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Ochrona klimatu w firmie
Klimaschutz im Unternehmen

WSTĘP
Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla małych i średnich przedsiębiorców na pograniczu
niemiecko-polskim, którzy chcą się dowiedzieć, jak efektywnie wykorzystać energię we własnej
firmie. Znajdują się tu informacje na temat sposobów ograniczenia zużycia energii, ale też
wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego
w przemyśle oraz racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów energetycznych
w przedsiębiorstwach są obszarami niezwykle istotnymi, zważywszy na wzrastające zapotrzebowanie
na energię. W dziedzinie oszczędzania energii mamy jeszcze wciąż wiele do zrobienia, a szczególną
rolę odgrywać tu będą właściciele małych i średnich przedsiębiorstw.
Efektywne zarządzanie energią ma na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania
produktów i usług na rynek. Przykładowo, zastosowanie izolacji termicznej w budynku pozwoli na
zredukowanie energii koniecznej do ogrzewania i chłodzenia przy jednoczesnym zachowaniu
komfortowych warunków dla użytkowników. Podobnie zainstalowanie świetlówek zmniejszy ilość
energii potrzebnej do uzyskania takiego samego poziomu oświetlenia, jak przy użyciu tradycyjnych
żarówek. Można zatem łatwo ograniczyć pobór energii poprzez zastosowanie wydajniejszych
technologii lub procesów produkcyjnych, a tym samym obniżyć koszty eksploatacji. Warto także
zauważyć, że ograniczenie zużycia energii służy dodatkowo ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych
oraz produktów odpadowych, takich jak żużel, popiół czy odpady z procesów odsiarczania spalin,
co ostatecznie sprzyja poprawie zdrowia publicznego i minimalizowaniu wydatków na ten cel.
Celem publikacji jest zwiększenie świadomości właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw na temat
efektywnego wykorzystania energii, zaprezentowanie wiedzy z zakresu efektywności energetycznej
i wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Zostaną tu przedstawione przykłady
niskonakładowych rozwiązań, zmierzających do obniżenia zużycia energii, oraz sposoby wdrażania
uzyskanej wiedzy we własnej firmie.

EINFÜHRUNG
Diese Publikation richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen im deutsch-polnischen
Grenzgebiet, die lernen möchten, wie sie Energie in ihrem eigenen Unternehmen effizient nutzen
können. Hier finden sie Informationen zur Reduzierung des Energieverbrauchs, aber auch zur
Nutzung erneuerbarer Energiequellen.
Verbesserung der Energieeffizienz, Reduzierung von Strom-, Wärme- und Erdgasverlusten in der
Industrie und rationelle Nutzung vorhandener Energieressourcen in Unternehmen sind angesichts
des wachsenden Energiebedarfs äußerst wichtige Bereiche. Auf dem Gebiet der Energieeinsparung
haben wir noch viel zu tun und die Eigentümer kleiner und mittlerer Unternehmen werden hier eine
besondere Rolle spielen.
Ein effektives Energiemanagement zielt darauf ab, den Energiebedarf für die Bereitstellung von
Produkten und Dienstleistungen auf dem Markt zu reduzieren. Zum Beispiel wird durch die
Wärmedämmung von Gebäuden der Energiebedarf zum Heizen und Kühlen reduziert, während für
die Benutzer angenehme Bedingungen aufrechterhalten werden. Ebenso wird durch die Installation
von Leuchtstofflampen (fluoreszierend) weniger Energie benötigt, um das gleiche
Beleuchtungsniveau herkömmlichen Glühlampen zu erzielen. So können sie leicht, den
Energieverbrauch durch den Einsatz effizienterer Technologien oder Produktionsprozesse senken
und damit die Betriebskosten senken. Erwähnenswert ist auch, dass die Reduzierung des
Energieverbrauchs zusätzlich die Emissionen von Treibhausgasen und Abfallprodukten wie Schlacke,
Asche und Abfällen aus Rauchgasentschwefelungsprozessen reduziert, was letztendlich zur
Verbesserung der öffentlichen Gesundheit und zur Minimierung der Ausgaben beiträgt.
Ziel der Veröffentlichung ist es, die Inhaber kleiner und mittlerer Unternehmen für die effektive
Nutzung von Energie zu sensibilisieren, Kenntnisse auf dem Gebiet der Energieeffizienz und der
Nutzung alternativer Energiequellen zu vermitteln. Hier werden Beispiele für kostengünstige
Lösungen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und Möglichkeiten zur Implementierung des
erworbenen Wissens in ihrem eigenen Unternehmen vorgestellt.
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Wpływ działalności przedsiębiorstw na środowisko i zmiany klimatyczne. Korzyści z racjonalnego
gospodarowania energią, wodą i odpadami.
Die Auswirkungen der Aktivitäten von Unternehmen auf die Umwelt und den Klimawandel
profitiert von einem rationellen Management von Energie, Wasser und Abfall.

Co to jest klimat?
Naturalnie, w innych rejonach świata zmiana klimatu będzie miała inne oblicze. Przewiduje się dalsze
roztapianie lodu pływającego w Arktyce, spadek masy lądolodów Antarktydy i Grenlandii oraz
lodowców górskich. Oznacza to dalszy wzrost poziomu wody w morzach, co najmniej o 26 cm
do końca XXI wieku, i coraz więcej wielkich powodzi. Słowo „klimat” pochodzi od greckiego słowa
„klima”, czyli strefa, i oznacza wszystkie zjawiska pogodowe, zachodzące na danym terenie,
obserwowane przez co najmniej 30 lat. Klimat naszej planety kształtują procesy klimatyczne,
do których należą obieg ciepła, obieg wody i krążenie powietrza, oraz czynniki geograficzne, takie jak
układ lądów i oceanów. Wpływa on na występowanie i życie organizmów. Według badań
naukowców, w ciągu ostatnich 100 lat temperatura na Ziemi zwiększyła się zaledwie o 0,8°C,
wpłynęło to jednak na znaczne zmiany klimatu. Warto zaznaczyć, że największy jej wzrost
zaobserwowano w ciągu ostatnich 20 lat.
Od rozpoczęcia regularnych pomiarów w 1850 roku do 13 najcieplejszych lat w historii należy
ostatnich 12. Bezpośrednim powodem wzrostu temperatury jest efekt cieplarniany.

Was ist Klima?
Überall auf der Welt wird der Klimawandel ein anderes Gesicht zeigen. Weiteres Schmelzen des
schwimmenden Eises in der Arktis, ein Rückgang der Masse der Eisschilde und Berggletscher der
Antarktis und Grönlands werden erwartet. Dies bedeutet einen weiteren Anstieg des Meeresspiegels
um mindestens 26 cm bis zum Ende des 21. Jahrhunderts und immer mehr große
Überschwemmungen. Das Wort "Klima" kommt vom griechischen Wort "klima" und bedeutet Zone
und alle Wetterphänomene, die in einem bestimmten Gebiet auftreten und seit mindestens
30 Jahren beobachtet werden. Das Klima unseres Planeten wird durch klimatische Prozesse wie den
Wärmezyklus, den Wasserkreislauf und die Luftzirkulation sowie durch geografische Faktoren wie
das System von Land und Ozeanen geprägt. Es beeinflusst das Auftreten und Leben von Organismen.
Nach Untersuchungen von Wissenschaftlern ist die Temperatur auf der Erde in den letzten
100 Jahren nur um 0,8°C gestiegen, was jedoch zu erheblichen Klimaveränderungen geführt hat. Es
ist erwähnenswert, dass der größte Anstieg in den letzten 20 Jahren beobachtet wurde. Vom Beginn
der regelmäßigen Messungen im Jahr 1850 bis zum 13. wärmsten Jahr in der Geschichte sind es die
letzten 12 Jahre. Der direkte Grund für den Temperaturanstieg ist der Treibhauseffekt.
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Źródła zanieczyszczeń środowiska
Do źródeł zanieczyszczeń środowiska zaliczamy:
 przemysł (głównie przemysł ciężki: górnictwo,
hutnictwo i energetyka),
 nowoczesne rolnictwo i hodowlę zwierząt,
 gospodarstwa domowe.

Quellen der Umweltverschmutzung
Zu den Quellen der Umweltverschmutzung gehören:
 Industrie (hauptsächlich Schwerindustrie:
Bergbau, Metallurgie und Energie),
 moderne Landwirtschaft und Tierhaltung,
 Haushalt.

Główne problemy ekologiczne XXI wieku
Zanieczyszczenie powietrza
Główne substancje, zanieczyszczające powietrze, to:
 dwutlenek siarki – powstaje jako produkt uboczny przy spalaniu węgla (węgiel zawiera
domieszkę siarki), stąd głównym jego źródłem jest przemysł i energetyka. Jest substancją
silnie toksyczną dla wszystkich organizmów, również dla człowieka. Powoduje uszkodzenia
liści oraz widoczne szczególnie u drzew iglastych brązowienie igieł. Reaguje z parą wodną,
wywołując zjawisko kwaśnych deszczów;
 tlenki azotu – powstają przy spalaniu ropy naftowej i benzyny. Głównym ich źródłem jest
motoryzacja. Wraz z dwutlenkiem siarki powodują powstawanie kwaśnych deszczów;
 węglowodory – lotne substancje, które powstają w wyniku spalania ropy i jej pochodnych,
stąd ich źródłem jest przede wszystkim motoryzacja. Są rakotwórcze;
 pyły – stałe cząsteczki zawieszone w powietrzu. Ich źródłem są głównie zakłady przemysłowe
i motoryzacja, ale również rolnictwo (np. drobiny gleby wywiewane przez wiatr). Część pyłów
jest pochodzenia naturalnego (piasek z pustyni, pyłki kwiatów, pył wulkaniczny). Szkodliwość
pyłu zależy od jego składu. Często jest to sadza i popiół. Szczególnie niebezpieczne są pyły
zawierające metale ciężkie, np. ołów (zatrucie tym pierwiastkiem prowadzi u człowieka
do otępienia umysłowego i zaburzeń psychicznych). Wdychanie dużej ilości pyłu, nawet
o niegroźnym składzie, prowadzi do upośledzenia oddychania i wywołuje pylicę płuc.

Wzrastająca ilość odpadów zagrożeniem dla środowiska
Wraz ze wzrostem konsumpcji na świecie uwidocznił się problem zwiększającej się ilości śmieci,
produkowanych przez przedsiębiorstwa. Wzrastająca ilość odpadów stwarza duże zagrożenie dla
środowiska. Nieodpowiednie ich składowanie lub utylizowanie jest źródłem wielu toksycznych
substancji, w tym metali ciężkich i dioksyn, które przedostają się najpierw do gleby i wód
gruntowych, a następnie spływają do rzek i jezior. Podczas spalania odpadów znaczne ich ilości
uwalniane są do atmosfery. W większości krajów uprzemysłowionych wywóz śmieci jest dobrze
zorganizowany, mimo że coraz trudniej o miejsca składowania. Obecnie preferuje się uruchamianie
nowoczesnych spalarni lokalnych, zgodnie z zasadą „nasze śmieci pozostają u nas”. Takie spalarnie
likwidują odpady i wytwarzają tanią energię elektryczną i ciepło.

Wyczerpywanie się zasobów
Woda, tak jak i drewno, rośliny czy zwierzęta, stanowi jeden z wielu zasobów środowiska naturalnego.
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Nazywa się je zasobami odnawialnymi, ponieważ we właściwym ekosystemie z czasem same się
uzupełniają. W przypadku gdy konsumpcja zasobów odnawialnych zaburzy równowagę ekosystemu,
istnieje niebezpieczeństwo ich całkowitego wyczerpania. Według większości naukowców, obecnie
zachodzi taki właśnie proces.

Inne problemy ekologiczne XXI wieku
Wśród problemów ekologicznych współczesności najczęściej wymienia się globalne ocieplenie.
To stopniowy wzrost średniej temperatury na świecie, który spowodowany jest zmianami składu
chemicznego atmosfery ziemskiej. Może ono doprowadzić do nieodwracalnych zmian klimatycznych
i wywołać szereg katastrofalnych zjawisk dla środowiska na całym świecie. Jeśli efekt globalnego
ocieplenia rzeczywiście występuje, jego skutki prawdopodobnie będą fatalne:





podnoszenie się poziomu wód oceanicznych,
pustynnienie,
rozprzestrzeniane się chorób,
zmiany klimatyczne.

Hauptökologische Probleme des 21. Jahrhunderts
Luftverschmutzung
Die wichtigsten Luftschadstoffe sind:
 Schwefeldioxid - entsteht als Nebenprodukt der Kohleverbrennung (Kohle enthält eine
Beimischung von Schwefel), daher ist die Hauptquelle die Industrie und Energieerzeugung. Es
ist eine hochgiftige Substanz für alle Organismen, einschließlich des Menschen. Es verursacht
Schäden an den Blättern, insbesondere bei Nadelbäumen (Bräunung der Nadeln), es reagiert
mit Wasserdampf und verursacht das Phänomen des sauren Regens.
 Stickoxide - entstehen bei der Verbrennung von Rohöl und Benzin. Ihre Hauptquelle ist die
Motorisierung. Zusammen mit Schwefeldioxid verursachen Stickoxide sauren Regen.
 Kohlenwasserstoffe - flüchtige Substanzen, die bei der Verbrennung von Öl und seinen
Derivaten entstehen, daher ist ihre Quelle in erster Linie die Automobilindustrie. Sie sind
krebserregend.
 Staub - feste Partikel, die in der Luft schweben. Ihre Quellen sind hauptsächlich
Industrieanlagen und die Automobilindustrie, aber auch die Landwirtschaft (z. B. vom Wind
weggeblasene Bodenpartikel). Ein Teil des Staubes ist natürlichen Ursprungs (Wüstensand,
Blütenpollen, Vulkanasche). Die Schädlichkeit von Staub hängt von seiner Zusammensetzung
ab. Oft sind es Ruß und Asche. Besonders gefährlich sind schadstoffhaltige Stäube, z. B. das
Blei (eine Vergiftung mit diesem Element führt beim Menschen zu psychischer Demenz und
psychischen Störungen). Das Einatmen großer Staubmengen, auch mit geringer
Schadstoffbelastung, führt zu Atemproblemen und verursacht Pneumokoniose.
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Die zunehmende Abfallmenge ist eine Gefahr für die Umwelt
Zusammen mit dem Anstieg des Konsums in der Welt wurde das Problem der zunehmenden Menge
an Müll offensichtlich. Die zunehmende Abfallmenge stellt eine große Gefahr für die Umwelt dar.
Eine unzureichende Lagerung oder Entsorgung ist eine Quelle für viele giftige Substanzen,
einschließlich Schwermetalle und Dioxine, die zuerst in den Boden und in das Grundwasser gelangen
und dann in Flüssen und Seen abfließen. Bei der Abfallverbrennung werden erhebliche Schadstoffe in
die Atmosphäre freigesetzt. In den meisten Industrieländern ist die Müllabfuhr gut organisiert,
obwohl es immer schwieriger wird Entsorgungsstellen zu finden. Derzeit ist es vorzuziehen, moderne
lokale Verbrennungsanlagen nach dem Prinzip "Unser Abfall bleibt bei uns" zu betreiben. Solche
Verbrennungsanlagen eliminieren Abfall und erzeugen billigen Strom und Wärme.

Erschöpfung der Ressourcen
Wasser sowie Holz, Pflanzen und Tiere sind eine von vielen natürlichen Ressourcen. Sie werden als
erneuerbare Ressourcen bezeichnet, da sie sich im Ökosystem im Laufe der Zeit erholen. Wenn der
Verbrauch erneuerbarer Ressourcen das Gleichgewicht des Ökosystems stört, besteht die Gefahr
ihrer vollständigen Erschöpfung. Nach Ansicht der meisten Wissenschaftler ist dies der Prozess, der
derzeit stattfindet.

Andere ökologische Probleme des 21. Jahrhunderts
Die globale Erwärmung wird am häufigsten unter den ökologischen Problemen von heute erwähnt.
Es handelt sich um einen allmählichen Anstieg der Durchschnittstemperatur in der Welt, der durch
Änderungen der chemischen Zusammensetzung der Erdatmosphäre verursacht wird. Dies könnte zu
einem irreversiblen Klimawandel führen und eine Reihe katastrophaler Umweltphänomene auf der
ganzen Welt verursachen. Wenn es zu einer globalen Erwärmung kommt, sind ihre Auswirkungen
wahrscheinlich tödlich:





steigender Meerwasserspiegel
Desertifikation (Wüstenbildung)
Ausbreitung von Krankheiten
Klimawandel
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Korzyści z racjonalnego gospodarowania energią, wodą i odpadami
Racjonalne użytkowanie wody
Nie tylko zmiana świadomości, ale także zmiana nawyków, przyzwyczajeń może przynieść pożądane
efekty. Każdy pracownik jest w stanie oszczędzić 2–3 litry wody dziennie. Zastosowanie perlatorów czy
też reduktorów przepływu wody pozwala na znaczne oszczędności w zużyciu tego cennego zasobu.
Zabezpieczenie nieszczelnych kranów i zaworów przed wyciekiem pozwala zredukować wydatki
na rachunki za wodę. I choć w krótkim okresie są to oszczędności niezauważalne, to w dłuższym są już
dość istotne.

Racjonalne użytkowanie energii
Każde włączenie urządzenia czy światła, każde podłączenie urządzenia do kontaktu oznacza spalanie
paliw i emisję do atmosfery CO2 i innych związków odpowiedzialnych za zanieczyszczanie środowiska.
Współczesne elektrownie dostarczają energię elektryczną prawie bez ograniczeń, ale ropa naftowa,
gaz ziemny i węgiel są zasobami nieodnawialnymi. Urządzenia elektryczne oszczędzają naszą pracę
i czas, ale zużywają też energię. I nie chodzi o to, aby rezygnować z tych udogodnień. Proponowane
rozwiązania zmierzają jedynie do zmniejszenia zużycia energii, które nie będzie się odbywało kosztem
naszego zdrowia lub zmęczenia.

Racjonalne gospodarowanie energią
Racjonalne użytkowanie energii polega na używaniu urządzeń w taki sposób, aby dawały jak najwięcej
korzyści przy minimalnym zużyciu energii. I zanim zmniejszy się to zużycie, oczywiście bez dużej straty
dla naszego komfortu, dobrze jest zrobić analizę, co musi być stale podłączone do prądu, a co tylko
czasami.

Nutzen einer rationalen Energie-, Wasser- und Abfallwirtschaft
Rationeller Umgang mit Wasser
Nicht nur eine Bewusstseinsänderung, sondern auch eine Änderung der Gewohnheiten können die
gewünschten Ergebnisse bringen. Jeder Mitarbeiter kann 2-3 Liter Wasser pro Tag sparen. Die
Verwendung von Belüftern oder Wasserdurchflussreduzierern ermöglicht erhebliche Einsparungen
beim Verbrauch dieser wertvollen Ressource. Durch die Verhinderung von tropfenden Wasserhähnen
und Ventilen, können zudem die Wasserrechnungen gesenkt werden. Und obwohl diese
Einsparungen kurzfristig kaum wahrnehmbar sind, werden sie langfristig ziemlich bedeutend.

Rationeller Energieverbrauch
Jedes Mal, wenn ein Gerät oder Licht eingeschaltet wird, wird jedes Gerät an einen Kontakt
angeschlossen, Brennstoffe werden verbrannt und CO2 und andere für die Umweltverschmutzung
verantwortliche Verbindungen werden an die Atmosphäre abgegeben. Die heutigen Kraftwerke
liefern fast unbegrenzt Strom, aber Öl, Erdgas und Kohle sind nicht erneuerbare Ressourcen.
Elektrische Geräte sparen Arbeit und Zeit, verbrauchen aber auch Energie. Und es geht nicht darum,
diese Annehmlichkeiten aufzugeben. Die vorgeschlagenen Lösungen zielen nur darauf ab, den
Energieverbrauch zu senken, was nicht zu Lasten unserer Gesundheit oder Leistungsfähigkeit geht.

Rationales Energiemanagement
Bei einem rationellen Energieverbrauch geht es darum, Geräte so zu nutzen, dass sie bei minimalem
Energieverbrauch die größten Vorteile bieten, natürlich ohne großen Verlust für unseren Komfort.
Bevor wir diesen Verbrauch reduzieren, sollte analysiert werden, was dauerhaft an den Strom
angeschlossen sein muss und was nur manchmal.
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Co można zrobić, aby powstrzymać lub ograniczyć zmiany klimatu ?
Każdy z nas może przyczynić się do powstrzymania lub przynajmniej ograniczenia zmian klimatu.
Działania te nie wymagają ani eksperckiej wiedzy, ani dużej ilości czasu czy nakładów finansowych.
Wystarczy, że podczas podejmowania codziennych decyzji będziemy mieli na uwadze dobro
środowiska naturalnego. A zatem możemy:
 zmniejszyć zużycie energii – poprzez wybór, zarówno w domu, jak i w pracy, urządzeń
energooszczędnych (oznaczonych symbolami: A, A+, A++), z termostatami i wyłącznikami
zegarowymi. Wymiana żarówek na energooszczędne pozwala zaoszczędzić nawet 80%
energii. Ponadto należy wyłączać lampy oraz urządzenia, z których nie korzystamy, nie
zostawiać ich w trybie czuwania (stand-by). Także ocieplenie budynku, zmniejszenie
ogrzewania oraz uszczelnienie okien i drzwi przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii
oraz do obniżenia wysokości rachunku;
 oszczędzać wodę – poprzez zakręcanie kranu oraz zainstalowanie perlatora, który
zwiększając optycznie wielkość strumienia wody, pomaga zmniejszyć jej zużycie;
 oszczędzać papier – poprzez drukowanie dwustronne, zużywanie zadrukowanego
jednostronnie papieru na notatki i wydruki robocze, przechowywanie dokumentów w wersji
elektronicznej zamiast w papierowej. Zbiórka makulatury również okazuje się istotnym
działaniem, ponieważ 1 tona makulatury to 17 uratowanych drzew;
 usprawnić transport /– poprzez korzystanie z transportu publicznego lub coraz bardziej
popularny eco-driving (ekonomiczny styl jazdy samochodem).
Działania jednostek zmierzające do ograniczania zmian klimatu mają istotne znaczenie, ale same
w sobie nie są wystarczające. Znacznie większy wpływ na klimat ma przemysł i przedsiębiorcy. Jednak
to państwa dysponują odpowiednimi narzędziami do prowadzenia skutecznej polityki w tej
dziedzinie, tworząc regulacje dla przemysłu, ustalając standardy techniczne czy finansując programy
modernizacji gospodarki. Jednocześnie, ze względu na globalny charakter zmiany klimatu, niezbędna
jest szeroka współpraca międzynarodowa – w przeciwnym wypadku wysiłki jednych państw mogłyby
być zniweczone przez beztroską politykę drugich.
Tylko kontrolując emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, możemy powstrzymać
przyśpieszanie tempa zmian klimatycznych i ograniczyć szkody wywołane przez coraz częstsze
ekstremalne zjawiska pogodowe.
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Was kann getan werden, um den Klimawandel zu stoppen oder zu
begrenzen?
Jeder von uns kann dazu beitragen, den Klimawandel aufzuhalten oder zumindest zu verlangsamen.
Diese Aktivitäten erfordern weder Expertenwissen noch viel Zeit oder Geld. Es reicht aus, dass wir bei
unseren täglichen Entscheidungen das Wohl der natürlichen Umwelt berücksichtigen. So können wir:
 Energieverbrauch reduzieren - wählen sie zu Hause und bei der Arbeit energiesparende
Geräte (gekennzeichnet mit den Symbolen: A, A +, A ++) mit Thermostaten und Zeitschaltern.
Der Austausch von Glühbirnen durch Energiesparlampen spart bis zu 80% Energie. Außerdem
sollten Lampen und Geräte, die nicht verwendet werden, ausgeschaltet und nicht im
Standby-Modus belassen werden.
 Die Isolierung des Gebäudes, die Reduzierung der Heizung und die Abdichtung von Fenstern
und Türen tragen ebenfalls zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Kostensenkung
bei.
 Wasser sparen - durch Abstellen des Wasserhahns und Installation eines Belüfters, der durch
optische Vergrößerung des Wasserstroms zur Reduzierung des Verbrauchs beiträgt.
 Papier sparen - durch doppelseitiges Drucken, Verwenden von einseitigem Papier für Notizen
und Entwurfsausdrucke, Speichern von Dokumenten in einer elektronischen Version anstelle
einer Papierversion. Das Sammeln von Altpapier ist ebenfalls wichtig, da eine Tonne
Altpapier 17 Bäume rettet.
 den Transport verbessern - durch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder das immer
beliebter werdende Öko-Fahren (wirtschaftliche Fahrweise)
Die Maßnahmen jedes Einzelnen zur Eindämmung des Klimawandels sind wichtig, reichen jedoch an
sich nicht aus. Industrie und Unternehmer haben einen viel größeren Einfluss auf das Klima. Es sind
jedoch die Staaten, die über die geeigneten Instrumente verfügen, um eine wirksame Politik in
diesem Bereich durchzuführen, Vorschriften für die Industrie zu schaffen, technische Standards
festzulegen oder Programme zur wirtschaftlichen Modernisierung zu finanzieren. Gleichzeitig ist
aufgrund des globalen Charakters des Klimawandels eine umfassende internationale
Zusammenarbeit unabdingbar, da sonst die Bemühungen einiger Länder durch die nachlässige Politik
anderer Staaten vereitelt werden könnten. Nur durch die Kontrolle der Emissionen von Kohlendioxid
und anderen Treibhausgasen können wir die Beschleunigung des Klimawandels stoppen und den
Schaden begrenzen, der durch die zunehmende Häufigkeit extremer Wetterereignisse verursacht
wird.

Polityka energetyczna Unii Europejskiej
Problem gospodarowania energią stanowi jedno z ważniejszych wyzwań, przed którym stoi dziś
Europa. Perspektywa rosnących cen energii oraz zwiększającego się uzależnienia od importu
powoduje, że dostawy energii na rynku europejskim stają się coraz mniej niezawodne, co zagraża
całej gospodarce. Unia Europejska stoi przed koniecznością stawienia czoła wyzwaniom, na które
składają się m.in. kwestie zmian klimatu, wzrastającego uzależnienia od importu, malejących
zasobów własnych surowców oraz potrzeba zapewnienia konsumentom dostaw energii
po akceptowalnej cenie. Aby zrealizować te wyzwania, UE korzysta z narzędzi regulacyjnych i polityk,
które realizują 4 obszary priorytetowe, zidentyfikowane w art. 194 traktatu lizbońskiego1.

Przepisy unijne obowiązujące i planowane
W 2008 roku Komisja Europejska opublikowała dokumenty dotyczące sektora energetycznego, znane
pod nazwą „pakiet klimatyczny”. Opublikowany zbiór projektów zakłada, że globalne
zanieczyszczenie środowiska wynika z pośredniego lub bezpośredniego wpływu człowieka. Dokument
_______________________________________________
1 Pełny

tekst traktatu, Dz. Urz. UE, C 306, 17 grudnia 2007.
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ten jest kontynuacją działań zapoczątkowanych publikacją Zielonej Księgi, dotyczącej polityki
klimatycznej i energetycznej do 2030 roku, a następnie tzw. pakietu energetycznego.
W Zielonej Księdze określono priorytety polityki energetycznej – zapewnienie bardziej
zrównoważonej, efektywnej oraz zróżnicowanej energii. Z kolei pakiet klimatyczny dotyczy systemów
przechwytywania i magazynowania dwutlenku węgla, promowania odnawialnych źródeł energii oraz
zrewidowania propozycji systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych.

Pakiet energetyczno-klimatyczny
Podstawą polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej jest tzw. pakiet energetycznoklimatyczny, czyli zestaw aktów prawnych, zmierzających do realizacji celów postawionych przez UE.
Cele te dotyczą redukcji emisji gazów cieplarnianych, wzrostu produkcji energii ze źródeł
odnawialnych oraz poprawy efektywności energetycznej. Bardziej szczegółowo cele te można określić
jako:
 redukcja emisji gazów cieplarnianych
 zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych
 podniesienie efektywności energetycznej

Energiepolitik der Europäischen Union
Das Problem des Energiemanagements ist eine der wichtigsten Herausforderungen, vor denen
Europa heute steht. Die Aussicht auf steigende Energiepreise und eine zunehmende Abhängigkeit
von Importen macht die Energieversorgung auf dem europäischen Markt immer weniger zuverlässig,
was die gesamte Wirtschaft bedroht. Die Europäische Union steht vor der Notwendigkeit, sich den
Herausforderungen zu stellen. Dazu gehören unter anderem: Fragen des Klimawandels, der
zunehmenden Abhängigkeit von Importen, der Verringerung der eigenen Rohstoffressourcen und der
Notwendigkeit, die Verbraucher mit Energie zu einem akzeptablen Preis zu versorgen. Um diesen
Herausforderungen zu begegnen, setzt die EU Regulierungsinstrumente und -politiken ein, welche
die in Artikel 42 genannten vorrangigen Bereiche erfüllen sowie nach Artikel 194 des Vertrags von
Lissabon2.

EU-Vorschriften in Kraft und geplant
2008 veröffentlichte die Europäische Kommission Dokumente zum Energiesektor, das so genannte
"Klimapaket". Dieses Dokument ist eine Folgemaßnahme zum Grünbuch zur Klima- und
Energiepolitik bis 2030, gefolgt vom so genannten Energiepaket. Die veröffentlichte Sammlung von
Projektergebnissen zeigt auf, dass die globale Umweltverschmutzung durch direkten oder indirekten
menschlichen Einfluss verursacht wird.
Das Grünbuch legt Prioritäten für die Energiepolitik fest - Gewährleistung einer nachhaltigeren,
effizienteren und diversifizierteren Energieversorgung. Das Klimapaket hingegen betrifft Systeme zur
Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, die Förderung erneuerbarer Energiequellen und die
Überarbeitung des vorgeschlagenen Handelssystems für Treibhausgasemissionen.

Energie- und Klimapaket
Grundlage der Energie- und Klimapolitik der Europäischen Union ist das sogenannte Energie- und
Klimapaket, d. h. eine Reihe von Rechtsakten zur Erreichung der von der EU festgelegten Ziele. Diese
Ziele beziehen sich auf die Reduzierung der Treibhausgasemissionen, die Steigerung der
Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen und die Verbesserung der Energieeffizienz.
Insbesondere können diese Ziele definiert werden als:
- Reduzierung der Treibhausgasemissionen
- Erhöhung des Anteils von Energie aus erneuerbaren Quellen
- Steigerung der Energieeffizienz
_______________________________________________
2

Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft (ABl. C 306 vom 17.12.2007)
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Obszary zużycia energii oraz potencjał poprawy efektywności energetycznej.
Efektywne wykorzystanie energii
Poprawa efektywności energetycznej daje wiele wymiernych korzyści. Między innymi są to:
 zwiększenie konkurencyjności gospodarki poprzez wzrost jej wydajności i obniżenie kosztów
produkcji;
 poprawa kondycji budżetów domowych dzięki obniżeniu opłat za energię w gospodarstwie
domowym;
 zwiększenie liczby miejsc pracy – szacuje się, że prowadzenie dobrej polityki, wspierającej
efektywność energetyczną, może przynieść nawet 250 tys. nowych miejsc pracy do 2020
roku w różnych sektorach gospodarki, m.in budowlanym, transportowym, maszynowym;
 uzyskanie impulsu do tworzenia kolejnych, innowacyjnych rozwiązań i przedsiębiorstw oraz
do unowocześnienia gospodarki.
Podstawowym zadaniem każdego przedsiębiorstwa jest utrzymanie i poprawa konkurencyjności
własnych produktów przy jednoczesnym dbaniu o jakość ich produkcji z jak największym
poszanowaniem energii. Racjonalna gospodarka energetyczna prowadzi do ograniczenia zużycia
energii, co z kolei skutkuje redukcją emisji zanieczyszczeń, poprawą efektywności energetycznej
procesów oraz zmniejszeniem obciążenia środowiska naturalnego.
W ostatnich latach wiele małych i średnich przedsiębiorstw wymieniało swój park maszynowy
i wprowadzało nowe rozwiązania, których celem było podniesienie jakości produktów i rozszerzenie
oferty. Duża część nowych maszyn potrzebowała znacznie mniej energii niż stare, dlatego dokonując
jednej inwestycji, osiągano dwa cele – poprawiano jakość produktu i ograniczano pobór energii.
Rosnąca świadomość ekologiczna użytkowników dóbr i energii, szczególnie doceniających znaczenie
ochrony klimatu i lokalnego środowiska naturalnego, sprawi, że wybory konsumenckie będą
dokonywane już nie tylko przez pryzmat ceny, ale także przez pryzmat sposobu pozyskiwania dóbr:
w jakiej firmie zostały one wyprodukowane i w jakim stopniu ich produkcja obciążyła środowisko.
Oczywiście te firmy, które wytwarzają produkty zużywające energię (sprzęt gospodarstwa
domowego, budynki, kotły, silniki, pompy, wentylatory itp.), dodatkowo muszą dbać o to,
by owe produkty były efektywne energetycznie w eksploatacji.

Energieverbrauchsbereiche und Potenzial
Energieeffizienz. Effiziente Energienutzung

zur

Verbesserung

der

Die Verbesserung der Energieeffizienz bringt viele konkrete Vorteile. Diese beinhalten:
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 die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft durch Steigerung ihrer Effizienz und
Senkung der Produktionskosten
 die Verbesserung des Zustands der Haushaltsbudgets dank der Reduzierung der
Energiekosten im Haushalt
 Zunahme der Zahl der Arbeitsplätze - Schätzungen zufolge können durch eine gute Politik zur
Unterstützung der Energieeffizienz bis zu 250.000 Arbeitsplätze geschaffen werden, neue
Arbeitsplätze bis 2020 in verschiedenen Wirtschaftssektoren, einschließlich Bau, Verkehr und
Maschinen
 einen Impuls erhalten, neue, innovative Lösungen und Unternehmen zu schaffen und die
Wirtschaft zu modernisieren
Die Grundaufgabe eines jeden Unternehmens besteht darin, die Wettbewerbsfähigkeit seiner
eigenen Produkte zu erhalten und zu verbessern sowie gleichzeitig die Qualität ihrer Produktion mit
größtmöglicher Energieeinsparung zu gewährleisten. Rationales Energiemanagement führt zu einer
Reduzierung des Energieverbrauchs, was wiederum zu einer Reduzierung der Schadstoffemissionen,
einer Verbesserung der Energieeffizienz von Prozessen und einer Verringerung der Belastung der
natürlichen Umwelt führt.
In den letzten Jahren haben viele kleine und mittlere Unternehmen ihre Maschinen ausgetauscht
und neue Lösungen eingeführt, um die Qualität der Produkte zu verbessern und das Angebot zu
erweitern. Viele der neuen Maschinen benötigten viel weniger Energie als die alten. Mit einer
Investition wurden zwei Ziele erreicht: Verbesserung der Produktqualität und Reduzierung des
Energieverbrauchs.
Das wachsende ökologische Bewusstsein der Nutzer von Gütern und Energie, insbesondere die
Bedeutung des Klimaschutzes und der lokalen natürlichen Umwelt, wird die
Verbraucherentscheidungen nicht nur über das Spektrum des Preises treffen, sondern auch über das
Spektrum der Art der Warenbeschaffung, in welchem Unternehmen wurden sie hergestellt und in
welchem Umfang belastet die Produktion die Umwelt.
Natürlich müssen Unternehmen, die energieverbrauchende Produkte herstellen (Haushaltsgeräte,
Gebäude, Kessel, Motoren, Pumpen, Lüfter usw.), zusätzlich sicherstellen, dass diese Produkte in der
Herstellung energieeffizient sind.

Wizerunek firmy przyjaznej środowisku można tworzyć poprzez:
 pokazanie, że produkty w firmie są wytwarzane przez przyjazne środowisku i efektywne
energetycznie technologie;
 porównanie z innymi firmami (benchmarking), aby stwierdzić, że nasza firma jest lepsza
od innych, bo ma mniejsze zużycie energii na jednostkę (tonę, złotówkę, Euro) wytworzonego
produktu;
 wprowadzenie do zarządzania jakością w firmie (do certyfikatów ISO, EHAS) elementów
zarządzania energią i środowiskiem;
 oznaczanie znakami jakości energetycznej swoich produktów (tam gdzie istnieje stosowny
system certyfikacji), włączanie się w kampanie informacyjno-edukacyjne, wydawanie ulotek,
umieszczanie posterów w firmie i w sieci sprzedaży.
Dzięki poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwo oprócz korzyści wizerunkowych
otrzymuje również wymierne korzyści finansowe. Może bowiem nie tylko obniżyć koszty produkcji,
ale także zwiększyć produkcję bez potrzeby rozbudowy infrastruktury energetycznej, co skutkuje
niższym kosztem jednostkowym produktu.

Das Image eines umweltfreundlichen Unternehmens kann geschaffen werden durch:
 Aufzeigen, dass Produkte im Unternehmen mit umweltfreundlichen und energieeffizienten
Technologien hergestellt werden
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 Vergleich mit anderen Unternehmen (Benchmarking), um festzustellen, dass das eigene
Unternehmen besser ist als andere, weil es einen geringeren Energieverbrauch pro Einheit
(Tonne, Zloty, Euro) des hergestellten Produkts hat
 Einführung von Elementen des Energie- und Umweltmanagements in das
Qualitätsmanagement des Unternehmens (in ISO- und EHAS-Zertifikate)
 Kennzeichnung der eigenen Produkte mit Energiequalitätsetiketten (sofern ein geeignetes
Zertifizierungssystem
vorhanden
ist),
Teilnahme
an
Informationsund
Aufklärungskampagnen, Ausgabe von Broschüren, Platzierung von Postern im Unternehmen
und im Vertriebsnetz
Dank der Verbesserung der Energieeffizienz erhält das Unternehmen neben Imagevorteilen auch
messbare finanzielle Vorteile. Es kann nicht nur die Produktionskosten senken, sondern auch die
Produktion steigern, ohne dass die Energieinfrastruktur erweitert werden muss, was zu niedrigeren
Stückkosten des Produkts führt.

Obszary zużycia energii oraz poprawa efektywności w przedsiębiorstwie
Najrozsądniejszym sposobem na zdiagnozowanie możliwości optymalizacji zużycia energii
w przedsiębiorstwie jest przeprowadzenie audytu energetycznego, a następnie utrzymanie stałego
monitoringu zużycia energii. Dobrze wykonany audyt pozwala precyzyjnie określić, w jakich
obszarach przedsiębiorstwo ma szanse na znaczne obniżenie kosztów ponoszonych z tytułu zużycia
energii. Ze względu na ogromną liczbę obiektów, urządzeń i linii produkcyjnych, branych pod uwagę
podczas wykonywania audytów, przeprowadzenie pełnego sprawdzenia przedsiębiorstwa
niejednokrotnie wiąże się z ogromnymi kosztami. Na podstawie najczęściej dokonywanych kontroli
wyróżniono obszary poboru energii, w których sporządza się audyty energetyczne. W kolejności
od najczęstszych, są to:







budynki przemysłowe,
pomieszczenia biurowe,
wewnętrzne sieci ciepłownicze,
źródła ciepła, energii elektrycznej i chłodu,
procesy technologiczne,
oświetlenie.

Energieverbrauchsbereiche und Effizienzsteigerung im Unternehmen
Der sinnvollste Weg, um die Möglichkeiten zur Optimierung des Energieverbrauchs in einem
Unternehmen zu diagnostizieren, besteht darin, ein Energieaudit durchzuführen und anschließend
den Energieverbrauch ständig zu überwachen. Durch ein gut durchgeführtes Audit können Sie genau
bestimmen, in welchen Bereichen das Unternehmen die Kosten für den Energieverbrauch erheblich
senken kann. Aufgrund der Vielzahl von Einrichtungen, Geräten und Produktionslinien, die bei der
Durchführung von Audits berücksichtigt werden, ist die Durchführung einer vollständigen
Überprüfung des Unternehmens häufig mit enormen Kosten verbunden. Anhand der am häufigsten
durchgeführten Inspektionen wurden die Bereiche des Energieverbrauchs unterschieden, in denen
Energieaudits erstellt werden. In der Reihenfolge der häufigsten sind es:






Industriegebäude,
Büroräume und Beleuchtung
interne Heizungsnetze,
Wärme-, Strom- und Kältequellen,
technologische Prozesse,
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Procesy technologiczne
Wszelkie działania mające na celu wytworzenie produktu wymagają od zakładu produkcyjnego
poboru odpowiedniej ilości energii. Zmniejszenie jej zużycia w procesach technologicznych wiąże się
z wprowadzeniem odpowiedniej ich organizacji, czyli ze stałym kontrolowaniem i konserwacją
maszyn, okresową modernizacją urządzeń lub ich wymianą na te o znacznie lepszej efektywności
energetycznej. Bardzo pomocne okazują się również drobne usprawnienia procesu technologicznego,
wdrażane co jakiś czas. Znaczną poprawę procesu, zarówno pod względem efektywności
energetycznej, jak i pod względem możliwości polepszenia jakości produktów, daje wprowadzenie
automatyzacji. Automatyzacja procesów technologicznych pozwala na bieżące ich monitorowanie,
a także na sterowanie nimi w czasie rzeczywistym. Dzięki temu układy jako części całego procesu
są płynnie dopasowywane do chwilowego zapotrzebowania, nie pracują one przy pełnym obciążeniu.
Te zabiegi potrafią przynieść poprawę oszczędności o 10–15%. Ponadto wprowadzenie automatyzacji
niejednokrotnie zmniejsza również wykorzystanie materiałów potrzebnych do produkcji, co daje
dodatkowe oszczędności.

Technologische Prozesse
Bei allen Aktivitäten zur Herstellung eines Produkts muss die Produktionsanlage die entsprechende
Energiemenge aufnehmen. Die Reduzierung des Verbrauchs in technologischen Prozessen ist mit der
Einführung einer geeigneten Organisation verbunden, d. h. mit der ständigen Kontrolle und Wartung
von Maschinen, der regelmäßigen Modernisierung von Geräten oder deren Ersatz durch Geräte mit
viel besserer Energieeffizienz. Sehr hilfreich sind auch kleine Verbesserungen des technologischen
Prozesses, die von Zeit zu Zeit durchgeführt werden. Die Einführung der Automatisierung kann den
Prozess sowohl hinsichtlich der Energieeffizienz als auch hinsichtlich der Möglichkeit zur
Verbesserung der Produktqualität erheblich verbessern. Die Automatisierung technologischer
Prozesse ermöglicht deren fortlaufende Überwachung und Steuerung in Echtzeit. Dadurch werden
die Systeme als Teil des gesamten Prozesses reibungslos an den aktuellen Bedarf angepasst, sie
arbeiten dann nicht bei Volllast. Diese Behandlungen können die Einsparungen um 10-15%
verbessern. Darüber hinaus wird durch die Einführung der Automatisierung häufig weniger Material
für die Produktion benötigt, was zu zusätzlichen Einsparungen führt.

Oświetlenie
W codziennym życiu oświetlenie ma dla nas ogromne znaczenie, zarówno jeżeli chodzi
o samopoczucie, jak i bezpieczeństwo. Badania medyczne dowodzą, że oddziałuje ono nie tylko
na nasz wzrok, ale także na cały nasz organizm. Istnieją powszechne standardy projektowania
oświetlenia w obiektach zależne od jego specyfiki oraz przeznaczenia. Człowiek ewolucyjnie
przystosowany jest do funkcjonowania w cyklu oświetlenia kuli ziemskiej, który składa się
w przybliżeniu z 12 godzin dziennych i 12 godzin nocnych. Zmiana tego cyklu może powodować
z początku niezauważalne, jednak bardzo istotne zmiany w funkcjonowaniu organizmu – jego
deregulacja może powodować problemy z zasypianiem oraz znaczne zmniejszenie koncentracji
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i aktywności. Wiedza na temat oddziaływania światła na nasze organizmy i nasze zachowania ma
istotny wpływ na projektowanie oświetlenia.
Bardzo ważne jest zatem odpowiednie jego dobranie. W przypadku oświetlenia sztucznego uzyskanie
dobrej wydolności wzrokowej uzależnione jest od wielu czynników, między innymi od zapewnienia
dobrego natężenia światła na płaszczyznę roboczą, dobrego współczynnika oddawania barw lub
efektu olśnienia. Czynniki te są szczegółowo opisane i ustandaryzowane w różnego rodzaju
wytycznych i normach (np. PN-EN 12464-1:2004). W Niemczech istnieją różne normy (przepisy DIN)
dotyczące oświetlenia.
W budynkach biurowych oświetlenie ma znaczny udział w zużyciu energii elektrycznej, zwłaszcza
jeżeli mamy do czynienia z tradycyjnymi żarówkami lub lampami halogenowymi.
W ostatnich latach obserwuje się bardzo duży postęp technologiczny w dziedzinie oświetlenia.
Na rynku pojawia się coraz więcej produktów, które przy tej samej mocy emitują znacznie silniejsze
światło. Ponadto cechują się znacznie dłuższą żywotnością, dzięki czemu są mniej obciążające
dla środowiska naturalnego.

Beleuchtung
Die Beleuchtung ist für uns im Alltag von großer Bedeutung, sowohl für das Wohlbefinden als auch
für die Sicherheit. Medizinische Untersuchungen zeigen, dass es nicht nur unser Sehvermögen,
sondern auch unseren gesamten Körper betrifft. Es gibt gemeinsame Standards für die Gestaltung
der Beleuchtung in Gebäuden, abhängig von ihrer Spezifität und ihrem Zweck.
Der evolutionäre Mensch ist an die natürlichen Lichtzyklen angepasst, welche aus ungefähr zwölf
Tageslichtstunden und zwölf Nachtstunden besteht. Das Ändern dieses Zyklus kann anfänglich zu
nicht wahrnehmbaren, aber sehr signifikanten Veränderungen in der Funktion des Körpers führen seine Deregulierung kann Probleme beim Einschlafen und eine signifikante Verringerung der
Konzentration und Aktivität verursachen. Zu wissen, wie Licht unseren Körper beeinflusst und wie wir
uns verhalten, hat erhebliche Auswirkungen auf das Lichtdesign.
Daher ist es sehr wichtig, es richtig zu wählen. Bei künstlicher Beleuchtung hängt die Erzielung einer
guten visuellen Leistung von vielen Faktoren ab, einschließlich der Gewährleistung einer guten
Lichtintensität auf der Arbeitsfläche, einer guten Farbwiedergabe oder eines Blendeffekts. Diese
Faktoren werden ausführlich beschrieben und in verschiedenen Arten von Richtlinien und Normen
standardisiert (z. B. PN-EN 12464-1: 2004). In Deutschland existieren verschieden Normen (DINVorschriften) zur Beleuchtung.
In Bürogebäuden trägt die Beleuchtung erheblich zum Stromverbrauch bei, insbesondere bei
herkömmlichen Glühlampen oder Halogenlampen.
In den letzten Jahren wurden auf dem Gebiet der Beleuchtung große technologische Fortschritte
erzielt. Es gibt immer mehr Produkte auf dem Markt, die bei gleicher Leistung viel stärkeres Licht
abgeben. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch eine wesentlich längere Lebensdauer aus, wodurch
sie weniger umweltschädlich sind.
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Zasady energooszczędnego korzystania z urządzeń i instalacji
Sprzęt biurowy
W ostatnich latach tempo, w jakim na rynku pojawiają się nowe urządzenia biurowe, jest ogromne.
Praktycznie z roku na rok oferuje się nam coraz lepsze i sprawniejsze urządzenia. Komputery, laptopy,
drukarki są wyposażone w coraz więcej funkcji, mają coraz więcej możliwości. Z każdą generacją
produktu otrzymujemy lepsze parametry jakości dźwięku, obrazu, druku, przesyłu danych itp.
Ma to jednak swoje konsekwencje. Wprawdzie dzisiejsze komputery charakteryzują się znacznie
większą mocą obliczeniową niż te sprzed kilku lat, jednak związana jest z tym ich zwiększona
energochłonność. Podobnie jest z monitorami i telewizorami plazmowymi. Technologia plazmowa
o bardzo dobrej jakości obrazu cechuje się blisko dwukrotnie większym zużyciem energii elektrycznej
niż stare telewizory kineskopowe. Obecnie powszechniejsze są monitory i wyświetlacze wykonane
w technologii LCD, która ma gorszą jakość obrazu niż plazma, ale w porównaniu do niej zużywa o 75%
mniej energii i o połowę mniej niż telewizory i monitory kineskopowe. Technologie LCD i plazmowe
cały czas są udoskonalane pod względem energochłonności. Szacuje się, że energochłonność
dzisiejszych telewizorów jest o połowę mniejsza w porównaniu do pierwszych produktów tego
rodzaju i przewidywane jest dalsze zmniejszenie poboru mocy. Wybierając monitory i telewizory,
warto wziąć pod uwagę, czy rzeczywiście bardzo wysoka jakość tego sprzętu jest niezbędna. Czasami
do pracy wystarczy monitor o nieco gorszych parametrach, ale za to o bardzo niskim poziomie
poboru energii. Analogicznie zasadę tę można stosować do innych urządzeń w biurze.
Dużo istotniejszą kwestią przy wyborze sprzętu biurowego jest jego energochłonność w momencie,
kiedy sprzęt znajduje się w tzw. stanie czuwania (ang.stand-by). Jest to okres, w którym drukarka,
telewizor czy faks nie wykonują swojej pracy zgodnie z przeznaczeniem, ale mimo to wciąż pobierają
energię na podtrzymanie niektórych procesów, pozwalających w dowolnej chwili „wybudzić”
urządzenie do dalszej pracy. Prąd jest wtedy zużywany np. do świecenia diody, zegarka, małego
wyświetlacza. Pobór mocy w czasie czuwania zależy od urządzenia i waha się w granicach od 0,5 W
do nawet 40 W. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że w biurze jest zazwyczaj od kilku
do
kilkudziesięciu, a w większych firmach nawet do kilkuset urządzeń, które mogą przechodzić w tryb
czuwania, to okazuje się, że łączna moc może sięgnąć kilkuset watów. Jest to energia, za którą
przedsiębiorca płaci, nic na tym nie zyskując.
Sprawdźmy to na przykładzie drukarki laserowej, która znajduje się w każdym biurze.
Średnie użycie drukarki na biuro to około 500 godzin rocznie, w trybie czuwania natomiast działa ona
przez 8260 godzin rocznie i pobiera wówczas 13 W mocy:
8260 h x 13 W = 107,38 kWh
107,38 kWh x 0,6 zł/kWh = 64,43 zł
W Niemczech cena za 1 kWh wynosi około 13 do 23 centów.
Jak pokazują wyliczenia powyżej, w ciągu roku można zaoszczędzić na samej tylko drukarce około
60 zł (w Niemczech od 13,95 do 24,69 €) . Dodając do tego inne urządzenia, pracujące w trybie standby w biurze,roczne oszczędności mogą sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych w zależności od wielkości
biura.
Co prawda niektóre urządzenia, takie jak faks, alarm lub telefon bezprzewodowy, muszą pozostać
w trybie gotowości, to jednak sprzęt typu telewizor, drukarka czy projektor można wyłączyć ze stanu
czuwania po godzinach pracy biura. W nocy nie jest nam potrzebny, po co więc zostawiać go
w uśpieniu, aby pobierał energię elektryczną. Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem jest
odłączenie urządzeń od sieci. Wtedy mamy pewność, że sprzęt nie zużywa żadnego prądu w ogóle.
Obecnie mamy do dyspozycji różnego rodzaju rozdzielacze, listwy zasilające i gniazdka z wyłącznikami, które umożliwiają nam łatwe i szybkie oddzielenie wszystkich podłączonych przez nie
urządzeń od sieci (np. monitora, komputera i drukarki).
Kolejnym przykładem częstego, i bywa, że nieświadomego,marnowania energii jest pozostawianie
w gniazdkach elektrycznych różnego rodzaju ładowarek i zasilaczy, np. do telefonów komórkowych.
Urządzenia te pobierają energię nawet wtedy, kiedy nie są podłączone do żadnego urządzenia. Łatwo
to sprawdzić,przykładając rękę do zasilacza wetkniętego do gniazdka – jeżeli jest ciepły, to znaczy,
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że cały czas czerpie prąd. Jakie zatem praktyki warto stosować, aby oszczędzać energię w biurze?
Oto kilka wskazówek:
 unikać zostawiania włączonych urządzeń na noc i w weekendy, kiedy na pewno nie będą
używane;
 podłączać sprzęt do sieci za pomocą listwy zasilającej – urządzenia takie jak drukarka
i komputer mogą pobierać energię nawet po ich wyłączeniu. Dodatkową zaletą listwy
zasilającej jest to, że ma zabezpieczenia, chroniące nasz sprzęt przed zniszczeniem
w przypadku gwałtownych skoków napięcia w sieci;
 wyłączać komputer przy dłuższej przerwie w pracy – jest to opłacalne już przy przerwie
powyżej 15 minut;
 korzystać z systemowego oprogramowania do optymalizowania zużycia energii, w jakie
wyposażony jest komputer – pozwala to na znaczne obniżenie poboru energii, gdy moc
obliczeniowa sprzętu nie jest w pełni wykorzystywana;
 urządzenia takie jak drukarka czy skaner uruchamiać bezpośrednio przed użyciem –
nowocześniejsze sprzęty uruchamiają się szybko i nie ma potrzeby, przy rzadszym z nich
korzystaniu, trzymania ich w trybie stand-by;
 przy zakupie nowego urządzenia brać pod uwagę jego energooszczędność – warto się
zastanowić, jaki sprzęt jest nam tak naprawdę potrzebny. Na przykład drukarka laserowa
zużywa znacznie więcej energii niż drukarka atramentowa. Z kolei monitory LCD są blisko
o połowę mniej energochłonne niż tradycyjne CRT, dlatego jeśli nie jest potrzebna bardzo
wysoka jakość obrazu, wybierzmy monitory ciekłokrystaliczne;
 przy zakupie drukarki decydować się na modele, które mają możliwość drukowania
dwustronnego – pozwoli to zaoszczędzić nie tylko energię, ale także papier;
 korzystać z papieru pochodzącego z recyklingu – produkcja takiego papieru jest o 70% mniej
energochłonna. Ponadto może to wpłynąć pozytywnie na wizerunek firmy jako przyjaznej
środowisku;
 wymieniać stare komputery stacjonarne na laptopy – komputer stacjonarny pobiera około
150 200 W energii. Laptopy o podobnych parametrach technicznych zużywają około
30–40 W. Obecnie nie ma praktycznie różnicy w cenie między komputerami stacjonarnymi
a przenośnymi;
 przy zakupie sprzętu zwracać uwagę na jego specyfikację techniczną – znajdziemy tam
informacje na temat poboru mocy, zarówno w normalnej pracy, jak i w trybie stand-by;
 wybierać sprzęt adekwatny do naszych potrzeb – mniejsze urządzenia pobierają mniej
energii.

Grundsätze für den energieeffizienten Einsatz von Geräten und Anlagen
Büroausstattung
Das Tempo, mit dem neue Bürogeräte auf den Markt gebracht wurden, war in den letzten Jahren
enorm. Praktisch jedes Jahr werden uns bessere und effizientere Geräte angeboten. Computer,
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Laptops, Drucker sind mit immer mehr Funktionen ausgestattet, sie bieten immer mehr
Möglichkeiten. Mit jeder Produktgeneration erhalten wir bessere Ton-, Bild-, Druck-,
Datenübertragungsqualitätsparameter usw. Dies hat jedoch Konsequenzen. Obwohl heutige
Computer durch eine viel größere Rechenleistung gekennzeichnet sind als noch vor einigen Jahren,
ist ein erhöhter Energieverbrauch damit verbunden. Ähnlich verhält es sich mit Monitore und
Plasmafernseher. Die Plasmatechnologie mit sehr guter Bildqualität verbraucht fast doppelt so viel
Strom wie alte CRT-Bildschirme. Derzeit sind Monitore und Displays in LCD-Technologie häufiger
anzutreffen, die jedoch eine schlechtere Bildqualität als Plasma aufweisen. Im Vergleich zu Plasma
verbrauchen sie dagegen 75% weniger Energie und halb so viel wie Fernsehgeräte und CRTMonitore. LCD- und Plasmatechnologien werden hinsichtlich des Energieverbrauchs ständig
verbessert. Die heutigen Fernsehgeräte sind schätzungsweise weniger energieintensiv als die ersten
Produkte ihrer Art, und eine weitere Reduzierung des Stromverbrauchs wird erwartet. Bei der
Auswahl von Monitoren und Bildschirmen ist zu berücksichtigen, ob die sehr hohe Qualität dieser
Geräte wirklich notwendig ist. Manchmal reicht ein Monitor mit etwas schlechteren Parametern aus,
um zu arbeiten, hat dafür aber einen sehr geringen Energieverbrauch. Ebenso kann dieses Prinzip auf
andere Geräte im Büro angewendet werden.
Ein viel wichtigeres Thema bei der Auswahl von Bürogeräten ist der Energieverbrauch, wenn sich die
Geräte im Standby-Modus befinden. Es ist ein Zeitraum, in dem der Drucker, der Bildschirm oder das
Faxgerät nicht genutzt wird, dennoch Energie zur Unterstützung bestimmter Prozesse verwendet, um
jederzeit für weitere Arbeiten „aufwachen“ zu können. Der Strom wird dann beispielsweise nur
verwendet, um eine Diode, eine Uhr oder eine kleine Anzeige zu beleuchten. Der Stromverbrauch im
Standby-Modus hängt vom Gerät ab und reicht von 0,5 W bis sogar 40 W. Wenn wir die Tatsache
berücksichtigen, dass es im Büro in der Regel von ein paar bis mehrere Dutzend, in größeren
Unternehmen gar bis zu mehreren hundert Geräten gibt, die in den Standby-Modus gehen können,
lässt sich leicht errechnen, dass die Gesamtleistung mehrere hundert Watt erreichen kann. Es ist die
Energie, für die der Unternehmer zahlt, ohne davon zu profitieren.
Schauen wir uns das Beispiel eines Laserdruckers an, der sich in jedem Büro befindet.
Die durchschnittliche Nutzung des Druckers pro Büro beträgt ungefähr 500 Stunden pro Jahr,
während er im Standby-Modus 8.260 Stunden pro Jahr arbeitet und 13 W Strom verbraucht:
8260 h x 13 W = 107,38 kWh
107,38 kWh x 0,6 zł/kWh = 64,43 zł
In Deutschland beträgt der Preis für 1 kWh ca. 13 bis 23 Cent.
Wie die obigen Berechnungen zeigen, kann allein mit dem Drucker etwa 60 PLN (in Deutschland
13,95 bis 24,69 €) pro Jahr gespart werden. Durch Hinzufügen anderer Geräte, die im Büro im
Standby-Modus arbeiten, können die jährlichen Einsparungen je nach Größe des Büros bis zu
mehreren tausend Zloty/Euro betragen.
Während einige Geräte, wie z. B. ein Faxgerät, ein Alarm oder ein schnurloses Telefon, im StandbyModus bleiben müssen, können Geräte wie ein Bildschirm, ein Drucker oder ein Projektor außerhalb
der Bürozeiten ausgeschaltet werden. Wir brauchen es nachts nicht, warum also im Standby-Modus
lassen, damit es Strom zieht? Am einfachsten und effektivsten ist es, Geräte vom Netzwerk zu
trennen. Dann sind wir sicher, dass das Gerät überhaupt keinen Strom verbraucht. Derzeit haben wir
verschiedene Arten von Verteilern, Steckdosenleisten und Steckdosen mit Schaltern, mit denen wir
alle angeschlossenen Geräte (z. B. Monitor, Computer und Drucker) einfach und schnell vom
Netzwerk trennen können.
Ein weiteres Beispiel für häufige und manchmal unbewusste Energieverschwendung besteht darin,
verschiedene Arten von Ladegeräten und Netzteilen, z. B. für Mobiltelefone, in Steckdosen zu lassen.
Diese Geräte verbrauchen Energie, auch wenn sie an kein Gerät angeschlossen sind. Sie können dies
leicht überprüfen, indem Sie Ihre Hand auf das in die Steckdose eingesteckte Netzteil legen. Wenn es
warm ist, verbraucht es ständig Strom. Welche Methoden sind es also wert, im Büro Energie zu
sparen? Hier sind einige Tipps:
 Lassen Sie die Geräte nachts und am Wochenende nicht eingeschaltet, wenn sie nicht
verwendet werden.
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 Verwenden Sie eine Steckdosenleiste, um Geräte an das Netzwerk anzuschließen. Geräte wie
Drucker und Computer können auch im ausgeschalteten Zustand Strom ziehen. Ein
zusätzlicher Vorteil der Steckdosenleiste besteht darin, dass sie Schutzvorrichtungen bietet,
die unsere Geräte vor Beschädigungen bei plötzlichen Spannungsspitzen im Netzwerk
schützen.
 Schalten Sie den Computer während einer längeren Arbeitspause aus - es ist auch nach einer
Pause von mehr als 15 Minuten rentabel.
 Verwenden Sie Systemsoftware, um den Energieverbrauch des Computers zu optimieren,
dies ermöglicht eine erhebliche Reduzierung des Energieverbrauchs, wenn die
Rechenleistung der Hardware nicht vollständig genutzt wird.
 Geräte wie Drucker oder Scanner sollten unmittelbar vor der Verwendung gestartet werden,
moderne Geräte werden schnell gestartet und müssen nicht im Standby-Modus gehalten
werden, wenn sie weniger häufig verwendet werden.
 Berücksichtigen Sie beim Kauf eines neuen Geräts dessen Energieeffizienz - es lohnt sich zu
überlegen, welche Geräte wirklich benötigt werden. Beispielsweise verbraucht ein
Laserdrucker viel mehr Energie als ein Tintenstrahldrucker, auf der anderen Seite sind LCDMonitore fast halb so energieaufwendig wie herkömmliche CRTs, wenn sie also keine sehr
hohe Bildqualität benötigen, wählen sie Flüssigkristallmonitore
 Entscheiden Sie sich beim Kauf eines Druckers für Modelle mit doppelseitigem Druck - dies
spart nicht nur Energie, sondern auch Papier.
 Verwenden Sie Recyclingpapier - die Herstellung dieses Papiers ist 70% weniger
energieintensiv. Darüber hinaus kann es das Image des Unternehmens als umweltfreundlich
positiv beeinflussen.
 Ersetzen Sie alte Desktops durch Laptops - der Desktop-Computer verbraucht ungefähr
150-200 Watt Energie, Laptops mit ähnlichen Spezifikationen verbrauchen etwa 30-40 W.
Derzeit gibt es praktisch keinen Preisunterschied zwischen Desktop- und Laptop-Computern.
 Beachten Sie beim Kauf von Geräten die technischen Daten, dort finden Sie Informationen
zum Stromverbrauch, sowohl im normalen Betrieb als auch im Standby-Modus.
 Wählen Sie Geräte, die unseren Anforderungen entsprechen - kleinere Geräte verbrauchen
weniger Energie.

Oświetlenie
Oświetlenie jest jednym z najważniejszych elementów w firmie, które pobierają energię. Nieważne,
czy instalacja dotyczy małego biura usługowego, czy wielkiej hali produkcyjnej – w każdym
z pomieszczeń znajduje się i jest używane sztuczne światło. Oświetlenie ma ogromny wpływ
na człowieka. Za pomocą zmiany jego parametrów w czasie pracy możemy w sposób niezauważalny
stymulować ludzi i poprawiać ich samopoczucie, a dzięki temu produktywność. Związane jest to
z dzienno-nocnym cyklem produkcji hormonów w organizmie człowieka, głównie melatoniny
i kortyzolu. Kortyzol odpowiada między innymi za produkcję glukozy, która dostarcza energię
do komórek naszego ciała. Największe stężenie tego hormonu przypada zaś na godziny poranne,
co oznacza, że w tym czasie jesteśmy pobudzeni i gotowi do działania. Z upływem kolejnych godzin
poziom kortyzolu spada, co przygotowuje nas do spokojnej nocy. Melatonina z kolei to hormon
odpowiadający za dobry sen. Jej poziom w organizmie jest odwrotny do poziomu kortyzolu –
największy nocą, obniżający się nad ranem i niski do końca dnia.
Stan tych hormonów w organizmie regulowany jest natężeniem światła, dlatego tak ważne jest
dobrze przygotowane oświetlenie w miejscu pracy. Kiedy pracownicy mają odpowiednio doświetlone
stanowiska, zachowują lepszą koncentrację. Dzięki temu szybciej wykonują swoje czynności,
popełniają znacznie mniej błędów, a także rzadziej biorą zwolnienia chorobowe.
Aby za pomocą oświetlenia stworzyć optymalne warunki w miejscu pracy, należy zwrócić uwagę na:
 zapewnienie odpowiedniego natężenia oświetlenia powierzchni roboczej, aby nie
nadwyrężać wzroku pracowników – natężenie światła powinno wynosić, zgodnie z normą,
minimum 300 lx (luksów). Warto jednak je zwiększyć, ponieważ starsi pracownicy, powyżej
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50. roku życia, potrzebują znacznie silniejszego światła niż młodsi, aby np. spokojnie
przeczytać tekst pisany drobną czcionką;
 zastosowanie światła o zwiększonym udziale niebieskiego widma, które poprawia ostrość
widzenia bez zwiększania natężenia światła,w celu poprawienia wydolności wzrokowej
starszych pracowników;
 stymulację pracowników poprzez zastosowanie regulacji oświetlenia w cyklu światło–
ciemność w celu poprawienia ich koncentracji.
Istnieją odpowiednie normy i wytyczne odnośnie projektowania oświetlenia, zależne
od przeznaczenia pomieszczeń. Dotyczą one wielu istotnych parametrów, pozwalających na
komfortowe warunki pracy. Należą do nich m.in.: natężenie oświetlenia, współczynnik oddawania
barw, równomierność oświetlenia i inne. Nieprzerwanie od wielu lat systemy oświetleniowe,
instalowane w biurach lub budynkach przemysłowych, bazują na technologii fluorescencyjnej
(popularne świetlówki). W ostatnim czasie jednak na rynek wchodzą jeszcze bardziej
energooszczędne technologie, pozwalające również na lepsze sterowanie oświetleniem. Ponadto,
dzięki coraz szerszej wiedzy na temat wpływu światła na funkcjonowanie człowieka, można pełniej
dostosować warunki oświetleniowe do wymagań pracownika i stanowiska pracy.
Główną rolą sztucznego oświetlenia jest dostarczenie odpowiedniego światła, gdy światło słoneczne
jest niewystarczające. Dodatkowo pełni ono ważną funkcję estetyczną, ponieważ poprawia lub
całkowicie zmienia wrażenia wizualne, tworzy specyficzny nastrój w pomieszczeniu i wpływa na stan
emocjonalny.
Oświetlenie wewnątrz budynków dzieli się na trzy podstawowe typy: oświetlenie ogólne, miejscowe
i dekoracyjne. Głównym zadaniem oświetlenia ogólnego jest rozjaśnienie całej przestrzeni
pomieszczenia, aby zapewnić w nim odpowiednią widoczność. W tym celu używamy lamp
sufitowych, najczęściej świetlówek kompaktowych, rzadziej – halogenowych. Światło ogólne jest
zwykle specjalnie rozproszone lub odbite od sufitów i ścian. To najczęściej i najdłużej stosowane
oświetlenie w miejscu pracy, dlatego ma ono największy potencjał w oszczędzaniu energii, i powinno
być w pierwszej kolejności optymalizowane pod względem energooszczędności.
Oświetlenie miejscowe z kolei służy do zapewnienia odpowiednich warunków na stanowisku pracy
podczas jej wykonywania. Przykładem może być tutaj lampka do czytania lub lampka doświetlająca
blat do robót precyzyjnych (np. jubilerskich czy zegarmistrzowskich). Wymogiem dla tego typu
produktów jest dostarczenie mocnego jasnego światła, skierowanego bezpośrednio na obszar
wykonywania czynności, w taki sposób aby nie oślepiało. Stosowane są w tym przypadku różnego
rodzaju lampy stojące, biurkowe czy na wysięgnikach.
Oświetlenie dekoracyjne zaś to oświetlenie, które ma za zadanie wyróżnienie poszczególnych
elementów w pomieszczeniu lub stworzenie w nim odpowiedniego nastroju. Bardzo często ogranicza
się zasięgiem tylko do pewnego obszaru, wykorzystuje grę światła i cienia, ma jedną wyróżniającą się
barwę. Odpowiednio dobrane pozwala wyeksponować powierzchnię i kształt przedmiotów, nadając
im wyjątkowe cechy wizualne. W tym celu wykorzystywane są lampy emitujące skupioną wiązkę
światła, bezpośrednio oświetlające dany obiekt. Ostatnio popularne stały się podświetlenia
za pomocą taśm LED.
Aby odpowiednio oświetlić pomieszczenie, należy uwzględnić wszystkie trzy typy oświetlenia: ogólne,
miejscowe i dekoracyjne. Pozwoli to na osiągnięcie pożądanego imponującego efektu i stworzenie
przyjemnej, komfortowej atmosfery w miejscu pracy.
W zakładach przemysłowych i biurach stosuje się oświetlenie zróżnicowane pod względem rodzaju
emisji światła. Możemy podzielić je na trzy rodzaje: bezpośrednie, pośrednie oraz bezpośredniopośrednie.
Oświetlenie bezpośrednie to takie, w którym promienie światła kierowane są wprost na płaszczyznę
roboczą, bez odbić od innych powierzchni. Przykładem mogą tu być oświetleniowe oprawy sufitowe
lub podwieszane na stropach, świecące wprost na podłogę i blaty robocze, a także lampy stojące
i biurkowe oświetlające miejsce pracy. Przy takim oświetleniu pozioma płaszczyzna jest najjaśniejszą
powierzchnią w danej przestrzeni. Oświetlenie bezpośrednie ma wysoką efektywność, ponieważ
nie napotyka po drodze na żadne przeszkody i nie odbija się od innych płaszczyzn, co zmniejszałoby
ilość docierającego światła. Wadą tego rozwiązania może być częściowe oślepianie użytkowników,
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pojawiające się cienie przeszkód znajdujących się na drodze światła lub niepożądane odbicia
z lśniących powierzchni.
Oświetlenie pośrednie polega na tym, że strumień światła trafia najpierw na powierzchnię sufitu lub
ściany. Dopiero po odbiciu i rozproszeniu dociera na płaszczyznę roboczą. W tym rozwiązaniu ściany
i sufit stają się najjaśniejszymi powierzchniami w pomieszczeniu. Efektem tego jest optyczne
powiększenie wnętrza. Ponieważ propagacja światła w przypadku oświetlenia pośredniego jest
podobna do propagacji światła dziennego, działa ono bardziej komfortowo niż oświetlenie
bezpośrednie. Rozproszone światło eliminuje również cienie. Wadą zaś oświetlenia pośredniego jest
potrzeba zastosowania mocniejszego źródła światła, które jest jednocześnie bardziej energochłonne.
To również rozwiązanie droższe pod względem kosztów instalacji w porównaniu do oświetlenia
bezpośredniego.
Oświetlenie bezpośrednio-pośrednie to połączenie dwóch poprzednich rozwiązań. Po pierwsze,
oświetla bezpośrednio płaszczyznę roboczą, po drugie, kieruje część światła na sufit, które jako
rozproszone oświetla przestrzeń w pomieszczeniu. Wiele osób z tego względu poleca ten typ
oświetlenia. Koszty instalacji są zbliżone do kosztów instalacji oświetlenia pośredniego. Dodatkowym
atutem jest też możliwość regulacji proporcji oświetlenia bezpośredniego i pośredniego, dzięki czemu
można zmieniać efekty oświetleniowe.
Wiemy już, jakie są rodzaje oświetlenia oraz co je cechuje. Jak zatem dobrać odpowiednie
oświetlenie do pomieszczenia? Powinno ono być przede wszystkim dopasowane do przeznaczenia
wnętrza. Tam, gdzie pracujemy, światło powinno mieć barwę białą, ponieważ pozwala dostrzec
więcej szczegółów, a ponadto wpływa pobudzająco i poprawia koncentrację.
Aby odpowiednio dobrać oświetlenie, trzeba zwracać uwagę na:
 źródło światła – jego rodzaj (żarówki tradycyjne lub halogenowe, świetlówki, urządzenia
LED), klasę energetyczną, żywotność, liczbę cykli włącz wyłącz, barwę światła,współczynnik
oddawania barw itp.;
 oprawy oświetleniowe– ważny jest ich kształt, to, jak kierują światło, dopasowanie estetyką
do typu pomieszczenia i jego przeznaczenia;
 rozmieszczenie źródeł światła w pomieszczeniu;
 system oświetlenia – sterowanie i regulacja, a także możliwości instalacji elektrycznej;
 urządzenia dodatkowe – służące do niwelowania zjawiska olśnienia;
 energooszczędność i ekonomię instalacji.
Źródła światła możemy podzielić na trzy grupy: żarówki, świetlówki i oświetlenie LED. Różnią się one
od siebie m.in. żywotnością, wydajnością, barwą światła i ceną.
Wyróżniamy dwa rodzaje żarówek. Pierwszy to żarówki tradycyjne – najstarszy typ żarówek- światło
jest wytwarzane poprzez rozżarzony cienki drucik z wolframu. Emitują ciepłe światło o natężeniu
zależnym od mocy żarówki. Mają niską skuteczność świetlną, co oznacza, że większość energii
w żarówce przetwarzana jest na ciepło. Ich bańki mogą być całkowicie przezroczyste lub matowe,
bezbarwne lub barwione. Żarówki te są tanie w zakupie, ale drogie w eksploatacji.
Drugi rodzaj to żarówki halogenowe. Dają one około dwóch razy więcej światła niż żarówki tradycyjne
o tej samej mocy. Światło halogenowe ma ciepłą barwę i dobrze oddaje kolory. Żarówki te cechują
się ponadto dwa razy większą żywotnością niż tradycyjne. W zależności od oprawy i bańki mogą
emitować światło skupione lub rozproszone. Świetlówki z kolei dzielą się na liniowe oraz
kompaktowe niezintegrowane. Te pierwsze składają się ze szklanej rurki, prostej lub wygiętej oraz jej
zakończenia przystosowanego do konkretnego rodzaju opraw, które są wyposażone w tzw.
statecznik. Jest to najczęściej spotykane oświetlenie w biurach, halach produkcyjnych
i magazynowych oraz budynkach użyteczności publicznej.
Świetlówki kompaktowe zintegrowane natomiast to takie, w których rurki i stateczniki są ze sobą
trwale połączone. Mogą mieć najróżniejsze kształty i wymiary, są nawet modele wyposażone
w szklaną bańkę, imitujące tradycyjną żarówkę, które wkręcane są w miejsce tradycyjnych żarówek.
Dzięki temu świetlówki znalazły powszechne zastosowanie w gospodarstwach domowych.
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Świetlówki kompaktowe mają pięć razy lepszą sprawność i dziesięć razy większą żywotność
w porównaniu do żarówek tradycyjnych. Zdecydowanie warto stosować je w pomieszczeniach takich
jak salon czy kuchnia, gdzie czas świecenia jest znacznie dłuższy.
Najnowszym osiągnięciem w technologii oświetlenia są diody LED (ang. Light Emitting Diode). Sama
technologia półprzewodnikowych źródeł światła jest znana już od wielu lat, jednak dopiero
w ostatnim czasie dokonał się ogromy postęp w tej dziedzinie. Dzisiaj diody LED są źródłami światła
o znacznie lepszej skuteczności świecenia niż świetlówki i żarówki. Osiągają sprawność ponad 20%,
a przewiduje się, że osiągnie ona poziom około 30%. Z diod LED można tworzyć urządzenia
przypominające wyglądem lampy żarowe i świetlówki, które pasują do tych samych gniazd. Dzięki
temu jesteśmy w stanie zmienić źródło światła bez potrzeby zmiany opraw. Można nadać im
praktycznie dowolny kształt. Obecnie na rynku dostępne są diody o barwie promieniowania z całego
obszaru widma widzialnego, co pozwala na ich szerokie zastosowanie (mogą np. zastępować drogie
i energochłonne lampy sodowe, służące do naświetlania hodowli roślin).
Lampy LED zasilane są prądem stałym o niskim napięciu, dzięki czemu do świecenia potrzebują
naprawdę niewielkiej ilości prądu. Trwałość ich świecenia sięga około 30 tys. godzin i więcej, dzięki
czemu można zmniejszyć częstość przeprowadzanych konserwacji oświetlenia. Zwarta budowa tych
lamp oraz brak części szklanych i żarników sprawiają, że są one znacznie bardziej odporne
na uszkodzenia mechaniczne.
Ogromną zaletą półprzewodnikowych źródeł światła jest to, że można płynnie sterować
ich natężeniem, a także łatwo integrować je z systemami komputerowymi, co pozwala na pełną
automatyzację oświetlenia. W ostatnich latach technologia LED staje się coraz tańsza i powoli zaczyna
wypierać inne źródła światła.
Światłem można odpowiednio sterować – służą do tego różnego rodzaju urządzenia pomocnicze:
urządzenia sterujące i komputerowe systemy sterowania światłem. Dzięki takim rozwiązaniom, mimo
nieco większych kosztów inwestycyjnych poniesionych na początku, przedsiębiorstwo może
oszczędzić znaczne pieniądze i uniknąć niepotrzebnego zużywania energii.
Do sterowania oświetleniem stosuje się różnego rodzaju czujniki ruchu i czujniki zmierzchowe.
Stosowanie ich jest wygodnym rozwiązaniem, ponieważ często zdarza się nam zapomnieć wyłączyć
światło, gdy wychodzimy z pomieszczenia lub opuszczamy zakład. W takich przypadkach czujka
zabezpiecza nas przed niepotrzebnym marnowaniem energii, która przecież kosztuje.
Czujniki ruchu reagują na promieniowanie podczerwone, które jest emitowane przez każdy żywy
organizm, czujniki zmierzchowe natomiast reagują na zmianę natężenia światła dziennego. Kiedy
poziom natężenia spadnie poniżej pewnej progowej wartości, wówczas czujka wyśle sygnał
do urządzeń świecących i uruchomi je.
Bardziej zaawansowane systemy oświetlenia połączone są z panelami sterującymi lub komputerami,
co pozwala dodatkowo na regulację natężenia światła. Pozwala to także na tworzenie tzw.
scenariuszy, czyli konfigurację poszczególnych urządzeń pod względem parametrów świecenia.
Systemy te zwiększają również bezpieczeństwo, ponieważ dzięki nim można symulować obecność
pracowników w budynku poprzez włączanie i wyłączanie świateł i odstraszyć w ten sposób
potencjalnych włamywaczy. Obecnie systemy sterowania pozwalają na łączenie się z nimi za pomocą
Internetu. Daje to możliwość programowania i sterowania oświetleniem w pomieszczeniach
praktycznie z każdego miejsca na ziemi.
Zużycie energii tak naprawdę zależy głównie od rodzaju źródła światła, ale także od opraw oraz
systemu regulacji i sterowania. Równie istotne jest odpowiednie zaprojektowanie oświetlenia,
zgodnie z jego przeznaczeniem. Przy planowaniu instalacji oświetleniowej warto zwrócić uwagę
na możliwość jej modernizacji po upływie zalecanego czasu jej eksploatacji.
Najważniejsze zasady energooszczędnego używania światła:
 wyłączać zbędne oświetlenie;
 maksymalnie wykorzystywać światło naturalne;
 jeśli to możliwe, stosować energooszczędne oświetlenie (świetlówki), dzięki czemu można
zaoszczędzić nawet 80% energii;
 jeśli to możliwe, wybierać oświetlenie LED, nie tradycyjne – żywotność jednej tradycyjnej
żarówki to około 1 tys. h, najlepsze zaś diody LED mogą świecić nawet 20 tys. h;
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 kupować świetlówki o wydłużonej żywotności i dużej liczbie cykli włącz–wyłącz (nawet
do 600 tys. cykli) – oszczędzamy w ten sposób nie tylko pieniądze i energię, ale również
środowisko, ponieważ świetlówki energooszczędne traktowane są jako odpady
niebezpieczne (należy je wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników);
 w pomieszczeniu oświetlanym świetlówką energooszczędną nie gasić światła, gdy
wychodzimy na krótki czas (do 5 min) – zbyt częste włączanie światła skraca czas życia
świetlówki;
 stosować jasne kolory w wystrojach pomieszczeń – jaśniejsze wnętrza sprawiają, że mniej
korzystamy z oświetlenia;
 pamiętać, że żarówki nie świecą z taką samą sprawnością, co oznacza, że trzy żarówki o mocy
40 W dają mniej więcej tyle samo światła co jedna żarówka 100-watowa, a nie 120-watowa;
 pamiętać o regularnym czyszczeniu opraw oświetleniowych i żarówek – osadzający się kurz
znacznie ogranicza skuteczność świecenia; silne zabrudzenia powodują spadek skuteczności
świecenia nawet o 50%;
 w miejscach, w których nie jest wymagane bardzo dobre oświetlenie, stosować układy
wyposażone w diody LED – moc diod LED to zaledwie kilka watów na sztukę, ponadto są one
bardzo żywotne;
 stosować czujniki ruchu i obecności ludzi – światło włącza się tylko wtedy, kiedy jest to
potrzebne, i automatycznie się wyłącza;
 jeżeli to możliwe, dopasowywać światło do chwilowych potrzeb, np. poprzez używanie
ściemniaczy lub opraw z kilkoma źródłami;
 podczas pracy przy biurku używać dodatkowo indywidualnego oświetlenia zamiast silnego
oświetlenia ogólnego;
 przy zakupie lamp zwracać uwagę, czy oprawy oświetleniowe nie zasłaniają zbytnio samych
źródeł światła (ciemne szkło, kierunek światła).

Beleuchtung
Beleuchtung ist eine der wichtigsten Komponenten in einem Unternehmen, das Energie verbraucht.
Es spielt keine Rolle, ob es sich bei der Installation um ein kleines Servicebüro oder eine große
Produktionshalle handelt - in jedem Raum befindet sich künstliches Licht, das verwendet wird. Die
Beleuchtung hat einen enormen Einfluss auf den Menschen. Durch die Änderung der Parameter
während der Arbeit können wir Menschen unmerklich stimulieren und ihr Wohlbefinden und damit
ihre Produktivität verbessern. Es hängt mit dem Tag-Nacht-Zyklus und der Produktion von Hormonen
(hauptsächlich Melatonin und Cortisol) im menschlichen Körper zusammen. Cortisol ist unter
anderem für die Produktion von Glukose verantwortlich, die die Zellen unseres Körpers mit Energie
versorgt. Die höchste Konzentration dieses Hormons fällt in die Morgenstunden, was bedeutet, dass
wir während dieser Zeit energetisiert und bereit sind zu handeln. Mit den Stunden sinkt der
Cortisolspiegel und bereitet uns auf eine erholsame Nacht vor. Melatonin wiederum ist das Hormon,
das für einen guten Schlaf verantwortlich ist. Sein Körperspiegel ist dem Cortisolspiegel
entgegengesetzt - der höchste in der Nacht, der morgens abnimmt und bis zum Ende des Tages
niedrig ist.
Der Zustand dieser Hormone im Körper wird durch die Lichtintensität reguliert, weshalb eine gut
vorbereitete Beleuchtung am Arbeitsplatz so wichtig ist. Wenn Arbeitsplätze richtig beleuchtet
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haben, können sich die Mitarbeiter besser konzentrieren, erledigen sie ihre Aufgaben schneller,
machen weniger Fehler und sind seltener krank.
Beachten Sie Folgendes, um mit Beleuchtung optimale Bedingungen am Arbeitsplatz zu schaffen:
 Gewährleistung einer angemessenen Beleuchtung der Arbeitsfläche, um das Sehvermögen
der Mitarbeiter nicht zu beeinträchtigen - die Lichtintensität sollte gemäß Standard
mindestens 300 Lux betragen. Es lohnt sich jedoch, sie zu erhöhen, da ältere Mitarbeiter
über 50 viel stärkeres Licht benötigen als jüngere, um beispielsweise Text in Kleinbuchstaben
ruhig lesen zu können.
 die Verwendung von Licht mit einem erhöhten Anteil des blauen Spektrums, das die
Sehschärfe verbessert, ohne die Lichtintensität zu erhöhen, um die Sehleistung älterer
Arbeitnehmer zu verbessern
 Anregung der Mitarbeiter durch Anwendung der Lichtsteuerung im Hell-Dunkel-Zyklus, um
ihre Konzentration zu verbessern.
Abhängig vom Zweck der Räume gibt es geeignete Standards und Richtlinien für die Lichtgestaltung.
Sie betreffen viele wichtige Parameter, die komfortable Arbeitsbedingungen ermöglichen. Dazu
gehören unter anderem: Beleuchtungsstärke, Farbwiedergabeindex, Gleichmäßigkeit der
Beleuchtung und andere. In Büros oder Industriegebäuden installierte Beleuchtungssysteme basieren
seit vielen Jahren kontinuierlich auf Fluoreszenztechnologie (beliebte Leuchtstofflampen). In letzter
Zeit sind jedoch noch mehr energiesparende Technologien auf den Markt gekommen, die auch eine
bessere Lichtsteuerung ermöglichen. Darüber hinaus ist es dank des breiteren Wissens über den
Einfluss von Licht auf die menschliche Funktionsweise möglich, die Lichtverhältnisse vollständig an
die Anforderungen des Arbeitnehmers und des Arbeitsplatzes anzupassen.
Die Hauptaufgabe der künstlichen Beleuchtung besteht darin, bei unzureichendem Sonnenlicht
ausreichend Licht bereitzustellen. Darüber hinaus hat es eine wichtige ästhetische Funktion, da es
das visuelle Erlebnis verbessert oder vollständig verändert, eine bestimmte Stimmung im Raum
erzeugt und den emotionalen Zustand beeinflusst.
Die Innenbeleuchtung ist in drei Grundtypen unterteilt: Allgemeinbeleuchtung, lokale Beleuchtung
und dekorative Beleuchtung. Die Hauptaufgabe der Allgemeinbeleuchtung besteht darin, den
gesamten Raum aufzuhellen, um eine ausreichende Sichtbarkeit zu gewährleisten. Zu diesem Zweck
werden Deckenleuchten verwendet, meistens Kompaktleuchtstofflampen, seltener Halogenlampen.
Allgemeines Licht wird normalerweise speziell von Decken und Wänden gestreut oder reflektiert. Es
ist die am häufigste und am längsten verwendete Beleuchtung am Arbeitsplatz, hat daher das größte
Energieeinsparpotenzial und sollte in erster Linie hinsichtlich der Energieeffizienz optimiert werden.
Lokale Beleuchtung wiederum wird verwendet, um während der Ausführung angemessene
Bedingungen am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Ein Beispiel kann eine Leselampe oder eine Lampe
sein, die die Tischplatte für Präzisionsarbeiten beleuchtet (z.B. Schmuck oder Uhrmacherkunst). Die
Anforderung für diese Art von Produkt besteht darin, starkes helles Licht bereitzustellen, das direkt
auf den Bereich der Aktivität gerichtet ist, so dass es nicht blendet. In diesem Fall werden
verschiedene Arten von Stehlampen, Schreibtischlampen oder Verlängerungsarmen verwendet.
Dekorative Beleuchtung ist eine Beleuchtung, die einzelne Elemente im Raum hervorheben oder die
richtige Stimmung erzeugen soll. Sehr oft ist seine Reichweite auf einen bestimmten Bereich
beschränkt, es nutzt das Spiel von Licht und Schatten, es hat eine charakteristische Farbe. Bei
richtiger Auswahl können Oberflächen und Formen von Objekten belichtet und ihnen einzigartige
visuelle Merkmale verliehen werden. Zu diesem Zweck werden Lampen verwendet, die einen
fokussierten Lichtstrahl aussenden und das Objekt direkt beleuchten. In letzter Zeit sind
Hintergrundbeleuchtungen mit LED-Streifen populär geworden.
Um einen Raum richtig zu beleuchten, müssen alle drei Beleuchtungsarten berücksichtigt werden:
allgemein, lokal und dekorativ. Auf diese Weise kann der gewünschte beeindruckende Effekt erzielt
und eine angenehme, komfortable Atmosphäre am Arbeitsplatz geschaffen werden.
In Industrieanlagen und Büros wird eine Beleuchtung verwendet, die sich in Bezug auf die Art der
Lichtemission unterscheidet und in drei Typen eingeteilt wird: direkt, indirekt und direkt-indirekt.
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Die direkte Beleuchtung ist eine Beleuchtung, bei der Lichtstrahlen direkt auf die Arbeitsebene
gerichtet werden, ohne von anderen Oberflächen reflektiert zu werden. Beispiele hierfür sind
Decken- oder abgehängte Deckenleuchten, die direkt auf den Boden und die Arbeitsplatten scheinen,
sowie Steh- und Schreibtischlampen, die den Arbeitsplatz beleuchten. Bei einer solchen Beleuchtung
ist die horizontale Ebene die hellste Oberfläche in einem bestimmten Raum. Direkte Beleuchtung ist
sehr effektiv, da sie auf dem Weg keine Hindernisse aufweist und nicht von anderen Ebenen
reflektiert wird, wodurch die Menge des einfallenden Lichts verringert würde. Der Nachteil dieser
Lösung kann eine teilweise Blendung der Benutzer, das Auftreten von Schatten von Hindernissen auf
dem Weg des Lichts oder unerwünschte Reflexionen von glänzenden Oberflächen sein.
Indirekte Beleuchtung bedeutet, dass der Lichtstrahl zuerst auf die Oberfläche der Decke oder Wand
trifft. Erst nach Reflexion und Dispersion erreicht es die Arbeitsebene. Bei dieser Lösung werden die
Wände und die Decke zu den hellsten Oberflächen im Raum. Das Ergebnis ist eine optische
Vergrößerung des Innenraums. Da die Lichtausbreitung bei indirekter Beleuchtung der bei Tageslicht
ähnlich ist, ist sie komfortabler als die direkte Beleuchtung. Diffuses Licht eliminiert auch Schatten.
Der Nachteil der indirekten Beleuchtung ist die Notwendigkeit, eine leistungsstärkere Lichtquelle zu
verwenden, die auch energieintensiver ist. Es ist auch eine teurere Lösung in Bezug auf die
Installationskosten im Vergleich zu direkter Beleuchtung.
Direkte-indirekte Beleuchtung ist eine Kombination der beiden vorherigen Lösungen. Erstens
beleuchtet es die Arbeitsebene direkt und zweitens lenkt es einen Teil des Lichts an die Decke,
wodurch der Raum diffus beleuchtet wird. Aus diesem Grund empfehlen viele Menschen diese Art
der Beleuchtung. Die Installationskosten entsprechen den Kosten für die Installation der indirekten
Beleuchtung. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, den Anteil der direkten und indirekten
Beleuchtung anzupassen, wodurch Sie die Lichteffekte ändern können.
Wir wissen bereits, welche Beleuchtungsarten es gibt und durch was sie gekennzeichnet sind. Wie
wählt man also die richtige Beleuchtung für den Raum? Es sollte zunächst an den Zweck des
Innenraums angepasst werden. Wo wir arbeiten, sollte das Licht weiß sein, da es uns ermöglicht,
mehr Details zu sehen, eine stimulierende Wirkung hat und die Konzentration verbessert.
Um die richtige Beleuchtung auszuwählen, müssen Sie folgendes beachten:
 Lichtquelle - Typ (herkömmliche oder Halogenlampen, Leuchtstofflampen, LED-Geräte),
Energieklasse,
Lebensdauer,
Anzahl
der
Zyklen,
Einschalten,
Lichtfarbe,
Farbwiedergabeindex, usw.
 Beleuchtungskörper - was zählt, ist ihre Form, wie sie das Licht lenken und welche Ästhetik
dem Raumtyp und seinem Zweck entspricht
 Anordnung der Lichtquellen im Raum
 Beleuchtungssystem - Steuerung und Regelung sowie elektrische Installationsoptionen
 zusätzliche Geräte - zur Beseitigung von Blendung
 Energiesparende und wirtschaftliche Installation
Lichtquellen können in drei Gruppen unterteilt werden: Lampen, Leuchtstofflampen und LEDBeleuchtung. Sie unterscheiden sich unter anderem voneinander in Lebensdauer, Effizienz, helle
Farbe und Preis.
Es gibt zwei Arten von Glühlampen. Die erste ist die herkömmliche Glühlampe - die älteste Art von
Glühlampen - das Licht wird von einem dünnen Wolframdraht erzeugt. Sie senden warmes Licht mit
einer Intensität aus, die von der Leistung der Glühbirne abhängt. Sie haben eine geringe
Lichtausbeute, was bedeutet, dass der größte Teil der Energie in der Glühbirne in Wärme
umgewandelt wird. Die Birnen können vollständig transparent oder gefrostet, farblos oder gefärbt
sein. Diese Lampen sind billig zu kaufen, aber teuer zu betreiben.
Der zweite Typ sind Halogenlampen. Sie liefern etwa doppelt so viel Licht wie herkömmliche
Glühlampen gleicher Leistung. Halogenlicht ist warm und hat eine gute Farbwiedergabe. Darüber
hinaus zeichnen sich diese Lampen durch die doppelte Lebensdauer herkömmlicher Glühbirnen aus.
Je nach Leuchte und Glühlampe können sie entweder fokussiertes oder diffuses Licht emittieren.
Leuchtstofflampen wiederum werden in lineare und kompakte nicht integrierte Lampen unterteilt.
Die ersten bestehen aus einer geraden oder gebogenen Glasröhre, deren Ende an einen bestimmten
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Leuchtentyp angepasst ist. Es ist die häufigste Beleuchtung in Büros, Produktions- und Lagerhallen
sowie in öffentlichen Gebäuden.
Integrierte Kompaktleuchtstofflampen hingegen sind solche, bei denen die Röhren und
Vorschaltgeräte dauerhaft miteinander verbunden sind. Sie können verschiedene Formen und
Abmessungen haben, es gibt sogar Modelle, die mit einer Glühlampe ausgestattet sind, die eine
herkömmliche Glühlampe imitiert und anstelle herkömmlicher Glühlampen verschraubt wird. Dank
dessen sind Leuchtstofflampen in Haushalten weit verbreitet.
Kompaktleuchtstofflampen haben einen fünfmal besseren Wirkungsgrad und eine zehnmal längere
Lebensdauer als herkömmliche Glühlampen. Es lohnt sich auf jeden Fall, sie in Räumen wie einem
Wohnzimmer oder einer Küche zu verwenden, in denen die Beleuchtungszeit viel länger ist.
Die neuesten Errungenschaften in der Lichttechnik sind LEDs (Light Emitting Diode).
Die Technologie der Halbleiterlichtquellen ist seit vielen Jahren bekannt, hat aber erst vor kurzem
große Fortschritte auf diesem Gebiet erzielt. Heute sind LEDs Lichtquellen mit einer viel besseren
Lichtausbeute als Leuchtstofflampen und Glühlampen. Sie erreichen einen Wirkungsgrad von über
20%, und es wird erwartet, dass er einen Wert von etwa 30% erreichen wird. Mit LEDs können
Geräte erstellt werden, die wie Glühlampen und Leuchtstofflampen aussehen, die in dieselben
Fassungen passen. Dank dessen können wir die Lichtquelle wechseln, ohne die Armaturen wechseln
zu müssen. Sie können ihnen praktisch jede Form geben. Derzeit sind auf dem Markt Dioden mit
einer Strahlungsfarbe aus dem gesamten sichtbaren Spektrum erhältlich, die eine breite Verwendung
ermöglichen (z. B. können sie teure und energieaufwendige Natriumlampen zur Bestrahlung von
Pflanzen ersetzen).
LED-Lampen werden mit Gleichstrom mit niedriger Spannung betrieben, sodass sie nur eine sehr
geringe Menge Strom benötigen, um zu leuchten. Die Haltbarkeit ihrer Beleuchtung erreicht etwa
30.000 Stunden und mehr, dank derer sie die Häufigkeit der Beleuchtungswartung reduzieren
können. Die kompakte Struktur dieser Lampen und das Fehlen von Glasteilen und Filamenten
machen sie wesentlich widerstandsfähiger gegen mechanische Beschädigungen.
Der große Vorteil von Halbleiterlichtquellen besteht darin, dass Sie ihre Intensität reibungslos
steuern und sie problemlos in Computersysteme integrieren können, was eine vollständige
Automatisierung der Beleuchtung ermöglicht. In den letzten Jahren ist die LED-Technologie billiger
geworden und beginnt langsam, andere Lichtquellen zu verdrängen.
Das Licht kann richtig gesteuert werden - hierfür werden verschiedene Arten von Zusatzgeräten
verwendet: Steuergeräte und Computerlichtsteuerungssysteme. Dank solcher Lösungen kann das
Unternehmen trotz der zu Beginn leicht höheren Investitionskosten erheblich Geld sparen und
unnötigen Energieverbrauch vermeiden.
Zur Steuerung der Beleuchtung werden verschiedene Arten von Bewegungssensoren und
Dämmerungssensoren verwendet. Ihre Verwendung ist eine bequeme Lösung, da wir oft vergessen,
das Licht auszuschalten, wenn wir den Raum verlassen oder die Anlage verlassen. In solchen Fällen
schützt uns der Detektor vor unnötiger Energieverschwendung, die schließlich Geld kostet.
Bewegungssensoren reagieren auf Infrarotstrahlung, die von jedem lebenden Organismus
abgegeben wird, während Dämmerungssensoren auf Änderungen der Tageslichtintensität reagieren.
Wenn der Intensitätspegel unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, sendet der Detektor ein
Signal an die Beleuchtungsgeräte und aktiviert diese.
Fortgeschrittenere Beleuchtungssysteme sind mit Bedienfeldern oder Computern verbunden, sodass
sie zusätzlich die Lichtintensität einstellen können. Es ermöglicht ihnen auch, die gewünschten
Szenarien, d. h. die Konfiguration einzelner Geräte hinsichtlich der Beleuchtungsparameter zu
erstellen. Diese Systeme erhöhen auch die Sicherheit, indem sie die Anwesenheit von Arbeitern in
einem Gebäude simulieren, indem sie das Licht ein- und ausschalten, wodurch potenzielle Einbrecher
abgeschreckt werden. Derzeit können Sie mit Steuerungssystemen über das Internet eine
Verbindung zu ihnen herstellen. Dies gibt die Möglichkeit, die Beleuchtung in Räumen praktisch von
überall auf der Welt zu programmieren und zu steuern.
Der Energieverbrauch hängt hauptsächlich von der Art der Lichtquelle ab, aber auch von den
Leuchten und dem Regelungs- und Steuerungssystem. Ebenso wichtig ist es, die Beleuchtung
entsprechend dem Verwendungszweck zu gestalten. Bei der Planung einer Beleuchtungsanlage ist
auf die Möglichkeit einer Modernisierung nach der empfohlenen Betriebszeit zu achten.
Die wichtigsten Prinzipien zur energiesparenden Nutzung von Licht:
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 Schalten Sie unnötige Beleuchtung aus.
 Machen Sie das Beste aus natürlichem Licht.
 Verwenden Sie nach Möglichkeit energiesparende Beleuchtung (Leuchtstofflampen), mit der
sie bis zu 80% Energie sparen können.
 Wenn möglich, wählen Sie eine LED-Beleuchtung - die Lebensdauer einer herkömmlichen
Glühbirne beträgt etwa 1.000 Std. und die besten LEDs können bis zu 20.000 Std. leuchten.
 Kaufen Sie Leuchtstofflampen mit verlängerter Lebensdauer und einer großen Anzahl von Ein
/ Aus-Zyklen (bis zu 600.000 Zyklen). Auf diese Weise sparen wir nicht nur Geld und Energie,
sondern schonen auch die Umwelt, da Energiesparlampen als gefährlicher Abfall behandelt
werden (sie sollten in speziell gekennzeichneten Behältern entsorgt werden).
 Schalten sie in einem Raum, der mit einer energiesparenden Leuchtstofflampe beleuchtet ist,
das Licht nicht aus, wenn man für kurze Zeit (bis zu 5 Minuten) rausgeht. Wenn sie das Licht
zu oft einschalten, verkürzt sich die Lebensdauer der Leuchtstofflampe.
 Verwenden sie helle Farben in der Innenausstattung - hellere Innenräume bedeuten, dass
wir weniger Beleuchtung verwenden.
 Denken sie daran, dass Glühlampen nicht mit der gleichen Effizienz leuchten. Dies bedeutet,
dass drei 40 Watt Glühlampen ungefähr die gleiche Lichtmenge abgeben wie eine 100 Watt
Glühlampe und keine 120 Watt Glühlampe.
 Denken Sie daran, Leuchten (Lichtschirme) und Glühbirnen regelmäßig zu reinigen. Staub,
der sich absetzt, verringert die Wirksamkeit der Beleuchtung erheblich. Starker Schmutz
führt zu einer Verringerung der Beleuchtungseffizienz um bis zu 50%.
 Verwenden Sie an Orten, an denen keine sehr gute Beleuchtung erforderlich ist, Systeme mit
LEDs. Die Leistung der LEDs beträgt nur wenige Watt pro Stück und sie sind sehr langlebig.
 Verwenden Sie Bewegungs- und Personensensoren. Das Licht wird nur bei Bedarf
eingeschaltet und automatisch ausgeschaltet.
 Wenn möglich, passen Sie das Licht an die vorübergehenden Bedürfnisse an, z. B. indem Sie
Dimmer oder Leuchten mit mehreren Quellen verwenden.
 Verwenden Sie bei der Arbeit am Schreibtisch eine zusätzliche Einzelbeleuchtung anstelle
einer starken Allgemeinbeleuchtung.
 Achten Sie beim Kauf von Lampen darauf, dass die Leuchten (Lichtschirme) die Lichtquellen
nicht zu stark abdecken (dunkles Glas, Lichtrichtung).

Ogrzewanie
W budynkach mamy wiele urządzeń, które wykorzystują energię w różnej postaci. Jednak największe
jej ilości nie są zużywane przez urządzenia elektryczne. Najwięcej energii pobierane jest
na ogrzewanie budynku. Przeważnie jest to również obszar odznaczający się największym
26

potencjałem oszczędności energii. Duże ograniczenie kosztów można uzyskać przez racjonalne
użytkowanie systemu ogrzewania. Z czasem jednak warto pomyśleć też o przeprowadzeniu kilku
inwestycji, które w efekcie zwrócą się z nawiązką w postaci znacznie obniżonych rachunków.
Główną przyczyną zawyżonego zapotrzebowania na ciepło w większości sytuacji jest niedostateczna
izolacja termiczna budynku. Przegrody zewnętrzne budynku, które mają zbyt cienką warstwę
termoizolacji, znacznie szybciej wypromieniowują ciepło na zewnątrz. Z podobnym problemem
mamy do czynienia w przypadku źle wykonanej lub przestarzałej stolarki okiennej.
Kolejnym powodem zwiększonego poboru ciepła są przestarzałe i (lub) źle eksploatowane instalacje
grzewcze o niskiej sprawności. Instalacje te często są rozregulowane, rury, którymi płynie czynnik
grzewczy (najczęściej woda), są źle zaizolowane, przez co traci się dużo ciepła przy przesyłaniu.
Grzejniki w pomieszczeniach bardzo często są zabrudzone, co również ma duży wpływ na sprawność,
z jaką oddają ciepło do otoczenia. Ponadto w starszych typach instalacji grzewczej nie ma możliwości
aktywnej regulacji systemu i dostosowania pracy grzejników do aktualnych potrzeb użytkowników
pomieszczenia.
Jeżeli budynek jest zasilany z kotłowni, która ma więcej niż dziesięć lat, to można przyjąć,
że znajdujące się w niej urządzenia wymagają modernizacji. Szczególnie dotyczy to kotłowni, gdzie
źródłem zasilania są kotły na paliwa stałe. Warto więc, o ile jest taka możliwość, rozpocząć
modernizację systemu ogrzewania budynku od źródła. Jeżeli zaś mamy zamiar dodatkowo podjąć się
termomodernizacji obiektu, trzeba pamiętać, że w wyniku jej przeprowadzenia zmniejszy się
zapotrzebowanie na ciepło, co warto wziąć pod uwagę przy wyborze nowego kotła. Przy odnawianiu
instalacji grzewczej warto również zainwestować w nowe elementy, pozwalające na automatyczną
regulację systemu grzewczego (zawory termostatyczne, automatykę kotła itp.).
Tak jak wspomniano wcześniej, bardzo ważne jest dobranie mocy kotła do zapotrzebowania
cieplnego budynku. Kocioł o zbyt małej mocy nie będzie w stanie odpowiednio ogrzać pomieszczeń.
Zbyt duży natomiast, działający przy zbyt małym obciążeniu, będzie przynosił dodatkowe straty. Ilość
ciepła wypromieniowanego przez kocioł do otoczenia w niewielkim stopniu zależy od ilości ciepła
generowanego ogólnie. Jeżeli kocioł działa z małym obciążeniem, dużą część energii dostarczonej
przez paliwo stanowić będzie ciepło wypromieniowane do pomieszczenia kotłowni, a nie
do instalacji. Innymi słowy, sprawność cieplna kotła jest niższa, niż pozwalają na to jego techniczne
możliwości.
Bardzo ważny jest również stały monitoring pracy kotła, szczególnie odpowiednia regulacja ilości
dostarczanego powietrza do komory paleniskowej. Wymagane jest, aby w komorze spalania był
zawsze nadmiar powietrza, co zabezpiecza przed wytwarzaniem się nadmiernej ilość szkodliwego
tlenku węgla. Z drugiej strony jednak zbyt duży nadmiar powietrza powoduje znaczne straty
kominowe ciepła.
Niezbędna jest również odpowiednia konserwacja kotła przed sezonem grzewczym i po nim oraz
kontrolowanie stanu izolacji kotła, a także izolacji rur i armatury znajdującej się w kotłowni.
Okresowa kalibracja urządzeń pomiarowych pozwala precyzyjnie kontrolować procesy spalania.
Wszystkie wymienione powyżej poprawy działania systemów grzewczych wymagają inwestycji.
Jednak istnieje szereg praktyk, które pozwalają obniżyć rachunki za ogrzewanie przy niewielkich
nakładach finansowych lub w ogóle bez uruchamiania dodatkowych środków. Odpowiednie
zachowania wprowadzone do kultury przedsiębiorstwa mogą od razu przynieść wymierne korzyści.
Należą do nich:
 uszczelnienie okien, otworów, szczelin itp.;
 zamykanie grzejników przed wietrzeniem pomieszczeń;
 właściwe przeprowadzanie wietrzenia – należy robić to intensywnie i w krótkim czasie, czyli
np. przez otwarcie okna na oścież na kilka minut,aby wymienić powietrze,po czym ponowne
szczelne zamknięcie;
 odsłanianie okien, gdy świeci słońce, zasłanianie ich, gdy jest ciemno – odsłaniając okna,
czerpiemy ciepło ze światła słonecznego, a zasłaniając je, zatrzymujemy ciepło
w pomieszczeniu;
 odsłonięcie grzejników – zapewnienie dobrej wymiany ciepła w pomieszczeniu; wszelkie
przeszkody i obiekty w pobliżu grzejnika stanowią utrudnienie w rozchodzeniu się ciepła;
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 okresowe odpowietrzanie grzejników – zapewnia to optymalny przepływ ciepłej wody
i prawidłowe działanie instalacji grzewczej;
 zastosowanie folii odbijającej ciepło, umieszczonej za grzejnikiem – pozwala to uniknąć
wypromieniowania ciepła w ścianę, zamiast tego ciepło jest odbijane i kierowane
na pomieszczenie;
 obniżenie temperatury po godzinach pracy, kiedy nikt nie przebywa w zakładzie;
 ustawienie niższej temperatury w pomieszczeniach, gdzie rzadko przebywają pracownicy;
 pamiętanie o tym, że źródłem ciepła w pomieszczeniu mogą być też znajdujące się w nim
urządzenia, takie jak kserokopiarka – warto uwzględnić to przy regulowaniu ogrzewania.

Heizung
In Gebäuden haben wir viele Geräte, die Energie in verschiedenen Formen verbrauchen. Die größten
Mengen davon werden jedoch nicht von Elektrogeräten verbraucht. Der größte Teil der Energie wird
für die Beheizung der Gebäude verbraucht. In der Regel ist es auch der Bereich mit dem höchsten
Energieeinsparpotenzial. Durch den rationellen Einsatz des Heizungssystems können große
Kosteneinsparungen erzielt werden. Mit der Zeit lohnt es sich jedoch auch, über einige Investitionen
nachzudenken, die sich infolgedessen mit Zinsen in Form deutlich reduzierter Rechnungen auszahlen.
Der Hauptgrund für den übermäßigen Wärmebedarf in den meisten Situationen ist die
unzureichende Wärmedämmung des Gebäudes. Die Gebäudehülle, die eine zu dünne
Wärmedämmschicht aufweist, strahlt die Wärme viel schneller nach außen ab. Wir haben es mit
einem ähnlichen Problem bei schlecht gemachten oder veralteten Fensterrahmen zu tun.
Ein weiterer Grund für den erhöhten Wärmeverbrauch sind veraltete und / oder schlecht betriebene
Heizsysteme mit geringem Wirkungsgrad. Diese Anlagen sind oft ungeregelt, die Rohre, durch die das
Heizmedium fließt (normalerweise Wasser), sind schlecht isoliert und während der Übertragung geht
viel Wärme verloren. Heizungen in Räumen sind sehr oft verschmutzt, was sich auch stark auf die
Effizienz auswirkt, mit denen die Wärme an die Umgebung abgeben wird. Darüber hinaus ist es bei
älteren Heizungsanlagen nicht möglich, das System aktiv zu regeln und den Betrieb der Heizkörper an
die aktuellen Bedürfnisse der Raumnutzer anzupassen.
Wenn das Gebäude von einem mehr als zehn Jahre alten Heizraum gespeist wird, kann davon
ausgegangen werden, dass die darin befindlichen Geräte modernisiert werden müssen. Dies gilt
insbesondere für Kesselräume, in denen Festbrennstoffkessel die Kraftquelle sind. Es lohnt sich
daher, wenn möglich, die Modernisierung des Heizungssystems des Gebäudes von der Quelle aus zu
beginnen. Wenn wir zusätzlich die thermische Modernisierung der Anlage vornehmen wollen, muss
beachtet werden, dass dadurch der Wärmebedarf sinkt, was bei der Auswahl eines neuen Kessels
berücksichtigt werden sollte. Bei der Erneuerung des Heizungssystems lohnt es sich auch, in neue
Elemente zu investieren, die eine automatische Regelung des Heizungssystems ermöglichen
(Thermostatventile, Kesselautomatik usw.).
Wie bereits erwähnt, ist es sehr wichtig, die Kesselleistung an den Wärmebedarf des Gebäudes
anzupassen. Ein Kessel mit zu wenig Leistung kann die Räume nicht richtig heizen. Ein zu großer
Betrieb mit zu wenig Last führt jedoch zu zusätzlichen Verlusten. Die vom Kessel an die Umgebung
abgestrahlte Wärmemenge hängt in geringem Maße von der allgemein erzeugten Wärmemenge ab.
Wenn der Kessel mit niedriger Last betrieben wird, wird ein großer Teil der vom Brennstoff
gelieferten Energie an den Kesselraum und nicht an das System abgegeben. Mit anderen Worten, der
thermische Wirkungsgrad des Kessels ist geringer als es seine technischen Fähigkeiten zulassen.
Es ist auch sehr wichtig, den Betrieb des Kessels ständig zu überwachen, insbesondere eine
angemessene Regulierung der Luftmenge, die der Brennkammer zugeführt wird. Es ist erforderlich,
dass sich immer überschüssige Luft in der Brennkammer befindet, wodurch die Bildung einer
übermäßigen Menge an schädlichem Kohlenmonoxid verhindert wird. Andererseits verursacht zu viel
Luftüberschuss erhebliche Wärmeverluste im Schornstein. Es ist auch notwendig, den Kessel vor und
nach der Heizperiode ordnungsgemäß zu warten und den Zustand der Kesselisolierung sowie die
Isolierung der Rohre und Armaturen im Heizraum zu überprüfen. Die regelmäßige Kalibrierung von
Messgeräten ermöglicht eine präzise Steuerung von Verbrennungsprozessen. Alle oben genannten
Verbesserungen beim Betrieb von Heizsystemen erfordern Investitionen. Es gibt jedoch eine Reihe
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von Methoden, mit denen sie Ihre Heizkosten mit wenig oder gar keinen zusätzlichen Mitteln senken
können. Angemessene Verhaltensweisen, die in die Unternehmenskultur eingeführt werden, können
sofort greifbare Vorteile bringen.
Zu denen gehören:
 abdichten von Fenstern, Öffnungen, Lücken, usw.
 schließen der Heizkörper vor dem Lüften der Räume
 ordnungsgemäße Belüftung - dies sollte intensiv und in kurzer Zeit erfolgen, d. h. durch das
Öffnen des Fensters für einige Minuten, um die Luft zu ersetzen und anschließendes
Verschließen
 Fenster enthüllen wenn die Sonne scheint und abdecken, wenn es dunkel ist - indem wir
Fenster enthüllen, entziehen wir dem Sonnenlicht Wärme, und indem wir sie abdecken,
halten wir die Wärme im Raum
 Freistellen der Heizkörper - Gewährleistung einer guten Wärmeübertragung im Raum, alle
Hindernisse und Gegenstände in der Nähe des Heizkörpers behindern die Wärmeausbreitung
 periodisches Entlüften der Heizkörper - dies gewährleistet den optimalen Warmwasserfluss
und den ordnungsgemäßen Betrieb des Heizungssystems
 die Verwendung einer wärmereflektierenden Folie hinter dem Heizkörper - verhindert, dass
Wärme in die Wand abgestrahlt wird, stattdessen wird die Wärme reflektiert und in den
Raum umgeleitet
 Senkung der Temperatur nach der Arbeitszeit, wenn sich niemand in den Räumlichkeiten
befindet
 einstellen einer niedrigeren Temperatur in Räumen, in denen Mitarbeiter selten anwesend
sind
 Beachten Sie, dass die Wärmequelle im Raum auch die darin enthaltenen Geräte sein
können, z. B. ein Kopierer. Dies sollte bei der Regelung der Heizung berücksichtigt werden.

Układy wentylacji, klimatyzacji, pompowe oraz chłodnicze
Wentylacja
Przez system wentylacyjny w dobrze izolowanym budynku mamy straty ciepła, które ucieka wraz
z wymienianym powietrzem. Wyróżnia się dwa podstawowe typy wentylacji: grawitacyjną
i mechaniczną.
Obecnie najpowszechniejszym rozwiązaniem jest wentylacja grawitacyjna. Powietrze do pomieszczeń
dostaje się przez nieszczelności w oknach i drzwiach, a także w wyniku wietrzenia. Odprowadzane
jest zaś przez kratki wywiewne, zainstalowane tam, gdzie wytwarza się najwięcej zanieczyszczeń
zawieszonych w powietrzu (zapachy, pyły, kurz, para wodna). Wadą instalacji grawitacyjnej jest brak
możliwości regulacji tego systemu, jest on uzależniony niemal całkowicie od warunków
atmosferycznych.
Nowszym rozwiązaniem jest wentylacja mechaniczna, z zastosowaniem wentylatorów, które
umożliwiają regulację wymiany powietrza. Najnowocześniejszym zaś – wentylacja nawiewnowywiewna z rekuperacją, czyli odzyskiem ciepła. W tego typu instalacji powietrze usuwane z budynku
i powietrze czerpane do pomieszczeń wymieniają się ciepłem w tzw. rekuperatorze. Bardziej
rozbudowane systemy tej wentylacji dodatkowo mają jeszcze gruntowy wymiennik ciepła, przez
który przechodzi świeże powietrze. Dzięki takiemu rozwiązaniu do ogrzania powietrza wymagane jest
jeszcze mniej energii. Cały dobrze działający system wentylacji z rekuperacją pozwala odzyskać nawet
do 90% ciepła z powietrza zużytego i zatrzymanie go w budynku.
Najlepszym sposobem na oszczędzenie energii w układach wentylacyjnych jest odpowiedni dobór
wentylatora do potrzeb obiektu. Zbyt duży silnik niepotrzebnie pobiera dużą ilość energii. Przy
zakupie lub modernizacji wentylatorów warto również poszukać urządzeń energooszczędnych,
zwłaszcza jeżeli chodzi o wentylatory o małych mocach. Niezbędne są okresowe przeglądy
i czyszczenie wentylatora. Takie zabiegi pozwalają na utrzymanie niskiego obciążenia urządzenia,
a także na uniknięcie jego poważniejszych uszkodzeń.
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Klimatyzacja
Klimatyzacja staje się powoli nieodzownym elementem wyposażenia biura czy innych pomieszczeń
w zakładzie pracy, coraz więcej instaluje się klimatyzatorów do wybranych wnętrz, a także
centralnych instalacji klimatyzacyjnych dla całych obiektów. Każde takie urządzenie to dodatkowe
koszty związane z poborem energii i utrzymaniem.
Klimatyzacja powinna być używana wtedy, gdy jest naprawdę potrzebna.
Aby eksploatować ją w odpowiedni sposób, należy przestrzegać kilku zasad:
 sprawdzać okresowo ustawienia regulatorów klimatyzacji – powinny być ustawione
stosownie do pory roku i czasu, w którym pracownicy przebywają w klimatyzowanych
pomieszczeniach;
 pamiętać o tym, że obniżenie temperatury klimatyzacji o każdy stopień poniżej 24°C zwiększa
coraz bardziej koszty chłodzenia;
 w miarę możliwości oddzielić pomieszczenia klimatyzowane od nieklimatyzowanych, aby
zapobiec nadmiernej wymianie powietrza i utrudnieniom w obniżaniu temperatury;
 zamykać okna w pomieszczeniach klimatyzowanych;
 w pomieszczeniach nieklimatyzowanych nie umieszczać urządzeń będących potencjalnym
źródłem ciepła, np. kopiarek;
 instalować chłodnice układów klimatyzacyjnych w miejscach, gdzie nie będą wystawione
na działanie słońca, które znacznie obniży sprawność działania urządzeń chłodzących;
 zadbać o dobre zaizolowanie rur, którymi transportowany jest czynnik chłodzący
do klimatyzatora, aby nie pobierał ciepła z otoczenia w tym czasie;
 instalować wlot i wylot klimatyzowanego powietrza z dala od siebie.

Pompy
Pompy należą do najpowszechniej stosowanych w przemyśle urządzeń zużywających energię. Ocenia
się, że transport cieczy w gospodarce pochłania 20–30% produkcji energii. Oszczędności energii
w układach pompowych mogą być znaczne – istnieją szacunki określające wielkość możliwych
oszczędności energii we wszystkich obszarach zastosowania pomp na poziomie 40%.
W układach pompowych występują straty o różnym charakterze. W wielu przypadkach narzucone
są niewłaściwe warunki pracy instalacji, np. zbyt wysokie ciśnienie. Inny rodzaj strat związany jest
ze strukturą instalacji, funkcjonującymi w niej pompami i ich napędami oraz sposobem prowadzenia
eksploatacji.
W instalacji może pracować zbyt wiele małych pomp – oszczędniejsze mogłoby być zastosowanie
kilku większych. Często stosuje się pompy ze zbyt dużym zapasem wysokości podnoszenia lub
wydajności, bywa też, że do pomp dobiera się silniki o zbyt dużej mocy. Zdarzają się niewłaściwe
rozwiązania hydrauliczne, powodujące nadmierne zużycie energii. Z czasem warunki pracy instalacji
się zmieniają i nawet pompa, działająca uprzednio w optymalnych warunkach, pracuje w punkcie
odsuniętym od optymalnego.
Zły stan techniczny układów pompowych oraz nieodpowiednia jakość urządzeń wchodzących w skład
instalacji pompowych mogą być również przyczyną nadmiernego zużycia energii przez pompy,
eksploatowane nierzadko przez wiele dziesięcioleci.
Przyczyną dużych strat energii w układach pompowych jest też nieracjonalny sposób regulowania
wydajności pomp.
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Ocenia się, że głównymi źródłami oszczędności energii mogą być:






lepszy system regulacji i sterowania pracą pomp,
lepsze rozwiązania instalacji,
lepszy dobór pomp do instalacji,
zastosowanie pomp o wyższych sprawnościach,
poprawa obsługi i konserwacji.

Pompa zastosowana w instalacji powinna spełniać różne kryteria, m.in. powinna zapewniać
wymagane natężenie przepływu oraz ciśnienie (wysokość podnoszenia). Odpowiednią pompę
dobiera się z oferowanych typoszeregów wybranych producentów.
W trakcie eksploatacji instalacji warunki pracy pompy mogą ulec zmianie, np. z powodu starzenia się
instalacji, zmiany liczby odbiorców czynnika, wymiany urządzeń podłączonych do rurociągu
na nowsze, o innych oporach przepływu, z powodu zmiany technologii itp. Efektem takich modulacji
jest zmiana oporów przepływu i (lub) wymaganego natężenia przepływu cieczy, co pociąga za sobą
potrzebę wymiany pompy lub przystosowania jej do nowych warunków. Sposobami modyfikacji
instalacji, ingerującymi w konstrukcję pompy, zmieniającymi ciśnienie na jej tłoczeniu, są
np. zmniejszenie średnicy zewnętrznej (obtoczenie) wirnika, w przypadku pomp wielostopniowych –
usunięcie jednego lub więcej stopni, wprowadzenie kierownic wlotowych i (lub) wylotowych. Stosuje
się włączenie kilka pomp równolegle lub szeregowo, w zależności od efektów, jakie użytkownik
ma zamiar uzyskać. Ostatni z wymienionych sposobów prowadzi do skokowej zmiany parametrów
układu pompowego.
Celem wprowadzanych zmian jest osiągnięcie sytuacji, gdy pompa podaje ciecz pod takim ciśnieniem
i z takim natężeniem przepływu, które są wymagane przez normy, a jednocześnie parametry
te odpowiadają maksymalnej sprawności pompy, co gwarantuje najniższe koszty pracy urządzenia.

Lüftungs-, Klima-, Pumpen- und Kühlsysteme
Belüftung
Durch das Lüftungssystem in einem gut isolierten Gebäude entstehen Wärmeverluste, die mit der
ausgetauschten Luft entweichen. Es gibt zwei grundlegende Arten der Belüftung: Schwerkraft und
mechanische.
Derzeit ist die häufigste Lösung die Schwerkraftlüftung. Luft tritt durch Lecks in Fenstern und Türen
sowie durch Belüftung in die Räume ein. Es wird durch Abgasgitter abgeführt, die dort installiert sind,
wo die meisten in der Luft schwebenden Schadstoffe (Gerüche, Staub, Wasserdampf) entstehen. Der
Nachteil der Schwerkraftanlage ist die Unfähigkeit, dieses System zu regulieren, es hängt fast
ausschließlich von den Wetterbedingungen ab.
Eine neuere Lösung ist die mechanische Belüftung mit Lüftern, die die Regulierung des
Luftaustauschs ermöglichen. Die modernste ist die Zufuhr- und Abluftbelüftung mit
Wärmerückgewinnung. Bei dieser Art der Installation tauschen sich die aus dem Gebäude entfernte
Luft und die in die Räume gesaugte Luft Wärme im Rekuperator (Wärmetauscher) aus.
Weiterentwickelte Systeme dieser Lüftung verfügen zusätzlich über einen Erdwärmetauscher, durch
den Frischluft strömt. Dank dieser Lösung wird noch weniger Energie benötigt, um die Luft zu
erwärmen. Das gesamte gut funktionierende Lüftungssystem mit Rekuperation ermöglicht es Ihnen,
bis zu 90% der Wärme aus der Abluft zurückzugewinnen und im Gebäude zu halten.
Der beste Weg, um Energie in Lüftungssystemen zu sparen, ist die geeignete Auswahl eines
Ventilators für die Bedürfnisse der Anlage. Ein zu großer Motor verbraucht unnötige Energie. Beim
Kauf oder der Modernisierung von Lüftern lohnt es sich auch, nach energiesparenden Geräten zu
suchen, insbesondere bei Lüftern mit geringem Stromverbrauch. Eine regelmäßige Überprüfung und
Reinigung des Lüfters ist unbedingt erforderlich. Solche Maßnahmen ermöglichen es, die Belastung
des Geräts gering zu halten und auch schwerwiegendere Schäden zu vermeiden.
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Klimaanlage
Klimaanlagen werden langsam zu einem unverzichtbaren Bestandteil von Büroräumen oder anderen
Arbeitsräumen. Für ausgewählte Innenräume werden immer mehr Klimaanlagen sowie zentrale
Klimaanlagen für ganze Einrichtungen installiert. Jedes dieser Geräte bedeutet zusätzliche Kosten im
Zusammenhang mit Energieverbrauch und Wartung.
Eine Klimaanlage sollte verwendet werden, wenn sie wirklich benötigt wird.
Um diese richtig zu benutzen, müssen sie einige Regeln befolgen:
 Überprüfen Sie regelmäßig die Einstellungen der Klimaregler. Sie sollten entsprechend der
Jahreszeit und der Zeit eingestellt werden, zu der sich die Mitarbeiter in klimatisierten
Räumen aufhalten.
 Denken Sie daran, dass eine Senkung der Klimatemperatur um jeden Grad unter 24° C die
Kühlkosten immer mehr erhöht.
 wenn möglich, klimatisierte und nicht klimatisierte Räume trennen, um einen übermäßigen
Luftaustausch und Schwierigkeiten bei der Temperatursenkung zu vermeiden
 Fenster in klimatisierten Räumen schließen
 Stellen Sie in nicht klimatisierten Räumen keine Geräte auf, die eine potenzielle
Wärmequelle darstellen, z. B. Kopierer.
 Installieren Sie Kühler für Klimaanlagen an Orten, an denen sie nicht der Sonne ausgesetzt
sind, was die Effizienz von Kühlgeräten erheblich verringert.
 Achten Sie auf eine gute Isolierung der Rohre, durch die das Kühlmittel zur Klimaanlage
transportiert wird, damit es während dieser Zeit keine Wärme aus der Umgebung sammelt.
 Installieren Sie den klimatisierten Lufteinlass und -auslass voneinander entfernt.

Pumpen
Pumpen gehören zu den am häufigsten verwendeten energieverbrauchenden Geräten in der
Branche. Es wird geschätzt, dass der Transport von Flüssigkeiten in der Wirtschaft 20–30% der
Energieerzeugung verbraucht. Energieeinsparungen in Pumpensystemen können erheblich sein.
Schätzungen zufolge beträgt die mögliche Energieeinsparung in allen Bereichen der
Pumpenanwendung 40%. In Pumpensystemen treten Verluste verschiedener Art auf. In vielen Fällen
werden der Installation unangemessene Betriebsbedingungen auferlegt, z.B. zu hoher Druck. Eine
andere Art von Verlusten hängt mit der Struktur der Anlage, den darin arbeitenden Pumpen und
ihren Antrieben sowie der Funktionsweise zusammen.
Möglicherweise befinden sich zu viele kleine Pumpen im System - es könnte wirtschaftlicher sein,
mehrere größere zu verwenden. Oft werden Pumpen mit zu viel Förderhöhe oder Kapazität
verwendet, und manchmal werden Motoren mit zu hoher Leistung für die Pumpen ausgewählt. Es
gibt manchmal unzureichende Hydrauliklösungen, die einen übermäßigen Energieverbrauch
verursachen. Im Laufe der Zeit ändern sich die Betriebsbedingungen der Anlage, und sogar die
Pumpe, die zuvor unter optimalen Bedingungen betrieben wurde, arbeitet an einem Punkt, der von
dem Optimalen entfernt ist.
Der schlechte technische Zustand der Pumpensysteme und die unzureichende Qualität der in den
Pumpanlagen enthaltenen Geräte können auch zu einem übermäßigen Energieverbrauch der
Pumpen führen, die häufig über viele Jahrzehnte betrieben werden.
Der Grund für große Energieverluste in Pumpsystemen ist auch die irrationale Art der Regulierung
des Pumpenwirkungsgrades.
Es wird geschätzt, dass die Hauptquellen für Energieeinsparungen sein können:






besseres Pumpenregelungs- und Steuerungssystem
bessere Installationslösungen
bessere Auswahl der Pumpen für die Installation
Einsatz von Pumpen mit höherem Wirkungsgrad
verbesserter Betrieb und Wartung
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Die in der Installation verwendete Pumpe sollte verschiedene Kriterien erfüllen. Es sollte die
erforderliche Durchflussrate und der erforderlichen Druck (Förderhöhe) bereitstehen. Die geeignete
Pumpe wird aus der von ausgewählten Herstellern angebotenen Typenreihe ausgewählt.
Während des Betriebs der Anlage können sich die Betriebsbedingungen der Pumpe ändern, z.B.
aufgrund der Alterung der Anlage, der Änderung der Anzahl der Empfänger des Mediums, des
Austauschs von den an die Rohrleitung angeschlossenen Geräten durch neuere Geräte mit
unterschiedlichem Strömungswiderstand, aufgrund von Änderungen in der Technologie usw.
Der Effekt solcher Modulationen ist eine Änderung des Strömungswiderstands und/oder der
erforderlichen Flüssigkeitsströmungsrate, was die Notwendigkeit mit sich bringt, die Pumpe
auszutauschen oder an neue Bedingungen anzupassen. Verfahren zum Modifizieren der Installation,
zum Beeinträchtigen der Pumpenstruktur, zum Ändern des Drucks an seinem Auslass sind
beispielsweise das Verringern des Außendurchmessers (Drehen) des Laufrads, im Fall von
mehrstufigen Pumpen - Entfernen einer oder mehrerer Stufen, Einführen von Einlass- und/oder
Auslassführungen. Abhängig von den vom Benutzer beabsichtigten Effekten werden mehrere
Pumpen parallel oder in Reihe geschaltet. Die letzte der genannten Methoden führt zu einer
schrittweisen Änderung der Parameter des Pumpensystems.
Mit den eingeführten Änderungen soll eine Situation erreicht werden, in der die Pumpe die
Flüssigkeit unter dem von den Normen geforderten Druck und Durchfluss liefert, und gleichzeitig
entsprechen diese Parameter dem maximalen Wirkungsgrad der Pumpe, was die niedrigsten
Betriebskosten des Geräts garantiert.

Zarządzanie energią elektryczną
Jak mniej płacić za energię elektryczną
Na pytanie, czy oszczędzasz energię, aż 95% konsumentów odpowiada, że tak. Gdy zapytamy ich,
w jaki sposób to robią,większość odpowiada – gasząc światło.
Odbiorcy energii elektrycznej mają wpływ na dwa główne elementy kształtujące cenę:
 zużycie energii,
 prawidłowy dobór dostępnej taryfy i wielkość mocy umownej w ramach istniejącego
przyłącza.
Aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, należy umieć ocenić, jakie czynniki mają największy
wpływ na wysokość naszych rachunków. Wbrew powszechnej opinii konsumentów, nie
są to urządzenia o dużej mocy, które na ogół włączane są tylko na chwilę. W przeciętnym
gospodarstwie domowym czy też w małym przedsiębiorstwie największy koszt generują urządzenia
podłączone do sieci energetycznej 24 godziny na dobę i 365 dni w roku. Urządzenie o mocy 20 W,
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pozostawione w trybie czuwania, włączone non stop, kosztuje tyle samo, co np. czajnik o mocy 2000
W włączany każdego dnia 20 razy. Okazuje się, że nawet ponad 30% kosztów energii elektrycznej
wytwarzają urządzenia o niewielkiej mocy, ale podłączone do sieci przez całą dobę. Wszelki sprzęt
wyposażony w stan czuwania (stand-by) pobiera od 2 Wh do 20 Wh.
Ograniczając oświetlenie i liczbę urządzeń podłączonych na stałe do sieci, możemy obniżyć koszt
energii elektrycznej nawet o kilkanaście procent. Warto zadbać o stan posiadanych urządzeń
elektrycznych, a gdy planujemy je wymienić na nowe, wybierajmy te energooszczędne.
Właściwy dobór taryfy powinien być poprzedzony analizą faktur lub, jeszcze lepiej, ustaleniem profilu
zużycia energii w określonym czasie, planami rozwoju przedsiębiorstwa oraz ceną energii w danych
strefach czasowych. Ponieważ liczba dostępnych taryf jest coraz większa, a po wprowadzeniu
inteligentnej sieci (ang. smart grid) i inteligentnych liczników (ang. smart metering) zwiększy się ona
wielokrotnie, oszczędności finansowe z tego tytułu będą znaczne.
Dzięki właściwemu doborowi taryfy odbiorca energii elektrycznej już teraz może zaoszczędzić
nawet 10% jej kosztów.
Należy mieć świadomość, że każdemu odbiorcy prądu zostaje nadana moc umowna. Moc umowna
to moc czynna pobierana z sieci, określona w umowie o świadczenie usług przesyłowych
i dystrybucyjnych lub też w umowie o sprzedaż energii. Określana jest jako wartość maksymalna
ze średnich wartości mocy w okresie 15 minut lub tam, gdzie nie jest to możliwe, w okresie 1 godziny.
Moc umowna to wartość, która charakteryzuje gotowość energetyki zawodowej do dostarczenia
określonej ilości energii jej konsumentowi w każdym czasie.
Przy czym konsument ma prawo do wielokrotnej nieodpłatnej zmiany jej wielkości w nadchodzącym
roku rozliczeniowym.
Ponad 99% konsumentów twierdzi, że nigdy nie zapłaciła kary za przekroczenie mocy umownej.
Oznacza to, że prawdopodobnie wartość ta jest przeszacowana i co miesiąc niepotrzebnie płacimy
za niewykorzystaną energię. Niestety parametru mówiącego, ile prądu nie zużyliśmy, energetyka
zawodowa nam nie podaje. Aby zatem zdiagnozować możliwości naszych oszczędności, dobrze jest
zaopatrzyć się we własny system pomiarowy.
Posiadanie własnego monitoringu zużycia energii elektrycznej z tzw. strażnikiem mocy (sygnalizacja
zbliżania się chwilowego zużycia energii elektrycznej do mocy umownej) może zaoszczędzić nawet
10% kosztów.

Czy warto zmienić dostawcę energii elektrycznej
Skorzystanie z prawa zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w praktyce obarczone jest pewnym
ograniczeniem – zmiana jest możliwa jedynie dwa razy w ciągu dwunastu miesięcy. Co więcej, nasi
obecni dostawcy prądu, próbując utrzymać monopol geograficzny, nie tylko nie są skłonni
do informowania swoich klientów o możliwości zmiany dostawcy prądu, nie dążą do wejścia w nowe
obszary działania, ale także, w zamian za np. niewielką obniżkę ceny, próbują nam narzucić nowe
umowy terminowe, opóźniając w ten sposób naszą ewentualną rezygnację z ich usług. Tymczasem
sam proces zmiany sprzedawcy energii przebiega bez żadnych problemów. Nie dochodzi do żadnej
przerwy w dostawie prądu, nie zmienia się fizyczne podłączenie do jego źródła, czyli do elektrowni,
a nasz nowy sprzedawca wykona wszystkie czynności prawne w naszym imieniu. Dodatkowo
po dokonaniu takiej zmiany nasz wcześniejszy sprzedawca szybko zmieni się z monopolisty
na zabiegającego o klienta przedsiębiorcę.
Cena za energię zależna jest od jej wolumenu. Coraz więcej przedsiębiorców, ale też wspólnot
i spółdzielni mieszkaniowych łączy się w grupy i kupuje energię elektryczną hurtowo. Oprócz
uzyskania znacznie lepszej ceny możliwe jest wynegocjowanie korzystniejszych warunków prawnych
i ekonomicznych umowy. W tym celu warto zatrudnić eksperta doradcę.
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Nie obawiaj się zmian sprzedawcy energii elektrycznej. Możesz negocjować cenę zakupu prądu,
a każda zmiana sprzedawcy wpływa na kolejną obniżkę ceny. Możesz zaoszczędzić nawet do 10%.
Uważaj na nieuczciwych sprzedawców! Kupuj energię elektryczną hurtowo, jako członek większej
grupy, a uzyskasz lepsze warunki, nie tylko finansowe.

Elektrizitätsmanagement
Wie man weniger für Strom bezahlt.
Auf die Frage, ob sie Energie sparen, sagen 95% der Verbraucher: Ja. Wenn wir sie fragen, wie sie es
machen, reagieren die meisten - indem sie das Licht ausschalten.
Stromverbraucher haben Einfluss auf zwei Hauptpreiselemente:
 Energieverbrauch,
 korrekte Auswahl des verfügbaren Tarifs und der Menge der vertraglich vereinbarten
Kapazität innerhalb der bestehenden Verbindung
Um unseren Stromverbrauch zu senken, müssen Sie wissen, welche Faktoren ihre Rechnungen am
stärksten beeinflussen. Entgegen der weit verbreiteten Meinung der Verbraucher handelt es sich
hierbei nicht um Hochleistungsgeräte, die normalerweise nur für einen Moment eingeschaltet sind.
In einem durchschnittlichen Haushalt oder kleinen Unternehmen entstehen die größten Kosten
durch Geräte, die 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr an das Stromnetz angeschlossen sind. Ein
20 W-Gerät, das im Standby-Modus ohne Unterbrechung eingeschaltet bleibt, kostet das gleiche wie
beispielsweise ein 2000 W Wasserkocher, der 20 Mal am Tag eingeschaltet wird. Es stellt sich
heraus, dass sogar mehr als 30% der Stromkosten durch Geräte mit geringem Stromverbrauch
erzeugt werden, die rund um die Uhr ans Netz angeschlossen sind. Alle Geräte im Standby-Modus
verbrauchen 2 Wh bis 20 Wh.
Durch die Begrenzung der Beleuchtung und der Anzahl der fest mit dem Netzwerk verbundenen
Geräte können wir die Stromkosten um bis zu mehrere Prozent senken. Es lohnt sich, sich um den
Zustand ihrer elektrischen Geräte zu kümmern. Wenn Sie diese durch neue ersetzen möchten,
wählen Sie energiesparende.
Der richtigen Auswahl des Tarifs sollte eine Analyse der Rechnungen oder, noch besser, die
Bestimmung
des
Energieverbrauchsprofils
zu
einem
bestimmten Zeitpunkt,
der
Unternehmensentwicklungspläne und der Energiepreise in bestimmten Zeitzonen vorausgehen. Da
die Anzahl der verfügbaren Tarife zunimmt und nach der Einführung von intelligenten Netz (eng.
smart grids) und intelligenter Zähler (eng. smart metering) um ein Vielfaches zunimmt, werden die
finanziellen Einsparungen auf diesem Konto erheblich sein.
Durch die richtige Auswahl des Tarifs kann der Stromverbraucher bereits bis zu 10% seiner Kosten
einsparen.
Sie sollten sich bewusst sein, dass jedem Stromverbraucher die vertraglich vereinbarte Kapazität
zugewiesen wird. Die vertraglich vereinbarte Kapazität ist die aus dem Netz entnommene
Wirkleistung, die im Vertrag über die Erbringung von Übertragungs- und Verteilungsdiensten oder im
Vertrag über den Verkauf von Energie festgelegt ist. Sie wird als Maximalwert der durchschnittlichen
Leistungswerte über einen Zeitraum von 15 Minuten oder, wo dies nicht möglich ist, über einen
Zeitraum von 1 Stunde bestimmt.
Die vertraglich vereinbarte Kapazität ist ein Wert, der die Bereitschaft der kommerziellen
Energiewirtschaft kennzeichnet, ihren Verbrauchern jederzeit eine bestimmte Energiemenge zu
liefern.
Der Verbraucher hat das Recht, seine Größe im kommenden Rechnungsjahr mehrmals kostenlos zu
ändern.
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Über 99% der Verbraucher geben an, nie eine Geldstrafe für die Überschreitung der vertraglichen
Befugnis gezahlt zu haben. Dies bedeutet, dass dieser Wert wahrscheinlich überschätzt wird und wir
jeden Monat unnötig für nicht verbrauchte Energie bezahlen. Leider wird uns der Parameter, wie viel
Strom wir nicht verbraucht haben, von der Energiewirtschaft nicht mitgeteilt. Um die Möglichkeiten
unserer Einsparungen zu diagnostizieren, ist es daher gut, ein eigenes Messsystem zu haben.
Eigene Überwachung des Stromverbrauchs aus der sogenannten Power Guardian (Signalisierung
dass sich der momentane Stromverbrauch der vertraglich vereinbarten Kapazität nähert) kann bis
zu 10% der Kosten einsparen.

Lohnt es sich, den Stromversorger zu wechseln?
In der Praxis unterliegt die Ausübung des Rechts auf Änderung des Stromversorgers einer gewissen
Einschränkung - die Änderung ist innerhalb von zwölf Monaten nur zweimal möglich. Darüber hinaus
sind unsere derzeitigen Stromversorger, die versuchen, ein geografisches Monopol
aufrechtzuerhalten, nicht nur nicht bereit, ihre Kunden über die Möglichkeit eines Wechsels des
Stromversorgers zu informieren, sondern versuchen auch nicht, neue Tätigkeitsbereiche zu
erschließen, sondern im Austausch gegen beispielsweise eine geringfügige Preissenkung uns neue
befristete Verträge auferlegen und so unsere mögliche Kündigung ihrer Dienste verzögern. In der
Zwischenzeit läuft der Prozess des Wechsels des Energieversorgers problemlos ab. Es liegt kein
Stromausfall vor, die physische Verbindung zu seiner Quelle, d.h. dem Kraftwerk, ändert sich nicht,
und unser neuer Verkäufer wird alle rechtlichen Schritte in unserem Namen durchführen. Darüber
hinaus wird unser vorheriger Verkäufer nach einer solchen Änderung schnell von einem Monopol zu
einem Unternehmer wechseln, der nach einem Kunden strebt.
Der Preis für Energie hängt von seinem Volumen ab. Immer mehr Unternehmer, aber auch
Gemeinden und Wohnungsgenossenschaften schließen sich Gruppen an und kaufen Strom in großen
Mengen. Neben einem viel besseren Preis können günstigere rechtliche und wirtschaftliche
Vertragsbedingungen ausgehandelt werden. Zu diesem Zweck lohnt es sich, einen Fachberater zu
beauftragen.
Haben Sie keine Angst, Ihren Stromversorger zu wechseln. Sie können den Kaufpreis für Strom
aushandeln, und jeder Verkäuferwechsel wirkt sich auf die nächste Preissenkung aus. Sie können
bis zu 10% sparen. Vorsicht vor unehrlichen Verkäufern! Kaufen Sie als Mitglied einer größeren
Gruppe Strom in großen Mengen und Sie erhalten bessere Bedingungen, nicht nur finanzielle.

Czy warto inwestować w wymianę urządzeń?
Klasy efektywności energetycznej przyporządkowane są skali złożonej z liter od A do G, gdzie klasa A
– umieszczana na zielonym pasku – oznacza urządzenie najbardziej efektywne, a klasa G –
umieszczana na czerwonym pasku – najmniej efektywne. Klasy określa się poprzez obliczenie
stosunku rocznego zużycia energii przez dane urządzenie do standardowego zużycia energii przez
tego typu urządzenie, które wyznaczone jest odpowiednimi przepisami.
Zanim kupisz nowe urządzenie, przeanalizuj opłacalność zakupu energooszczędnego sprzętu.
Niewiele wyższa cena produktu za jeden plus więcej na etykiecie bardzo szybko się zwróci.
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Lohnt es sich, in den Austausch von Geräten zu investieren?
Energieeffizienzklassen werden einer Skala zugeordnet, die aus Buchstaben von A bis G besteht,
wobei Klasse A - auf dem grünen Streifen platziert - das effizienteste Gerät und Klasse G - auf dem
roten Streifen platziert - das am wenigsten effiziente Gerät bedeutet. Die Klassen werden ermittelt,
indem das Verhältnis des jährlichen Energieverbrauchs eines Geräts zum Standardenergieverbrauch
dieses Gerätetyps berechnet wird, der durch die einschlägigen Vorschriften bestimmt wird.
Analysieren Sie vor dem Kauf eines neuen Geräts die Rentabilität des Kaufs energiesparender
Geräte. Der etwas höhere Preis des Produkts für ein plus mehr auf dem Etikett zahlt sich sehr
schnell aus.

Oświetlenie – czy opłaca się wymieniać żarówki?
Przy zakupie energooszczędnej żarówki warto zapytać sprzedawcę o jej parametry. Do niedawna
najbardziej popularnym parametrem przy charakterystyce żarówek była moc, wyrażana w watach.
Wartość ta (np. 100 W) mówi o mocy grzewczej produktu i niewiele ma wspólnego z jasnością
świecenia. Obecnie diody LED o mocy 8 W świecą tak samo, jak tradycyjne żarówki o mocy
100 W.
Najważniejszym parametrem określającym jasność świecenia jest lumen (lm), jednostka miary
strumienia świetlnego. Innym ważnym parametrem jest temperatura barwowa, podawana
w kelwinach (K).
Wymiana tradycyjnej żarówki na diodę LED przynosi ponad 500% oszczędności kosztów energii.
Przy zakupie diody LED zwróć uwagę na liczbę lumenów (jasność świecenia) oraz temperaturę
barwową (wartość około 3500 K oznacza światło ciepłe, 5000 K ma światło dzienne).

Beleuchtung - ist es rentabel Glühlampen auszutauschen?
Beim Kauf einer energiesparenden Glühlampe lohnt es sich, den Verkäufer nach seinen Parametern
zu fragen. Bis vor kurzem war der beliebteste Parameter für die Eigenschaften von Glühlampen die
Leistung in Watt. Dieser Wert (z.B. 100 W) gibt Auskunft über die Heizleistung des Produkts und hat
wenig mit der Helligkeit der Beleuchtung zu tun. Heute leuchten 8 W-LEDs wie herkömmliche
Glühlampen von 100 W. Der wichtigste Parameter, der die Helligkeit des Lichts bestimmt, ist das
Lumen (lm), die Maßeinheit des Lichtstroms. Ein weiterer wichtiger Parameter ist die in Kelvin (K)
angegebene Farbtemperatur.
Das Ersetzen einer herkömmlichen Glühlampe durch eine LED-Diode führt zu einer Einsparung von
über 500% bei den Energiekosten. Achten Sie beim Kauf einer LED auf die Anzahl der Lumen
(Helligkeit) und die Farbtemperatur (ca. 3500 K sind warmes Licht, 5000 K sind Tageslicht).
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Co jeszcze mogę zrobić, żeby płacić mniej za prąd?
Poza wyżej opisanymi sposobami na obniżenie rachunków za energię elektryczną warto nauczyć się
efektywnego z niej korzystania.
W sklepach jest wiele urządzeń wspomagających oszczędzanie energii elektrycznej. Najprostszym
z nich jest listwa zasilająca z wyłącznikiem. Dzięki niej możemy jednym klawiszem wyłączyć
jednocześnie wiele urządzeń, które zwykle pozostają w stanie czuwania. Ponadto dzięki zastosowaniu
różnych automatów i czujników dbamy o wyłączanie oświetlenia podczas naszej dłuższej
nieobecności w pomieszczeniu czy wyłączanie urządzeń podczas dłuższej przerwy w ich pracy.
W przypadku oświetlenia zewnętrznego warto zastosować reduktory mocy, które w określonym
czasie obniżają napięcie i zmniejszają moc żarówek, z niemal niezauważalną utratą jasności
świecenia.
Jeśli na fakturze za energię elektryczną pojawia się kwota za moc bierną (pojemnościową lub
indukcyjną), należy przeanalizować zastosowanie kompensatorów, redukujących ten koszt nawet
do zera.

Was kann ich noch tun, um weniger für Strom zu bezahlen?
Zusätzlich zu den oben beschriebenen Methoden zur Reduzierung der Stromrechnungen lohnt es sich
zu lernen, wie man sie effektiv einsetzt.
Es gibt viele Geräte in Geschäften, mit denen Sie Strom sparen können. Die einfachste davon ist eine
Steckdosenleiste mit einem Schalter. Dank dessen können wir viele Geräte gleichzeitig mit einer
Taste ausschalten, die normalerweise im Standby-Modus bleiben. Darüber hinaus sorgen wir dank
der Verwendung verschiedener automatischer Geräte und Sensoren dafür, dass die Beleuchtung
während unserer langen Abwesenheit im Raum ausgeschaltet oder die Geräte während einer
längeren Arbeitspause ausgeschaltet werden. Bei der Außenbeleuchtung lohnt es sich,
Leistungsreduzierer zu verwenden, die die Spannung und die Leistung der Glühlampen über einen
bestimmten Zeitraum mit einem kaum wahrnehmbaren Helligkeitsverlust senken.
Wenn auf der Stromrechnung ein Betrag für Blindleistung (kapazitiv oder induktiv) angegeben ist,
sollte die Verwendung von Kompensatoren analysiert werden, um diese Kosten sogar auf Null zu
senken.

Czy opłaca się instalacja odnawialnych źródeł energii?
W coraz większej liczbie krajów rozwiniętych usłyszymy taką wypowiedź: mam własne źródło energii.
W garażu stoi elektryczny samochód i rower, który „tankuję” ze swojego gniazdka. Nadmiar
wytworzonej energii magazynuję, a jak mi się to opłaca, odsprzedaję lokalnemu operatorowi.
Na całym świecie od wielu lat trwa rewolucja energetyczna, promująca wytwarzanie energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych (słońce, wiatr, woda). Podstawą do rozwoju OZE jest
zrównoważona gospodarka i ochrona klimatu. Innym niezwykle ważnym elementem tej strategii jest
energetyka obywatelska. Jej głównym założeniem jest demonopolizacja energetyki zawodowej,
wytwarzanie energii na własne potrzeby oraz możliwość sprzedaży energii innym konsumentom.
Jednocześnie technologicznie ogranicza się w ten sposób straty energii przesyłowej, gdyż niewielkie
moce będą użytkowane najbliżej źródła, bez konieczności ich przesyłu na duże odległości.
Od września 2013 roku również w Polsce, dzięki uchwaleniu nowelizacji ustawy Prawo energetyczne
(tzw. mały trójpak), każdy może stać się wytwórcą energii elektrycznej.

Ist es rentabel, erneuerbare Energiequellen zu installieren?
In immer mehr entwickelten Ländern werden wir dieses Sprichwort hören: Ich habe meine eigene
Energiequelle. In der Garage gibt es ein Elektroauto und ein Fahrrad, die ich aus meiner Steckdose
"tanke". Ich speichere den Überschuss an erzeugter Energie und verkaufe ihn an den örtlichen
Betreiber, wenn er für mich rentabel ist.
Auf der ganzen Welt findet seit vielen Jahren eine Energiewende statt, die die Stromerzeugung aus
erneuerbaren Quellen (Sonne, Wind, Wasser) fördert. Grundlage für die Entwicklung erneuerbarer
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Energiequellen sind nachhaltige Wirtschaft und Klimaschutz. Ein weiteres äußerst wichtiges Element
dieser Strategie ist die Macht der Gemeinschaft. Ihr Hauptziel ist die Demonopolisierung der
professionellen Energie, die Erzeugung von Energie für den eigenen Bedarf und die Möglichkeit,
Energie an andere Verbraucher zu verkaufen. Gleichzeitig reduziert diese Technologie die
Energieverluste der Übertragung, da kleine Leistungen in der Nähe der Quelle verwendet werden,
ohne dass diese über große Entfernungen übertragen werden müssen.
Seit September 2013 kann auch in Polen dank der Änderung des Energiegesetzes (dem sogenannten
kleinen Dreierpack) jeder Stromerzeuger werden.

Czy i jak zarządzać energią elektryczną
Kto nie mierzy, ten nie zarządza.
Aby móc zarządzać energią elektryczną, należy wcześniej przeanalizować zużycie energii. Skąd jednak
wziąć dane do analizy? Oto ich źródła:
 faktury za prąd – niestety około 90% konsumentów energii elektrycznej nie jest w stanie
przeczytać ze zrozumieniem faktury za prąd. Ponadto dane uzyskujemy z opóźnieniem,
najczęściej 1 miesiąca;
 odczyty z licznika – licznik jest najczęściej umieszczony w miejscu niewygodnym do jego
bieżącego odczytu. Aby efektywnie skorzystać z takich danych, należy sprawdzać je zawsze
o jednakowej porze;
 dane od naszego operatora sieci dystrybucyjnej – niestety OSD bardzo niechętnie przekazuje
jakiekolwiek dane, o ile w ogóle je udostępnia;
 dane z urządzenia do monitorowania i zbierania danych – zastosowanie takiego urządzenia
to jedyny sposób na uzyskanie wiarygodnych informacji.
Pozycje, uwzględnione na fakturze za prąd, które dają szansę oszczędzania, powinny być
monitorowane. Tylko w ten sposób dowiemy się, czy moc umowna nie jest przekroczona, czy mamy
prawidłowo dobraną taryfę. Mając dostęp do danych, uzyskujemy nie tylko możliwość skutecznego
oszczędzania energii, ale również wiedzę o naszym profilu i niezbędne dane do negocjacji umowy
z dostawcą energii elektrycznej. Dodatkowo możemy wpływać na złe nawyki naszych pracowników
czy domowników.
Jeśli planujemy w przyszłości instalację odnawialnego źródła energii, warto wcześniej monitorować
jej zużycie. W ten sposób unikniemy późniejszego rozczarowania potencjalnym zyskiem z OZE.
Mierząc chwilowe zużycie energii uczymy się, jak skutecznie ją oszczędzać. Obserwacja pomiarów
pomaga eliminować urządzenia, które nie muszą być włączone. Możemy w ten sposób zaoszczędzić
nawet ponad 10% kosztów.

Ob und wie man mit Strom umgeht
Wer nicht misst, schafft es nicht.
Um Strom verwalten zu können, muss der Energieverbrauch im Voraus analysiert werden. Aber
woher erhalten Sie die Daten für die Analyse?
Hier sind Ihre Quellen:
 Stromrechnungen - Leider können etwa 90% der Stromverbraucher Stromrechnungen nicht
lesen und verstehen. Darüber hinaus erhalten wir Daten mit einer Verzögerung,
normalerweise innerhalb eines Monats.
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 Zählerstände - Der Zähler befindet sich meistens an einem Ort, der für seinen aktuellen
Messwert ungünstig ist. Um solche Daten effektiv nutzen zu können, sollten sie immer
gleichzeitig überprüft werden.
 Daten von unserem Vertriebsnetzbetreiber - leider ist der VNB (Verteilernetzbetreiber) sehr
zurückhaltend bei der Übertragung von Daten, wenn diese überhaupt verfügbar sind
 Daten von einem Datenüberwachungs- und -erfassungsgerät - Die Verwendung eines solchen
Geräts ist der einzige Weg, um zuverlässige Informationen zu erhalten.
Für Strom in Rechnung gestellte Artikel, bei denen Sie sparen können, sollten überwacht werden.
Nur so können Sie feststellen, ob die vertraglich vereinbarte Kapazität nicht überschritten wird oder
ob wir einen richtig ausgewählten Tarif haben. Durch den Zugriff auf Daten erhalten wir nicht nur die
Möglichkeit einer effektiven Energieeinsparung, sondern auch Kenntnis unseres Profils und der
erforderlichen Daten, um einen Vertrag mit einem Stromversorger auszuhandeln. Darüber hinaus
können wir schlechte Gewohnheiten unserer Mitarbeiter oder Haushaltsmitglieder beeinflussen.
Wenn Sie in Zukunft eine erneuerbare Energiequelle installieren möchten, sollten Sie deren
Verbrauch im Voraus überwachen. Auf diese Weise vermeiden wir eine spätere Enttäuschung über
den potenziellen RES-Gewinn (Gewinn- und Verlustrechnung).
Indem wir den momentanen Energieverbrauch messen, lernen wir, wie wir ihn effektiv sparen
können. Durch Beobachtung Ihrer Messungen können Geräte eliminiert werden, die nicht
eingeschaltet werden müssen. Auf diese Weise können wir sogar mehr als 10% der Kosten
einsparen.

Autoaudyt elektryczny
Sposoby obniżenia rachunków za energię elektryczną są następujące:
 niepozostawianie podłączonych do sieci urządzeń na noc, gdy firma nie pracuje – każde
urządzenie będące w trybie gotowości pobiera energię, wiele urządzeń można i należy na noc
wyłączyć;
 wymiana żarówek, które świecą dłużej niż 3 godziny na dobę, na diody LED – bez żadnej
analizy warto to zrobić;
 zaopatrzenie się w czujniki zmierzchowe i czujniki ruchu w pomieszczeniach z oświetleniem
nocnym; wybór energooszczędnych modeli urządzeń elektrycznych przy wymianie sprzętu;
 zadbanie o dostęp do informacji potrzebnych do poprawy efektywności elektrycznej w firmie
– sprawdź rodzaj swojego licznika energii. Jeśli jest elektroniczny, żądaj od swojego OSD
dostępu do danych. Jeśli jest starego typu (z obracającą się tarczą), zainteresuj się, kiedy
nastąpi wymiana;
 systematyczne zmienianie dostawcy – za każdym razem możesz się spodziewać obniżenia
ceny za energię czynną i opłatę handlową, masz możliwość negocjacji. Poza tym u aktualnego
sprzedawcy energii zmieniasz swój status z „petenta” na klienta;
 systematyczne szkolenie pracowników i wymaga nie od nich oszczędzania energii;
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 czytanie faktury za energię elektryczną – twój OSD na stronie internetowej musi udostępnić
opis elementów faktury
 poradzenie się eksperta doradcy

Elektrisches Selbstaudit
Sie haben folgende Möglichkeiten, Ihre Stromrechnung zu senken:
 Geräte nicht über Nacht mit dem Netzwerk verbunden lassen, wenn das Unternehmen nicht
arbeitet - jedes Gerät im Standby-Modus verbraucht Energie, viele Geräte können und
sollten über Nacht ausgeschaltet werden
 Ersetzen von Glühlampen, die länger als 3 Stunden am Tag leuchten, durch LED-Dioden – es
lohnt sich auch, wenn man auf eine Analyse verzichtet
 Ausstattung mit Dämmerungs- und Bewegungssensoren in Räumen mit Nachtbeleuchtung,
Auswahl energiesparender Modelle von Elektrogeräten beim Austausch von Geräten
 Sicherstellung des Zugangs zu den Informationen, die zur Verbesserung der Stromeffizienz in
ihrem Unternehmen erforderlich sind. Überprüfen Sie den Typ ihres Energiezählers. Wenn es
elektronisch ist, fordern Sie von ihrem VNB Zugriff auf die Daten an. Wenn es vom alten Typ
ist (mit einer rotierenden Scheibe), interessieren Sie sich dafür, wann es ersetzt wird.
 Systematischer Lieferantenwechsel - Sie können jedes Mal, wenn Sie verhandeln können, mit
einer Reduzierung des Preises für aktive Energie und der Handelsgebühr rechnen. Darüber
hinaus ändern Sie mit Ihrem derzeitigen Energieversorger ihren Status von "Antragsteller" in
"Kunde".
 systematische Schulung der Mitarbeiter zum richtigen Umgang mit Energie
 Lesen einer Stromrechnung - Ihr VNB auf der Website muss eine Beschreibung der
Rechnungselemente enthalten
 Beratung durch einen Fachberater

Systemy zarządzania energią (norma ISO 50001:2011)
Efektywne zarządzanie energią sprzyja osiągnięciu przez firmę sukcesu. Obniżenie kosztów jej zużycia
to niższe koszty działania, a tym samym wzrost przewagi konkurencyjnej na rynku.
Korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania energią według normy ISO 50001:
 efektywne zarządzanie energią w organizacji poprzez identyfikację i kontrolę nad
energochłonnymi obszarami działalności;
 ograniczenie wydatków na zużycie energii i co za tym idzie zmniejszenie kosztów
prowadzenia działalności;
 stosowanie najlepszych praktyk w zarządzaniu i wykorzystywaniu energii;
 redukcja emisji gazów cieplarnianych;
 wzrost konkurencyjności;
 zyskanie reputacji firmy dbającej o środowisko naturalne i społecznie odpowiedzialnej;
 zgodność działania z wymogami prawnymi dotyczącymi emisji gazów cieplarnianych;
 możliwość zintegrowania systemu zarządzania energią z innymi systemami (np. ISO 9001, ISO
14001, OHSAS itp.).

Energiemanagementsysteme (Norm ISO 50001: 2011)
Ein effektives Energiemanagement trägt zum Erfolg des Unternehmens bei. Die Senkung der
Verbrauchskosten bedeutet geringere Betriebskosten und damit eine Steigerung des
Wettbewerbsvorteils auf dem Markt.
Vorteile der Implementierung und Zertifizierung eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001:
 effektives Energiemanagement in der Organisation durch Identifizierung und Kontrolle
energieverbrauchender Tätigkeitsbereiche
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 Reduzierung der Kosten für den Energieverbrauch und damit der Kosten für die Führung
eines Unternehmens
 Anwendung von Best Practices im Bereich Energiemanagement und -nutzung
 Reduzierung der Treibhausgasemissionen
 erhöhte Wettbewerbsfähigkeit
 den Ruf eines Unternehmens zu erlangen, das sich um die natürliche Umwelt kümmert und
sozial verantwortlich ist
 Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen für Treibhausgasemissionen
 die Fähigkeit, das Energiemanagementsystem in andere Systeme (z. B. ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS usw.) zu integrieren

Podsumowanie
Energia jest towarem, który można sprzedać lub kupić. Warto wybrać wersję dopasowaną do swoich
potrzeb. Jeśli masz obawy przed zmianą dostawcy energii, porozmawiaj z innymi. Im większa grupa
zainteresowanych się zbierze, tym łatwiej będzie negocjować i uzyskać lepsze warunki. Tempo zmian
zachodzących w energetyce jest tak duże, że warto pomyśleć o zapewnieniu sobie systematycznej
pomocy specjalisty (doradcy) lub wyszkoleniu pracowników, którzy będą potrafili optymalizować
taryfę, strefy, moc umowną i policzyć opłacalność wymiany urządzeń czy oświetlenia
na energooszczędne. Tylko ten, kto mierzy, potrafi zarządzać. W myśl tej idei warto zastanowić się
nad wyposażeniem firmy w urządzenia pomiarowe, dostarczające szczegółowych danych dotyczących
zużycia prądu, gazu czy wody. Mając takie informacje, można uzyskać mocne argumenty
w negocjacjach z dostawcami i wiedzę niezbędną do zarządzania tymi mediami.

Zusammenfassung
Energie ist eine Ware, die gekauft oder verkauft werden kann. Es lohnt sich, die Version zu wählen,
die Ihren Anforderungen entspricht. Wenn Sie Bedenken haben, den Energieversorger zu wechseln,
sprechen Sie mit anderen. Je größer die Gruppe der Interessenten ist, desto einfacher wird es sein, zu
verhandeln und bessere Konditionen zu erhalten. Das Tempo der Veränderungen im Energiesektor
ist so hoch, dass es sich lohnt, sich systematisch von einem Spezialisten (Berater) beraten zu lassen
oder Mitarbeiter zu schulen, die in der Lage sind, Tarife, Zonen, vertraglich vereinbarte Kapazitäten
zu optimieren und die Rentabilität des Austauschs von Geräten oder Beleuchtung durch
energiesparende Geräte zu berechnen. Nur wer misst, kann es verwalten. In Übereinstimmung mit
dieser Idee lohnt es sich, das Unternehmen mit Messgeräten auszustatten, die detaillierte Daten zum
Strom-, Gas- und Wasserverbrauch liefern. Mit solchen Informationen können Sie in Verhandlungen
mit Lieferanten und dem für die Verwaltung dieser Medien erforderlichen Wissen starke Argumente
gewinnen.

Rozwiązania zmniejszające zapotrzebowanie na energię
Wydatki związane z dostarczeniem odpowiedniej ilości energii do budynku mają coraz większy udział
w kosztach przedsiębiorstwa. Logiczne jest zatem, że poszukiwane są rozwiązania zmniejszające
zapotrzebowanie obiektów na energię, dzięki czemu firma jest w stanie przeznaczyć większe środki
na inne cele. Powstają coraz nowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i techniczne,
pozwalające na znaczne ograniczenie zużycia energii w budynkach.
Zapotrzebowanie na energię od zewnętrznego dostawcy można również zmniejszyć poprzez
stworzenie własnego, alternatywnego źródła energii. Coraz powszechniejsze i bardziej opłacalne stają
się odnawialne źródła energii, które w coraz większym zakresie zaspokajają popyt na ciepło i energię
elektryczną.

Budownictwo energooszczędne
Rozwój budownictwa energooszczędnego i zainteresowanie tą dziedziną wywołane są głównie
dwoma czynnikami. Po pierwsze, wzrost cen paliw i energii kieruje przedsiębiorców do poszukiwania
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coraz lepszych rozwiązań, pozwalających na ograniczenie kosztów ogrzewania budynków. Po drugie,
w Polsce, jak i w większości krajów Unii Europejskiej, można zaobserwować stopniowe prawne
ograniczanie zużycia energii w budynkach nowych oraz poddawanych remontom i modernizacji.
Do ustawodawstwa unijnego w ostatnich latach wprowadzono szereg dyrektyw mających poprawić
efektywność energetyczną budynków. Do najważniejszych należy Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej
budynków (Dz. Urz. UE L 153/13 z 18.06.2010). Oszacowano w niej, że budownictwo odpowiada za
41% całkowitego zużycia energii. Ograniczenie energochłonności budynków ma na celu zmniejszenie
uzależnienia od dostaw surowców energetycznych z krajów spoza Unii. Drugim celem, do jakiego
to działanie ma się przyczynić, jest obniżenie zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych
do 2020 roku.
Energia zużyta w cyklu życia budynku to:
 energia wbudowana – wykorzystana w procesie tworzenia budynku, czyli zużyta do produkcji
materiałów, transportu, wznoszenia budynku, a także do jego konserwacji i remontów;
 energia eksploatacyjna – zużywana w czasie użytkowania budynku (na ogrzewanie,
wentylację, oświetlenie);
 energia przetworzenia – energia potrzebna do rozbiórki budynku, a także do przetworzenia,
transportu i zagospodarowania odpadów pozostałych po obiekcie.
Od wielu lat stopniowo zaostrza się wymagania dotyczące energochłonności w budownictwie. Biorąc
pod uwagę dzisiejsze możliwości technologiczne, istnieją bardzo duże możliwości poprawy
efektywności energetycznej budownictwa.

Elementy wpływające na zużycie energii w budynku
Zużycie energii w budynku zależy od wielu czynników, które mają wpływ na jego klasę energetyczną.
Dzieli się je głównie na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które zależą od:








strefy klimatycznej, w której znajduje się obiekt,
usytuowania względem stron świata,
przeznaczenia budynku,
wyposażenia w urządzenia będące potencjalnym źródłem ciepła,
zieleni i elementów małej architektury,
rozwiązań projektowych,
czynników wynikających z planowania przestrzennego, sąsiedztwa innych obiektów.

Dobry projektant w sposób właściwy wykorzystuje lokalne warunki klimatyczne, to od jego
umiejętności w dużej mierze zależy, czy budynek będzie rzeczywiście energooszczędny. Aby dobrze
zaprojektować energooszczędny budynek, niezbędne jest zapoznanie się z miejscowymi warunkami
klimatycznymi, a także przeznaczeniem projektowanego obiektu.
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Szczególnymi warunkami klimatycznymi, na jakie projektant powinien zwrócić uwagę podczas
dobierania rozwiązań w budynku, są:





minimalne temperatury w zimie oraz czas ich trwania,
średnia temperatura w okresie grzewczym,
dominujące wiatry (prędkość, kierunek) w okresie grzewczym,
maksymalne temperatury w lecie, okres i czas ich trwania, a także nachylenie słońca w tym
okresie,
 ilość opadów i średnia wilgotność powietrza,
 temperatury minimalne w lecie oraz nocą.
Budynki energooszczędne i pasywne używają różnego rodzaju wewnętrznych źródeł ciepła, jak np.
zyski bytowe maszyny, kopiarki, urządzenia RTV i AGD. Niezbędne jest analizowanie, jak tego typu
urządzenia będą pracować, przez jaki czas i w jakim okresie będą wytwarzać dodatkowe ciepło. Jest
to o tyle ważne, że w budynkach o wysokim standardzie izolacji ma to istotny wpływ na klimat
wewnątrz budynku. Nieuwzględnienie tych czynników może doprowadzić do dużych problemów
z utrzymaniem odpowiednich warunków.
Podstawowymi czynnikami, wpływającymi na odczuwanie komfortu lub dyskomfortu przez
użytkowników budynku, są:








temperatura powietrza,
wilgotność względna,
ilość zanieczyszczeń w powietrzu,
prędkość przepływu powietrza przez pomieszczenia,
rozkład temperatury w pomieszczeniach,
hałas,
oświetlenie.

Komfort cieplny
W dobrze izolowanych budynkach energooszczędnych i pasywnych istnieje możliwość przegrzania
domu w okresie letnim. Przez kilka upalnych dni domy pasywne i energooszczędne, o zmniejszonym
zapotrzebowaniu na ciepło, mogą mieć problem z utrzymaniem komfortu cieplnego. Wynika to
z faktu, że dobrze izolowane przegrody nie oddają odpowiednio szybko ciepła do otoczenia. Z drugiej
strony, izolacja sprawia, że gdy temperatura na zewnątrz jest wyższa, to ciepło nie przenika tak
szybko do wnętrza. Jest to bardzo ważne dla takich budynków jak chłodnia, gdzie latem jest znacznie
zwiększony pobór energii dla utrzymania wymaganej temperatury.
Istnieją cztery przyczyny nadmiernego nagrzewania się budynków:
 niewłaściwa eksploatacja systemu ogrzewania i wentylacji,
 brak elementów zacieniających,
 brak otwieranych okien lub specjalnych otworów wentylacyjnych na przewietrzanie budynku
nocą,
 zbyt duża powierzchnia masy akumulującej ciepło, wystawiona na działanie promieni
słonecznych.

Poprawa szczelności
Niedostateczne doszczelnienie budynku powoduje niekontrolowane przepływy powietrza przez
szczeliny, które ulatuje razem z ciepłem. Ulatywanie ciepłego, wilgotnego powietrza przez
nieszczelności może doprowadzić do kondensacji pary wodnej i gromadzenia się wilgoci między
warstwami izolacyjnymi przegrody. To powoduje znaczne pogorszenie parametrów izolacji. Zwiększa
to również energochłonność budynku, ponieważ wymagane jest więcej energii na ogrzanie
powietrza. Ma to szczególne znaczenie dla budynków niskoenergetycznych pasywnych. W przypadku
budynków pasywnych osiągnięcie tak niskiego poziomu energochłonności jest niemożliwe bez
odpowiedniej, szczelnej izolacji. Dodatkowo budynek taki musi być wyposażony w instalację
wentylacyjną z odzyskiem ciepła.
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Lösungen, die den Energiebedarf senken
Die Ausgaben für die Bereitstellung der richtigen Energiemenge für ein Gebäude tragen zunehmend
zu den Kosten des Unternehmens bei. Daher ist es logisch, nach Lösungen zu suchen, die den
Energiebedarf von Anlagen senken, wodurch das Unternehmen mehr Mittel für andere Zwecke
bereitstellen kann. Es werden immer modernere Konstruktions-, Material- und technische Lösungen
entwickelt,
die
den
Energieverbrauch
in
Gebäuden
erheblich
senken.
Der Energiebedarf eines externen Lieferanten kann auch durch die Schaffung einer eigenen
alternativen Energiequelle reduziert werden.
Erneuerbare Energiequellen werden immer häufiger sowie rentabler und decken den Bedarf an
Wärme und Strom in zunehmendem Maße.

Energieeffizientes Bauen
In den letzten Jahren wurde eine Reihe von Richtlinien in die EU-Gesetzgebung aufgenommen, um
die Energieeffizienz von Gebäuden zu verbessern. Eine der wichtigsten ist die Richtlinie 2010/31/EU
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Energieeffizienz von
Gebäuden (Amtsblatt EU L 153/13 vom 18. Juni 2010). Es wird geschätzt, dass der Bau 41% des
gesamten Energieverbrauchs ausmacht. Die Reduzierung des Energieverbrauchs von Gebäuden zielt
darauf ab, die Abhängigkeit von der Versorgung mit Energieressourcen aus Ländern außerhalb der
EU zu verringern. Das zweite Ziel, zu dem diese Maßnahme voraussichtlich beitragen wird, ist die
Reduzierung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen bis 2020.
Der Energieverbrauch im Lebenszyklus eines Gebäudes beträgt:
 eingebettete Energie - wird bei der Erstellung eines Gebäudes verwendet, d.h. für die
Herstellung von Materialien, den Transport, die Errichtung des Gebäudes sowie für dessen
Wartung und Renovierung
 Betriebsenergie – wird verbraucht während der Nutzung des Gebäudes (zum Heizen, Lüften,
Beleuchten)
 Umwandlungsenergie - Energie, die benötigt wird, um ein Gebäude abzureißen sowie Abfälle
zu verarbeiten, zu transportieren und zu verwalten
Seit vielen Jahren verschärfen sich die Anforderungen an den Energieverbrauch im Baugewerbe
allmählich. Angesichts der heutigen technologischen Möglichkeiten gibt es sehr große Möglichkeiten,
die Energieeffizienz des Bauens zu verbessern.

Elemente, die den Energieverbrauch in einem Gebäude beeinflussen
Der Energieverbrauch eines Gebäudes hängt von vielen Faktoren ab, die seine Energieklasse
beeinflussen. Sie sind hauptsächlich in externe und interne Faktoren unterteilt, die abhängen von:






der Klimazone, in der sich die Anlage befindet
der Zweck des Gebäudes
Ausstattung mit Geräten, die eine potenzielle Wärmequelle darstellen
Grün und Elemente kleiner Architektur
Designlösungen
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 Faktoren, die sich aus der Raumplanung und der Nähe anderer Einrichtungen ergeben
Ein guter Projektant nutzt die örtlichen klimatischen Bedingungen richtig aus. Seine Fähigkeiten
bestimmen maßgeblich, ob das Gebäude wirklich energieeffizient ist. Um ein energieeffizientes
Gebäude richtig zu entwerfen, ist es notwendig, sich mit den örtlichen klimatischen Bedingungen und
dem Zweck des entworfenen Gebäudes vertraut zu machen.
Die spezifischen klimatischen Bedingungen, auf die der Projektant bei der Auswahl der Lösungen im
Gebäude achten sollte, sind:





minimale Wintertemperaturen und deren Dauer
Durchschnittstemperatur während der Heizperiode
vorherrschende Winde (Geschwindigkeit, Richtung) während der Heizperiode
maximale Sommertemperaturen, Zeitraum und Dauer sowie die Neigung der Sonne während
dieser Zeit
 Niederschlagsmenge und durchschnittliche Luftfeuchtigkeit
 Mindesttemperaturen im Sommer und in der Nacht
Energieeffiziente und passive Gebäude nutzen verschiedene Arten von internen Wärmequellen wie
Haushaltsmaschinen, Kopierer, Elektronik und Haushaltsgeräte. Es muss analysiert werden, wie
solche Geräte funktionieren, wie lange und für welchen Zeitraum sie zusätzliche Wärme erzeugen.
Dies ist wichtig, da es in Gebäuden mit einem hohen Dämmungsstandard einen erheblichen Einfluss
auf das Klima im Gebäude hat. Wenn diese Faktoren nicht berücksichtigt werden, kann dies zu
erheblichen Problemen bei der Aufrechterhaltung angemessener Bedingungen führen.
Die grundlegenden Faktoren, die das Gefühl von Komfort oder Unbehagen durch Gebäudebenutzer
beeinflussen, sind:








Lufttemperatur
relative Luftfeuchtigkeit
die Menge der Schadstoffe in der Luft
Luftströmungsgeschwindigkeit durch die Räume
Temperaturverteilung in den Räumen
Lärm
Beleuchtung

Wärmekomfort
In gut isolierten energiesparenden und passiven Gebäuden kann das Haus im Sommer überhitzt
werden. Für einige heiße Tage können passive und energieeffiziente Häuser mit reduziertem
Wärmebedarf Probleme mit der Aufrechterhaltung des thermischen Komforts haben. Dies liegt an
der Tatsache, dass gut isolierte Trennwände die Wärme nicht schnell genug an die Umgebung
abgeben. Andererseits sorgt die Isolierung dafür, dass bei höheren Außentemperaturen die Wärme
nicht so schnell in den Innenraum eindringt. Dies ist sehr wichtig für Gebäude wie Kühlhäuser, in
denen der Energieverbrauch im Sommer erheblich erhöht wird, um die erforderliche Temperatur
aufrechtzuerhalten.
Es gibt vier Gründe, warum Gebäude überhitzen:
 unsachgemäßer Betrieb des Heizungs- und Lüftungssystems
 keine Schattierungselemente
 keine zu öffnenden Fenster oder speziellen Lüftungsöffnungen, um das Gebäude nachts zu
lüften
 zu große Fläche wärmespeichernder Masse, die der Einwirkung ausgesetzt ist

Verbesserung der Dichtheit
Eine unzureichende Abdichtung des Gebäudes führt zu unkontrollierten Luftströmen durch die
Lücken, die mit der Wärme abfließen. Das Entweichen von warmer, feuchter Luft durch die Leck´s
kann zur Kondensation von Wasserdampf und zur Ansammlung von Feuchtigkeit zwischen den
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Isolationsschichten der Trennwand führen. Dies führt zu einer signifikanten Verschlechterung der
Isolationsparameter. Es erhöht auch den Energieverbrauch des Gebäudes, da mehr Energie benötigt
wird, um die Luft zu erwärmen. Dies ist besonders wichtig für Niedrigenergie-Passivgebäude. Bei
passiven Gebäuden ist ein derart niedriger Energieverbrauch ohne eine angemessene, dichte
Isolierung nicht möglich. Zusätzlich muss ein solches Gebäude mit einem Lüftungssystem mit
Wärmerückgewinnung ausgestattet sein.

Dostępne technologie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ich zalety
i wady
Turbiny wiatrowe
Użytkowanie instalacji generujących energię elektryczną z wiatru jest jedną z dostępnych technologii
odnawialnych źródeł energii w Polsce i Niemczech. Małe elektrownie oraz mikroelektrownie
wiatrowe mogą stać się dodatkowym źródłem energii elektrycznej w przedsiębiorstwach. Ze względu
na odpowiednie rozwiązania techniczne, montaż w bliskim sąsiedztwie budynków nie jest uciążliwy
dla mieszkańców, a prostota działania pozwala na samodzielną obsługę.
Przydomowe elektrownie wiatrowe dzieli się dwojako: ze względu na moc nominalną wyróżnia się
elektrownie mikro (do 100 W) oraz małe (od 100 W do 50 kW) i ze względu na pozycję osi obrotu
turbiny elektrownie o poziomej osi obrotu (klasyczne) oraz o pionowej osi obrotu, bazujące
na rozwiązaniach Darrieusa lub Savoniusa. Mini i mikroelektrownie wiatrowe dają możliwość
produkowania energii elektrycznej, gdzie pobór jest niewielki, a koszt podłączenia instalacji sieciowej
jest wysoki. Takie technologie mogą być wykorzystywane jako źródło zasilania dla urządzeń
mobilnych lub jako awaryjne źródło energii (np. maszty, kempingi, itp.). Większość małych elektrowni
wiatrowych o poziomej osi obrotu, budowanych przydomowo, spełnia warunki ochrony przed
hałasem, stojąc w odległości od 20 m do 100 m od budynków mieszkalnych. Turbiny o pionowej,
jak również poziomej osi obrotu można montować bezpośrednio na dachach oraz w bliskiej
odległości od budynków.
Przy projektowaniu elektrowni wiatrowej ważne jest, aby turbina wiatrowa, która pracuje
pod obciążeniem, była podłączona do kontrolera, który generuje na wyjściu prąd stały. W przypadku
konieczności produkcji prądu zmiennego należy zastosować przetwornicę.
Niewątpliwymi zaletami turbin o poziomej osi obrotu są:
 znacznie wyższe sprawności w porównaniu do turbin o pionowej osi obrotu,
 większa efektywność działania.
Wady turbin o poziomej osi obrotu to:





generowanie hałasu,
efekt migotania,
niebezpieczeństwo dla ptactwa,
efekt infradźwięków.

Zaletami turbin o pionowej osi obrotu są:






cicha praca (niższe obroty),
brak silnych drgań,
bezpieczeństwo dla ptactwa,
możliwość instalacji na dachu,
jednakowa praca, niezależnie od kierunku wiatru.
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Wady turbin o pionowej osi obrotu to:
 duża masa,
 duże koszty części oraz niska sprawność.

Turbiny o pionowej osi obrotu w większości są produkowane na zamówienie indywidualne. Klienci
decydujący się na takie rozwiązanie muszą wziąć pod uwagę znacznie zmniejszoną wydajność
urządzenia (sprawność ok. 40%). Ze względu na budowę połowa energii dostarczonej przez wiatr
zostaje utracona na opory.
Przed przystąpieniem do wybrania odpowiedniej technologii konwertującej energię wiatru
na energię elektryczną należy uzyskać wszelkie pozwolenia oraz decyzję. Proces wybudowania małej
instalacji wiatrowej może potrwać nawet rok.
Należy zgromadzić wszelkie dokumenty, którymi są:





wpisanie projektu do planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP),
otrzymanie warunków zabudowy,
otrzymanie warunków przyłączenia,
koncesja (w przypadku zatłaczania energii do sieci elektrycznej).

Przy projektowaniu nowej przydomowej elektrowni wiatrowej należy również zbadać rozkład siły
wiatru w poszczególnych porach roku.

Pompy ciepła
Pompa ciepła to urządzenie, które działa na takiej samej zasadzie jak chłodziarka: odbiera energię
z ośrodka o niskiej temperaturze i przekazuje ją do ośrodka o wyższej temperaturze (odbiornika).
Celem pracy pompy ciepła jest dostarczenie ciepła do jej źródła górnego, a nie jak w przypadku
chłodziarki – odebranie ciepła ze źródła dolnego. Pompa ciepła umożliwia uzyskanie ciepła,
np. z otoczenia, i następnie wykorzystanie go na wyższym poziomie temperatury do celów
grzewczych. Rozróżnia się pompy ciepła z obiegiem parowym, gazowym, a także pompy
wykorzystujące takie efekty, jak termoelektryczny, reakcji chemicznych, elektrodyfuzji oraz
magnetyczny. Przekazanie ciepła ze źródła o niższej temperaturze do źródła o wyższej temperaturze
wymaga dostarczenia dodatkowej energii z zewnątrz (w formie pracy lub ciepła). Większość
najpopularniejszych sprężarkowych parowych pomp ciepła jest napędzana silnikiem elektrycznym.
Wielkością charakteryzującą pompę ciepła pod względem energetycznym jest współczynnik
wydajności obiegu termodynamicznego, zwany współczynnikiem wydajności cieplnej pompy.
Systemy grzejne z pompami ciepła powinny być projektowane i wykonywane jako
niskotemperaturowe, wtedy współczynnik wydajności obiegu jest największy (np. przy ogrzewaniu
wodnym podłogowym). Odpowiednio zaprojektowana instalacja skojarzonego układu pionowego
wymiennika gruntowego z pompą ciepła jest w stanie zapewnić funkcjonowanie systemu w układzie
monowalentnym bez potrzeby stosowania dodatkowych źródeł energii. Jednakże wspomniana
instalacja może być wybierana w przypadku małych systemów, głównie przez odbiorców
indywidualnych, czyli rozważanych systemów grzewczych w małych obiektach. W przypadku
wykorzystania poziomych wymienników ciepła należy uwzględnić pewną objętość poniżej
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wymienników, skąd także ciepło jest przekazywane, co przy przemarzaniu warstw powierzchniowych
odgrywa podstawową rolę.
Obecnie wyróżnia się następujące rodzaje dolnego źródła ciepła, które mają liczne zalety, ale i wady:
powietrze atmosferyczne
- zalety: źródło łatwo dostępne, nieograniczone zasoby, korzystanie nie powoduje żadnych
zakłóceń w otoczeniu, niski koszt inwestycyjny,
- wady: niestabilność źródła, duża zmienność temperatury w krótkich okresach czasu,
oszronienia parownika, współczynnik przejmowania ciepła na niskim poziomie;
wody powierzchniowe
- zalety: łatwe do wykorzystania, małe zmiany temperaturowe w ciągu roku,możliwość ujęcia
z rzek, jezior,
- wady: duże koszty inwestycyjne;
wody gruntowe
- zalety: łatwa dostępność, względnie stała temperatura w cyklu rocznym (zwłaszcza dla wód o
większych głębokościach),
- wady: brak;
grunt
- zalety: duża pojemność cieplna, łatwa dostępność, stała temperatura w cyklu rocznym na
odpowiedniej głębokości,
- wady: możliwość zakłócenia stanu równowagi cieplnej środowiska gruntowego.

Biomasa
Biomasa to produkty pochodzenia organicznego, nieprzetworzone w takim stopniu jak ropa naftowa
czy węgiel. Biomasę, będącą magazynem energii promieniowania słonecznego, stanowią drewno
i jego odpady, resztki pożniwne (słoma), odpady z przemysłu, np. papierniczego, oraz rośliny
lignocelulozowe drugiej generacji lub rośliny dziko rosnące.
Najprostszym sposobem energetycznego wykorzystania biomasy jest jej bezpośrednie spalenie dla
uzyskania ciepła użytkowego. Możliwa jest wstępna obróbka biomasy jak zrębkowanie,
brykietowanie lub peletowanie. Bezpośrednie, ale efektywne spalanie biomasy w postaci stałej,
bez konwersji (gazyfikacja lub piroliza) jest praktycznym i perspektywicznym jej wykorzystaniem
w warunkach krajowych, również w aspekcie ekologicznym tego procesu. Biomasę charakteryzuje
mała zawartość części niepalnych oraz mała zawartość azotu i siarki, co ogranicza emisję tlenków
tych pierwiastków w porównaniu ze spalaniem paliw kopalnych. Emisja CO2 ze spalania biomasy jest
zrównoważona przez akumulację węgla w roślinach odrastających w miejscach pozyskania spalonej
biomasy, stąd emisja netto CO2 ze spalania biopaliw jest przyjmowana jako zerowa.
Spalania biomasy dokonuje się w kotłach o specjalnej konstrukcji oraz wysokiej sprawności (do 90%).
Instalacje charakteryzują się zwiększoną powierzchnią wymiany ciepła i lepszym mieszaniem spalin
przy dużych współczynnikach nadmiaru powietrza. Komory spalania w takich kotłach wyposażone są
w ruszty stałe lub ruchome, projektowane do spalania różnych odpadów drzewnych.
W krajach europejskich coraz większe zastosowanie mają także kotły opalane zrębkami drzewnymi
i peletami, brykietami, jak również pestkami owoców. Kotły te pozwalają na automatyczne
jednorazowe zasilanie w paliwo zsypywane z silosu. Są urządzeniami o wielu zaletach, m.in. mogą
spalić odpady drzewne przy zerowej emisji CO2. Natomiast największą ich wadą jest produkcja części
lotnych przy spalaniu oraz tworzenie żużlu w przypadku źle dobranego paliwa.

Układy słoneczne
Każdy budynek może wykorzystywać, lub już w pewnym stopniu wykorzystuje, energię
promieniowania słonecznego. Oferta urządzeń i systemów wykorzystujących energię słoneczną ulega
systematycznemu poszerzaniu. Możemy wybrać te instalacje ze świadomością, że w mniejszym
stopniu oddziałują negatywnie na środowisko niż urządzenia konwencjonalne. Wyróżnia się dwie
podstawowe, realizowane w systemach technicznych, metody konwersji energii słonecznej:
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konwersję fototermiczną (bezpośrednią przemianę energii słonecznej na ciepło) i fotoelektryczną
(bezpośrednią przemianę energii słonecznej w energię elektryczną).

Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne to urządzenia służące do konwersji energii słońca na ciepło, wykorzystywane
do podgrzania wody użytkowej. Podgrzanie wody następuje w skomplikowanych układach, gdzie
dochodzi do wymiany ciepła. Najbardziej rozpowszechnionymi urządzeniami do zamiany termicznej
energii promieniowania słonecznego jest płaski cieczowy kolektor słoneczny, który stosowany jest
w przypadkach, gdy temperatura czynnika roboczego może być niższa niż 100°C. Kolektory tego typu
stosowane są od wielu lat do ogrzewania wody użytkowej, a ostatnio coraz częściej również
do ogrzewania pomieszczeń oraz basenów kąpielowych. Poza kolektorami płaskimi istnieje wiele
innych rodzajów kolektorów, a największe praktyczne zastosowanie mają kolektory próżniowe,
w których umieszczenie absorbera w próżniowej rurze (lub w próżniowej prostopadłościennej
obudowie) zapewnia najniższe straty cieplne. Są one najbardziej predysponowane do współpracy
z konwencjonalnymi systemami ogrzewania. Kolektory próżniowe pracują efektywniej energetycznie
w porównaniu z płaskimi, szczególnie w warunkach niskich temperatur zewnętrznych (ogólnie przy
większej różnicy temperatur pomiędzy czynnikiem roboczym a otoczeniem).
Bardziej wyrafinowaną technologię reprezentują kolektory próżniowe z rurami cieplnymi. Energia
promieniowania słonecznego jest odbierana z absorbera w czasie procesu odparowania czynnika
umieszczonego w pojedynczych rurach ciepła. Czynnik roboczy po kondensacji poza absorberem
spływa grawitacyjnie z powrotem do części rury ciepła umieszczonej w obrębie absorbera. Rura
ciepła jest efektywnym urządzeniem wymiany ciepła, umożliwiającym przekazywanie znacznych
wartości gęstości strumienia ciepła przy niewielkich różnicach temperatury. Kolektory próżniowe
z rurami ciepła mogą być wydajne energetycznie w instalacjach ogrzewania pomieszczeń.
Najprostszą z kolei technologią odznaczają się cieczowe niskotemperaturowe kolektory elastyczne,
przydatne np. do ogrzewania basenów kąpielowych. Są nieskomplikowane w budowie o absorberach
z tworzyw sztucznych. Czasem stanowią je same absorbery, składające się z mat lub rur z tworzywa
sztucznego, bez pokrycia szkłem i bez izolacji termicznej.

Ogniwa fotowoltaiczne (PV)
Konwersja fotowoltaiczna, czyli bezpośrednia zamiana energii promieniowania słonecznego
na energię elektryczną, odbywa się dzięki wykorzystaniu tzw. efektu fotowoltaicznego, polegającego
na powstawaniu siły elektromotorycznej w materiałach o niejednorodnej strukturze podczas
ich ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne. Stosowane są głównie ogniwa wykonane
z krzemu monokrystalicznego, osiągające sprawność kilkunastu procent, polikrystalicznego –
o sprawności 8-12%, amorficznego – o sprawności około 8% i inne. Maksymalne sprawności
krzemowych ogniw fotowoltaicznych zbliżają się do 20%.
Ogniwa słoneczne łączy się ze sobą w układy, zwane modułami fotowoltaicznymi, o mocy
kilkudziesięciu wat, a te z kolei służą do budowy systemów fotowoltaicznych. Systemy fotowoltaiczne
można podzielić na systemy podłączone do sieci elektroenergetycznej poprzez specjalne urządzenie,
zwane falownikiem, oraz na systemy autonomiczne zasilające urządzenia bezpośrednio, zazwyczaj
z wykorzystaniem okresowego magazynowania energii w akumulatorach elektrochemicznych.
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Nowoczesne systemy fotowoltaiczne mogą stanowić elementy okładzin ściennych. Wówczas mogą
też chłodzić wewnętrzną powierzchnię modułów ogniw i wykorzystywać pozyskane ciepło do celów
grzewczych. Stosując ogniwa PV do celów energetycznych, należy ponieść koszty inwestycyjne na
baterie akumulatorów, układy sterowania i ewentualnie falowniki prądu, gdyż zarówno ogniwa, jak
i akumulatory generują prąd stały.

Małe elektrownie wodne
Są to urządzenia do konwersji energii prądu wodnego na energię elektryczną. Technologiami
umożliwiającymi wykonanie tego procesu są: turbina Peltona, turbina Francisa, turbina Kaplana oraz
inne. Mankamentem polskiej energetyki wodnej jest brak możliwości spiętrzenia wody tam, gdzie
istnieją do tego warunki, ponieważ przepływ jest zbyt mały i nierównomierny. W wielu miejscach
można jednak zainstalować małe elektrownie wodne (MEW), które nie stanowią zagrożenia dla
ekosystemów, a uzyski energii elektrycznej są zadowalające.
MEW mogą wpływać korzystnie na gospodarkę wodną i środowisko. Mogą również oddziaływać
dodatnio na bilans energetyczny obiektów hotelowych. Ostatnio MEW cieszą się coraz większym
zainteresowaniem. Jest to spowodowane:







możliwością instalowania w wielu miejscach na małych ciekach wodnych,
niezanieczyszczaniem środowiska,
możliwością szybkiego zaprojektowania i wybudowania (1–2 lata),
dostępnością urządzeń oraz opanowaną technologią,
wysoką niezawodnością i długą żywotnością,
koniecznością zaangażowania w znacznej mierze lokalnych materiałów i miejscowej siły
roboczej,
 koniecznością zaangażowania nielicznego personelu oraz możliwością zdalnego sterowania,
 redukcją odległości przesyłu energii elektrycznej i związanych z tym strat.

Geotermia
Technologia geotermalna wykorzystuje ciepło, które jest zakumulowane w skorupie ziemskiej
w formie naturalnej pary, gorącej wody lub w innym ośrodku o zwiększonej temperaturze i dużym
współczynniku przewodzenia ciepła. Źródła geotermalne można wykorzystać do konwersji ciepła
wnętrza ziemi na energię elektryczną lub ogrzewanie. Polska i Niemcy, które leżą na trzech strefach
geotermalnych: centralnoeuropejskiej, przedkarpackiej oraz karpackiej, gdzie temperatury złóż
wynoszą 30–130°C (dochodzą nawet do 200°C) na głębokości od 1 km do 10 km, ma bardzo dobre
warunki do korzystania z tej energii. Opłacalne jest wykorzystanie wód geotermalnych lub osadów
skalnych, gdy temperatura na głębokości do 2 km wynosi około 60°C, a zasolenie dochodzi do 30 g/l.
Przy przedsięwzięciach geotermalnych należy pamiętać o spełnieniu wielu wymogów prawnoformalnych.
Niewątpliwą zaletą ciepłownictwa geotermalnego jest redukcja emisji gazów szkodliwych,
szczególnie w okresach zimowych, wygoda w obsłudze, brak specjalnych wymagań technologicznych
(kominy, wentylacja itp.). Jedyne ograniczenia to konieczność posiadania centralnego ogrzewania
oraz ciepłej wody użytkowej. Wymiennik ciepła nie emituje hałasu oraz zajmuje niewiele miejsca,
instalacja nie wymaga dodatkowych kosztów związanych z konserwacją.

Verfügbare Technologien für die Nutzung erneuerbarer Energiequellen, ihre
Vor- und Nachteile
Windräder
Die Nutzung von Anlagen zur Stromerzeugung aus Wind ist eine der verfügbaren Technologien für
erneuerbare Energien in Polen und Deutschland. Kleine Kraftwerke und Kleinstwindkraftwerke
können eine zusätzliche Stromquelle in Unternehmen werden. Aufgrund geeigneter technischer
Lösungen ist die Installation in unmittelbarer Nähe von Gebäuden für die Bewohner nicht belastend,
und die einfache Bedienung ermöglicht einen unabhängigen Betrieb.
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Heimkraftwerke werden auf zwei Arten unterteilt: Aufgrund der Nennleistung gibt es Mikro- (bis zu
100 W) und kleine Kraftwerke (von 100 W bis 50 kW) sowie aufgrund der Position der
Turbinendrehachse Kraftwerke mit horizontaler Drehachse (klassisch) und vertikaler Achse
(Rotationsachse) basierend auf Lösungen von Darrieus oder Savonius. Mini- und
Kleinstwindkraftanlagen ermöglichen die Stromerzeugung bei geringem Verbrauch und hohen
Kosten für den Anschluss der Netzinstallation. Solche Technologien können als Stromquelle für
mobile Geräte oder als Notstromquelle (z.B. Masten, Campingplätze usw.) verwendet werden. Die
meisten kleinen horizontalen Windkraftanlagen, die im Hinterhof gebaut werden, erfüllen die
Lärmschutzanforderungen, wenn sie zwischen 20 m und 100 m von Wohngebäuden entfernt stehen.
Turbinen mit vertikaler und horizontaler Drehachse können direkt auf Dächern und in unmittelbarer
Nähe von Gebäuden installiert werden.
Bei der Auslegung einer Windkraftanlage ist es wichtig, dass die unter Last betriebene
Windkraftanlage an eine Steuerung angeschlossen wird, die einen Ausgangsgleichstrom erzeugt.
Verwenden Sie einen Wechselrichter, wenn sie Wechselstrom erzeugen müssen.
Die unbestrittenen Vorteile von Turbinen mit horizontaler Drehachse sind:
 ein viel höherer Wirkungsgrad im Vergleich zu Turbinen mit vertikaler Drehachse
 höhere betriebliche Effizienz
Die Nachteile von Turbinen mit horizontaler Drehachse sind:





Geräuschentwicklung
flackernder Effekt
Gefahr für Vögel
Infraschalleffekt

Die Vorteile von Turbinen mit vertikaler Drehachse sind:






leiser Betrieb (niedrigere Umdrehungen)
keine starken Vibrationen
Sicherheit für Vögel
Installationsmöglichkeit auf dem Dach
gleicher Betrieb, unabhängig von der Windrichtung

Die Nachteile von Turbinen mit vertikaler Drehachse sind:
 große Masse
 hohe Teilekosten und geringer Wirkungsgrad
Die meisten Turbinen mit vertikaler Drehachse sind Sonderanfertigungen. Kunden, die sich für eine
solche Lösung entscheiden, müssen den deutlich reduzierten Wirkungsgrad des Gerätes
berücksichtigen (Wirkungsgrad ca. 40%). Durch die Konstruktion geht die Hälfte der vom Wind
gelieferten Energie durch Widerstand verloren.
Bevor mit der Auswahl einer geeigneten Technologie begonnen wird, die Windenergie in Elektrizität
umwandelt, müssen alle Genehmigungen und Entscheidungen eingeholt werden. Der Bau eines
kleinen Windparks kann bis zu einem Jahr dauern.
Sie sollten alle Dokumente sammeln, also:





Eingabe des Projekts in den Raumentwicklungsplan (lokaler Entwicklungsplan)
Gebäudebedingungen erhalten
Verbindungsbedingungen erhalten
Konzession (bei Einspeisung von Energie in das Stromnetz)

Bei der Planung eines neuen Heimwindparks ist es auch erforderlich, die Verteilung der Windkraft in
einzelnen Jahreszeiten zu untersuchen.
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Wärmepumpen
Eine Wärmepumpe ist ein Gerät, das wie ein Kühlschrank funktioniert: Sie empfängt Energie von
einem Medium mit niedriger Temperatur und überträgt sie auf ein Medium mit höherer Temperatur
(Empfänger). Der Zweck der Wärmepumpe besteht darin, ihrer oberen Quelle Wärme zuzuführen
und nicht wie im Fall eines Kühlschranks der unteren Quelle Wärme zu entziehen. Mit einer
Wärmepumpe können sie beispielsweise der Umgebung Wärme entziehen und diese dann zu
Heizzwecken auf einem höheren Temperaturniveau verwenden. Man unterscheidet zwischen
Dampf- und Gaswärmepumpen sowie Pumpen mit Effekten wie thermoelektrisch, chemischer
Reaktion, Elektrodendiffusion und magnetisch. Die Übertragung von Wärme von einer Quelle mit
niedrigerer Temperatur zu einer Quelle mit höherer Temperatur erfordert zusätzliche externe
Energie (in Form von Arbeit oder Wärme). Die meisten der beliebtesten KompressorDampfwärmepumpen werden von einem Elektromotor angetrieben.
Die Größe, die eine Wärmepumpe in Bezug auf Energie charakterisiert, ist der Wirkungsgrad des
thermodynamischen Zyklus, der als thermischer Wirkungsgrad der Pumpe bezeichnet wird.
Heizsysteme mit Wärmepumpen sollten als Niedertemperatur ausgelegt und hergestellt werden,
dann ist der Wirkungsgrad des Kreislaufs am höchsten (z.B. für die Fußbodenheizung). Eine
ordnungsgemäß ausgelegte Installation des zugehörigen vertikalen Erdwärmetauschersystems mit
der Wärmepumpe kann die Funktion des Systems in einem einwertigen System sicherstellen, ohne
dass zusätzliche Energiequellen verwendet werden müssen. Die Installation kann jedoch im Fall
kleiner Systeme ausgewählt werden, hauptsächlich von einzelnen Verbrauchern, d.h. den
betrachteten Heizsystemen in kleinen Räumlichkeiten. Bei Verwendung horizontaler Wärmetauscher
muss unterhalb der Wärmetauscher ein bestimmtes Volumen berücksichtigt werden, von wo auch
die Wärme übertragen wird, was beim Einfrieren der Oberflächenschichten eine wesentliche Rolle
spielt.
Derzeit werden folgende Arten von Wärmequellen unterschieden, die zahlreiche Vor- und Nachteile
haben:
Luft: Vorteile der atmosphärischen Luft: Quelle leicht verfügbar, unbegrenzte Ressourcen,
Verwendung verursacht keine Störungen in der Umwelt, niedrige Investitionskosten
Nachteile: Instabilität der Quelle, hohe Temperaturvariabilität über kurze Zeiträume,
Verdampferfröste, niedriger Wärmeübergangskoeffizient
Oberflächengewässer: Vorteile: einfach zu bedienen, kleine Temperaturschwankungen im Laufe des
Jahres, Möglichkeit, es aus Flüssen, Seen zu beziehen, Nachteile: hohe Investitionskosten;
Grundwasser: Vorteile: leichte Zugänglichkeit, relativ konstante Temperatur im Jahreszyklus
(insbesondere für Gewässer mit größeren Tiefen), Nachteile: keine
Boden: Vorteile: hohe Wärmekapazität, leichte Zugänglichkeit, konstante Temperatur im Jahreszyklus
in der entsprechenden Tiefe, Nachteile: die Möglichkeit, den Wärmehaushalt der Bodenumgebung
zu stören.

Biomasse
Biomasse ist ein organisches Produkt, das im gleichen Maße wie Rohöl oder Kohle unverarbeitet ist.
Biomasse, die der Energiespeicher der Sonnenstrahlung ist, besteht aus Holz und seinen Abfällen,
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Ernterückständen (Stroh), Industrieabfällen, z.B. der Papierindustrie, sowie Lignocellulose-Pflanzen
der zweiten Generation oder Wildpflanzen.
Der einfachste Weg Biomasse für Energiezwecke zu nutzen, besteht darin, sie direkt zu verbrennen,
um Nutzwärme zu erhalten. Eine Vorbehandlung von Biomasse wie Zerkleinern, Brikettieren oder
Pelletieren ist möglich. Die direkte, aber wirksame Verbrennung von Biomasse in fester Form ohne
Umwandlung (Vergasung oder Pyrolyse) ist eine praktische und prospektive Anwendung unter
häuslichen Bedingungen, auch unter ökologischen Gesichtspunkten dieses Verfahrens. Biomasse
zeichnet sich durch einen geringen Gehalt an nicht brennbaren Teilen und einen geringen Gehalt an
Stickstoff und Schwefel aus, wodurch die Emissionen von Oxiden dieser Elemente im Vergleich zur
Verbrennung fossiler Brennstoffe verringert werden. Die CO2-Emission aus der Verbrennung von
Biomasse wird durch die Anreicherung von Kohlenstoff in Pflanzen ausgeglichen, die an den Stellen
nachwachsen, an denen die verbrannte Biomasse gewonnen wurde. Daher wird angenommen, dass
die Netto-CO2-Emission aus der Verbrennung von Biokraftstoffen Null ist.
Die Verbrennung von Biomasse erfolgt in Kesseln mit besonderer Bauart und hohem Wirkungsgrad
(bis zu 90%). Anlagen zeichnen sich durch eine vergrößerte Wärmeaustauschfläche und eine bessere
Rauchgasmischung bei hohen Luftüberschussverhältnissen aus. Brennkammern in solchen Kesseln
sind mit festen oder beweglichen Gittern ausgestattet, die zum Verbrennen verschiedener
Holzabfälle ausgelegt sind.
In europäischen Ländern werden zunehmend auch mit Holzhackschnitzeln und Pellets, Briketts und
Obstkernen befeuerte Kessel eingesetzt. Diese Kessel ermöglichen eine automatische einmalige
Versorgung mit aus dem Silo abgegebenem Brennstoff. Sie sind Geräte mit vielen Vorteilen, inkl.
können Holzabfälle ohne CO2-Emissionen verbrennen. Ihr größter Nachteil ist jedoch die Erzeugung
flüchtiger Bestandteile während der Verbrennung und die Bildung von Schlacke bei schlecht
ausgewähltem Kraftstoff.

Sonnensysteme
Jedes Gebäude kann die Energie der Sonnenstrahlung nutzen oder nutzt sie bereits teilweise. Das
Angebot an Geräten und Systemen, die Solarenergie nutzen, wird systematisch erweitert. Wir
können diese Installationen auswählen, da wir wissen, dass sie weniger negative Auswirkungen auf
die Umwelt haben als herkömmliche Geräte. In technischen Systemen sind zwei grundlegende
Methoden zur Umwandlung von Sonnenenergie implementiert: die photothermische Umwandlung
(direkte Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme) und die photoelektrische Umwandlung (direkte
Umwandlung von Sonnenenergie in Elektrizität).

Solarplatten
Solarkollektoren sind Geräte, die die Sonnenenergie in Wärme umwandeln und zur Erwärmung von
Brauchwasser verwendet werden. Wasser wird im komplexen Systemen erhitzt, in denen Wärme
ausgetauscht wird. Die gebräuchlichsten Geräte zur Umwandlung der Wärmeenergie von
Sonnenstrahlung sind flache flüssige Sonnenkollektoren, die in Fällen verwendet werden, in denen
die Temperatur des Arbeitsmediums unter 100°C liegen kann. Kollektoren dieses Typs werden seit
vielen Jahren zum Erhitzen von Nutzwasser und in letzter Zeit immer häufiger zum Heizen von
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Räumen und Schwimmbädern eingesetzt. Abgesehen von Flachkollektoren gibt es viele andere Arten
von Kollektoren, und die praktischsten Anwendungen sind Vakuumkollektoren, bei denen die
Platzierung des Absorbers in einer Vakuumröhre (oder in einem Vakuum-Quadergehäuse) die
geringsten Wärmeverluste gewährleistet. Sie sind am besten dafür geeignet, mit herkömmlichen
Heizsystemen zu arbeiten. Vakuumkollektoren arbeiten energieeffizienter als Flachkollektoren,
insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen (im Allgemeinen mit einem größeren
Temperaturunterschied zwischen Arbeitsmedium und Umgebung).
Eine anspruchsvollere Technologie sind Vakuumkollektoren mit Wärmerohren. Die Energie der
Sonnenstrahlung wird vom Absorber während des Verdampfungsprozesses des in einzelne
Wärmerohre eingebrachten Faktors empfangen. Das Arbeitsmedium fließt nach der Kondensation
außerhalb des Absorbers durch die Schwerkraft zurück zu dem Teil des Wärmerohrs, der sich im
Absorber befindet. Das Wärmerohr ist eine effektive Wärmeaustauschvorrichtung, die die
Übertragung signifikanter Werte der Wärmestromdichte mit kleinen Temperaturunterschieden
ermöglicht. Vakuumkollektoren mit Wärmerohren können in Raumheizungsanlagen energieeffizient
sein.
Die einfachste Technologie sind flüssige flexible Niedertemperaturkollektoren, die beispielsweise
zum Heizen von Schwimmbädern nützlich sind. Sie sind einfach im Aufbau mit Kunststoffabsorbern.
Manchmal sind sie selbst Absorber, bestehend aus Kunststoffmatten oder -rohren, ohne
Glasabdeckung und ohne Wärmedämmung.

Photovoltaikzellen (PV)
Die photovoltaische Umwandlung, d.h. die direkte Umwandlung von Sonnenenergie in Elektrizität,
wird durch den Einsatz der sogenannten photovoltaischen Wirkung der elektromotorischen Kraft in
Materialien mit heterogener Struktur während ihrer Exposition gegenüber elektromagnetischer
Strahlung erreicht. Hauptsächlich werden Zellen aus monokristallinem Silizium verwendet, die einen
Wirkungsgrad von mehreren Prozent erreichen, polykristallin - mit einem Wirkungsgrad von 8 bis
12%, amorph - mit einem Wirkungsgrad von etwa 8% und andere. Die maximalen Wirkungsgrade von
Silizium-Photovoltaikzellen liegen nahe bei 20%.
Solarzellen sind zu sogenannten Photovoltaikmodulen mit einer Leistung von mehreren Dutzend
Watt miteinander verbunden, aus denen wiederum Photovoltaikanlagen gebaut werden.
Photovoltaikanlagen können in Systeme unterteilt werden, die über ein spezielles Gerät, das als
Wechselrichter bezeichnet wird, an das Stromnetz angeschlossen sind und in autonome Systeme, die
die Geräte direkt versorgen, wobei normalerweise periodische Energiespeicher in elektrochemischen
Batterien verwendet werden.
Moderne Photovoltaikanlagen können Elemente der Wandverkleidung sein. Dann können sie auch
die Innenfläche der Zellmodule kühlen und die gewonnene Wärme zum Heizen nutzen. Bei der
Verwendung von PV-Zellen für Energiezwecke sollten die Investitionskosten für Batteriebänke,
Steuerungssysteme und möglicherweise Wechselrichter anfallen, da sowohl Zellen als auch Batterien
Gleichstrom erzeugen.

Kleinwasserkraftwerke
Sie sind Geräte zur Umwandlung der Energie von Wasserstrom in Elektrizität. Technologien, die
diesen Prozess ermöglichen, sind: Peltonturbine, Francis-Turbine, Kaplan-Turbine und andere. Der
Nachteil der polnischen Wasserkraftindustrie ist die Unfähigkeit, Wasser dort anzusammeln, wo es
Bedingungen dafür gibt, weil der Durchfluss zu gering und ungleichmäßig ist.
Allerdings können an vielen Stellen kleine Wasserkraftwerke (MEW) installiert werden, die keine
Bedrohung für Ökosysteme darstellen und die Stromerträge zufriedenstellend sind. MEW können
sich positiv auf das Wassermanagement und die Umwelt auswirken. Sie können sich auch positiv auf
die Energiebilanz von Hoteleinrichtungen auswirken. In letzter Zeit hat MEW immer mehr
Aufmerksamkeit erhalten. Die Gründe dafür sind:





Möglichkeit der Installation an vielen Stellen an kleinen Wasserläufen
umweltfreundlich
schnelle Konstruktion und Bauweise (1-2 Jahre)
die Verfügbarkeit von Geräten und die beherrschte Technologie
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hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
die Notwendigkeit, weitgehend lokale Materialien und lokale Arbeitskräfte einzubeziehen
die Notwendigkeit, wenig Personal einzubeziehen und die Möglichkeit der Fernsteuerung
die Reduzierung der Stromübertragungsentfernung und der damit verbundenen Verluste

Geothermie
Die Geothermie nutzt Wärme, die in Form von natürlichem Dampf, heißem Wasser oder einem
anderen Medium mit erhöhter Temperatur und hoher Wärmeleitfähigkeit in der Erdkruste
gespeichert wird. Geothermische Quellen können verwendet werden, um die Wärme des Erdinneren
in Elektrizität oder Wärme umzuwandeln. Polen und Deutschland, die sich in drei geothermischen
Zonen befinden: Mitteleuropäisch, Präkarpaten und Karpaten, wo die Temperatur der Lagerstätten
in einer Tiefe von 1 km bis 10 km 30 bis 130°C (sogar bis zu 200°C) beträgt, haben sehr gute
Nutzungsbedingungen diese Energie. Es ist rentabel, geothermisches Wasser oder
Gesteinsablagerungen zu verwenden, wenn die Temperatur in einer Tiefe von bis zu 2 km etwa 60° C
beträgt und der Salzgehalt 30 g / l erreicht.
Wenn es um geothermische Projekte geht, sollte man daran denken, viele gesetzliche und formale
Anforderungen zu erfüllen.
Der zweifelsfreie Vorteil der Erdwärmeheizung ist die Reduzierung der Schadgasemissionen,
insbesondere im Winter, die Benutzerfreundlichkeit, keine besonderen technologischen
Anforderungen (Schornsteine, Lüftung usw.). Die einzigen Einschränkungen sind die Notwendigkeit
einer Zentralheizung und heißem Leitungswasser. Der Wärmetauscher gibt keine Geräusche ab und
nimmt wenig Platz ein. Die Installation erfordert keine zusätzlichen Wartungskosten.

Transport
Każdego dnia na świecie wzrasta liczba samochodów. Podobnie podróże lotnicze przestały być
luksusem. Rozwój transportu przekłada się zaś wprost na rozwój gospodarki. W efekcie widać
rosnącą emisję spalin do atmosfery. Paliwo (benzyna, ropa, CNG, LPG) jest głównym źródłem
skażenia środowiska, a co za tym idzie – globalnych zmian klimatu. W skali światowej transport
odpowiada za 20% emisji dwutlenku węgla (CO2). Samochodowe silniki spalinowe to źródło tlenków
siarki, tlenków azotu, metali ciężkich, węglowodorów, pyłów promieniotwórczych i innych toksyn.
To one odpowiadają za kwaśne deszcze, smog, są przyczyną wzrostu zachorowań
na nowotwory,choroby płuc,oskrzeli i serca. Spaliny samochodowe są dużo bardziej szkodliwe dla
ludzi niż zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu, ponieważ rozprzestrzeniają się w dużych
stężeniach tuż nad ziemią w bezpośrednim sąsiedztwie domów i parków. W małych silnikach
samochodowych nie jest też możliwa instalacja filtrów,tak jak w elektrowniach i fabrykach. Urbaniści
próbują dopasować każdą wolną przestrzeń miejską do obsługi tysięcy pojazdów, buduje się coraz
więcej betonowych dróg. Tymczasem samochód osobowy jest w ruchu średnio 2 godziny na dobę.
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Regulacje ograniczające szkodliwość transportu samochodowego
Na całym świecie wprowadza się szereg regulacji mających na celu ograniczenie szkodliwości
transportu samochodowego. Coraz więcej miast zmienia swoją strategię komunikacji, promując
transport publiczny i ruch rowerowy.
Elementami tej strategii są m.in.:
 wyłączenia ruchu samochodów osobowych z centrów miast lub wprowadzenie wysokich
opłat dla ruchu i parkowania samochodów prywatnych,
 wydzielanie pasów wyłącznie dla autobusów i samochodów ekologicznych na drogach
o więcej niż jednym pasie ruchu,
 rozbudowa sieci tramwajowych i linii metra,
 darmowa komunikacja miejska,
 ścieżki dla rowerów,
 ulgi na pojazdy ekologiczne.
Według strategii komunikacyjnej Unii Europejskiej, planuje się wprowadzić obowiązek ograniczenia
emisji CO2 w nowych samochodach.

Wiedza i umiejętności pracowników
Najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie w firmie wykwalifikowanych i kompetentnych ludzi.
Warto inwestować w szkolenia pracowników, a w szczególności kierowców, którzy są
najważniejszymi ogniwami łańcucha dostaw. Również odpowiednio przygotowani do pracy
menedżerowie i kierownicy będą mogli dobrze zarządzać procesami transportowymi. Można
zakładać, że wykwalifikowany i doświadczony zespół zadba o sprawne i bezpieczne dowiezienie
ładunku na miejsce i w odpowiednim czasie. Zatrudnienie takich pracowników da również gwarancję,
że zachowają normy jazdy ekonomicznej. Inwestycja w kapitał ludzki wydaje się kluczowa
w uzyskaniu efektywnego transportu. A zatem warto rozwijać wiedzę i umiejętności pracowników
poprzez ich udział w szkoleniach, tym bardziej, że szkolenia pracowników zwracają się już
w pierwszych miesiącach ich pracy.

Nowoczesny tabor
Nie bez znaczenia są także inwestycje w środki transportu. Odpowiednio przygotowane i wyposażone
samochody pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa i szybkości dostawy, jednocześnie umożliwiają
redukcję kosztów przewozu. Nowe pojazdy mogą także znacząco przyczynić się do ochrony
środowiska. Chodzi tu m.in. o zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery przez silniki
nowej generacji.

Aplikacje i urządzenia wspomagające transport
Poza specjalistycznymi programami służącymi do wspierania logistyki w dużych firmach
transportowych mamy do dyspozycji cały szereg aplikacji i urządzeń, które ułatwiają codzienną pracę
i pozwalają ograniczyć koszty. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaplanować trasę, monitorować
lokalizację pojazdów oraz odczytać wiele innych funkcjonalnych parametrów samochodu.
Uogólniając, chodzi o to, aby nie tracić czasu i paliwa, stojąc w korkach.

Nawigacja GPS
Jest to system nawigacji satelitarnej, opracowanej pierwotnie dla potrzeb wojska. System ten
obejmuje swoim zasięgiem całą kulę ziemską. Jego celem jest dostarczenie użytkownikowi informacji
o jego położeniu oraz ułatwienie nawigacji w terenie. Dzięki precyzji, jaką daje w określaniu
współrzędnych geograficznych, dzisiejsze zastosowania systemu GPS są nieograniczone.

Nawigacja GPS z modułem GSM
Dzięki integracji systemu GPS z operatorami komórkowymi GSM uzyskujemy dodatkowe możliwości
monitoringu pojazdu wobec stacji bazowych GSM oraz możliwość wysyłania i odbierania
komunikatów o zdarzeniach na zaplanowanej przez nas trasie.
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Nawigacja online
Poza systemami GPS i GSM, aplikacja daje możliwość aktywnego korzystania z niej przez wszystkich
użytkowników dróg. Na bieżąco możemy otrzymywać informacje na temat sytuacji na trasie,
a w konsekwencji – uniknąć korków i zatorów na drodze. Dodatkowo sygnalizuje o wszelkich
kontrolach i innych niepożądanych zdarzeniach na drodze, podpowiada alternatywną (szybszą) drogę
dojazdu do celu.
Można spodziewać się, że w niedalekiej przyszłości nastąpi integracja istniejących systemów
z tysiącami czujników, sygnalizacją świetlną i kamerami monitorującymi ruch na drogach.

Transport
Jeden Tag steigt die Anzahl der Autos auf der Welt. Ebenso sind Flugreisen kein Luxus mehr. Die
Entwicklung des Verkehrs wirkt sich direkt auf die Entwicklung der Wirtschaft aus. Infolgedessen
nimmt die Emission von Abgasen in die Atmosphäre zu. Kraftstoff (Benzin, Rohöl, CNG, LPG) ist die
Hauptquelle für Umweltverschmutzung und damit für den globalen Klimawandel. Weltweit ist der
Verkehr für 20% der Kohlendioxidemissionen (CO2) verantwortlich. Auto-Verbrennungsmotoren sind
eine Quelle für Schwefeloxide, Stickoxide, Schwermetalle, Kohlenwasserstoffe, radioaktiven Staub
und andere Toxine. Sie sind verantwortlich für sauren Regen, Smog und sind die Ursache für die
Zunahme von Krebs, Lungen-, Bronchial- sowie Herzerkrankungen. Fahrzeugabgase sind für den
Menschen viel schädlicher als industrielle Schadstoffe, da sie sich in hoher Konzentration direkt über
dem Boden in unmittelbarer Nähe von Häusern und Parks ausbreiten. Es ist auch unmöglich, Filter in
Kleinwagenmotoren wie in Kraftwerken und Fabriken einzubauen.
Stadtplaner versuchen, jeden freien Stadtraum für Tausende von Fahrzeugen auszurüsten, es werden
immer mehr Betonstraßen gebaut.
Inzwischen ist ein Pkw durchschnittlich 2 Stunden am Tag in Bewegung.

Vorschriften zur Begrenzung der Schädlichkeit des Straßenverkehrs
Überall auf der Welt werden eine Reihe von Vorschriften eingeführt, um die Schädlichkeit des
Straßenverkehrs zu verringern. Immer mehr Städte ändern ihre Kommunikationsstrategie, indem sie
den öffentlichen Verkehr und das Radfahren fördern.
Die Elemente dieser Strategie umfassen:
 den Personenkraftwagenverkehr von den Stadtzentren ausschließen oder hohe Gebühren für
den Verkehr und das Parken von Privatwagen einführen
 Zuweisung von Fahrspuren nur für Busse und ökologische Autos auf Straßen mit mehr als
einer Fahrspur
 Ausbau von Straßenbahnnetzen und U-Bahnlinien
 kostenlose öffentliche Verkehrsmittel
 Fahrradwege
 Zulagen für ökologische Fahrzeuge
Im Rahmen der Kommunikationsstrategie der Europäischen Union ist die Einführung einer
Verpflichtung zur Verringerung der CO2-Emissionen von Neuwagen geplant.

Kenntnisse und Fähigkeiten der Mitarbeiter
Die beste Lösung besteht darin, qualifizierte und kompetente Mitarbeiter im Unternehmen
einzustellen. Es lohnt sich, in die Schulung der Mitarbeiter und insbesondere der Fahrer zu
investieren, die die wichtigsten Glieder in der Lieferkette sind. Manager und Leiter, die gut auf die
Arbeit vorbereitet sind, können auch Transportprozesse gut verwalten. Es ist davon auszugehen, dass
ein qualifiziertes und erfahrenes Team die effiziente und sichere Lieferung der Ladung zum richtigen
Zeitpunkt an den Ort gewährleistet. Die Beschäftigung solcher Arbeitnehmer garantiert auch, dass sie
die Standards des wirtschaftlichen Fahrens einhalten. Investitionen in Humankapital scheinen
entscheidend für einen effektiven Verkehr zu sein. Daher lohnt es sich, das Wissen und die
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Fähigkeiten der Mitarbeiter durch ihre Teilnahme an Schulungen zu entwickeln, zumal sich die
Schulung der Mitarbeiter in den ersten Monaten ihrer Arbeit auszahlt.

Modernes rollendes Material
Investitionen in Transportmittel sind ebenfalls wichtig. Richtig vorbereitete und ausgestattete
Fahrzeuge sorgen für Sicherheit und Liefergeschwindigkeit und senken gleichzeitig die
Transportkosten. Neue Fahrzeuge können ebenfalls einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz
leisten. Das beinhaltet u.a. die Reduzierung der Emission schädlicher Verbindungen in die
Atmosphäre durch Motoren der neuen Generation. Daher lohnt es sich nicht, beim Kauf von Autos
mit modernen Lösungen zu sparen.

Transportunterstützungsanwendungen und -geräte
Neben speziellen Programmen zur Unterstützung der Logistik in großen Transportunternehmen
stehen uns eine Reihe von Anwendungen und Geräten zur Verfügung, die die tägliche Arbeit
erleichtern und die Kosten senken. Dank dessen können wir eine Route planen, den Standort von
Fahrzeugen überwachen und viele andere Funktionsparameter des Autos lesen. Im Allgemeinen geht
es nicht darum, Zeit und Kraftstoff im Stau zu verschwenden.

GPS Navigation
Es ist ein Satellitennavigationssystem, das ursprünglich für das Militär entwickelt wurde. Dieses
System deckt den gesamten Globus ab. Ziel ist es, dem Benutzer Informationen über seinen Standort
zur Verfügung zu stellen und die Navigation vor Ort zu erleichtern. Aufgrund der Präzision bei der
Bestimmung der geografischen Koordinaten sind die heutigen GPS-Anwendungen endlos.

GPS-Navigation mit einem GSM-Modul
Durch die Integration des GPS-Systems in GSM-Mobilfunkbetreiber erhalten wir zusätzliche
Möglichkeiten der Fahrzeugüberwachung in Bezug auf GSM-Basisstationen und die Möglichkeit,
Nachrichten über Ereignisse auf der von uns geplanten Route zu senden und zu empfangen.

Online-Navigation
Abgesehen von GPS- und GSM-Systemen ermöglicht die Anwendung die aktive Nutzung durch alle
Verkehrsteilnehmer. Wir können uns laufend über die Situation auf der Strecke informieren und
dadurch Staus auf der Straße vermeiden. Darüber hinaus signalisiert es über alle Kontrollen und
andere unerwünschte Ereignisse auf der Straße, schlägt einen alternativen (schnelleren) Weg vor, um
ans Ziel zu bekommen. In naher Zukunft ist zu erwarten, dass bestehende Systeme in Tausende von
Sensoren, Ampeln und Kameras integriert werden, die den Verkehr auf den Straßen überwachen.
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Inne czynniki poprawiające efektywność transportu
Zakup biletów transportu miejskiego dla pracowników
Warto skutecznie zachęcić pracowników, aby dojeżdżali do pracy środkami komunikacji miejskiej.
Dzięki temu moglibyśmy uzyskać miejsca parkingowe w centrach miast. Prawdopodobnie wpłynęłoby
to też wymiernie na punktualność pracowników.

Zawiązywanie spółdzielni transportowych
W wielu dziedzinach, aby skutecznie konkurować i efektywniej korzystać z posiadanych zasobów
produkcyjnych lub usługowych, mniejsze podmioty decydują się na organizowanie spółdzielni
branżowych. Dobrze zorganizowana spółdzielnia ma znacznie większy potencjał negocjacyjny
w otoczeniu klientów, większe możliwości zwiększania zakresu usług i logistyki produkcyjnej.

Eliminacja złych nawyków kierowców i nagradzanie efektywności
Wymierne korzyści finansowe dają również praktyczne szkolenia pracowników. Takie metody,
np. burza mózgów czy dobrze pojęta rywalizacja w osiąganiu lepszych rezultatów, są skuteczne
w poprawianiu efektywności w transporcie.

Carpooling
Jest to wykorzystanie wolnych miejsc w samochodzie do przewozu osób. Praktyka ta jest od wielu lat
skutecznie stosowana na Zachodzie, obecnie staje się również modna w Polsce. Polega
na przekazywaniu (publikowaniu) informacji o trasie, terminie przejazdu i liczbie wolnych miejsc.
Za niewielką opłatą oferuje się przejazd do wybranego celu.

Eco driving
Od stycznia 2015 roku ekologiczna jazda stanowi obowiązkową część egzaminu na prawo jazdy,
a polega na umiejętności wykorzystania silnika do hamowania i zwalniania prędkości pojazdu. Eco
driving skutecznie ogranicza koszty eksploatacyjne samochodu i przynosi znaczne oszczędności
paliwa.

Monitoring pojazdu
Polega na tym, że z komputera pokładowego samochodu otrzymujemy podstawowe informacje,
np.: średnie spalanie, średnia szybkość przejazdu i inne przydatne parametry (zdalny odczyt
temperatury w samochodzie-chłodni czy informację o lokalizacji paczek w firmach kurierskich).

Karta paliwowa
Posiadanie takiej karty ogranicza zużycie paliwa, umożliwia negocjacje cen hurtowego zakupu paliwa
i przesuwanie terminów płatności.

Pojazdy eko
Nowe samochody stają się coraz bardziej ekonomiczne. Kierowcy zyskują coraz większą świadomość,
że samochód częściej stoi na parkingu, niż się porusza. Jeśli uwzględnimy to, że przejazd samego tylko
kierowcy w samochodzie 5-osobowym jest po prostu nieekonomiczny, nie zdziwi to, że pojawiają się
samochody 2-osobowe o dużo mniejszym zużyciu paliwa i zajmujące o połowę mniej miejsca
na parkingu. Popularne stają się auta hybrydowe (elektrycznobenzynowe) i całkowicie elektryczne.
Coraz częściej obserwujemy osoby dojeżdżające do pracy rowerem lub skuterem elektrycznym,
i to nie tylko ze względów ekonomicznych, ale także ze względu na troskę o środowisko. Ponadto
korzystanie z pojazdów eko jest modne, szczególnie wśród ludzi młodych, którzy chętnie wybierają
pojazdy elektryczne – skutery i samochody ładowane z gniazdka elektrycznego.

Jak jeździć ekonomicznie
1. Przed rozpoczęciem jazdy nie musisz rozgrzewać silnika. Obecnie produkowane samochody
są gotowe do jazdy zaraz po ich uruchomieniu. Nie rozpędzaj auta do jego maksymalnej
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prędkości – w ten sposób nie tylko zmniejszysz emisję szkodliwych spalin, ale także obniżysz
poziom zużycia paliwa.
Obserwuj innych użytkowników i dostosuj swoją jazdę do zmian na drodze. Płynna jazda, bez
gwałtownego hamowania i ruszania spod świateł, zmniejsza zużycie paliwa.
Nowe samochody, nawet podczas krótkiego postoju, automatycznie wyłączają silnik. Ty też
możesz wyłączyć silnik, np. gdy stoisz przed przejazdem kolejowym. W wielu miastach
kierowcy są informowani o tym, jak długo będzie się jeszcze palić czerwone światło. Obawa
o zużycie zapłonu przez częste uruchamianie i wyłączanie silnika jest nieuzasadniona –
możliwe jest kilkadziesiąt tysięcy uruchomień silnika.
Unikaj wysokich obrotów silnika. Im wolniej się obraca, tym niższe jest zużycie paliwa. Zmień
bieg na wyższy po osiągnięciu pożądanej prędkości. Jazda na wyższym biegu nie tylko obniża
poziom hałasu i emisji szkodliwych substancji, ale także obniża zużycie paliwa.
Staraj się jechać z równomierną prędkością. Przełącz komputer na pokazywanie chwilowego
zużycia paliwa. Każde przyśpieszanie wiąże się z większym zużyciem paliwa. Używaj
tempomatu.
Dostosuj swoją jazdę do warunków panujących na drodze. Jeśli jedziesz drogą wiodącą przez
wzniesienia, wykorzystuj inercję samochodu, tak aby w momencie zjazdu miał prędkość,
która przed kolejnym podjazdem zapewni mu jak największy rozpęd.
Kontroluj ciśnienie w oponach. Za niskie ciśnienie powoduje szybsze ich wyeksploatowanie,
a większe – podnosi zużycie paliwa. Zimowe opony z grubszym i miękkim bieżnikiem stosuj
tylko w zimie.
Pozbądź się zbędnego bagażu. Przewożenie niepotrzebnych kilogramów zwiększa zużycie
paliwa.
Bagażnik na dachu samochodu automatycznie zwiększa opór powietrza i zużycie paliwa.
Zużycie paliwa jest większe podczas jazdy z otwartym oknem, wykorzystuj zatem nawiew
fabryczny. Włączona klimatyzacja podnosi zużycie paliwa nawet o 2 litry na 100 km. Korzystaj
rozsądnie z klimatyzacji.

Weitere Faktoren zur Verbesserung der Transporteffizienz
Kauf von Fahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel für Mitarbeiter
Es lohnt sich, die Mitarbeiter effektiv zu ermutigen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit zu
pendeln. Das würde uns Parkplätze in den Innenstädten verschaffen und es hätte wahrscheinlich
auch messbare Auswirkungen auf die Pünktlichkeit der Mitarbeiter.

Gründung von Verkehrsgenossenschaften
In vielen Bereichen beschließen kleinere Unternehmen, Handelsgenossenschaften zu organisieren,
um im Wettbewerb zu bestehen und die vorhandenen Produktions- oder Dienstleistungsressourcen
effektiv zu nutzen. Ähnliche Aktivitäten finden auch im Transportwesen statt. Eine gut organisierte
Genossenschaft hat ein viel größeres Verhandlungspotential im Umfeld der Kunden, größere
Möglichkeiten zur Erweiterung des Leistungsumfangs und der Produktionslogistik.

Beseitigen sie schlechte Fahrgewohnheiten und belohnen sie die Effizienz
Praktische Mitarbeiterschulungen bringen auch messbare finanzielle Vorteile. Solche Methoden wie
Brainstorming oder ein gut verstandener Wettbewerb zur Erzielung besserer Ergebnisse tragen
wirksam zur Verbesserung der Transporteffizienz bei.

Fahrgemeinschaften
Eine Fahrgemeinschaft ist eine Gruppe von zwei oder mehreren Personen, von denen eine die
anderen auf eine Fahrt in einem Auto mitnimmt. Diese Praxis wird im Westen seit vielen Jahren
erfolgreich eingesetzt und ist nun auch in Polen in Mode gekommen. Es besteht darin, Informationen
über die Route, das Reisedatum und die Anzahl der offenen Stellen bereitzustellen bzw. zu
veröffentlichen (Mitfahrzentrale). Gegen eine geringe Gebühr können sie an ihr Ziel reisen.
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Umweltbewusstes Fahren
Seit Januar 2015 ist umweltfreundliches Fahren ein obligatorischer Bestandteil der Fahrprüfung und
beinhaltet die Fähigkeit, mit dem Motor ein Fahrzeug zu bremsen und zu verlangsamen. Öko-Fahren
reduziert effektiv die Betriebskosten des Autos und bringt erhebliche Kraftstoffeinsparungen.

Fahrzeugüberwachung
Es besteht in der Tatsache, dass wir vom Bordcomputer des Autos grundlegende Informationen
erhalten, z. B. den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch, die durchschnittliche Geschwindigkeit und
andere nützliche Parameter (Fernmessung der Temperatur in einem Kühlwagen oder Informationen
über den Standort von Paketen in Kurierunternehmen).

Tankkarte
Mit einer solchen Karte können sie den Kraftstoffverbrauch senken, Großhandelspreise für Kraftstoff
aushandeln und Zahlungstermine verschieben.

Öko-Fahrzeuge
Neue Autos werden immer sparsamer. Die Fahrer werden sich immer mehr bewusst, dass das Auto
häufiger geparkt als bewegt wird. Wenn wir die Tatsache berücksichtigen, dass das Fahren nur eines
Fahrers in einem 5-Sitzer-Auto einfach unwirtschaftlich ist, ist es nicht verwunderlich, dass es 2Personen-Autos gibt, die viel weniger Kraftstoff verbrauchen und halb so viel Platz auf dem Parkplatz
beanspruchen. Hybrid- (Elektrobenzin) und vollelektrische Autos werden immer beliebter. Wir sehen
immer häufiger Menschen, die mit dem Fahrrad oder dem Elektroroller zur Arbeit pendeln, nicht nur
aus wirtschaftlichen Gründen, sondern auch aus Umweltgründen. Darüber hinaus ist der Einsatz von
Öko-Fahrzeugen in Mode, insbesondere bei jungen Menschen, die sich eifrig für Elektrofahrzeuge
entscheiden - Motorroller und Autos, die aus einer Steckdose aufgeladen werden.

Wie man sparsam fährt
1. Sie müssen den Motor vor dem Fahren nicht warmlaufen lassen. Derzeit produzierte Autos
sind sofort nach dem Start fahrbereit. Beschleunigen Sie das Auto nicht auf seine
Höchstgeschwindigkeit - auf diese Weise reduzieren Sie nicht nur die Emission schädlicher
Abgase, sondern senken auch den Kraftstoffverbrauch.
2. Beobachten Sie andere Verkehrsteilnehmer und passen Sie Ihr Fahrverhalten an Änderungen
auf der Straße an. Eine reibungslose Fahrt ohne plötzliches Bremsen reduziert den
Kraftstoffverbrauch.
3. Neuwagen schalten den Motor auch bei kurzen Stopps automatisch ab. Sie können den
Motor auch abstellen, z.B. wenn Sie vor einem Bahnübergang stehen. In vielen Städten
werden die Fahrer darüber informiert, wie lange das rote Licht eingeschaltet bleibt. Die

62

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Angst vor Zündverschleiß durch häufiges Starten und Stoppen des Motors ist nicht
gerechtfertigt - Zehntausende von Motorstarts sind möglich.
Vermeiden Sie hohe Motordrehzahlen. Je langsamer es dreht, desto geringer ist der
Kraftstoffverbrauch. Schalten Sie in einen höheren Gang, sobald die gewünschte
Geschwindigkeit erreicht ist. Das Fahren in einem höheren Gang reduziert nicht nur
Geräusche und Emissionen, sondern senkt auch den Kraftstoffverbrauch.
Versuchen Sie, mit einer konstanten Geschwindigkeit zu fahren. Schalten Sie den Computer
so ein, dass der sofortige Kraftstoffverbrauch angezeigt wird. Jede Beschleunigung
verbraucht mehr Kraftstoff. Tempomat verwenden.
Passen Sie ihr Fahrverhalten an die Straßenverhältnisse an. Wenn Sie auf einer Straße fahren,
die durch Hügel führt, verwenden Sie die Trägheit des Autos, damit es beim Abstieg eine
Geschwindigkeit hat, die ihm vor dem nächsten Anstieg den größten Schwung verleiht.
Reifendruck prüfen. Zu niedriger Druck führt zu einem schnelleren Verschleiß und zu einem
höheren Kraftstoffverbrauch. Verwenden Sie Winterreifen mit einem dickeren und
weicheren Profil nur im Winter.
Entfernen Sie unnötiges Gepäck. Das Tragen unnötiger Kilos erhöht den Kraftstoffverbrauch.
Der Dachträger des Autos erhöht automatisch den Luftwiderstand und den
Kraftstoffverbrauch.
Der Kraftstoffverbrauch ist höher, wenn Sie mit offenem Fenster fahren. Verwenden Sie
daher die werkseitige Luftversorgung. Die aktivierte Klimaanlage erhöht den
Kraftstoffverbrauch um bis zu 2 Liter pro 100 km. Verwenden Sie die Klimaanlage mit
Bedacht.

Gospodarowanie odpadami
Racjonalna gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie jest istotnym elementem funkcjonowania
firmy. Samo gospodarowanie odpadami jest silnie uregulowane prawnie. Polskie ustawodawstwo
cały czas jest dostosowywane do standardów Unii Europejskiej, zatem często spotykamy się
ze zmianami w tej dziedzinie.
Obowiązki przedsiębiorców jako wytwórców i posiadaczy odpadów wynikają bezpośrednio z wyżej
wymienionych dokumentów. Właściciel firmy ma za zadanie:
 stosować takie formy produkcji i sposoby wykorzystania materiałów, aby zapobiegać
powstawaniu odpadów, a jeżeli to niemożliwe, to utrzymywać ich ilość na jak najmniejszym
poziomie. Powinien też dołożyć starań, aby te odpady były jak najmniej uciążliwe dla ludzi
i środowiska;
 zapobiegać powstawaniu odpadów, dążyć do ich zmniejszania, recyklingu i unieszkodliwiania;
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 w pierwszej kolejności wykorzystywać odpady jako surowce wtórne, jeżeli jest
to ekonomicznie i technologicznie uzasadnione. Odpady powinny być unieszkodliwiane
przede wszystkim w miejscu ich powstawania, jeżeli zaś nie jest to możliwe, należy przekazać
je do najbliższego punktu, gdzie mogą być wykorzystane lub unieszkodliwione;
 prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów, zgodnie z klasyfikacją i katalogiem
odpadów oraz listą odpadów niebezpiecznych;
 uiszczać opłaty za korzystanie ze środowiska, czyli za składowanie odpadów w miejscu
do tego przeznaczonym. Opłata wnoszona jest na rachunek właściwego urzędu
marszałkowskiego;
 składać marszałkowi województwa oraz właściwemu dla miejsca składowania organowi
gminy informacji o rodzaju i ilości odpadów umieszczonych na składowisku, a także
o uiszczeniu opłaty za korzystanie ze środowiska.
Racjonalna gospodarka odpadami to nie tylko obowiązek wynikający z przepisów prawa.
Przedsiębiorcy, którzy minimalizują zużycie materiałów i wykorzystują je w najwyższym możliwym
stopniu, czerpią z tej praktyki wymierne korzyści w postaci wyraźnego obniżenia kosztu związanego
zarówno z zakupem materiałów, jak i ich późniejszym unieszkodliwieniem.
Jak zatem gospodarować odpadami, aby zminimalizować ich wpływ na zwiększanie kosztów
przedsiębiorstwa? Aby tego dokonać, warto przestrzegać poniższych etapów gospodarowania
odpadami.
1. Identyfikacja strumieni odpadów – polega na dokładnym prześledzeniu różnych procesów
w przedsiębiorstwie, nie tylko produkcyjnych, ale również administracyjnych, logistycznych
itp. Zabieg ten ma na celu dokładne określenie,gdzie i w jakiej ilości powstają różnego
rodzaju odpady w przedsiębiorstwie.
2. Kategoryzacja odpadów zgodnie z normami prawnymi – wymagane przez prawo dokładne
zidentyfikowanie rodzaju odpadów ma również na celu ułatwienie określenia dalszego
postępowania z poszczególnymi ich grupami.
3. Wybór najlepszej metody gospodarowania odpadami – jest to dbanie o to, żeby wykorzystać
powstające odpady w każdy możliwy sposób, zanim ostatecznie trafią one na składowiska.
Zagospodarowanie powinno odbywać się zgodnie z hierarchią:





ograniczenie powstawania
recykling
odzysk
unieszkodliwienie

4. Gospodarowanie odpadami na terenie zakładu – zgodnie z zasadą bliskości najlepiej jest, aby
odpady te były unieszkodliwiane już w miejscu ich powstawania. Jeżeli nie ma takiej
możliwości, należy je jak najlepiej przygotować do dalszej utylizacji poza zakładem. Można
to uzyskać poprzez takie zabiegi, jak: spalanie w specjalnych instalacjach, znakowanie
pojemników i regularna kontrola ich zawartości i stanu technicznego, odpowiednie
magazynowanie, obróbka techniczna (np. prasowanie i układanie w blokach). Warto również
zadbać o odpowiednie przeszkolenie pracowników w zakresie postępowania z odpadami.
5. Gospodarowanie odpadami poza zakładem – pod tym pojęciem kryją się wszystkie czynności
związane z przekazaniem odpadów odpowiednim podmiotom mającym prawo
do gospodarowania odpadami, ich transportu oraz unieszkodliwiania. W zakres tego
elementu wchodzi również prowadzenie odpowiedniej ewidencji, a także kontrola miejsc, do
których trafiają.
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Abfallwirtschaft
Eine rationelle Abfallwirtschaft in einem Unternehmen ist ein wichtiges Element der
Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Die Abfallwirtschaft selbst ist stark reguliert. Die polnische
Gesetzgebung wird ständig an die Standards der Europäischen Union angepasst, daher stoßen wir in
diesem Bereich häufig auf Änderungen.
Die Verpflichtungen von Unternehmern als Produzenten und Eigentümer von Abfällen ergeben sich
unmittelbar aus den oben genannten Dokumenten.
Der Geschäftsinhaber ist verantwortlich für:
1. Verwenden Sie solche Produktionsformen und Methoden zur Verwendung von Materialien,
um die Entstehung von Abfällen zu verhindern, und wenn es unmöglich ist, deren Menge so
gering wie möglich zu halten. Er sollte auch Anstrengungen unternehmen, um
sicherzustellen, dass diese Abfälle für Mensch und Umwelt so wenig schädlich wie möglich
sind.
2. Abfall vermeiden, Abfall reduzieren, recyceln und neutralisieren
3. Verwenden Sie Abfälle zunächst als Sekundärrohstoffe, wenn dies wirtschaftlich und
technologisch gerechtfertigt ist. Abfälle sollten hauptsächlich an dem Ort entsorgt werden,
an dem sie erzeugt werden. Wenn dies nicht möglich ist, sollten sie an den nächstgelegenen
Punkt geliefert werden, an dem sie verwendet oder neutralisiert werden können.
4. Führen Sie quantitative und qualitative Abfallaufzeichnungen gemäß der Klassifizierung und
dem Katalog der Abfälle sowie der Liste der gefährlichen Abfälle.
5. Gebühren für die Nutzung der Umwelt zahlen, d. h. für die Lagerung von Abfällen an einem
bestimmten Ort. Die Gebühr wird auf das Konto des zuständigen Marschallamtes
überwiesen.
6. Übermitteln Sie dem Woiwodschaftsmarschall und der für den Lagerort zuständigen
Gemeindebehörde Informationen über Art und Menge der auf der Deponie abgelagerten
Abfälle sowie über die Zahlung der Umweltgebühr.

Eine rationelle Abfallwirtschaft ist nicht nur eine Verpflichtung, die sich aus gesetzlichen Vorschriften
ergibt. Unternehmer, die den Materialverbrauch minimieren und so weit wie möglich nutzen,
profitieren von dieser Praxis in Form einer erheblichen Reduzierung der Kosten, die sowohl mit dem
Kauf von Materialien als auch mit deren anschließender Entsorgung verbunden sind
Wie kann man also mit Abfall umgehen, um die Auswirkungen auf die Erhöhung der
Unternehmenskosten zu minimieren? Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte der Abfallwirtschaft.
1. Identifizierung von Abfallströmen - besteht in einer gründlichen Verfolgung verschiedener
Prozesse im Unternehmen, nicht nur der Produktion, sondern auch der Verwaltung, der
Logistik usw. Mit diesem Verfahren soll genau bestimmt werden, wo und in welcher Menge
verschiedene Arten von Abfällen im Unternehmen erzeugt werden.
2. Abfallkategorisierung gemäß den gesetzlichen Standards - Die genaue Identifizierung der
gesetzlich vorgeschriebenen Abfallart soll auch die Bestimmung der weiteren Behandlung
ihrer einzelnen Gruppen erleichtern.
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3. Auswahl der besten Methode zur Abfallbewirtschaftung - Es wird darauf geachtet, dass die
anfallenden Abfälle auf jede mögliche Weise verwendet werden, bevor sie auf Mülldeponien
landen. Die Entwicklung sollte der Hierarchie folgen:





Bildungsreduktion
Recycling
Wiederherstellung
Neutralisation

4. Abfallentsorgung auf dem Betriebsgelände - Nach dem Prinzip der Nähe ist es am besten,
den Abfall an dem Ort zu entsorgen, an dem er erzeugt wird. Wenn dies nicht möglich ist,
sollten sie so gut wie möglich für die weitere Entsorgung außerhalb des Standorts vorbereitet
werden. Dies kann erreicht werden durch Verfahren wie: Verbrennen in speziellen Anlagen,
Markieren von Behältern und regelmäßige Kontrolle ihres Inhalts und technischen Zustands,
angemessene Lagerung, technische Behandlung (z.B. Pressen und Stapeln in Blöcken). Es
lohnt sich auch sicherzustellen, dass die Mitarbeiter in der Abfallbehandlung angemessen
geschult sind.
5. Abfallentsorgung außerhalb der Anlage - Dieser Begriff umfasst alle Tätigkeiten im
Zusammenhang mit der Übergabe von Abfällen an geeignete Stellen, die das Recht auf
Abfallentsorgung, Transport und Entsorgung haben. Der Umfang dieses Elements umfasst
auch das Führen geeigneter Aufzeichnungen sowie die Kontrolle der Orte, an denen sie sich
befinden.

Gospodarowanie wodą
Oszczędne korzystanie z wody wpływa na zmniejszenie obciążenia delikatnych ekosystemów
wodnych. Jednocześnie przyczynia się do wzrostu gospodarczego, stymulując przedsiębiorstwa
do poszukiwania nowszych rozwiązań i technologii zmniejszających zapotrzebowanie na wodę. Samo
przedsiębiorstwo ma również z tego tytułu korzyści w postaci niższych kosztów za wodę i ścieki, które
wymagają odprowadzenia i oczyszczenia.
Istnieje wiele sposobów na oszczędzanie wody, które można wykorzystać w procesach
technologicznych, ale również w pomieszczeniach socjalnych i biurowych. Jak każde przedsięwzięcie
mające przyczynić się do zmniejszenia kosztów i zużycia materiałów, projekt ten należy rozpocząć
od sprawdzenia, jakie jest obecne zużycie wody w zakładzie. Należy wdrożyć również odpowiednie
procedury pomiarów i rejestracji, by móc skutecznie zlokalizować miejsca, w których istnieje
największy potencjał oszczędności.
W nowo budowanych instalacjach lub instalacjach silnie modernizowanych można zastosować
rozwiązania, w których zastosowano wtórny obieg wody lub zebraną wodę opadową do niektórych
celów. W biurach i pomieszczeniach socjalnych można wymienić urządzenia na oszczędzające wodę.
Roślinność wokół zakładu powinna składać się z gatunków, które nie wymagają częstego podlewania
lub którym wystarczy tylko woda deszczowa.
Aby skutecznie ograniczyć zużycie wody, można podjąć trzy rodzaje działań.
Po pierwsze, określić aktualny stan zużycia wody. Pozwala on dokładnie wskazać, w których
miejscach zużywane są jakie ilości wody. Ponadto podczas wykonywania audytu lokalizuje się
różnego rodzaju drobne usterki i nieszczelności instalacji. Jeżeli tych defektów będzie dużo, może
okazać się, że już sama poprawa instalacji przyniesie spore oszczędności. W audycie uwzględnia się
również wszystkie miejsca, w których powstają ścieki. Jeżeli nie ma możliwości dokładnego
zmierzenia zużycia z urządzeń, istnieją sposoby na jego oszacowanie z dużym przybliżeniem.
Należą do nich:
 zdobycie od producenta informacji na temat urządzeń stosowanych w przedsiębiorstwie,
 użycie pojemnika o znanej objętości i stopera,
 dokonanie oceny na podstawie typowych danych, np. częstotliwości używania toalety
w budynku.
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Po drugie, warto stworzyć plan gospodarki wodnej. Po wykonanym audycie zużycia wody należy
wprowadzić plan procedury monitorowania instalacji w zakładzie. Plan ten powinien zawierać jako
najważniejsze elementy:
 schemat instalacji wodociągowej w zakładzie ze wszystkim urządzeniami, łącznie
z urządzeniami pomiarowymi,
 możliwość odcięcia nieużywanych elementów instalacji poprzez zawory odcinające
na wszystkich ważniejszych odcinkach systemu,
 izolację wszystkich rur w celu uniknięcia ich zamarzania, pękania i uszkodzeń mechanicznych.
Bardzo duża ilość wody w procesie produkcyjnym jest przeznaczana na mycie i czyszczenie urządzeń.
W miarę możliwości powinno się minimalizować zużycie na te cele. By to osiągnąć, stosujemy
odpowiednie urządzenia sanitarne, np. perlatory, czyli specjalne sitka montowane na wylewkach
baterii i pryszniców, zmniejszające zużycie wody poprzez zwiększenie ciśnienia i napowietrzenie
strumienia wody. Czynności te można również usprawnić poprzez działania, takie jak:
 zainstalowanie specjalnych zaworów ograniczających przepływ do określonej ilości lub czasu,
 usuwanie zanieczyszczeń innymi sposobami niż spłukiwanie, tam gdzie to możliwe,
 szukanie możliwości odzysku wody popłucznej, zwłaszcza gdy zawiera niewiele
zanieczyszczeń.
Po trzecie, warto pamiętać o stosowaniu licznych prostych i niedrogich sposobów, którymi są:






zastosowanie perlatorów w wylewkach kranów i pryszniców,
montowanie zaworów pistoletowych na wszystkich wężach,
wprowadzanie obiegów zamkniętych wody chłodzącej w procesie technologicznym,
zbieranie i wykorzystanie deszczówki, tam gdzie to możliwe,
odzyskanie wody z procesów technologicznych o niskiej ilości zanieczyszczeń poprzez
instalację urządzeń podczyszczających,
 prowadzenie polityki zakupu urządzeń o niskim zużyciu wody.

Wasserverwaltung
Der sparsame Umgang mit Wasser reduziert die Belastung empfindlicher Wasserökosysteme.
Gleichzeitig trägt es zum Wirtschaftswachstum bei, indem es Unternehmen dazu anregt, nach
neueren Lösungen und Technologien zu suchen, die den Wasserbedarf senken. Das Unternehmen
selbst profitiert auch von geringeren Kosten für Wasser und Abwasser, die abgelassen und behandelt
werden müssen.
Es gibt viele Möglichkeiten, Wasser zu sparen, das in technologischen Prozessen, aber auch in Sozialund Büroräumen verwendet wird. Wie bei jedem Projekt zur Reduzierung von Kosten und
Materialverbrauch sollten Sie dieses Projekt starten, indem Sie den aktuellen Wasserverbrauch Ihrer
Anlage überprüfen. Es sollten auch geeignete Mess- und Aufzeichnungsverfahren vorhanden sein,
um die Orte mit dem größten Einsparpotenzial erfolgreich lokalisieren zu können.
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In neu gebauten Anlagen oder stark modernisierten Anlagen können Lösungen verwendet werden,
die für bestimmte Zwecke eine sekundäre Wasserzirkulation oder gesammeltes Regenwasser
verwenden. In Büros und Pausenräumen können wassersparende Geräte ausgetauscht werden.
Pflanzungen sollten aus Arten bestehen, die nicht häufig bewässert werden müssen oder die nur
Regenwasser benötigen.
Es gibt drei Arten von Maßnahmen, mit denen der Wasserverbrauch effektiv gesenkt werden kann.
Bestimmen Sie zunächst den aktuellen Zustand des Wasserverbrauchs. Hier können Sie genau
angeben, wo welche Wassermengen verwendet werden. Darüber hinaus werden während des Audits
verschiedene Arten von geringfügigen Fehlern und Undichtigkeiten in der Installation festgestellt.
Wenn viele dieser Mängel vorliegen, kann sich herausstellen, dass die Verbesserung der Installation
selbst erhebliche Einsparungen bringt. Alle Orte, an denen Abwasser anfällt, werden ebenfalls in das
Audit einbezogen. Wenn es nicht möglich ist, den Verbrauch von Geräten genau zu messen, gibt es
Möglichkeiten, ihn abzuschätzen.
Wie z.B.:
 Informationen des Herstellers über die im Unternehmen verwendeten Geräte einholen
 Verwendung eines Behälters mit bekanntem Volumen und Stopfen
 führen sie eine Bewertung anhand typischer Daten durch, z.B. wie oft die Toilette im
Gebäude benutzt wird
Zweitens lohnt es sich, einen Wassermanagementplan zu erstellen. Nach der Prüfung des
Wasserverbrauchs sollte ein Plan für das Anlagenüberwachungsverfahren erstellt werden. Dieser
Plan sollte folgende Schlüsselelemente enthalten:
 ein Diagramm des Sanitärsystems in der Anlage mit allen Geräten, einschließlich
Messgeräten
 die Möglichkeit, nicht verwendete Elemente der Anlage durch Absperrventile an allen
wichtigen Abschnitten des Systems abzuschalten
 Isolierung aller Rohre gegen Einfrieren, Risse und mechanische Beschädigungen
Eine sehr große Menge Wasser im Produktionsprozess wird für Wasch- und Reinigungsgeräte
ausgegeben. Der Verbrauch für diese Zwecke sollte so gering wie möglich gehalten werden. Um dies
zu erreichen, verwenden wir geeignete sanitäre Anlagen, z.B. Perlatoren, d.h. spezielle Siebe, die an
den Auslaufen von Batterien und Duschen montiert sind, wodurch der Wasserverbrauch durch
Erhöhung des Drucks und der Belüftung des Wasserstrahls reduziert wird. Diese Aktionen können
auch durch Aktivitäten wie folgendes verbessert werden:
 Installation spezieller Ventile, die den Durchfluss auf eine bestimmte Menge oder Zeit
begrenzen
 Entfernung von Verunreinigungen durch andere Mittel als Spülen, soweit es möglich ist
 Suche nach der Möglichkeit der Rückgewinnung von Spülwasser, insbesondere wenn es
wenig Verunreinigungen enthält
Drittens ist daran zu erinnern, zahlreiche einfache und kostengünstige Methoden anzuwenden, wie:
 Einsatz von Perlatoren in Armaturen und Duschen, Montage von Pistolenventilen an allen
Schläuchen
 Einführung geschlossener Kühlwasserkreisläufe in den technologischen Prozess
 Sammlung und Nutzung von Regenwasser, soweit möglich
 Rückgewinnung von Wasser aus schadstoffarmen technologischen Prozessen durch
Installation von Vorbehandlungsgeräten
 Verfolgung einer Politik des Kaufs von Geräten mit geringem Wasserverbrauch
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