektą klima-
tyczną.

Polska energetyka tradycyjnie była zorientowana 
na wykorzystanie własnych zasobów naturalnych. 
Głównym źródłem energii były paliwa konwencjo-
nalne takie jak węgiel kamienny i brunatny. Jed-
nakże, poprzez wprowadzenie nowych technologii 
można było zaobserwować spadek udziału paliw 
węglowych w krajowym zużyciu energii z 26%  
w 1999 do 18% w 2009. Porównując strukturę zu-
życia energii poszczególnych nośników w latach 
1999 i 2009 można zauważyć rosnącą rolę paliw 
ropopochodnych, które stały się jednocześnie no-
śnikiem o największym udziale w zużyciu energii 
wynoszącym 33% w 2009 roku. Niewielki wzrost 
wystąpił w zużyciu gazu, które w roku 2009 sta-
nowiło 14% zużycia energii. W latach 1999-2009 
nastąpił także nieznaczny wzrost zużycia energii 
elektrycznej i w 2009 roku udział tego nośnika wy-
niósł 16%. 

Należy również zaznaczyć, że takie nośniki ener-
gii, jak energia elektryczna i ciepło sieciowe  
w głównej mierze są produkowane w Polsce  
z węgla. Więc realnie węgiel stanowi podstawowy 
i najbardziej rozpowszechniony surowiec energe-
tyczny w Polsce.

Zmiany struktury finalnego zużycia energii  
w głównych sektorach gospodarki odzwierciedla-
ją kierunki jej rozwoju. Do zmniejszenia zużycia 
energii w tym sektorze przyczyniła się w głównej 
mierze restrukturyzacja przemysłu oraz indywi-
dualne działania przedsiębiorstw. Ciągły rozwój 
transportu drogowego i sektora usług utrzymuje 
wzrost udziału tych sektorów w krajowym zuży-
ciu energii. W sektorze gospodarstw domowych  
w wyniku wprowadzania systemu dociepleń, po-
prawy i wzrostu efektywności systemów grzew-
czych, a także wprowadzaniem indywidualnych 
rozliczeń za ciepło w mieszkalnictwie jednorodzin-
nym, w latach 1999-2009 nastąpiła znaczna (6%) 
redukcja zużycia energii.

Rys. 1. Zużycie energii pierwotnej i finalne zużycie energii (źródło: GUS)

Rys. 2. Struktura zużycia poszczególnych nośników energii w Polsce (źródło: GUS)

Rys. 3. Struktura finalnego zużycia energii w Polsce wg sektorów (źródło: GUS)
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Polska zrealizowała trudne zadanie wyeliminowa-
nia dotacji do cen energii elektrycznej, co osiągnię-
to przy wzroście taryf dla gospodarstw domowych 
z 0,0248 za 1 kWh w 1990 r. do 0,0644 w 1993 roku 
(wzrost o 160%) wyrażonych w euro w cenach sta-
łych 2000. W kolejnych latach 1993 -1999 r. ceny 
energii elektrycznej dla gospodarstw domowych 
stopniowo rosły, a największy wzrost odnotowano 
na przełomie lat 2001-2003. Od 2007 roku wzrost 
cen energii elektrycznej nasilił się.

W przypadku przemysłu ceny energii elektrycznej 
malały w latach 1990 – 2000 (około 4,1% rocznie). 
Stabilizacja nastąpiła po roku 2003, zaś od 2007 
roku nastąpił nagły wzrost cen średnio o 28%. 
 
Kolejnym paliwem często stosowanym w gospo-
darstwach domowych jest gaz ziemny, którego 
ceny  wyrażone w euro w cenach stałych 2000 
wzrosły zdecydowanie z 0,0349 w 1990 r. do 
0,2058 w 1993 r. (490% wzrost w cenach stałych), 
po czym do 2000 roku odnotowuje się stopniowy 
wzrost. W latach 2001 i 2002 nastąpiły kolejne 
podwyżki, a w latach następnych cena ulegała nie-
wielkim wahaniom. Od roku 2005 nastąpił powrót 
do trendu wzrostowego cen, który gwałtownie 
przyspieszył w 2006 r.

W latach 1990-1999 ceny gazu dla przemysłu sys-
tematycznie ulegały zmniejszeniu, następnie ule-
gły one gwałtownemu zwiększeniu w latach 2000-
2001. Po niewielkim spadku trwającym do roku 
2004, ceny zaczęły gwałtownie rosnąć.

W gospodarstwach domowych finalne zużycie 
energii wyniosło w 2009 roku 31%. Struktu-
ra zużycia poszczególnych kierunków użytko-
wania przedstawiona została w tabeli poniżej. 
Dane zaczerpnięte zostały z badań ankietowych 
przeprowadzonych przez GUS w roku 1993 oraz 
2002. 

Malejący udział zużycia energii na ogrzewanie  
i przygotowanie posiłków jest związany z zastę-
powaniem niskosprawnych pieców i kotłów wę-
glowych nowoczesnymi urządzeniami gazowymi  
i elektrycznymi. Wzrost zużycia energii elek-
trycznej zużywanej do zasilania urządzeń i do 
oświetlenia jest związany z coraz bogatszym wy-
posażeniem mieszkań w urządzenia elektryczne  
i zmianami zachowań użytkowników (np. zmiany 
w intensywności wykorzystania urządzeń – pralek, 
zmywarek, TV, komputerów).

W ostatnim czasie w Polsce nastąpiły znacz-
ne zmiany w zakresie poszanowania ener-
gii oraz energochłonności. Niewątpliwie 
największy w tym udział odegrał sektor 
przemysłu. Przyczyniły się do tego wskaźni-
ki ekonomiczne, a także odpowiednie decy-
zje podjęte na szczeblu administracyjnym po-
prawiające strukturę sektora. Dodatkowo do 
usprawnień dołączył się rząd, wprowadzając  
w życie odpowiednie programy wsparcia. Naj-
większym powodzeniem cieszy się Fundusz Ter-
momodernizacyjny skierowany bezpośrednio 
do sektora mieszkalnictwa oraz sektora usług. 

Rys. 4. Zmiany cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i przemysłu (źródło: GUS)

Rys. 5 Zmiany cen gazu dla gospodarstw domowych i przemysłu (źródło: GUS)

Tab. 1. Zmiany struktury zużycia energii w gospodarstwach domowych wg kierunków użytkowania

Grzegorz Pełka
Wojciech Luboń

Joanna Szeremeta 
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Źródła:
• Efektywność wykorzystania energii, GUS
• www.ec.europa.eu/eurostat 
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego  

2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r.,  
w sprawie efektywności końcowego  
użytkowania  energii i usług energetycznych

• Dyrektywa 2004/8/WE z 11 lutego 2004 r.  
w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu  
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na  
rynku wewnętrznym energii.

• Dyrektywa 2002/91/WE z dnia 16 grudnia  
2002 r. w sprawie charakterystyki  
energetycznej budynków.

• Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia  
1997 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2006r. 
Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 
1123 i Nr 170, poz. 1217)

Wyszczególnienie 1993 2002

Ogółem 100 100

Ogrzewanie 73,1 71,2

Podgrzewanie wody 14,9 15,1

Gotowanie posiłków 7,1 6,6

Oświetlenie 1,6 2,3

Wyposażenie elektryczne 3,3 4,5
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Energia jest jednym z tych czynników, który każdego 
dnia determinuje wykonywane przez nas czynności. 

Energia elektryczna jest wysoko przetworzonym 
nośnikiem energetycznym. Jej podstawową za-
letą, która decyduje o ciągle rosnącym zakresie 
zastosowań i wzrastającym popycie na tę formę 
energii, jest łatwość przesyłu, dostarczania od-
biorcom oraz łatwość przetwarzania energii elek-
trycznej na inne, użyteczne formy energii, takie 
jak energia mechaniczna, świetlna oraz ciepło. 

Oświetlenie
Możliwości uzyskania oszczędności energetycz-
nych w tej dziedzinie są duże, gdyż przez zastoso-
wanie energooszczędnych źródeł światła można 
zaoszczędzić do 80% energii zużywanej na oświe-

Energooszczędność (w) domu

tlenie. Oszczędności w ogólnym bilansie energii 
mogą być jeszcze bardziej znaczące w przypadku 
budynków użyteczności publicznej, takich jak skle-
py, biura czy szkoły, gdzie oświetlenie ma większy 
udział w bilansie energii elektrycznej (często około 
50%). Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej 
na oświetlenie można uzyskać poprzez realizację 
następujących działań:
• dobór właściwych do zastosowania źródeł światła,
• montaż właściwych opraw oświetleniowych,
• przestrzeganie warunków czystości opraw,
• montaż urządzeń automatycznego włączania  

i wyłączania oświetlenia,
• montaż urządzeń do regulacji natężenia oświe-

tlenia w pomieszczeniach,
• zastąpienie oświetlenia ogólnego oświetleniem 

ogólnym zlokalizowanym,

• właściwe wykorzystanie naturalnego światła 
dziennego,

• wymiana tradycyjnych źródeł światła (żarówki, 
świetlówki) na energooszczędne (świetlówki 
kompaktowe, led).

Instalacje oświetleniowe w Polsce są często  
w złym stanie technicznym i to zarówno pod wzglę-
dem technologicznym, jak i ze względu na niską 
kulturę ich utrzymania. Nagminnym problemem 
jest nadmierne zabrudzenie opraw powodujące 
znaczne obniżenie ich sprawności i prowadzące 
do zbyt niskiego poziomu natężenia oświetlenia 
lub do załączania zbyt dużej liczby źródeł światła. 
Sprawność zabrudzonej oprawy często spada po-
niżej 30%. 

Efektywne wykorzystanie oświetlenia to korzy-
stanie z coraz popularniejszych świetlówek kom-
paktowych. Dobrze oddają one kolory naturalne 
i pozwalają na spore oszczędności energii. Do ich 
zalet należą: niskie zużycie energii (około pięć razy 
mniejsze niż w przypadku żarówki tradycyjnej) 
oraz długi „okres życia” – świetlówka kompakto-
wa, w zależności od producenta, jest od 5 do 10 
razy trwalsza niż żarówka tradycyjna.
Chcąc wybrać jak najbardziej efektywne źródło 
odpowiadające naszym potrzebom, należy:
• sprawdzić, jaką klasę efektywności energetycz-

nej ma kupowane przez nas źródło światła,
• dowiedzieć się, jaka jest trwałość kupowanego 

źródła światła; zwykle, w przypadku świetlówek 
kompaktowych, jest ona podana na opako-
waniu (warto wiedzieć, że tradycyjne żarówki 
działają 1000 godzin – na rynku występują 

energooszczędne świetlówki kompaktowe  
o zróżnicowanym przedziale trwałości, od  
3000 godzin do 15000 godzin),

• wiedzieć, że każde źródło światła jest przypo-
rządkowane do danej klasy energetycznej na 
podstawie zużywanej mocy i wytwarzanego 
strumienia świetlnego, na przykład żarówka  
o mocy 60W w klasie energetycznej E wytwarza 
strumień świetlny o wartości około 800 lume-
nów, a świetlówka kompaktowa o klasie ener-
getycznej A, wytwarzająca identyczny strumień 
świetlny,  ma natomiast 15W. 

• aby wybrać jakość emitowanego światła, należy 
zwrócić uwagę na takie parametry jak wskaź-
nik oddawania barw (Ra) oraz temperatura 
barwowa (Tc). W zależności od składu chemicz-
nego luminoforu, którym pokryta jest bańka 
świetlówki światło emitowane przez nią różnie 
oddaje barwy. Im wskaźnik Ra jest bardziej zbli-
żony do 100, tym lepiej oddawane są barwy. Do 
powszechnych zastosowań domowych zaleca 
się świetlówki kompaktowe o min. poziomie Ra 
80–85. Temperatura barwowa określa barwę 
emitowanego światła. Im wyższa jest, tym bar-
dziej wzrasta udział promieniowania niebieskie-
go i tym zimniejsza jest barwa wytwarzanego 
światła. Do powszechnych zastosowań domo-
wych najlepsze jest światło o Tc = 2700–2800 K.

Warto pamiętać, że jedna żarówka o mocy 100 W 
paląca się przez jedną godzinę dziennie zużywa 
rocznie 36,5 kWh energii. Dla zobrazowania pro-
blemu zastosujmy takie porównanie. W Europie 
żyje 75 mln nastolatków. Jeśli każdego dnia każdy 
z nich wyłączyłby na godzinę choć jedną lampę, 
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Koszt zakupu 
[zł]

Liczba żarówek 
w ciągu 5 000 

godzin  
użytkowania

Łączny koszt 
zakupów [zł]

Zużycie energii 
w tym okresie 

[kWh]
Koszt energii Łączny koszt 

użytkowania

Żarówka  
tradycyjna 100 W 1 5 5 500 225 230

Świetlówka  
kompaktowa 25 W 20 1 20 125 56,25 76,25

Porównanie tradycyjnej żarówki z kompaktową
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czyli 36,5 x 75 mln, oznaczałoby to oszczędność 
energii równą 2738 mln kWh. Dzięki temu do 
atmosfery dostałoby się 1,37 mln ton dwutlen-
ku węgla mniej, co odpowiada ilości emitowanej 
przez małą elektrownię (150 MWe).

Postęp technologiczny pozwolił na rozwiązanie 
wielu kwestii związanych z funkcjonowaniem 
lamp fluorescencyjnych. Niestety błędne teorie 
nadal funkcjonują w opinii społecznej. Mitem jest, 
że włączanie i wyłączanie świetlówki kompakto-
wej wpływa na trwałość świetlówki. Obecne stan-
dardy, niezbędne do otrzymania statusu „produk-
tu energooszczędnego” (Energy Recommended) 
wymagają ponad 3000 przełączeń na 8000 testo-
wych godzin pracy, co może znacznie przekraczać 
częstość przełączania na potrzeby domowe. 

Powszechne są też świetlówki kompaktowe  
o kształtach i wymiarach banki przypominające 
żarówkę. Nie ma powodu, by świetlówka kom-
paktowa pozostawała włączona na dłużej niż 
zwykła żarówka, ponieważ wcale nie zużywa wię-
cej energii podczas uruchomienia i działa bar-
dzo wydajnie już po pierwszych 2–3 sekundach 
od włączenia. Są już świetlówki, których światło 
można ściemniać za pomocą zwykłych ściemnia-
czy lub przełącznika światła. Świetlówki kom-
paktowe wytwarzają stałe, wolne od migotania, 
niestroboskopowe światło. Pracują w wysokiej 
częstotliwości pomiędzy 30000–50000 Hz dzięki 
elektronicznemu układowi zasilającemu. Podczas 
użytkowania świetlówki nie emitują rtęci. Zawar-
tość Hg w lampach przez ostatnie 25 lat została 
ograniczona o ponad 90%. 

Efektywne wykorzystanie innych urządzeń
• Kupując czajnik elektryczny, warto się zastano-

wić nad wyborem modelu z płytką grzewczą,  
a nie z grzałką spiralną. Pozwoli to na goto-
wanie mniejszych ilości wody (np. dla jednej 
osoby).

• Po zakończeniu ładowania zawsze wyjmuj 
ładowarkę z kontaktu. Nawet gdy nie jest do 
niej podłączone żadne urządzenie, ładowarka 
pobiera prąd.

• Stand-by (tryb czuwania urządzeń RTV i sprzę-
tu komputerowego). Przycisk stand-by jest 
najbardziej podstępnym „pożeraczem” prądu. 
Czerwona dioda przycisku stand-by, sygnali-
zująca stan czuwania urządzenia, świadczy o 
tym, że cały czas z sieci pobierany jest prąd. 
Zazwyczaj w naszych mieszkaniach występu-
je po kilka urządzeń, które posiadają funkcję 
stand-by. Moc urządzeń w czasie czuwania 
waha się w granicach od 0,5 W do 35 W. Śred-
nio w Polsce w gospodarstwie domowym są  
4 urządzenia xo łącznej mocy ok. 20 W. Pro-
wadzi to do zużycia łącznie ponad 2 mln MW 
energii, wartej 831 mln zł. Gdyby tylko połowa 
urządzeń w naszym domu była wyłączana  
z sieci, a nie pozostawiana w stanie czuwania, 
w skali kraju można byłoby zaoszczędzić  
293,2 mln złotych i wyemitować 1 mln ton 
CO2 mniej.

Energooszczędny dom, czyli jaki?
Aby dom można było nazwać energooszczędnym, 
jego zapotrzebowanie na energię powinno być 
przynajmniej o połowę niższe, niż w przypadku 
domów budowanych i ocieplanych w standar-
dowy sposób, wymagany przez obecne przepisy  
w Polsce. Dostarczana energia jest wykorzystywa-
na w nim optymalnie i efektywnie, a koszty utrzy-
mania są o wiele niższe.

Zapotrzebowanie domu na energię jest oceniane 
na podstawie wystandaryzowanych, obiektywnie 
ustalonych norm użytkowania, a nie na podsta-
wie faktycznego zużycia energii, wynikającego  
z przyzwyczajeń i trybu życia domowników. Ozna-
cza to, że oceniana jest np. ilość energii potrzeb-
na do utrzymania w domu stałej temperatury 
20 stopni przez cały rok, latem i zimą. Wskaźnik 
zapotrzebowania na energię (E), obliczany dla 
przeciętnego, współcześnie budowanego domu, 
to około 120  kWh/m²/rok. Domy energoosz-
czędne mają ten wskaźnik na poziomie około 
60–70 kWh/m²/rok. Powstają też już u nas domy  
o wskaźniku E poniżej 20 kWh/m²/rok, zwane do-
mami pasywnymi.
Pierwszy krok do energooszczędnego domu to 
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właściwe usytuowanie go na działce względem 
stron świata i odpowiedni projekt architektonicz-
ny. Dom powinien być ustawiony tak, aby elewa-
cja o największej powierzchni i największe okna 
wychodziły na południe. Bryła budynku powinna 
być zwarta, bez niepotrzebnych załamań, z da-
chem najwyżej dwuspadowym, który nie ma wy-
stających okapów, zacieniających pomieszczenia 
Od południa powinny też znajdować się pomiesz-
czenia największe i najczęściej używane (salon, ja-
dalnia, pokoje dla dzieci), zaś te, które są mniejsze 
i wymagają niższych temperatur (sypialnie, łazien-
ki, pomieszczenia gospodarcze) – od północy. Przy 
spełnieniu tych warunków ciepło słoneczne jest 
wykorzystane maksymalnie, a zapotrzebowanie 
domu na energię automatycznie mniejsze. 

Warto też pomyśleć o tym, aby wewnątrz domu 
ściana ustawiona naprzeciwko okien południo-
wych jak najbardziej akumulowała ciepło sło-
neczne, które po zmierzchu będzie oddawała po-
mieszczeniom. Powinna być ona dość masywna, 
wykonana z materiałów dobrze trzymających cie-
pło (cegła, kamień, beton) i dobrze by było, gdyby 
jej kolor był ciemny. 

Zatrzymać ciepło w domu
Żeby koszty ogrzewania były mniejsze, a energia 
się nie marnowała, ciepło nie może uciekać z po-
mieszczeń.
 
Warunkami dobrej izolacji i zatrzymania nagrza-
nego powietrza w domu są przede wszystkim:
• dobrze ocieplone ściany – wykonane z mate-

riałów o dobrych właściwościach termoizola-
cyjnych oraz dwu- lub trzywarstwowe, gdzie 
warstwa izolacyjna (styropian, wełna mineral-
na) ma odpowiednią grubość, nie mniejszą niż 
20 cm;

• dobrze ocieplony strop – tutaj warstwa izolacji 
może mieć nawet 50 cm grubości;

• zaizolowany dobrze fundament;
• brak mostków termicznych, czyli miejsc, przez 

które intensywniej ucieka ciepło – najczęściej 
są to miejsca połączenia okien i drzwi ze ścia-
ną, połączenia płyt balkonowych ze stropem, 
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nadproża i wieńce w ścianach; te newralgiczne 
punkty, choć niewielkie, potrafią wyprowadzić 
z domu większość uzyskanego ciepła, musi być 
ich zatem jak najmniej i powinny być wyjątko-
wo dobrze i dokładnie ocieplone; 

• właściwe osadzenie okien i drzwi;
• okna o dobrych właściwościach termoizolacyj-

nych, zwłaszcza te, które znajdują się od strony 
północnej; 

• ocieplenie drzwi wejściowych;
• wentylacja z odzyskiem ciepła wywiewanego  

(z rekuperatorem) – ma sens tylko przy całkowi-
tej szczelności domu.

Sprawne grzanie
Trzecim kluczowym elementem domu energoosz-
czędnego jest maksymalnie wydajny system grzew-
czy, wykorzystujący także odnawialne źródła energii. 
Sprawny piec lub kocioł kondensacyjny zmniejszą zu-
życie paliwa, a efektywnie zaprojektowana i dobrze 
izolowana instalacja ograniczy straty ciepła przy prze-
syłaniu. Kolektory słoneczne, wspomagające ogrze-
wanie i przygotowanie ciepłej wody,  nie są już drogą 
inwestycją, a przy dużej rodzinie oszczędność może 
być wystarczająca, aby koszty szybko się zwróciły. Po-
lecanym rozwiązaniem są także tzw. pompy ciepła, 
czyli urządzenia odzyskujące ciepło z gruntu, wody  
i powietrza. 

Niebagatelną rolę odgrywa też optymalne rozsta-
wienie urządzeń emitujących ciepło z instalacji 
grzewczej (np. kaloryferów), aby cyrkulacja ciepła 
w domu była niezakłócona.

Wydać mniej, żeby zyskać więcej
Inwestycja w dom energooszczędny nie jest fana-
berią dla bogatych. Wręcz przeciwnie, to decyzja 
dla tych, którzy liczą się z pieniędzmi i nie chcą ich 
marnować przez długie lata. 

W Europie wszyscy budują energooszczędnie.  
W Polsce ten trend zaczyna się dopiero powo-
li przyjmować. Od przyszłego roku zostanie on 
także wsparty przepisami prawa. Rośnie świado-
mość społeczna faktu, że przystosowanie domu 
do oszczędzania energii powinno być standardem,  
a nie luksusem. 

Kluczowe argumenty na rzecz  
energooszczędnego domu:
• Koszty podniesienia standardu energetyczne-

go domu to nie więcej niż dodatkowe 10%. 
Tymczasem zużycie energii, a tym samym 
nasze comiesięczne koszty, można dzięki temu 
zredukować nawet do 90%. Bilans kosztów  
i zysków może być dla nas korzystny nawet  
w przypadku kredytu.

• Niższe comiesięczne opłaty obowiązkowe 
to długoletnie bezpieczeństwo na wypadek  
zmniejszenia się naszych dochodów w przyszło-
ści (np. utraty pracy) lub zwiększenia wydatków 
(np. powiększenia rodziny). Chroni nas także 
przed koniecznością sprzedaży wymarzonego 
domu, na którego utrzymanie nie będzie nas 
stać. 

• Płacimy tylko za to, co zużywamy i czego potrze-
bujemy, a nie za to, co zostanie zmarnowane. 

• Wobec prognozowanego, nieuchronnego już 
wzrostu cen energii i paliw, dom energoosz-
czędny minimalizuje wzrost kosztów utrzymania 
go. Cóż z tego, że ceny wzrosną nawet o 50%, 
skoro dla nas będzie to oznaczało tylko  
50 zł więcej miesięcznie?  Wykorzystanie ener-
gii odnawialnej dodatkowo uniezależnia nas od 
podwyżek cen energii.

• Dom energooszczędny jest przyjazny środowi-
sku, odpowiada za mniejszą ilość emitowanych 
gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, mniej 
przyczynia się do zmian klimatu i zatruwania 
środowiska.
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• Jeżeli zapragniemy sprzedać nasz dom, uzyska-
my za niego wyższą cenę, niż za dom ocieplony 
standardowo. Coraz więcej ludzi pragnie za 
swoje pieniądze dostać to, co jest rzeczywiście 
wartościowe i opłacalne.

Koszty eksploatacji domu czy mieszkania to jedna 
z najważniejszych informacji dla osób zaintereso-
wanych kupnem własnego M. O tym, czy przyszły 
mieszkaniec będzie płacić mniej, czy więcej, de-
cyduje charakterystyka energetyczna budynku. 
W dużym stopniu wpływa również na komfort 
użytkowania mieszkań. Obowiązek posiadania 
świadectwa charakterystyki energetycznej bu-
dynku wynika z prawa europejskiego. 

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki 
energetycznej budynków wynika z przepisów dyrek-
tywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  
z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków. Polska była obowiązana 
do wprowadzenia przepisów niezbędnych do wy-
konania dyrektywy do 1 stycznia 2009 r. Transpozy-
cji przepisów unijnych dokonano poprzez ustawę z 
dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373) oraz 
stosowne akty wykonawcze.

Sama idea świadectwa charakterystyki ener-
getycznej ma umożliwić ludziom świadomy 
wybór jak najekonomiczniejszego mieszkania 
lub domu. Koszty eksploatacji budynku stano-
wią 84% kosztów utrzymania budynku, z tego 
aż 75% to koszty ogrzewania i ciepłej wody. 
A różnice w opłatach przy tej samej wielko-
ści budynku lub mieszkania, w zależności od 
klasy energetycznej, mogą być jeszcze więk-
sze. Certyfikat energetyczny podobny jest do 
etykiet energetycznych nadanych sprzętowi 
AGD: „A+” oraz „A” to najbardziej oszczędne,  
a „G” to najbardziej energochłonne lokale. 

Czy ktoś dziś kwestionuje zasadność etykiet ener-
getycznych na sprzęcie AGD? Na tym można tylko 
oszczędzić, choć, rzecz jasna, przy zakupie koszt 
jednorazowo sprzętu lepszej klasy jest nieco droż-

szy od mniej energochłonnego, za to wydatek 
bardzo szybko zwraca się w postaci mniejszych ra-
chunków. To wszystko prawa rynku. 

Tak w wielkim skrócie i uproszczeniu można  
w prosty sposób zaoszczędzić energię w naszych 
domach. Wszyscy mamy świadomość, że reduk-
cja zużycia energii ma priorytetowe znaczenie. 
Energooszczędność to dziś bardzo ważny temat 
w dyskusjach na najwyższych szczeblach. Dyrek-
tywy mające na celu zmniejszenie zużycia energii 
elektrycznej zostają wprowadzane w kolejnych 
krajach. Również w Polsce coraz częściej mówi się  
o wycofaniu ze sprzedaży tradycyjnych żarówek 
czy paszporcie energetycznym dla domów. 

Z dniem 1 września 2010 roku bieżącego roku 
zniknęły ze sklepowych półek między innymi tra-
dycyjne żarówki o mocy większej niż 80 W. A do 
końca 2016 roku wszystkie żarówki, które zuży-
wają dużo energii elektrycznej. Zapotrzebowanie 
na energię wzrasta na całym świecie. Ceny gwał-
townie rosną. 

Zmiany klimatyczne i zmniejszanie emisji dwu-
tlenku węgla to międzynarodowe priorytety. 
Rządy wydają więc coraz ostrzejsze przepisy. 
W Europie nowa dyrektywa dotycząca produk-
tów zużywających energię ustanawia dorocz-
ne wartości docelowe w zakresie polepszania 
wydajności energetycznej sektora publicznego. 
Oszczędzanie energii jest teraz ważniejsze niż 
kiedykolwiek wcześniej.

Źródła:
Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o 
Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA
www.wwf.pl
www.oszczednydom.pl
www.paszportenergetyczny.pl

Jedyna w Polsce okazja do zaprezentowania kominków na żywo!

Więcej informacji: 
www.kominki.mtp.pl, kominki@mtp.pl, tel. +48 61 869 20 37, 869 21 73, 869 20 94
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Targi pełne ognia

Gwarantujemy doskonałe warunki 
wystawiennicze – nowoczesne pawilony, 
unikatowy system wyciągu spalin!

Dołącz do grona liderów branży 
– pokaż się w Poznaniu!

Sięgnij po unikatowy pakiet korzyści
– nowa formuła konkursu!

W tym samym terminie: www.instalacje.mtp.pl www.tcs.mtp.pl
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Jakie obecnie typy pomp ciepła  
występują na rynku?
Nie wnikając w techniczne szczegóły budowy 
pompy ciepła, ze względu na sposób pozyski-
wania energii cieplnej, na rynku obecne są trzy 
rodzaje pomp ciepła. Wyróżniamy pompy cie-
pła typu solanka-woda (BW), woda-woda (WW) 
i powietrze-woda (AW). Tak zwanym dolnym 
źródłem ciepła, czyli środowiskiem, z którego 
pompa ciepła czerpie energię cieplną, są od-
powiednio: solanka, woda i powietrze. Solanka 
oznacza, że pompa ciepła odbiera energię ciepl-
ną od gruntu. Niemożliwe jest, aby grunt bez-
pośrednio oddawał ciepło w pompie ciepła, to-
też w pompach ciepła typu BW energia cieplna 
gruntu ogrzewa najpierw płyn krążący w prze-
wodach znajdujących się w ziemi, od którego 
następnie odbierane jest ciepło już w pompie 

Jaka pompa ciepła?

ciepła. W drugim typie – WW ciepło odbierane 
jest bezpośrednio od wody, natomiast typ AW 
czerpie energię cieplną z powietrza. Najprostszą 
instalacją jest z pewnością pompa ciepła typu 
AW. Wystarczy ją odpowiednio ustawić (zgodnie 
z zaleceniami producenta), podłączyć odbiornik 
ciepła oraz energię elektryczną i pompa zaczy-
na pracować. Największą niedogodnością przy 
użytkowaniu pomp ciepła typu AW jest zmienna 
temperatura jej dolnego źródła ciepła, czyli po-
wietrza. 

Wszyscy wiemy, że temperatury wahają się i to 
znacznie na przestrzeni roku. W zimie, kiedy po-
trzebujemy najwięcej ciepła do ogrzania domu, 
mamy najniższe temperatury powietrza. W lecie 
odwrotnie – nie potrzebujemy aż tak dużo cie-
pła, a temperatura powietrza jest najwyższa, za-

tem sprawność pompy ciepła największa. Pom-
pa ciepła typu WW (woda-woda) wymaga już 
bardziej skomplikowanej instalacji – konieczne 
jest wykonanie studni zasilającej i studni zrzu-
towej. Minimalna wydajność studni zasilającej 
musi być dopasowana do mocy pompy ciepła 
(np. 900 l/h dla 8 kW mocy i 2500 l/h dla 20 
kW mocy). Zaletą jest raczej stała temperatura 
dolnego źródła, tj. wody. Nie zapominajmy przy 
tym, że wodę do pompy ciepła musi doprowa-
dzić pompa wody, która także zużywa energię 
elektryczną. Pompy ciepła typu WW najczę-
ściej stosowane są w dużych instalacjach, gdzie 
ilość energii elektrycznej zużywanej przez pom-
pę wody jest stosunkowo mała w porównaniu 
z mocą elektryczną i wydajnością samej pompy 
ciepła.
 
Trzecią odmianą pomp ciepła są pompy typu 
BW (solanka-woda). Dolne źródło ciepła może 
być wykonane dwojako: kolektor poziomy lub 
pionowe sondy. W pierwszym przypadku prze-
wody z płynem odbierającym ciepło od gruntu 
układane są poniżej strefy przemarzania gruntu. 
Powierzchnia, jaką zajmie kolektor gruntowy, 
w dużej mierze zależy od wydajności cieplnej, 
a co za tym idzie od rodzaju gruntu, w jakim 
przyjdzie nam posadowić kolektor gruntowy. 

Wydajności cieplne gruntu wahają się w prze-
dziale od 10 do 30 W/m2. Im grunt jest bardziej 
nawodniony, tym większa jego wydajność ciepl-
na. Nieco inaczej sprawa wygląda przy stosowa-
niu sond. Tutaj wydajność cieplna gruntu jest 
przyjmowana w przedziale od 20 do 70 W/mb. 
Doświadczony wiertacz jest w stanie, w trakcie 
wykonywania odwiertu, oszacować wydajność 
cieplną otworu. Lepiej jest przewymiarować 
dolne źródło niż niedowymiarować. Mimo iż 
w fazie projektowej oblicza się jedynie łączną 
głębokość otworów pod sondy gruntowe, naj-
częściej dużo większą wydajność i stabilność 
cieplną gwarantuje wykonanie mniejszej liczby 
głębszych otworów niż więcej, ale za to płytkich 
otworów. Przyjmuję się, że pierwsze kilkanaście 
metrów otworu jest nieykorzystywane, a więc 

przy płytkich otworach może to stanowić duży 
procent łącznej długości otworów. 
 
Podsumowując, najbardziej wydajne i stabilne 
źródło ciepła to sonda pionowa. Zaraz potem 
prawidłowo wykonany poziomy kolektor grun-
towy. Wadą tego rozwiązania jest zajmowanie 
dużej powierzchni terenu, na którym najlepiej 
zasiać trawę i wykorzystywać jako boisko do gry 
w piłkę. Dolne źródło w postaci wody (typ WW) 
jest opłacalne przy dużych instalacjach. Pompy 
ciepła powietrze-woda (AW) są najtańsze w in-
stalacji, ale z oczywistych względów nie gwaran-
tują stabilnej wydajności dolnego źródła ciepła. 
Niezależnie od wyboru rodzaju pompy ciepła, 
każda z nich, jeśli będzie prawidłowo dobrana, 
może być stosowana w Polsce.
 
Podstawowym parametrem definiującym spraw-
ność pompy ciepła jest tzw. współczynnik efek-

Rys. 2. Liczba godzin w sezonie grzewczym w 2009 
roku o temperaturze poniżej podanej

Fo
t. 

Vi
es

sm
an

n

Rys. 1. Procentowy udział czasu o temperaturze 
powyżej podanej
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tywności, w skrócie określany jako współczynnik 
COP. Jest to stosunek wyprodukowanej przez 
pompę ciepłą energii cieplnej do zużytej przez 
pompę ciepła energii elektrycznej. Przykłado-
wo, jeśli pompa ciepła o mocy grzewczej 10 kW 
potrzebuje do pracy prąd trójfazowy o mocy 2,2 
kW, to jej wartość współczynnika COP wynosi 
około 4,5. Można więc powiedzieć, że sprawność 
takiej pompy ciepła wynosi 450%. 

Innym ostatnio pojawiającym się przy opisie 
pompy ciepła parametrem jest wartość współ-
czynnika JAZ. W odróżnieniu od COP jest to war-
tość średniorocznej efektywności pracy pom-
py ciepła. O ile COP odnosi się do chwilowych 
warunków pracy pompy ciepła, to JAZ infor-
muje nas o spodziewanych rocznych kosztach 
i oszczędnościach wynikających z użytkowania 
pompy ciepła.

Którą pompę wybrać dla siebie? 
Jeśli chcemy, aby pompa ciepła była jedynym 
źródłem ogrzewania (tzw. instalacja monowa-
lentna), powinniśmy wybrać spośród pomp 
ciepła typu BW lub WW. Warto wiedzieć, że 
prawie każdą pompę ciepła typu solanka-woda 
(BW) można po uzupełnieniu o zestaw osprzę-
tu eksploatować w konfiguracji typu woda-
-woda (WW). W układzie monowalentnym nie 
ma konieczności dokładania tzw. szczytowego 
źródła ciepła. Prawidłowo dobrana pompa po-
winna zapewnić pokrycie całego zapotrzebo-
wania. Jeżeli pompa ma mniejszą moc niż moc 
obliczeniowa budynku, np. stanowi 85% mocy 
obliczeniowej budynku, to urządzenia należy 
doposażyć w grzałkę elektryczną tworząc in-
stalację monoenergetyczną. Takie rozwiązanie 
pozwala na tańszą inwestycję, bo inwestujemy 
w urządzenie o mniejszej mocy, ale w okresie 

silnych mrozów automatyka pompy ciepła może 
załączyć grzałkę do wspomagania ogrzewania 
czy wygrzewu ciepłej wody użytkowej – takie 
rozwiązanie jest typowe dla pomp AW. Będąc 
przy pompach tego typu, warto dodać, że są to 
urządzenia przeznaczone szczególnie do budyn-
ków nowych o niewielkim zapotrzebowaniu na 
ciepło lub do budynków modernizowanych, wy-
posażonych w nieefektywny system grzewczy, 
w których to pompa stanowić ma podstawowe 
źródło ciepła, a w okresie silnych mrozów po-
zwoli sobie na zwolnienie starego systemu do 
pracy.

Czy jest sens stosowania powietrznej pompy cie-
pła w polskim klimacie?
Pompy ciepła typu powietrze-woda według da-
nych technicznych mogą pracować do minimal-
nej temperatury powietrza -20°C. Współczynnik 
COP wynosi wtedy około 1,9. W praktyce oka-
zuje się jednak, że taką graniczną temperatu-
rą pracy powietrznej pompy ciepła jest -15°C, 
a nawet -10°C. Wydawać by się mogło, że w zi-
mie temperatury powietrza są zwykle niższe niż 
wspomniane -10°C. Okazuje się, że nie jest to 
prawdą. 

Wykres (rys. 1) przedstawia, ile w roku (w pro-
centach) temperatura przekroczyła odpowied-
nio -10, -7,5, -5, -2,5, 0, 2 i 7°C i, co bardziej istot-
ne przy wyborze pompy ciepła, przez jaki czas 
w trakcie trwania sezonu grzewczego były tem-
peratury powietrza wyższe od podanych warto-
ści. W 2009 roku temperatura powietrza poniżej 
-10°C stanowiła tylko 1,06% sezonu grzewcze-
go, czyli niecałe 54 godziny (rys. 2), temperatu-
ra powietrza poniżej -5°C występowała niecałe 
179 godzin, czyli około tydzień w trakcie całe-
go sezonu grzewczego, a temperatury poniżej 
-10°C występowały przez niecałe 54 godziny. 
Oznacza to, że w 2009 roku tylko przez nieco 
ponad dwa dni konieczne byłoby uruchomienie 
drugiego źródła ciepła w systemie grzewczym 
opartym na pompie ciepła typu powietrze-wo-
da. Przez pozostały czas pompa ciepła z powo-
dzeniem byłaby wystarczającym źródłem ciepła.  

Czy jest więc sens stosować powietrzne pompy 
ciepła na obszarze Polski? Oczywiście, że tak! 
Wyniki dotyczą Pomorza, gdzie zimą zwykle jest 
cieplej niż w centralnej i południowej Polsce.

Jakich oszczędności można spodziewać się mając 
pompę ciepła?
Wszystko zależy od wybranego typu pompy cie-
pła. Jak wcześniej wspomniano, najefektywniej-
sze są pompy ciepła typu BW, współpracujące 
z instalacją ogrzewania płaszczyznowego (zwy-
kle podłogowego) i czerpiące ciepło z gruntu za 
pośrednictwem odwiertów. Najmniej efektyw-
ne są pompy ciepła typu AW, z prostej przyczy-
ny, iż temperatura powietrza w zimie jest naj-
niższa. Możemy jednak założyć, że nasze roczne 
oszczędności z tytułu ogrzewania pompą ciepła 
w stosunku do ogrzewania kotłem kondensacyj-
nym na gaz ziemny zredukujemy o połowę.

W stosunku do kotła gazowego tradycyjnego 
oszczędzimy około 60% na opłatach za „paliwo”, 
a w porównaniu z kotłem olejowym oszczędno-
ści wyniosą średnio 70%. Najdroższe jest ogrze-
wanie prądem elektrycznym i w tym wypadku 
średnie roczne oszczędności mogą być wyższe 
średnio 3,5-4,5 razy.

dr inż. Paweł Kowalski
Akademia Viessmann
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1.03.2010-1.03.2012 
Heliosy – Konkurs dla 
projektantów instalacji 
grzewczych, wentylacyjnych  
oraz chłodniczych
Organizator: FLOWAIR
www.heliosy.pl

24-27.01.2012 Poznań (Polska)
Międzynarodowe Targi 
Budownictwa Budma 
Organizator: Międzynarodowe 
Targi Poznańskie sp. z o.o.
www.budma.pl

24-26.02.2012 Sosnowiec (Polska)
SIBEX 2012 – 5. Targi Budowlane 
Silesia Building Expo
Organizator: Centrum Targowo-
Wystawiennicze Expo Silesia
www.exposilesia.pl

06-08.03.2012 Kielce (Polska)
ENEX – Nowa Energia
Organizator: Targi Kielce
www.targikielce.pl

23-25.03.2012 Bydgoszcz (Polska)
III Targi Energii Odnawialnej TEO 2011
Organizator: Targi Pomorskie Sp. z o.o.
www.targi-pom.com.pl

28-30.03.2012 Warszawa (Polska)
IV Międzynarodowe  
Targi Czystej Energii
Organizator: Agencja SOMA
www.cenerg.pl

29-31.03.2012 Stuttgart (Niemcy)
5. CEP® CLEAN ENERGY & 
PASSIVEHOUSE 2012
Organizator: REECO
www.cep-expo.de

kwiecień 2012 Kraków (Polska) 
III FORUM OZE 
energiawgminie.pl 
Organizator: GLOBEnergia
www.energiawgminie.pl

23-26.04.2012 Poznań (Polska)
INSTALACJE 2012
Międzynarodowe Targi 
Instalacyjne
Organizator: Międzynarodowe 
Targi Poznańskie sp. z o.o.
www.instalacje.mtp.pl

08-10.05.2012 Poznań (Polska)
GREEN POWER 2012
Międzynarodowe Targi Energii 
Odnawialnej
Organizator: Międzynarodowe 
Targi Poznańskie sp. z o.o.
www.greenpower.mtp.pl

6 marca 2012 Kielce (Polska) 
V FORUM POMP CIEPŁA
ENEX – Nowa Energia 
Organizator: GEOSYSTEM, 
GLOBEnergia 
www.forumpompciepla.pl

8 marca 2012 Kielce (Polska) 
III Forum SOLAR+ 
ENEX – Nowa Energia 
Organizator: GEOSYSTEM, 
GLOBEnergia
www.solar.globenergia.pl

7 marca 2012 Kielce (Polska) 
IV FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ  
ENEX – Nowa Energia 
Organizator: GEOSYSTEM, 
GLOBEnergia
www.wind.globenergia.pl
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Grzegorz Burek 
dyrektor wydawnictwa 
GEOSYSTEM

g.burek@globenergia.pl

Od pięciu lat zajmujemy się poszanowaniem energii oraz energetyką odnawialną na łamach cza-
sopisma GLOBEnergia. Czytelnicy zainspirowali nas do zajęcia się tematyką termomodernizacji bu-
dynków. Wyrazem tego stał się portal termomodernizacja.com.pl, obecnie termo24.pl. Nasze do-
świadczenie prasowe zmotywowało nas jednak do pójścia krok dalej i prezentacji treści tego portalu  
w postaci e-czasopisma. Mamy nadzieję, że ta forma przypadnie do gustu Czytelnikom naszego portalu ter-
mo24.pl. Z naszą redakcją można się spotkać podczas kieleckich targów ENEX (6-8.03.2012) oraz poznańskich  
INSTALACJE (23-26.04.2012), GREENPOWER (8-10.05.2012) oraz POLEKO (23-26.11.2012) w Poznaniu. 

FORUM GLOB PEŁEN ENERGII
Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie
Data: listopad 2012
Odbiorcy: uczestnicy targów POLEKO, projektanci  
i wykonawcy instalacji, inwestorzy

KOŁO PEŁNE ENERGII 
Miejsce wydarzenia: Warszawa, Poznań,  
Kielce, Kraków
Data: Cały rok
Odbiorcy: uczestnicy targów

KONFERENCJA TECHNOLOGIE ENERGOOSZCZĘDNE 
W BUDOWNICTWIR SAKRALNYM 
Miejsce wydarzenia: Kielce
Data: czerwiec 2012
Odbiorcy: Ekonomowie kościelni

FORUM ENERGIA W GMINIE
Miejsce: Sala Obrad Stołecznego  
Królewskiego Miasta Krakowa
Data: 17-18.05.2012
Odbiorcy: Przedstawiciele samorzadów

Zapraszamy również na ciekawe wydarzenia organizowane przez naszą redakcję:

Szanowni Państwo!

http://www.forumpompciepla.pl
http://www.solar.globenergia.pl
http://www.wind.globenergia.pl
http://www.forumpompciepla.pl
http://www.solar.globenergia.pl
http://www.wind.globenergia.pl
http://www.sklep.globenergia.pl
mailto:g.burek%40globenergia.pl?subject=
mailto:g.burek%40globenergia.pl?subject=
http://www.energiawgminie.pl
http://www.sacroenergia.pl
http://www.kolo.globenergia.pl
http://www.gpe.globenergia.pl

