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Szanowni Państwo!
Wszystko, co żyje potrzebuje energii. Człowiek,
stwarzając cywilizację zwiększył ogromnie swoje
zapotrzebowanie na coraz to nowe rodzaje energii – prąd,
paliwa napędowe pojazdów, ciepło. Rozwijająca się prężnie
gospodarka z każdym dniem potrzebuje coraz większych jej
dawek. Niestety, ma to swoje konsekwencje dla środowiska
– większość dotychczasowych sposobów wytwarzania
energii przez człowieka powoduje zniszczenie środowiska
i stopniowe wyczerpywanie się zasobów surowców
energetycznych. Ponadto codzienne gazety pełne są
informacji o wciąż rosnących cenach energii. Odczuwamy to
zresztą sami przy każdym nowym, coraz wyższym rachunku
za prąd, gaz czy ciepło.
Nie jesteśmy jednak w sytuacji bez wyjścia. Sami możemy wpływać na nasze środowisko poprzez
odpowiednie, proste postawy i zachowania. Możemy też na własne potrzeby wykorzystać energię, którą
dała nam natura, i o której odnowienie ona sama się zatroszczy: to energia wody, wiatru, słońca, biomasy
i energia geotermalna. Dzięki prostym i banalnym czynnościom – jak chociażby przykrycie garnka pokrywką
kiedy gotujemy w nim zupę, czy wyłączenie nieoglądanego telewizora możemy zaoszczędzić sporo energii,
a tym samym pieniędzy. Ważne są nasze świadome wybory – zakup może nieco droższej lodówki ale
energooszczędnej, zastosowanie kolektorów słonecznych czy pomp ciepła. Te inwestycje to oczywiście
wydatki, ale jest na nie coraz więcej źródeł finansowania, które zmniejszą ciężar związanych z tym obciążeń,
a efekty prac mogą dać znaczącą ulgę w domowym budżecie i chronić środowisko.
Mam nadzieję, że publikacja, którą trzymacie Państwo w rękach pomoże uzyskać lepszą orientację
o tym, co i jak może zrobić każdy z nas by poprzez konkretne oszczędności na naszych rachunkach ochronić,
również dla przyszłych pokoleń, środowisko, które nie tyle odziedziczyliśmy po przodkach, co pożyczyliśmy
od naszych dzieci i im zobowiązani jesteśmy oddać je niezniszczone.
Podkarpackie, jako region o specjalnych walorach środowiska naturalnego zasługuje na naszą
szczególną troskę jako wspólne dobro i nasz kapitał na przyszłość. Dlatego wierzę, że dzięki tym małym oraz
większym gestom, które może wykonać każdy z nas, a które pokazuje ta broszura osiągniemy nie tylko coś
dla samych siebie w wymiarze materialnym niewydanych pieniędzy, ale także dużo więcej – zbudujemy
lepszą przyszłość dla naszych dzieci – tu, w Podkarpackim.

Stanisław Bajda
Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
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Oszczędność bez kosztów – co możesz zrobić by płacić mniej bez podnoszenia wydatków

 1. Oszczędność bez kosztów – co możesz zrobić
by płacić mniej bez podnoszenia wydatków

Powszechnie przyjęło się, że zwiększenie oszczędności zużycia energii w domu jest możliwe poprzez inwestycje w nowe urządzenia. Pierwsze nasze skojarzenie to konieczność ponoszenia wydatków oraz
pytanie, ile będę musiał za to zapłacić. Niemniej okazuje się jednak, że podniesienie oszczędności energetycznej domu, a co za tym idzie zmniejszenie wydatków na rachunki za energię jest możliwe poprzez zmianę
dotychczasowych przyzwyczajeń bez ponoszenia dodatkowych kosztów finansowych. Istotne jest przede
wszystkim unikanie nieświadomego często marnotrawienia energii oraz wyrobienie sobie nowych energooszczędnych nawyków.
Przede wszystkim korzystajmy z energii wówczas kiedy jej naprawdę potrzebujemy unikając
w ten sposób jej marnowania. Zatem nie zostawiajmy załączonych urządzeń elektronicznych oraz światła
w sytuacji, kiedy wychodzimy z domu na dłużej. Energię powinniśmy traktować jako dobro wspólne i wspólnie dbać o jej racjonalne wykorzystanie, co z pewnością przyczyni się nie tylko do zwiększenia oszczędności
energetycznej naszego kraju, ale wpłynie pozytywnie na nasze budżety domowe. Zacznijmy zatem po kolei
analizę czynności, które pomogą nam osiągnąć ten cel.

    Normy efektywności energetycznej

Jeśli planujemy zakup nowych urządzeń elektronicznych zwracajmy zawsze uwagę na normy efektywności energetycznej, które informują nas o zużyciu
energii. Klasy energetyczne oznaczone są literami od A do G, gdzie najbardziej
energooszczędna jest klasa A++ oraz A+, z kolei najmniej klasa G. Decydując
się na zakup urządzenia o klasie A+ zaoszczędzimy w niektórych urządzeniach nawet do 25 % zużycia energii w stosunku do urządzenia oznaczonego normą A. Norma efektywności energetycznej ma na celu ułatwienie nam – konsumentom – racjonalnych zakupów, które przełożą się
w kolejnych miesiącach lub latach na nasze domowe budżety. Zatem
zasadnym jest zwrócenie uwagi nie tylko na cenę kupowanego
produktu, lecz także na normę efektywności energetycznej.

    Urządzenia gospodarstwa domowego AGD

Jednym z podstawowych urządzeń AGD znajdujących się niemalże we wszystkich domach jest lodówka. Istotne jest prawidłowe umiejscowienie lodówki nie
tylko ze względów estetycznych, lecz także ze względu odległości od instalacji grzewczych. Należy zwrócić
uwagę na zachowanie odpowiedniego odstępu lodówki od kaloryferów, piekarnika bądź miejsc będących
w stałym zasięgu promieni słonecznych. Zasadność tych działań uzasadnia fakt, iż niższa temperatura otoczenia lodówki wpływa na ilość zużywanej przez nią energii elektrycznej. Wskazanym jest także zachowanie
odpowiedniej odległości lodówki od ściany, co umożliwi jej lepszą wentylację powietrza. Nowoczesne lodówki posiadają funkcję automatycznego rozmrażania, niemniej starsze modele, które tej funkcji nie posiadają warto systematycznie rozmrażać, co także przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii (średnio o około
40 kWh rocznie). Zatem jeśli planujemy zakup lodówki to warto zwrócić uwagę nie tylko na normę efektywności energetycznej, lecz również na obecność funkcji automatycznego usuwania szronu i wilgoci. Używając
jej należy dbać o to, aby nie została uszkodzona prawidłowa izolacja termiczna, którą zapewniają uszczelki na drzwiach. Należy zaznaczyć, że nie powinno się wkładać do lodówki ciepłych potraw lub garnków
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oraz nie trzymać zbyt długo otwartych drzwi, gdyż powoduje to wzrost temperatury powietrza wewnątrz
urządzenia. Wskazanym jest utrzymywanie porządku w lodówce, gdyż skróci to czas wyszukiwania przez nas
produktów żywnościowych.
Kiedy już wyszukamy dane produkty żywnościowe w lodówce i spożyjemy przykładowo obiad
zaspokajający nasz apetyt, należałoby wówczas pozmywać naczynia. Kiedy zmywamy naczynia w kuchennym zlewie wskazane jest napełnienie jednej komory ciepłą wodą aniżeli korzystanie z odkręconego zlewu ciepłej wody do samego mycia. Z kolei kiedy korzystamy ze zmywarki elektrycznej zmniejszenie zużycia
energii osiągniemy poprzez używanie jej w momencie, kiedy jest w pełni zapełniona naczyniami. Ponadto
warto stosować krótkie programy, jeśli naczynia nie są zbyt zabrudzone. Zmywajmy w temperaturze 50 °C,
zaś od czasu do czasu 60 °C, co przyczyni się do samooczyszczenia zmywarki.
Niemalże codziennie w naszych domach czuć w powietrzu aromat przygotowywanych potraw,
do czego przyczynia się kuchenka elektryczna oraz piekarnik. Jeśli planujemy zakup takiego urządzenia to
oprócz normy efektywności energetycznej warto zwrócić uwagę na funkcję termoobiegu. Podczas pieczenia w piekarniku należy pamiętać o unikaniu niepotrzebnego otwierania drzwi od piekarnika (średnia
oszczędność to 10% zużycia energii) oraz wyłączeniu go na 10 minut przed końcem pieczenia, co pozwoli
nam wykorzystać zgromadzone w piekarniku ciepło. Gotując trzeba pamiętać, aby gotować potrawy w garnkach z pokrywką (średnio oszczędza się 30 % zużycia energii) oraz systematycznym czyszczeniu dna garnków
(oszczędność do 50 % zużycia). Najlepszymi garnkami do gotowania są te ze stali szlachetnej, miedzi oraz
aluminium (utrzymują ciepło). Gotując trzeba pamiętać, że średnica garnka powinna być nie mniejsza aniżeli
pole grzewcze kuchenki, gdyż skutkuje
to stratą sięgającą 20 % zużycia energii. Sporą oszczędność energii, a przy okazji czasu, można także uzyskać
poprzez podgrzanie małych, gotowych potrawy w kuchence mikrofalowej, która potrzebuje na to czasami
do 3-4 minut.
Z pewnością bardzo często korzystamy z czajnika. Jeśli planujemy jego zakup to należy oprócz
normy efektywności energetycznej zwrócić uwagę na płytę grzewczą, gdyż jej obecność umożliwia gotowanie mniejszych ilości wody aniżeli czajniki z grzałką spiralną, gdzie minimalnie trzeba 0,5 litra wody.
Wskazane jest nade wszystko gotowanie takiej ilości wody, jaka jest nam potrzebna, aniżeli zagotowywanie
pełnego czajnika w momencie, kiedy planujemy napić się herbaty lub kawy. Wodę należałoby używać bezpośrednio po zagotowaniu, dzięki czemu nie trzeba będzie jej ponownie gotować. Jest to o tyle istotne, że
czajnik elektryczny najwięcej energii zużywa na podgrzanie wody mającej temperaturę bliską temperatury
wrzenia. Zmniejszymy także zużycie energii elektrycznej (średnio o 10 %), jeśli regularnie będziemy usuwać
kamień z czajnika, co także wpłynie korzystnie na nasze zdrowie, gdyż woda będzie czystsza.
Spore możliwości oszczędzania energii daje odpowiednia pralka oraz racjonalny sposób jej użycia. Planując
zakup tego urządzenia warto zwrócić uwagę na nie tylko na normę efektywności energetycznej, lecz również pobór wody do danego cyklu prania. Jeśli ubrania nie są zbyt zabrudzone lub stosujemy środki piorące skuteczne w niższych temperaturach to warto obniżyć temperaturę prania, gdyż przykładowo obniżenie
jej o 20 ºC zmniejszy zużycie energii elektrycznej o blisko 30 %. Zasadnym jest oczywiście pranie wówczas,
kiedy w pełni zapełniony jest bęben pralki, tak aby racjonalnie zużywać zarówno prąd oraz wodę. Wypraną
odzież powinniśmy prasować w kolejności od tej, która wymaga niższej temperatury, z kolei na końcu te wymagające najwyższej temperatury żelazka.
Okazuje się również, że sprzątając mieszkanie lub dom można także zaoszczędzić energię. Jeśli
odkurzamy to starajmy się sprawdzić, czy nie został zapełniony worek w odkurzaczu, gdyż w takiej sytuacji odkurzacz nie pracuje wydajnie oraz zużywa więcej energii elektrycznej. Ponadto jeśli możliwe jest posprzątanie małej powierzchni przy pomocy miotły lub zmiotki to warto zdecydować się, aby je użyć zamiast
odkurzacza. Wracają jeszcze do odkurzania to najlepiej czynność tą wykonywać przy naturalnym świetle,
jeśli odkurzamy kilka pomieszczeń, gdyż nie musimy wówczas świecić dodatkowego światła w odkurzanym
pomieszczeniu.
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    Oświetlenie

Istotną część naszych rachunków za energię elektryczną stanowi koszt jej zużycia na oświetlenie
pomieszczeń w mieszkaniu lub domu. Stosownie do wymagań unijnych z każdym rokiem znikać będą na
półkach sklepów tradycyjne żarówki o coraz mniejszej mocy ustępując miejsca żarówkom energooszczędnym. Zasadnym jest przede wszystkim dobieranie mocy żarówek do rodzaju pomieszczeń oraz ilości oświetlenia, jaką chce się w nich uzyskać. Jeśli planujemy malowanie pomieszczeń warto rozważyć jasne kolory
farby rozjaśniające dane pomieszczenie. Wracając jednak do żarówek zasadnym jest, aby wymienić je na
żarówki energooszczędne, co w perspektywie czasu przyczyni się do znacznego zredukowania zużycia prądu (zużywają zaledwie 20 % ilości prądu w porównaniu z tradycyjnymi), lecz wymaga większych nakładów
początkowych na zakup samych żarówek energooszczędnych. Niemniej jednak jest to z pewnością zasadna
inwestycja, która szybko się zwraca. Warto także regularnie czyścić oprawy oświetleniowe, co zwiększa skuteczność oświetlenia.

    Sprzęt komputerowy oraz RTV

W każdym domu znajduje się kilka lub czasami kilkanaście urządzeń typu RTV, które często wyposażone są w funkcję „stand-by”. Pozostawianie urządzeń załączonych w „trybie czuwania” z pewnością
jest wygodne, gdyż można urządzenia te włączyć używając pilota. Niemniej jednak należy pamiętać, że zużywają one prąd, więc jeśli tych urządzeń jest więcej to również zużycie energii w skali roku jest większe.
W miejscu, gdzie do jednego gniazdka mamy podłączonych kilka takich urządzeń warto zastanowić się nad
podłączaniem listy zasilającej z wyłącznikiem, gdyż jedynie wyłączenie tej listy wyłączy wszystkie urządzenia naraz. Bardzo często w gniazdu pozostawiamy ładowarkę do telefonu komórkowego lub laptopa niezależnie od tego, czy urządzenie jest do niego podłączone czy też nie. Należy zaznaczyć, że podłączona do
prądu ładowarka zużywa nawet do 95 % energii elektrycznej pomimo, że nie jest do niej podłączony telefon
komórkowy.
Pracując w domu przy komputerze najlepiej korzystać z laptopa,
który zużywa zdecydowanie mniej energii elektrycznej (oszczędność nawet do 90 % zużycia) aniżeli tradycyjne komputery PC.
Odchodząc nawet na chwilę od komputera warto stosować
funkcję wygaszenia ekranu, a także aktywować w komputerze funkcję zarządzania energią. Z kolei jeśli odchodzimy od
komputera na dłużej niż 15 minut wówczas najlepiej go wyłączyć. Wszelkie dodatkowe urządzenia
przy komputerze tj.
drukarka, skaner, itp.
należy włączać wówczas, kiedy się z nich faktycznie korzysta. Drukując
dokumenty rozsądnym jest
drukowanie dwustronne.
Wysyłanie dokumentów faksem możemy zastąpić emailem. Kupując nowe elementy
sprzętu komputerowego zwracajmy uwagę na parametry
energooszczędności.
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    Energia cieplna

Bardzo dużo energii zaoszczędzimy poprzez izolację mieszkania lub domu. Należy stosować odpowiednią izolację okien oraz drzwi domowych. Warto także pamiętać, aby nie zastawiać instalacji grzewczych meblami lub innymi przedmiotami utrudniającymi przemieszczanie się ciepła po pomieszczeniu.
Jeśli z kolei w domu są pomieszczenia, w których można pozwolić sobie na obniżenie temperatury należy
ją obniżyć, co także przyczyni się do oszczędności energii cieplnej i zmniejszy nasze rachunki. Pozostawianie
pustego domu w ciągu dnia nie powinno oznaczać całkowitego wyłączenia ogrzewania, gdyż ustawienie
ogrzewania na mniejszą temperaturę przyczyni się do stałego i równomiernego ogrzewania budynku. W sytuacji wychłodzenia pomieszczeń trzeba wówczas dużo więcej energii cieplnej, aby podnieść ponownie
temperaturę do wymaganego poziomu. Ustawiając temperaturę ogrzewania należy pamiętać, że obniżenie
jej raptem o 1 °C może skutkować oszczędnością na poziomie 5-6 %. Zatem zasadnym jest obniżenie temperatury powietrza w kuchni oraz sypialni o 3-4 °C.
Zwiększenie oszczędności energetycznej oraz obniżenie rachunków za energię możliwe jest bez
ponoszenia dodatkowych wydatków. Konieczne jest jednak podjęcie wysiłku mającego na celu zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń dnia codziennego i wprowadzenie nowych. W perspektywie czasu zauważymy otrzymując kolejne rachunki, że takie działania naprawdę się opłacają. Jest to szczególnie istotne w momencie, kiedy wszystko wskazuje na to, iż z każdym rokiem cena energii będzie wzrastać. Ponadto dzięki
takim działaniom przyczynimy się do wzrostu efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych
w skali krajowej, a co za tym idzie mniejszej emisji gazów cieplarnianych i czystszej atmosfery.
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Zainwestuj – to się opłaca!

 2. Zainwestuj – to się opłaca!

    Dom pasywny – dom oszczędny

Domem pasywnym określamy budynek, w którym poprzez zastosowanie odpowiednich technologii uzyskano minimalne zużycie energii na poziomie 15 kWh/m2 w roku.
Budownictwo pasywne wyróżnia się tym, że cały proces powstawania budynku musi przebiegać według
ściśle określonych zasad, od procesu projektowania do wykończenia technicznego.

Należy jednak pamiętać, że nawet tak ocieplona konstrukcja może nie zapewnić prawidłowej izolacji jeśli
nieprawidłowo zostaną ocieplone mostki cieplne. W budynkach mostki cieplne stanowią głównie przerwy
w izolacji jak np. balkony, tarasy, nadproża – niewidoczne gołym okiem ujawniają wady budynku podczas
kontroli termowizyjnej. W przypadku domu pasywnego nie może
być mowy o mostkach termicznych ponieważ jeden mostek termiczny o długości metra może odpowiadać energii traconej przez
kilkanaście metrów kwadratowych ściany.
		
Dzisiejsze materiały budowlane takie jak cegły ceramiczne czy bloczki silikatowe, doskonale wpisują się w ideę budynków niskoenergetycznych i pasywnych. Należy jednak pamiętać, że konstrukcja ciężka będzie pochłaniać i kumulować ciepło,
a w domu pasywnym za to zadanie jest odpowiedzialny zbiornik
akumulacyjny centralnego ogrzewania. Istotnym jest, że ciepło
w ścianie przepływa w sposób niekontrolowany. Wysokiej jakości materiały budowlane mają przewodność rzędu λ=0,095 – 0,12
oznacza to że izolacja np. styropianowa zapewnia ten sam komfort
cieplny przy grubości ponad dwukrotnie, trzykrotnie mniejszej.
Rys. 2. Prawidłowe docieplenie
Ponadto ilość spoin między bloczkami ściany nośnej jest znacznie
w ścianie wielowarstwowej.
większa, a ich jakość wykonania można stwierdzić jedynie z pomocą kamery termowizyjnej.
Kolejnym istotnym elementem domu pasywnego są okna. przenikalność całkowita okien nie powinna przekraczać U< 0,8 W/m2. Oznacza to trzyszybowe szczelne okna osadzone w odpowiedni sposób,
bez mostków cieplnych. Należy pamiętać, że nawet sposób montażu parapetu i materiał z jakiego został
wykonany ma znaczenie.

Rys. 1. Wskaźnik zapotrzebowania budynku na energię.
Najistotniejszym warunkiem łańcucha powstawania budynku pasywnego są szczelne, o niskiej
przenikalności ściany. Przewodność cieplna w zależności od strefy klimatycznej w jakiej będzie budowany
obiekt powinna oscylować w okolicach U=0,15 kW/m2. Aby uzyskać taki współczynnik należy prawidłowo
zaprojektować przegrody ze szczegółowym wskazaniem tzw. detali takich jak łączenia, stropy, nadproża czy
parapety. Podstawą prawidłowo wykonanej izolacji jest jej ciągłość. W praktyce niemożliwym jest realizacja
takiej przegrody ze względu na wykonanie otworów okiennych i drzwiowych. Racjonalną, rzeczywistą grubością materiałów izolacyjnych o współczynniku przewodzenia λ= 0,04 W/(m*K) w domu pasywnym w odniesieniu do:

 ścian zewnętrznych murowanych warstwowych 20-24 cm,
 ścian zewnętrznych szkieletowych drewnianych 22-26 cm,
 stropów poddasza nieużytkowego 22-30 cm,
 stropodachów i dachów 22-35 cm,
 stropów nad nie ogrzewaną piwnicą i podłóg na gruncie 15 cm.
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Rys. 3. Przykład montażu parapetu.
Okna to nie tylko światło to również zyski ciepła od promieniowania słonecznego. Okna skierowane na południe to ok. 50 % więcej pozyskanej energii w stosunku do tego co tracimy przez ich powierzchnię.
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z powietrzem. W domach pasywnych stosowane są rekuperatory o najwyższych sprawnościach. Dodatkowe
zyski ciepła możemy sobie zapewnić za pomocą gruntowego wymiennika – w zimie kiedy świeże powietrze
zasysane przez czerpnię przepływa kanałem pod ziemią ogrzewając się wstępnie do ok. +5 stopni Celcjusza.
W lecie świeże powietrze omija rekuperator tzw. bypasem dostarczając wstępnie schłodzone powietrze
w kanale gruntowym. Najpopularniejszym materiałem kanałów są rury PCV. Przyjmuje się, że długością wystarczającą rury o średnicy 20- 25 cm jest 40-50 m dla domu o powierzchni użytkowej 200 – 250 m2. Równie
istotnym jest by czerpnia znajdowała się ok. 2 m nad poziomem gruntu, zabezpieczona wstępnym filtrem
siatkowym. Bezpieczeństwo przed wykroploną wilgocią zapewnia spadek kanału pod ziemią na poziomie
1 % zakończony studzienką- zbiornikiem na wykropliny. Najnowsze technologie odzysku wiążą się z wykorzystaniem odnawialnych źródeł jakimi są np. pompy ciepła. Centrale wentylacyjne wykorzystują dodatkowy
czynnik roboczy np. związki freonowe co oznacza że w pewnych przypadkach powietrze zużyte – wyrzucane na zewnątrz będzie miało temperaturę niższą od temperatury otoczenia. Uzyskujemy sprawności powyżej 100 %, a dodatkowo uzyskaną energię możemy użyć np. do podgrzewania wody użytkowej.
Należy pamiętać, że bilans energetyczny budynku możemy polepszyć dodatkowo stosując
Odnawialne Źródła Energii. Dzięki świadomemu budowaniu możemy obniżyć późniejsze koszty eksploatacji
dziesięciokrotnie, budując dom pasywny. Koszt budowy budynku pasywnego w porównaniu do domu energooszczędnego to jedynie około 3 do 5 % nakładów.

Rys. 4. Droga Słońca przy prawidłowo usytuowanym domu
Okna skierowane na wschód i na zachód mają bilans zerowy a więc tracimy tyle energii ile zyskujemy przez nie, okna północne to niestety tylko straty. Podsumowując, planując ustawienie domu pasywnego na swojej działce musimy zwrócić szczególną uwagę na ilość okien skierowanych w poszczególnych
kierunkach świata. Obracając nasz dom możemy jednocześnie dobrze rozplanować rozkład pomieszczeń,
tak by światło dzienne służyło nam jak najlepiej. Jest to pasywny system pozyskiwania energii ze środowisk
w tym przypadku ze słońca. Biorąc pod uwagę że w lecie zyski takie były zbyt duże możemy „sterować” zyskami odpowiednim kształtem bryły budynku.
W „normalnym” domu zakładamy że wentylacja grawitacyjna zapewni nam świeże powietrze, które będzie dostawać się przez nieszczelności. Polskie budownictwo popadło w paradoks bardzo szczelnych
okien i nie zapewnienia dopływu świeżego powietrza. W takim wypadku wentylacja po prostu nie działa. powoduje to przemrażanie kanałów wentylacyjnych które działają nieprawidłowo jako czerpne. W budynkach
pasywnych stosuje się system wentylacji mechanicznej. Zapewnia on kontrolowaną wymianę powietrza
a wydatek energetyczny na wentylatory rekompensują nam zyski energii pochodzące z wymiennika ciepła
– rekuperatora. W urządzeniu tym dochodzi do wymiany ciepła między ciepłem wywiewanym a świeżym,
zewnętrznym. Główną częścią rekuperatora jest wymiennik krzyżowy, przeciwprądowy. Obecnie dla domów
jednorodzinnych i mieszkań stosowane są wymienniki o kształcie sześciokąta ściany bocznej. Za jakość powietrza odpowiadają filtry, od zwykłych siatkowych do hepa dla alergików. Wentylatory zapewniają wymianę
powietrza, mogą być sterowane w zależności od wilgotności lub/i zawartości dwutlenku węgla w powietrzu. Szczelność domu pasywnego daje możliwość utrzymania nadciśnienia wewnątrz budynku na poziomie 2-3 Pa, co chroni budynek przed infiltracją przez zewnętrzne powietrze o niepożądanych parametrach.
Należy zaznaczyć, że w rekuperatorze nie dochodzi do mieszania powietrza świeżego ze zużytym pochodzącym z wnętrza domu. W ten sposób możemy odzyskać od 50 do 80 % ciepła normalnie traconego wraz

10

Rys. 5. Wykorzystanie Słońca w domu pasywnym.
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 3. Gdzie ucieka energia?
Energia cieplna, elektryczna i dostęp do wody to trzy podstawowe elementy niezbędne w naszych domach. Właściwy komfort cieplny ogrzewanych pomieszczeń wymaga od użytkowników poniesienia kosztów finansowych. Niestety sytuacja na rynku paliw i energii zmusza nas do płacenia coraz wyższych
rachunków. Wysokie koszty ogrzewania są wynikiem między innymi nadmiernego zużycia energii. Energia
do ogrzewania budynków jest najczęściej dostarczana w postaci paliw (węgiel, gaz ziemny, olej opałowy,
drewno itd.), które spalane w domowych kotłowniach lub piecach dostarczają potrzebnego ciepła. Energia
dostarczana jest także z sieci cieplnej lub rzadziej z energetycznej (w przypadku ogrzewania elektrycznego).
Ostatnio coraz częściej spotkać można systemy wykorzystujące tzw. energię odnawialną, w tym m.in. energię słoneczną, ciepło gruntu (pompy ciepła) czy energię wód geotermalnych. Jednak z uwagi na duży koszt
urządzeń oraz specyficzne wymagania co do warunków naturalnych, systemy te nie są mocno rozpowszechnione. Energię w budynku zużywamy na różne cele (np. gotowanie, urządzenia elektryczne), jednak to właśnie na ogrzewanie pomieszczeń zużywamy jej najwięcej. Bardzo często zużycie to jest nadmierne i można je
ograniczyć. Na początku przyjrzyjmy się bliżej głównym przyczynom dużego zużycia energii na ogrzewanie
budynków.

Oszczędzaj energię w domu czyli nie tylko odnawialne źródła energii

Jeżeli pomieszczenie ogrzewamy np. piecem ceramicznym straty przesyłu nie występują, gdyż źródło ciepła
znajduję się w tym samym pomieszczeniu. W innym wypadku (np. instalacja z kotłem w piwnicy) przesyłanie
ciepła następuje za pomocą wody w przewodach (rurach). Brak izolacji rur oraz wieloletnia eksploatacja instalacji bez jej płukania z pewnością powodują obniżenie jej sprawności. Kolejnym składnikiem sprawności
całkowitej jest sprawność wykorzystania ciepła i regulacji, która związana jest m.in. z usytuowaniem grzejników w pomieszczeniu i możliwością regulacji systemu grzewczego. Takie elementy jak grzejnikowe zawory
termostatyczne w połączeniu z nowoczesnymi grzejnikami o małej bezwładności (szybko się wychładzają oraz szybko nagrzewają) oraz automatyka kotła (np. pogodowa) pozwalają nawet trzykrotnie zmniejszyć
stratę ciepła na regulacji instalacji w stosunku do instalacji starej. Ostatni składnik wpływający na sprawność
instalacji grzewczej dotyczy tylko instalacji posiadających zbiorniki akumulacyjne (zasobniki, bufory) i związany jest z izolacją cieplną takich zbiorników.

    Dlaczego zużywasz tyle ciepła?

Na wiele czynników, od których zależy zużycie ciepła nie mamy żadnego wpływu, jednak warto o nich krótko wspomnieć. Przede wszystkim należy do nich położenie geograficzne naszego budynku.
Obszar Polski podzielony jest na 5 stref klimatycznych z uwagi na temperatury zewnętrzne w okresie zimowym. Najzimniej jest w V strefie, tj. na południu w Zakopanem i na północnym-wschodzie (Ełk, Suwałki), natomiast najcieplej jest w strefie I na północnym-zachodzie w pasie od Gdańska do Myśliborza, który leży
pomiędzy Szczecinem a Gorzowem Wielkopolskim. Rejon Podkarpacia leży w III, największej strefie klimatycznej, dla której zewnętrzna temperatura obliczeniowa wynosi -20°C. Kolejną sprawą jest usytuowanie
budynku. Budynek w centrum miasta zużyje mniej energii niż taki sam budynek usytuowany na otwartej
przestrzeni lub wzniesieniu. O ile trudno sobie wyobrazić aby wszyscy przeprowadzili się nad morze czy
budowali domy w centrach miast, to istnieją czynniki, które powodują duże zużycie energii na ogrzewanie,
a które to przyczyny możemy w dużym stopniu ograniczyć. Pierwszą, główną przyczyną są nadmierne straty
ciepła. Większość budynków nie posiada bowiem dostatecznej izolacji termicznej. W uproszczeniu możemy
przyjąć, że ochrona cieplna budynków wybudowanych przed 1981 r. jest słaba, przeciętna w budynkach z lat
1982 – 1990, dobra w budynkach powstałych w latach 1991 – 1994 i w końcu bardzo dobra w budynkach
zbudowanych po 1995 r. Jeśli zatem mieszkamy w budynku starym lub budynku o niskiej izolacyjności cieplnej, należałoby się zastanowić nad ociepleniem ścian, dachu i podłóg. Duże straty ciepła powodują także
okna, które na ogół są nieszczelne i niskiej jakości.

    Straty ciepła w budynku

Drugą ważną przyczyną nadmiernego zużycia paliw i energii, a tym samym wysokich kosztów za
ogrzewanie jest niska sprawność całkowita instalacji grzewczej. Wynika to przede wszystkim z niskiej sprawności samego źródła ciepła (kotła), ale także ze złego stanu technicznego instalacji wewnętrznej, która zwykle jest rozregulowana, a rury źle izolowane i podobnie jak grzejniki zarośnięte osadami stałymi. Ponadto
brak jest możliwości łatwej regulacji i dostosowania zapotrzebowania ciepła do zmieniających się warunków
pogodowych (automatyka kotła) i potrzeb cieplnych w poszczególnych pomieszczeniach (grzejnikowe zawory termostatyczne). Sprawność domowej instalacji grzewczej można podzielić na 4 składniki. Pierwszym
jest sprawność samego źródła ciepła (kotła, pieca). Można przyjąć, że im starszy kocioł tym jego sprawność
jest mniejsza, natomiast sprawność np. pieców ceramicznych (kaflowe) jest około o połowę mniejsza niż dla
kotłów. Dalej jest sprawność przesyłania wytworzonego w źródle (kotle) ciepła do odbiorników (grzejniki).
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Rys. 6. Straty ciepła w budynku.

    Ile płacisz za ciepło, a ile mógłbyś płacić

Jak ogólnie wiadomo, koszt ogrzewania uzależniony jest od rodzaju nośnika ciepła (w postaci paliwa) oraz technologii produkcji ciepła. Poniżej przedstawiamy porównanie kosztów ogrzewania w przykładowym domu przed i po termomodernizacji. Przykład domu oparto na istniejącym budynku o powierzchni
użytkowej 150 m2 wykonanym w technologii tradycyjnej (budynek z końca lat 70’). Stan przed termomodernizacją cechuje brak ocieplenia ścian oraz dachu, a okna, kocioł i instalacja centralnego ogrzewania nie były
wymieniane. Natomiast budynek po termomodernizacji posiada ocieplone ściany i stropy (dach), wymienione okna oraz nową instalację grzewczą. Jak widać oszczędność kosztów jest znaczna.
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Zużycie ciepła w standardowym sezonie grzewczym
Aby obliczyć zużycie energii w standardowym sezonie grzewczym konieczne jest stworzenie
szczegółowego bilansu strat i zysków ciepła. Na tej podstawie określa się straty ciepła przez poszczególne
przegrody budowlane (ściany, stopy, okna itd.) oraz straty na wentylację.

Ocena stanu technicznego i eksploatacji obiektu
W części tej dokonywana jest ogólna ocena stanu technicznego budynku, jego urządzeń i instalacji, w celu ustalenia niezbędnych prac remontowych, niezależnie od problemów energooszczędności (np.
nieszczelny dach, przemarzające ściany, zniszczona elewacja, niesprawna automatyka pogodowa, czy skorodowana instalacja c.o.). Na podstawie wizji lokalnej wyszukiwane są przyczyny nadmiernego zużycia energii,
nie wynikające z materii budynku i jego instalacji, lecz wypływające z niewłaściwej eksploatacji obiektu lub
urządzeń.

Weryfikacja przyjętych parametrów
Aby ustalić czy przyjęte w poprzednim etapie parametry odpowiadają rzeczywistości, dokonywana jest weryfikacja. Polega ona na porównaniu rzeczywistego zużycia energii w poprzednich sezonach
grzewczych ze zużyciem obliczeniowym przy założeniu warunków meteorologicznych panujących w porównywanych okresach. W przypadku gdy przyjęty model matematyczny budynku (wraz z systemem grzewczym) nie odpowiada rzeczywistości dokonywane są odpowiednie korekty, a w razie potrzeby dodatkowe
badania (np. termowizyjne), odkrywki, pomiary

Przegląd możliwych usprawnień
Rys. 7. Koszty ogrzewania w zależności od rodzaju instalacji.

    Skonsultuj się z audytorem energetycznym - pierwszy krok do zmian

Aby prawidłowo ocenić istniejące zużycie energii i możliwe do uzyskania oszczędności, a także
wybrać optymalne rozwiązania techniczne umożliwiające obniżenie zużycia energii potrzebna jest specjalistyczna wiedza. Na rynku oferowanych jest wiele rozwiązań, urządzeń i technologii. Potencjalni inwestorzy
mają ogromne trudności z wyborem właściwych rozwiązań, a zainwestowane przez nich środki mogą nie
przynosić spodziewanych rezultatów. Potrzebna jest więc opinia niezależnego eksperta potrafiącego wybrać
rozwiązania, które będą optymalne i zarazem nieszkodliwe dla środowiska i pozwolą dokładnie przewidzieć
rezultaty planowanej modernizacji. Niezbędnym warunkiem powodzenia inwestycji jest dobrze wykonany
audyt energetyczny, czyli analiza stanu istniejącego, oraz propozycje wykonania i sfinansowania usprawnień.

Analiza aktualnego stanu budynku
W pierwszym etapie audytu wykonywana jest analiza energetyczna aktualnego stanu budynku.
Określane są koszty ogrzewania w warunkach średnich, które są poziomem odniesienia dla proponowanych
przedsięwzięć energooszczędnych. W tym celu ustalana jest sprawność systemu grzewczego oraz sezonowe
zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym.

Sprawność systemu ogrzewania
Na sprawność całego systemu ogrzewania wpływa szereg cząstkowych parametrów, które zależą
od: rodzaju źródła ciepła i sposobu jego wykorzystania, usytuowania i rodzaju grzejników, sposobu regulacji
i sterowania systemem grzewczym, wielkości strat przy przesyłaniu ciepła. Konkretne wartości ustalane są na
podstawie dokumentacji, wizji lokalnej lub odpowiednich badań.
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W etapie trzecim wyszukiwane są wszystkie możliwe do zrealizowania usprawnienia i przedsięwzięcia, których efektem będzie zmniejszenie kosztów ogrzewania. Działania te, możemy podzielić na:

 techniczne (np. docieplenie ścian, stropodachu, podłóg, uszczelnienie lub wymiana okien i drzwi, modernizacja systemu wentylacji, zastosowanie automatycznej regulacji źródła ciepła, zaworów termostatycznych, zrównoważenia hydraulicznego instalacji, wymiana kotła, zmiana nośnika energii itp.),

 organizacyjne (np. przeszkolenie pracowników technicznych, służb konserwatorskich),
 formalno-prawne (np. wprowadzenie systemu rozliczania kosztów energii, podzielniki, zmniejszenie za-

mówionej mocy grzewczej).
W audycie proponowane są konkretne rozwiązania, w oparciu o fachową wiedzę i szeroką ofertę
firm dostarczających materiały i usługi budowlane. Nasi audytorzy nie są związani z żadną firmą, co zapewnia
im niezależność w podejmowaniu decyzji. W przypadku
docieplnia na podstawie kryteriów opłacalności obliczana jest optymalna grubość termoizolacji. Zakres prac
termomodernizacyjnych poddawanych analizie w audycie jest ustalany wspólnie z Inwestorem. Korzystając
z oferty rynkowej lub/i istniejących kosztorysów ustalane są przewidywane nakłady finansowe dla każdego
przedsięwzięcia w formie kosztorysu inwestorskiego.

Obliczanie oszczędności
Obliczenie oszczędności energii jakie wynikną z realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest
kluczowym elementem audytu. Oszczędność kosztów ogrzewania czyli różnica w opłatach za ogrzewanie
przed i po zrealizowaniu usprawnienia wpływa na rentowność inwestycji.
Obliczenia prowadzone są na podstawie bilansu cieplnego obiektu, analogicznie jak w etapie
pierwszym. Dla każdej inwestycji uwzględniana jest zmiana charakterystycznych parametrów - np. docieplenie ścian zmienia jej współczynnik U, zmiana kotła podnosi sprawność wytwarzania ciepła itd. Aby móc
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porównać wyniki, wszystkie obliczenia prowadzone są przy założeniu takich samych, standardowych warunków meteorologicznych i takich samych warunków panujących w pomieszczeniach (temperatury i zyski
bytowe).
Dzięki takim obliczeniom, dla każdego przedsięwzięcia określony jest nie tylko koszt, ale również
zysk jaki ona przyniesie. Znajomość kosztów i zysków jest punktem wyjścia do podejmowania decyzji o realizacji jakiejkolwiek inwestycji.

Analiza ekonomiczna (określanie algorytmu oceny opłacalności)
Celem analizy ekonomicznej jest uszeregowanie przedsięwzięć od najbardziej do najmniej opłacalnych. Analiza polega na porównywaniu kosztów i zysków (oszczędności) danej inwestycji. Obliczane są
wskaźniki, które mogą być wykorzystane jako kryteria opłacalności.
W przypadku audytów wykonywanych na potrzeby Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, jest to wskaźnik SPBT, czyli prosty okres zwrotu nakładów. Okres zwrotu nakładów wskazuje czas po
jakim zwrócą się koszty inwestycji i przedsięwzięcie zacznie przynosić korzyści.

Zalecany zakres prac
Po ustaleniu, które z działań są opłacalne określany jest optymalny zakres prac czyli komplet inwestycji zalecanych do realizacji. Dobór zakresu prac oparty jest głównie na kryteriach ekonomicznych, choć
brane są pod uwagę również inne argumenty np. polepszenie komfortu cieplnego, zlikwidowanie przemarzania ścian, zwiększenie bezpieczeństwa czy niezawodności c.o., uproszczenie obsługi urządzeń, korzyści
ekologiczne. Uwzględniane są także uwarunkowania techniczne oraz konieczność połączenia niektórych
usprawnień, które dopiero w całości przyniosą spodziewane efekty.

Wyniki audytu
Ostatnim elementem audytu energetycznego jest przedstawienie inwestorowi wyników audytu,
harmonogramu działań oraz listy czynności niezbędnych do zrealizowania inwestycji (np. opracowanie potrzebnej dokumentacji projektowej, uzyskanie odpowiednich decyzji i pozwoleń, przeprowadzenie przetargu, przygotowanie wniosku kredytowego itp.).

Oszczędzaj energię w domu czyli nie tylko odnawialne źródła energii

 4. Urządzenia też mogą być oszczędne
Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że kupując urządzenia, które zużywają mało energii, nie tylko
chronimy nasz portfel, ale i klimat. Główną przyczyną zmian klimatu jest przede wszystkim nadmierna emisja
CO2. Aż 1/3 tego gazu pochodzi z sektora energetycznego, który emituje na całym świecie do atmosfery
23 mld ton CO2 rocznie. Dlatego jednym ze sposobów ograniczania emisji CO2, a co za tym idzie zmian klimatu, jest właśnie oszczędność energii. Takim sposobem jest na przykład wymiana starych modeli sprzętu
AGD na nowe w klasie A, A+ lub A++. Zwykle sprzęty w klasie A zużywają o połowę mniej energii niż te
w klasie C. Są to ogromne oszczędności rocznie w skali kraju - w przypadku lodówek - 800 milionów złotych
i redukcja emisji CO2 o prawie trzy miliony ton i w przypadku pralek 170 milionów złotych i redukcja emisji
o 586 tysięcy ton CO2. Natomiast całkowity krajowy potencjał redukcji kosztów energii w odniesieniu do wymiany urządzeń gospodarstwa domowego (pralki, chłodziarki i zamrażarki oraz oświetlenie) wynosi prawie
1 mld 330 mln złotych. Oznacza to jednocześnie zmniejszenie emisji CO2 o 4,5 mln ton.
Szeroko rozumiane pojęcie energii jest obecnie czynnikiem niezbędnym dla rozwoju gospodarczego każdego państwa. Każdy z nas świadomy jest tego, jak dużą rolę odegrała i wciąż odgrywa energia
elektryczna. Niestety nie każdy z nas jest świadomy jak bardzo negatywny wpływ na środowisko ma nierozważne gospodarowanie energią. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że indywidualna działalność
w zakresie ochrony środowiska jaką jest korzystanie z energooszczędnych urządzeń idzie w parze z niemałymi oszczędnościami finansowymi.
Przeciętna czteroosobowa polska rodzina płaci za prąd ponad 1,1 tys. zł rocznie. Odpowiada to
mniej więcej 3,5 tys. kWh. Jak zmniejszyć te wydatki?
Kiedy kupujesz jakieś urządzenie płacisz nie tylko jego pierwotną cenę, ale również opłacasz koszty jego użytkowania tak długo, jak z niego korzystasz. W ciągu „życia” urządzenia koszty wody, energii oraz detergentów mogą wielokrotnie przebić cenę jego zakupu. Dlatego warto kupić urządzenie
energooszczędne.

    Energooszczędne urządzenia? Czysty zysk!
Niemalże każdy, najprostszy nawet sprzęt,
będący artykułem gospodarstwa domowego potrafi nas zadziwić rozwiązaniami technologicznymi.
Wszelkie nowinki techniczne dotyczące tego rodzaju
sprzętu mają na celu nie
tylko ułatwienie kolejnych
obowiązków, ale prowadzą
również do jak najmniejszego poboru energii
elektrycznej.
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W przeciętnym gospodarstwie domowym, w którym prąd używany jest jedynie do zasilania
sprzętu AGD i RTV oraz do oświetlenia, najwięcej energii elektrycznej zużywają:

radioodbiornik i
zestaw wieżowy
6,60%

telewizor
6,00%

czajnik elektry czny
5,30%

komputer
2,40%

kuchnia
mikrofalowa
2,00%
zmy warka
0,50%
lodówka
28,10%

pralka
9,10%

kuchnia elektry czna
19,60%

oświetlenie+drobny
sprzęt AGD
20,40%

Rys. 8. Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym

8. Opuszczając dom na dłużej, temperaturę w chłodziarce podnieś o kilka stopni. Jeśli
wyjeżdżasz na dłużej niż 2 tygodnie, wyłącz zupełnie urządzenie, pozostawiając
uchylone drzwi w celu uniknięcia pojawienia się pleśni.
9. Nie wkładaj ciepłych czy gorących produktów do lodówki, ponieważ ciepło zawarte w produktach musi zostać wydalone przez urządzenie na zewnątrz, co prowadzi
do nadmiernego zużycia energii. Gorące produkty pozostaw na zewnątrz do czasu ostygnięcia, czyli do osiągnięcia temperatury pokojowej. Szacunkowo jeden litr
wody o temperaturze 50 °C wstawiony do lodówki spowoduje o 60% większe zużycie energii elektrycznej, niż ten sam litr wody o temperaturze pokojowej 20 °C, przy
schłodzeniu w obu przypadkach do 6 °C.
10. Pamiętaj, aby umieszczać poszczególne rodzaje produktów w odpowiednich strefach temperaturowych (półkach). Unikniesz w ten sposób niepotrzebnego chłodzenia
niektórych produktów.
11. Z porównania zużycia energii elektrycznej przykładowych: lodówki, zamrażarki i lodówko-zamrażarki (o zbliżonej pojemności netto) wynika, że mniejsze zużycie energii ma lodówko-zamrażarka
(~1,2 kWh/dzień), niż wolnostojące: lodówka i zamrażarka (oba urządzenia ~1,89 kWh/dzień).
Porównanie klas energetycznych.
Rodzaj urządzenia
Lodówka

    Efektywne wykorzystanie urządzeń
Lodówki i zamrażarki
Kupując chłodziarkę albo zamrażarkę, zwróć uwagę przede wszystkim na to, aby urządzenie było
w najwyższej klasie energetycznej (od A do A++). Klasy energetyczne dla lodówek i zamrażarek określa zużycie energii danej lodówki w stosunku do tzw. zużycia standardowego. Przykładowo, urządzenie klasy A zużywa ok. 55 % , E ok. 100-110 %, a G ponad 125 % standardowego zużycia energii elektrycznej.
Aby nie marnować energii podczas codziennego korzystania z urządzeń chłodzących, pamiętaj
o poniższych zasadach:
1. Nie umieszczaj urządzeń chłodzących w ciepłych pomieszczeniach, zwłaszcza w pobliżu kaloryferów,
grzejników, pieców lub w miejscach silnie nasłonecznionych.
2. Ustaw odpowiednią temperaturę - w chłodziarce od 6 °C do 8 °C a w zamrażarce - 18 °C.
3. Otwieraj lodówkę lub zamrażarkę tylko na tak długo, jak to jest potrzebne. Jeżeli drzwi chłodziarki są
otwarte dłużej, do chłodziarki dostaje się zawilgocone powietrze zewnętrzne, które musi być wydalone. W przypadku zamrażarek wilgoć zamarza i rosnąca grubość warstwy lodu pogarsza sprawność
chłodzenia.
4. Żywność, która ma być z powrotem umieszczona w chłodziarce (np. po odkrojeniu potrzebnej części),
powinna jak najszybciej do niej wrócić, zanim się ogrzeje.
5. Produkty z zamrażarki rozmrażaj w lodówce, ponieważ pochłaniają one ciepło jej wnętrza i w efekcie lodówka zużyje mniej energii.
6. Myj chłodziarkę regularnie wodą z łagodnym detergentem. Chłodziarki, które nie mają funkcji odmrażania, należy regularnie odmrażać. Warstwa lodu nie może być grubsza niż 10 mm.
7. Dbaj o czystość uszczelki na drzwiach. Jej szczelność można sprawdzić przy pomocy kartki papieru - łatwo przesuwająca się kartka pomiędzy drzwiami a lodówką sygnalizuje konieczność wymiany uszczelki.
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Klasa

Zużycie energii

Koszty energii

B

1,2 kWh / d

0,61 zł/d -> 222,65 zł/rok

A+

0,71 kWh / d

0,36 zł/d -> 131,40 zł/rok

Zmywarki
Wbrew powszechnym opiniom stosując zmywarki do naczyń oszczędzamy
wodę oraz energię potrzebną do podgrzania wody. Oszczędność czasu jest ewidentna. Dodatkowo stosując zmywarki znacznie dokładniej umyjesz naczynia, mając pewność, że wszelkie bakterie zostały zniszczone. Jeśli planujesz zakup zmywarki, wybieraj
urządzenia w najwyższej klasie energetycznej. Zwróć też uwagę, czy urządzenie posiada zaawansowane funkcje:

 Funkcja automatycznej kontroli czystości wody umożliwiająca zmniejszenie
zużycia wody świeżej.

 Wymiennik ciepła - zaawansowane rozwiązanie pozwalające na odzyska-

nie ciepła ze zużytej gorącej wody i ogrzanie świeżej wody dostarczanej
do urządzenia - pozwala to zaoszczędzić energię potrzebną do podgrzania
wody. Jest to dość kosztowne rozwiązanie, przydatne zwłaszcza w zastosowaniach
dużej gastronomii.

Korzystając w domu ze zmywarki, pamiętaj:
1. Zmywaj rzadziej, wykorzystując pojemność zmywarki w 100 %.
2. „Krótki program” pozwala na ograniczenie czasu zmywania i zmniejszenie poboru energii.
3. Program z ekspresowym zmywaniem oszczędza nie tylko wodę, ale i energię elektryczną. Możesz go stosować do niewielkiej ilości naczyń bezpośrednio po posiłku.
4. Jeśli masz w domu możliwość korzystania z tańszej, nocnej taryfy cen za prąd, to opcja opóźnionego
startu zmywarki pozwoli Ci na znaczne oszczędności.
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5. Zmywarka z zapisem na etykiecie „ekologiczna” EKO (BIO) posiada system, który pozwala zaoszczędzić
30% energii elektrycznej poprzez skrócenie cyklu suszenia.
Rodzaj urządzenia
Zmywarka do naczyń

Klasa

Zużycie energii

Koszty energii
(jeden cykl na dzień)

C

1,24 kWh / cykl

0,63 zł -> 63,00 zł / rok

A

0,8 kWh / cykl

0,40 zł -> 40,00 zł / rok

    Efektywne wykorzystanie kuchni elektrycznej i piekarnika
Wybierając kuchenkę elektryczną pamiętaj, że:

 Różne rodzaje płyt grzejnych do gotowania różnią się sprawnością wykorzystania energii: Płyta elek-

tryczna żeliwna wykazuje się wyjątkowo niską sprawnością rzędu 55 %, elektryczna ceramiczna - sprawnością rzędu 60 % oraz indukcyjna - 90 %. Sprawność bezpośrednio wpływa na zużycie energii.

 Zmienna strefa grzania palników umożliwia gotowanie w garnkach o różnych średnicach dna.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i rozwiązań przygotowywanie posiłków przy wykorzystaniu kuchenek elektrycznych nie musi być drogie, pod warunkiem przestrzegania kilku podstawowych zasad.
1. Informacje podawane przez producentów urządzeń oraz programy automatyczne dotyczące czasu gotowania i temperatury dla poszczególnych produktów oparte są o wskaźniki. Tak więc używaj takich temperatur i czasu jaki uważasz za odpowiedni, korzystając z własnych doświadczeń.
2. Posiłki gotuj w małej ilości wody.
3. Otwieraj drzwiczki piekarnika jak najrzadziej, aby uniknąć znaczących strat ciepła. Wcześniejsze nagrzanie
piekarnika nie zawsze jest niezbędne.
4. Piekarnik z termoobiegiem nagrzewa się natychmiast po włączeniu, co daje oszczędność energii i czasu.
5. Oszczędzisz prąd wykorzystując energię cieplną już zgromadzoną wskutek nagrzewania. Na 5 do 10 minut przed planowanym zakończeniem gotowania wyłącz piekarnik lub płytę, temperatura przez ten czas
będzie utrzymywać się na zbliżonym poziomie.
6. Używaj przykrywek do garnków. Gotując z otwartymi naczyniami tracisz bardzo znaczące ilości energii.
Gotowanie w zamkniętych naczyniach pozwoli Ci zmniejszyć zużycie energii o co najmniej 30 %.
7. Używaj naczyń kuchennych (garnków) o gładkim, dobrze przewodzącym dnie. Brud na dnie garnka
zwiększa nawet o 50% zużycie energii potrzebnej do podgrzania potraw.
8. Przy zakupie kuchenki warto sprawdzić, czy płyta ceramiczna posiada zmienną wielkość grzejnika (w nowych modelach kuchenek) oraz wskaźnik wykorzystania „ciepła resztkowego”. Pozwala to zaoszczędzić
około 15% energii, gdyż nagrzewasz tylko część powierzchni blatu, a nie jej całość.
9. Zużycie energii zależy także od wielkości powierzchni ceramicznych: im większa płyta, tym większe zużycie prądu.
10. W czasie gotowania staraj się dopasować wielkość naczynia do wielkości elementu grzejnego (średnica
garnka powinna być o ok. 2 cm większa od średnicy płyty grzejnej). Takie postępowanie zapobiega stratom ciepła.
11. Potrawy, które wymagają dłuższego gotowania, najlepiej przygotowywać wykorzystując szybkowar.
Możesz w ten sposób zaoszczędzić około 40% energii, a posiłek będzie gotowy znacznie szybciej.
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    Efektywne wykorzystanie pralki

Jeśli planujesz zakup nowej pralki, porównaj wskaźniki zużycia energii na jeden cykl prania podanej na
etykietach energetycznych. Wybieraj urządzenia w najwyższych klasach energetycznych (od A do A++).
Zwróć też uwagę, czy pralka posiada:
1. Funkcję automatycznego ważenia wsadu oraz doboru ilości wody do prania.
2. Funkcję zamkniętego obiegu wody ze zraszaniem w czasie pracy.
3. Funkcję krótkich programów pozwalających na szybkie i energooszczędne pranie mało zabrudzonych
rzeczy.
Korzystając z pralki na co dzień pamiętaj o podstawowych zasadach, które pomagają zmniejszyć
zużycie energii:
1. Jeżeli to możliwe, uruchamiaj pralkę tylko wtedy, kiedy jest zgromadzony pełny ładunek prania. W przeciwnym przypadku marnotrawisz energię elektryczną i wodę. Instrukcje obsługi pralek
informują szczegółowo o maksymalnym załadunku, podając
ciężar rzeczy przeznaczonych do prania w stanie suchym. Dwa
prania z niepełnym ładunkiem, to większe o 35% zużycie energii elektrycznej.
2. W wielu przypadkach pranie wstępne nie jest konieczne, podobnie jak pranie w najwyższej temperaturze. Jeśli zrezygnujesz
z nich, cykl prania przebiegnie szybciej i zużycie energii elektrycznej będzie mniejsze. Zatem korzystaj z funkcji prania wstępnego tylko w przypadku rzeczy mocno zabrudzonych.
3. Korzystaj z programów ekonomicznych.
4. Jeśli masz w domu możliwość korzystania z tańszej, nocnej taryfy cen za prąd, to opcja opóźnionego startu pralki pozwoli Ci na
znaczne oszczędności.

    Efektywne wykorzystanie odkurzacza

Żeby oszczędność energii była większa, warto stosować się do poniższych wskazówek:
1. Regularnie wymieniaj filtry (worki) - najpóźniej wówczas, kiedy wskaźnik ssania sygnalizuje pełny worek.
Odkurzacz działa tym słabiej, im bardziej zanieczyszczone są filtry, co wydłuża czas pracy a tym samym
zużycia energii.
2. Niektóre zanieczyszczenia, jak np. mąka, czy kakao, szczelnie zatykają pory filtrów. Wówczas należy wymienić worek, mimo że jest w nim jeszcze sporo wolnej przestrzeni.
3. W trakcie odkurzania nie należy się spieszyć. Wolniejsze przemieszczanie końcówki dyszy ssącej po dywanie zwiększa efektywność zbierania brudu.

    Efektywne wykorzystanie sprzętu RTV i komputerowego - STAND BY

Przycisk stand-by jest najbardziej podstępnym pożeraczem prądu, którego wpływ
na zużycie energii możemy zredukować bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek nakładów finansowych Czerwona dioda przycisku stand-by, sygnalizująca stan czuwania
urządzenia, świadczy o tym, że cały czas z sieci pobierany jest prąd.
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Zazwyczaj w naszych mieszkaniach występuje po kilka urządzeń, które posiadają funkcję standby. Moc urządzeń w czasie czuwania waha się w granicach od 0,5 W do 35 W. Średnio w Polsce w gospodarstwie domowym są 4 urządzenia o łącznej mocy ok. 20 W. Prowadzi to do zużycia łącznie 2 mln 300 tys.
MWh energii, wartej 831 mln zł (czyli tyle, ile wytwarza średniej wielkości elektrownia, jak np. Elektrownia
Ostrołęka B). Gdyby tylko połowa urządzeń w naszym domu była wyłączana z sieci, a nie pozostawiana w stanie czuwania, w skali kraju można byłoby zaoszczędzić 293,2 mln złotych i wyemitować 1 mln ton CO2 mniej.

    Efektywne wykorzystanie komputera i drukarki

1. Nie zostawiaj włączonego komputera w nocy lub na weekend. Przygotuj się do pracy zanim go włączysz,
tak aby wykonać zaplanowane zadania przy minimalnym czasie włączonego urządzenia.
2. Jeżeli nie będziesz używał komputera dłużej niż 16 minut, wyłącz go. 16 minut pracy równoważy ilość
energii potrzebną do ponownego włączenia.
3. Włączaj drukarkę dopiero gdy przygotujesz całość materiału do wydrukowania. Drukarka włączona nonstop do 93% energii zużywa na tryb czuwania (stand-by), a tylko 7 % na samo drukowanie!
4. Nie drukuj emaili, jeżeli to nie jest bezwzględnie konieczne.
5. Większość komputerów ma funkcje zarządzania energią. Upewnij się, że aktywowałeś takie funkcje.
6. Ustaw tryb automatycznego przełączania monitora w stan uśpienia po 10 minutach bezczynności komputera i wyłączania monitora po 30 minutach bezczynności. Najlepszy „wygaszasz ekranu” to wyłączony
monitor.
7. Staraj się sprawdzać dokumenty na ekranie, zamiast je drukować.
8. Przy zakupie nowej drukarki lub kopiarki, zwróć uwagę, czy posiada ona funkcję dwustronnego drukowania, tzw. „duplex”.
9. Staraj się kupować papier makulaturowy do drukowania.
10. Pamiętaj, że drukarki atramentowe, chociaż są wolniejsze, zużywają 80-90 % mniej energii niż drukarki
laserowe.
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7. O ile to możliwe, korzystaj z regulacji oświetlenia zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Przykładami urządzeń i rozwiązań w tym zakresie mogą być różne sterowniki oświetlenia (ściemniacze), oprawy z dwoma/
wieloma/źródłami światła, zdalne wyłączniki, czujniki ruchu itp.
Rodzaj
urządzenia

Orientacyjny
koszt zakupu

Liczba lamp
w ciągu
5000 h
użytkowania

Łączny
koszt
zakupów

Zużycie
energii
w tym
okresie

Koszt
energii

Łączny
koszt użytkowania

Tradycyjna
żarówka
100 W

1,20 zł

5

6,00 zł

500 kWh

255,00 zł

261,00 zł

Świetlówka
kompaktowa
25 W

25,00 zł

1

25,00 zł

125 kWh

63,75 zł

88,75 zł

    Efektywne wykorzystanie innych urządzeń

1. Kupując czajnik elektryczny warto się zastanowić nad wyborem modelu z płytką grzewczą, a nie z grzałką
spiralną. Pozwoli to na gotowanie mniejszych ilości wody (np. dla jednej osoby).
2. W przypadku czajników z grzałką spiralną powinna być ona w całości zakryta wodą, co w praktyce oznacza konieczność gotowania min. 0,5 l wody każdorazowo.
3. Po zakończeniu ładowania zawsze wyjmuj ładowarkę z kontaktu. Nawet gdy nie jest do niej podłączone
żadne urządzenie, ładowarka pobiera prąd.

    Efektywne wykorzystanie oświetlenia

1. Korzystaj z coraz popularniejszych świetlówek kompaktowych. Dobrze oddają one kolory naturalne i - co
ważne - pozwalają na spore oszczędności energii elektrycznej. Do ich zalet należą:

 niskie zużycie energii (około pięć razy mniejsze niż w przypadku żarówki tradycyjnej),
 długi „okres życia” - świetlówka kompaktowa, w zależności od producenta jest od 5 do 10 razy trwalsza

niż żarówka tradycyjna.
2. Jeśli używasz świetlówek kompaktowych, wyłączaj światło tylko wtedy, gdy wychodzisz z pomieszczenia
na dłużej niż 6 minut, bo częste włączanie skraca trwałość świetlówki. W pomieszczeniach, gdzie z oświetlenia korzystasz przez krótki czas, lepiej pozostawić żarówki tradycyjne.
3. Jasny kolor ścian i sufitów sprawia, ze pomieszczenia wydają się jaśniejsze i wymagają mniejszej ilości
żarówek do oświetlenia.
4. Jeśli wolisz stosować w domu zwykłe żarówki, pamiętaj, że trzy żarówki o mocy 40 W dają tyle samo światła co jedna o mocy 100 W.
5. Do oświetlenia dekoracyjnego warto użyć zamienników żarówek z diodami LED, które charakteryzują się
małą mocą.
6. Należy regularnie czyścić oprawy oświetleniowe. Zanieczyszczenia opraw mogą zmniejszyć skuteczność
świetlną od 20% do 50%.
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Rys. 9. Etykieta energetyczna na przykładzie pralki.
Jak widać, świadomy wy bór sprzętu wiąże się z oszczędnościami energii elektrycznej a co za tym
idzie z zyskiem finansowym. Decydując się na zakup urządzeń energooszczędnych w najwyższej klasie energetycznej możemy liczyć na niemalże dwukrotnie mniejsze roczne koszty eksploatacji nabytego urządzenia
w stosunku do urządzenia energochłonnego.
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 5. Odnawialne źródła energii w domu
Wykorzystanie energii odnawialnej cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem. Z jednej strony wpływ na to mają rosnące ceny energii i rosnące koszty utrzymania budynków, z drugiej większa
świadomość społeczeństwa odnośnie zanieczyszczenia środowiska.
Użytkownicy domów jednorodzinnych mają do wyboru kilka możliwości ogrzewania wnętrz
i podgrzewania wody. Były czasy, kiedy ten wybór był łatwiejszy. Jedynym dostępnym paliwem był węgiel
i każdy mieszkaniec miasta, rolnik, a nawet leśniczy stosowali tylko to paliwo. Dziś prawie cała wytwarzana
energia pochodzi z paliw kopalnych: węgla, ropy i gazu. W procesie spalania emitowane są do atmosfery
szkodliwe gazy i pyły, które powodują powstawanie wielu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i zmiany
klimatu.
Żeby zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska i ograniczyć koszty , musimy zredukować zużycie paliw kopalnych. Dlatego w budownictwie należy wprowadzać technologie energooszczędne i materiałooszczędne,
oraz stosować rozwiązania techniczne, które zmniejszą zużycie paliwa.
Rozwiązaniem najbardziej „proekologicznym” jest wykorzystanie w budownictwie energii odnawialnej, dzięki czemu zmniejszy się zużycie paliw kopalnych i znacznie ograniczy koszty utrzymania
budynków.
Struktura zużycia energii w mieszkalnictwie w Polsce:

 ogrzewanie 30-55%
 wentylacja 20-40%
 przygotowanie ciepłej wody 10-15%
 przygotowanie posiłków ok. 9%
 oświetlenie i użytkowanie elektryczności ok. 7%

    Wybór systemu grzewczego i nośnika energii
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 elektrociepłownie zasilane biopaliwami
 ogniwa paliwowe
Energia elektryczna
W mieszkalnictwie oprócz ciepła niezbędna jest energia elektryczna. Polska czyni starania, aby
udział tej energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym kraju wynosił w 2010 roku 10,4% energii
zużytej. Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w małej skali, na użytek własny z możliwością
sprzedaży nadwyżek do sieci, jest możliwa z wykorzystaniem:

 mikroelektrowni wiatrowych
 ogniw fotowoltaicznych
 elektrociepłowni zasilanych biopaliwem
 ogniw paliwowych zasilanych biopaliwem.

Tylko dwie pierwsze z wymienionych technologii znajdują coraz szersze zastosowanie w krajach europejskich, przy czym energia wiatru jest wykorzystywana bardziej na północy, a energia słoneczna- na południu
kontynentu.

    Zastosowanie kolektorów słonecznych

Zastosowanie kolektorów słonecznych jest coraz bardziej popularne. Sprzyja temu coraz większa produkcja (ok. 40 producentów i dealerów w Polsce) oraz rachunek ekonomiczny na tyle korzystny, że
w sprzyjających warunkach czas zwrotu inwestycji wynosi 8÷10 lat.
Na każdym m2 powierzchni ziemi w słoneczny dzień padające promieniowanie wytwarza moc
1 kW (tyle wystarczy do ogrzania dużego pokoju przez grzałkę elektryczną). Energię słońca można pozyskać
dzięki zainstalowanym najczęściej na dachach bateriom słonecznym lub kolektorom. Funkcjonowanie kolektorów słonecznych polega na konwersji energii promieniowania słonecznego na energię cieplną nośnika
ciepła którym może być ciecz lub gaz. Z energii cieplnej wytworzonej przez kolektory słoneczne można korzystać przez cały rok lub tylko sezonowo – gdy jego praca jest najbardziej efektywna.

Zakładając, że system grzewczy musi być technicznie nowoczesny, czyli zautomatyzowany i wysokosprawny. Czynności obsługowe muszą być ograniczone do niezbędnego minimum. Ze względu na
dostępne nośniki energii możemy wybrać:

 olej opałowy,
 gaz płynny,
 gaz ziemny,
 ekogroszek,
 brykiety i pelety z biomasy
 zrębki drzewne i drewno rąbane
 biopaliwa płynne
 biogaz

Tylko cztery ostatnie zaliczane są do zasobów odnawialnych.
Inne dostępne i godne uwagi technologie grzewcze to:

 kolektory słoneczne
 pompy ciepła
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Rys. 10. Mapa nasłonecznienia Polski
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Słoneczne systemy grzewcze służą do podgrzewania wody, która w zależności od wydajności
systemu i zakresu temperatury pracy, na jaki dany system jest zaprojektowany, może być wykorzystywana
do różnych celów, tj. do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wody w basenach kąpielowych, celów rolniczych, do ogrzewania pomieszczeń.

Rys. 12. Schemat działania ogniwa fotowoltaicznego
System fotowoltaiczny składa się z modułów, paneli lub kolektorów fotowoltaicznych, oraz elementów dostosowujących wytwarzany w ogniwach prąd stały do potrzeb zasilanych urządzeń. Gdy system
jest przewidziany do dostarczania energii elektrycznej w nocy, konieczne jest stosowanie odpowiedniego
systemu magazynowania energii (akumulator) wyprodukowanej w ciągu dnia. Jeżeli system zasila urządzenie
stałoprądowe potrzebny jest kontroler napięcia. Do zasilania z systemu fotowoltaicznego urządzeń zmiennoprądowych konieczne jest użycie falownika. Potrzebna jest także odpowiednia konstrukcja kierująca moduły
lub panele w kierunku Słońca.
Rys. 11. Schemat solarny z instalacją cyrkulacyjną pompową
Kolektory słoneczne w polskich warunkach klimatycznych zawsze muszą być wspomagane innymi źródłami ciepła i mogą zaspokoić ok. 60 % rocznego zapotrzebowania na ciepło do podgrzania ciepłej
wody użytkowej i do 20 % na centralne ogrzewanie.

    Ogniwa fotowoltaiczne

 telekomunikacja (zasilanie stacji radiowo-telekomunikacyjnych),
 rolnictwo (zasilanie urządzeń pompujących i nawadniających, konserwujących żywność),
 rekreacja i turystyka (pola namiotowe, domki kempingowe, jachty),
 budownictwo mieszkaniowe (oświetlanie i zasilanie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego),
 transport (zasilanie znaków drogowych i morskich, oświetlanie przystanków i ulic oraz napęd pojazdów
słonecznych),

 elektroenergetyka (produkcja energii elektrycznej na potrzeby ogólnej sieci elektroenergetycznej),
 elektronika użytkowa (kalkulatory, urządzenia telewizyjne).
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    Kotły na biomasę

„Biomasa są to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają
biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także z przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji.” (wg
definicji zawartej w art. 2b dyrektywy 2001/77/WE ). Energia zawarta w biomasie jest najtańszym w uzyskaniu
źródłem energii odnawialnej. Jej produkcja może przebiegać samoistnie, np. wierzby na nieużytkach rolnych,
albo można wykorzystywać surowce będące odpadami produkcyjnymi, np. zrębki drzewne.
Wartość energetyczna biomasy jest prawie dwukrotnie niższa niż węgla. Przyjmuje się, że 1 kg węgla kamiennego jest równoważny energetycznie 2 kg biomasy
Naturalnym kierunkiem wykorzystania biopaliw stałych w Polsce jest produkcja ciepła w oparciu
o bezpośrednie spalanie w kotłach ciepłowniczych. W perspektywie przewiduje się wykorzystanie biopaliw stałych w instalacjach (większych mocy) produkcji energii cieplnej i elektrycznej w systemach skojarzonych - kogeneracji. Sektorem, w którym najbardziej rozpowszechniono wykorzystanie biopaliw jest przemysł
drzewny, w którym od wielu lat stosowane są systemy ciepłownicze, opalane powstającymi w procesach
przeróbki drewna odpadami drzewnymi. Sytuacja ta jest jak najbardziej zrozumiała, ze względu na ciągłą dostępność odpadowego paliwa, o minimalnych kosztach pozyskania i przygotowania, co w efekcie pozwala
zredukować koszty produkcji energii cieplnej.
Kotły na biomasę wykorzystują do spalania różne typy biomasy: drewno, pelet, brykiet, ziarna
zbóż, słomę itp. Zasadniczym problemem jest odpowiednia jakość samego kotła (musi być specjalnie do-
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stosowany, gdyż parametry grzewcze są inne niż w wypadku np. węgla i jego pochodnych) oraz logistyka
opału. Z punktu widzenia budownictwa ważne jest dostosowanie budynków do możliwości składowania
biomasy oraz do montażu samych pieców.
Główne rodzaje biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne:

 drewno i odpady z przerobu drewna: drewno kawałkowe, trociny, wióry, zrębki, kora itp.
 rośliny pochodzące z upraw energetycznych: rośliny drzewiaste szybkorosnące (np. wierzby, topole,),
 wieloletnie byliny dwuliścienne (np. topinambur, ślazowiec pensylwański ), trawy wieloletnie (np. trzcina
pospolita, miskanty)

 produkty rolnicze oraz odpady organiczne z rolnictwa: np. słoma, siano, buraki cukrowe, ziemniaki, rzepak, pozostałości przerobu owoców, ziarna zbóż

 odchody zwierzęce.

Drewno jako paliwo występuje pod wieloma postaciami:

 szczapy (drewno rąbane),
 zrębki,
 trociny i wióry,
 kora,
 brykiety,
 pelety.

Oferowane kotły na biomasę mają wysoką sprawność, uzależnioną jednak od wilgotności paliwa
– jeżeli będzie ona zbyt duża, sprawność kotła spadnie. Cechą charakterystyczną większości kotłów na paliwa
ekologiczne jest możliwość zastosowania podajnika paliwa, który umożliwia dłuższy okres palenia bez ponownego dosypywania.
Nowoczesne kotły na biomasę mogą współpracować nie tylko z instalacjami wysokotemperaturowymi, ale także z instalacjami niskotemperaturowymi, takimi jak system ogrzewania podłogowego o parametrach 40/30°C.
Kotły na paliwo stałe muszą współpracować z instalacjami typu otwartego, czyli zabezpieczonymi otwartym naczyniem wzbiorczym. Instalacja taka może być grawitacyjna lub pompowa.
Można zmienić układ z otwartego na zamknięty stosując dodatkowo zbiornik buforowy - lub wymiennik płytowy, który tworzy dwa obiegi wodne: otwarty obieg kotłowy i zamknięty – grzejnikowy.
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Rys. 13. Połączenie kolektorów słonecznych i kotła na biomasę
W ostatnim dziesięcioleciu obserwuje się niezwykle przyspieszony rozwój technologii spalania
biomasy stałej. Produkuje się kotły o mocach od kilkunastu kW do kilkuset MW z zastosowaniem do ogrzewania domów jednorodzinnych, osiedli i miast. Sprawności tych kotłów przekraczają 90 %, a emisje gazów
szkodliwych i pyłów są porównywalne z emisjami z najlepszych kotłów olejowych i gazowych z tą przewagą,
że dla biopaliw bilans CO2 jest równy zero. Stopień automatyzacji nawet małych kotłów pozwala je uznać za
niemal bezobsługowe, bo są wyposażone w instalacje automatycznego podawania paliwa, usuwania popiołu i sterowania procesem spalania. Ceny spadają i zaczynają być porównywalne z cenami instalacji olejowych.
Szacuje się, że do zagospodarowania na cele upraw energetycznych będzie ok. 3 mln ha gruntów rolnych. Wydajność wysokokulturowych upraw może wynieść 15 ton suchej masy z hektara. Przyjmując
o połowę mniejszą średnią wydajność z hektara rocznie tj. 7,5 tony, otrzymujemy ok. 100 GJ energii zawartej
w paliwie. Jest to ilość, która jest potrzebna do ogrzania jednego domu jednorodzinnego. Koszt tej masy
energetycznej wynosi ok. 1 000 zł.

    Kominek z płaszczem wodnym

Coraz częściej w projektach nowych domów znajduje się kominek. Nie tylko ze względu na sentyment do żywego ognia, ale przede wszystkim na możliwość ogrzania kominkiem zamkniętym z wkładem
całego domu, a w przypadku wkładu z płaszczem wodnym, nawet ciepłej wody i systemu c. o. Istnieją też
kominki z płaszczem wodnym, czyli wkładem o podwójnych ściankach, z przestrzenią pomiędzy nimi wypełnioną wodą. Ów płaszcz wodny otacza palenisko ze wszystkich stron poza ścianą frontową, gdzie znajdują
się drzwiczki, a woda przepływając między ściankami odbiera ciepło z kominka i przekazuje je do instalacji
grzewczej.
Kominki z płaszczem uzupełniają rynkową ofertę ogrzewania domu energią uzyskiwaną z drewna. Dają ponadto możliwość podgrzewania wody nie tylko do celów użytkowych, ale również do sieci centralnego ogrzewania. Dlatego najchętniej z możliwości ich zainstalowania korzystają właściciele domów,
którzy albo do tej pory kominka nie mieli, albo chcą w tańszy sposób wykorzystać funkcjonujący system
c. o. Zamiast ogrzewać dom kominkiem poprzez system kanałów powietrznych, które dopiero trzeba by
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wykonywać, mogą wodę z płaszcza wodnego skierować do kaloryferów i mieć równie ciepło, a w dodatku
wygodniej i bez ponoszenia kosztów na nową instalację. Bardzo istotną zaletą kominków z płaszczem wodnym, jest fakt, że drewno dokłada się do niego zaledwie dwa razy na dobę. To powoduje, że eksploatacja
jest znacznie tańsza i nieporównywalnie wygodniejsza. Współczesne kominki z szybą czołową osłaniającą
płomień i możliwością regulacji ilości powietrza doprowadzanego do paleniska coraz częściej stosowane są
jako podstawowe systemy ogrzewania domów jednorodzinnych. Tradycyjnym paliwem do kominków jest
drewno rąbane, ale używane są także brykiety i pelety podawane w sposób automatyczny z niewielkich zasobników. Powietrze do spalania zasysane jest przez ciąg kominowy z zewnątrz budynku lub z ogrzewanych
pomieszczeń.

    Pompy ciepła

Pompy ciepła przenoszące rozproszone ciepło otoczenia, czyli odnawialne źródło ciepła, do czynników grzewczych. Ponieważ jest to przenoszenie ciepła z miejsca o niższej temperaturze do miejsca o wyższej temperaturze, potrzebne jest wykonanie pracy, co w pompach ciepła realizuje się zazwyczaj poprzez
silniki elektryczne napędzające sprężarki tzw. czynników niskowrzących.
Pompy ciepła mogą pobierać ciepło z gruntu, wody lub powietrza. Najpopularniejszą pompą ciepła jest klimatyzator, który latem chłodzi, a zimą grzeje.
We wnętrzu ziemi, poniżej linii zamarzania panuje względnie stała temperatura, zimą wyższa, latem niższa niż na powierzchni ziemi. Fakt ten pozwala funkcjonować pompom ciepła, które w zimie transmitują ciepło z wnętrza ziemi do wnętrza budynków, a w lecie w odwrotnym kierunku: z wnętrza budynków
do wnętrza ziemi. Jako źródła ciepła wykorzystują przy tym wody powierzchniowe i podziemne, grunt lub
powietrze atmosferyczne.
Pompa ciepła wykorzystuje dolne źródło ciepła (grunt, powietrze lub wodę) do wygenerowania
energii cieplnej w górnym źródle ciepła. Stosowany w pompach odpowiedni czynnik roboczy jest sprężany
i rozprężany, przez co uzyskuje się efekt nagrzewania lub chłodzenia. Dla wytworzenia ciepła użytecznego
odbiera się na niskim poziomie temperaturowym ciepło z powietrza, wody lub gruntu, poprzez odparowanie czynnika roboczego.
Dzięki instalacji grzewczej z gruntową pompą ciepła właściciel domu zyskuje możliwość zagospodarowania przestrzeni, którą przy konwencjonalnych systemach grzewczych zajmuje zapas opału oraz
instalacja kominowa. Przekonującym argumentem jest również kwestia ochrony środowiska. Pracująca pompa nie emituje szkodliwych substancji w miejscu, w którym jest eksploatowana. Nowoczesne pompy ciepła są dziś urządzeniami uniwersalnymi, przeznaczonymi do ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania
ciepłej wody użytkowej, charakteryzującymi się wysoką trwałością i minimalnymi wymaganiami w zakresie
konserwacji.
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potrzeb elektrycznych całego domu. Nie mniej jednak to rozwiązanie również wymaga optymalnej lokalizacji budynku i dużych nakładów finansowych, ponadto charakteryzuje się znacznymi wahaniami wydajności
w zależności od siły wiatru. Są to urządzenia sprawdzone w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Wielka
Brytania, Hiszpania i Holandia. W Polsce obserwujemy ciągły wzrost wykorzystania tych urządzeń. Posiadają
one homologację i są w kompletach gotowych do montażu i podłączenia do wewnętrznej instalacji elektrycznej domu. Takie mikroelektrownie z łopatami zataczającymi koło o średnicy 2 m dostosowane są do
pracy w terenie zabudowanym, głównie dzięki regulacji prędkości obrotowej uniemożliwiającej nadmierne
rozpędzenie się wirnika przy bardzo silnym wietrze i ograniczenie hałasu do 35 dB.
Instalacja elektryczna składa się z regulatora pracy, przetwornika prądu stałego DC na prąd zmienny AC, liczników energii elektrycznej i bezpieczników, jak na schemacie.

Rys. 14. Schemat funkcjonowania instalacji z elektrownią wiatrową
B1, B2 – bezpieczniki
R – regulator pracy
I – przetwornik
L1 – licznik prądu wytworzonego przez wiatrak
L2 – licznik prądu rozliczeniowy
TR – tablica rozdzielcza

    Wiatraki małej mocy

Istnieje również możliwość uzyskiwania energii z wiatru na potrzeby przeciętnego gospodarstwa
domowego. Obecnie są dostępne niewielkie, przydomowe elektrownie wiatrowe, które sprawdzają się w zasilaniu domów potrzebujących małej ilości prądu. Istotne jest, że elektrownie wiatrowe mogą wytwarzać
energię elektryczną tylko wtedy, kiedy wieje wiatr i to jeszcze z odpowiednią prędkością (określa się ją jako
prędkość startową, po przekroczeniu której turbina zacznie się obracać). Do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne, w naszych warunkach klimatycznych najlepiej nadają
się małe wiatraki o mocach 1-2 kW, montowane na dachach budynków. Służą one głównie do ładowania
baterii akumulatorów, z których energia elektryczna z reguły przeznaczana jest do oświetlenia lamp, czasem pomieszczeń. Drugi typ elektrowni daje zaś od 100 do 50000 W mocy, co już pozwala na zaspokojenie
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 6. Gdzie szukać środków na finansowanie OZE?
Finansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii może odbywać się za pomocą
instrumentów wsparcia zarówno z środków krajowych jak i zagranicznych, w tym z środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej.

    Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Głównym filarem wsparcia inwestycji w Odnawialne Źródła Energii jest Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOSiGW wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska
oraz współpracującymi z nimi bankami, udzielają dotacji na 3 programy priorytetowe poświęcone dofinansowaniu inwestycji w OZE. Osoby fizyczne mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu OZE 3.
Program priorytetowy OZE 3 - „Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych
przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot
mieszkaniowych”

Adresatem trzeciego programu są osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, planujące zaciągnięcie kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej (z wyjątkiem
domów podłączonych do sieci ciepłowniczej).
Program obejmować będzie dopłaty do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych,
wynoszące 45 % brutto kapitału kredytu. Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego realizowana będzie za pośrednictwem banku. Kredyt na realizację przedsięwzięcia udzielany jest ze środków
własnych banku w ramach limitu przyznanego przez NFOŚiGW. Wysokość kredytu będzie mogła sięgać nawet 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany
przedsięwzięcia nie będzie mógł przekroczyć 2 500 zł/m² powierzchni całkowitej kolektora.. Środki z kredytu
bankowego z dotacją NFOŚiGW wypłacane będą bezgotówkowo, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia,
bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy kolektorów słonecznych, na podstawie faktur wystawionych na zakup i montaż tych urządzeń.
W ramach przewidzianego na ten cel budżetu, wynoszącego ok. 300 mln zł, NFOŚiGW planuje
dotować instalację ok. 80 tys. kolektorów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
program dopłat do kredytów dla rodzin i wspólnot mieszkaniowych planuje ogłosić wczesną jesienią 2010 r.
Wnioski o dotację na częściowe spłaty kapitału kredytu bankowego NFOŚiGW wraz z wnioskami
o kredyt rozpatrywane są, przez Bank, który ma z NFOSiGW zawartą umowę o współpracy. Po podpisaniu
umowy kredytu i zrealizowaniu przedsięwzięcia, Kredytobiorca występuje do Banku o wypłacenie dotacji
poprzez złożenie protokołu ostatecznego odbioru przedsięwzięcia oraz innych dokumentów określonych
w umowie kredytu. Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na
podstawie wystąpienia Banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia. Formularze wniosków udostępnia Bank.
Beneficjentami kredytów ze środków banków z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę kredytów na kolektory słoneczne mogą być osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne lub wspólnoty
mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych),
z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania.
Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych. Dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia. Kredyt z dotacją nie może
być udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej. Dofinansowaniem
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mogą być objęte koszty kwalifikowane (nie dotyczy kosztu projektu budowlano-wykonawczego) poniesione od daty złożenia wniosku o kredyt wraz
z wnioskiem o dotację. Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed
zawarciem umowy kredytu. Dotacja wynosi 45 % kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia.
Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia:

 koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego doty-

czącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzonego lub
zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania;

 koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki);

 koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434;
 koszt montażu kolektora słonecznego;
 podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli Beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek
ten nie jest kosztem kwalifikowanym.

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Działalność Funduszu polega na finansowaniu zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem priorytetów określonych
w strategii rozwoju województwa podkarpackiego. Pomoc finansowa udzielana jest w formie pożyczek i dotacji, przy czym podstawową formą pomocy są pożyczki.
WFOŚiGW w Rzeszowie we współpracy z BOŚ oddział w Rzeszowie udziela dofinansowania dla
klientów indywidualnych na zadania z zakresu: ocieplania budynków; montażu i wymiany stolarki zewnętrznej w budynkach termomodernizowanych; usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest; systemów
ciepłowniczych (modernizacja i budowa systemów ciepłowniczych); budowy małych i przydomowych
oczyszczalni ścieków o przepustowości do 500 m3/d; zagospodarowania odpadów (zakup urządzeń, linii
technologicznych, środków transportu odpadów).
Wnioski kredytowe na realizacje wyżej wymienionych przedsięwzięć składane są w Banku.
Kredytowane jest do 90 % kosztów całego zadania, przy zaangażowaniu minimum 10 % środków własnych
kredytobiorcy. Jednostkowy kredyt może być udzielony do kwoty 170 tys. PLN. Okres kredytowania może
wynosić do 8 lat, przy czym okres realizacji zadania to okres do 12 m-cy od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy.

    Bank Ochrony Środowiska

Jednym z banków które podpisały umowę o współpracy z NFOŚiGW jest Bank Ochrony
Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska udziela kredytów preferencyjnych z dopłatami do oprocentowania na programy i przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnoszonymi przez
NFOŚiGW. Dopłaty do oprocentowania preferencyjnego kredytu udzielane są na okres nie dłuższy niż 10 lat.
Aby uzyskać kredyt preferencyjny należy złożyć wniosek o udzielenie promesy dopłat w NFOŚiGW. Po uzyskaniu promesy Wnioskodawca zawiera umowę kredytu z BOŚ S.A. Wnioskodawca, BOŚ S.A. i NFOŚiGW podpisują umowę trójstronną.
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Bank Ochrony Środowiska oferuję także kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska, kredyty
termomodernizacyjne i remontowe, kredyty na realizację przedsięwzięć energooszczędnych a także energooszczędne kredyty hipoteczne.

    Bank Gospodarstwa Krajowego

BGK oferuje właścicielom budynków tzw. Premię termomodernizacyjną, w postaci dotacji na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, mogącego obejmować zamianę źródeł energii na OZE.
Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego.
Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej, składanego
wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym. Premia termomodernizacyjna, w wysokości 20%
przyznanego kredytu przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których
celem jest:

 zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach
mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu
terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych,

 zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,

 zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych
źródłach ciepła,

 całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii.

    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wsparcie przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii można uzyskać także z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich z Działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Program ten skierowany jest do rolników i stanowi kontynuację działania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” objętego
Sektorowym Programem Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Pomoc w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych może być przyznana między innymi na inwestycje obejmującą zakup i instalację urządzeń do
pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Maksymalny poziom pomocy wynosi od 40 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, przy czym może on wzrosnąć nawet do 60%. Wzór wniosku o przyznanie pomocy oraz wszelkie informacje można znaleźć na stronach internetowych administrowanych przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

    Fundacja Wspomagania Wsi

Fundacja Wspomagania Wsi udziela pożyczek na budowę Małych Elektrowni Wodnych oraz
Elektrowni Wiatrowych. Pożyczki udzielane są w ramach Programu odbudowy małej retencji, którego głównym celem jest odtworzenie zdewastowanych jazów, zapór, młynów i innych obiektów rzecznych oraz
promocja ekologicznie czystej energii. Pożyczki udzielane są w wysokości 50 % wartości nakładów inwestycyjnych i udzielane są na okres 5 lat. Z pożyczek mogą skorzystać osoby fizyczne, spółki osób fizycznych,
instytucje kościelne oraz gminy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.fww.org.pl

Oszczędzaj energię w domu czyli nie tylko odnawialne źródła energii

 O Podkarpackiej Agencji Energetycznej
Podkarpacka Agencja Energetyczna jest Spółką powołaną przez Samorząd Województwa Podkarpackiego
oraz innych udziałowców publicznych i prywatnych
przy wsparciu ze środków Komisji Europejskiej. Celem
działania spółki jest promocja odnawialnych źródeł
energii, efektywności energetycznej oraz zrównoważonego środowiskowo transportu. Nasza oferta obejmuje pomoc w zakresie nawiązywania kontaktów pomiędzy samorządami, przedsiębiorcami oraz instytucjami badawczo-rozwojowymi. Opracowania studiów wykonalności, audytów energetycznych, założeń
do planów zaopatrzenia w energie i biznes planów, doradztwo w zakresie wyboru źródeł ciepła, sposobów
oszczędzania energii itp.
Pomagamy także w pozyskaniu finansowania inwestycji oraz innych działań w tym badawczo-rozwojowych. Prowadzimy szkolenia zarówno dla młodzieży jak i dla dorosłych. PAE w swojej działalności główny nacisk kładzie na promowanie i wspieranie działań przyjaznych środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. Ponieważ wykorzystanie edukacji energetycznej jest obecnie najbardziej
opłacalną metodą oszczędzania energii i promowania wydajności energetycznej.
PAE opracowała broszurę, której celem jest przedstawienie zagadnień dotyczących energii oraz
edukacja w zakresie efektywnego jej wykorzystania. W przypadku chęci zasięgnięcia więcej informacji prosimy o kontakt.
Więcej informacji uzyskają Państwo na stronach:
www.nfosigw.gov.pl
www.bosbank.pl
www.bip.wfosigw.rzeszow.pl
www.bgk.com.pl
www.arimr.gov.pl
www.fww.org.pl
www.archeton.pl
www.wwfpl.panda.org/
www.mi.gov.pl/
www.pae.org.pl
www.futurenergia.org/
ec.europa.eu/environment/index_pl.htm
www.buildup.eu/
ec.europa.eu/climateaction/

Opracowanie
Zespół PAE w składzie: Piotr Pawelec, Adam Cyrek, Daniel Zapora, Kinga Kalandyk,
Magdalena Samolej, Marek Zdunek, Mariusz Ruszel
na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
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