
przedstawia... 

Jak oszczędzać energię?

Oszczędzanie  energii  polega po prostu na zmniejszaniu  ilości  zużywanej  energii.  Przyczyny, dla

których zaczynamy oszczędzać energię są różne – najczęściej chodzi o to, by zacząć wydawać mniej

pieniędzy na rachunki za prąd i gaz. Każdy z nas ma do dyspozycji wiele sposobób na oszczędzanie

energii, wykorzystanie choćby kilku z podanych tu pomysłów spowoduje zauważalną zmianę w zu-

życiu energii.

Ta broszurka została udostępniona w serwisie  DrewnoZamiastBenzyny.pl . Można ją dowolnie ko-

piować i rozpowszechniać, w tym sprzedawać, bo objęta jest licencją GNU FDL.

Podstawowe zasady

•  Kupuj sprzęty AGD, które są energooszczędne.

•  Jeśli masz do wyboru ogrzewanie elektryczne lub na gaz, wybierz ogrzewanie na gaz. Kotły na

gaz mają  dużo większą sprawność niż  ta dla całego procesu wytworzenia energii  elektrycznej i

późniejszej  jej  zamiany  na  ciepło.  Może jednak  się  okazać,  że  energia  elektryczna,  z  której

korzystasz jest produkowana ze źródeł odnawialnych – w takiej  sytuacji  dla środowiska lepiej

jest, by ogrzewać dom energią elektryczną.

•  Włączaj  ogrzewanie  tylko gdy temperatura na zewnątrz spadnie  poniżej  15°C, klimatyzację  –

gdy na zewnątrz jest ponad 30°C.

Zmniejszanie kosztów ogrzewania

•  Korzystaj rozsądnie ze swojego pieca lub kotła:

•  Zainstaluj programowalny termostat, dzięki któremu piec / kocioł nie będzie produkować

ciepła gdy śpisz lub jesteś w pracy.

•  Czyść filtr potwietrza w kotle co trzy miesiące lub częściej, np. jeśli  masz jakieś zwierzę

domowe, które traci dużo sierści.

•  Postępuj  zgodnie  z  instrukcją  obsługi  urządzenia,  zwłaszcza  jeśli  chodzi  o  jego

przeglądy, naprawy i konserwację.

•  Dobrze zaizoluj swój dom:

•  Zamykaj szczelnie nieużywane pomieszczenia.

•  Sprawdź, czy ramy okien i  drzwi  są szczelne. Najprościej  jest to sprawdzić trzymając

zapaloną świeczkę obok ramy i patrząc, czy płomień się w którąś stronę wygina. Jeśli tak,

oznacza to, że powietrze przepływa do lub z pomieszczenia co oznacza nieszczelność.

•  Wymień stare, nieszczelne okna (zwłaszcza te z pojedynczą szybą) na nowe, nowoczes-

ne.
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•  W oknach powieś ciężkie firany. Zasłaniaj je w nocy, odsłaniaj w dzień, by słońce mogło

ogrzać wnętrze pomieszczenia.

•  Jeżeli  nigdy nie otwierasz okien w piwnicy, rozważ zastąpienie ich szybą wprawioną na

stałe, która zatrzyma więcej ciepła niż okno. Nie usuwaj wszystkich okien, przynajmniej

dwa mogą być potrzebne gdy pojawi się konieczność wywietrzenia piwnicy.

•  Wykorzystuj “ponownie” ciepło:

•  Nie opróżniaj od razu wanny i garnków z gorącej wody – niech najpierw odda ciepło do

otoczenia. Szkoda marnować ciepło wlewając gorącą wodę do ścieku.

•  Przykrywaj  się  grubym  kocem lub  korzystaj  z  koca elektrycznego aby móc obniżyć  na noc

potrzebną temperaturę w mieszkaniu.

•  Nastaw termostat w bojlerze na niższą temperaturę. 

•  Rozważ zastąpienie bojlera podgrzewaczem przepływowym, który ogrzewa wodę gdy jest ona

potrzebna i nie przechowuje rozgrzanej wody, co zawsze powoduje straty.

•  Ubieraj się ciepło.

•  Jeżeli  mieszkasz sam lub w dużym domu, bardziej  opłacalne może być ogrzewanie  domu do

niższej  temperatury (15-18°C) i dogrzewanie miejsc, w których często przebywasz grzejnikiem

elektrycznym.

•  Wykorzystaj żywopłot lub inne podobne zasłony by chronić dom przed zimnym wiatrem.

•  Mieszkanie w bloku czy kamienicy łatwiej ogrzać niż wolnostojący dom, co wynika z mniejszej

powierzchni  oddawania ciepła do otoczenia. Jeśli  możesz, staraj się wybierać mieszkanie, które

ma możliwie mało ścian zewnętrznych.

Zmniejszanie wydatków na klimatyzację

•  Wiele  z pomysłów opisanych w sekcji  dotyczącej zmniejszania  kosztów ogrzewania, takie jak

ocieplanie ścian czy uszczelnianie okien, przyczyni się również do oszczędności w wydatkach na

klimatyzację.

•  Korzystaj z wentylatorów i dmuchaw zamiast klimatyzatora.

•  Wyłączaj wentylatory gdy nikt nie przebywa w miejscu bezpośredniego nadmuchu. Urządzenia

te nie  obniżają  temperatury a tylko ułatwiają  odparowanie potu ze skóry, co przyczynia  się  do

zmniejszenia temperatury ciała.

•  Większe klimatyzatory mają zazwyczaj mniejsze zużycie energii od dwóch mniejszych urządzeń

o tej  samej  mocy chłodzącej.  Z tego względu może okazać się  uzasadniona wymiana  dwóch

małych urządzeń na jedno większe.

•  Jeżeli  używasz  przenośnego klimatyzatora, upewnij  się,  że  ciepło  oddaje  on poza pomiesz-

czenie, na dwór. W przeciwnym wypadku tylko podnosisz temperaturę panującą wewnątrz.

•  Jeśli  temperatura w nocy na dworzu spada poniżej  21°C, otwieraj na noc okna by wywietrzyć

ciepłe powietrze ze środka i zastąpić je zimnym. Pomocne mogą być w tym wentylatory. Naj-

lepszym pomysłem jest otworzenie okien w dwóch końcach mieszkania aby przez jedno zasysać

chłodne powietrze z dworu a drugim wydmuchiwać ciepłe powietrze na zewnątrz. 

•  Aby  zmniejszyć  ilość  światła  słonecznego ogrzewającego dom,  załóż  na  okna zasłony  albo

żaluzje.  Jeszcze skuteczniejsze  jest  wydłużenie  dachu, by  dawał  on odpowiedni  cień,  ale  nie

zawsze łatwo jest to zrobić.

•  Posadź drzewa dookoła domu. Jeśli  planujesz jego budowę, wybierz miejsce, które popołudniu

jest zacienione.  Drzewa, które nie  dają  bezpośrednio cienia  na dom i  tak przyczyniają  się  do



obniżenia temperatury w swoim otoczeniu.

•  Pij dużo aby utrzymywać temperaturę ciała na właściwym poziomie.

•  Zamykaj drzwi do szaf i garderoby. To może obniżyć o 5% koszty ogrzewania i wentylacji.

Obniżanie wydatków na oświetlenie

•  Kiedy tylko możesz, korzystaj ze światła słonecznego i nie włączaj świateł w ciągu dnia. Jeśli

masz taką możliwość, dopasuj  swój rytm dnia  do wschodu i  zachodu słońca, by jak najdłużej

korzystać z darmowego słonecznego oświetlenia.

•  Zamiast zwykłych żarówek kup energooszczędne świetlówki kompaktowe. Zużywają one około

20-25% energii  zużywanej  przez zwykłą  żarówkę a produkują podobną ilość światła, niekiedy

nawet nieco większą. Dodatkowo mają one znacznie  dłuższą żywotność – wytrzymują 8 000 –

10 000 godzin pracy. Zazwyczaj  oszczędności  wynikające z wymiany  jednej  żarówki na ener-

gooszczędną  wynoszą  nawet  100  złotych.  Zacznij  od  wymiany  żarówek,  które  świecą  się

najczęściej i najdłużej co pozwoli Ci na zmaksymalizowanie oszczędności.

•  Zainstaluj  czujniki  ruchu albo programatory czasowe do zapalania  świateł,  które do tej  pory

masz cały czas włączone.

•  Do zwykłych  żarówek zainstaluj  ściemniacze  abyś  mógł  używać mniej  światła  gdy jest  taka

potrzeba  i  możliwość.  Większość  energooszczędnych  świetlówek  kompaktowych  nie  jest

przystosowanych do pracy z takim ściemniaczem.

•  Odkurzaj od czasu do czasu żarówki, żeby przywrócić im początkową zdolność do świecenia.

•  Skupione światło ze słabszą żarówką jest lepsze niż rozproszone z mocną żarówką. Oświetlanie

całego pokoju podczas gdy korzystasz tylko z biurka nie ma sensu.

•  Zmień żyrandol na taki z mniejszą ilością żarówek lub wykręć kilka z nich.

Ograniczanie zużycia wody

•  Kup i zainstaluj oszczędne krany, spłuczki i “słuchawki” prysznicowe.

•  Napraw przeciekające miejsca w instalacji. Przeciek ze spłuczki można zauważyć dodając kilka

kropli  barwnika do zbiornika. Jeśli  po jakimś  czasie woda w sedesie zaczyna nabierać koloru,

oznacza to, że zawór w zbiorniku przepuszcza wodę i należy go naprawić lub wymienić.

•  Obniż  poziom wody w zbiorniku od spłuczki,  byle  nie  za bardzo, do poziomu gdy spłuczka

przestanie być skuteczna. Jeśli  spłuczka na to nie pozwala, włóż do zbiornika napełniony wodą

słoik lub cegłę. 

•  Zamiast kąpać się w wannie, korzystaj z prysznica.

•  I niech to będą krótkie prysznice.

•  Kiedy pierzesz niezbyt ubrudzone ubrania,  skorzystaj  z programu, który zużywa mniej  wody.

Staraj się postępować podobnie w przypadku zmywarki.

•  Jeśli  masz twardą wodę, zainstaluj  urządzenie do jej  zmiękczania lub korzystaj z chemicznych

zmiękczaczy do wody.

•  Rośliny na zewnątrz podlewaj rano lub późnym wieczorem by ograniczyć parowanie.

•  Korzystaj z basenu publicznego zamiast budować lub kupować własny.



Zmniejszenie ilości produkowanych w domu śmieci

•  Nie kupuj towarów, które pakowane są w nadmierną ilość opakowań.

•  Kupuj produkty w możliwie dużych opakowaniach, co pozwoli na zmniejszenie stosunku “ilość

wyprodukowanych śmieci do ilości zużytego produktu”. Nie kupuj jednak więcej, niż zużywasz,

bo może spowodować to tylko używanie większych ilości produktu.

•  Prezenty dawaj w ozdobnych torebkach zamiast pakować je  zawsze w nowy papier. Tym bar-

dziej, że torebki, które raz dostaniesz możesz potem komuś dać.

•  Do sklepu chodź z własną torbą by nie brać jednorazowych torebek.

•  Jeśli możesz, odłóż zakup danego przedmiotu na później. Być może w międzyczasie okaże się,

że on wcale nie jest potrzebny...

•  Zamiast  korzystać  z  baterii,  używaj  akumulatorków.  Nie  dość,  że  będziesz  produkować

mniejsze ilości trudnych w utylizacji śmieci, to jeszcze oszczędzisz na zakupach nowych baterii.

Zmniejszanie zużycia energii elektrycznej

•  Urządzenia  elektryczne (światła, komputery, telewizory), które nie  są używane, powinny  być

wyłączane. Komputerowe drukarki i kopiarki zazwyczaj zużywają dużo energii.

•  Ustaw w komputerze automatyczne wyłączanie monitora po kilku minutach nieaktywności. Mo-

nitory LCD zużywają mniej energii od zwykłych monitorów CRT.

•  Korzystaj z energooszczędnych urządzeń. Na przykład wymiana lodówki na energooszczędną

może  w  ciągu  roku  spowodować  zmniejszenie  zużycia  energii  o  kilkaset  kilowatogodzin.

Wymiana starej  lodówki czy klimatyzatora (nawet jeśli  to urządzenie  jest sprawne) często jest

ekologicznie i ekonomicznie uzasadnione.

•  Odłączaj z kontaktu urządzenia, które przez dłuższy czas mają być nieużywane. Nawet gdy będą

wyłączone, mogą one pobierać niewielkie  ilości  energii  na świecenie  kontrolek, wyświetlaczy,

oczekiwanie na sygnał z pilota. Zasilacze prądu stałego, które zazwyczaj są używane w domowej

elektronice mają  zwyczaj  zużywania  energii  elektrycznej  nawet gdy urządzenia  przez nie  zasi-

lane nie pobierają prądu.

•  Zazwyczaj największym konsumentem energii elektrycznej w domu jest lodówka. Aby zmniej-

szyć ilość energii przez nią zużywaną można:

•  Czyścić regularnie rurki skraplacza aby mógł on sprawnie pracować.

•  Zmniejszyć ilość otwarć lodówki i czas jej otwarcia.

•  Ustawić lodówkę z dala od kuchenki i innych źródeł ciepła.

•  Napoje i  potrawy umieszczane w lodówce przykrywać, by zmniejszyć ilość wilgoci  w

powietrzu znajdującym się w lodówce. Suche powietrze łatwiej jest schłodzić.

•  Podczas gotowania:

•  Wyłącz palnik lub fajerkę na chwilę przed skończenie gotowania. Jeszcze przez chwilę

ten element będzie oddawać ciepło i pozwoli na dokończenie gotowania.

•  Przykrywaj garnki pokrywkami żeby zmniejszyć straty ciepła. 

•  Nie podgrzewaj małego garnka na dużym palniku.

•  Jedzenie podgrzewaj w mikrofalówce, kiedy masz taką możliwość. Podgrzewanie wody

czy  napojów  w  kuchence  mikrofalowej  zazwyczaj  jest  droższe  od  podgrzewania  na

kuchence.



•  Rozmrażaj potrawy przed gotowaniem w lodówce.

•  Unikaj niepotrzebnego otwierania piekarnika w czasie pieczenia. 

Inne sposoby na oszczędzanie energii

Energię oszczędzać można również w sposób pośredni, zmniejszając jej zużycie poza domem. 

•  Pożyczaj  przedmioty, których rzadko używasz. To znacznie  zmniejsza ilość energii  zużytą na

wyprodukowanie i późniejszą utylizację tego sprzętu, który normalnie byś zakupił.

•  Wypożyczaj  książki  z biblioteki,  od znajomych  lub kupuj  używane, zamiast  kupować

nowe w księgarni.

•  Kupuj używane przedmioty, jeśli  jest to możliwe.

•  Oddawaj ubrania, w których nie chodzisz, na rzecz instytucji charytatywnych zamiast je

wyrzucać.

•  Ogranicz  korzystanie  z  jednorazowych  przedmiotów,  takich  jak  np.  plastikowe  talerze  czy

sztućce albo jednorazowe aparaty fotograficzne. 

•  Korzystając z publicznej toalety susz ręce elektryczną suszarką zamiast wycierać je w papierowy

ręcznik,  rzecz  jasna  jeżeli  masz  jakąkolwiek  możliwość  wyboru.  Wyprodukowanie  ręcznika

papierowego i  późniejsze wywiezienie  go na wysypisko wymaga zużycia  dużo większej  ilości

energii niż ta potrzebna na osuszenie rąk.

•  Jeśli robisz zdjęcia, kup aparat cyfrowy i zamiast wywoływać każdy film z tradycyjnego aparatu

w całości drukuj tylko dobre zdjęcia (jeśli  w ogóle musisz to robić). Nie kupuj własnej drukarki,

korzystaj z usług specjalistycznych firm się tym zajmujących.

•  Korzystaj z papieru toaletowego i papierowych ręczników wyprodukowanych z makulatury.

•  Rozważ instalację dwutaryfowego licznika energii elektrycznej i używanie jej w drugiej taryfie.

Ułatwia to producentom energii planowanie produkcji prądu i pozwala na zmniejszanie zużycia

węgla. 

•  Jeśli  zamierzasz  używać  klimatyzacji,  schładzaj  dom  rano  i  w  południe,  w  drugiej

taryfie, pozwalając mu nagrzać się po południu.

•  Pranie, prasowanie  i  inne  tego typu energochłonne zadania  wykonuj  w czasie  drugiej

taryfy.

•  Jedz zimne posiłki  (kanapki, owoce) lub jedz na mieście. To pozwala na oszczędzenie energii

potrzebnej do podgrzania potrawy a także tej koniecznej do ochłodzenia ogrzanej kuchni.

Publikacja jest polskim tłumaczeniem “How to reduce home energy usage” z serwisu Wikibooks.
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