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Każdy z nas chciałby żyć w czystym i przyjemnym otoczeniu, oddychać czystym
powietrzem oraz korzystać z czystej wody. Od nas samych w dużej mierze zależy
to, czy tak faktycznie będzie. Najlepszym sposobem troski o środowisko jest
świadoma konsumpcja, czyli racjonalne użytkowanie przedmiotów, racjonalne
zużywanie prądu, wody i gazu, stosowanie źródeł odnawialnych zamiast paliw
kopalnych, ograniczenie używania samochodów itp.

Każdy z nas ma możliwość zastosowania dobrych praktyk w swoim najbliższym
otoczeniu: w domu, w szkole, w pracy. Od czego zacząć? Każdy już chyba pamięta
o segregowawaniu odpadów czy wyłączaniu światła, gdy z niego nie korzystamy.
Co dalej? Na kolejnych stronach tej broszury przedstawiamy rozwiązania, które
pomogą zminimalizować zużycie energii elektrycznej oraz ciepła.

Nie pozostaje nic innego jak przystąpić do działania!

WPROWADZENIE
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Budownictwo jest jednym z najbardziej energochłonnych sektorów w krajach
Unii Europejskiej - odpowiada ono za zużycie około 40% energii pierwotnej w UE.
Na co zużywamy najwięcej energii w domach? W Polsce, zgodnie z danymi
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), aż 65% zużywanej energii przypada
na ogrzewanie, 16% na przygotowanie ciepłej wody, a 10% na oświetlenie i zasilenie
urządzeń elektrycznych.

Istnieją sposoby, aby nasz dom zużywał nie tylko mniej energii, ale był także
bardziej przyjazdy środowisku:
• prawidłowa izolacja cieplna domu (ścian, dachu, podłóg) oraz dobrej jakości

okna i drzwi ograniczą straty ciepła i zwiększą komfort cieplny budynku,
• zwarta bryła budynku oraz przeszklenia zlokalizowane na południowej stronie

budynku ograniczą zapotrzebowanie na energię do ogrzewania w okresie
zimowym,

• odnawialne źródła energii pozwolą na ograniczenie zużycia energii ze źródeł
konwencjonalnych (węgiel kamienny, gaz ziemny, olej opałowy),

• wykorzystanie ciepła sieciowego również będzie bardziej ekologiczne niż
spalanie paliw konwencjonalnych w domowych kotłach centralnego ogrzewania
- w większości przypadków ciepło sieciowe powstaje w procesie kogeneracji,
czyli jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,

• zagospodarowanie wód deszczowych pozwoli zmniejszyć ilość wody pobieranej
z sieci wodociągowej, która jest przeznaczana np. do podlewania kwiatów,

• zastosowanie elektronicznego sterowania pracą kotła centralnego ogrzewania
umożliwi dostosowanie temperatury do rzeczywistych potrzeb domowników bez
nadmiernego przewietrzania pomieszczeń, powodujących wychłodzenie domu.

1. PRAWIDŁOWO ZAPROJEKTUJ DOM
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Energię ze źródeł odnawialnych możemy wykorzystać do wytworzenia ciepła,
energii elektrycznej oraz chłodu. Dzięki temu z jednej strony zmniejszamy koszty
ogrzewania oraz rachunki za prąd, a z drugiej - zwiększamy naszą niezależność
i bezpieczeństwo energetyczne.

Do wytwarzania ciepła służą kolektory słoneczne, kotły na biomasę i pompy
ciepła, a do produkcji energii elektrycznej - moduły fotowoltaiczne i turbiny
wiatrowe. Poniżej przedstawiamy krótki opis poszczególnych urządzeń.

Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne są urządzeniami, w których energia promieniowania

słonecznego jest przekształcana w ciepło. Dwa najpopularniejsze typy kolektorów
słonecznych to kolektory płaskie oraz kolektory próżniowo-rurowe.

Kolektory słoneczne najczęściej montuje się na dachach, ale można montować
je także na stelażach obok domów oraz na fasadach budynków. Uzyskaną energię
wykorzystuje się do przygotowania ciepłej wody użytkowej w domach, szkołach
oraz w innych obiektach, a także do podgrzewania wody w basenach.
W szczególnych przypadkach można stosować kolektory słoneczne do wspomagania
instalacji grzewczych. Standardowo kolektory montuje się skierowane na południe
oraz usytuowane pod kątem 30-45 stopni względem poziomu. Liczba kolektorów
w instalacji jest zależna od liczby osób w gospodarstwie domowym, lokalnego
nasłonecznienia, usytuowania instalacji oraz innych czynników mających wspływ
na zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową. W polskich warunkach typowa
instalacja z kolektorami słonecznymi może zapewnić od 50 do 70% rocznego
zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową budynków mieszkalnych.

2. ZASTOSUJ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
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Kotły na biomasę

Biomasa to trzecie co do wielkości naturalne źródło energii na świecie.
Pod pojęciem biomasy kryje się cała istniejąca na Ziemi materia organiczna,
wszystkie produkty ulegające biodegradacji. Wśród rodzajów biomasy wyróżniamy:
drewno kawałkowe, trociny, zrębki drzewne, słomę, brykiet, pellet oraz rośliny
pochodzące z upraw energetycznych. Każdy z rodzajów biomasy charakteryzuje się
innymi właściwościami energetycznymi (m.in. wartością opałową oraz zawartością
wilgoci, części lotnych i popiołu), które wpływają na możliwości ich wykorzystania.

Biomasa może być stosowana do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej
wody użytkowej. Do spalania biomasy służą kotły centralnego ogrzewania oraz
kominki (tj. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń). Nowoczesne kotły na biomasę
charakteryzują się dużą sprawnością (osiągającą 80-90%) oraz wysokim stopniem
bezobsługowości (kotły na pellet, wyposażone w automatyczny podajnik paliwa,
potrafią pracować kilka dni bez ingerencji użytkownika).

Pompy ciepła

Pompy ciepła to urządzenia wykorzystujące energię otoczenia - ciepło zawarte
w gruncie, wodzie i powietrzu (tzw. dolne źródło ciepła) do wytwarzania energii
na potrzeby ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (tzw. górne
źródło ciepła). W pompach ciepła stosuje się niskowrzący czynnik roboczy, który
jest kolejno sprężany i rozprężany, przez co możliwe jest wytworzenie ciepła
z wykorzystaniem energii pobranej z otoczenia.

Efektywność pomp ciepła określana jest za pośrednictwem tzw. współczynnika
wydajności (COP), który stanowi stosunek wytworzonego ciepła do pobranej energii
elektrycznej. Standardowo wartość współczynnika COP wynosi ok. 4-6, co oznacza,
że z 1 kWh pobranej energii elektrycznej produkowanych jest 4-6 kWh ciepła.

W zależności od sposobu pozyskiwania energii z dolnego źródła ciepła, wśród
pomp ciepła wyróżniamy m.in. pompy ciepła typu powietrze/woda, woda/woda
oraz solanka/woda. Naturalne źródła ciepła charakteryzują się zmiennością
temperatury zależną od pory roku. Najbardziej stabilne warunki pracy (a co za tym
idzie najwyższa wartość współczynnika efektywności COP) osiągane są w przypadku
pomp ciepła pobierających energię z gruntu i wody.
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Fotowoltaika

Moduły fotowoltaiczne umożliwiają przekształcanie energii promieniowania
słonecznego na energię elektryczną. Przemianę taką określa się mianem konwersji
fotowoltaicznej. Moduły fotowoltaiczne zbudowane są najczęściej z krzemu mono-
lub polikrystalicznego. Sprawność tego typu urządzeń wynosi 18-22%. Istnieją
również moduły cienkowarstwowe (wykonywane z krzemu amorficznego i innych
półprzewodników), które choć charakteryzują się niższą sprawnością, to są tańsze
w produkcji. Aktualnie rozwĳane są technologie wykorzystujące reakcje chemiczne
zbliżone do procesu fotosyntezy, a także technologie bazujące na perowskitach.

Typowa instalacja fotowoltaiczna składa się z modułów fotowoltaicznych,
falownika (umożliwiającego zmianę prądu stałego na przemienny), akumulatorów,
regulatora ładowania, przewodów oraz innych akcesoriów (np. dwukierunkowego
licznika energii w przypadku instalacji fotowoltaicznych podłączonych do sieci
elektroenergetycznej). W przypadku nadmiaru produkcji energii elektrycznej,
może być ona magazynowana w akumulatorach lub oddawana do sieci.

Energia wiatru
Energia wiatru jest wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej. Do tego

celu stosuje się urządzenia zwane turbinami wiatrowymi. Najpowszechniejsze
to turbiny o poziomej osi obrotu, które posiadają wirniki wyposażone zazwyczaj
w trzy łopaty. Aby osiągnąć swoją maksymalną efektywność muszą one być
skierowane dokładnie w kierunku wiatru. Turbiny o pionowej osi obrotu stanowią
niewielki procent obecnie działających turbin. Są one mniej wydajne od turbin
o poziomej osi, ale nie wymagają stosowania systemów nadążnych.
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Gigadżule, kilowatogodziny to pojęcia, które ściśle wiążą się ze zużywaną przez
nas energią. Energia jest nam potrzebna praktycznie do wszystkiego – zaczynając
od ogrzewania, gotowania i oświetlenia, poprzez zasilanie domowej elektroniki,
aż do napędu różnego typu pojazdów. Światowe zapotrzebowanie na energię rośnie
z roku na rok, a paliwa kopalne znajdują się na wyczerpaniu. Dlatego też konieczne
jest podjęcie działań, które pozwolą ograniczyć ilość zużywanej energii. Nawet
niewielkie zmiany codziennych nawyków mogą przyczynić się do globalnych zmian.
Pamiętajmy, że kropla drąży skałę!

Poniżej prezentujemy pomysły, które mogą być inspiracją do ograniczenia
zużycia energii w naszym codziennym życiu.

Ogrzewanie pomieszczeń

1. Obniż do niezbędnego minimum temperaturę w pomieszczaniach, które nie są
użytkowane - obniżenie temperatury o 1°C zmniejsza zużycie energii o ok. 6%.

2. Kontroluj temperaturę pomieszczeń w budynku z wykorzystaniem termostatów
grzejnikowych. Stosując w pomieszczeniach regulację miejscową dostosowuje
się moc grzejników do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło. Zalecane
wartości temperatury dla różnych typów pomieszczeń: 20°C - pokój dzienny,
18-20°C - sypialnia, 24°C - łazienka, 12-15°C - pomieszczenia gospodarcze.

3. Odsłoń grzejniki - zapewni to odpowiednią cyrkulację ciepłego powietrza
i pozwoli prawidłowo ogrzać pomieszczenie. Nie zastawiaj grzejników meblami
i zasłonami (w zimie zawieś w oknach krótkie firanki).

4. Wietrz pokoje krótko i intensywnie, przy zamkniętych zaworach grzejnikowych.
Długotrwałe wietrzenie lub pozostawienie uchylonych okien prowadzi do utraty
ciepła i zwiększenia kosztów ogrzewania.

3. OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ
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Energia elektryczna

1. Wyłączaj zbędne oświetlenie, w szczególności w pomieszczeniach, z których nie
korzystasz.

2. Zainstaluj energooszczędne źródła światła w pomieszczeniach, które wymagają
długotrwałego oświetlenia (np. w kuchni). Pozwoli to na zmniejszenie zużycia
energii elektrycznej oraz rachunków za prąd.

3. Zastosuj oświetlenie LED, które zapewni odpowiedni strumień świetlny przy
zmniejszonej mocy elektrycznej.

4. Wyłącz tryb stand-by w urządzeniach lub odłączaj je z gniazdka - dzięki temu
zaoszczędzisz energię elektryczną.

5. Wymieniaj regularnie worki oraz filtry w odkurzaczu. Pełny worek oraz
zanieczyszczone filtry wydłużają czas odkurzania i zwiększają zużycie energii.

Schładzanie pomieszczeń

1. W upalne słoneczne dni zasłaniaj okna roletami lub zasłonami. Dzięki temu
można uniknąć nadmiernego nagrzewania się pomieszczeń.

2. Zasuń okna wychodząc rano z domu, aby uniknąć nagrzewania się pomieszczeń
pod nieobecność domowników.

Zużycie wody

1. Ustaw właściwą temperaturę ciepłej wody użytkowej. Zbyt wysoka temperatura
wody to marnowanie energii na jej podgrzewanie (około 16% energii w domu
jest zużywanej na podgrzewanie wody).

2. Korzystaj z jednouchwytowych baterii - pozwalają one zmniejszyć zużycie wody
oraz ułatwiają regulację jej temperatury.

3. Wkładaj naczynia do zmywarki i włączaj ją w momencie, gdy jest w całości
zapełniona. Zmywanie naczyń pod bieżącą wodą pochłania znacznie więcej
wody niż ich zmywanie w zmywarce.
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Kuchnia
1. Gotuj tylko tyle wody, ile rzeczywiście potrzebujesz - gotowanie pochłania

ponad 7% energii zużywanej w domu.
2. Gotując zawsze przykrywaj naczynia - pozwoli to na szybsze przygotowanie

potrawy oraz zmniejszenie pobieranej energii nawet o 30%.
3. Dopasuj wielkość garnka do palnika kuchenki. Zużycie ciepła jest najmniejsze,

gdy średnica palnika jest mniejsza niż średnica garnka.
4. Wyłącz piekarnik 10 minut przed wyjęciem przygotowywanej potrawy. Przez ten

czas temperatura utrzymuje się bez pobierania dodatkowej energii.
5. Rób zapasy na bieżąco. Nie kupuj na zapas. Przyczynia się to do marnowania

żywności, ale też zwiększonego zużycia energii przez lodówkę.
6. Zabieraj do szkoły posiłki w wielorazowych pudełkach na żywność - w ten

sposób przyczynisz się do ograniczenia produkcji plastikowych odpadów.
7. Nie wkładaj ciepłych posiłków do lodówki. Lodówka pobiera wtedy więcej

energii w celu ich schłodzenia.
8. Zamrażaj nadwyżki żywności, ziół i sosów, aby spożyć je w późniejszym czasie,

ograniczając w ten sposób marnowanie jedzenia.
9. Rozmrażaj lodówkę, za każdym razem, gdy pokryje się lodem. Im więcej lodu

znajduje się na ściankach lodówki i zamrażalnika, tym więcej energii potrzeba
na utrzymanie odpowiedniej temperatury w ich wnętrzu.

10.Używaj energooszczędnych urządzeń domowych - co najmniej klasy A++.
Najwięksi pożeracze energii elektrycznej w domu to lodówka i zamrażarka.

Łazienka
1. Zakręcaj wodę podczas mycia zębów.
2. Zamiast kąpieli bierz prysznic, podczas którego zużycie wody jest mniejsze.
3. Kiedy to możliwe susz pranie bez korzystania z elektrycznej suszarki do ubrań.
4. Zrezygnuj z prania wstępnego. Środki piorące umożliwiają dopranie ubrań przy

praniu zasadniczym, a skracając czas prania zmniejsza się zużycie wody oraz
energii elektrycznej.

5. Pierz ubrania w niższej temperaturze - już temperatura 30-40°C zapewnia
wypranie ubrań, co znacząco zmniejsza zużycie energii elektrycznej.
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W podróży

1. Przemieszczając się po mieście wybieraj rower, hulajnogę lub komunikację
publiczną. Transport miejski jest w dużej mierze hybrydowy, co zmniejsza
emisję C0₂ do atmosfery.

2. Tam, gdzie to możliwe, postaraj się dotrzeć pieszo - będzie to nie tylko
ekologiczne, ale także będzie miało pozytywny wpływ na Twoją kondycję.
Na krótkich trasach zużycie paliwa jest największe.

3. Jeśli masz taką możliwość, umawiaj się na wspólne przejazdy do szkoły czy też
na zajęcia pozalekcyjne. Mniejsza liczba aut to czystsze powietrze oraz
sprawniej przemieszczające się pojazdy.

4. W miarę możliwości kupuj bilety elektroniczne, zamiast papierowych. W wielu
miejscach biletów elektronicznych nie trzeba drukować.
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