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Streszczenie:   W artykule przedstawiono efekty energetycz-
ne termomodernizacji jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 
Przeprowadzone analizy wykazały obniżenie sezonowego zapo-
trzebowania na ciepło do ogrzewania budynku o około 90 %, 
osiągając standard zbliżony dla budynków niskoenergetycznych. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną EP dla 
analizowanego budynku jest niższy o około 60 % w stosunku do 
wymagań WT 2008 dla budynków przebudowywanych. 

Słowa kluczowe:  Termomodernizacja, EP, efekty energetyczne, 
sezonowe zapotrzebowanie na ciepło. 

1. WPROWADZENIE 

Jednym z celów wdrożenia Dyrektywy 2002/91/EC Parla-
mentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2002 r. w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków jest obniżenie 
zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym oraz 
wzrost tzw. świadomości energetycznej właścicieli i użyt-
kowników budynków. W przypadku wielorodzinnych bu-
dynków mieszkalnych spółdzielnie, spółki bądź wspólnoty 
mieszkaniowe podejmują od wielu lat działania termomo-
dernizacyjne zmierzające do zminimalizowania zużycia 
energii na cele ogrzewcze. Inaczej wygląda sytuacja w bu-
downictwie jednorodzinnym, stanowiącym blisko 50 % 
wszystkich obiektów mieszkalnych w Polsce [2]. Więk-
szość z tych budynków zużywa znaczne ilości energii do 
celów ogrzewania oraz przygotowania c.w.u. Bardzo często 
właściciele obiektów, zrealizowanych w większości ponad 
dwadzieścia lat temu, negują sens ponoszenia znacznych 
nakładów finansowych związanych z termomodernizacją. 
Ich wątpliwości dotyczą wielkości przyszłych efektów 
energetycznych tzn. oszczędności zużywanej energii. 
W związku z powyższym autor uznał za celowe przedsta-

wienie efektów energetycznych na przykładzie własnego 
zmodernizowanego budynku mieszkalnego.  

2. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU  

MIESZKALNEGO 

Przedmiotowy budynek, wzniesiony w 1938 r., został wy-
konany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne wy-
konano z cegły pełnej gr. 38 cm, stropodach wentylowany 
o konstrukcji drewnianej na bazie stropu belkowego. Strop 
nad nieogrzewaną piwnicą ceramiczny odcinkowy, okna 
drewniane skrzynkowe. Głównym celem podjętych 
usprawnień termo modernizacyjnych było maksymalne 
obniżenie strat ciepła przez przenikanie. Dodatkowo wyko-
nano kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrze-
wania oraz kotła grzewczego (zastosowano dwufunkcyjny 
kocioł gazowy Viessmann Vitopend 100 z elektronicznie 
regulowanym termostatem). Jako dodatkowe źródło ciepła 
wykonano nowe ekologiczne ogrzewanie powietrzne (ko-
minek na drewno Spartherm Varia 16 kW). Ze względu na 
centralne usytuowanie kominka a także otwarte przestrze-
nie w budynku, wykonano  grawitacyjne rozprowadzenie 
ciepłego powietrza na parterze oraz na piętrze budynku. 
Na skutek braku występowania wentylacji w pomieszcze-
niu łazienki, wykonano nowe podłączenie do istniejącego 
przewodu wentylacyjnego. Ściany zewnętrzne budynku 
ocieplono frezowanym styropianem EPS 038 gr. 16 cm, 
eliminując występowanie istniejących mostków termicz-
nych. Ściany przyziemia ocieplono styropianem XPS gr. 
10 cm poziomu istniejących ław fundamentowych. Stropo-
dach został ocieplony dwuwarstwowo. Od strony sufitu 
podwieszanego zastosowano wełnę mineralną gr. 20 cm, 
pustkę powietrzną stropodachu wypełniono sypkim mate-
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riałem termoizolacyjnym z włókna celulozowego typu eko-
fiber gr. 25 cm, w technologii wdmuchiwania. Ze względu 
na ograniczoną wysokość nieogrzewanej piwnicy oraz ko-
nieczność zachowania pierwotnego charakteru stropu od-
cinkowego, strop nad piwnicą zaizolowano od strony 
mieszkania styropianem EPS 038 gr. 10 cm. Było to moż-
liwe ze względu na wysokość kondygnacji w świetle na 
poziomie 3,05 m. Przeprowadzono także wymianę stolarki 
okiennej na okna  drewniane z szybami o współczynniku 
przenikania ciepła U=1,1 W/m

2
K. Zbiorcze zestawienie 

współczynników przenikania ciepła przegród zewnętrznych 
przed i po termomodernizacji przedstawiono w tablicy nr 1. 

Tablica 1. Współczynniki U przed i po 2004 r.  
Table 1. U value before and after 2004 

Lp Przegroda 
U [W/m

2
K] 

do 2004 r. 
U [W/m

2
K]   

po 2004 r. 

1. Ściany zewnętrzne 1,66 0,21 

2. Stropodach 2,08 0,08 

3. Strop nad piwnicą 2,46 0,28 

4. Okna 3,2 1,40 

5. Drzwi 3,0 2,8 

 

W roku 2007 od strony elewacji południowej, na istnieją-
cym balkonie, wykonano bufor termiczny w postaci nie-
ogrzewanego ogrodu zimowego. Konstrukcję zrealizowano 
w systemie ALUPROF MB-45 – ramy aluminiowe, prze-
szklenie z szyb zespolonych o współczynniku przenikania 
ciepła U=1,0 W/m

2
K. Szczelność konstrukcji została za-

pewniona dzięki zastosowaniu specjalnych uszczelek 
z kauczuku syntetycznego EPDM. Zadaszenie wykonano ze 
szkła bezpiecznego podwójnie klejonego – rys 1.  
 

 

Rys.1. Nieogrzewany ogród zimowy 
Fig.1. Winter garden used as a buffer zone 

W celu oceny stanu ochrony cieplnej budynku, po wykona-

niu kompleksowej termomodernizacji, przeprowadzono 

badania termowizyjne. Zasada diagnozowania izolacyjności 

przegród budowlanych polegała na określeniu rzeczywiste-

go rozkładu temperatury na badanej powierzchni przegro-

dy, ustaleniu czy rozkład temperatury jest prawidłowy, czy 

też identyfikuje anomalie termiczne a także ocenie rodzaju 
i zakresu ewentualnych defektów termicznych.  

Badania wykazały, iż ściany zewnętrzne ocieplone w tech-

nologii Bezspoinowego Systemu Ocieplania charakteryzują 

się ogólną jednorodnością izolacyjności termicznej. Analiza 

rozkładu pól temperatury na powierzchniach ścian ze-

wnętrznych wykazała brak występowania miejsc o znacznie 

obniżonej temperaturze, związanych z brakiem jednorodno-

ści w zakresie grubości i jakości izolacji termicznej. Wy-

stępujące różnice temperatury powierzchni elewacji na po-

ziomie ∆tmax≈1K związane są z przyjętą technologią ocie-
plenia (np. z kołkowaniem). Diagnostyka termowizyjna 

potwierdziła poprawność zrealizowanych rozwiązań w za-

kresie ochrony cieplnej – rys 2. Wyeliminowano wszystkie 
mostki termiczne występujące przed modernizacją (tzw. 

defekty cieplne) oraz zminimalizowano oddziaływanie wy-

stępujących mostków konstrukcyjnych np. na połączeniu 

ścian zewnętrznych i stropodachu. Zastosowane rozwiąza-

nia techniczne spowodowały występowanie odmiennego 

mikroklimatu poszczególnych kondygnacji budynku. 

Przedstawione na poniższym termogramie (rys. 2) zróżni-

cowanie pola temperatury w obrębie stolarki okiennej par-

teru i pietra, spowodowane jest faktem utrzymywania się 

w sezonie grzewczym (przede wszystkim ogrzewanie ko-

minkowe) wyższej temperatury na parterze - różnica 

∆t≈2K. Na skutek istnienia ogrodu zimowego od strony 
południowej, poza sezonem grzewczym, na kondygnacji 
piętra temperatura jest wyższa od temperatury panującej na 

parterze budynku o 4K.   

 

 

Rys.2. Termogram ściany frontowej 
Fig.2. Thermography measurements on front wall 
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3. ZASADY OBLICZANIA WSKAŹNIKÓW  
E, EP, EK 

W celu wykazania odpowiednich efektów energetycznych 
przeprowadzono obliczenia sezonowego zapotrzebowania 

na ciepło do ogrzewania budynku i wskaźnika E, a także 

obliczono wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię 

pierwotną EP. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło obli-

czono w oparciu o normę PN-B-02025 [4]. Sezonowe zapo-

trzebowanie na ciepło do ogrzewania Qh (kWh/rok) w wy-

odrębnionej  j-tej strefie budynku oblicza się jako różnicę 

strat ciepła oraz zysków od promieniowania słonecznego 

i źródeł wewnętrznych, z uwzględnieniem stopnia wyko-

rzystania zysków ciepła (1): 

Qh = Σ [Qz + Qw + Qg + Qa – ηm (Qsw + Qi)] (1) 

w którym: 

ηm - współczynnik wykorzystania zysków ciepła  

w m-tym miesiącu sezonu ogrzewczego, 

Qz - straty ciepła przez przegrody zewnętrzne, stykające się 

z powietrzem zewnętrznym,  

w m-tym miesiącu sezonu ogrzewczego, 

Qw - straty ciepła przez przegrody wewnętrzne,  

do pomieszczeń przyległych o temperaturze różnej  

od temperatury wewnętrznej i-tej strefy,  

w m-tym miesiącu sezonu ogrzewczego, 

Qg  - straty ciepła przez podłogi do gruntu  

w m-tym miesiącu sezonu ogrzewczego, 
Qa  - straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego 

w m-tym miesiącu sezonu ogrzewczego, 

Qsw - zyski ciepła słonecznego przez okna  

w m-tym miesiącu sezonu ogrzewczego, 

Qi  - wewnętrzne zyski ciepła  

w m-tym miesiącu sezonu ogrzewczego. 

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 

ogrzewania w standardowym sezonie ogrzewczym 

(kWh/m
3
rok) oblicza się jako iloraz całkowitego zapotrze-

bowania i kubatury ogrzewanej części budynku ze wzoru 

(2): 

V

Q
E h
=

  (2) 

w którym: 

V – kubatura części nadziemnej budynku, obliczona zgod-

nie z PN, powiększona o kubaturę ogrzewanych pomiesz-

czeń na poddaszu użytkowym lub w piwnicy i pomniejszo-

na o kubaturę wydzielonych klatek schodowych, szybów, 

wind, otwartych wnęk, loggii i galerii. 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotną 

(kWh/m
2
) oblicza się ze wzoru (3) zawartego w rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. 

w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energe-

tycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku 

stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz 

sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charaktery-

styki energetycznej (2) [2],[5]: 
 

fP AQEP /=   (3) 

w którym: 

QP - roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną dla 

ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody oraz 

urządzeń pomocniczych (4), 

Af - powierzchnia ogrzewana (o regulowanej temperaturze) 

budynku lub lokalu mieszkalnego. 

WPHPP
QQQ

,,

+=   (4) 

w którym: 
QP,H  - roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez 

system grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania 

 i wentylacji, 

QP,W  - roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez 

system do podgrzania ciepłej wody.  

 

Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową 

(kWh/m
2
rok) oblicza się ze wzoru (5): 

fWKHK AQQEK /)(
,,

+=   (5) 

w którym: 

QK,H  - roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez 

system grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania  
i wentylacji, 

QK,W  - roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez 

system do podgrzania ciepłej wody. 

 

4. EFEKTY ENERGETYCZNE  

Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 

ogrzewania budynku przed wykonaniem termomodernizacji 

wykazały, że prawie 47 % całkowitych strat ciepła z bu-

dynku stanowiły straty związane z przenikaniem przez 

ściany zewnętrzne. Straty ciepła przez przenikanie przez 

stropodach stanowiły ok. 23 % całości, a przez strop nad 
piwnicą nieogrzewaną ok. 19 % całkowitych strat ciepła 

z budynku. Przez stolarkę okienną i drzwiową straty wyno-

siły ok. 8 %. Ze względu na występowanie wentylacji tylko 

w pomieszczeniu kuchni straty ciepła na podgrzanie powie-

trza wentylacyjnego przed termomodernizacją stanowiły 

ok. 3 % całości – rys. 3. Sezonowe zapotrzebowanie na 

ciepło wynosiło 92.270 kWh/rok. Wskaźnik sezonowego 

zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania wynosił 

E=636 kWh/m
2
rok.  
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Rys.3. Struktura strat ciepła [kWh/rok] przed termomodernizacją. 
Fig. 3. Heat loss before energy-saving measures. 

Po wykonaniu termomodernizacji sezonowe zapotrzebowa-

nie na ciepło do ogrzewania wynosi 11.430 kWh/rok. 
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 

ogrzewania wynosi E=85 kWh/m
2
rok. Przeprowadzone 

prace modernizacyjne, pozwoliły na zmniejszenie strat cie-

pła przez przenikanie przez ściany zewnętrzne o 83 %, 

przez stolarkę okienną  i drzwiową o 55 %, przez stropo-

dach o 94 % a przez strop nad piwnica nieogrzewaną 

o 90 %. Ze względu na zmianę kwalifikacji wiatrołapu (ak-

tualnie jako pomieszczenie nieogrzewane), w strukturze 

strat ciepła budynku występują dodatkowo straty przez 

przenikanie przez ściany pomieszczeń nieogrzewanych.  

Zestawienie struktury strat ciepła po zrealizowanych zabie-

gach termo modernizacyjnych przedstawiono na rys. 4. 
W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu użytkowania 

podczas prac modernizacyjnych wykonano dodatkową 

wentylację łazienki, tym samym zwiększając stratę ciepła 

na podgrzanie powietrza wentylacyjnego o ok. 71 %. 

 

Rys.4. Struktura strat ciepła [kWh/rok] po termomodernizacji. 
Fig. 4. Heat loss after energy-saving measures. 

Ze względu na znaczne straty ciepła przez przegrody prze-

szklone podczas prowadzonej modernizacji zmniejszono 

powierzchnię okien, skutkując tym samym obniżeniem 

zysków cieplnych od promieniowania słonecznego  

o ok. 20 %. W bilansie energetycznym budynku, ze wzglę-

du na ilość zamieszkujących osób, zwiększyły się we-

wnętrzne zyski ciepła o ok. 35 %. Graficzne porównanie 

strat ciepła przed i po modernizacji przedstawiono na rys. 5. 

 

Rys.5. Porównanie strat ciepła [kWh/rok] przed i po termomoder-
nizacji. 
Fig. 5. Heat loss before and after energy-saving measures 
[kWh/year]. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  jedną z wielkości 

charakteryzującą budynek pod kątem zużycia energii jest 

wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną 

EP. Uwzględniając rzeczywistą eksploatację przedmioto-

wego budynku (przy założeniu źródła ogrzewania w pro-

porcjach: 95 % biomasa, 5 % gaz) wskaźnik EP wynosi 

62,62 kWh/m
2
rok. Obliczona wielkość jest niższa o około 

60 % od wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na 

energię pierwotną dla budynków przebudowywanych, która 

dla przedmiotowego budynku wynosi 161,6  kWh/m
2
rok.  

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla budynku 
wynosi QK=25189 kWh/rok, wskaźnik rocznego zapotrze-

bowania na energię końcową EK=188,82 kWh/m
2
rok. Zapo-

trzebowanie ciepła użytkowego do podgrzania c.w.u. QW,Nd 

wynosi 1551 kWh/rok. W przypadku braku uwzględnienia 

w obliczeniach źródła ciepła na biomasę, pozostawiając 

jedynie ogrzewanie gazowe wskaźnik EP dla budynku wy-

niesie 161 kWh/m
2
rok. W przedstawionych analizach nie 

uwzględniono wpływu zmniejszenia strat ciepła na pod-

grzanie powietrza wentylacyjnego ze względu na występo-

wanie bufora termicznego (ogrodu zimowego). Przeprowa-

dzone modelowanie budynku w programie ESP-r wykazało, 
że zastosowany bufor termiczny zmniejsza stratę na pod-

grzanie powietrza wentylacyjnego o ok. 6 %.  

5. PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone obliczenia wykazały, iż zrealizowana ter-

momodernizacja może być dobrym przykładem obniżenia 

zużycia energii w istniejących jednorodzinnych budynkach 

mieszkalnych. Rzeczywiste zużycie energii w budynku 

pozwoliło na określenie czasu zwrotu poniesionych nakła-

dów na poziomie 8 lat (z uwzględnieniem zmian cen 

ogrzewania). W kolejnych latach, z punktu widzenia pla-

45 650,0

7 960,0

22 672,0

18 769,8
2 660,0

ściany 

zewnetrzne

okna i drzwi

stropodach

strop nad 

piwnicą

5 779,8

3 602,2

873,4

1 680,8

4 560,0

514,7

ściany 

zewnetrzne

okna i drzwi

stropodach

0,0

20 000,0

40 000,0

60 000,0

Przed 

2004 

r.

Po 

2004 

r.

ściany 

zewnętrzne



 

49 

nowanego okresu użytkowania budynku, działania termo-

modernizacyjne, spowodują znaczne oszczędności związa-

ne z kosztami ogrzewania budynku zimą oraz poprawę 

komfortu cieplnego latem. Przedstawione wyniki obliczeń 

pozwalają na stwierdzenie, że możliwe jest osiągnięcie 

standardu modernizowanych budynków (także tych wybu-

dowanych przed 1945 r.), zbliżonego do standardu określa-
nego w literaturze jako budynki energooszczędne.  

THERMORENOVATION OF DWELLING HOUSE 

IN THE ASPECT ENERGETIC EFFECT 

Summary:   The energy renovation of existing buildings is an 
important tool for the reduction of energy consumption in the 
building sector. In the paper the analysis of energetic effect of 
dwelling house is presented.  
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