
Raport Ârodowiskowy 2008

Ociepl dom - Oszcz´dzisz klimat. 
Wi´cej izolacji, mniej CO2.



10  ˚adnej renowacji bez izolacji!

14  Ku niskoemisyjnemu spo∏eczeƒstwu

24  Poprawiç bilans energetyczny

26  Porzàdek na w∏asnym podwórku

28  Nowe fabryki

29  Recykling

30  Zwalczanie zanieczyszczeƒ

31  Bezpieczeƒstwo

Klimat & Energia

Efektywne energetycznie budynki 

4  Dwa wyzwania, jedno trwa∏e rozwiàzanie!

6  Zmiany klimatyczne – co mo˝emy zrobiç 

 w sprawie CO2 - ju˝ dziÊ.

8  Goràcy temat

Zrównowa˝ona produkcja

Lepsza jakoÊç ˝ycia

Spis treÊci:

20  Mikroklimat wn´trz

22  Zwalczanie ha∏asu



Czy˝ nie by∏oby Êwietnie, gdyby jednym dzia∏aniem uda∏o si´ rowiàzaç na trzy globalne 

probelmy? Os∏abienie zmian klimatycznych, trwa∏y wzrost ekonomiczny oraz bezpieczeƒstwo 

dostaw energii – wszystkie majà kluczowe znaczenie. Po ostatnich wzrostach cen, gdy sta∏o 

si´ jasne, ˝e koszt bary∏ki ropy mo˝e z ∏atwoÊcià przekroczyç wartoÊç 100$, nawet sceptycy 

globalnego ocieplenia uzyskali inny dobry powód do podj´cia dzia∏aƒ majàcych na celu 

oszcz´dnoÊç energii (a tym samym zmniejszenie emisji CO2). Niniejszy raport pokazuje, 

jak ju˝ dziÊ mo˝emy zaprzestaç niepotrzebnemu marnowaniu paliw kopalnych w budynkach – 

odpowiedzialnych za oko∏o 40% zu˝ycia energii w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych 

oraz za wi´kszoÊç generowanych przez ludzi emisji CO2. Borykajàce si´ z problemem 

niedostatku energii oraz zanieczyszczania powietrza kraje rozwijajàce si´ równie˝ mogà 

odnieÊç korzyÊci z budynków, marnujàcych mniej energii oraz emitujàcych mniej CO2.

Izolacja zosta∏a wymieniona przez McKinsey/Vattenfall, jako jedno z naj∏atwiejszych, 

rozwiàzaƒ, b´dàcych w zasi´gu r´ki. Dzi´ki niej mo˝na  zaoszcz´dziç miliony ton CO2 

i paliw kopalnych nie tylko bez ekonomicznej straty, ale nawet z wielkim zyskiem. 

Nasze zalecenia sà proste: 

• Stosuj najlepsze energooszcz´dne rozwiàzania przy wznoszeniu nowych budynków, 

poniewa˝ b´dà one oddzia∏ywaç na Êrodowisko przez nast´pne 50 lub wi´cej lat!

• ˚adnej renowacji bez izolacji – zadbaj o to, aby wszystkie budynki przechodzàce 

modernizacj´ spe∏nia∏y co najmniej aktualne standardy energetyczne! Jeszcze lepiej, 

aby osiàga∏y jak najni˝sze poziomy zapotrzebowania na energi´.

KorzyÊci na wyciàgniecie r´ki 
JeÊli tego dokonamy, przeci´tny obywatel, tylko w samej UE, zaoszcz´dzi ponad 600€ oraz 

ponad ton´ CO2 rocznie. Jako w∏aÊciciel budynku – lub jako jego u˝ytkownik – zarówno 

ty, jak i ja powinniÊmy podjàç dzia∏ania podobne do przyk∏adów przedstawionych w tym 

raporcie. Równie˝ jako spo∏eczeƒstwo powinniÊmy prowadziç polityk´, która pomaga ludziom 

podejmowaç w∏aÊciwe decyzje i akcje, których najlepsze przyk∏ady zostanà przedstawione 

na nast´pnych stronach publikacji. 

Niniejszy raport pokazuje ponadto, ˝e choç nasza izolacja Rockwool ogranicza emisj´ CO2 

o setki milionów ton, wcià˝ mo˝emy zrobiç wi´cej. Obecnie, zysk energetyczny , w sferze CO2 

przynoszony przez typowy wyrób izolacyjny Rockwool jest ponad stukrotny. Chcemy, aby sta∏ si´ 

on jeszcze wy˝szy.

Gotowi do zbierania  plonów 
W grudniu 2009 ludzie z ca∏ego Êwiata spotkajà si´ w Kopenhadze (kolebce Grupy Rockwool) 

z nadziejà na uzgodnienie nowego Protoko∏u Klimatycznego ONZ. B´dzie to kluczowe 

wydarzenie, które mo˝e zadecydowaç o tym, czy zdo∏amy zmniejszyç emisj´ CO2 na czas, 

zanim zmiany klimatyczne i ceny paliw kopalnych wymknà si´ spod kontroli. To my powinniÊmy 

teraz pokazaç decydentom, ˝e oszcz´dnoÊci wielkich iloÊci energii, CO2 i pieni´dzy w przypadku 

budynków sà mo˝liwe dzi´ki zastosowaniu izolacji – jest to najprostszy sposób dost´pny na 

wyciàgniecie r´ki.

Eelco van Heel

Dyrektor Generalny

Grupy  Rockwool

Si´gnàç po najprostsze 
rozwiàzanie 

Grupa  Rockwool jest ofi cjalnym partnerem 
w mi´dzynarodowym kongresie naukowym, 
przygotowujàcym swój wk∏ad w Szczyt 
Klimatyczny ONZ w Kopenhadze w 2009 roku.
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– dwa wyzwania, jedno trwa∏e rozwiàzanie!

W ciàgu zaledwie kilku lat ceny ropy zwi´kszy∏y si´ czterokrotnie 

osiàgajàc ponad 100$ za bary∏k´ – poziom, który jeszcze niedawno 

by∏ nie do pomyÊlenia.

Przy ciàgle wzrastajàcym zapotrzebowaniu na energi´ 

oraz szybkim zmniejszaniu si´ rezerw paliw kopalnych, 

bezpieczeƒstwo energetyczne sta∏o si´ aktualnym politycznym 

wyzwaniem. Dostawy gazu ziemnego bywa∏y ju˝ odcinane . 

JesteÊmy w sytuacji, gdy zaledwie garstka krajów kontroluje 

wi´kszoÊç Êwiatowych zasobów gazu i ropy naftowej, a w∏adza, 

jakà daje energia jest znacznie bardziej skoncentrowana. Ostatnio 

obserwuje si´ wzrost zainteresowania w´glem, emitujàcym du˝e 

iloÊci CO2, uznawanym za d∏ugoterminowà polis´ na czasy po 

wyczerpaniu si´ zasobów ropy i gazu . Na poczàtku 2007 roku 

Chiny, niegdyÊ olbrzymi eksporter w´gla, po raz pierwszy sta∏y 

si´ jego importerem netto. Je˝eli chodzi o energi´ jàdrowà, zasoby 

taniego uranu równie˝ malejà, jego ceny rosnà, a dodatkowo 

trwa debata nad zagadnieniami zwiàzanymi z bezpieczeƒstwem 

wykorzystania tego êród∏a energii.

Jakie sà alternatywy? 
Nieodnawialne êród∏a energii – w∏àczajàc uran – zaspokajajà 87% 

naszych potrzeb. Te zasoby tworzy∏y si´ przez miliony lat. Dopóki 

nie zaczniemy bardziej wydajnie gospodarowaç energià, 

nie b´dziemy w stanie utrzymaç dobrej koniunktury, do jakiej 

przywykliÊmy w rozwini´tych regionach i wzrostu w krajach 

rozwijajàcych si´. Wykorzystanie energii odnawialnej staje si´ 

koniecznoÊcià, lecz to nie wystarczy. Trzeba tak˝e ograniczyç 

straty ciep∏a. Natrwalszà i najbardziej op∏acalnà pod wzgl´dem 

ekonomicznym energià okazuje si´ ta, której nie zu˝ywamy. 

Liczba budynków b´dzie ros∏a
Budynki sà odpowiedzialne za oko∏o 40% zu˝ycia energii w Europie 

i Stanach Zjednoczonych, oraz za wi´kszoÊç generowanych przez 

ludzi emisji CO2. Na ogrzewanie i ch∏odzenie zu˝ywamy dwie trzecie 

z tej energii. Wi´kszoÊç jest marnowana, ale z obecnie dost´pnà 

technologià mo˝emy zaoszcz´dziç do 90%. 

JeÊli nie zadbamy o efektywnoÊç energetycznà, zapotrzebowanie 

na energi´ i zanieczyszczenie CO2 pochodzàce z budynków 

nie tylko pozostanie na tym samym poziomie, lecz dodatkowo 

wzroÊnie. Wed∏ug McKinsey/ Vattenfall do 2030 roku powierzchnia 

mieszkalna wzroÊnie o 64%, co b´dzie spowodowane rosnàcym 

dobrobytem na Êwiecie. Jest to znaczàcy wzrost, tym bardziej 

˝e to w∏aÊnie domy mieszkalne stanowià znakomità wi´kszoÊç 

istniejàcych na Êwiecie obiektów budowlanych. 

Klimat & Energia

Czy wystarczy ropy? Zu˝ywamy wielokrotnie wi´cej ropy naftowej ni˝ odkrywamy w nowych z∏o˝ach, co dodatkowo zwi´ksza presj´ na jej dostawy i ceny

   Odkrycia    Zu˝ycie               Przewidywania èród∏o: ASPO, Newsletter, maj 2008 

Czas dzia∏aç, bo istnieje du˝e ryzyko, ˝e ceny paliw oraz zmiany klimatyczne wymknà si´ spod kontroli. Na 
ca∏ym Êwiecie tracimy zbyt wiele energii i wytwarzamy zbyt wiele CO2. Konsekwencje mogà byç powa˝ne.
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“… ludzie zacznà skupiaç si´ na efektywnoÊci 
energetycznej – najtaƒszym dost´pnym nam  
êródle energii.”

David O’Reilly, Dyrektor Generalny Chevron
Budynki sà odpowiedzialne za oko∏o 40% zu˝ywanej  energii 

oraz wi´kszoÊç generowanej przez ludzi emisji CO2.

Klimat & Energia  |   
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èród∏o: ASP0, czerwiec 2008, www.peakoil.net 

Cena ropy: ponad $100 za bary∏k´
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Zmiany klimatyczne

Wed∏ug Mi´dzyrzàdowego Zespo∏u do spraw Zmian Klimatu 

Organizacji Narodów Zjednoczonych (IPCC), aby ograniczyç 

wzrost Êrednich globalnych temperatur do 2-2.4°C, potrzebujemy 

o 50-85% mniej CO2 do 2050 i mniej emisji CO2 rozpoczàwszy 

obni˝anie najpóêniej do 2015. JeÊli temperatury b´dà ros∏y 

w dalszym ciàgu, nasilà si´ negatywne zjawiska zwiàzane z silnymi 

wiatrami, powodzie, niedobory wody oraz inne efekty globalnego 

ocieplenia, niektóre nieodwracalne. 

W swoim Planie Energetyczno-Klimatycznym, UE ju˝ poczyni∏a 

zobowiàzania, aby ograniczyç zu˝ycie energii oraz emisji CO2 przed 

rokiem 2020. JeÊli wielostronne porozumienie klimatyczne zostanie 

osiàgni´te, te ambicje wzrosnà do 30%. EfektywnoÊç energetyczna 

Tony CO2 emitowane 

rocznie

Modernizuj swój dom - Oszcz´dzisz na kosztach energii i zmniejszysz emisj´ CO2 

S∏abo zaizolowany niemiecki 150 m2 dom jednorodzinny z 1970 – z lub bez modernizacji

to technologia, którà posiadamy i która jest najprawdopodobniej 

najwi´kszym potencja∏em oszcz´dnoÊci. 

Energetyczna i emisyjna efektywnoÊç - nie mo˝emy sobie 
tego zlekcewa˝yç!
Wed∏ug McKinsey/Vattenfall, lepsza izolacja budynków 

to najkorzystniejszy sposób zapobiegania marnotrawstwu energii 

i emisji CO2 – to jest najprostsze rozwiàzanie w zasi´gu r´ki. 

W ten sposób mo˝na zaoszcz´dziç 1,6 giga ton CO2 rocznie 

(równowartoÊç ca∏oÊci rosyjskiej emisji CO2), nie ponoszàc przy tym 

kosztów netto, lecz osiàgajàc Êredni ekonomiczny zysk w wysokoÊci 

130 € na ton´.

Co mo˝emy zrobiç w sprawie CO2 – ju˝ dziÊ

Przyk∏ad gospodarstwa domowego
Dla w∏aÊciciela domu, izolacja jest nie tylko najbardziej efektywnym sposobem zmniejszenia emisji CO2. Nie wymaga zmiany nawyków ˝ycia codziennego, co wi´cej, 
wp∏ywa na podniesienie jakoÊci ˝ycia. Wed∏ug Deutsche Energie-Agentur, mo˝emy zaoszcz´dziç 11 ton CO2 rocznie, jeÊli zmodernizujemy bardzo s∏abo zaizolowany 
150 m2 dom niemiecki z 1970 roku  do standardu budynku niskoenergetycznego, zak∏adajàc lepszà izolacj´, dobre okna oraz stosujàc inne Êrodki oszcz´dzajàce 
energi´. Zaoszcz´dzone 3600 litrów oleju do ogrzewania odpowiada, wg niemieckich cen z po∏owy roku 2008, ponad 3000 EUR rocznie. JeÊli Pan Kowalski chcia∏by 
zaoszcz´dziç takà samà iloÊç CO2 u˝ywajàc roweru zamiast samochodu – musia∏by przejechaç oko∏o 70.000 km rocznie – pó∏tora razy dooko∏a globu. Na szcz´Êcie 
nie wszystkie budynki pochodzà z lat siedemdziesiàtych. Ale nawet przeci´tny dom w UE móg∏by zaoszcz´dziç rocznie prawie pi´ç ton CO2.

|  Klimat & Energia6      Raport Ârodowiskowy  2008

èród∏o: Deutsche Energie-Agentur.
Oszcz´dnoÊci na cenie ropy: www.tecson.de

Bez modernizacji

Modernizacja zgodna z niemieckimi 

standardami dla nowych budynków

Modernizacja zgodna ze standardem 

budynku niskooenergetycznego



“…Stan jakiego mo˝emy si´ spodziewaç 
d∏ugoterminowo: gwa∏towne burze, jeszcze 
intensywniejsze opady i wzrost tendencji 
powodziowych.”

Professor Höppe, Munich Reinsurance, Szef Dzia∏u Badaƒ Georyzyka

W Europie, wed∏ug Ecofys, ka˝dy obywatel zyska∏by oko∏o 600€ 

rocznie gdyby budynki zosta∏y poddane modernizacji i  zacz´∏y 

spe∏niaç wspó∏czesne standardy efektywnoÊci energetycznej. 

Wystarczy∏oby – dodaç izolacj´, wysokiej jakoÊci okna oraz inne 

nowoczesne technologie. To da∏oby z czasem oszcz´dnoÊci rz´du  

460 milionów ton CO2 rocznie. To wi´cej, ni˝ zobowiàzania 

z  Protoko∏u z Kioto – czy te˝ roczne emisje CO2 W∏och. Stworzy∏oby 

to równie˝ ponad 500.000 miejsc pracy w Europie.

Izolacja Rockwool wyprodukowana i zainstalowana tylko 

w tym roku, w ciàgu ca∏ego swojego istnienia zaoszcz´dzi ponad 

200 milionów ton CO2. To oszcz´dnoÊç energii równa ok. 1000 

ogromnych 3MW turbin wiatrowych. 

Klimat & Energia  |   

èród∏o: wg McKinsey/Vattenfall / Uwaga: Aby zapoznaç si´ z pe∏nà wersjà wykresu, patrz: www.vattenfall.com lub www.rockwool.com

Najprostszy sposób – w zasi´gu r´ki – izolacja jest najkorzystniejszym sposobem na oszcz´dzenie CO2 - przyk∏ady

€
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Goràcy temat

Celem Szczytu Zmian Klimatycznych ONZ w Kopenhadze w 2009 

roku jest uzgodnienie nast´pcy Protoko∏u z Kioto, który traci swojà 

wa˝noÊç w 2012 roku. Prawdopodobnie, na tym spotkaniu to 

Chiny, Indie oraz Stany Zjednoczone b´dà mia∏y decydujàcy g∏os 

przy ustalaniu, czy zostanie zawarty zadowalajàcy mi´dzynarodowy 

uk∏ad klimatyczny, czy te˝ nie. W przesz∏oÊci te trzy pot´˝ne 

paƒstwa obawia∏y si´, ˝e zobowiàzania dotyczàce redukcji emisji 

CO2 mog∏yby zahamowaç ich wzrost gospodarczy. Jednak˝e obecnie 

doÊwiadczajà one nie tylko dramatycznych skutków globalnego 

ocieplenia, ale równie˝ pogorszenia dost´pnoÊci energii, 

co mog∏oby zahamowaç ich rozkwit. Chiny i Indie zmagajà si´ 

równie˝ z zagro˝eniami zdrowotnymi zwiàzanymi 

Ch∏odzenie bez globalnego ocieplenia
W rejonach, gdzie panuje goràcy klimat wzrasta 
zastosowanie urzàdzeƒ klimatyzacyjnych. Jednak˝e dobra 
izolacja, inteligentne budynki i wydajne urzàdzenia 
umo˝liwiajà budowanie domów o niskim lub nawet 
zerowym zu˝yciu energii netto. 
Biuro o zerowym zu˝yciu energii w malezyjskim oÊrodku 
energetycznym PTM.

z zanieczyszczeniem powietrza powsta∏ym w wyniku spalania paliw 

kopalnych w nisko zaawansowanych technologicznie warunkach. 

W tej sytuacji pilnie potrzebujemy poprawy efektywnoÊci 

energetycznej, a dzi´ki temu ograniczanie emisji CO2. 

Stany Zjednoczone zamierzajà zredukowaç import energii 

ze Ârodkowego Wschodu o 75% przed rokiem 2025. Chiny, 

drugi najwi´kszy na Êwiecie u˝ytkownik energii, planujà poprawiç 

efektywnoÊç energetycznà o 20% w latach 2006-2010.

IloÊç klimatyzatorów potroi si´
W USA, które sà najwi´kszym konsumentem i importerem energii, 

gdzie domy sà niemal dwukrotnie wi´ksze od przeci´tnego 

|  Klimat & Energia8      Raport Ârodowiskowy  2008
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“Najwi´kszym, dost´pnym natychmiast, efektywnym kosztowo, „nowym” êród∏em 
energii jest energia, którà marnujemy codziennie. RzeczywiÊcie, jest to najtaƒsze, 
najbardziej rozpowszechnione êród∏o energii, do jakiego mamy dost´p.” 

Amerykaƒski Sekretarz ds. Energii, Samuel Bodman

domu europejskiego, budynki sà odpowiedzialne za niemal 40% 

jej zu˝ycia. Wg amerykaƒskiego Urz´du Energii w budynkach 

mieszkalnych mo˝liwe sà oszcz´dnoÊci energii na poziomie 57-68%.

Lepsza izolacja jest równie˝ kluczowym elementem w Chinach 

i Indiach, gdzie bardzo szybko roÊnie rynek nowych budynków.

Wed∏ug badaƒ McKinsey/Vattenfall iloÊç klimatyzatorów potroi 

si´ przed 2030 rokiem – jej rosnàce zastosowanie b´dzie mia∏o 

miejsce w Ameryce Pó∏nocnej oraz Chinach i innych paƒstwach 

rozwijajàcych si´. 

Lepsza izolacja oferuje wielkie mo˝liwoÊci dla korzystnych 

oszcz´dnoÊci energii. Nie tylko zatrzyma mróz i ch∏ód, lecz równie˝ 

zapobiegnie nadmiernemu nagrzewaniu si´ budynków latem. 

Izolacja cieplna zapobiega przedostawaniu si´ dokuczliwego upa∏u 

przez dachy i Êciany budynków, co zmniejsza zapotrzebowanie 

na korzystanie z klimatyzacji.

Klimat & Energia  |   

Co tydzieƒ w Chinach buduje si´ nowà, zasilanà w´glem elektrowni´. ZnajomoÊç 
zagadnieƒ efektywnoÊci energetycznej wÊród spo∏eczeƒstwa jest znikoma. JeÊli si´ 

to nie zmieni, zanieczyszczenie powietrza i dostawy energii osiàgnà jeszcze bardziej 
krytyczny poziom. W 2007, Chiny równie˝ sta∏y si´ importerem netto w´gla.

Budynki w Ameryce Pó∏nocnej oraz szybko rozwijajàce si´ gospodarki Wschodniej Azji radykalnie zwi´kszà emisj´ CO2. Przewiduje si´, 

˝e trzykrotnie wzroÊnie wykorzystanie klimatyzacji. Chyba, ˝e efektywnoÊç energetyczna poprawi si´ znaczàco.

Emisja CO2 (Gt) z budynków w∏àczajàc emisj´ z u˝ycia energii elektrycznej.

èród∏o: IPCC: Technical Summary, strona 53, In: Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group 
III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change
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˚adnej renowacji bez izolacji

Sprawienie, aby nowe budynki by∏y efektywne energetycznie jest 

bardzo wa˝ne, ale niewystarczajàce. Istniejàce budynki to 99% 

rynku budowlanego. Wiele budynków wzniesiono dziesiàtki lat 

temu, zanim kryzys paliwowy i globalne ocieplenie pojawi∏y si´ 

jako wa˝ne problemy do rozwiàzania. Te stare istniejàce budynki 

sà niewystarczajàco  zaizolowane. Budynki wzniesione przed 

1975 rokiem to a˝ 75% potencja∏u oszcz´dnoÊci, wed∏ug Ecofys. 

Wymagania dotyczàce efektywnoÊci energetycznej dla nowych 

budynków sà obowiàzkowe w wielu krajach, jednak jak poprawiç 

wydajnoÊç istniejàcych budynków?

Przy okazji ka˝dej modernizacji budynek powinien byç 

doprowadzony do stanu zgodnego z aktualnymi przepisami, 

zw∏aszcza ˝e do∏o˝enie dodatkowej warstwy izolacji, kiedy fasada 

czy dach jest ju˝ i tak remontowany to najbardziej ekonomiczne i 

praktyczne rozwiàzanie. Podobnie jest w przypadku okien, lepiej 

jest zastosowaç te najbardziej energooszcz´dne ni˝ taƒsze, bardziej 

energoch∏onne wersje. Na szcz´Êcie roÊnie liczba modernizowanych 

domów do standardu bardzo niskiego zu˝ycia energii lub tzw. 

Domów Pasywnych, w przypadku których osiàgni´ta redukcja 

kosztów ogrzewania si´ga nawet 80%.

Unia Europejska planuje wprowadziç przepis, nak∏adajàcy 

obowiàzek, doprowadzenia do bie˝àcych standardów 

energoch∏onnoÊci wszystkie modernizowane, budynki mniejsze ni˝ 

1000 m2. Kraje takie jak Niemcy, Dania i Norwegia ju˝ przystàpi∏y do 

realizacji tej rozsàdnej zasady, jako ˝e ma∏e budynki to dwie trzecie 

wszystkich budynków w tych krajach. 

Potrzebne sà lepsze systemowe rozwiàzania
Dla uruchomienia olbrzymiego potencja∏u oszcz´dnoÊci energii 

i redukcji emisji CO2 w budynkach potrzebne jest wsparcie. Obecnie 

w Unii, w krajach, w których wdro˝ono postanowienia dyrektywy 

EPBD w sprawie charakterystyki energetycznej budynków  wszystkie 

budynki, które sà sprzedawane, wynajmowane lub sà publicznie 

dost´pne muszà posiadaç certyfi kat energetyczny. Jednak˝e 

rekomendowane efektywne ekonomicznie Êrodki wdra˝ane sà 

za rzadko i za wolno. Jak mo˝na to usprawniç?

Obowiàzkowe oszcz´dnoÊci
W wielu krajach zarówno samochody jak i domy musza zostaç 

skontrolowane pod wzgl´dem wydajnoÊci ekologicznej. Podobnie, 

jak obowiàzkowe jest naprawienie przeciekajàcego zbiornika paliwa 

w samochodzie, obowiàzkowym powinno byç podj´cie 

Efektywne energetycznie budynki

Nie wolno nam marnowaç tyle energii, pieni´dzy i wytwarzaç CO2 w naszych budynkach. Do roku 2050 
mo˝na by w efektywny sposób zmniejszyç o 85% emisje CO2 powsta∏e przy ogrzewaniu i ch∏odzeniu. Oto 
nasze rekomendacje i przyk∏ady, jak budowaç bardziej zrównowa˝onà przysz∏oÊç.

Z szarej przesz∏oÊci w zielonà przysz∏oÊç. Ponad 800.000 skromnych, 
szarych jedno i dwurodzinnych domów zosta∏o zbudowanych w latach od 
1960 do 1990 w Polsce. Tak zwane kostki by∏y budowane zgodnie 
z du˝o ni˝szymi standardami izolacji w porównaniu z obecnymi, 
zw∏aszcza ˝e koszty ogrzewania zwielokrotni∏y si´. Ich zapotrzebowanie 
na ogrzewanie (200-500 kWh/ m2/rok) jest 2-4 razy wy˝sze ni˝ w obecnie 
budowanych domach. W Zielonej Górze, Rockwool Polska zademonstruje 
rewitalizujàcà je, efektywnà ekonomicznie termomodernizacj´, 
polegajàcà na dodaniu „p∏aszcza” izolacji. 
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10 kroków w kierunku lepszych budynków

1. Przed rokiem 2020 ustanowienie wymagaƒ technicznych: 

zerowe zapotrzebowanie na energi´ zewn´trznà i zero emisji 

w´glowych netto dla wszystkich nowych budynków

2. Zapewnienie zach´t do budowania nowych budynków oraz 

przeprowadzania modernizacji wykraczajàcych poza obecne 

wymogi budowlane

3. Kontrole zapewniajàce, ˝e budynki sà zgodne z projektami

4. Wymaganie, aby sprzedawane lub wynajmowane budynki 

posiada∏y certyfi katy energetyczne

5. Zapewnienie fi nansowania przy podejmowaniu dzia∏aƒ 

zmierzajàcych do poprawy efektywnoÊci energetycznej 

budynków

6. Modernizacje. Wszystkie elementy budynku, które sà 

odnawiane powinny spe∏niaç wymagania dla nowych 

budynków

7. Stosowanie energooszcz´dnego oÊwietlenia i urzàdzeƒ

8. Systemy grzewcze i klimatyzacja muszà byç serwisowane 

i modernizowane w regularnych odst´pach czasu

9. Sektor publiczny powinien byç liderem wymagajàcym 

budynków energooszcz´dnych i modernizujàcym stare budynki

10. Stosowanie odnawialnych êróde∏ energii tam, gdzie tylko jest to 

mo˝liwe

w krótkim czasie efektywnych ekonomicznie kroków zmierzajàcych 

do zaoszcz´dzenia energii, które by∏by potwierdzone certyfi katem 

energetycznym budynku .

Finansowanie
Finansowanie takich przedsi´wzi´ç jest kolejnym kluczowym 

warunkiem. W Niemczech bud˝et przekraczajàcy 1.4 mld € rocznie 

jest przeznaczany na pomoc w sp∏acie odsetek oraz dotacje na 

energooszcz´dne modernizacje budynków. W ramach niemieckiego 

programu KfW- CO2-Gebäudesanierungsprogramm (Programu 

rewitalizacji budynków na rzecz ograniczenia emisji CO2) rocznie 

termomodernizuje si´ ok. 5% budynków sprzed 1978 r. 

W Hiszpanii nowy rzàd zamierza poprawiç o 35-60% efektywnoÊç 

energetycznà 500 000 domów. Na ten cel przeznaczy∏ on na lata 

2008-2012 kwot´ 1 mld € pod postacià dotacji oraz kolejne 2 mld € 

w formie po˝yczek.
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Us∏ugi energetyczne
Wykonanie prac mo˝e stanowiç dla zabieganego laika nie lada 

wyzwanie. W Wielkiej Brytanii ambitny program Porozumienie 

na Rzecz EfektywnoÊci Energetycznej forsuje najkorzystniejsze 

rozwiàzania. Wi´kszoÊç dostawców energii obowiàzkowo pomaga 

swoim klientom oszcz´dzaç energi´. Wielu w∏aÊcicieli domów 

otrzymuje pakiet zawierajàcy zakup i monta˝ izolacji. Do tej pory 

zaizolowano oko∏o 2,5 miliona Êcian i tyle samo poddaszy, a ambicje 

sà wi´ksze. Ubóstwo energetyczne roÊnie nie tylko w biednych 

krajach, lecz równie˝ w Wielkiej Brytanii, gdzie osiàgn´∏o rekordowà 

skal´ od dziesi´ciu lat. Oko∏o 4,4 miliona gospodarstw domowych 

w Wielkiej Brytanii (16% ca∏kowitej liczby) wydaje ponad 10% 

swoich dochodów ogrzewanie, ciep∏à wod´, pràd.

Budynki u˝ytecznoÊci publicznej jako liderzy
Kampanie majàce na celu uÊwiadomienie i spopularyzowanie idei 

inwestowania w lepszà efektywnoÊç energetycznà zamiast w inne 

symbole dumy i statusu spo∏ecznego sà wa˝nym dzia∏aniem. Nawet 

jednak w krajach uÊwiadomionych energetycznie, takich 

jak Dania czy Wielka Brytania, lepsze ∏azienki czy kuchnie, mimo, 

˝e nieekonomiczne, sà bli˝sze sercu wielu w∏aÊcicieli domów.

Budynki u˝ytecznoÊci publicznej muszà wyznaczaç kierunki. 

Od maja 2008 budynki u˝ytecznoÊci publicznej w krajach Unii 

Europejskiej majà dawaç przyk∏ad, umieszczajàc w widocznym 

miejscu swoje certyfi katy energetyczne i realizujàc wszystkie 

zyskowne przedsi´wzi´cia zmierzajàce do redukcji zu˝ycia energii 

rekomendowane po audycie energetycznym. Zapowiadajà si´ 

Najwi´kszy potencja∏ kryje si´ w starych budynkach. Bodêce fi nansowe to wa˝na zach´ta. Z pomocà paƒstwowà budynek Schröderów 

z Oberhausen w Niemczech sta∏ si´ energooszcz´dnym. Zapotrzebowanie na ogrzewanie zredukowano o 80%.

”Pomimo, ˝e czas zwrotu inwestycji w energooszcz´dne rozwiàzania budynku wynosi 
zaledwie kilka lat, zapewniajàc wi´ksze zyski od najlepszego planu emerytalnego, 
przeci´tny w∏aÊciciel domu nic nie robi.”

Ole Michael Jensen, naukowiec, Duƒski Instytut Badaƒ Budownictwa, SBI.

|  Efektywne energetycznie budynki  |  Istniejàce budynki
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Ubóstwo energetyczne roÊnie nie tylko w biednych krajach, lecz równie˝ w Wielkiej Brytanii, gdzie osiàgn´∏o rekordowà skal´ 

od dziesi´ciu lat. Oko∏o 4,4 miliona gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii (16% ca∏kowitej liczby) wydaje ponad 10% swoich 

dochodów na utrzymanie mieszkaƒ.

EfektywoÊç energetyczna – najbardziej ekologiczne rozwiàzanie!
W pe∏nym cyklu istnienia budynku najwa˝niejsze znaczenie ma energia zu˝yta podczas jego u˝ytkowania. Energia potrzebna do 

wyprodukowania materia∏ów izolacyjnych to mniej ni˝ 9%, nawet w najlepiej zaizolowanym Domu Pasywnym.

Przeci´tny dom

Nowy dom wed∏ug duƒskich wymagaƒ energetycznych

Dom Pasywny

   Energia zu˝yta na izolacj´
   Energia zu˝yta na inne materia∏y budowlane
   Energia zu˝yta na ogrzewanie

èród∏o: LCA dane z Sverre Fossdahl, NBI, Energi og miljø regnskap for bygg Prosjektrapport 173 - 1995; EU, COM(2001) 226 
wersja ostateczna 2001/0098 (COD), Bruksela, 11 maja 2001; Duƒski Urzàd Energetyki, Danmarks Energifremtider, 1995; Duƒskie 
Prawo Budowlane (Bygningsreglement 2006); Passivhausinstitut, Darmstadt, Niemcy; oraz grupa robocza Cepheus.

Energia zu˝yta przez 50 lat, na m2 powierzchni w ró˝nie zaizolowanych budynkach

kWh/m2

istotne oszcz´dnoÊci. Nowe obliczenia Duƒskiego Uniwersytetu 

Techniki pokazujà, ˝e mo˝liwe jest obni˝enie strat energii 

w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej w Danii w 74%. Wa˝ne jest 

zatem aktywowanie tego potencja∏u. 

Francja rozpocz´∏a wdra˝anie ambitnego planu 

zminimalizowania strat energii, CO2 oraz pieni´dzy podatników 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej, których udzia∏ w ca∏oÊci 

francuskich budynków wynosi 12%. Francja podwoi liczb´ 

starych budynków remontowanych ka˝dego roku, osiàgajàc liczb´ 

400.000 modernizowanych domów. Ten program rozpocznie si´ 

od 800.000 budynków komunalnych.
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Jakie b´dà ceny energii i wymagania Êrodowiskowe za 50 lub 100 

lat? JeÊli b´dziemy post´powaç, jak do tej pory, budynki, 

które budujemy dziÊ, b´dà kosztowne w utrzymaniu i b´dà 

zanieczyszczaç Êrodowisko przez dekady. Jednak˝e, mo˝liwe 

jest budowanie komfortowych domów w nowym ekonomicznym 

standardzie, które mogà zaoszcz´dziç 70-90% tradycyjnych kosztów 

ogrzewania dzi´ki dobrej izolacji i inteligentnym rozwiàzaniom. 

Podobnie mogà równie˝ zostaç zredukowane koszty ch∏odzenia. 

Te, imponujàce oszcz´dnoÊci energii, uzyskuje si´ kosztem 5-15% 

wartoÊci pierwotnej inwestycji. 

WyÊcig o efektywnoÊç energetycznà nowych budynków ju˝ 

si´ w UE rozpoczà∏. Kryterium staje si´ zapewnienie najni˝szych 

kosztów na przestrzeni ca∏ego okresu istnienia budynków, a nie 

tylko minimalizacja kosztów poczàtkowych, przy ich wznoszeniu. 

Wzrost wymagaƒ energetycznych wobec nowych budynków 

nawet o 25% to nic niezwyk∏ego. Co wi´cej kraje Unii aktualizujà 

te wymagania nie rzadziej ni˝, raz na pi´ç lat. Unia planuje 

upowszechnianie Domów Pasywnych oraz podobnych maksymalnie 

niskoenergetycznych domów do roku 2016. Wiele krajów ubiega 

si´ o palmy pierwszeƒstwa wÊród tych, które wprowadzà taki 

op∏acalny standard jako powszechnie obowiazujàcy. Standard 

Domów Pasywnych jest  planowany jako obowiàzujàcy dla nowych 

domów w Wielkiej Brytanii (2013), niskoenergetycznego domu we 

Francji (2012), Niemczech (2012), Holandii (2015) i Danii (2015). 

Kolejnym krokiem w Wielkiej Brytanii b´dzie wprowadzenie domów 

o zerowej emisji dwutlenku w´gla z zastosowaniem odnawialnych 

êróde∏ energii 

do roku 2016. Do 2020 francuskie budynki b´dà musia∏y 

produkowaç wi´cej energii ni˝ jej zu˝ywajà, podczas gdy w 

Niemczech nowe budynki powinny byç ogrzewane bez u˝ycia paliw 

kopalnych wsz´dzie tam, gdzie to mo˝liwe. 

Wykreowanie spo∏eczeƒstwa emitujàcego minimalne iloÊci 

tlenków w´gla wykorzystujàcego w znacznym stopniu odnawialne 

êród∏a energii, nie jest mo˝liwe bez optymalnej efektywnoÊci 

energetycznej. Istotnym rozwiàzaniem sà dobrze ocieplone 

energooszcz´dne domy, w których op∏aca si´ i mo˝na zainstalowaç 

ogniwa fotovoltaniczne. Rozwiàzaniem jest dobrze zaizolowany, 

efektywny energetycznie dom, w którym op∏aca si´ i jest mo˝liwa 

(zaprojektowane miejsce) instalacja ogniw fotovoltaicznych. 

Jak zbudowaç Dom Pasywny:

• Odpowiednia izolacja (300-500 mm materia∏ów Rockwool)
• Energooszcz´dne, potrójnie szklone okna
• Brak mostków termicznych
• Sterowana wentylacja z wydajnym odzyskiem ciep∏a
• Szczelny powietrznie dom 
• Optymalne usytuowanie i orientacja domu zapewniajàca 

zyski, ale i ochron´ przez promieniowaniem s∏onecznym
• Energooszcz´dne wyposa˝enie domu

Roczne zapotrzebowanie na ogrzewanie nie przekracza 
15 kWh m2. Ca∏kowite zu˝ycie energii pierwotnej jest 
ograniczone do 120 kWh/ m2 rocznie.

Wszystko w jednym!
Obecnie trwa budowa 40 apartamentów o 
wysokim standardzie zlokalizowanych obok pola 
golfowego w Kolding. Izolacja Rockwool pomo˝e 
utrzymaç dobry mikroklimat wn´trz w pierwszych, 
wielopi´trowych Domach Pasywnych w Danii. 

 Patrz nowy przewodnik dotyczàcy niskiego 
zu˝ycia energii pod adresem: 

 www.rockwool.com/energy+effi ciency

Ku niskoemisyjnemu spo∏eczeƒstwu

150 

100 

50 

0 

kWh/m2/
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Od marudera do lidera
Rzàd Wielkiej Brytanii chce wprowadziç wymaganie dla wszystkich nowych domów w kraju, aby zarówno emitowa∏y zerowe iloÊci dwutlenku 

w´gla, jak równie˝ spe∏nia∏y najwy˝sze energetyczne normy ekologiczne do roku 2016. Przy udziale Rockwool Ltd. w roli dostawcy izolacji 

oraz cz∏onka konsorcjum ju˝ teraz jest mo˝liwe nabycie domu o zerowej emisji dwutlenku w´gla ruralZEDTM za rozsàdnà cen´.

Gdyby chcieç osiàgnàç rozwiàzanie zeroemisyjne, to trzeba by 

zastosowaç jeszcze dodatkowe ogniwa, które dostarczà energi´ 

równowa˝àcà straty ciep∏a przez przenikanie. W krajach, gdzie 

Êwiat∏o s∏oneczne jest obecne przez wi´kszà iloÊç godzin, izolacja 

zmniejsza zapotrzebowanie nie tylko na ogrzewanie, ale równie˝ 

na ch∏odzenie wn´trz.
èród∏o: Ellehauge & Kildemoes

Ogrzewaç nie emitujàc dwutlenku w´gla – ile potrzeba ogniw fotovoltaicznych i ile to kosztuje?

Pasywny Dom, 
Dania

Przeci´tny, s∏abo 
zaizolowany dom

20 m2 + € 12,000 232 m2 + € 100,000+

Izolacja powoduje, ˝e odnawialna energia staje si´ op∏acalna. 

Dla dobrze zaizolowanego Pasywnego Domu w Danii  do 

ogrzewania wystarczy  ogniwo fotovoltaiczne o pow. 20 m2 , 

którego cena wynosi 12.000 €. Tymczasem przeci´tny s∏abo 

zaizolowany dom o powierzchni 150 m2 b´dzie wymagaç 

11-krotnie wi´kszego zestawu ogniw o powierzchni 232 m2 ! 

W tym przypadku koszt ogniw wyniesie 100.000 €. !
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Jak wynika z analiz prowadzonych przy pomocy regionalnych modeli 

klimatycznych w rejonie Polski nale˝y spodziewaç si´ do koƒca 

XXI wieku wzrostu Êredniej rocznej temperatury powietrza o ok. 

1°C. Wzrost temperatury nie b´dzie równomierny i wy˝szy w 

okresie zimowym. Styczeƒ mo˝e staç si´ cieplejszy Êrednio nawet 

o 5°C.

Sprzyjaç to b´dzie silnemu parowaniu i rozwojowi suszy. 

Wysoka temperatura b´dzie tak˝e sprzyjaç powstawaniu lokalnej 

silnej turbulencji m.in. w postaci tràb powietrznych i szkwa∏ów 

burzowych. Roczne sumy opadów nie ulegnà wi´kszym zmianom, 

jednak b´dà cechowaç si´ du˝à zmiennoÊcià w czasie.

O oko∏o 10-15 dni mo˝e wyd∏u˝yç si´ okres wegetacyjny 

w rolnictwie, jednak˝e ocieplenie klimatu mo˝e powa˝nie zagroziç 

zasobom wodnym naszego kraju. Efektem tego mo˝e byç brak 

wody pitnej i wody potrzebnej rolnictwu.

Innym zjawiskiem zwiàzanym ze zmianami klimatu jest 

przesuwanie si´ granicy lasów górskich ku górze. B´dzie to mia∏o 

niekorzystny wp∏yw na istnienie ekosystemów wysokogórskich, jak 

hale i górny regiel.

Zmiany klimatyczne 
w Polsce

Powa˝nym zagro˝eniem, szczególnie dla wybrze˝y Ba∏tyku, jest 

wzrost poziomu morza. Do tej pory poziom podnosi∏ si´ 

o oko∏o 1,5-2,9 mm/rok, a szacuje si´, ˝e do 2080 roku podniesie 

si´ nawet od 0,1-0,97 m. W Polsce, wed∏ug êróde∏ naukowych, 

1789 km2 obszarów wybrze˝a grozi zalanie. Zagro˝onych jest m.in. 

18 oÊrodków wypoczynkowych po∏o˝onych na klifach ulegajàcych 

erozji, 5 du˝ych portów oraz domy 120 tysi´cy osób.

Spowodowane przez cz∏owieka emisje gazów cieplarnianych, 

a g∏ównie CO2, uznawane sà za powa˝ne zagro˝enie dla klimatu 

na ziemi. Aby ograniczyç to zagro˝enie do minimum, my ludzie – 

sprawcy problemu klimatycznego, powinniÊmy podjàç zdecydowane 

dzia∏ania zaradcze.

Dzia∏ania, które przyczynià si´ w znaczny sposób do zmniejszenia 

emisji gazów cieplarnianych, a g∏ównie CO2, to poprawa 

efektywnoÊci u˝ytkowania energii w budynkach m.in. poprzez 

stosowanie efektywnej energetycznie izolacji w budynkach. 

W grudniu 2008 w Poznaniu odb´dzie si´ Konferencja COP14 - XIV 

Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych 

w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z IV Sesjà Spotkania 

Stron Protoko∏u z Kioto. Przewiduje si´ obecnoÊç niemal 200 

delegacji rzàdowych, instytucji mi´dzynarodowych, ekologicznych, 

biznesowych i badawczych organizacji pozarzàdowych 

zainteresowanych tematykà ochrony klimatu.

Majàc na uwadze to szczególne wydarzenie Rockwool Polska 

postanowi∏ zwróciç uwag´ spo∏eczeƒstwa na tematyk´ zmian 

klimatycznych oraz mo˝liwoÊci ich powstrzymania. W tym celu 

Obserwowane anomalie pogodowe w Polsce przypisywane sà mi´dzy innymi zmianom klimatu globalnego. 

wraz z fi rmà Ecofys Polska Sp. z o.o. przygotowany zosta∏ materia∏ 

informacyjny „Chroƒ klimat: oszcz´dzaj energi´ – ocieplaj budynki”, 

w którym poruszane sà kwestie ochrony Êrodowiska poprzez 

racjonalne gospodarowanie energià. Publikacja dost´pna jest na 

stronie www.6paliwo.pl.

Rockwool uczestniczy w kampanii Branding Denmark prowadzonej 

przez Ambasad´ Królestwa Danii w Polsce, która jest jednà z 

inicjatyw obj´tà patronatem polskiego Ministerstwa Êrodowiska – 

„Partnerstwo dla Klimatu”.

Chroƒ klimat: oszcz´dzaj energi´ – ocieplaj budynki
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Zasada zrównowa˝onego gospodarowania energià

Zasad´ zrównowa˝onego gospodarowania energià 

i jej zasobami dobrze objaÊnia koncepcja Trias Energetica. 

Wed∏ug tej prostej koncepcji, przy u˝ytkowaniu energii, 

w trosce o konsekwencje tego u˝ytkowania 

dla Êrodowiska, nale˝y przestrzegaç trzech podstawowych 

zasad, konieczne z zachowaniem nast´pujacej kolejnoÊci:

1. Nale˝y oszcz´dzaç energi´ i unikaç niepotrzebnych jej 

strat.

2. Nale˝y wykorzystywaç odnawialne êród∏a energii.

3. Nale˝y wykorzystywaç energi´ w sposób jak najbardziej 

efektywny.

Stosowanie tych trzech prostych zasad spowoduje, ˝e 

Êwiatowe zasoby paliw kopalnych starczà nie tylko dla 

nas, ale i dla przysz∏ych pokoleƒ, a u˝ytkowanie energii 

nie b´dzie prowadzi∏o do niebezpiecznych zmian klimatu 

ziemskiego i zanieczyszczenia Êrodowiska, 

w którym ˝yjemy.

Aby dojÊç do zrównowa˝onego gospodarowania 

zasobami energetycznymi nale˝y rozpoczàç od 

ograniczenia zapotrzebowania na energi´. JeÊli 

zmniejszymy to zapotrzebowanie poprzez ekonomicznie 

uzasadnionà, jak najdalej idàcà racjonalizacj´ 

wykorzystania energii, wtedy zaspokojenie tego 

mniejszego zapotrzebowania b´dzie ∏atwiejsze i taƒsze. 

Zaspokajajàc potrzeby energetyczne najpierw zwracamy 

si´ ku odnawialnym êród∏om energii, a w nast´pnej 

kolejnoÊci, jeÊli one sà niewystarczajàce, si´gamy po 

energi´ ze êróde∏ kopalnych, wyprodukowanà i u˝ywanà 

w mo˝liwie najbardziej efektywny sposób.

Czy Polska chce oszcz´dzaç energi´?

Co myÊlà Polacy o oszcz´dzaniu energii i jak to chcà robiç?
• 10% mieszkaƒców Polski w ogóle nie zaprzàta sobie g∏owy 

oszcz´dzaniem energii.

• 80% Polaków oszcz´dza energi´ wymieniajàc ˝arówki na 

energooszcz´dne oraz gaszàc niepotrzebnie Êwiecàce si´ lampy. 

• tylko 34% Polaków osiàgn´∏o oszcz´dnoÊci energii ocieplajàc 

Êciany i dachy budynków, w których mieszkajà.

Êród∏o: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Co Polacy sàdzà o promocji efektywnoÊci energetycznej?
• Jak sàdzisz, czy Twój rzàd powinien pomagaç spo∏eczeƒstwu 

w redukowaniu zu˝ycia energii?

• Tylko jeden na czterech Polaków, oczekuje udzia∏u paƒstwa 

w jego wydatkach zwiàzanych z poprawà efektywnoÊci 

u˝ytkowania energii 

• 28% mówi, ˝e trzeba raczej zmobilizowaç u˝ytkowników 

bardziej restrykcyjnymi wymaganiami prawnymi, natomiast 

najwi´cej z nas, bo a˝ 38% rodaków oczekuje po prostu lepszej 

informacji jak to si´ robi

Êród∏o: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

- Trias Energetica
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Krajowy fundusz 
mieszkaniowy
W paêdzierniku 1995 r. przyj´to ustaw´ okreÊlajàcà 

zasady wsparcia paƒstwa dla budownictwa 

mieszkaniowego. Wsparcie to udzielane jest 

z Êrodków Funduszu mieszkaniowego, utworzonego 

na mocy ustawy. Wsparciem obj´te jest przede 

wszystkim wielorodzinne budownictwo socjalne 

i komunalne. Jednym z warunków uzyskania 

wsparcia jest spe∏nienie kryterium wymaganej 

termoizolacyjnoÊci budynku. Wymaga si´, 

aby sezonowe zapotrzebowanie na ciep∏o 

do ogrzewania budynków by∏o co najmniej o 15% 

mniejsze od wartoÊci wymaganych przez przepisy 

techniczno-budowlane.

Polskie inicjatywy legislacyjne 
dotyczàce efektywnoÊci 
energetycznej

Ustawa 
termomodernizacyjna
W grudniu 1998 r. wprowadzono w Polsce 

ustaw´ o wspieraniu przedsi´wzi´ç 

termomodernizacyjnych. Np. poprzez 

docieplanie Êcian zewn´trznych i stropów, 

wymian´ okien czy wymian´ lub modernizacj´ 

systemów grzewczych. Przez minionych 10 lat 

przeprowadzono termomodernizacj´ tysi´cy 

budynków przy wsparciu fi nansowym 

funduszu utworzonego na mocy ustawy 

termomodernizacyjnej. Efektem by∏o 

zmniejszenie emisji CO2 liczone w milionach ton.
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Bia∏e certyfi katy to Êwiadectwa potwierdzajàce realizacj´ przedsi´wzi´ç poprawy efektywnoÊci 

energetycznej i osiàgni´cie przez to wymiernych oszcz´dnoÊci energii. Oszcz´dnoÊci te osiàgane 

mogà byç poprzez zmniejszenie zu˝ycia energii przez jej koƒcowego u˝ytkownika, zwi´kszenie 

sprawnoÊci przemian energetycznych przy produkcji energii elektrycznej lub ciep∏a oraz poprzez 

ograniczanie strat w przesyle i dystrybucji. Firmy sprzedajàce energi´ (energi´ elektrycznà, gaz 

ziemny, ciep∏o) odbiorcom koƒcowym b´dà musia∏y ka˝dego roku uzyskaç okreÊlonà iloÊç bia∏ych 

certyfi katów i przed∏o˝yç je do umorzenia Prezesowi Urz´du Regulacji Energetyki.

Ustawa o efektywnoÊci 
energetycznej
W po∏owie 2007 roku Ministerstwo Gospodarki 

na swoich stronach internetowych opublikowa∏o 

za∏o˝enia do Ustawy o efektywnoÊci 

energetycznej. Ustawa ta ma na celu wdro˝enie 

w Polsce dyrektywy ESD (Energy Saving Directive) 

2006/32/WE w sprawie efektywnoÊci koƒcowego 

wykorzystania energii i us∏ug energetycznych. 

Prace nad wdro˝eniem tego prawa nadal 

sà w toku.

Przewiduje si´, ˝e w nowej ustawie, g∏ównym 

instrumentem zach´cajàcym do poprawy 

efektywnoÊci energetycznej b´dzie system tzw. 

„Bia∏ych certyfi katów”.

Wdro˝enie dyrektywy EPBD w Polsce
EPBD (the Energy Performance of Buildings Directive), to dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej, dotyczàca charakterystyki i efektywnoÊci wykorzystania energii na ogrzewanie oraz klimatyzacj´ budynków. 

Podstawowym instrumentem dyrektywy EPBD, majàcym na celu promocj´ budownictwa efektywnego energetycznie, 

sà certyfi katy energetyczne budynków. Certyfi kat energetyczny to Êwiadectwo, okreÊlajàce klas´ ochrony cieplnej budynku 

(w 7 stopniowej skali – od A do G). Dzi´ki informacjom zawartym w Êwiadectwie w∏aÊciciel, najemca, u˝ytkownik mo˝e 

orientacyjne okreÊliç roczne zapotrzebowanie na energi´, a tym samym koszty ogrzewania budynku.

Zobowiàzania paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej zapisane w Dyrektywie 2002/91/EC, zosta∏y wprowadzone 

do polskiego prawa przez nowelizacj´ ustawy Prawo budowlane. Od stycznia 2009 certyfi kat b´dzie obowiàzkowy w Polsce 

dla wszystkich nowopowsta∏ych nieruchomoÊci oraz budynków wczeÊniej wybudowanych, wprowadzanych do obrotu 

(sprzedawanych lub wynajmowanych). 

Nale˝y mieç nadziej´, ˝e w ramach wdro˝enia w Polsce dyrektywy EPBD przyj´te zostanà w naszym kraju nowe prawne 

standardy ochrony cieplnej budynków na miar´ obecnych i przysz∏ych wyzwaƒ rozwojowych. 
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Zrównowa˝ony ekorozwój to zaspokajanie dzisiejszych potrzeb bez 

nara˝ania perspektyw przysz∏ych pokoleƒ. Jest wiele dobrych rzeczy, 

które powinniÊmy robiç, a nie robimy, poniewa˝ musielibyÊmy pójÊç 

na kompromis jeÊli chodzi o jakoÊç naszego ˝ycia – na przyk∏ad 

rezygnacja z prywatnych samochodów. Jednak zastosowanie izolacji 

cieplnej  to dobry i zyskowny sposób, aby zmniejszyç emisj´ CO2 

i jednoczeÊnie polepszyç jakoÊç naszego ˝ycia. Wi´kszoÊç ˝ycia 

sp´dzamy wewnàtrz budynków, ale zbyt cz´sto jakoÊç powietrza 

wewnàtrz jest niska. Uszkodzenia spowodowane wilgocià 

sà obecne w zbyt wielu domach – niemieckie badania wskazujà 

na 20%. Towarzyszàce im wilgoç i grzyby zwi´kszajà ryzyko reakcji 

alergicznych. 

Co mo˝emy zrobiç? 
Izolacja, szczelna konstrukcja i kontrolowana wentylacja 

sà podstawà dla lepszego Êrodowiska wewn´trznego. Dobrze 

po∏o˝ona izolacja pomaga zapewniç przyjemnà i sta∏à temperatur´ 

wewn´trznà pomi´dzy 20-26°C, zarówno podczas mroênych 

zim jak i upalnych letnich dni. Nawet drogie systemy grzewcze 

czy ch∏odzàce nie wyeliminujà nieprzyjemnych przeciàgów 

spowodowanych przez ró˝nice temperatur.

Izolacji nigdy nie b´dzie za du˝o! Ale jeÊli zastosujesz zbyt 

ma∏à gruboÊç izolacji, u˝yjesz nieprawid∏owych metod monta˝u 

czy b´dziesz zbyt s∏abo wietrzy∏, ryzykujesz kondensacjà ciep∏ego 

wilgotnego powietrza na zimnych lub s∏abo zaizolowanych 

powierzchniach. Kondensacja sprzyja trwa∏ym zawilgoceniom, 

umo˝liwiajàcym powstawanie i rozwój pleÊni i grzybów. 

Siedem wskazówek s∏u˝àcych poprawie mikroklimatu wn´trza: 
1. Wykonaj prawid∏owo izolacj´, wype∏nij szczeliny, unikaj mostków termicznych. Poprawisz w ten sposób komfort i zapobiegniesz kondensacji wilgoci.

2. Zadbaj o prawid∏owà wentylacj´. JeÊli budynek jest szczelny, system wentylacji z odzyskiem ciep∏a mo˝e to zrobiç automatycznie i energooszcz´dnie.

3. Utrzymuj konstrukcje budowlane w stanie suchym, zapobiegaj zabrudzeniom i urzymuj nienaruszone membrany przeciwwilgociowe. ZawartoÊç 

wilgoci poni˝ej 15% w materia∏ach budowlanych zapobiega powstawaniu i rozwojowi grzybów i pleÊni.

4. Ha∏as jest najlepiej poch∏aniany przez materia∏y o otwartej strukturze, takie jak zas∏ony tekstylne czy akustyczne sufi ty ze skalnej we∏ny mineralnej.

5. Zapewnij odpowiednie oÊwietlenie i rozpraszanie Êwiat∏a.

6. Utrzymuj budynek w czystoÊci.

7. Wybierz materia∏y, które nie uwalniajà krytycznej iloÊci szkodliwych gazów, czàstek czy zapachów. Pomocne mogà okazaç si´ wydawane w niektórych 

krajach etykiety klimatu wewn´trznego.

Polepsz swój mikroklimat wn´trz poprzez 
zastosowanie w∏aÊciwej izolacji i wentylacji

Wentyluj
Wilgoç musi byç usuwana z budynku. Przeci´tna czteroosobowa 

rodzina codziennie emituje do 15 litrów wilgoci do powietrza 

wewnàtrz domu. Czyste, Êwie˝e powietrze poprawia tak˝e niskà 

jakoÊç powietrza we wn´trzach, które mo˝e powodowaç bóle 

g∏owy i uczucie dyskomfortu oraz os∏abiaç koncentracj´. 

JeÊli mieszkasz w bloku, który – w przeciwieƒstwie do Domu 

Pasywnego – nie ma systemu automatycznej wentylacji, otwieraj 

okna na krótko kilka razy dziennie. W ten sposób odÊwie˝ysz 

powietrze w mieszkaniu. Podczas mroênych zimowych miesi´cy 5 

minut (przy zakr´conych grzejnikach) powinno wystarczyç 

do ca∏kowitej wymiany powietrza bez dramatycznego sch∏odzenia 

ciep∏ych powierzchni wewnàtrz budynku. W bezwietrzne, letnie 

dni, potrzebne mo˝e byç nawet 30 minut na przewietrzenie. 

Oznaczenie klas klimatu wn´trz 
Produkty Rockwool otrzyma∏y fi ƒski znak „M1”, oznaczajàcy 

spe∏nianie najostrzejszych wymogów w Europie – nie uwalniajà 

one krytycznych iloÊci zapachów, czàsteczek czy lotnych zwiàzków 

organicznych. Ponadto niektóre produkty Rockfon do akustycznej 

izolacji sufi tów otrzyma∏y duƒskà Etykiet´ Klimatu Wewn´trznego.

JakoÊç ˝ycia – klucz do zrównowa˝onego ekorozwoju: 

Grupa Rockwool jest g∏ównym sponsorem Êwiatowej 
Konferencji w sprawie Mikroklimatu Wn´trz 2008Indoor Air 2008
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“Wspania∏y mikroklimat wewnàtrz to coÊ, z czego cieszymy si´ najbardziej. 
Zawsze mamy Êwie˝e powietrze w domu. Nie ma przeciàgów. I nigdy wi´cej 
zmarzni´tych stóp czy goràcego powietrza w domu w upalne lato.”

Steen Krogh Regel, jego ˝ona oraz dwójka dzieci, w wieku 6 i 8 lat cieszà si´ wspania∏ym mikroklimatem wewnàtrz ich nowego, 

energooszcz´dnego domu w Danii.
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èród∏o: Instytut Domu Pasywnego 

Budynek odnowiony
200 mm izolacji (w technologii Domu Pasywnego) i nowe okna 
Domu Pasywnego

Temperatura na zewnàtrz: - 5° C 
Temperatura powietrza wewnàtrz: 20° C 
Temperatura powierzchni Êciany wew. wynosi teraz ponad 16°C i nie 
ma ju˝ problemów z kondensacjà czy obecnoÊcià pleÊni. WilgotnoÊç 
62% ju˝ nie jest problemem.

Stary, nie zaizolowany dom
Pomimo nowych okien mogà pojawiç si´ problemy zwiàzane z kondensacjà i 
pleÊnià, zw∏aszcza wokó∏ ram okien, na fundamentach, w szczelinach i za szafkami.

Temperatura na zewnàtrz: - 5° C 
Temperatura powietrza wewnàtrz: 20° C 
Temperatura powierzchni Êciany wew. oko∏o 9° C

W jaki sposób izolacja zapobiega kondensacji i pojawianiu si´ pleÊni? 



Cisza i spokój

Mapy ha∏asu
170 milionów obywateli Unii 

Europejskiej jest dotkni´tych 

plagà ha∏asu. Transport drogowy 

jest zdecydowanie dominujàcym 

êród∏em ha∏asu. Do lipca 2008 

wszystkie kraje cz∏onkowskie 

Unii Europejskiej muszà 

przygotowaç mapy ha∏asu oraz 

plany dzia∏aƒ zmierzajàcych 

do redukcji ha∏asu w obszarach 

miejskich, w których ˝yje wi´cej 

ni˝ 250 tys mieszkaƒców oraz 

tam, gdzie przebiegajà g∏ówne 

drogi, linie kolejowe i lotniska.

Izolacja fasad Rockwool, 

ekrany akustyczne RockDelta 

oraz panele redukujàce ha∏as 

i wibracje RockDelta pomogà 

zmniejszyç ha∏as komunikacyjny.

Skalna we∏na mineralna Rockwool, poza tym, ˝e wp∏ywa 

na obni˝enie emisji CO2 stwarza znakomity mikroklimat wn´trz, 

pomaga równie˝ w zachowaniu ciszy. Ka˝dego dnia, i ka˝dej nocy 

miliony ludzi na ca∏ym Êwiecie cierpià z powodu niechcianych 

dêwi´ków. Ha∏as powoduje stres, spadek koncentracji i z∏e 

samopoczucie. Mo˝e powodowaç problemy kardiologiczne 

wynikajàce ze stresu, jak równie˝ mo˝e mieç negatywne skutki 

spo∏eczne i ekonomiczne. Wed∏ug Âwiatowej Organizacji Zdrowia 

oko∏o 120 milionów ludzi 

ma problemy zwiàzane z uszkodzeniem s∏uchu. 

Brak izolacji akustycznej nie tylko obni˝a jakoÊç ˝ycia osób 

˝yjàcych obok ha∏aÊliwych sàsiadów, lecz równie˝ pozbawia wielu 

z nas swobody g∏oÊnego s∏uchania muzyki oraz innych radosnych, 

choç ha∏aÊliwych form aktywnoÊci. 

Dobry nocny sen 
Elementy zdrowego budynku muszà ograniczaç echo i pog∏os 

wewnàtrz pomieszczeƒ, uniemo˝liwiaç przenikanie dêwi´ków 

pomi´dzy pomieszczeniami oraz zapobiegaç ha∏asowi 

wdzierajàcemu si´ z zewnàtrz budynku. Ju˝ ha∏as powy˝ej 

30dB (A) przeszkadza w Ênie, a ha∏as 35dB (A) przeszkadza 

w rozumieniu mowy w mniejszych pomieszczeniach. Lata sp´dzone 

w szkole na nauce sà stracone z uwagi na s∏abà akustyk´. Dokuczliwe 

‘echo’ na skutek obecnoÊci zbyt wielu twardych powierzchni mo˝e 

byç przyczynà powstawania „ha∏aÊliwego piek∏a”. Czas pog∏osu nie 

powinien przekraczaç 0,6 sekundy. Nawet ju˝ przy czasie pog∏osu 0,7 

sekundy tylko 67% wypowiedzianych s∏ów zostaje zrozumianych, a 

przy czasie 1,7 sekundy liczba ta spada do 40%.

Jak we∏na skalna radzi sobie z ha∏asem 
Skalna we∏na mineralna Rockwool posiada otwartà w∏óknistà 

|  JakoÊç ˝ycia  |  Ha∏as 

struktur´, dzi´ki czemu jest materia∏em idealnie poch∏aniajàcym 

dêwi´ki, tym samym regulujàcym poziom ha∏asu. Produkty 

Rockwool redukujà og∏uszajàcy ha∏as pochodzàcy od maszyn 

oraz dzia∏alnoÊci ludzi. Zastosowanie akustycznych sufi tów 

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 

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 pomóc w zapewnieniu 

wielu ludziom dobrego snu! Mo˝e równie˝ zredukowaç przenikanie 

dêwi´ku do przesz∏o 50dB (wartoÊç Rw), co stanowi wynik o 20dB 

lepszy ni˝ w przypadku kiepskiej konstrukcji bez izolacji.
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Dobre wibracje
W Hiszpanii budowane b´dzie 10.000 km torów szybkiej kolei, która ma po∏àczyç wszystkie g∏ówne miasta do 2020 roku. Ok. 90% 

populacji b´dzie mieszkaç w zasi´gu kilkudziesi´ciu kilometrów szybkich linii. Redukcja wibracji i ha∏asu emitowanego przez torowiska ma 

zasadnicze znaczenie, dlatego te˝ na potrzeby hiszpaƒskiego projektu ju˝ dostarczono przesz∏o 45.000 m2 mat antywibracyjnych RockDelta. 

Ogranicz ha∏as w swoim budynku: 
• U˝ywaj materia∏ów, które dobrze poch∏aniajà dêwi´ki, takich jak skalna 

we∏na mineralna 

• ¸àcz je z materia∏ami o bardzo du˝ej masie

• Unikaj szczelin, zw∏aszcza tam, gdzie Êciany stykajà si´ z pod∏ogami 

i stropami 

• Izoluj przeciw wibracjom - zadbaj o detale 

• Unikaj zbyt wielu g∏adkich i twardych powierzchni w pomieszczeniu 

• Akustyczne sufi ty podwieszane, tekstylia oraz inne materia∏y z otwartymi 

strukturami pomagajà zapobiegaç zjawisku pog∏osu 

• Kupuj urzàdzenia emitujàce mniej ha∏asu 

• Wyrabiaj dobre nawyki uwzgl´dniajàce zasad´: „g∏oÊniej nie znaczy lepiej”

• Ekrany akustyczne – w po∏àczeniu z dobrze zaizolowanymi oknami, 

Êcianami i dachem – pomagajà wyciszyç ha∏as uliczny

 Dowiedz si´ wi´cej o sposobach ograniczania ha∏asu na stronie 
 www.rockwool.com/acoustics 
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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)

Szkodliwy wp∏yw ha∏asu na zdrowie
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W trakcie swojego istnienia typowa izolacja Rockwool mo˝e 

zaoszcz´dziç przesz∏o 100 razy wi´cej energii pierwotnej i CO2 

ni˝ zosta∏o zu˝yte na jego wyprodukowanie, transport i utylizacj´´. 

Pozytywne oddzia∏ywanie, tj. dodatni bilans energetyczny i CO2  

zaczyna si´ ju˝ po 5 miesiàcach od chwili zainstalowania wyrobu. 

W przypadku izolacji rurociàgów wysokotemperaturowych 

w instalacjach przemys∏owych, zwrot kosztów energetycznych 

i CO2 jest jeszcze szybszy i mo˝e nastàpiç po czasie krótszym ni˝ 

24 godziny, a zwrot zainwestowanej w produkcj´ energii i CO2 jest 

ponad 10.000-krotny. Dlatego te˝ im wi´cej izolacji produkujemy, 

tym bilans Grupy Rockwool jest pozytywniejszy. 

Dalsza poprawa bilansu emisji 
Tegoroczna produkcja izolacji Rockwool zaoszcz´dzi w cyklu 

Zrównowa˝ona produkcja 
Ulepszyç bilans emisji 
tlenków w´gla

swojego istnienia przesz∏o 200 mln ton emisji CO2 z budynków 

i procesów produkcyjnych na ca∏ym Êwiecie. Nawet pomimo 

faktu, i˝ bilans emisji w´gla Rockwool jest w trakcie cyklu istnienia 

tego produktu tak pozytywny, nadal pozostajemy oddani sprawie 

dalszych redukcji emisji w´gla. Wszystkie fabryki Rockwool 

na terenie UE prowadzà szczegó∏owy monitoring i dokumentacj´ 

ich emisji CO2. Pewna liczba fabryk spe∏nia surowe normy jakoÊci 

europejskich przepisów dotyczàcych emisji gazów cieplarnianych. 

Obecnie 10 fabryk dzia∏a na zasadach Europejskiego Programu 

Obrotu Uprawnieniami Emisyjnymi. Najwi´ksza cz´Êç emisji CO2 

generowanych przez dzia∏alnoÊç Rockwool pochodzi z energii 

zu˝ywanej w naszych 23 fabrykach w trakcie procesu roztapiania 

ska∏ w wysokich temperaturach oraz przetwarzania ich w we∏n´ 

skalnà. W 2007 r. nasze fabryki wyemitowa∏y 1,27 mln ton CO2. 

Dobre wyniki
Grupa Rockwool stale poszukuje nowych dróg zwi´kszenia 

efektywnoÊci energetycznej w swoich fabrykach, tym samym 

obni˝ajàc emisj´ CO2. W latach 2002-2007 uzyskaliÊmy popraw´ 

efektywnoÊci energetycznej rz´du 9%. EfektywnoÊç w sferze emisji 

CO2 wzros∏a o 6%. 

Identyfi kacja i realizacja oszcz´dnoÊci CO2 
Nasze audyty energetyczne zapewniajà nam cenne oszcz´dnoÊci 

energii i zmniejszenie emisji CO2 oraz pomagajà nam 

w przenoszeniu najlepszych praktyk z jednej fabryki do drugiej. 

Podczas audytu zak∏adu dokonywana jest ocena zu˝ycia energii 

przez wszystkie energoch∏onne instalacje (palniki, grzejniki, 

wentylatory, spr´˝arki, silniki, itd.). W latach 2005-2007 stwierdzono 

znaczàce mo˝liwoÊci polepszenia efektywnoÊci energetycznej, 

z których cz´Êç zosta∏a wprowadzona w ˝ycie, prowadzàc 

do znacznych redukcji emisjiCO2. Na przyk∏ad, w fabryce Rockwool 

w Flechtingen w Niemczech. Dzi´ki optymalizacji st´˝enia tlenku 

w´gla w dopalaczu kopu∏owym uzyskana zosta∏a roczna redukcja 

emisji o ok. 264 ton CO2. Kolejnym dobrym przyk∏adem jest 

polski zak∏ad w Cigacicach. Zainstalowana ostatnio przetwornica 

cz´stotliwoÊci na dmuchawie strefy ch∏odzenia da∏a roczne 

zmniejszenie emisji o ok. 333 ton CO2. Po przeprowadzeniu zaleceƒ 

wszystkich audytów spodziewamy si´ zmniejszenia naszych emisji 

dwutlenku w´gla o 20.000 ton w drodze oszcz´dnoÊci paliwa 

gazowego oraz kolejnych 20.000 ton dzi´ki obni˝eniu naszego 

zu˝ycia energii elektrycznej. 
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Jak powstaje izolacja Rockwool
Proces produkcji skalnej we∏ny Rockwool przypomina naturalnà aktywnoÊç wulkanu – skalna we∏na mineralna jest wytwarzana 

poprzez topienie ska∏ magmowych, wapnia oraz brykietów z materia∏ów wtórnych z innymi surowcami w temperaturze 1500°C 

w piecu ogrzewanym koksem. Powsta∏a w ten sposób p∏ynna masa skalna jest przekszta∏cana we w∏ókna. Aby produkty by∏y 

trwale i trudnozwil˝alne, dodawane 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 – fi ltry, podgrzewacze, dopalacze oraz inne systemy czyszczenia i kolekcji powodujà, 

˝e ca∏y proces technologiczny - „ujarzmiony wulkan”- odbywa si´ z poszanowaniem Êrodowiska naturalnego. 

 Zobacz fi lm „Cz∏owiek i Êrodowisko” na 
 www.rockwool.com/about+the+group/the+group+in+brief/profi le+video

Ocena cyklu istnienia (LCA) 
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 – zaoszcz´dzi 128 razy wi´cej energii pierwotnej ni˝ zosta∏o zu˝yte na jego wyprodukowanie, transport i 
utylizacj´. Dodatni bilans energetyczny, zaczyna si´ ju˝ po 5 miesiàcach od chwili zainstalowania wyrobu. Zwrot na CO2 ma miejsce w ciàgu zaledwie 4 miesi´cy. 
Dla produktów s∏u˝àcych do izolacji rurociàgów wysokotemperaturowych, zwrot kosztów energetycznych i CO2 jest jeszcze szybszy. Mo˝na go uzyskaç poni˝ej 24 godzin, 
a zwrot zainwestowanej w produkcj´ energii jest ponad 10.000-krotny.

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

èród∏o: FORCE TECHNOLOGY/dk-TEKNIK. ISO 14025 compliant, peer reviewed 
LCA in: International Journal of Life Cycle Assessment, no 9 2004, p.53-56 & 

122-129

Energia

CO2    

Ekobilans Rockwool

-1 +128

+162-1
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Wy∏àczajàc wp∏yw zastosowanych produktów, bilans ekologiczny produktu izolacyjnego w ca∏ym cyklu jego istnienia zosta∏ przedstawiony 

na wykresach na stronach 25, 29 i 30.

2002 = Index 100  2002 2003  2004  2005 2006 2007 Zmiana Komentarze

       Trend 5-letni Strona

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

Energia  100 98 95  91 90 91  24-25

Dwutlenek w´gla 1  100 97  98  97 102 94   24-25

Tlenek w´gla 1+3  100 108  132  137 141 116  24-25

Dwutlenek siarki 2  100 106  96  105 104 91   30

Tlenek azotu 1+2+3+4  100 105  107  105 94 88   24,25,30

Amoniak 2+3+4  100 93  93  83 75 92  30

Formaldehyd  3  100 67  61  70 63 69  30

Fenol 3  100 100  79  70 72 71  30

Zu˝ycie wody 100 89  86  86 81 81  30

Py∏  100 120  96  102 108 77           30

Odpady na sk∏adowiskach  100 70  62  47 56 44  29

Wypadki na milion roboczogodzin (nie zindeksowane)  19.1 15.8  15.6  16.2 11.5 14.9  31

1 Gazy cieplarniane, 2 KwaÊne deszcze, 3 Smog, 4 Eutrofi zacja 

Powy˝sze wskaêniki Êrodowiskowe dotyczà zu˝ycia i emisji w fazie produkcyjnej w fabrykach Rockwool. Zu˝ycie energii wyliczane jest w mWh, a zu˝ycie wody w m3. 
Wszystkie pozosta∏e wskaêniki oblicza si´ wagowo. Wskaêniki indeksuje si´ i przedstawia w przeliczeniu na ton´ wyprodukowanej skalnej we∏ny mineralnej, z wyjàtkiem 
wskaênika wypadków wÊród pracowników (produkcyjnych) fabryk, który dotyczy miliona godzin roboczych. Nasza druga fabryka na W´grzech, zakupiona kilka dni przed 
koƒcem 2003 roku jest w∏àczona do obliczeƒ od roku 2004. W jednej z nowo zakupionych fabryk niektóre dane nie by∏y zarejestrowane. 

 Zielona uÊmiechni´ta buzia pokazuje pozytywnà tendencj´ w latach 2002 - 2007.

 Czerwona symbolizuje niepowodzenie w latach 2002 - 2007.

Dane Êrodowiskowe informujàce o produkcji Rockwool

Porzàdek na w∏asnym podwórku
Lokalna odpowiedzialnoÊç 
OdpowiedzialnoÊç jest kluczowà wartoÊcià Grupy Rockwool. Mamy 

wa˝nà misj´ polepszania Êrodowiska dla milionów ludzi. To wymaga 

lokalnej odpowiedzialnoÊci i szacunku dla naszych sàsiadów, 

którzy ˝yjà w pobli˝u naszych fabryk. Ponad 70 lat doÊwiadczenia 

pokazuje, ˝e mo˝na bezpiecznie mieszkaç w sàsiedztwie fabryk 

Rockwool. Jednak˝e, jak w przypadku ka˝dej dzia∏alnoÊci 

produkcyjnej, stanowi ona niedogodnoÊç. Co roku Grupa Rockwool 

inwestuje miliony euro aby zminimalizowaç ha∏as, zapachy i dym 

z fabryk. Wiele fabryk zdobywa nagrody Êrodowiskowe za swoje 

zaanga˝owanie.

 Przyk∏ady zwyci´zców nagród ekologicznych mo˝na obejrzeç na 
www.rockwool.com/environment/production/green+awards  

Kontrola 
Wszystkie nasze 23 fabryki musza spe∏niaç normy Êrodowiskowe 

Rockwool, które precyzujà procedury, odpowiedzialnoÊci i metody oceny. 

W wielu przypadkach polityka Êrodowiskowa Grupy wymaga od nas 

wykraczania poza lokalne wymagania ustawodawcze. Wszystkie fabryki 

przechodzà regularne audyty w celu upewnienia si´, ˝e funkcjonujà 

zgodnie z naszymi najlepszymi praktykami. Ârednio fabryka Rockwool 

przechodzi audyt Êrodowiskowy, energetyczny, oraz po˝arowy 

i bezpieczeƒstwa co najmniej raz w roku. W 2007 przeprowadzono 62 

audyty. Niektóre spó∏ki wybra∏y certyfi kowane systemy zarzàdzania, takie 

jak ISO 14001 lub EMAS, podlegajàce audytom przeprowadzanym przez 

zewn´trznych ekspertów. 

Dobre wyniki 
W 2007 wszystkie z 12 kluczowych wskaêników za wyjàtkiem jednego 

wykaza∏y pozytywnà tendencj´ w porównaniu do 2002 roku.  (patrz tabela 

poni˝ej).

 Patrz Polityka Ârodowiskowa Grupy na 
 www.rockwool.com/environment/policy
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Dobre sàsiedztwo 
“Ka˝dego roku oko∏o 200,000 ludzi przyje˝d˝a do naszego uzdrowiska terapeutycznego 
w Flechtingen, gdzie cieszyç si´ mogà Êwie˝ym powietrzem, s∏onecznà pogodà oraz przytulnà 
atmosferà naszej wsi. Rodziny z Flechtingen równie˝ dobrze tutaj ˝yjà, korzystajàc z dost´pu 
do wspania∏ego naturalnego otoczenia i Êwie˝ego zdrowego powietrza. Pod tym wzgl´dem 
Rockwool Niemcy poczyni∏o wszelkie mo˝liwe starania, aby chroniç turystów oraz sàsiadów z 
Flechtingen przed wszelkimi niedogodnoÊciami. Obecnie Flechtingen to ˝ywy przyk∏ad pomyÊlnej 
koegzystencji przemys∏u i ochrony Êrodowiska.”.

Kora Duberow, szef uzdrowiska we Flechtingen oraz miejskiego departamentu uzdrowisk i turystyki

Nasze usprawnienia Êrodowiskowe zale˝à od dobrych, 

odpowiedzialnych relacji z sàsiadami fabryk Rockwool. W 1991 

roku, Grupa Rockwool kupi∏a fabryk´ we∏ny skalnej w Flechtingen 

we wschodniej cz´Êci Niemiec. Fabryka zosta∏a zmodernizowana 

obejmujàc wydajnà Êrodowiskowo technologi´. Otwarty, 

odpowiedzialny dialog z lokalnà spo∏ecznoÊcià jest utrzymywany, 

a jakoÊç powietrza i Êrodowiska jest wysoka. WiarygodnoÊç tego 

twierdzenia jest dodatkowo wspierana przez fakt, ˝e w 1999 roku, 

po surowych testach dotyczàcych jakoÊci powietrza, Flechtingen 

uzyska∏ status „Miasta kurortu” (Luftkurort) i jest obecnie 

popularnym oÊrodkiem zdrowotnym z czystym powietrzem. 

 Patrz pe∏ny fi lm dokumentalny z Flechtingen: 

 www.rockwool.com/environment/production/environmental+management/the+good+neighbour
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Rosnàce zapotrzebowanie na izolacj´ w spo∏eczeƒstwie, przy 

jednoczesnej koniecznoÊci redukcji strat energii i emisji CO2 oznacza, 

˝e Grupa Rockwool b´dzie budowa∏a nowe fabryki równie˝ 

w miejsach, gdzie dotychczas nie by∏o przemys∏u.

Demonstrowanie odpowiedzialnoÊci Êrodowiskowej to nasza 

domena. Nowa fabryka Rockwool jest zawsze wyposa˝ana 

w efektywnà technologi´ chroniàcà Êrodowisko, w∏àczajàc 

zaawansowane fi ltry i dopalacze,  sprawiajàcà, ˝e mo˝na 

bezpiecznie ˝yç w jej pobli˝u. MieÊcimy si´ we wszystkich 

wartoÊciach limitów Êrodowiskowych i bezpieczeƒstwa, w∏àczajàc 

w to jakoÊç otaczajàcego powietrza. Nasza technologia umo˝liwia 

recykling odpadów we∏ny skalnej, wi´c nasze nowe fabryki 

nie potrzebujà dodatkowego miejsca na sk∏adowiska odpadów. 

Ocena wp∏ywu na Êrodowisko 
Na samym poczàtku procesu planowania budowy nowej fabryki 

niezale˝ni eksperci przeprowadzajà gruntownà Ocen´ Wp∏ywu 

na Ârodowisko Environmental Impact Assessment (EIA), aby 

zapewniç bezpieczeƒstwo Êrodowiskowe. EIA dostarcza w∏adzom 

szczegó∏owych informacji dotyczàcych stosownych zagadnieƒ 

Êrodowiskowych, w∏àczajàc emisje i gospodark´ odpadami 

(recykling) oraz defi niuje, w jaki sposób przysz∏a fabryka mo˝e 

spe∏niaç miejscowe wymagania. EIA bazuje na warunkach lokalnych 

i wymaga zastosowania zaawansowanych modeli komputerowych, 

jako ˝e rozpraszanie si´ emisji zale˝y od topografi i, specyfi ki 

wykorzystania terenu (pola, lasy, domy) oraz lokalnych warunków 

klimatycznych. 

Publiczne konsultacje
Organizowane sà publiczne konsultacje, podczas których 

zainteresowane osoby mogà wyg∏aszaç swoje komentarze na temat 

raportu EIA. Wszystkie istotne komentarze muszà zostaç wzi´te pod 

uwag´, zanim organ zatwierdzi EIA i autoryzuje zezwolenie. 

W moim sàsiedztwie? 
Nasze istniejàce fabryki od wielu lat spe∏niajà wymogi przepisów 

Êrodowiskowych. JesteÊmy w stanie wykazaç wysoki poziom 

ochrony, przy którym nie powinny wyst´powaç niepo˝àdane skutki 

zdrowotne nawet w przypadku osób mieszkajàcych w pobli˝u 

którejÊ z naszych fabryk przez ca∏e swoje ˝ycie. Nasi d∏ugoletni 

Nowe fabryki
sàsiedzi byli Êwiadkami tego, ˝e wcià˝ dokonujemy ulepszeƒ przy 

jednoczesnym dialogu z lokalnymi spo∏ecznoÊciami, czyniàc wszelkie 

starania, aby zminimalizowaç wszelkie powodowane przez naszà 

dzia∏alnoÊç niedogodnoÊci. 

W przypadku projektów greenfi eld lokalna ludnoÊç i w∏adze 

nie majà tego doÊwiadczenia z produkcjà we∏ny skalnej. 

W tym sensie fabryki Rockwool przypominajà nowe projekty 

elektrowni wiatrowych. Chocia˝ majà dobry wp∏yw dla ca∏ego 

bilansu ekologicznego, ludzie mogà pytaç, „dlaczego muszà byç 

zlokalizowane w naszym sàsiedztwie?”

Dialog
Kiedy decydujemy si´ na budow´ fabryki w nowych miejscach, 

robimy wszystko, co w naszej mocy, aby porozmawiaç z osobami 

zainteresowanymi, mówimy kim jesteÊmy, co produkujemy i jaki 

ma to wp∏yw na lokalnà spo∏ecznoÊç. Ludzie doceniajà fakt, 

˝e zostajà w∏àczeni w proces i chcà mieç wp∏yw na projekt. 

Dlatego te˝ musimy s∏uchaç i czerpaç wiedz´ z lokalnych 

wypowiedzi, aby uwzgl´dniaç i reagowaç na lokalne troski 

i potrzeby.

Wyzwania
Proces ten nie jest jednak pozbawiony wyzwaƒ. Wywo∏uje goràce 

emocje – cz´sto budowane na mitach obawy – i spotykamy si´ 

z oporem ludzi, którzy nie chcà nowej fabryki skalnej we∏ny 

mineralnej w swojej gminie. Jako nowi inwestorzy, musimy 

wykazywaç wra˝liwoÊç na ich poglàdy. Grupa Rockwool 

uczestniczy∏a w nielicznych przypadkach, gdy zagadnienia 

ekologiczne wkracza∏y na drog´ prawnà – tak by∏o w Chorwacji, 

gdzie mieliÊmy do czynienia ze skargami na ucià˝liwoÊç podczas 

rozruchu i próbna produkcja w naszej nowej fabryce zosta∏a 

czasowo zatrzymana, poniewa˝ cz´Êç budowli nie by∏a zgodna 

z pozwoleniem na budow´. To wywo∏uje niezadowolenie. Kwestia 

dobrego i odpowiedzialnego sàsiedztwa ma zasadnicze znaczenie 

dla Grupy Rockwool. B´dziemy czyniç wszelkie starania, 

aby rozwiàzaç te konfl ikty i polepszaç naszà komunikacj´ z nowymi 

sàsiadami. Proces ten mo˝e byç d∏ugotrwa∏y, jednak˝e naszym 

celem jest ustalenie takich samych owocnych i odpowiedzialnych 

relacji z naszymi nowymi sàsiadami, jakimi cieszymy si´ w przypadku 

naszych d∏ugoletnich sàsiadów. 
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Produkty i procesy produkcyjne Rockwool w znacznym i wcià˝ 

rosnàcym stopniu wykorzystujà produkty recyklingu. W ten sposób 

zu˝ywamy mniej dziewiczych surowców, takich jak paliwo 

i minera∏y i potrzebujemy mniej wysypisk. Chocia˝ ska∏y to surowiec 

obfi cie wyst´pujàcy w naturze, minimalizacja wydobycia pozwala 

na pozostawianie mniejszej iloÊci „blizn” w naszym krajobrazie. 

Przez lata Grupa Rockwool udoskonali∏a nasz proces recyklingu. 

Odpady we∏ny mineralnej oraz inne pozosta∏oÊci o odpowiednim 

sk∏adzie chemicznym sà przetwarzane na brykiety, które nast´pnie 

sà topione i przetwarzane w nowà we∏n´ skalnà. Ma to istotne 

znaczenie, poniewa˝ przemys∏ budowlany jest êród∏em wi´kszoÊci 

odpadów na sk∏adowiskach. Przesz∏o 80% resztek we∏ny mineralnej 

z produkcji Grupy jest ponownie przetwarzanych i wielkoÊç ta stale 

roÊnie. Od 2002 do 2007 r. nasze odpady zmniejszy∏y si´ o 56%. 

Resztki we∏ny skalnej sà równie˝ wykorzystywane przez inne bran˝e 

– np. jako surowiec do produkcji cegie∏. 

Obecnie, wysokie temperatury procesu produkcyjnego Rockwool 

pozwalajà równie˝ na przerobienie ok. 400.000 ton odpadów 

z innych bran˝ przemys∏u na cenne wyroby. Na przyk∏ad, piasek 

Recycling – zrównowa˝one wykorzystanie naszych zasobów 

oliwinowy stosowany do piaskowania statków lub betonu oraz 

niektóre odpady z przemys∏u metalowego. Inicjatywy te 

sà wspierane przez europejski program Êrodowiskowy LIFE. 

System odbiorów odpadów 
Ambicjà nowej ramowej dyrektywy UE w sprawie odpadów na rok 

2020 jest przetwarzanie co najmniej 70% odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych. W 2008 r. Grupa Rockwool zwi´kszy swoje 

zdolnoÊci do odbioru Êcinków z we∏ny skalnej z placów budów. 

Na przyk∏ad, w Wielkiej Brytanii budowany jest obecnie nowy zak∏ad 

przetwarzania odpadów, który umo˝liwi Rockwool Ltd zwi´kszenie 

iloÊci zwrotów od klientów. Rockwool Ltd zak∏ada spó∏k´ z lokalnym 

producentem paneli, aby móc odbieraç panele elewacyjne 

z rozbiórek, które po oddzieleniu metalowej obudowy od we∏ny 

mineralnej b´dà mog∏y byç w 100% przetwarzane.   

 Patrz fi lm ”Od odpadów do zasobów” 
 www.rockwool.com/environment/production/recycling

Bilans Êrodowiskowy Rockwool

Odpady skalnej we∏ny mineralnej przekazywane na sk∏adowiska
Recykling surowców wtórnych 

èród∏o: Dzia∏ Ârodowiskowy Grupy Rockwool

Recycling  

-1 +3 Poddajemy recyklingowi trzy razy wi´cej materia∏ów odpadowych 

z innych ga∏´zi przemys∏u ni˝ sami przekazujemy na sk∏adowiska. 

Ciàg∏a aktywnoÊç wulkaniczna i tektoniczna oznacza, ˝e natura wytwarza ok. 38.000 razy wi´cej nowych zasobów skalnych ka˝dego 

roku, ni˝ Grupa Rockwool wydobywa. 
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Wykorzystane w cyklu istnienia
Zaoszcz´dzone w cyklu istnienia

Bilans Êrodowiskowy Rockwool 

Eutrofi zacja (równowa˝nik PO4
3)

Typowy produkt do izolacji poddaszy, przez ca∏y okres swojego istnienia, ograniczy powstawanie kwaÊnego 
deszczu 162 razy oraz zredukuje emisj´ sk∏adników powodujàcych eutrofi zacj´ 61 razy w porównaniu z iloÊciami 
wyemitowanymi w trakcie procesu produkcyjnego (odpowiednio: 52.7 g,  9.6 g ). Bilans ekologiczny zmienia si´ 
pozytywnie po up∏ywie 4 miesi´cy od wykonania izolacji na skutek ograniczenia emisji zwiàzków powodujàcych 
kwaÊne deszcze i CO2, a po up∏ywie 10 miesi´cy równie˝ dla unoszàcych si´ w powietrzu nutrientów. Smog 
równie˝ jest redukowany, lecz z∏o˝onoÊç procesów fotochemicznych uniemo˝liwia wiarygodnà kwantyfi kacj´.

KwaÊne deszcze (równowa˝nik SO2)

+61

+162

èród∏o: FORCE TECHNOLOGY/dk-TEKNIK

Oszcz´dnoÊci energii poprawiajà jakoÊç powietrza. 

Im mniej spalamy paliw kopalnych, tym mniej 

jest kwaÊnych deszczy, smogu i eutrofi izacja – 

nadmiaru sk∏adników od˝ywczych, które mogà 

zak∏óciç biologiczne zró˝nicowanie gleb i wód. 

Typowa produkt do izolacji poddaszy Rockwool 

powoduje 61-162 krotne zmniejszenie emisji tych 

zwiàzków zanieczyszczajàcych powietrze, 

w porównaniu do iloÊci wyemitowanej podczas 

jego produkcji. 

Polepszenie naszego bilansu 
Êrodowiskowego 
Fabryki Rockwool wykorzystujà instalacje 

do dopalania spalin oraz inne urzàdzenia 

proekologiczne do minimalizacji emisji tlenku 

w´gla (CO), pochodzàcego z procesu topienia, 

oraz fenolu i formaldehydu pochodzàcego 

z niewielkich iloÊci ˝ywicy u˝ywanej do stabilizacji 

w∏ókien we∏ny mineralnej. Dopalanie tlenku w´gla 

polepsza równie˝ efektywnoÊç energetycznà. 

W temperaturze przekraczajàcej 700°C wi´kszoÊç pozosta∏oÊci 

organicznych uwalnianych w procesie produkcji zostaje spalonych.

Dobre wyniki
Emisja zwiàzków chemicznych tj. amoniak, formaldehyd i fenol 

przez Grup´, powodujàcych wytwarzanie smogu, spad∏a 

o 10-30% od 2002 roku. Emisja tlenku w´gla spad∏a o 16%, 

poniewa˝ znacznie zmodernizowaliÊmy stare fabryki, które zosta∏y 

zakupione. Emisja dwutlenku siarki zosta∏a zredukowana o 9% od 

2002 roku, g∏ównie dzi´ki zró˝nicowaniu w zawartoÊci siarki w 

surowcach. Emisja tlenków azotu równie˝ zosta∏a obni˝ona o 12%. 

Py∏y pochodzàce z procesu produkcyjnego 
Fabryki Rockwool wykorzystujà fi ltry do zatrzymywania py∏u 

i lotnego popio∏u z pieców. Celem Grupy jest recykling i ponowne 

topienie takich iloÊci py∏ów, jak to tylko mo˝liwe. Instalujàc nowe, 

Zwalczanie zanieczyszczeƒ 

wydajne fi ltry zredukowaliÊmy emisj´ py∏ów o 23% w 2007 roku 

w porównaniu do 2002 roku. 

Bezpieczne obchodzenie si´ z materia∏ami 
Grupa Rockwool posiada Êcis∏e normy dotyczàce obchodzenia si´ 

z materia∏ami. 

W przygotowaniu jest pe∏ne  wdro˝enie zasad okreÊlonych 

w nowym Rozporzàdzeniu UE w sprawie zwiàzków chemicznych 

(REACH). 

Woda
Od 2002 roku zu˝ycie wody przez Grup´ na wyprodukowanà 

jednostk´ zosta∏o zredukowane o 19%. 
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Grupa Rockwool przywiàzuje du˝à wag´ do  bezpieczeƒstwa 
produktów i bezpiecznego miejsca pracy. Naszà polityka polega 
równie˝ na informowaniu klientów o tym, jak nale˝y w∏aÊciwie 
instalowaç nasze produkty i jak nale˝y si´ z nimi obchodziç. 

Bezpieczeƒstwo po˝arowe 
Skalna we∏na mineralna Rockwool jest niepalna i jest odporna 
na  temperatury dochodzàce do 1000°C. Tym samym mo˝e 
zapobiegaç rozprzestrzenianiu si´ ognia. W∏aÊciwoÊç ta pozwala na 
zwi´kszenie bezpieczeƒstwa zarówno ludzi jak i budynków. Mniej 
groênych  po˝arów oznacza jednoczeÊnie mniejsze zanieczyszczenie 
Êrodowiska, gleby i wody. Ze wzgl´du na wysokà zawartoÊç materia∏u 
skalnego nie jest konieczne stosowanie Êrodków odpornych na ogieƒ. 

Bezpieczeƒstwo stosowania w∏ókien mineralnych 
W 2001 roku Âwiatowa Organizacja Zdrowia zadecydowa∏a 
o wycofaniu skalnej we∏ny mineralnej z kategorii substancji 
klasyfi kowanych jako podejrzane o „istnienie mo˝liwoÊci 
powodowania raka”. To pozytywne przekwalifi kowanie 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 czasie 
d∏ugotrwa∏ego kontaktu 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 sklasyfi kowa∏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 efekt przejÊciowego 
sw´dzenia skóry.

Niska zawartoÊç substancji organicznych to niski poziom emisji 
Typowe produkty Rockwool sk∏adajà si´ w 98% z materia∏ów 

nieorganicznych (ska∏a) i jedynie 2% to materia∏y organiczne: 

olej rafi nowany, który zabezpiecza izolacj´ przed wch∏anianiem 
wody i redukuje py∏. Do scalania w∏ókien u˝ywamy mocznikowej 
zmodyfi kowanej ˝ywicy fenoloformaldehydowej (wykorzystywanej 
równie˝ w meblowych p∏ytach wiórowych, jak i w bakelitowych 
klamkach drzwiowych i aparatach telefonicznych).

Zanim produkt dotrze do klienta, ˝ywica podlega polimeryzacji 

Bezpieczeƒstwo w miejscu pracy i bezpieczeƒstwo produktów
w piecu o temperaturze ponad 200°C. Praktycznie eliminuje to uwalnianie 
si´ 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 fi ƒskich. Mozliwy jest równie˝ zakup sufi tów podwieszanych 
Rockfon, które posiadajà Duƒskà Etykiet´ Mikroklimatu Wn´trz.

Poniewa˝ podczas samego procesu produkcji mokra, 
ale nie spolimeryzowana ˝ywica mo˝e zawieraç wiele zwiàzków 
chemicznych, ∏àcznie z amoniakiem, fenolem i formaldehydem, które 
znane sà jako zwiàzki rakotwórcze i podra˝niajàce skór´, zastosowano 
systemowe rozwiàzania chroniàce naszych pracowników przed kontaktem 
skóry z ˝ywicà nie spolimeryzowanà. System wentylacji oraz inny sprz´t 
ochronny pomagajà zminimalizowaç emisj´ i zapewniajà bezpieczeƒstwo 
na stanowiskach pracy.

Dobra wentylacja przy wysokich temperaturach 
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.

IloÊç wypadków powinna zmniejszyç si´ przesz∏o o po∏ow´ 
Bezpieczeƒstwo i porzàdek w miejscu pracy to kluczowe priorytety 
Grupy Rockwool. Niemniej jednak ka˝dy wypadek to o jeden wypadek 
za du˝o i dlatego te˝ ka˝dy z nich jest uwa˝nie badany przez organizacj´ 
BHP Grupy, aby zapobiec jego powtórzeniu. W 2007 r. Grupa Rockwool 
odnotowa∏a 14.9 wypadków na milion przepracowanych roboczogodzin. 
Jest to niski poziom dla fi rmy produkcyjnej, i drugi najni˝szy w naszej 
historii, jednak oznacza to wi´kszà liczb´ wypadków ni˝ w roku ubieg∏ym. 
Niestety, w 2007 dosz∏o do dwóch wypadków Êmiertelnych. Aby zapobiec 
ich powtórkom, wprowadzono w ˝ycie ulepszone wytyczne odnoÊnie 
bezpieczeƒstwa pracy. Ponadto Grupa Rockwool wyznaczy∏a sobie nowy 
ambitny cel w sferze bezpieczeƒstwa – do roku 2012 cz´stotliwoÊç 
wypadków musi spaÊç jak najbli˝ej zera i musi zostaç zmniejszona o dwie 
trzecie do maksymalnej liczby 5 wypadków na milion roboczogodzin. 

Fotografi e: (strony 1+3) Alamy, (2 od góry) Jerry Sharp/Shutterstock, Lars Behrendt, Magdalena Bujak/Shutterstock, Rockwool Group, (5 na górze) Mosista Pambudi/
Shutterstock, (5 na dole) photobank.ch/Shutterstock, (7 od góry z lewej) Viktor Pravdica/iStockphoto, Kristi J. Black/Polfoto, Jeremy Pardoe/ Scanpix, (7 na dole) ??? 
(apple)/Alamy, (8 u góry) Satu Knape/iStockphoto, (8 na dole) MIMG. Pusat Tenaga Malaysia, (9) Andrew McConell/Alamy, (10-11) Rockwool Group, (12) Lars Behrendt, 
(13) Keith Brofsky/Getty Images, (14) Arkitekon, (15) RuralZED, (21) Nicolai Hoffmann, (22 na górze) Anna Dzondzua/ Shutterstock, (22 na dole) Manfred Stienbach/
Shutterstock, (23) Jorge Bai/Alamy, (24) Mikael Damkier/Shutterstock, (25+27) Lars Behrendt, (28) fotoVoyager/iStockphoto, (29) Julien Grondin/iStockphoto, (30) Adam 
Tinney/iStockphoto, a.o. 

ROCKWOOL®, ROCKFON®, ROCKDELTA® oraz ROCKDELTA Green Noise Barriers®  to zastrze˝one znaki towarowe Grupy Rockwool.
Projekt grafi czny, produkcja i przygotowanie do druku: Boje & Mobeck as. Druk: Vivild A/S 
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Rockwool Polska Sp. z o.o.
Ul. Kwiatowa 14
66-131 Cigacice
Polska 

Tel: +48 68 385 02 50  
Fax: +48 68 385 02 34
www.rockwool.pl
www.6paliwo.pl
rockwool@rockwool.pl

Grupa Rockwool 

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. Ten wszechstronny materia∏ u˝ywany 
jest jako izolacja zabezpieczajàca przed utratà ciep∏a oraz zimnem. 
Poprzez zmniejszenie koniecznoÊci spalania paliw kopalnych, we∏na 
skalna redukuje równie˝ zanieczyszczenie atmosfery.

Jako materia∏ pochodzenia skalnego, we∏na mineralna jest naturalnie 
odporna na ogieƒ. Toleruje temperatury do 1000°C i u˝ywana jest 
jako idealny materia∏ zabezpieczajàcy przed ogniem w budynkach 
i przemyÊle morskim, chroniàcy ludzkie ˝ycie i mienie. We∏na mineralna 
chroni przed ha∏asem i jest stosowana jako izolacja akustyczna sufi tów 
podwieszanych, ekranów akustycznych, 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, a w postaci w∏ókien 
wzmacniajàcych do produkcji cz´Êci do samochodów oraz do innych 
celów przemys∏owych.

Grupa Rockwool zatrudnia 8.500 pracowników w ponad 30 krajach 
i obs∏uguje klientów na ca∏ym Êwiecie. W 2007 roku sprzeda˝ 
przekroczy∏a 1,8 mld €. Grupa produkuje we∏n´ skalnà od ponad 
70 lat i obecnie posiada fabryki w 23 krajach zlokalizowanych w 
Europie, Ameryce Pó∏nocnej oraz Azji.
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