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NAJBARDZIEJ OPŁACALNE 
I EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA

POMPA CIEPŁA:
◦ Powietrze-powietrze

◦ Powietrze-woda

◦ Gruntowa glikol-woda (najbardziej opłacalna w Polsce)

PRĄD:

Mając zainstalowane kolektory słoneczne i/lub instalację 
fotowoltaiczną zwraca się w całości bądź w większości

~73% udziału OZE, jednak bardzo energochłonny~



PRÓBA 
STWORZENIA 
DOMU Z 100% 
UDZIAŁU OZE
Nie wyszło - 91%





Przykład



Energia słoneczna -
panele



Energetyka słoneczna – gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania 

słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii. Od początku XXI wieku rozwija się w tempie 

około 40% rocznie. Globalne inwestycje w energię słoneczną w 2014 wyniosły 149,6 mld dolarów.



Metody wykorzystania energii słonecznej:

• konwersja fotowoltaiczna

• konwersja fototermiczna

• konwersja fotochemiczna

• termoliza wody

• wieże słoneczne



Konwersja fotowoltaiczna - za pomocą ogniwa woltaicznego następuje bezpośrednia 

przemiana energii słonecznej na energię elektryczną (np. za pomocą paneli fotowoltaicznych



Budowa ogniwa fotowoltaicznego

Ogniwo fotowoltaiczne zbudowane jest z dwóch warstw:

• pozytywną (p);

• negatywną (n)



Działanie panelu fotowoltaicznego.

Padające promienie słoneczne wytwarzają energię elektryczną pomiędzy tymi dwoma warstwami (pozytywną 

i negatywną) dzięki przemieszczaniu się ładunków elektrycznych tworząc w ten sposób różnicę potencjałów.

Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej jest zależna od promieniowania słonecznego i mierzy się ją w KWh 

(kilowatogodziny) na metr kwadratowy kWh/m2 oraz ilości zamontowanych paneli fotowoltaicznych.



Ile paneli fotowoltaicznych potrzebuje dom jednorodzinny?

• Dom jednorodzinny zużywa średnio od 1900 do 2600kWh
(według statystyk z 2014r.)

• Na jeden dom przypada 7-9 paneli o mocy 300kWh - gdzie 1 
panel kosztuje 600-700zł + montaż

• Koszt fotowoltaiki zwraca się maksymalnie po 10 latach.



Na ile starczą panele słoneczne?

Żywotność paneli fotowoltaicznych szacuje się na około 40 lat -
gwarancja zazwyczaj kończy się po 25 latach.

Zalety i wady paneli słonecznych:

• ZALETY
• duże oszczędności;
• dbanie o ekologię;
• rozproszenie energetyki.

• WADY
• Koszt samego zakupu;

• Wygląd.



Jak montuje się panele słoneczne?

• Do montażu paneli fotowoltaicznych
najlepiej wynająć odpowienie osoby (często
montaż jest gwarantowany przez firmę, od 
której kupuje się panele fotowoltaiczne)

• Lecz w razie samodzielnego montażu należy
pamiętać o tym żeby panele były
umieszczone pod kątem najlepiej 35° co 
najmniej 30cm od końca dachu.



Przykładowy dom na obrzeżu Warszawy



Jak to działa ?



Czy te wyniki są w normie ?

W klasyfikacji energetycznej budynków ten wynik jest w 
kategorii "minimum prawne" , ale przechodzi w 
energochłonny dom, dlatego jest dużo do poprawy.



Co można zmienić ?



Charakterystyka
energetyczna
mieszkania



Charakterystyka
energetyczna
mieszkania



Charakterystyka energetyczna mieszkania



Pompy ciepła: Jak to działa?
Każda pompa ciepła używa nośnika ciepła do jego 
transportu.

Podczas grzania pomieszczenia, nośnik w stanie gazowym 
przechodzi przez kompresor rozgrzewając się, następnie 
przelatują do wentylatora/boilera, 
w którym zachodzi wymiana ciepła.



Pompy gruntowe

• Przyjmuję się, że 1m kwadratowy 
powierzchni, którą trzeba ogrzać to około 
1m odwiertu.

• 3 główne rodzaje pomp:
-powietrzna
-wodna (przepływowa)
-gruntowa (glikolowa)

• Pompy ciepła gruntowe polegają na 
wykonaniu odwiertu w ziemi (tak zwanej 
sondy) lub rozprowadzeniu poziomej 
instalajcji na działce.

• Obsługa tej pompy ciepła polega jedynie na 
ustawieniu temperatury, jaką chcemy osiągnąć 
w domu. Pompa ciepła z sondą pionową 
wymaga serwisu jedynie raz na 3 lata, koszt 
serwisu to 500zł.

• W przypadku wyłączeniu prądu 
w ogrzewaniu zasilanym przez pompy 
ciepła glikolowe przez kilka dni nie 
spadnie temperatura w domu, 
ponieważ taka instalacja bardzo 
wolno się ochładza.



Koszt takiej instalacji dla domu o 
powierzchni 200m kwadratowych

• Wywiercenie otworów oraz zakup i 
zamontowanie pompy ciepła to koszt 40-50 
tysięcy złotych. Do tego dochodzi koszt 
grzejników w domu, albo ogrzewania 
podłogowego (dla tego przypadku 10 tysięcy).

• Kolejnym i ostatnim kosztem, którym 
jesteśmy obciążani cyklicznie to opłata za 
podgrzanie wody wydobytej z ziemi do 
odpowiedniej temperatury. W przypadku 
domu o powierzchni 200m kwadratowych to 
średnio 5 tysięcy rocznie, koszty te możemy 
wyeliminować instakując fotowoltaikę.



Pompy 
powietrze-powietrze
•W pompach ciepła powietrze-powietrze w trybie 
grzania skompresowany nośnik przelatuje do 
wentylatora w rozgrzewanym pomieszczeniu i 
przekazuje swoje ciepło ochłodzonemu powietrzu.

•Ochłodzony, płynny nośnik przepływa przez 
dekompresator schładzając się i częściowo 
zmieniając stan skupienia.

•Potem przechodzi przez wentylator, który jeszcze 
bardziej go ochładza i zmienia stan skupienia na 
gazowy.

•Następnie wlatuje do kompresora rozpoczynając 
cały proces na nowo.



Pompy 
powietrze-woda
•W pompach ciepła powietrze-woda kompresor
wypuszcza gorący nośnik w stanie gazowym do 
wymiennika ciepła, w którym oddaje on swoje
ciepło chłodnej wodzie z boilera.

•Następnie pozbawiony części ciepła nośnik w 
stanie ciekłym przepływa przez dekompresor
gdzie w częściowo zmienionym stanie
skupienia przechodzi do wiatraka umieszczonego
na dworze.

•Zmienia tam stan skupienia w całości na gazowy
po czym wraca do kompresora rozpoczynając
cały proces na nowo.
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