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Niniejszy poradnik został opracowany w ramach projektu pn. „Oszczędzanie 

energii w szkołach i innych budynkach publicznych poprzez upowszechnienie 

metodologii 50/50” (EURONET 50/50 MAX) współfinansowanego z programu 

„Inteligentna Energia dla Europy” (IEE). Celem projektu jest ograniczenie 

zużycia energii w 500 szkołach i blisko 50 innych budynkach publicznych z 13 

krajów UE poprzez wdrożenie w nich metodologii 50/50, jak również 

rozpowszechnienie koncepcji 50/50 w całej Europie. 

Metodologia 50/50 aktywnie angażuje uczniów i nauczycieli w proces zarządzania energią oraz 

uczy ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania. Jej wdrażanie obejmuje 9 

kroków – pierwszym jest powołanie szkolnego zespołu ds. energii, który ma za zadanie 

zbadanie i ograniczenie zużycia energii w szkole oraz zaangażowanie w energooszczędne 

działania swoich kolegów, koleżanek i nauczycieli. Osiągnięte oszczędności finansowe są 

dzielone równo pomiędzy szkołę a organ prowadzący, który finansuje jej rachunki za energię. 

Bardzo ważną rolę w projekcie 50/50 pełnią szkolni woźni i/lub administratorzy techniczni 

budynku szkoły, którzy – jako osoby najlepiej znające budynek szkoły, jego system energetyczny 

i wykorzystywane urządzenia – są w stanie pomóc uczniom dogłębnie poznać sytuację 

energetyczną szkoły, zaproponować energooszczędne rozwiązania i wdrożyć je w życie. 

Niniejszy poradnik ma pomóc szkolnym woźnym / administratorom technicznym w 

przygotowaniu się do pracy z zespołem ds. energii, w tym przede wszystkim w organizacji 

przeglądu energetycznego szkoły. 
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1. PROJEKT EURONET 50/50 MAX 

 

Projekt EURONET 50/50 MAX bazuje na doświadczeniach i 

rezultatach poprzedniej edycji projektu o akronimie EURONET 

50/50, który był realizowany w latach 2009-2012 w 50 szkołach 

z 8 krajów Europy i który również uzyskał wsparcie z 

programu IEE (Inteligentna Energia dla Europy). Jego celem 

było wprowadzenie w tych szkołach metodologii 50/50, która 

aktywnie angażuje uczniów i nauczycieli w proces zarządzania 

energią w szkole oraz zakłada równy podział oszczędności 

finansowych będących efektem proenergetycznych działań 

podjętych przez uczniów i nauczycieli.  50% zaoszczędzonych 

środków zostaje wypłacone szkole, a kolejne 50% stanowi 

oszczędność władz lokalnych, które pokrywają rachunki za 

energię. 

Główną rolę w projekcie EURONET 50/50 MAX odgrywają uczniowie, nauczyciele oraz 

użytkownicy innych budynków publicznych, którzy uczą  się, jak ważne jest efektywne 

wykorzystanie energii oraz planują i wprowadzają w życie energooszczędne rozwiązania.  W 

ramach projektu metodologia 50/50 zostanie wdrożona w 6 nowych krajach (łącznie uczestniczy 

ich w projekcie 13) oraz zostanie włączona do licznych lokalnych, regionalnych i krajowych 

strategii energetycznych. W latach 2013-2016 wdrażania metodologii 50/50 podejmie się 500 

szkół i 48 innych budynków użyteczności 

publicznej z różnych krajów Europy. Dzięki 

wymianie dobrych praktyk i doświadczeń zdobyta 

przez ich użytkowników wiedza zostanie 

przekazana nowym szkołom oraz budynkom 

publicznym nie pełniącym funkcji edukacyjnej. 

Szacuje się, że podjęte w szkołach i innych 

budynkach działania przyczynią się do osiągnięcia 

oszczędności energii średnio w wysokości 8%.  

Kolejnym ważnym celem projektu jest dalszy 

rozwój europejskiej Sieci 50/50, której członkowie 

W pierwszej edycji 

projektu EURONET 

50/50, realizowanej w 

latach 2009-2012, 

udział wzięło 6 900 

uczniów, nauczycieli i 

szkolnych woźnych, 

którym udało się 

wspólnie ograniczyć 

zużycie energii średnio 

o 2 100 € na szkołę.  
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wspierają swoimi działaniami realizację ustalonych dla roku 2020 celów unijnej polityki 

klimatyczno-energetycznej. 

W każdej ze szkół uczestniczących w projekcie EURONET 50/50 MAX utworzony zostanie 

zespół ds. energii, który podejmie się przeanalizowania i ograniczenia zużycia energii w szkole, 

realizując kolejne kroki metodologii 50/50. W skład zespołu ds. energii wejdą uczniowie, 

nauczyciele i szkolni woźni/administratorzy techniczni budynku szkoły. W niektórych 

spotkaniach zespołu uczestniczyć mogą także dyrektor szkoły, przedstawiciel urzędu 

miasta/gminy, przedstawiciel krajowego partnera projektu EURONET 50/50 MAX, 

przedstawiciele rodzin dzieci należących do zespołu itd.  

Do głównych zadań zespołu należy:  

 przeprowadzenie przeglądu energetycznego budynku szkoły i ocena jego sytuacji 

energetycznej; 

 zaproponowanie oraz wprowadzenie w życie rozwiązań mających na celu poprawę 

efektywności wykorzystania energii w szkole;  

 zorganizowanie kampanii promocyjno-edukacyjnej dotyczącej oszczędzania energii i 

zachęcającej innych członków społeczności szkolnej do podjęcia działań w tym 

zakresie.  
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2. O CZYM JEST TEN PORADNIK? 

 

Niniejszy poradnik został opracowany przez partnerów projektu EURONET 50/50 MAX, 

aby pomóc szkolnym woźnym i/lub administratorom technicznym budynku szkoły w 

przygotowaniu do pracy z zespołem ds. energii. Jako osoby najlepiej znające budynek 

szkoły, jego system energetyczny i wykorzystywane urządzenia, pełnią oni bardzo 

ważną rolę w projekcie 50/50. Ich zadanie polega w szczególności na: 

 oprowadzeniu uczniów po całym budynku szkoły i zwróceniu uwagi na różne 

kwestie związane z wykorzystaniem energii (stan techniczny budynku, 

instalacje energetyczne, urządzenia wykorzystujące prąd); 

 pomocy uczniom w zrozumieniu, jak funkcjonuje szkoła i jej system 

energetyczny, skąd pochodzi wykorzystywana w niej energia, jak jest ona 

dystrybuowana w budynku itd.; 

 pomocy uczniom we wdrożeniu zaproponowanych przez nich rozwiązań 

obejmujących drobne naprawy (np. naprawa cieknących kranów, uszczelnienie 

nieszczelnych okien) oraz tzw. małe inwestycje (np. umieszczenie srebrnej  folii 

za kaloryferami, wymiana żarówek na bardziej energooszczędne). 

Poradnik ten pomoże Ci w przygotowaniu się do pracy z zespołem ds. energii, w tym 

w: 

 przygotowaniu we współpracy z nauczycielem prowadzącym przeglądu 

energetycznego szkoły, podczas którego uczniowie będą zwiedzać cały 

budynek, zapoznając się z jego stanem technicznym i sytuacją energetyczną; 

 zebraniu i przygotowaniu wszystkich informacji, które będą potrzebne uczniom do 

oceny sytuacji energetycznej szkoły i przygotowaniu się na ewentualne pytania z ich 

strony; 

 pomocy uczniom we wdrożeniu energooszczędnych rozwiązań. 

Znajdziesz tu porady, jak  zorganizować pracę ze szkolnym zespołem ds. energii, jak skutecznie 

komunikować się z dziećmi oraz jak dokładnie omówić wszystkie rodzaje/źródła energii 

wykorzystywane w szkole i potrzebne do jej normalnego działania. 
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Zachęcamy do dostosowania działań 

projektowych do określonych warunków 

panujących w szkole. Należy jednak 

pamiętać, że ideą projektu jest aktywne 

zaangażowanie w proces zarządzania 

energią uczniów oraz innych użytkowników 

budynków publicznych.  Uczniowie są 

dostatecznie kreatywni, by oddziaływać na 

swoje środowisko i je zmieniać. Projekt 

EURONET 50/50 MAX potrafi to 

wykorzystać, by osiągnąć założone cele. Uczniowie będą stosowali to, czego się nauczą, nie 

tylko w szkole, ale przeniosą dobre nawyki także do swoich domów i innych miejsc, w których 

przebywają. Ma to ogromne znaczenie dla osiągnięcia wspólnej, zrównoważonej i efektywnej 

energetycznie przyszłości.  

Ograniczenie zużycia energii w szkołach i innych budynkach publicznych, a także podniesienie 

świadomości energetycznej uczniów i ich rodzin może istotnie wesprzeć osiągnięcie celów 

unijnej polityki klimatyczno-energetycznej ustalonych dla roku 2020.  
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3. ENERGIA I KLIMAT 

 

Zmiany klimatu są globalnym problemem, którego rozwiązanie wymaga 

zaangażowania nas wszystkich. Nawet niewielkie zmiany w naszych 

codziennych zachowaniach, nie wpływające znacząco na jakość życia, mogą 

skutkować redukcją emisji gazów cieplarnianych i przynieść nam 

oszczędności finansowe. 

Częstym tematem naszych codziennych rozmów jest pogoda, zwłaszcza iż 

wpływa ona na nasz nastrój. Należy jednak pamiętać, że klimat i pogoda to 

nie to samo. Klimat to średnie warunki pogodowe panujące w danym miejscu 

w dłuższym okresie czasu. Na klimat mogą wpływać i powodować jego 

zmiany czynniki naturalne takie jak większe erupcje wulkaniczne, w efekcie 

których w atmosferze pojawiają się cząsteczki stałe utrudniające przenikanie 

promieni słonecznych do powierzchni Ziemi. Jednakże zmiany klimatu, 

których doświadczamy w ostatnich latach, nie mają naturalnych przyczyn. 

Większość ekspertów zgadza się, że ich przyczyną jest rosnąca koncentracja 

gazów cieplarnianych w atmosferze, spowodowana działalnością ludzi. 

Zwiększona koncentracja dwutlenku węgla, metanu i tlenków azotu 

prowadzi do wzrostu temperatur, a w efekcie do ekstremalnych zjawisk 

pogodowych. Jest ona spowodowana przede wszystkim spalaniem paliw 

kopalnych, które zaspokajają ogromne zapotrzebowanie na energię 

współczesnego społeczeństwa, w tym zapotrzebowanie na:  

 energię grzewczą i chłód (wytwarzane z oleju opałowego, gazu 

            ziemnego itd.); 

 energię elektryczną (np. elektrownie opalane węglem);  

 paliwa transportowe (benzyna, olej napędowy, nafta itd.). 

 

Podnoszenie świadomości energetycznej społeczeństwa jest równie ważne jak inwestowanie w 

technologie podnoszące efektywność energetyczną i zwiększanie udziału energii produkowanej 

ze źródeł odnawialnych. W ostatnich latach technologie produkcji energii z OZE znacząco się 

rozwinęły. Wraz ze zmianą zachowań użytkowników energii w kierunku bardziej efektywnego 

jej wykorzystania mogą one przyczynić się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych do 

atmosfery, a co za tym idzie do ochrony naszej planety.   
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4. JAK POMÓC ZESPOŁOWI DS. ENERGII POZNAĆ SYTUACJĘ 

ENERGETYCZNĄ SZKOŁY? 

 

W kolejnych rozdziałach znajdziesz wskazówki, jak przygotować się do pracy z zespołem ds. 

energii, w tym do organizacji przeglądu energetycznego szkoły oraz wspierania uczniów w 

poznawaniu jej sytuacji energetycznej. Z naszą pomocą będziesz w stanie zawczasu zebrać 

wszystkie potrzebne informacje związane z wykorzystaniem energii w budynku i przygotować 

się na pytania, które mogą Ci zadać uczniowie. Przed rozpoczęciem przeglądu energetycznego 

szkoły powinieneś/powinnaś spotkać się z nauczycielem koordynującym realizację projektu, 

przedyskutować z nim to działanie i uzgodnić swoją rolę w projekcie.   

 

Podczas przeglądu energetycznego szkoły: 

 omów z uczniami wszystkie rodzaje/źródła energii wykorzystywane w szkole (energia 

elektryczna, ogrzewanie, gorąca woda itd.), 

 pokaż uczniom urządzenia służące do pomiaru zużycia energii (licznik energii elektrycznej, 

licznik ogrzewania, miernik poziomu paliwa itd.), 

 pokaż im wszystkie punkty, którymi energia dostaje się do szkoły, 

 wskaż urządzenia, które zużywają energię (kaloryfery, klimatyzatory, komputery, 

oświetlenie itd.), 

 powiedz uczniom, ile wynosi roczne zużycie poszczególnych nośników energii w budynku i 

jakie koszty się z nim wiążą,  

 pokaż im pojemniki na odpady oraz miejsce, gdzie są gromadzone przed przekazaniem do 

utylizacji, a także wyjaśnij, jak należy segregować odpady (papier, plastik, szkło itd.), 

 powiedz uczniom, ile odpadów powstaje w szkole w ciągu roku.  
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5. PIĘĆ KROKÓW DO PRZEKAZANIA UCZNIOM WIEDZY NT. 

WYKORZYSTANIA ENERGII W SZKOLE   

 

Podczas spotkań zespołu ds. energii i/lub współorganizowanego przez Ciebie przeglądu 

energetycznego szkoły wyjaśnij uczniom, jaka jest Twoja rola jako szkolnego woźnego / 

administratora technicznego budynku  (pomoże im to lepiej zrozumieć, w jakich działaniach 

proenergetycznych możesz ich wesprzeć), jakie źródła energii są wykorzystywane w szkole, 

gdzie i w jaki sposób są one wykorzystywane oraz  jak mierzone jest ich zużycie. 

 

5.1. KROK 1: KIM JEST SZKOLNY WOŹNY / ADMINISTRATOR TECHNICZNY BUDYNKU? 

 Opisz pracę i obowiązki szkolnego woźnego / administratora 

technicznego budynku. 

 Ile jest takich osób w waszej szkole? Kim oni są? 

 Jaką pełnią funkcję? 

 Jakie są ich obowiązki i kompetencje? 

 

 

5.2. KROK 2: JAKIE ŹRÓDŁA ENERGII SĄ WYKORZYSTYWANE W SZKOLE?  

Wymień i krótko scharakteryzuj wszystkie źródła energii, jakie 

wykorzystywane są w szkole i umożliwiają jej normalne funkcjonowanie:  

 energia elektryczna  

 paliwa kopalne (węgiel, olej opałowy, gaz ziemny itd.), 

 biomasa (drewno, pelety drzewne, zrębki drewniane itd.),  

 energia wiatru (turbiny wiatrowe),  

 energia słońca (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne),  

 energia jądrowa (elektrownia jądrowa), 

 inne. 

 

 

5.3. KROK 3: PRZEGLĄD ENERGETYCZNY SZKOŁY  - JAKIE KWESTIE PORUSZYĆ? 

Wraz z zespołem ds. energii zlokalizujcie wszystkie punkty, którymi 

energia dostaje się do szkoły (przyłącze elektryczne, kotłownia, 

itd.), jak również przedyskutujcie wszystkie istotne kwestie 

związane z jej wykorzystaniem. 
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1. ENERGIA ELEKTRYCZNA 

 Powiedz uczniom, skąd pochodzi wykorzystywana w szkole energia 

elektryczna. 

 Pokaż im liczniki energii i wyjaśnij, jak działają. 

 Wprowadź podstawowe jednostki pomiaru zużycia energii 

elektrycznej. 

 Wytłumacz uczniom, które urządzenia w szkole wykorzystują 

energię i pokaż, gdzie się one znajdują. Które z nich zużywają 

najwięcej energii, a które najmniej? 

 Powiedz uczniom, jakie jest aktualne roczne zużycie energii 

elektrycznej w szkole i jakie koszty się z tym wiążą. 

 Poproś uczniów, aby zasugerowali możliwe sposoby ograniczenia 

tego zużycia. 

 Wraz z nauczycielem prowadzącym poproś uczniów, aby 

wyobrazili sobie dzień bez elektryczności. 

 

2. ENERGIA GRZEWCZA 

 Zapytaj uczniów, jakie źródła energii mogą być 

wykorzystywane do ogrzewania budynków. 

 Powiedz uczniom, skąd pochodzi energia cieplna 

wykorzystywana do ogrzewania szkoły. Z sieci? A może szkoła 

ma własny kocioł? Czym jest on opalany? 

 Pokaż uczniom kotłownię. 

 Wyjaśnij, w jaki sposób mierzy się w szkole zużycie energii 

grzewczej. 

 Wyjaśnij, jak energia grzewcza jest rozprowadzana po budynku 

szkoły. Jak ogrzewane są klasy i inne pomieszczenia szkolne? 

 Wyjaśnij i/lub zademonstruj, jak regulowana jest temperatura 

w poszczególnych pomieszczeniach szkolnych. 

 Zapytaj uczniów, czy wiedzą, jakie są zalecane temperatury w 

poszczególnych pomieszczeniach. 

 Powiedz uczniom, jakie jest aktualne roczne zużycie energii 

grzewczej w szkole i jakie koszty się z tym wiążą. 
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 Poproś uczniów, aby zasugerowali możliwe sposoby 

ograniczenia tego zużycia.  

 

3. KLIMATYZACJA 

Jeżeli w szkole wykorzystywane są urządzenia klimatyzacyjne: 

 Powiedz uczniom, skąd pochodzi energia wykorzystywana do 

chłodzenia szkoły latem. Jakie źródła energii są 

wykorzystywane w tym celu? 

 Pokaż im urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne i wyjaśnij, jak 

działają. 

 W jakim okresie roku są one wykorzystywane?  

 Jakie koszty się z tym wiążą? 

 Poproś uczniów, aby zasugerowali możliwe sposoby 

ograniczenia tego zużycia. 

 

4. CIEPŁA WODA 

 Wyjaśnij uczniom, skąd pochodzi ciepła woda wykorzystywana 

w szkole. 

 Gdzie i jak jest  używana? 

 Gdzie  zużywa się jej najwięcej, a gdzie najmniej? 

 Jak mierzone jest jej zużycie? 

  Jakie są podstawowe jednostki pomiaru zużycia ciepłej wody? 

 Powiedz uczniom, jakie jest aktualne roczne zużycie ciepłej 

wody w szkole i jakie koszty się z tym wiążą. 

 Poproś uczniów, aby zasugerowali możliwe sposoby 

ograniczenia tego zużycia.  

 

5. INNE ASPEKTY ENERGETYCZNE 

 Omów inne aspekty energetyczne związane z 

funkcjonowaniem szkoły (jeżeli takowe istnieją). 
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5.4. KROK 4: PRZEGLĄD ENERGETYCZNY SZKOŁY – ORGANIZACJA 

 

Zorganizuj i przeprowadź obchód budynku wspólnie z nauczycielem 

koordynującym realizację projektu 50/50 w szkole oraz prace szkolnego 

zespołu ds. energii.  

Podczas przeglądu energetycznego pokaż uczniom z zespołu wszystkie 

urządzenia i instalacje służące do produkcji i/lub dystrybucji energii, jak 

również urządzenia, które ją zużywają. Odwiedźcie i zbadajcie wszystkie 

pomieszczenia w szkole. Wraz z nauczycielem zachęć uczniów do zgłaszania 

propozycji rozwiązań pozwalających ograniczyć zużycie energii, a także 

propozycji dotarcia z postulatem oszczędzania energii do pozostałych 

uczniów, nauczycieli i innych osób użytkujących budynek szkoły.  
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5.5. KROK 5: ODPADY POWSTAJĄCE W SZKOLE (OPCJONALNIE) 

 

Podczas spotkań z zespołem ds. energii i obchodu energetycznego 

budynku możesz opcjonalnie zwrócić  uwagę uczniów także na 

inne aspekty ekologiczne związane z funkcjonowaniem szkoły, w 

tym na problem powstawania i zbiórki odpadów. 

 

 Zapytaj uczniów, czy wiedzą, dlaczego potrzeba kilku różnych 

pojemników do gromadzenia powstających odpadów. 

Dlaczego są one segregowane? 

 Omów najważniejsze typy odpadów powstających w szkole 

(odpady papierowe, plastiki, szkło itp.). Skąd one pochodzą? 

 Powiedz uczniom, kiedy (dzień tygodnia) i jak często (raz w 

tygodniu, raz na dwa tygodnie itp.) odpady są odbierane ze 

szkoły. Przez kogo? 

 Powiedz uczniom, kto jest odpowiedzialny za właściwą zbiórkę 

odpadów i ich przekazanie odbierającemu je przedsiębiorstwu. 

 Zapytaj ich, czy wiedzą, co się dzieje ze zgromadzonymi 

odpadami, gdy już opuszczą szkołę (są przekazywane do 

przedsiębiorstwa zajmującego się ich recyklingiem, są 

składowane na składowisku, są spalane w spalarni odpadów 

itd.). 

 Powiedz uczniom, ile odpadów rocznie wytwarza szkoła i jakie 

wiążą się z tym koszty.   

 Poproś uczniów, aby zasugerowali możliwe sposoby 

ograniczenia ilości powstających w szkole odpadów. 
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6. ŚRODKI SŁUŻĄCE OGRANICZENIU ZUŻYCIA ENERGII 

 
Zadaniem szkolnych woźnych / administratorów technicznych budynku szkoły jest nie tylko 

pomoc uczniom w poznaniu jej sytuacji energetycznej, ale też pomoc we wdrożeniu działań 

zaproponowanych przez zespół ds. energii, w tym w drobnych naprawach. 

Należy pamiętać, iż projekt EURONET 50/50 MAX jest ukierunkowany na bezinwestycyjne 

oszczędzanie energii – głównie poprzez podnoszenie świadomości energetycznej 

użytkowników budynków, zmianę ich zachowań, lepsze zarządzanie energią oraz drobne 

naprawy i usprawnienia, które nie tylko pozwalają ograniczyć zużycie energii, ale i związane z 

nim koszty. Większe inwestycje proenergetyczne nie wchodzą w zakres projektu. Należy jednak 

mieć na uwadze, że europejska Dyrektywa 2012/27/UE zobowiązuje państwa członkowskie do 

znaczącej poprawy efektywności energetycznej istniejących budynków użyteczności publicznej. 

Dyrektywa mówi, iż do 2020 roku wszystkie takie budynki powinny być budynkami  prawie 

zeroenergetycznymi. Z uwagi na aktualny stan budynków użyteczności publicznej spełnienie 

wymogów dyrektywy będzie wymagało oprócz wdrożenia rozwiązań organizacyjnych także 

sporych nakładów finansowych. W niniejszym rozdziale przedstawione zostały przykładowe, 

niskonakładowe środki oszczędzania energii, jak również nowoczesne rozwiązania 

technologiczne służące jak najczystszej produkcji energii oraz regulacji jej wykorzystania, aby 

zapewnić wyższą efektywność energetyczną budynków. Opisane tu metody i rozwiązania 

możesz omówić z członkami szkolnego zespołu ds. energii, aby poszerzyć ich wiedzę na temat 

produkcji i wykorzystania energii. Warto o nich wiedzieć i pamiętać, choć – jak to już zostało 

wspomniane – projekt EURONET 50/50 MAX nie obejmuje większych inwestycji.  

 

6.1. NISKONAKŁADOWE ŚRODKI OSZCZĘDZANIA ENERGII ORAZ PRZYDATNE WSKAZÓWKI  

 

Właściwa wentylacja pomieszczeń 

Mądrze korzystaj z okien i  wykorzystuj naturalną wentylację, aby utrzymywać właściwą jakość 

powietrza w pomieszczeniach. W cieplejszych miesiącach najlepiej otwierać okna wieczorami, 

gdy robi się chłodniej, i pozostawiać je otwarte do rana.  W zimnych miesiącach natomiast 

pomieszczenia należy wietrzyć krótko lecz intensywnie, otwierając okna na oścież na kilka minut 

i pamiętając o skręceniu na ten czas zaworów kaloryferów. 
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Efektywne korzystanie z termostatu 

Efektywnie korzystaj z termostatu, ograniczając w ten sposób zużycie energii. Gdy na zewnątrz 

jest gorąco, ustaw termostat na tak wysoką temperaturę, jak to tylko możliwe przy zachowaniu 

odpowiedniego komfortu cieplnego w pomieszczeniu. Pozwoli to nie tylko zaoszczędzić 

energię, ale jest też zdrowsze dla mieszkańców i/lub użytkowników budynku, którzy nie będą 

narażeni na zbyt duże zmiany temperatur przy przejściu z cieplejszego otoczenia do 

chłodniejszego wnętrza. Podobnie zimą – unikaj przegrzewania pomieszczeń i ustawiaj 

termostat na najniższą możliwą temperaturę. Jeżeli chodzi o klimatyzację, to także nie ustawiaj 

jej poniżej temperatury, którą chcesz uzyskać – nie schłodzi ona powietrza szybciej, ale na 

pewno zużyje więcej energii i spowoduje niepożądane wahania temperatur. 

Wykorzystanie wentylatorów i systemów wentylacji do chłodzenia pomieszczeń  

Wentylator sufitowy pozwala na podniesienie ustawień termostatu o ponad 2°C w cieplejszych 

miesiącach przy zapewnieniu tego samego poziomu komfortu. W ten sposób można zmniejszyć 

zapotrzebowanie na energię oraz zwiększyć efektywność chłodzenia. Pamiętaj jednak o 

wyłączaniu wentylatora, gdy w pomieszczeniu nikogo nie ma, gdyż nie mają one zdolności do 

trwałej zmiany temperatury.  

Regularna konserwacja systemu ogrzewania i/lub klimatyzacji  

Pamiętaj o monitorowaniu stanu i regularnej konserwacji systemu grzewczego i/lub 

klimatyzacyjnego, aby zapewnić jego możliwie wysoką efektywność. Zwłaszcza w przypadku 

starszych systemów często zdarza się, że proste elementy uszczelniające, takie jak uszczelki, 

ulegają zużyciu i zniszczeniu. W większości przypadków takie usterki łatwo zauważyć. Zdarza się 

jednak czasem, że tego typu drobne wady pozostają niezauważone, a w efekcie zużycie energii 

wzrasta, efektywność wykorzystania paliwa spada i dodatkowo pojawia się groźba większej 

awarii systemu, gdyż dystrybucja ciepła nie odbywa się tak, jak powinna. Tak więc stale 

monitoruj wskazania manometrów, aby szybko wykryć spadki ciśnienia w systemie.  

Wymiana urządzeń elektrycznych i źródeł światła nie spełniających standardów efektywności 

energetycznej 

Przeznaczeniem większości urządzeń elektrycznych oraz źródeł światła nie jest generowanie 

ciepła, jednakże w wielu przypadkach ich efektywność energetyczna jest tak niska, że większość 

pobieranej energii jest przekształcana na ciepło odpadowe. W przypadku tradycyjnych żarówek 

jedynie 10 do 15% pobieranej energii elektrycznej jest przekształcane w światło, reszta jest 
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natomiast tracona. Tak więc wymień nieefektywne urządzenia oraz źródła światła na takie, 

które  mają lepszą charakterystykę energetyczną. Zmniejsz też wykorzystanie tych generujących 

niepotrzebne ciepło urządzeń, które nie są w danym momencie potrzebne.  

Uszczelnienie i wypełnienie szczelin w strukturze budynku 

Uszczelnij powstałe w budynku szczeliny, przez które ze środka ucieka ciepło, a dostaje się z 

zewnątrz zimne powietrze. Istnieje kilka niedrogich sposobów wypełnienia niepożądanych 

otworów w strukturze budynku. Okna i drzwi możesz uszczelnić stosując samoprzylepne taśmy 

uszczelniające, które można zamocować pomiędzy ramą a oknem lub ramą a drzwiami. Inną 

metodą jest uszczelnienie otworów za pomocą pianek montażowych czy wypełnień 

silikonowych, które wykorzystuje się do elementów nieruchomych.   

Instalacja czujników sterujących oświetleniem  

Znaczną ilość energii można zaoszczędzić także instalując czujniki sterujące oświetleniem, 

uruchamiające je tylko wówczas, gdy w pomieszczeniu / w pobliżu przebywają jakieś osoby. 

Czujniki takie najczęściej instaluje się w toaletach, szatniach i na korytarzach.   

6.2. REGULACJA OGRZEWANIA ZA POMOCĄ ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH 

 

Regulacja temperatury w pomieszczeniach za pomocą tradycyjnych zaworów grzejnikowych  

jest dość trudna. Mają one bowiem tylko dwa położenia – „zamknięty” i „otwarty”. Gdy zawór 

jest zamknięty, kaloryfer pozostaje zimny, gdy jednak zostanie choć częściowo odkręcony, staje 

się od razu gorący. Tradycyjne zawory zwykle nie pozwalają na uzyskanie stanów pośrednich. W 

efekcie temperaturę reguluje się otwierając okna przy włączonych kaloryferach, co jest bardzo 

nieefektywne energetycznie.  

Zastępując zawory tradycyjne zaworami termostatycznymi można uniknąć strat energii 

związanych z ogrzewaniem pomieszczeń przy otwartych oknach i dopasować temperaturę w 

pomieszczeniach do rzeczywistych potrzeb. Różnica pomiędzy tymi dwoma typami zaworów 

polega na budowie głowicy, która w przypadku zaworów termostatycznych posiada możliwość 

regulacji stopnia otwartości grzejnika oraz wskaźniki umożliwiające ustawienie pożądanej 

temperatury. Głowica zaworu termostatycznego zawiera czynnik roboczy, który rozszerza się 

lub kurczy w zależności od zmian temperatury otoczenia. Gdy temperatura wzrośnie powyżej 

zadanego poziomu, czynnik roboczy w zaworze rozszerza się i ogranicza przepływ wody przez 

kaloryfer. W ten sposób zawór kontroluje ilość gorącej wody w kaloryferze,  a co za tym idzie 

temperaturę panującą w pomieszczeniu.  
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Inwestycja w zawory termostatyczne szybko się zwraca – zwykle są one względnie tanie, a 

średnie oszczędności energii uzyskane w efekcie ich zainstalowania wahają się w granicach 5 -

15%. 

 

6.3. OGRZEWANIE SIECIOWE 

 

Ogrzewanie sieciowe polega na produkcji energii cieplnej w scentralizowanym zakładzie 

(ciepłownia lub elektrociepłownia) i jej rozprowadzaniu wśród zewnętrznych odbiorców.  Ciepło 

jest rozprowadzane za pomocą sieci izolowanych rur do budynków mieszkalnych i 

komercyjnych, zaspokajając potrzeby grzewcze oraz zapotrzebowanie na ciepłą wodę 

użytkową. Pierwsze sieci centralnego ogrzewania powstały już około 100 lat temu. Zaletą 

takiego rozwiązania jest jego elastyczność z punktu widzenia technologii wykorzystanej do 

produkcji ciepła oraz to, że system może zapewniać ciepło wielu różnym odbiorcom. Do 

centralnej sieci ciepłowniczej podłączone mogą być domy prywatne, obiekty handlowo-

usługowe, obiekty przemysłowe oraz budynki użyteczności publicznej. Centralny zakład 

produkcji ciepła oraz sieć jego dystrybucji są zwykle zaprojektowane tak, aby można było łatwo 

podłączyć nowych odbiorców do istniejącego systemu ciepłowniczego.  

Efektywność  miejskiego / centralnego systemu ciepłowniczego można podnieść aż o ok. 35%, 

gdy zastosuje się technologię produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej w skojarzeniu. W 

ten sposób energia cieplna powstająca podczas produkcji energii elektrycznej zamiast być 

tracona, jest wykorzystywana. O ile bowiem ciepłownie produkują jedynie ciepło, o tyle podczas 

produkcji energii elektrycznej generowana jest również energia cieplna. Energię  tę można 

wykorzystać do celów grzewczych (do produkcji ciepła sieciowego), co pozwala na zwiększenie 

efektywności energetycznej całego zakładu. W przypadku systemów kogeneracyjnych, 

produkujących jednocześnie energię elektryczną i cieplną, sprawność sięga nawet od 70 do 80%.  

Kolejną zaletą centralnej produkcji ciepła jest  mniejsze zanieczyszczenie powietrza będące 

efektem zmniejszonej emisji zanieczyszczeń przez ciepłownie i elektrociepłownie, które muszą 

spełniać coraz ostrzejsze normy. Temat ten w ostatnich latach nabiera coraz większego 

znaczenia.  

Koszt wytwarzanego ciepła sieciowego jest relatywnie niski, jednakże rozkład tych kosztów 

pomiędzy indywidualnych odbiorców pozostaje nadal dość wysoki. Dlatego ważne jest, aby jak 

najwięcej odbiorców było podłączonych do sieci, co pozwoli zmniejszyć koszty ponoszone przez 

pojedynczego odbiorcę.  

Miejski / centralny system ciepłowniczy składa się z następujących elementów:  

 źródło ciepła (ciepłownia lub elektrownia), 
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 sieć ciepłownicza, 

 węzeł cieplny (zespół urządzeń łączących sieć ciepłowniczą znajdującą się na zewnątrz 

budynku z instalacją wewnętrzną obiektu), 

 wewnętrzna instalacja do rozprowadzania ciepła po budynku. 

Gorąca woda może być dostarczana bezpośrednio do systemu grzewczego budynku lub może 

być dostarczana do wymiennika ciepła.  

 

Wykorzystanie ogrzewania sieciowego  

Z punktu widzenia odbiorcy zalety podłączenia się do miejskiego / centralnego systemu 

ciepłowniczego są następujące:  

 wysoka niezawodność dostaw,  

 bezpieczna eksploatacja i łatwa konserwacja,  

 profesjonalne zarządzanie dostawami energii i ich monitoring,  

 wysoka efektywność,  

 większa powierzchnia funkcjonalna budynku (przestrzeni nie zajmują kotły, agregaty 

schładzające, instalacja gazowa, przewody kominowe lub wieże chłodnicze itd.),  

 brak emisji zanieczyszczeń po stronie odbiorcy energii (konsumenta), 

 niższe koszty inwestycji (podłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej jest znacznie 

tańsze niż budowa i wyposażenie kotłowni),  

 niższe koszty energii,  

 przyjazność dla środowiska, ścisła kontrola spalin.  

 

Podsumowując, ogrzewanie sieciowe to najbardziej wygodna i korzystna forma ogrzewania.  

 

6.4. CHŁODZENIE SIECIOWE  

 

We współczesnym świecie chłodzenie budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych 

staje się równie ważne jak ich ogrzewanie. W wielu miejscach jest dziś nie do wyobrażenia, by 

budynek latem nie był klimatyzowany. Z drugiej strony konwencjonalne systemy klimatyzacji 

zużywają duże ilości stale drożejącej energii elektrycznej. Alternatywą dla nich jest 

wykorzystanie chłodu sieciowego, produkowanego z ciepła wytwarzanego w lokalnych 

systemach ciepłowniczych. W systemach tych chłód jest rozprowadzany z jednego, centralnego 

źródła i dostarczany do większej liczby zewnętrznych odbiorców/budynków, dzięki czemu, nie 

muszą oni posiadać własnych, indywidualnych systemów klimatyzacji. 
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Jak to działa? 

1. W lokalnych/miejskich sieciach chłodniczych woda lodowa, stanowiąca czynnik 

chłodzący, jest produkowana przez centralny układ agregatów. Płytowy wymiennik 

ciepła może być wykorzystywany zarówno jako kondensator, jak i parownik, co stanowi 

zaletę z punktu widzenia wykorzystania przestrzeni, efektywności oraz konserwacji. Aby 

skorzystać z niższych taryf poza godzinami szczytu, można zamontować zbiornik wody 

lodowej.  

2. Woda lodowa jest pompowana przez miejski  system chłodniczy do wymiennika ciepła w 

budynku. Ten jest natomiast wykorzystywany do przeniesienia chłodu z 

wysokociśnieniowego rurociągu do charakteryzującego się niższym ciśnieniem 

wewnętrznego systemu budynku.  

3. Po wykorzystaniu w centralach klimatyzacyjnych ogrzana woda lodowa powraca do 

wymiennika ciepła, gdzie jest ponownie schładzana. Charakteryzująca się wyższą 

temperaturą woda powrotna z umieszczonego w piwnicy wymiennika ciepła jest 

pompowana z powrotem do miejskiego systemu chłodniczego i powraca do agregatów 

chłodzących.  

 

W porównaniu z indywidualnymi systemami klimatyzacji systemy wykorzystujące chłód sieciowy 

(źródło: http://www.stellar-energy.net): 

 są o ok. 40% bardziej efektywne, gdyż  z zasady większe systemy są bardziej efektywne 

energetycznie niż małe, indywidualne jednostki;  

 wymagają niższych nakładów inwestycyjnych, gdyż eliminują potrzebę zakupu agregatów 

chłodniczych, wież chłodniczych, pomp i innych elementów niezbędnych w 

indywidualnych systemach;  

 mają niższe koszty eksploatacji, gdyż nad prawidłowym działaniem całego systemu całą 

dobę czuwają eksperci, utrzymując koszty na niskim poziomie i zapewniając odpowiednie 

dostawy paliw;  

 pozwalają zaoszczędzić w budynku cenną przestrzeń, która może zostać inaczej 

zagospodarowana, a nawet przynieść dodatkowe zyski (np. dochód z wynajmu 

pomieszczeń); 

 pozwalają na wyeliminowanie problemu hałasu i wibracji spowodowanych przez 

urządzenia chłodnicze i grzewcze;  
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 są bardziej przyjazne dla środowiska, gdyż zużywają o ok. 40% mniej energii elektrycznej 

niż tradycyjne systemy klimatyzacyjne lub grzewcze. Systemy chłodzenia sieciowego 

umożliwiają też wykorzystanie większości energii cieplnej generowanej przy produkcji 

energii elektrycznej. Energia ta może zostać wykorzystana do produkcji pary 

technologicznej, ciepła sieciowego i właśnie chłodu sieciowego (systemy kogeneracji i 

trigeneracji);  

 są bardziej niezawodne, gdyż miejskie systemy chłodnicze mają wystarczającą moc, aby 

zapewnić produkcję odpowiedniej ilości chłodu, a systemy dystrybucji są zaprojektowane 

w taki sposób (liczne węzły i inne rozwiązania wspomagające w razie awarii), aby 

dodatkowo zwiększyć niezawodność dostaw;  

 generują mniej niespodziewanych sytuacji i kosztów – wymagania finansowe są 

przewidywalne, a użytkownik płaci jedynie za zużywaną przez siebie energię;  

 funkcjonują w sposób bardziej elastyczny – pozwalają łatwo dostosować ilość 

dostarczanego chłodu do zmieniających się potrzeb budynku bez konieczności zmiany 

mocy centralnego zakładu produkcyjnego.  

 

6.5. KOGENERAJCA 

 

Układ kogeneracyjny (zwany także układem CHP od angielskich słów „combined heat and 

power”) służy do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła. Wytwarzana energia 

elektryczna jest najczęściej sprzedawana do sieci, natomiast energia cieplna jest 

wykorzystywana na własne potrzeby – do celów grzewczych lub przygotowania ciepłej wody 

użytkowej. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu pozwala zaoszczędzić do 

25 % paliwa w porównaniu z oddzielną produkcją tych dwóch rodzajów energii.  

Nowoczesne układy kogeneracyjne są efektem ogromnego postępu technologicznego, jaki 

nastąpił w ostatnich latach w efekcie ich coraz większego wykorzystania, a który odzwierciedla 

się głównie w ich zwiększonej efektywności energetycznej. Największą zaletą posiadania 

indywidualnego systemu kogeneracji jest bezpieczeństwo dostaw energii związane z brakiem 

zależności od publicznej sieci. Stanowią one także doskonałe rozwiązanie w przypadku 

ogrzewania większych powierzchni lub obszarów. Duży wybór dostępnych na rynku układów 

kogeneracyjnych z różnymi mocami nominalnymi pozwala zaspokoić zapotrzebowanie na 

energię szerszych grup odbiorców, do których należą:  

 duże i małe zakłady przemysłowe,  

 placówki medyczne,  
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 placówki edukacyjne,  

 centra handlowe i ośrodki sportowe,  

 schroniska i inne obiekty znajdujące się w parkach krajobrazowych i górach,   

 położone na odludziu gospodarstwa rolne i hodowlane, 

 biurowce, 

 budynki mieszkalne (domy i bloki mieszkalne). 

 

Układy kogeneracyjne mogą wykorzystywać do produkcji energii cieplnej i elektrycznej różne 

rodzaje paliwa, w tym:  

 gaz ziemny,  

 LPG, 

 propan,  

 biogaz (pochodzący z oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów lub produkowany z 

odpadów zwierzęcych lub roślinnych),  

 olej napędowy, 

 biodiesel,  

 biomasę. 

 

6.6. POMPY CIEPŁA 

 

Pompy ciepła są zaawansowanymi techniczne urządzeniami służącymi do produkcji ciepła 

użytkowego przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Zaletą pomp ciepła jest ich 

zdolność do odzyskiwania ciepła z otaczającego powietrza, wód gruntowych lub ziemi (dolne 

źródło ciepła) i przekazywanie go do pomieszczeń, które chcemy ogrzać za pomocą 

odbiorników ciepła. Wykorzystują one zjawisko naturalnego przepływu ciepła z miejsc o 

temperaturze wyższej do miejsc o temperaturze niższej (dolne źródło oddaje ciepło 

chłodniejszemu czynnikowi roboczemu przepływającemu przez pompę). 

Zasada działania pompy ciepła jest właściwie bardzo podobna do zasady działania znajdującej 

się w każdym domu lodówki w tym sensie, że oba te urządzenia zawierają podobne elementy 

które pełnią podobne funkcje. Jedyna różnica polega na tym, iż w przypadku pomp ciepła 

proces zachodzi w odwrotnym niż w lodówkach kierunku.  Na rynku dostępnych jest wiele 

rodzajów pomp ciepła, różniących się znacząco ceną. Najdroższe są systemy typu woda-woda, 

które wymagają wywiercenia głębokiego otworu, aby dostać się do zasobów wód gruntowych,  

podczas gdy pompy ciepła wykorzystujące jako dolne źródło ciepła powietrze są relatywnie 
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tanie. Prawdą jest jednak, że te drugie mają też znacznie niższy współczynnik COP 

(współczynnik wydajności definiowany jako stosunek uzyskanej mocy grzewczej/chłodniczej do 

mocy pobranej przez urządzenie), co oznacza, że nie są one tak efektywne energetycznie i 

kosztowo, zwłaszcza w rozliczeniu rocznym.  Stosunek pomiędzy energią zużytą przez pompę 

(energia elektryczna) a energią przez nią wyprodukowaną (energia cieplna)  wynosi zwykle od 

1:3 do 1:5.  Wartość ta zależy od typu pompy ciepła oraz źródła ciepła. Roczny współczynnik 

wydajności pompy wynosi średnio od  3 do 5, a w niektórych przypadkach nawet więcej. 

 Ciepło pozyskiwane przez pompę z otaczającego środowiska jest darmowe, jednakże potrzeba 

też pewniej ilości energii elektrycznej, aby wymusić przepływ ciepła z obszaru o temperaturze 

niższej (dolne źródło ciepła) do obszaru o temperaturze wyższej (górne źródło ciepła). Istnieje 

kilka rodzajów pomp ciepła, różniących się między sobą środowiskiem, z którego pobierane jest 

ciepło, oraz zastosowanym czynnikiem roboczym. Trzy najpopularniejsze typy pomp to: 

 pompy ciepła typu powietrze – woda,  

 pompy ciepła typu woda – woda, 

 pompy ciepła typu ziemia – woda. 

 

6.7. KOLEKTORY SŁONECZNE 

 

Słońce stanowi praktycznie niewyczerpane źródło energii, a energia promieniowania 

słonecznego może zostać bezpośrednio przekształcona w użytkową energię cieplną dzięki 

technologii zastosowanej w kolektorach słonecznych. Zbierają one energię promieniowania 

słonecznego i wykorzystują ją do ogrzania przepływającego przez nie czynnika roboczego. 

Kolektory słoneczne są zarówno ekonomiczne, jak i przyjazne dla środowiska.  

Oryginalnie wykorzystywane na stacjach kosmicznych, dziś są bardzo popularne na całym 

świecie i mają szereg różnych zastosowań, do czego przyczyniły się ich wymienione powyżej 

zalety. Zastosowanie kolektorów słonecznych jako źródła energii alternatywnego dla  źródeł 

konwencjonalnych (paliwa kopalne) pozwala ograniczyć ilość gazów cieplarnianych 

emitowanych do atmosfery.  

Należy pamiętać, iż kolektor słoneczny to nie to samo co ogniwo słoneczne. Ogniwa słoneczne 

przekształcają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną, podczas gdy 

kolektory przekształcają ją w ciepło – absorbują promieniowanie podczerwone, które ogrzewa 

przepływający przez kolektor czynnik roboczy (zwykle jest nim ciecz). 

Ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę instalując kolektory słoneczne, jest ilość 

energii słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi na danym obszarze. Ilość ta zależy od 

położenia geograficznego, warunków pogodowych czy orientacji terenu względem stron 
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świata. Na północnych szerokościach geograficznych (na których położona jest Europa 

Środkowa) roczna wartość nasłonecznienia waha się w granicach 1000 - 1500 kWh/m2. Niestety 

większa część tego promieniowania słonecznego dociera do powierzchni Ziemi w okresie od 

kwietnia do października, kiedy ogrzewanie pomieszczeń nie jest potrzebne. Zimą natomiast 

szacunkowa wartość nasłonecznienia wynosi zaledwie 200-250 kWh/m2. Przykładowo dla 

Słowenii średnia roczna wielkość promieniowania słonecznego wynosi ok. 1200 kWh/m2, co 

odpowiada ilości energii zgromadzonej w 12 litrach oleju gazowego lub 120 m3 gazu ziemnego.  

Kolektory słoneczne przetwarzają energię promieniowania słonecznego w ciepło, które jest 

przekazywane przepływającemu przez nie czynnikowi roboczemu (zwykle jest nim mieszanka 

wody i glikolu). Sprawność kolektora słonecznego to inaczej stosunek ilości energii 

promieniowania słonecznego przechwyconego przez jego powierzchnię do ilości energii 

cieplnej przekazanej czynnikowi roboczemu.  W zależności od typu kolektora, jego sprawność 

może sięgać 75% (tyle przechwyconego promieniowania słonecznego jest przetwarzane w 

ciepło użyteczne). Żywotność kolektora słonecznego wynosi zwykle do 25 lat, a okres zwrotu z 

inwestycji jest szacowany na 12-14 lat.  

 

Porównanie różnych typów kolektorów słonecznych  

Istnieje kilka typów kolektorów słonecznych, różniących się między sobą konstrukcją i 

zastosowaną technologią. Dostępne obecnie na rynku kolektory możemy podzielić na trzy 

główne rodzaje: 

Kolektory płaskie – składają się z absorbera, izolacji cieplnej umieszczonej z tyłu płyty 

absorbera i ograniczającej straty ciepła do otoczenia oraz pełniącej podobną funkcję 

przezroczystej szyby. Absorber jest najważniejszym elementem kolektora. Zwykle jest on 

wykonany z metalu pokrytego czarną powłoką. Jak sama nazwa wskazuje, odpowiada on za 

pochłanianie promieniowanie słonecznego i przekazywanie wytworzonego ciepła do 

czynnika roboczego, przepływającego przez połączone z absorberem rurki.  

Kolektory próżniowe rurowe z bezpośrednim przepływem czynnika grzewczego (systemy 

typu „rura w rurze”), złożone z określonej liczby pojedynczych, zwartych elementów 

rurowych. Każdy taki element składa się z dwóch koncentrycznych szklanych rur, pokrytych 

od wewnątrz wysoko selektywną czarną powłoką. Ciśnienie panujące pomiędzy rurami jest 

znacznie niższe niż ciśnienie normalne, co pozwala zminimalizować straty ciepła. Straty 

ciepła są w tym przypadku tak niskie, że kolektory te mogą dostarczać ciepło także w 

pochmurne dni. Współosiowa rura wymiennika ciepła, przez którą przepływa czynnik 

roboczy, jest zamocowana wewnątrz absorbera. Każda taka rura ma do 1,5 m długości, a ich 

średnica waha się w granicach od 50 do 70 mm.  
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Kolektory próżniowe rurowe z pośrednim przepływem czynnika grzewczego (systemy typu 

„heat pipe”), w których czynnik ten nie ma kontaktu z absorberami, a jedynie odbiera ciepło z 

poszczególnych „rurek cieplnych” kolektora. Absorber jest zamontowany wewnątrz rury 

próżniowej, która połączona jest ze współosiową rurą wymiennika ciepła, przez którą 

przepływa czynnik roboczy (woda lub metanol). Pod wpływem ciepła ciecz zaczyna parować 

i unosi się do kondensatora, w którym się skrapla oddając zgromadzoną energię. Ponownie 

skroplona ciecz przepływa w dół rurki, gdzie cały proces zaczyna się od nowa.    

W przypadku tego typu kolektorów długość rur sięga 1,9 m, średnica wynosi ok.  65 mm, a 

każdą rurę łatwo wymienić, gdy się zniszczy.   

Sprawność kolektorów próżniowych rurowych jest zwykle wyższa niż kolektorów płaskich, 

jednakże z uwagi na ich bardziej złożoną budowę są one też droższe.  

Tak duży wybór może być dezorientujący dla kogoś, kto zdecydował się na montaż kolektorów 

słonecznych. Trudno bowiem ocenić, który kolektor będzie najlepszy w naszym przypadku – 

zarówno biorąc pod uwagę charakterystykę techniczną, jak i stosunek sprawności do ceny. W 

chwili obecnej najlepszy stosunek pomiędzy wydajnością a ceną mają kolektory płaskie, choć 

kolektory próżniowe rurowe mają do 64% wyższą sprawność.  

 

6.8. OGNIWA FOTOWOLTAICZNE 

 

Słowo „fotowoltaika” pochodzi od  greckiego słowa  „phos" (oznaczającego światło) oraz 

słowa „wolt" (oznaczającego jednostkę potencjału elektrycznego). Efekt fotowoltaiczny to 

zjawisko fizyczne, które zachodzi, gdy dany materiał  (półprzewodnik) zostanie wystawiony na 

działanie promieniowania słonecznego i polega na przekształceniu tego promieniowania 

bezpośrednio w napięcie lub prąd elektryczny (jest to tzw. konwersja fotowoltaiczna). 

Wykorzystanie tego zjawiska jest jednym z najczystszych sposobów produkcji energii 

elektrycznej, który - dzięki modułowej strukturze ogniw fotowoltaicznych -  można zastosować 

zarówno w małych (kilka miliwatów) , jak i dużych (kilkanaście megawatów) elektrowniach.   

Typowy system fotowoltaiczny służący do produkcji energii elektrycznej składa się z dwóch 

części: zespołu modułów PV (serce każdego systemu fotowoltaicznego), które przekształcają 

promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez Słońce w prąd stały (ang. direct current, 

DC), oraz zespołu elementów elektronicznych, które mają za zadanie  przygotować wytworzony 

w ten sposób prąd do praktycznego wykorzystania. Elementy te obejmują: falowniki 

(przetworniki mocy), kable przyłączeniowe, rozdzielnice prądu stałego i zmiennego (ang. 

alternating current, AC), sterowniki, baterie, sprzęt łączeniowy, urządzenia ochronne, obudowy 

itd. 



 

 

 

26 

 

Pojedynczy moduł fotowoltaiczny stanowi układ połączonych szeregowo ogniw słonecznych 

pokrytych z każdej strony przezroczystą folią EVA, która charakteryzuje się wysoką 

elastycznością oraz niskim wskaźnikiem żółknięcia. Folia hermetycznie otacza każde ogniwo, 

które zamknięte jest pomiędzy tylną obudową modułu (chroniącą go przed promieniowaniem 

UV, zadrapaniami oraz innymi niepożądanymi oddziaływaniami zewnętrznymi) a szkłem 

okrywającym moduł od przodu. Wysoko przepuszczalne, hartowane szkło chroni moduł przed 

gradem i innymi uszkodzeniami mechanicznymi oraz charakteryzuje się wysoką 

przepuszczalnością światła, co podnosi sprawność modułu. Z tyłu każdego modułu znajduje się 

pojemnik z łączami, które umożliwiają podłączenie modułu do instalacji elektrycznej i do 

falownika, który przekształca prąd stały w użyteczny prąd zmienny. 
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7. ZAŁĄCZNIKI 

7.1. ZAŁĄCZNIK 1: REKOMENDOWANA TEMPERATURA W POMIESZCZENIACH WG NORMY 

PN-EN ISO 7730: 2006 

 

Typ pomieszczenia 
Rekomendowana 

temperatura 
 [oC] 

Pokoje dzienne i sypialnie 20 

Biura, sale konferencyjne, sale wystawowe, klatki 
schodowe 

20 

Pokoje hotelowe 20 

Sklepy 20 

Sale lekcyjne 20 

Teatry i sale koncertowe 20 

Łazienki, prysznice i inne pomieszczenia, w 
których ludzie się rozbierają 

24 

Toalety 20 

Hole i korytarze 15 

Nieogrzewane pomieszczenia robocze (piwnice, 
schowki, prowadzące do nich klatki schodowe) 

10 
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7.2. ZAŁĄCZNIK 2: REKOMENDOWANE WARTOŚCI NATĘŻENIA OŚWIETLENIA W 

POMIESZCZENIACH WG NORMY PN-EN 12464-1: 2012 

Pomieszczenie lub wykonywana praca/ 
działanie 

EVZ 
[lux] 

UGRm R Komentarz 

BIBLIOTEKA 
Półki na książki 200 19 80  
Miejsca do czytania 500 19 80  
Kontuary 500 19 80  
POMIESZCZENIA SŁUŻĄCE DO NAUKI 
Świetlica szkolna 300 19 80  
Pomieszczenia przedszkolne 300 19 80  
Sale lekcyjne w szkołach podstawowych i 
ponadpodstawowych 

300 19 80 Musi być możliwość 
regulacji oświetlenia 

Klasy, w których prowadzone są zajęcia 
wieczorowe i dla dorosłych  

500 19 80  

Sale wykładowe 500 19 80 Musi być możliwość 
regulacji oświetlenia 

Tablice 500 19 80 Należy unikać efektu 
odbicia światła 

Stoły demonstracyjne 500 19 80 750 luksów w salach 
wykładowych 

Pracownie plastyczne i techniczne 500 19 80  
Pomieszczenia warsztatowe w szkołach 
artystycznych 

750 19 90 Tcp >5000 K 

Pomieszczenia do rysunku technicznego 750 16 80  
Pomieszczenia laboratoryjne 500 19 80  
Warsztaty szkoleniowe 500 19 80  
Pracownie muzyczne (próby) 300 19 80  
Pracowanie komputerowe 500 19 80  
Sale do nauki języków obcych 300 19 80  
Pomieszczenia do przygotowania 
warsztatów 

500 22 80  

Pomieszczenia wspólne, w których 
spotykają się uczniowie 

200 22 80  

Pokoje nauczycielskie 300 22 80  
Sale gimnastyczne, baseny i inne 
pomieszczenia sportowe 

300 22 80  

Szatnie 200 25 80  
Wejścia do szkoły 200 22 80  
Klatki schodowe 150 25 80  
Pomieszczenia z narzędziami 
dydaktycznymi 

100 25 80  

Szkolne stołówki 200 22 80  
Kuchnie 500 22 80  
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Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat projektu EURONET 50/50 MAX lub 
wdrażania metodologii 50/50 w szkole, skontaktuj się z koordynatorem projektu 
w Polsce: 

 
 

STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEĆ „ENERGIE CITÉS” 

UL. SŁAWKOWSKA 17/30; 31-016 KRAKÓW 

TEL./FAKS: +48 (12) 429 17 93 

biuro@pnec.org.pl 

www.pnec.org.pl   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Strona internetowa projektu EURONET 50/50 MAX: www.euronet50-50max.eu  

 
Europejski koordynator projektu: euronet@diba.cat 
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