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Nasze spo∏eczeƒstwo jest uzale˝nione od energii. Âwiatowe 
zu˝ycie energii gwa∏townie roÊnie, podczas gdy rezerwy paliw 
kopalnych zmniejszajà si´ w osza∏amiajàcym  tempie. Na 
ca∏ym Êwiecie miliony obywateli i przedsi´biorstw p∏acà za to 
wysokà cen´. Przerywane dostawy gazu w Europie, instalacje 
ropy naftowej i gazu zniszczone przez huragany, wojn´ oraz 
zamieszki – wydarzenia z ostatnich lat dok∏adnie ilustrujà jak 
wielka cz´Êç naszego codziennego ˝ycia zale˝y od sta∏ych 
i tanich dostaw energii. JesteÊmy wra˝liwi tak samo jak nasz 
delikatny klimat, gdy˝ nadmierne zu˝ycie paliw kopalnych 
równie˝ zanieczyszcza powietrze.

Co mo˝emy z tym zrobiç? Wi´cej ni˝ myÊlisz. W Europie 
i Ameryce Pó∏nocnej budynki sà odpowiedzialne za oko∏o 
40% zu˝ycia energii jak i zanieczyszczanie atmosfery CO2 
przez cz∏owieka. Jednak˝e wi´kszoÊç tej drogiej energii 
tracimy niepotrzebnie, powodujàc, ˝e popyt i ceny energii 
rosnà, zwi´kszajàc zanieczyszczenie oraz zmniejszajàc komfort 
wewnàtrz pomieszczeƒ.

Dzisiejsza, dobrze przetestowana i kosztowo efektywna 
technologia  mo˝e zaoszcz´dziç do 90% energii 
wykorzystywanej do ogrzewania zarówno nowych jak 
i starych budynków.

EfektywnoÊç energetyczna jest olbrzymim, ciàgle jeszcze 
lekcewa˝onym, êród∏em oszcz´dnoÊci pieni´dzy. Tylko w 
Europie op∏acalne inwestycje w bardziej energooszcz´dne 
budynki mog∏yby zaoszcz´dziç ponad 270 miliardów Euro 
oraz oko∏o 400 milionów ton zanieczyszczeƒ CO2 rocznie. 
Dodatkowo mo˝na by stworzyç przesz∏o 500.000 miejsc pracy, 
zw∏aszcza w regionach o wi´kszym bezrobociu.

Niniejszy raport nie tylko mówi o tym,  w jaki sposób Grupa 
Rockwool dba o Êrodowisko wokó∏ siebie. Co wa˝niejsze, 
zwraca uwag´ na kilka psychologicznych, prawnych oraz 
praktycznych barier, które powinny byç usuni´te po to, 
aby wykorzystaç wielki potencja∏ oszcz´dnoÊci energii, który 
istnieje w spo∏eczeƒstwie. Poznacie w∏aÊcicieli domów, 
prawników oraz przedstawicieli bran˝y budowlanej i dowiecie 
si´ w jaki sposób podj´li to wyzwanie. To nie musi byç takie 
trudne. My te˝ mo˝emy to zrobiç!

Elco van Heel
Dyrektor Generalny Grupy Rockwool
Wrzesieƒ 2006

Zrób to - nie usprawiedliwiaj si´. Musimy i mo˝emy pokonaç bariery i stworzyç 
bardziej efektywnà energetycznie, zrównowa˝onà przysz∏oÊç.

Mo˝emy to 
zrobiç!
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Energia wprawia Êwiat w ruch. Bez niej nic nie dzia∏a. Âwiatowe 

zu˝ycie energii zwi´ksza si´. JesteÊmy zale˝ni od bezpiecznych 

dostaw tanich paliw. Tymczasem 86% naszej energii pochodzi z 

kurczàcych si´, nieodnawialnych êróde∏, które znajdujà si´ jedynie 

w niewielu krajach.

Ostatnie wydarzenia pokazujà jak bardzo jesteÊmy podatni na 

polityczne lub techniczne zak∏ócenia: europejskie kryzysy gazowe 

dotyczàce rosyjskich dostaw zimà, zniszczenia spowodowane 

huraganami w Zatoce Meksykaƒskiej, polityczne zamieszki oraz 

ataki na instalacje ropy i gazu w Nigerii i na Ârodkowym Wschodzie.

Wiele osób doÊwiadczy∏o podwojenia cen energii po tym, kiedy 

na poczàtku 2003 roku, ceny ropy zwi´kszy∏y si´ z 24$ za bary∏k´. 

Kontrola nad zasobami energii oraz jej cenami jest skoncentrowana 

w niewielu r´kach. 80% krajów wydobywajàcych rop´ stoi w 

obliczu albo ju˝ boryka si´ z malejàcym wydobyciem, co pozostawia 

najwi´ksze rezerwy wy∏àcznie w czterech krajach. Importerzy energii 

tracà ekonomicznà i politycznà wolnoÊç. 

Odzyskiwanie naszej wolnoÊci
Uzaleznienie od importu  energii roÊnie w wielu  paƒstwach o 

silnych gospodarkach, takich jak Stany Zjednoczone, Chiny, Indie 

oraz Japonia. W Unii Europejskiej osiàga poziom 70%. 

Ale zrównowa˝one, wydajne kosztowo sposoby odzyskiwania 

naszej niezale˝noÊci naprawd´ istniejà. Teraz nadszed∏ czas by je 

wykorzystaç.

Zaoszcz´dzona energia – tzw. „negad˝ule”, sta∏a si´ wi´kszym 

êród∏em energii ni˝ ropa. Co wi´cej – êród∏o to jest dalekie od 

wyczerpania si´.

Dlaczego trzeba oszcz´dzaç energi´?

W 2005 roku zu˝yliÊmy 5 razy wi´cej ropy ni˝ odkryliÊmy. Nowoodkrytych z∏ó˝ 
nie by∏o tak ma∏o od czasu II Wojny Âwiatowej, a przepaÊç mi´dzy zu˝yciem a 
nowo znalezionymi zasobami ciàgle roÊnie. Mi´dzynarodowa Agencja Energii (IEA) 
przewiduje, ˝e jeÊli nic nie zrobimy, globalny popyt na rop´ osiàgnie do 2030 roku 
115 milionów bary∏ek dziennie, wzrastajàc od obecnego poziomu 85 milionów 
bary∏ek. Dzisiejsze rezerwy nie sà wystarczajàce. W czasie krótszym ni˝ 25 lat musi 
byç odkryte cztery razy wi´cej ropy ni˝ wydobywa si´ ze z∏ó˝ na Morzu Pó∏nocnym.

Czy wystarczy ropy?

   odkrycia
   ekstrapolacja

   zu˝ycie
   prognoza IEA

èród∏o : ASPO www.peakoil.net/DiscoverGap.html

Gigabary∏ki rocznie: Gigabary∏ki rocznie:

Ogrzewanie – niedoceniony po˝eracz energii
74% niemieckich respondentów nie wiedzia∏o, ˝e ogrzewanie jest ich najwi´kszym „energo˝ercà”. 
Prawie 30% nawet nie zna∏o swoich miesi´cznych wydatków na ogrzewanie. 
 
 Przeczytaj wi´cej o tym gdzie zu˝ywasz najwi´cej energii:
 www.zukunft-haus.info/page/index.php?id=1519

èród∏o: Sonda˝ Emnid „Zukunft haus 2003” dla Deutsche Energie – Agentur 

   Samochód
   Goràca woda
   Ogrzewanie
   Urzàdzenia elektryczne
   Nie wiem

Jak myÊlà ludzie

Gdzie zu˝ywasz najwi´cej energii?

Jak jest naprawd´ 

samochód - 14% goràca woda - 18% ogrzewanie - 26% urzàdzenia elektryczne - 39%  nie wiem - 3% 

samochód - 31% goràca woda - 8% ogrzewanie - 53% urzàdzenia elektryczne - 8%
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Budynki – najwi´kszy u˝ytkownik energii
Budynki wykorzystujà 40% energii zu˝ywanej w Europie 

oraz Ameryce Pó∏nocnej, wraz z ogrzewaniem i ch∏odzeniem 

sà najwi´kszym po˝eraczem energii. Potencja∏ na korzystne 

oszcz´dzanie energii jest ogromny, a pozostaje w du˝ym stopniu 

niewykorzystany . Technologia nie jest ani hipotetyczna ani taka, 

na którà nie mo˝na sobie pozwoliç, a jej skutecznoÊç jest dobrze 

udowodniona. Mo˝e ona nawet polepszyç jakoÊç naszego ˝ycia.

Z dzisiejszà technologià „domu pasywnego”, mo˝liwe jest 

zaoszcz´dzenie do 90% energii potrzebnej do ogrzania budynku, 

jak równie˝ zmniejszenie zapotrzebowania na jego ch∏odzenie. 

Koniec tracenia pieni´dzy
Ka˝dego roku, tylko w samej Europie traci si´ 270 miliardów 

Euro (ponad 600 Euro na obywatela), zwyczajnie dlatego, ˝e nie 

wykorzystujemy nowoczesnych standardów energetycznych przy 

modernizacji naszych budynków. GdybyÊmy to robili, przy obecnych 

cenach energii, ka˝de zainwestowane Euro zwróci∏o by si´ 11-

krotnie. Mit, ˝e efektywnoÊç energetyczna jest kosztowna, jest po 

prostu b∏´dny. Nierobienie niczego jest kosztowne. 

Budynki tracà du˝o energii - sà 
odpowiedzialne za oko∏o 40% 
energii zu˝ywanej w Europie 
i Ameryce Pó∏nocnej

Brak dzia∏aƒ zwi´ksza w UE zanieczyszczenie CO2 do 400 

milionów ton rocznie (wi´cej ni˝ w zobowiàzaniu EU-15 zawartym w 

Protokole z Kyoto), jak równie˝ pozbawia ten region Êwiata 530.000 

dodatkowych miejsc pracy.

Gdyby równie˝ wszystkie nowe budynki korzysta∏y z oszcz´dnej, 

nisko-energetycznej technologii, zyski mog∏yby byç nawet wi´ksze.

Dzia∏aj teraz
Nowy budynek mo˝e przetrwaç 100 lat lub nawet wi´cej. Istniejàce 

budynki sà zazwyczaj modernizowane co 30 lat lub 3-4 razy w czasie 

swego istnienia. Zastosowana w nich dziÊ bàdê pomini´ta izolacja ma 

wi´c wieloletni, trwa∏y wp∏yw ekonomiczny i Êrodowiskowy. Dlatego 

bàdê màdry - dzia∏aj teraz i zacznij braç pod uwag´ wzrost kosztów 

energii oraz kosztów Êrodowiskowych przez nast´pnych 30, a nawet 

100 lat. 

 Przeczytaj wi´cej o tym dlaczego oszcz´dzanie energii w budynkach staje si´ 
coraz wa˝niejsze na www.rockwool.com - w sekcji “energia”.
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Od 1991 roku 10 kolejnych lat by∏o rekordowo ciep∏ymi latami. 2005 

rok nie stanowi∏ wyjàtku i by∏ najcieplejszym rokiem w tym okresie. 

W 2005 roku wszed∏ w ˝ycie Protokó∏ z Kyoto. Wymaga on do 

2012 roku 5,2% redukcji emisji CO2 od poziomu z roku 1990. Jest 

to niewielki, lecz wa˝ny, pierwszy krok. W tym roku w Montrealu 

rozpocz´∏y si´ negocjacje na temat kolejnego porozumienia 

dotyczàcego klimatu. Ministrowie Ârodowiska paƒstw Unii 

Europejskiej polecili krajom uprzemys∏owionym zredukowanie do roku 

2050 emisji CO2 o 60-80%, aby Êrednia, globalna temperatura mog∏a 

wzrosnàç „jedynie” o 2°C. Natomiast wiele emisji CO2 na Êwiecie, 

∏àcznie z najwi´kszymi z USA oraz Chin, nie jest jeszcze obj´tych 

˝adnym porozumieniem. 

Te kraje – nie wspominajàc biedniejszych, rozwijajàcych si´ 

paƒstw - obawiajà si´, ˝e nie b´dà mog∏y pozwoliç sobie na 

inwestycje zwiàzane z redukcjà CO2. Jednak˝e wzrastajàce ceny 

energii zacz´∏y uÊwiadamiaç ludziom, ˝e nie mogà pozwoliç sobie 

na nie inwestowanie. Mi´dzynarodowa Agencja Energii podkreÊla 

fakt, i˝ ograniczenie emisji CO2 zmniejsza zarówno wydatki na 

energi´ jak i nacisk na wzrost cen energii. Wobec tego coraz wi´cej 

osób podejmujàcych decyzj´ musi byç w pe∏ni Êwiadomych jak 

∏atwo osiàgalna jest efektywnoÊç energetyczna i zmniejszona emisja 

CO2 w∏aÊnie w budynkach.

Koszty ubezpieczenia wynikajàce z 
podnoszenia si´ poziomu morza, coraz 
groêniejszych powodzi oraz innych zjawisk 
b´dàcych skutkiem zmian klimatycznych, 
do 2010 roku b´dà si´gaç 265 miliardów $
rocznie. Swiss Re, druga pod wzgl´dem wielkoÊci firma 
reasekuracyjna na Êwiecie.

Zmiany klimatyczne 
– czy dostrzegamy ró˝nic´ ?
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CZY WIESZ ˚E?

Izolacja Rockwool sprzedana tylko w tym roku, 

zmniejszy emisj´ CO2 o ponad 100 milionów

przez nast´pnych 50 lat.

Ukryta, efektywna kosztowo redukcja CO2

Izolacja jest jednym z najbardziej efektywnych kosztowo i dobrze 

udokumentowanych sposobów, w jaki mo˝emy zmniejszyç emisje 

CO2. Ka˝dego roku mo˝na by zredukowaç emisj´ CO2 o 400 

milionów ton oraz zaoszcz´dziç 270 miliardów Euro, gdyby w Unii 

Europejskiej dostosowywano budynki poddawane modernizacji do 

wspó∏czesnych standardów energetycznych. 

Ten potencja∏ zmniejszenia emisji CO2 , stanowiàcy wi´cej ni˝ w 

zobowiàzaniu redukcji zawartym przez EU-15 w Protokole z Kyoto, 

zosta∏ potwierdzony przez ekspertów ds. energii z  Ecofys.

600 Euro wi´cej i tona CO2 mniej 
na mieszkaƒca Europy ka˝dego roku – to 
w∏aÊnie osiàgniemy, jeÊli u˝yjemy 
nisko-energetycznej technologii 
modernizujàc budynki w Europie.

OgólnoÊwiatowy, zorganizowany przez ONZ, Mi´dzyrzàdowy 

Panel ds. Zmian Klimatycznych ocenia, ˝e wi´ksza efektywnoÊç 

energetyczna w budynkach i przemyÊle mog∏aby zmniejszyç emisje 

CO2 do ponad miliona ton rocznie, w sposób nie tylko efektywny 

kosztowo, ale tak˝e zyskowny. 

Poprawiajàca mikroklimat wn´trz oraz jakoÊç ˝ycia, lepsza 

efektywnoÊç energetyczna budynków mo˝e okazaç si´ 

popularniejszym sposobem na ograniczenie emisji CO2 ni˝ np. 

rezygnacja z samochodów, skutkujàca zmniejszeniem naszej 

mobilnoÊci. 

Budynki tracà 270 miliardów Euro rocznie w ca∏ej Europie

CZY MO˚EMY TO NAPRAWIå? TAK, MO˚EMY!

Unijny komisarz do spraw energii, Andris Piebalgs, wspiera podejÊcie „mo˝esz to zrobiç” reprezentowane przez Boba Budowniczego, 

popularnà postaç kreskówek. Musimy skoƒczyç z marnowaniem energii w naszych budynkach oraz nadmiernà emisjà CO2.

 Przeczytaj o raporcie Ecofrys, który otrzyma∏ Komisarz Andris Piebalgs, na: www.eurima.org/270yeswecan

© 2006 HIT Entertainment Limited and Keith  Chapman
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TE˚  MO˚ESZ  TO  ZROBIå!

Od przeszkód do kroku we w∏aÊciwym kierunku – jak pokonaç 
trudnoÊci na drodze do energooszcz´dnego budownictwa? 
Istnieje wiele wyzwaƒ, ale jak ∏atwo si´ przekonaç, sà one do 

przezwyci´˝enia. Inni ju˝ to zrobili. Ty te˝ mo˝esz!

 Przeczytaj wi´cej jak pokonaç przeszkody na drodze ku 
energooszcz´dnym budynkom na: www.rockwool.com

Rynki ropy naftowej sà podatne na 
zak∏ócenia spowodowane kl´skami 
˝ywio∏owymi bàdê konfl iktami 
politycznymi. Huragany Katrina i Rita 
zmiot∏y z mi´dzynarodowych rynków 1,4 
miliona bary∏ek dziennej produkcji, co 
stanowi wi´cej ni˝ ca∏kowite wydobycie 
w Libii czy Angoli.

EfektywnoÊç energetyczna – sprawà 
najwy˝szej wagi na Zachodzie i Wschodzie 

Zachodnie obawy
Stany Zjednoczone sà najwi´kszym na Êwiecie u˝ytkownikiem 

energii. RoÊnie tam troska o to, jak sprostaç popytowi na energi´ 

oraz zapewniç bezpieczeƒstwo dostaw energii. Ameryka jest 

„uzale˝niona od ropy naftowej”, powiedzia∏ prezydent Bush w 

swoim przemówieniu nt stanu paƒstwa. Przeci´tny Amerykanin 

zu˝ywa dwa razy wi´cej energii ni˝ przeci´tny Europejczyk. 

S∏aba efektywnoÊç energetyczna amerykaƒskiego spo∏eczeƒstwa 

powoduje, ˝e jest ono zale˝ne od importu energii. NiestabilnoÊç 

w regionach, które produkujà rop´ naftowà, mo˝e uniemo˝liwiç 

pewnà dostaw´ taniej energii.

Amerykaƒskie budynki zu˝ywajà oko∏o 40% ca∏ej energii, 

ale a˝ 70% ca∏ej elektrycznoÊci. Wed∏ug Amerykaƒskich W∏adz 

Energetycznych (EIA), potencja∏ oszcz´dnoÊci energii w budynkach 

mieszkalnych wynosi 57-68%. Przeci´tny budynek jednorodzinny 

ma 237m2 powierzchni u˝ytkowej, czyli  ponad dwa razy wi´cej 

ni˝ wynosi Êrednia w Europie, a 77% wszystkich amerykaƒskich 

domów korzysta si´ z klimatyzacji. Dobra izolacja cieplna domu 

ma decydujàce znaczenie dla redukcji zu˝ycia energii zarówno do 

ogrzewania jak i ch∏odzenia.

Od roku 2006, jak i przez ca∏y 2007 rok, nowy narodowy Plan 

Energetyczny (pierwszy od 14 lat) wprowadza m.in. ulgi nawet 

do 2.000 $ dla tych w∏aÊcicieli domów, którzy  b´dà je efektywnie 

izolowaç.   

Prowincje kanadyjskie równie˝ wspierajà oszcz´dzanie energii 

w budynkach. Przyk∏adowo, w Kolumbii Brytyjskiej, produkty 

przyczyniajàce si´ do oszcz´dzania energii, w tym izolacja cieplna - 

zosta∏y zwolnione od lokalnego podatku od sprzeda˝y.
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„Bez wzrostu efektywnoÊci zu˝ycia energii w Rosji, 
zostaniemy pozbawieni albo mo˝liwoÊci eksportu 
gazu albo wzrostu gospodarczego, bàdê te˝ ich obu 
jednoczeÊnie”

I.Bashmakov, Centrum EfektywnoÊci Energetycznej, Rosja

TY TE˚ MO˚ESZ TO ZROBIå!

Skoƒczyç z jednolitymi op∏atami
Ujednolicone stawki, w których wi´ksza cz´Êç op∏at za 

ogrzewanie jest sta∏a i niezale˝na od iloÊci energii zu˝ywanej 

przez lokatorów, hamujà popraw´ energooszcz´dnoÊci. 

Wprowadzenie nowej, unijnej dyrektywy dotyczàcej efektywnoÊci 

koƒcowego u˝ytkowania energii i us∏ug energetycznych oznacza, 

˝e dostawcy energii b´dà musieli zmieniç taryfy i uzale˝niç je od 

rzeczywistego zu˝ycia energii.

Stosowaç zach´ty
Na W´grzech przyznawana jest subwencja do 1.500 Euro na 

mieszkanie na popraw´ efektywnoÊci energetycznej. Celem 

w´gierskiego rzàdu jest odnowienie 80% z 800.000 istniejàcych 

mieszkaƒ w blokach ju˝ do 2013 roku. Zapotrzebowanie na 

tego rodzaju ulepszenia termomodernizacyjne jest tak wielkie, ˝e 

poczàtkowe fundusze subwencji wyczerpa∏y si´ zaledwie w ciàgu 

11 dni.  

 Przeczytaj wi´cej o modernizacji budynków wielorodzinnych na: 
www.euroace.org/highrise/index.htm

Sprawiç, aby Rosji starczy∏o energii
Dla milionów odbiorców gazu w Europie, kryzys w dostawach 

energii zimà by∏ niemi∏ym zaskoczeniem: eksport energii z Rosji 

jest niezwykle istotny. I to nie tylko dla jej gospodarki, przynoszàc 

decydujàce dochody z eksportu, ale równie˝ dla importujàcych 

energi´ krajów w Europie i Azji. Zak∏ócenia dostaw dla europejskich 

odbiorców pokaza∏y politycznà kruchoÊç systemu dostaw energii. 

Co gorsze, rosyjska s∏aba efektywnoÊç energetyczna mo˝e 

zahamowaç wzrost i pogorszyç koniunktur´ zarówno w Rosji jak 

i Europie gdy, tak jak w trakcie tej zimy, zabraknie wystarczajàcej 

iloÊci energii czy wystarczajàco pojemnego rurociàgu dla 

zapewnienia dostatecznego poziomu eksportu.

Ogromne zapotrzebowanie na izolacj´
Miliony budynków i obiektów przemys∏owych w Rosji potrzebujà 

lepszego wykorzystania energii podczas mroênych zim i upalnych 

lat. W wielu starych blokach mieszkalnych beton ulega zniszczeniu 

z powodu braku izolacji. W 2006 roku ogromne zapotrzebowanie 

na izolacj´ cieplnà w Rosji sk∏oni∏o Grup´ Rockwool do otwarcia 

drugiej fabryki skalnej we∏ny mineralnej, zlokalizowanej ko∏o Sankt 

Petersburga. 
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Dobra izolacja oraz wentylacja majà zastosowanie nie tylko w Europie Pó∏nocnej. 
Niskoenergetyczne i pasywne domy zdobywajà popularnoÊç równie˝ w krajach o 
goràcym klimacie. 

W∏oski projekt Rockwool w Piemoncie 
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Zakup domu pasywnego jest prostym sposobem na zaoszcz´dzenie 

70-90% wydatków na ogrzewanie oraz poprawienie mikroklimatu 

wn´trza – nie musisz nawet kiwnàç palcem, aby mieç Êwie˝e 

powietrze.

 Dobra izolacja o gruboÊci nawet do 50 cm oraz wydajny 

energetycznie system wentylacyjny zapewniajà komfort oraz 

zapobiegajà nadmiernie wysokim rachunkom za energi´. Jako ˝e 

budynek pasywny zatrzymuje wi´kszoÊç ciep∏a, darmowa s∏oneczna 

energia pasywna, ciep∏o ludzkiego cia∏a oraz energia wytwarzana 

przez urzàdzenia, dajà ciep∏o, które nic nie kosztuje.

Dotychczas zbudowano ponad 6.000 domów pasywnych. 

Dom pasywny zu˝ywa na ogrzewanie maksymalnie 15 kWh na m2 

powierzchni rocznie. Jego roczne ca∏kowite zu˝ycie energii (∏àcznie z 

energià wykorzystywanà przez wszelkie urzàdzenia) nie przekracza 

120 kWh na m2. Oszcz´dnoÊci energetyczne rekompensujà z 

nawiàzkà dodatkowe koszty inwestycji wynoszàce oko∏o 5-15%.

Co jest niezb´dne w domu pasywnym?
• Odpowiednia izolacja (300-500 mm)

• Energooszcz´dne potrójnie szklone okna 

• Brak mostków termicznych 

• Kontrolowana wentylacja z efektywnym odzyskiem ciep∏a

• SzczelnoÊç na przenikanie powietrza 

•  Optymalne usytuowanie i zaprojektowanie budynku 

umo˝liwiajàce pozyskanie energii s∏onecznej, a zarazem 

unikni´cie niekorzystnego nas∏onecznienia,  

•  Sprz´ty zu˝ywajàce ma∏o energii

MO˚ESZ TO ZROBIå!

Przezwyci´˝yç krótkowzrocznoÊç 
Kto dba o konserwacj´ oraz koszty eksploatacji? Zbyt ma∏o 

ludzi! Oszcz´dzenie na izolacji okazuje si´ kosztowne na 

d∏u˝szà met´. Gdy komunalna spó∏dzielnia mieszkaniowa w 

Landskoronie, w Szwecji, chcia∏a zbudowaç mieszkania na ka˝dà 

kieszeƒ, skalkulowa∏a d∏ugoterminowe koszty eksploatacji, a nie 

wy∏àcznie koszty budowy. Konkluzja - niski czynsz wymaga∏ 

dobrze izolowanego domu pasywnego. Dzi´ki unikni´ciu 

tradycyjnych op∏at za ogrzewanie, roczny czynsz za ka˝dy m2 jest 

o 30 Euro ni˝szy ni˝ w typowym nowym budynku.

 www.enova.no/dialog.aspx?action=fileetfiled=374
 www.primeproject.se

Przezwyci´˝yç ma∏o ambitne przepisy
W∏adze odpowiedzialne za energi´ w Danii zamierzajà poprawiç 

efektywnoÊç energetycznà w nowych budynkach o 25-30% w 

2006, 2010 i 2015 roku. Gdyby te dzia∏ania by∏y kontynuowane 

w tym tempie, standard domu pasywnego osiàgni´to by zapewne 

w 2020 roku. Dania jest krajem, w którym obowiàzujà najwy˝sze 

wymagania energetyczne dla nowych budynków. Jest to zarazem 

jedyne paƒstwo Unii, które mo˝e byç eksporterem energii netto.

 Dowiedz si´ wi´cej o domach pasywnych na: www.passiv.de

Bàdê màdry – zbuduj dom pasywny

Typowy wspó∏czesny dom

Nowy dom niskoenergetyczny (wg najbardziej 

wymagajàcych duƒskich przepisów budowlanych)

Dom pasywny

   Energia zu˝yta na wyprodukowanie izolacji dla budynku
   Energia zu˝yta na inne materia∏y budowlane, wykorzystane do jego budowy
   Energia zu˝yta na ogrzewanie w okresie istnienia (i eksploatacji) budynku

Âród∏o: Dane LCA z Sverre Fossdahl, NBI, Energi og miljoregnskap for Prosjektrapport 173-1995; EU, COM(2001)226 final 

2001/0098 (COD), Bruksela, 11.05.2001, Danish Energy Authority, Danmarks Energifremtider, 1995; Duƒskie Prawo Budowlane 

(Bygningsreglement 2006); Passivhausinstitut, Darmstadt, Niemcy i Cepheus Work Group.

IloÊç oleju ekwiwalentnego, zu˝yta ∏àcznie na budow´ m2 powierzchni budynku i jego eksploatacj´ w okresie 50 lat, przy ró˝nym ociepleniu (1 litr równy 10kWh) 

oleju/m2

Dom pasywny:

Zu˝ycie energii na ogrzewanie mo˝na 
zmniejszyç o 70-90%
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Potrójne standardy izolacji

Potrzeba komfortu i posiadania klimatyzacji roÊnie, powodujàc 

przerwy w dostawach energii w sieci elektrycznej. Najnowsze 

obliczenia pokazujà, jak dzi´ki podwojeniu bàdê potrojeniu 

gruboÊci izolacji w nowych budynkach Hiszpania mog∏aby 

zaoszcz´dziç prawie 1 miliard Euro i zmniejszyç emisj´ CO2 o 50 

milionów ton rocznie.

 Przeczytaj wi´cej o badaniach w Hiszpanii na: www.cener.es

TY TE˚ MO˚ESZ TO ZROBIå!

Przezwyci´˝yç zasad´ mniejszoÊci
Wi´kszoÊç ludzi w Hiszpanii mieszka w blokach. Cz´sto 

op∏acalna jest poprawa efektywnoÊci energetycznej 

wspólnego budynku, na którà  w dodatku mo˝na 

uzyskaç dotacj´ od regionalnego samorzàdu. Jednak 

jeszcze niedawno wystarczy∏ jeden niech´tny lokator, aby 

zablokowaç ulepszenia, których ˝yczy∏o sobie wielu sàsiadów. 

Dopiero ostatnie zmiany prawa utorowa∏y drog´ ulepszeniom 

i mniejszoÊç nie jest ju˝ w stanie uniemo˝liwiç realizacj´ 

˝yczeƒ wi´kszoÊci.

Hiszpaƒski rzàd przeznaczy∏ ponad 1,5 miliarda Euro 
w 2006 i 2007 roku na izolacj´ oraz inne Êrodki 
poprawiajàce efektywnoÊç energetycznà budynków.
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Wzrasta u˝ycie klimatyzacji. Tak samo jak zwiàzane z tym koszty 

energii. W krajach o goràcym klimacie spotykane sà najcz´Êciej 

najgorsze standardy izolacji, a bez niej nieznoÊny upa∏ przenika do 

budynku, zmieniajàc go w niewygodne, duszne pomieszczenie, 

w którym ludzie majà trudnoÊci z pracà, mieszkaniem czy dobrym 

snem.

Rosnàca koniunktura sprawia, ˝e miliony ludzi na ca∏ym 

Êwiecie chcà skoƒczyç z tà udr´kà. Jednak przez to, ˝e zaniedbali 

izolacj´, ich inwestycja w klimatyzacj´ staje si´ nazbyt kosztownym 

rozwiàzaniem, które nadwyr´˝a ich osobiste finanse, sieç 

elektrycznà oraz gospodark´. Wyliczenia Komisji Europejskiej 

wskazujà, ˝e inwestowanie w nowe zak∏ady produkujàce energi´ 

elektrycznà jest o 50-400% dro˝sze ni˝ inwestowanie 

w oszcz´dnoÊci energii.

Wystarczy ma∏a warstwa izolacji na dachu i fasadzie budynku, 

po∏àczona z ochronà przeciws∏onecznà, by móc obni˝yç straty 

energii o prawie 50%. Zamiast du˝ych i drogich urzàdzeƒ 

klimatyzacyjnych, wystarcza znacznie mniejsze, a dodatkowym 

efektem jest odpowiednio mniejszy rachunek za energi´.

Niektóre rzàdy zaczynajà zdawaç sobie spraw´ z pilnej 

potrzeby ograniczenia marnotrawstwa energii w klimatyzowanych 

budynkach. W Malezji, na przyk∏ad, pojawi∏y si´ niskoenergetyczne 

budynki modelowe i w∏aÊnie ukaza∏y si´ pierwsze obowiàzkowe 

wymagania dotyczàce izolacji termicznej dla budynków 

komercyjnych. Do tej pory roczne zu˝ycie energii w typowych, 

nowych biurowcach w Malezji oraz regionie Azji, wynosi oko∏o 200-

300 kWh na m2 powierzchni. To znacznie wi´cej ni˝ w ch∏odniejszej 

Europie Pó∏nocnej, gdzie wymogi izolacji istniejà ju˝ od dawna (na 

przyk∏ad, od 1960 roku w Danii) i systematycznie rosnà.

Zapobiegaj duchocie

Ârednia gruboÊç izolacji w typowych konstrukcjach 

dachów w latach 2003-2004

˚ród∏o: www.Eurima.org, Bruksela, 2006

W∏ochy 50 mm

Portugalia 60 mm

Hiszpania 60 mm

Belgia 125 mm

W´gry 130 mm

Holandia 145 mm

S∏owacja 160 mm

Czechy 160 mm

¸otwa 165 mm

Litwa 190 mm

Szwajcaria 190 mm

Austria 190 mm

Niemcy 195 mm

Polska 195 mm

Wielka Brytania 200 mm

Francja 210 mm

S∏owenia 210 mm

Estonia 245 mm

Finlandia 260 mm

Dania  270 mm

Norwegia 270 mm

Szwecja 450 mm

Dom Pasywny 300-500 mm

TY TE˚ MO˚ESZ TO ZROBIå!

Nawet w Europie Pó∏nocnej biurowce coraz cz´Êciej wyposa˝ane 

sà w drogà klimatyzacj´. Nie ma to jednak miejsca w najnowszym 

Centrum Badaƒ i Rozwoju Rockwool International A/S. Dobra 

izolacja, naturalny system wentylacji oraz niskie temperatury 

nocà redukujà koszty ch∏odzenia do zaledwie 30 Euro na metr 

kwadratowy rocznie.

 Âledê zewn´trzne i wewn´trzne temperatury na ˝ywo:
 www.rockwool.com/sw 3353.asp
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Straty energii w budynkach stajà si´ sprawà publicznà, szczególnie 

w Europie. Gdy wynajmujesz lub kupujesz budynek, czy te˝ po 

prostu korzystasz z budynku u˝ytecznoÊci publicznej, masz prawo 

mieç wglàd w jego Êwiadectwo energetyczne. Takie Êwiadectwo 

powinno okreÊlaç klas´ energetycznà budynku - podobnie  jak na 

etykietach u˝ywanych dla sprz´tu AGD, takiego jak na przyk∏ad 

lodówki. Audytor energetyczny, sporzàdzajàcy Êwiadectwo, 

podpowie mo˝liwe ulepszenia. Przed uzyskaniem pozwolenia 

na u˝ytkowanie budynku, niezb´dne b´dzie wi´c uzyskanie 

Êwiadectwa energetycznego.

Pomoc dla oszcz´dzajàcych energi´  
Pomoc potrzebna jest tysiàcom audytorów energetycznych, którzy 

muszà wystawiç Êwiadectwa dla milionów budynków, u˝ywajàc 

 

„Oprogramowanie BuildDesk jest Êwietne. Pokaza∏o, ˝e niektóre 
z naszych wst´pnych projektów budowlanych skoƒczy∏yby si´ 
niepowodzeniem. Wskaza∏o nam dobry kierunek np. dzi´ki 
zastosowaniu bardziej energooszcz´dnych kot∏ów, lepiej izolowanych 
Êcian, racjonalnej wielkoÊci okien oraz sprawdzonych detali.” 
Daniel Ashley, in˝ynier do spraw projektów, Shrewsbury Wielka Brytania

Ci´˝kie czasy dla marnotrawiàcych energi´

nowych, coraz bardziej skomplikowanych metod obliczania zu˝ycia 

energii. Dlatego Grupa Rockwool powo∏a∏a firm´ konsultingowà 

BuildDesk. Jej specjaliÊci do spraw efektywnoÊci energetycznej 

dostarczajà bezstronne oprogramowanie i obecnie szkolà tysiàce 

audytorów energetycznych, architektów oraz in˝ynierów w ca∏ej 

Europie.

W Niemczech, ponad 1,5 miliona budynków wymaga certyfikacji 

ka˝dego roku i w∏aÊnie teraz, pierwsze punkty sprzeda˝y materia∏ów 

budowlanych majà audytorów energetycznych, wyszkolonych 

przez BuildDesk i gotowych do pomocy klientom w zmniejszeniu 

rachunków za energi´ w ich w∏asnych domach.

Co wi´cej, rzàd niemiecki pragnie promowaç ulepszenia, 

przyznajàc oko∏o 1,5 miliarda Euro subwencji rocznie na sprzyjajàcà 

oszcz´dnoÊciom termomodernizacj´ budynków.

Wskaênik CO2:

Oznakowanie energetyczne
Miliony budynków w ca∏ej Europie muszà mieç Êwiadectwa energetyczne.
 
 JeÊli potrzebujesz oprogramowanie oraz pomocy w zaplanowaniu zu˝ycia energii odwiedê: 
 www.builddesk.com

Wskaênik energii:  

Wskaênik efektywnoÊci energetycznej  Wskaênik oddzia∏ywania Êrodowiskowego (CO2)

14     Raport Ârodowiskowy 2006



Stare, wyeksploatowane kot∏y, pojedyncze 
oszklenie w oknach oraz niewystarczajàca 
izolacja powodujà, ˝e dwie trzecie Brytyjczyków 
waha si´ przy kupnie domu. 

Powiernictwo Oszcz´dnoÊci Energii - Wielka Brytania

Lepszy komfort przy mniejszym zu˝yciu energii
Zu˝ycie energii, równie˝ w Europie, roÊnie. Nowa dyrektywa Unii 

Europejskiej 2006/32/EC dotyczàca efektywnoÊci koƒcowego 

u˝ytkowania energii i us∏ug energetycznych wymaga od paƒstw 

cz∏onkowskich polepszenia efektywnoÊci energetycznej o 

przynajmniej 1% rocznie a˝ do 2008 roku.

Jednà ze strategii, wartà zastosowania, jest sk∏onienie 

przedsi´biorstw energetycznych do przej´cia odpowiedzialnoÊci 

nie tylko za wytwarzanie energii, ale równie˝ za obni˝enie zu˝ycia 

energii przez jej koƒcowych odbiorców. Firmy Êwiadczàce us∏ugi 

energetyczne (ESCO’s) sà obecnie zaj´te przygotowaniem pakietów 

pozwalajàcych zaoszcz´dziç energi´, które b´dà zawiera∏y tak˝e 

ofert´ poprawy izolacyjnoÊci. Lepszy komfort cieplny, ni˝szy oraz 

bardziej stabilny rachunek za ogrzewanie i ch∏odzenie, zarzàdzanie 

projektem a czasami nawet wspó∏finansowanie termomodernizacji 

przez ESCO powodujà, ˝e modernizacja  energetyczna budynku 

staje si´ bardziej atrakcyjna i ∏atwiejsza.

EfektywnoÊç energetyczna w budynkach publicznych
Sektor publiczny odpowiada za du˝à cz´Êç wszystkich 

inwestycji budowlanych w Europie, jednak wcià˝ jeszcze zbyt 

wiele budynków publicznych marnuje energi´ oraz pieniàdze 

podatników. Od 2008 roku w∏adze publiczne w krajach Unii 

Europejskiej muszà zastosowaç przynajmniej 2 z 6 Êrodków 

s∏u˝àcych poprawie efektywnoÊci energetycznej. Dotyczy to nie 

tylko urzàdzeƒ i pojazdów, ale równie˝ obliguje do wynaj´cia 

czy zakupu energooszcz´dnych budynków, stosowanie audytów 

energetycznych oraz wywiàzania si´ z zaleconych inwestycji 

energooszcz´dnych.

 Przeczytaj wi´cej o Dyrektywie 2006/32/EC na: 
http://eur-lex.europa.eu  
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Zrównowa˝ona jakoÊç ˝ycia. Dobrze 
zaizolowane, szczelne konstrukcje  
zapobiegajà zimnym powierzchniom. 
System wentylacji z odzyskiem ciep∏a 
automatycznie uzupe∏nia Êwie˝e 
powietrze. Niskoenergetyczny dom ocieplony 

we∏nà Rockwool w Seest, w Danii. 

1.  Wykonaj prawid∏owo izolacj´, unikaj mostków termicznych. 

Poprawisz w ten sposób komfort i zapobiegniesz kondensacji.

2.  Zadbaj o prawid∏owà wentylacj´. JeÊli budynek jest szczelny, 

system wentylacji wraz z odzyskiwaniem ciep∏a mo˝e zrobiç to 

automatycznie i energooszcz´dnie.

3.  Utrzymuj konstrukcje budowlane w stanie suchym, 

zapobiegaj przeciekom i utrzymuj nienaruszone membrany 

przeciwwilgociowe. ZawartoÊç wilgoci w drewnopochodnych 

materia∏ach budowlanych poni˝ej 15% zapobiega powstawaniu 

grzybów i pleÊni.

4.  Ha∏as jest najlepiej poch∏aniany przez materia∏y, które majà 

otwartà struktur´, takie jak zas∏ony tekstylne lub akustyczne 

sufity z we∏ny mineralnej.

5. Zapewnij odpowiednie oÊwietlenie  i odbicie Êwiat∏a.

6. Utrzymuj budynek w czystoÊci.

7.  Wybierz materia∏y niskoemisyjne, które nie uwalniajà 

krytycznej iloÊci szkodliwych gazów, czàsteczek lub zapachów. 

Pomocne mogà okazaç si´ wydawane w niektórych krajach 

etykiety klimatu wewn´trznego.

Siedem wskazówek s∏u˝àcych poprawie mikroklimatu wn´trza:
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Wi´kszoÊç ˝ycia sp´dzasz w pomieszczeniach wi´c Êrodowisko 
wewn´trzne, w którym przebywasz jest niezmiernie wa˝ne 
dla Twojego zdrowia i wygody. Miliony  ludzi cierpià na astm´ 
i alergi´. Przeprowadzane sà liczne badania sprawdzajàce 
ich z∏o˝one przyczyny oraz znaczenie. Badania Szwedzkiego 
Narodowego Instytutu ds. Badaƒ i Rozwoju (SP) wskazujà, 
˝e w budynkach, które majà problemy z wilgocià, ryzyko 
reakcji alergicznych jest o 40-150% wy˝sze w porównaniu z 
suchymi budynkami. Studia niemieckie ujawniajà zniszczenia 
od wilgoci w 20% wszystkich badanych domów, a widoczny 
grzyb w 10%.

Jak zapewniç dobry mikroklimat wn´trza?
Izolacja cieplna, szczelna konstrukcja oraz kontrolowana 
wentylacja to najwa˝niejsze czynniki wp∏ywajàce na lepszy 
mikroklimat wn´trza. Odpowiednie ocieplenie pomaga 
zachowaç przyjemnà i sta∏à temperatur´ wewn´trznà 
mi´dzy 20-26oC, niezale˝nie od mroênych zim i upalnych lat. 
Nawet nadmierne i drogie ogrzewanie bàdê ch∏odzenie nie 
jest w stanie samo zapobiec nieprzyjemnym przeciàgom, 
wywo∏anym ró˝nicà temperatur. 

Nie da si´ przesadziç z gruboÊcià izolacji, której nigdy 
za wiele. Za to gdy warstwa izolacyjna jest zbyt cienka, 
niew∏aÊciwie zainstalowana lub s∏abo wentylowana, wówczas 
istnieje ryzyko kondensacji ciep∏ego, wilgotnego powietrza 
na zimnych lub êle izolowanych powierzchniach. Kondensacja 
mo˝e powodowaç butwienie, które stwarza warunki dla 
rozwoju pleÊni i grzybów. 

Mikroklimat 
wn´trz

Wentylacja
Wilgoç musi byç odprowadzona na zewnàtrz budynku. 
Przeci´tna, czteroosobowa rodzina codziennie wytwarza 
do 15 litrów pary wodnej wewnàtrz swojego mieszkania. 
Niskà jakoÊç mikroklimatu wewn´trznego, która mo˝e 
byç przyczynà bólów g∏owy, dyskomfortu oraz os∏abienia 
koncentracji, mo˝e poprawiç dop∏yw czystego, Êwie˝ego 
powietrza.

Jak wykazujà badania Uniwersytetu w Kassel, mieszkaƒcy 
dobrze izolowanych domów pasywnych (patrz strona 10-
11), które posiadajà wydajne systemy wentylacji, sà bardziej 
zadowoleni z nowego mikroklimatu wn´trza ni˝ z klimatu, 
który panowa∏ w ich dotychczasowych tradycyjnych domach.

JeÊli mieszkasz w budynku bez automatycznego systemu 
wentylacyjnego, otwieraj okno na chwil´ kilka razy dziennie. 
W ten sposób powietrze jest szybko odÊwie˝ane. W czasie 
ch∏odnych miesi´cy zimowych 5 minut wietrzenia, z 
wy∏àczonymi kaloryferami, powinno wystarczyç, aby nastàpi∏a 
ca∏kowita wymiana powietrza bez nag∏ego sch∏adzania 
ogrzanych powierzchni wewnàtrz budynku. W czasie 
bezwietrznych, letnich dni potrzeba na to 30 minut.

Mikroklimat wn´trz na etykietach
Produkty  Rockwool mogà byç oznakowane fiƒskim 
oznaczeniem „M1” – etykietà mikroklimatu wn´trz, która 
wià˝e si´ z najbardziej restrykcyjnymi wymaganiami w 
Europie. Duƒskie etykiety mikroklimatu wn´trz zosta∏y 
nadane wielu produktom Rockfon - akustycznym sufitom 
podwieszanym, które nie wydzielajà szkodliwych zapachów, 
czàsteczek i toksyn.

Lepszy komfort. Efektywna energetycznie izolacja i wentylacja dajà 
wi´cej ni˝ tylko ni˝szy rachunek za energi´. 
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Brzmienie ciszy

Êród∏o: Âwiatowa Organizacja Zdrowia

Zaburzenia snu

Utrudnienia w komunikacji

Powa˝ne rozdra˝nienie 
(ha∏as na zewnàtrz)

Uszkodzenie s∏uchu 
(codzienny ha∏as - przez 24 godziny)

Uszkodzenie s∏uchu 
(codzienny ha∏as - przez 1 godzin´)

Uszkodzenie s∏uchu u dzieci 
(ha∏as chwilowy)

Uszkodzenie s∏uchu u doros∏ych 
(ha∏as chwilowy)

 Izolacja antywibracyjna RockDelta pod 
torowiskiem kolejowym

 Zielone ekrany akustyczne RockDelta

 Izolacja Êcian Rockwool

 Izolacja dachów Rockwool

 Akustyczne sufity podwieszane Rockfon

 Izolacja stropów Rockwool

 Izolacja fasad Rockwool

Szkodliwy wp∏yw ha∏asu na zdrowie Przeciwha∏asowe rozwiàzania Rockwool 

Ha∏as jest przyczynà stresu, utraty koncentracji oraz z∏ego 

samopoczucia. Mo˝e spowodowaç schorzenia kardiologiczne oraz 

ma powa˝ne negatywne skutki spo∏eczne i ekonomiczne. Wed∏ug 

Âwiatowej Organizacji Zdrowia oko∏o 120 milionów ludzi ma 

problemy z uszkodzeniem s∏uchu. 

Brak izolacji akustycznej, nie tylko obni˝a jakoÊç ˝ycia zm´czonych 

sàsiadów, ale równie˝ pozbawia wielu z nas wolnoÊci wyra˝ania 

i s∏uchania muzyki oraz uniemo˝liwia inne radosne, a ha∏aÊliwe 

dzia∏ania.

 

Trzy rzeczy do zapami´tania
Dobry akustycznie budynek powinien ograniczyç echo i pog∏os 

w pomieszczeniu, uniemo˝liwiç przenikanie dêwi´ków mi´dzy 

pomieszczeniami oraz zapobiegaç ha∏asowi wdzierajàcemu si´ 

z zewnàtrz do budynku. Ju˝ ha∏as rz´du 30 dB(A) przeszkadza 

w Ênie. Ha∏as o poziomie 35 dB(A) przeszkadza w zrozumieniu 

rozmowy w mniejszych pomieszczeniach. Przeszkadzajàcy  pog∏os  

w pomieszczeniach z twardymi powierzchniami powinien byç 

równie˝ eliminowany. Wymagany czas pog∏osu, nawet w spokojnym 

otoczeniu, to wartoÊç poni˝ej 0,6 sekundy.

 

W jaki sposób pomaga skalna we∏na mineralna
We∏na mineralna Rockwool posiada otwartà w∏óknistà struktur´, 

dzi´ki czemu jest materia∏em idealnie poch∏aniajàcym dêwi´ki 

i tym samym regulujàcym poziom ha∏asu. Produkty Rockwool 

redukujà og∏uszajàcy ha∏as maszyn oraz dzia∏aƒ ludzi. Zastosowanie 

akustycznych sufitów podwieszanych Rockfon mo˝e zdecydowanie 

zmniejszyç pog∏os i zapobiec zjawisku echa w pomieszczeniu. Zielone 

ekrany akustyczne RockDelta umieszczane wzd∏u˝ tras oraz systemy 

t∏umienia drgaƒ trakcji kolejowych RockDelta os∏abiajà dokuczliwy 

ha∏as komunikacyjny. Problem ten dotyka 40% obywateli Unii 

TY TE˚ MO˚ESZ TO ZROBIå!

8 rad jak obni˝yç poziom ha∏asu w Twoim budynku:
•  U˝ywaj materia∏ów, które dobrze poch∏aniajà dêwi´ki, takich 

jak skalna we∏na mineralna

•  ¸àcz je z materia∏ami o du˝ej g´stoÊci

•  Unikaj szczelin

•  Izoluj przeciw wibracjom - zadbaj o szczegó∏y

•  Unikaj zbyt wielu g∏adkich twardych powierzchni w 

pomieszczeniu. Akustyczne sufity podwieszane, tekstylia oraz 

inne materia∏y z otwartymi strukturami pomagajà zapobiegaç 

zjawisku pog∏osu

•  Kupuj ciszej pracujàce urzàdzenia

•  Wyrabiaj dobre nawyki uwzgl´dniajàce zasad´ “g∏oÊniej nie 

znaczy lepiej”

•  Ekrany akustyczne – w po∏àczeniu z dobrze zaizolowanymi 

oknami, Êcianami i dachem – wyciszajà ha∏as uliczny.

 Dowiedz si´ wi´cej o tym, jak mo˝esz obni˝yç poziom 
ha∏asu na www.rockwool.com 

Europejskiej i mo˝e obni˝yç wartoÊç nieruchomoÊci o 1,6% za ka˝dy 

decybel powy˝ej 55dB.

Ró˝nica 10dB jest odczuwana przez ucho cz∏owieka jako 

podwojenie (lub zredukowanie do po∏owy) g∏oÊnoÊci dêwi´ku. 

Dobra konstrukcja Êcian z izolacjà Rockwool mo˝e zredukowaç 

przenikanie dêwi´ku do ponad 50 dB. To o oko∏o 20 dB wi´cej ni˝ 

kiepska konstrukcja bez izolacji, a ta ró˝nica mo˝e zapewniç wielu 

osobom dobry sen.
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Wi´cej izolacji, mniej ha∏asu

Wielka Brytania traci swojà samowystarczalnoÊç i jest coraz bardziej 

zale˝na od importu energii. Izolacja jest Êrodkiem, które os∏abia 

efekt wych∏odzenia pomieszczeƒ. Przedsi´biorstwa energetyczne, 

takie jak British Gas, zosta∏y zobowiàzane do obni˝enia zu˝ycia 

energii przez swoich klientów, dlatego organizujà oraz finansujà 

docieplenia. Lokator uzyskuje lepszy klimat wewn´trzny i ni˝szy 

rachunek za ogrzewanie. Oszcz´dnoÊci na kosztach ogrzewania 

pomagajà sfinansowaç termomodernizacj´. W ten sposób zosta∏y 

ocieplone Êciany w 790.000 budynkach oraz 250.000 poddaszy. 

Wraz z wprowadzeniem Unijnej Dyrektywy w sprawie efektywnoÊci 

koƒcowego wykorzystania energii i us∏ug energetycznych, która 

zosta∏a przyj´ta w grudniu 2005 roku, ten màdry system jest 

przejmowany w pozosta∏ych cz´Êciach Europy, które potrzebujà 

ulepszeƒ jeszcze przed 2008 rokiem.

Pani Mason z Sheffield uzyska∏a informacj´ o Akcji Ciep∏y Front 

(Warm Front Scheme), która przyznaje dotacje na izolacj´ oraz 

modernizacj´ domów. Otrzyma∏a ona 100% dotacj´ na docieplenie 

Êcian we∏nà Rockwool. Jest zadowolona, ˝e nie tylko jej dom sta∏ 

si´ teraz du˝o cieplejszy, ale równie˝ zosta∏ zredukowany ha∏as 

zewn´trzny.

„Dom jest du˝o cichszy. Mieszkam przy ruchliwej, 
g∏ównej ulicy, a rodzina obok ma ma∏e dzieci. Ale 
odkàd zosta∏a za∏o˝ona izolacja, w moim domu 
czuj´ si´ jakby nikt inny nie mieszka∏ w pobli˝u” 

Pani Mason, Sheffield, Anglia
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Nagrody Ârodowiskowe zosta∏y 
przyznane Grupie Rockwool ju˝ cztery 
razy w ciàgu ostatnich lat. 

Helen Phillips, szefowa Agencji Ochrony Ârodowiska w Walii 
oraz dyrektor techniczny Bjorn Rici Andersen Êwi´tujà najnowsze 
osiàgni´cie Rockwool Ltd.   

Nie uwzgl´dniajà wp∏ywu zastosowanych produktów. Bilans ekologiczny produktu izolacyjnego w ca∏ym cyklu jego istnienia zosta∏ 

przedstawiony na wykresach na stronach 22 i 24.

2001=indeks 100 2001  2002  2003  2004  2005 zmiana komentarze

      5lat/1rok

Fabryki uwzgl´dnione w zestawieniu  23 23  20 21  21  Strona

Energia 100  95  93  90  87  22

Dwutlenek w´gla 1  100  96  93  94  93  24-25

Tlenek w´gla 1+3    100  104  112  137  142  24-25

Dwutlenek siarki 2   100  101  107  97  106  24-25

Dwutlenek azotu 2+3+4  100  94  99  101  99  24-25

Amoniak 2+3+4 100  106  99  99  88  24-25

Formaldehyd 3   100  106  71  65  75  24+26

Fenol 3  100  97  97  76  68  24

Zu˝ycie wody    100  99  87  85  85  27

Py∏   100  74  89  71  75  27

Odpady na sk∏adowiskach 100  141  98  87  66  27

Recykling - wykorzystanie pozosta∏oÊci 

z innych sektorów przemys∏owych 100  110  114  105  111  27

Wypadki na milion godzin roboczych (nieindeksowanych)  24,4  19,1  15,8  15,6  16,2  26

1. Gazy cieplarniane, 2. KwaÊne deszcze, 3. Smog, 4. Eutrofizacja

Powy˝sze wskaêniki Êrodowiskowe dotyczà zu˝ycia i emisji w fazie produkcyjnej w fabrykach Rockwool. Zu˝ycie energii wyliczane jest w MW, a zu˝ycie wody w m3. Wszystkie 
pozosta∏e wskaêniki oblicza si´ wagowo. Wskaêniki indeksuje si´  i przedstawia w przeliczeniu na ton´ wyprodukowanej we∏ny mineralnej, z wyjàtkiem wskaênika wypadków 
wÊród pracowników (produkcyjnych) fabryk, który dotyczy miliona godzin roboczych. W 2002 roku 3 fabryki zosta∏y zamkni´te. Nasza druga fabryka na W´grzech, zakupiona 
na kilka dni przed koƒcem 2003 roku, zosta∏a w∏àczona do obliczeƒ za rok 2004. W jednej z nowo zakupionych fabryk w 2001 roku niektóre dane nie by∏y rejestrowane.
   
 Zielona uÊmiechni´ta buzia pokazuje pozytywnà tendencj´ w latach 2001-2005 lub w 2005r.

 Czerwona symbolizuje niepowodzenie w latach 2001-2005 lub w roku 2005

Dane Êrodowiskowe informujàce o produkcji Rockwool
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Wp∏yw produkcji oraz produktów Rockwool

Nagrodzony system zarzàdzania ochronà Êrodowiska
Profesjonalny system zarzàdzania ochronà Êrodowiska 
stanowi wa˝nà cz´Êç odpowiedzialnoÊci Grupy Rockwool. 
Wszystkie nasze 22 fabryki powinny wykazaç si´ efektywnym 
wykorzystaniem zasobów naturalnych, odpowiedzialnoÊcià za 
sprawy lokalne oraz poszanowaniem praw swoich sàsiadów. 

Czterokrotnie w ciàgu ostatnich pi´ciu lat Grupa Rockwool 
zosta∏a laureatem „zielonych nagród”. Rok 2005 nie by∏ tu 
wyjàtkiem. Rockwool Ltd dosta∏ nagrod´ Êrodowiskowà „An 
Arena Environmental Award” w Walii. W Milton w Kanadzie, 
Roxul Inc. otrzyma∏ Nagrod´ Kanadyjskiej Rady Ministrów ds. 
Ochrony Ârodowiska za zapobieganie ska˝eniu Êrodowiska. 
W 2006 roku Rockwool Rosja dosta∏ dwie nagrody za 
bezpieczeƒstwo. 

11 z 13 kluczowych wskaêników Êrodowiskowych wykazuje 
pozytywnà tendencj´ od 2001 do 2005 roku (patrz str. 20). 
W 2005 roku siedem wskaêników uleg∏o poprawie, a jeden 
pozosta∏ bez zmian. 

W 2005 roku Grupa Rockwool nie by∏a zaanga˝owana w 
˝adne spory sàdowe dotyczàce  ochrony Êrodowiska. 

Wszystkie firmy nale˝àce do Grupy muszà spe∏niç 
standardy uwzgl´dniajàce procedury bezpieczeƒstwa, 
zakresy odpowiedzialnoÊci oraz metody oceny. W niektórych 
przypadkach polityka Êrodowiskowa Grupy wykracza poza 
lokalne wymagania ustawodawcze. 

Wszystkie firmy Grupy muszà posiadaç System Zarzàdzania 
Ârodowiskowego  (EMS), który informuje o zakresie 
odpowiedzialnoÊci i procedurach kontrolnych. Niektóre 
filie wybra∏y certyfikowane systemy zarzàdzania takie 
jak ISO 14001 lub EMAS audytowane przez niezale˝nych 

zewn´trznych doradców. W roku 2005 i 2006 po∏o˝ono  
dodatkowy nacisk  na audyty energetyczne i wszystkie (36) 
linie produkcyjne b´dà poddane analizie w celu dalszej 
poprawy ich efektywnoÊci. W 2005 roku przeprowadzono 
∏àcznie 36 audytów dotyczàcych Êrodowiska, energii i ochrony 
przeciwpo˝arowej. Ârednio, nasze fabryki zostajà poddane 
przynajmniej jednemu z tych audytów raz na rok.

CZY WIESZ?

JAK  WYKONAå IZOLACJ¢ ROCKWOOL
Proces produkcji Rockwool przypomina naturalnà aktyw-

noÊç wulkanu - skalna we∏na mineralna jest wytwa rzana 

poprzez topienie ska∏y, wapnia oraz recykling brykietów z 

surowców mineralnych w temperaturze 1500°C w piecu 

ogrzewanym koksem. P∏ynna masa skalna jest przekszta∏cana 

w w∏ókna. Aby produkty by∏y trwa∏e i hydrofobowe, doda-

wane jest spoiwo i Êrodki hydrofobizujàce. We∏na mineralna 

jest nast´pnie podgrzewana do oko∏o 200°C po to, aby w 

koƒcowym procesie nastàpi∏a pe∏na polimeryzacja dodanych 

˝ywic i stabilizacja materia∏u przed jego koƒcowà obróbkà. 

Wyposa˝enie chroniàce Êrodowisko – filtry, podgrzewacze, 

dopalacze oraz inne systemy czysz czenia i kolekcji powodujà, 

˝e ca∏y proces technologiczny - „ujarzmiony wulkan”- od-

bywa si´ z poszanowaniem Êrodowiska naturalnego.

 Zobacz film „Cz∏owiek i Êrodowisko” na 
www.rockwool.com/sw13164.asp

Porzàdek w 
naszym domu
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„Zazwyczaj  modernizacja nowo nabytych fabryk wg standardów 
Rockwool poprawia ich efektywnoÊç energetycznà o 50%. Tylko w latach 
2005-2006 nasze zintensyfikowane audyty energetyczne we wszystkich 
fabrykach wskaza∏y dodatkowe oszcz´dnoÊci energii dla ka˝dej linii 
produkcyjnej. Thorstein Jorgesen, g∏ówny in˝ynier, Dzia∏ Ochrony Ârodowiska Grupy Rockwool

Wp∏yw naszej produkcji
Izolacja Rockwool jest jednym z nielicznych produktów 

przemys∏owych, które oszcz´dzajà wi´cej energii ni˝ iloÊç potrzebna 

do ich wyprodukowania. Tym etapem produkcji Rockwool, który 

wymaga najwi´cej energii, jest proces topienia. Ska∏a diabazowa 

i materia∏y z recyklingu sà przetwarzane w law´ i zamieniane w 

w∏ókna w temperaturach powy˝ej 1500oC. 

EfektywnoÊç energetyczna jest priorytetem od wielu lat. Jest 

równie˝ kluczowa w obni˝aniu innych wp∏ywów produkcji na 

Êrodowisko, takich jak emisje CO2, NOx i SO2. W nowo nabytych 

fabrykach wdro˝enie know-how Rockwool poprawi∏o efektywnoÊç 

energetycznà  o 50% dla ka˝dej wyprodukowanej jednostki przy 

jednoczesnej poprawie jakoÊci produktu, ochrony Êrodowiska oraz 

terminowoÊci dostaw.

Od 2001 roku w Grupie uzyskano popraw´ efektywnoÊci 

energetycznej o 13%.  

 

Energia a wp∏yw Rockwool

CZY WIESZ ˚E?

Ocena cyklu ˝ycia
Raport ten oparty jest na dog∏´bnej analizie cyklu ˝ycia 

produktu (LCA). Ocenia ona wszystkie pozytywne i 

negatywne wp∏ywy wyrobu z we∏ny mineralnej na 

Êrodowisko w ca∏ym cyklu istnienia produktu poczàwszy od 

wydobycia surowców potrzebnych na jego wyprodukowanie 

a˝ po koƒcowy demonta˝, utylizacj´, ponowne u˝ycie bàdê 

recykling. Analiza LCA spe∏nia standardy normy ISO 14000 i 

zosta∏a poddana zewn´trznej, niezale˝nej ocenie i recenzji.

 Mi´dzynarodowy Dziennik Oceny Cyklu ˚ycia , nr 9/2004, 
str. 53-56 i 122-129

Izolacja Rockwool jest jednym z produktów, które oszcz´dzajà najwi´cej energii. 
Typowy produkt do izolacji poddasza o gruboÊci 250mm – wytworzony i 
zainstalowany w warunkach klimatycznych Danii, eksploatowany przez 50 lat (tyle, 
ile budynek) – zaoszcz´dzi 128 razy wi´cej energii pierwotnej ni˝ zosta∏o zu˝yte na 
jego wyprodukowanie, transport i utylizacj´. Pozytywne oddzia∏ywanie, tj dodatni 
bilans energetyczny, zaczyna si´ ju˝ po 5 miesiàcach od chwili zainstalowania 
wyrobu. 

To ostro˝nie wybrany przyk∏ad. Dla produktów s∏u˝àcych do izolacji rurociàgów 
wysokotemperaturowych, zwrot kosztów energetycznych mo˝na uzyskaç poni˝ej 
24 godzin, a zwrot zainwestowanej w produkcj´ energii jest ponad 10.000-krotny.

Wiele stron internetowych Rockwool pozwala w∏aÊcicielom budynków obliczyç, ile 
mogà zaoszcz´dziç na kosztach energii i o ile zmniejszà emisje CO2 jeÊli zainstalujà 
w∏aÊciwà izolacj´.

 www.rockwool.dk/sw8741.asp

   Zu˝yta w cyklu istnienia
   Zaoszcz´dzona w cyklu istnienia 

 

Âród∏o: Force Technology /dk-Teknik

Ekobilans Rockwool: Energia  -1 +128

Pozytywny wp∏yw naszych produktów
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Przy zaanga˝owaniu wszystkich firm nale˝àcych do Grupy i po 
rozmowach z ich Dyrektorami Naczelnymi, Grupa Rockwool 
nakreÊli∏a zasady polityki Êrodowiskowej. Zgodnie z nià nasze 
firmy zobowiàzujà si´ do:

•  Przeprowadzania analizy Êrodowiskowej ka˝dego projektu 
dotyczàcego nowego sprz´tu produkcyjnego i nowych 
produktów, przed ich rozpocz´ciem.

•  Posiadania systemu zarzàdzania Êrodowiskowego, który 
opisuje zakres odpowiedzialnoÊci i podaje procedury 
kontroli oraz zobowiàzuje do sta∏ego ulepszania tego 
systemu.

•  Upewnienia si´, ˝e fabryki nie sprawiajà problemów 
sàsiadom w wi´kszym zakresie ni˝ jest to dopuszczalne w 
przemyÊle budowlanym.

•  Jako minimum, przestrzegania warunków do których 
sà zobligowane przez przepisy prawne; je˝eli 
wyst´pujà jakiekolwiek problemy, sà zobowiàzane do 
natychmiastowego poinformowania odpowiednich w∏adz 
i do podj´cia kroków zmierzajàcych do wype∏nienia 
zobowiàzaƒ. 

•  Prowadzenia otwartego dialogu z grupami 
zainteresowanymi - klientami, organami ustawodawczymi, 
inwestorami, pracownikami, dostawcami i sàsiadami - 
w celu zabezpieczenia wspólnych interesów i wymagaƒ 
Êrodowiskowych.

•  Przeprowadzania audytów w fabrykach i asystowania w 
pracach na rzecz ochrony Êrodowiska przy pomocy Dzia∏u 
Ochrony Ârodowiska Grupy Rockwool.

Firmy nale˝àce do Grupy Rockwool przystàpi∏y do 
Mi´dzynarodowej Izby Handlowej (ICC)- dla Wspierania 
Zrównowa˝onego Rozwoju i przestrzegajà Zasad Zarzàdzania 
Ârodowiskowego. 

Podsumowanie Polityki Ochrony Ârodowiska Grupy
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Wp∏yw naszych produktów

Spalanie paliw jest êród∏em wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia 

powietrza. Tak dzieje si´ szczególnie tam, gdzie u˝ywane sà paliwa 

zawierajàce siark´, a temperatury spalania sà stosunkowo niskie 

lub u˝ywane sà nieodpowiednie filtry. Izolacja sama w sobie nie 

wyeliminuje problemu, ale ju˝ poprzez oszcz´dzanie ogromnych 

iloÊci energii, mo˝e mieç wa˝ny pozytywny wk∏ad w ograniczanie 

emisji. 

SMOG
Do ˝ycia potrzebujemy Êwie˝ego powietrza. Wed∏ug danych 

Âwiatowej Organizacji Zdrowia, ka˝dego roku 800.000 ludzi 

umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza w miastach, co jest 

efektem spalania paliw kopalnych w transporcie, energetyce oraz 

w innych obszarach dzia∏alnoÊci. Czàsteczki py∏u i smog mogà 

powodowaç powa˝ne choroby p∏uc, a nawet przedwczesny zgon 

kardiorespiracyjny. Do grupy najwi´kszego ryzyka nale˝à pacjenci 

z astmà.

Wp∏yw produkcji Rockwool
Izolacja Rockwool zmniejsza wielokrotnie emisje smogu w 

porównaniu do iloÊci zanieczyszczeƒ wyemitowanych w czasie 

jej produkcji. G∏ówne zwiàzki smogu uwalniajàce si´ w procesie 

produkcji to tlenek w´gla (CO), formaldehyd i fenol. Tlenek w´gla 

pochodzi z procesu topienia, a fenol i formaldehyd z niewielkich 

iloÊci ˝ywicy u˝ywanej do stabilizacji w∏ókien we∏ny mineralnej. Aby 

zminimalizowaç emisje smogu fabryki Rockwool stosujà urzàdzenia 

dopalajàce oraz inny sprz´t proekologiczny. W temperaturze 

przekraczajàcej 700°C  wi´kszoÊç pozosta∏oÊci organicznych 

uwalnianych w procesie produkcji zostaje spalona.

Od 2001 roku Grupa zmniejszy∏a ∏àcznà iloÊç emitowanego 

smogu. W 2006 roku zostanà poczynione dodatkowe inwestycje 

Zanieczyszczenie atmosfery, a dzia∏anie 
Grupy Rockwool

w wyposa˝enie proekologiczne, które pomo˝e zmniejszyç równie˝ 

emisje CO, które wyraênie wzros∏y w latach 2004-2005.

EUTROFIZACJA
Nadmiar substancji pokarmowych mo˝e zniszczyç równowag´ 

ekologicznà w wodzie lub gruncie. Niektóre zagro˝one roÊliny 

nie sà w stanie prze˝yç w ziemi ska˝onej azotem. Algi rosnàce na 

budynkach lub trujàce, cuchnàce algi rozwijajàce si´ w wodzie 

morskiej oraz Êni´te, uduszone ryby to typowe oznaki eutrofizacji. 

G∏ównym êród∏em nadmiernej iloÊci substancji od˝ywczych 

sà amoniak i tlenki azotu, które mogà wydzielaç si´ z nawozów 

naturalnych i sztucznych lub ze zwiàzków zanieczyszczajàcych 

powietrze powsta∏ych podczas spalania paliw kopalnych. 

Substancje pokarmowe gromadzà si´ w atmosferze, a nast´pnie sà 

przenoszone z kroplami deszczu i p∏atkami Êniegu.

Wp∏yw naszej produkcji
G∏ównym êród∏em niepo˝àdanych nutrientów, wydzielajàcych 

si´ w procesie produkcji Rockwool, jest amoniak, uwalniajàcy si´ 

z ˝ywicy podczas procesu rozw∏ókniania i polimeryzacji. Tlenki 

azotu wydzielajà si´ w  procesie topienia, do którego u˝ywa si´ 

paliwa kopalnego oraz podczas polimeryzacji. Nasze wyposa˝enie 

proekologiczne oczyszcza gazy lotne poprzez dodatkowe spalanie 

amoniaku i innych resztek organicznych. Pomimo, ˝e proces 

dopalania wymaga dodatkowej energii oraz wywo∏uje emisj´ 

tlenków azotu, ca∏kowity bilans jest pozytywny, bo doprowadziliÊmy 

dzi´ki niemu do niewielkiej redukcji ca∏kowitej emisji nutrientów.

KWAÂNE DESZCZE
KwaÊne deszcze mogà uszkodziç drzewa oraz powodowaç korozj´ 

powierzchni samochodów i budynków. W jeziorach, brak bufora 

Ekobilans Rockwool: Smog (ekwiwalent C2H2)                 brak danych

   Zu˝yte podczas cyklu istnienia
   Zaoszcz´dzone w cyklu istnienia

èród∏o: Force Technology /dk-Teknik

Ekobilans Rockwool: Eutrofizacja (ekwiwalent PO4
3) -1

Ekobilans Rockwool: KwaÊny deszcz (ekwiwalent SO2) -1

Typowy produkt do izolacji poddaszy, przez ca∏y okres swojego istnienia, ograniczy 
powstawanie kwaÊnego deszczu i obni˝y emisj´ CO2 o 162 razy oraz zredukuje 
emisj´ sk∏adników powodujàcych eutrofi zacj´ o 61 razy w porównaniu z iloÊciami 
wyemitowanymi w trakcie procesu produkcyjnego. Równowaga ekologiczna zwiàzana 
z kwaÊnym deszczem i obni˝eniem CO2 zostaje przywrócona po 4 miesiàcach od 
momentu zainstalowania izolacji, a po 10 miesiàcach dla unoszàcych si´ w powietrzu 
nutrientów. Smog równie˝ jest redukowany ale z∏o˝onoÊç procesów fotochemicznych 
uniemo˝liwia wiarygodnà kwantyfikacj´.

Ekobilans Rockwool: CO2   -1
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Cz∏owiek i przyroda potrzebujà czystego 
powietrza. Oszcz´dnoÊci energii poprawiajà 
jakoÊç powietrza. Typowy produkt Rockwool do 
izolacji poddasza zmniejsza 61-162 razy emisj´ 
zanieczyszczeƒ powietrza w porównaniu do 
iloÊci wyemitowanej podczas jego produkcji.

neutralizujàcego w postaci wapnia ma negatywny wp∏yw na ryby 

i na ca∏e ˝ycie w Êrodowisku wodnym. Za powstawanie kwaÊnych 

deszczy, odpowiedzialnoÊç ponosi spalanie paliw kopalnych przez 

cz∏owieka. Gdy zwiàzki siarki i azotu, znajdujàcych si´ w paliwie, 

zostajà wyemitowane do atmosfery w postaci gazów, wracajà na 

ziemi´ jako kwaÊne krople deszczu.

Wp∏yw naszej produkcji
G∏ównym sk∏adnikiem kwaÊnego deszczu jest dwutlenek siarki (SO2) 

powstajàcy równie˝  podczas procesu produkcyjnego Rockwool. 

Wa˝nà rol´ odgrywajà tak˝e amoniak oraz tlenki azotowe. Emisja 

SO2 nast´puje w zwiàzku z u˝yciem koksu do procesu topienia i 

ze wzgl´du na zawartoÊç siarki w cemencie u˝ywanym w procesie 

recyklingu. Filtry oraz inny sprz´t proekologiczny sà u˝ywane 

do skutecznego zredukowania emisji bezwodników kwasowych 

do powietrza. Jednak jednoczeÊnie wzros∏o zu˝ycie odpadów 

w procesie recyklingu w Grupie, co wprawdzie zasadniczo 

zredukowa∏o potrzeb´ deponowania odpadów, jednak˝e przyczyni∏o 

si´ tak˝e do niewielkiego wzrostu ca∏kowitej emisji SO2 w ciàgu 

ostatnich kilku lat. 

ZMIANA KLIMATU

Wp∏yw naszej produkcji 
CO2 stanowi oko∏o 82% w ogólnej iloÊci gazów cieplarnianych 

(GHG), jakie emitujà fabryki Rockwool. Podtlenek azotu pochodzàcy 

g∏ównie z procesu dopalania w komorze polimeryzacyjnej i z pieca 

stanowi 18%, podczas gdy metan poni˝ej 0,1%. IloÊci innych 

zwiàzków GHG sà znikome. Od 2001 roku, w wyniku poprawy 

efektywnoÊci energetycznej i wi´kszego wykorzystania paliw 

emitujàcych niewielkie iloÊci CO2, Grupa obni˝y∏a emisj´ CO2 

przypadajàcà na jednostk´ produkcyjnà o 7%. 

Wszystkie fabryki Rockwool w Unii Europejskiej wdro˝y∏y 

procedury szczegó∏owego monitorowania i dokumentowania emisji 

CO2. Dotychczas nie by∏o potrzeby, aby Grupa Rockwool kupowa∏a 

bàdê sprzedawa∏a emisje CO2.
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Âwiatowa Organizacja Zdrowia potwierdzi∏a bezpieczeƒstwo 
stosowania w∏ókien mineralnych
W 2001 roku Âwiatowa Organizacja Zdrowia stwierdzi∏a, ˝e kamienna 

we∏na mineralna powinna zostaç usuni´ta z klasyfikacji „istnienia 

mo˝liwoÊci powodowania raka”. To pozytywne przekwalifikowanie 

nastàpi∏o w efekcie badaƒ epidemiologicznych i d∏ugotrwa∏ych badaƒ 

inhalacyjnych, które nie przynios∏y ˝adnego dowodu, który potwierdza∏by 

wzrost ryzyka zachorowalnoÊci na raka p∏uc w wyniku obcowania w 

czasie pracy z w∏óknami we∏ny mineralnej.

Kontakt ze skórà
Podczas pracy z produktami Rockwool mo˝e dojÊç do przejÊciowego 

sw´dzenia skóry przy mechanicznym kontakcie z chropowatymi 

w∏óknami. W 1997 roku Unia Europejska sklasyfikowa∏a produkty z 

we∏ny mineralnej jako podra˝niajàce skór´. Producenci we∏ny mineralnej 

razem ze zwiàzkami zawodowymi oraz odpowiednimi instytucjami 

sporzàdzili wykaz zaleceƒ, jakich nale˝y przestrzegaç przy pracy z 

produktami, po to aby zminimalizowaç przejÊciowe sw´dzenie skóry.

Sk∏adniki ˝ywicy
Typowe produkty Rockwool z∏o˝one sà z 98% materia∏ów 

nieorganicznych i jedynie 2% materia∏ów organicznych: oleju 

rafinowanego, który zabezpiecza izolacj´ przed wch∏anianiem wody 

i redukuje kurz. W celu scalania w∏ókien u˝ywamy mocznikowej 

zmodyfikowanej ˝ywicy fenoloformaldehydowej (wykorzystywanej 

równie˝ w meblowych p∏ytach wiórowych, a dawniej w bakelitowych 

klamkach drzwiowych i aparatach telefonicznych).

Zanim produkt dotrze do klienta, ˝ywica podlega polimeryzacji 

w piecu o temperaturze ponad 200°C. Eliminuje to uwalnianie si´  

Bezpieczeƒstwo w miejscu pracy oraz 
bezpieczeƒstwo produktów

formaldehydu z gotowego produktu. Badania klimatu wn´trz pokazujà, 

˝e nie istniejà ˝adne problemy z niepo˝àdanymi emisjami podczas 

normalnego u˝ytkowania budynku. Produkty Rockwool zaliczane sà  

do kategorii M1 – kategorii produktów pozwalajàcych na uzyskanie 

najlepszego mikroklimatu wn´trza wed∏ug bardzo restrykcyjnych 

przepisów fiƒskich. Równie˝ akustyczne sufity podwieszane Rockfon, 

posiadajà duƒskà etykietà Mikroklimatu Wn´trz. 

Podczas procesu produkcji mokra, niespolimeryzowana ˝ywica mo˝e 

zawieraç wiele zwiàzków chemicznych, ∏àcznie z amoniakiem, fenolem i 

formaldehydem. Zastosowano systemowe rozwiàzania chroniàce naszych 

pracowników przed kontaktem skóry z ˝ywicà niespolimeryzowanà. 

System wentylacji oraz inny sprz´t ochronny pomagajà zminimalizowaç 

emisj´ i zabezpieczajà bezpieczeƒstwo na stanowiskach pracy.

Dobry system wentylacji przy wysokich temperaturach
Produkty Rockwool charakteryzujà si´ maksymalnà zawartoÊcià materia∏u 

nieorganicznego (kamiennego) – niepalnego i niewytwarzajàcego 

dymu. Kamienna we∏na mineralna jest jednym z najbezpieczniejszych 

materia∏ów stosowanych do ochrony przeciwpo˝arowej lub w 

ekstremalnie wysokich temperaturach. Natomiast podobnie jak 

wszystkie inne zwiàzki organiczne, ma∏e iloÊci ˝ywicy i oleju w we∏nie, 

podczas ogrzewania mogà ulegaç rozk∏adowi. Wysoka koncentracja 

towarzyszàcego dymu mo˝e podra˝niaç oczy i uk∏ad oddechowy. 

Grupa Rockwool opublikowa∏a instrukcj´ bezpiecznego u˝ytkowania, 

zalecajàc dobrà wentylacj´ podczas pierwszego ogrzewania izolacji do 

temperatury powy˝ej 90°C. Na przyk∏ad w energetyce, gdzie izolacje 

przemys∏owe stosowane sà przy wysokotemperaturowych rurociàgach. 

Przy temperaturach, jakie zazwyczaj panujà w budynkach, ˝adne Êrodki 

zapobiegawcze nie sà konieczne.

W 2006 roku Rockwool Rosja otrzyma∏ 
dwie nagrody za bezpieczeƒstwo. Przez 
ponad rok moskiewska fabryka mia∏a 
zerowà liczb´ wypadków. 

Grupa Rockwool jest zaanga˝owana w zapewnienie bezpieczeƒstwa 

w miejscu pracy oraz bezpieczeƒstwa produkowanych wyrobów. 

Nasz system zarzàdzania zdrowiem i bezpieczeƒstwem zapobiega 

wielu wypadkom. Naszym celem jest równie˝ informowanie  

klientów w jaki sposób prawid∏owo instalowaç i pos∏ugiwaç si´ 

produktami Rockwool. 

Po pi´ciu latach sta∏ego zmniejszania cz´stotliwoÊci wypadków 

na milion wypracowanych godzin od 28,8 w 1999 roku do 15,6 w 

2004 roku zarejestrowaliÊmy wzrost w 2005 roku do poziomu 16,02. 

Zwi´kszy∏a si´ równie˝ przeci´tna liczba dni nieobecnoÊci po wypadku.

W roku 2006 zosta∏y ustalone bardziej restrykcyjne cele poprawy 

bezpieczeƒstwa i zmniejszenia liczby wypadków. Pozytywny 

efekt na motywacj´ i bezpieczeƒstwo miejsca pracy ma dobre 

gospodarowanie z systematycznym sprzàtaniem i utrzymaniem 

czystoÊci. Jednym z przyk∏adów Êwietnego gospodarowania jest 

nasza moskiewska fabryka, w której od kwietnia 2004 roku nie 

wydarzy∏ si´ ˝aden wypadek. W zwiàzku z tym, we wszystkich 

fabrykach zosta∏y przyj´te wymierne cele poprawy gospodarowania. 

W Êlad za tym pójdà systematyczne sprawdziany i oceny.

Zapobieganie wypadkom
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Bierzemy pod uwag´ interesy naszych sàsiadów.  Nasze fabryki 

muszà pracowaç w tak profesjonalny sposób, aby zminimalizowaç 

dokuczliwe skutki naszej dzia∏alnoÊci. Poszukujemy otwartego 

dialogu zarówno w sprawach ulepszeƒ Êrodowiskowych jak 

i nieprzewidzianych zak∏óceƒ. 

Oszcz´dnoÊci wody
Grupa Rockwool zmierza do maksymalnego wykorzystania 

wody w obiegu zamkni´tym i redukowania zu˝ycia wody oraz 

zminimalizowania emisji zanieczyszczonej wody. Woda u˝ywana do 

ch∏odzenia oraz czyszczenia poddawana jest procesowi recyklingu 

i jedynie niewielka jej cz´Êç to Êcieki. W praktyce jest to wy∏àcznie 

tzw woda sanitarna i odzyskiwana z oczyszczalni. Jest to 

wykonywane zgodnie z  wymogami w∏adz lokalnych. Od 2001 roku 

zu˝ycie wody w Grupie na jednostk´ produkcyjnà obni˝y∏o si´ o 

15%.

OdpowiedzialnoÊç lokalna

Recykling – od odpadów do 
wartoÊciowych zasobów
Ponowne u˝ycie wartoÊciowych zasobów
Program Unii Europejskiej „Ârodowisko LIFE” wspiera wysi∏ki 
Grupy Rockwool zmierzajàce do zmniejszenia problemów 
spo∏eczeƒstwa z odpadami. Nasz piec pracuje w temperaturze 
powy˝ej 1500°C. Stwarza to idealne warunki zast´powania 
pierwotnych surowców, takich jak ska∏a i paliwo, materia∏ami 
z odzysku o podobnym sk∏adzie chemicznym. Przyk∏adem jest   
zaoliwiony piasek, który bywa wykorzystywany do produkcji 
naczyƒ czy betonu. Obecnie, Grupa Rockwool zamienia 
ponad 300.000 ton odpadów w wartoÊciowe zasoby. Od 
2001 roku wzgl´dne zu˝ycie pozosta∏oÊci z innych sektorów 
przemys∏owych wzros∏o o 11%.

Mniej odpadów na sk∏adowisku
Dawniej stosy Êcinków we∏ny mineralnej zalega∏y na 
sk∏adowiskach. Obecnie inwestycje w system recyklingu 
umo˝liwi∏y kompresowanie odpadów we∏ny mineralnej i 
pozosta∏oÊci materia∏owych z innych sektorów przemys∏u 
w brykiety, które nast´pnie po stopieniu wykorzystuje si´ 
w procesie produkcji nowej we∏ny mineralnej. Dzisiaj trzy 
czwarte pozosta∏oÊci z we∏ny mineralnej w Grupy poddawane 
jest recyklingowi i ta iloÊç wcià˝ roÊnie. 

W porównaniu z 2001 rokiem iloÊç odpadów na 
sk∏adowiskach zmala∏a o imponujàce 34%.

Pozosta∏oÊci we∏ny mineralnej sà równie˝ u˝ywane w 
innych sektorach przemys∏u, np. jako surowiec do produkcji 
cegie∏.

Mniej kurzu w procesie produkcji
Fabryki Grupy Rockwool stosujà filtry zbierajàce kurz i py∏y lotne 

z pieców. Grupa ma na celu recykling i ponowne wykorzystanie 

odzyskanych cz´Êci lotnych. Wprowadzenie najlepszej dost´pnej 

technologii (BAT) pomog∏o obni˝yç emisj´ py∏ów o 25% od 2001 

roku.

 

Zapach wydzielany podczas procesu produkcji
Filtry i dopalacze pomagajà zredukowaç zapach wydzielajàcy si´ 

z organicznych zwiàzków ˝ywicy. Wi´kszoÊç odpadów we∏ny 

mineralnej poddajemy recyklingowi. Redukuje to problem odpadów, 

ale zarazem zwi´ksza nieprzyjemny zapach wywo∏any emisjà 

amoniaku podczas spalania si´ ˝ywicy z poddanych recyklingowi 

wyrobów. Poprzez dialog z sàsiadami mo˝emy szybciej skorygowaç 

proces produkcji, je˝eli nie przebiega on tak sprawnie jak powinien. 

 www.rockwool.com/sw59113.asp

Program Unii Europejskiej „Ârodowisko 
LIFE” wspiera  inicjatywy Grupy Rockwool 
dotyczàce recyklingu.
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Rockwool Polska Sp. z o.o.
66-131 Cigacice
ul. Kwiatowa 14

Tel:  +48 68 385 02 50
Fax: +48 68 385 02 36
www.rockwool.pl
rockwool@rockwool.pl

Grupa Rockwool jest Êwiatowym liderem w technologii 
produkcji skalnej we∏ny mineralnej. Naszà misjà jest bycie 
dla naszych klientów preferowanym dostawcà produktów, 
systemów i rozwiàzaƒ s∏u˝àcych poprawie efektywnoÊci 
energetycznej, akustyki i bezpieczeƒstwa po˝arowego w 
budynkach.

Grupa Rockwool posiada prawie 70-letnie doÊwiadczenie. 
7.500 naszych pracowników w ponad 30 krajach obs∏uguje 
klientów na ca∏ym Êwiecie. W  2005 roku obroty Grupy 
osiàgn´∏y 1.344 milionów Euro. 

Skalna we∏na mineralna poprawia stan Êrodowiska 
naturalnego i jakoÊç ˝ycia milionów ludzi. Materia∏ ten 
u˝ywany jest jako izolacja zabezpieczajàca przed utratà 
ciep∏a oraz zimnem. Poprzez zmniejszenie koniecznoÊci 
spalania paliw kopalnych, we∏na kamienna redukuje równie˝ 
zanieczyszczenie atmosfery.

Jako materia∏ pochodzenia skalnego, we∏na mineralna jest 
odporna na ogieƒ. Toleruje temperatury do 1000°C i u˝ywana 
jest jako idealny materia∏ zabezpieczajàcy przed ogniem 
w budynkach oraz przemyÊle do ochrony ludzkiego ˝ycia i 
mienia.

We∏na mineralna chroni przed ha∏asem i jest stosowana 
jako izolacja akustyczna sufitów podwieszanych, ekranów 
przeciwdêwi´kowych, wokó∏ ha∏aÊliwych urzàdzeƒ, Êcian i 
dachów, a nawet do izolacji pod trakcje kolejowe. We∏na 
mineralna jest równie˝ u˝ywana jako pod∏o˝e pod upraw´ 
warzyw i kwiatów, do produkcji wykoƒczeniowych p∏yt 
fasadowych, w postaci w∏ókien wzmacniajàcych do produkcji 
cz´Êci samochodów oraz innych celów przemys∏owych. 

Nasze „ujarzmione wulkany” produkujà rozwiàzania 
z we∏ny mineralnej w 22 fabrykach w Europie, Ameryce 
Pó∏nocnej i Azji.

Grupa Rockwool
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