
Szyby chroniące przed 
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W jaki sposób decydenci polityczni mogą oszczędzić 
energię i znacznie zmniejszyć emisję CO2, aby
zrealizować cele UE na rok 2020
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Fakt: Szersze zastosowanie szyb chroniących przed słońcem w budownictwie mieszkaniowym 

i użytkowym w UE mogłoby zmniejszyć emisję CO2 do roku 2020 od 15 do 85 milionów ton 

rocznie (w zależności od sposobu, w jaki Europejczycy będą w tym okresie instalować i korzystać 

z systemów klimatyzacyjnych).

Fakt: Jest to dobra wiadomość, ponieważ UE zobowiązała się obniżyć w tych samych ramach 

czasowych roczną ilość emisji CO2 o około 300 milionów ton, poprzez oszczędzanie energii 

marnowanej w budynkach mieszkaniowych i użytkowych. Dlatego szyby chorniące przed 

słońcem mogą umożliwić oszczędności w przedziale między 5% a 25% docelowej redukcji

emisji z budynków zaplanowanej przez UE.

Fakt: Przywódcy UE chcą zmniejszyć o 20% ogólne zapotrzebowanie UE na energię do roku 

2020, obniżając ilość emisji CO2 w ramach tego procesu. Jeśli plan ten się powiedzie, całkowita 

energia zaoszczędzona przez UE wyniosłaby równowartość 390 milionów ton oleju napędowego

co skutkowałoby obniżeniem emisji CO2 o 780 milionów ton*.

Fakt: Ogólna niezdolność UE do wydajnego wykorzystania energii we wszystkich jej działaniach 

pochłonie do 2020 r. setki miliardów euro. Tak więc szersze zastosowanie szyb chroniących przed 

słońcem przyniesie również oszczędności fi nansowe.

Fakt: Ze względu na wygodę i wydajność, zrozumiałe jest, że coraz więcej Europejczyków chce 

pracować i mieszkać w klimatyzowanych pomieszczeniach. Szersze zastosowanie klimatyzacji 

oznacza większe zapotrzebowanie na energię. Szyby chroniące przed słońcem pomagają 

zminimalizować konieczność korzystania z klimatyzacji, a niekiedy nawet ją eliminują.

Fakt: Technologia szyb chroniących przed słońcem istnieje i jest gotowa do wykorzystania. 

Oszczędności energetyczne wynikające z montażu szyb chroniących przed słońcem dalece 

przewyższają ilość energii zużytej przy produkcji tych szyb.

Źródła: Podstawowe informacje zawarte w “Planie działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby 

wykorzystania potencjału” (Komunikat Komisji, KOM(2006)545 wersja ostateczna z 19.10.2006 r.) a informacje na

temat szyb chroniących przed słońcem z dokumentu “Impact of Solar Control Glazing on energy and CO2

savings in Europe” [“Wpływ szyb chroniących przed słońcem na oszczędność energetyczną i CO2 w Europie”] (Raport 

TNO 2007-D-R0576/B sporządzony przez TNO Built Environment and Geosciences, z Delft w Holandii).

*Wartość odnosi się do celu wyznaczonego dla UE liczącej 25 państw członkowskich.

Najważniejsze informacje o celach UE na rok 2020
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szyb do zastosowań budowlanych, motoryzacyjnych i transportowych



W marcu 2007 roku, głowy państw 

i szefowie rządów UE potwierdzili 

potrzebę zmniejszenia emisji CO2 

z budynków o około 300 milio-

nów ton rocznie do roku 2020.

Decydenci polityczni mogliby 

osiągnąć od 5 do 25% tego do-

celowego poziomu promując 

szersze zastosowanie szyb chro-

niących przed słońcem w już ist-

niejących i nowych budynkach 

w Europie - gwarantując mniejszą 

ilość energii potrzebnej do chło-

dzenia wnętrz.

Technologia potrzebna do tego 

już istnieje. UE i jej państwa człon-

kowskie mogą za jej pomocą zrea-

lizować własne cele, podejmując 

działania w kierunku zapewnienia 

montażu większej liczby szyb 

chroniących przed słońcem. 

Dyrektywa w sprawie charakte-

rystyki energetycznej budynków 

wymaga od wszystkich państw 

członkowskich UE aktualizowania 

swoich przepisów budowlanych 

co pięć lat. Zachęcanie do szer-

szego zastosowania szyb chronią-

cych przed słońcem powinno być 

najwyższym priorytetem.

Możliwości zmniejszenia przez 

szyby chroniące przed słońcem 

emisji CO2 z budynków zostały 

przeanalizowane przez holender-

ski instytut naukowy, TNO w ba-

daniu przeprowadzonym rygory-

stycznie i konserwatywnie pod 

względem metod i norm tech-

nicznych. Wyniki przedstawiamy 

w niniejszej broszurze. Badanie 

wykazało, że w przypadku opty-

malnego wykorzystania szyb 

chroniących przed słońcem do 

roku 2020 roczną emisję CO2 moż-

na zmniejszyć od 15 do 85 milio-

nów ton.

Szyba chroniąca przed słońcem 
oszczędza energię. Decydenci 
polityczni powinni propagować jej 
stosowanie, by zmniejszyć emisje CO2.

Budynki mieszkalne i użytkowe zużywające więcej 
energii, niż jest to konieczne, by utrzymać chłód,
są głównym źródłem zbędnych emisji CO2.
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Szyba chroniąca przed słońcem

Szyba chroniąca przed słońcem to zaawansowany technologicznie 

produkt opracowany przez przemysł szklarski, przepuszczający światło 

słoneczne przez okno lub fasadę i jednocześnie wypromieniowujący 

i odbijający dużą ilość ciepła słonecznego. Wnętrza pozostają jasne 

i dużo chłodniejsze, niż przy zastosowaniu normalnych szyb.

Szyba chroniąca przed słońcem nie zawsze jest wykonana ze szkła 

barwionego czy lustrzanego, choć takie wykończenia można zastosować 

na życzenie ze względów estetycznych. Zawiera ona na szkle 

niewidoczne warstwy specjalnych materiałów, które działają podwójnie: 

przepuszczając światło słoneczne do wewnątrz i nie dopuszczając ciepła 

słonecznego. Szyby chroniące przed słońcem są zwykle podwójnie 

szkliwione, co oznacza również dobrą izolację.
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Klimatyzacja znacznie poprawia 

warunki pracy personelu instytucji 

europejskich, ma korzystny wpływ 

na gospodarkę i podnosi jakość 

życia. Sztuka polega na utrzyma-

niu emitowanego dzięki niej CO2 

na minimalnym poziomie.

Można to uzyskać zwiększając 

wydajność układów klimatyza-

cyjnych. Producenci inwestują 

w tego typu działania i uzyskują 

godne podziwu wyniki.

Kolejną ważną rzeczą, którą mo-

żemy zrobić jest dopilnowanie, by 

układy klimatyzacyjne nie praco-

wały zbyt długo w celu zniwelo-

wania naturalnego nagrzewania 

przez słońce, w sytuacji, gdy moż-

na tego uniknąć.

Tu właśnie sprawdzają się szyby 

chroniące przed słońcem. Prze-

puszczają one światło słoneczne, 

ale nie dopuszczają większości 

ciepła. Zastosowanie takich szyb, 

jak wykazało badanie przedsta-

wione w niniejszej broszurze, 

oszczędza ogromne ilości energii.

Chłodzenie budynków
bez nagrzewania planety

Klimatyzacja w dużych budynkach jest dziś koniecznością. Zapotrzebowanie 
na nią w przyszłości wzrośnie, nie tylko z powodu rosnącej liczby ludzi pracu-
jących w dużych budynkach, ale również przez wzrost temperatur na zewnątrz 
i wyższe oczekiwania w kwestii komfortu.

Architekt Natal Enka zastosował szyby chroniące przed słońcem Sunergy Azur fi rmy AGC Flat Glass Europe 

w panelach zapewniających również większą termoizolację budynku Moscow-City Business Center.
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Co mogą zrobić rządy, by zmniejszyć emisje CO2?

•  Popierać, a w razie potrzeby wymagać stosowania szyb chroniących przed słońcem w krajowych przepisach 

budowlanych dotyczących nowych budynków.

•  Popierać lub wymagać wymiany szyb w istniejących budynkach na szyby chroniące przed słońcem, metodami 

fi skalnymi lub ustawodawczymi.

•  Zapewnić zachęty ekonomiczne i podatkowe użytkownikom i producentom szyb chroniących przed słońcem, 

by wspomóc szybsze rozpowszechnianie energooszczędnych produktów na rynku.

•  Zagwarantować wyposażenie wszystkich stosownych budynków użyteczności publicznej w szyby chroniące 

przed słońcem.

•  Organizować kampanie informacyjne i komunikacyjne na temat korzyści płynących ze stosowania szyb 

chroniących przed słońcem.





Wysoką przejrzystość optyczną w tym niemieckim domu zapewnia szyba chroniąca przed słońcem 

ClimaGuard Premium fi rmy Guardian. Panele wypełnione argonem zapewniają optymalną termoizolację.

Niewiele osób zaprzeczy, iż dzia-

łalność gospodarcza ludzi wpływa 

na zmianę klimatu na świecie, 

i prowadzi do zwiększania się 

temperatury. Aktualnie wyzwa-

niem jest znalezienie wszelkich 

dostępnych metod powstrzyma-

nia tego procesu. 

Rola obywateli polega na dobro-

wolnej zmianie zachowania; rola 

przemysłu na dobrowolnym ulep-

szaniu swoich wyrobów i proce-

sów produkcyjnych, aby były one 

bardziej energooszczędne, a rola 

rządów na ustanowieniu polityki 

dla społeczeństwa oraz wymo-

gów, które doprowadzą do zmian 

korzystnych dla środowiska.

Decydenci polityczni coraz więcej 

uwagi poświęcają roli budynków 

w zużyciu energii  oraz emisji CO2. 

Jest to mile widziane, ponieważ 

większość współczesnych budyn-

ków jest mniej energooszczędna, 

niż powinna, a zatem niepotrzeb-

nie przyczyniają się do zmiany 

klimatu.

Niniejsza broszura opisuje możli-

wości zwiększenia wydajności bu-

downictwa europejskiego, jakie 

decydentom politycznym oferuje 

najnowsza technologia - szyby 

chroniące przed słońcem.

Wygoda w domu

Również w domach, Europejczycy coraz częściej stosują klimatyzację, by zapewnić wygodę w swoim 

mieszkaniu. W ruchliwych miastach, otwieranie okien w celu schłodzenia mieszkania oznacza również 

przedostawanie się niepożądanego hałasu i pyłu z zewnątrz do domu.  Wiele osób nie otwiera okien i instaluje 

sprzęt klimatyzujący i chłodzący powietrze w pomieszczeniu.

Zastosowanie szyb chroniących przed słońcem pozwala bardzo skutecznie zmniejszyć ilość ciepła 

gromadzącego się w domach i mieszkaniach prywatnych, zmniejszając też, a w wielu przypadkach eliminując, 

potrzebę stosowania klimatyzacji.

Zwiększające się temperatury zewnętrzne oznaczają 
potrzebę chłodzenia pomieszczeń z coraz większą
liczbą przebywających w nich pracowników

Jednym z wyzwań w zakresie zwalczania zmian klimatu jest utrzymanie wygody w pomieszczeniach bez 

dalszego przyczyniania się do ogólnego poziomu emisji CO2. Zmieniający się w Europie charakter środowiska 

miejsca pracy - z pracy fi zycznej na pracę siedzącą - wiąże się ze wzrostem ilości budynków biurowych, których 

wnętrza będą wymagać chłodzenia. Efekt ten wzmoże jeszcze ogólna tendencja do zwiększania się temperatur 

zewnętrznych, ponieważ odczuwalny jest proces zmiany klimatu, który już się rozpoczął. Jak można pogodzić 

pożądaną ewolucję gospodarki Europy z walką ze zmianami klimatycznymi?

Walka ze zmianami 
klimatycznymi
jednoczy społeczeństwo
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Glass for Europe zleciła instytutowi 

TNO przeprowadzenie badania 

potencjalnego wpływu zwiększo-

nego zastosowania szyb chronią-

cych przed słońcem, które mają 

również właściwości niskiej emisyj-

ności (patrz strona 10), na oszczęd-

ność energii oraz emisję CO2

w Europie. Raport z badania do-

stępny jest na życzenie w stowa-

rzyszeniu Glass for Europe lub na 

stronie www.glassforeurope.com.

Badanie wyróżnia się szczególną 

rygorystycznością pod względem 

metodologii i środków kontroli, 

oraz konserwatywnym i ostroż-

nym podejściem przyjętym pod-

czas ustalania założeń włączonych 

do modeli. Pozwoliło to uzyskać 

poważne, solidne i wiarygodne 

wyniki.

Badanie jest prognozujące, ocenia 

prawdopodobny skutek pewnych 

wyborów politycznych w przyszło-

ści. W związku z tym, trzeba było je 

oprzeć o pewien zestaw założeń, 

lub scenariuszy, dotyczących istot-

nych zmiennych, a mianowicie 

wykorzystania klimatyzacji.

Badanie przewidziało cztery możli-

we scenariusze na przyszłość, w ra-

mach których oceniono potencjal-

ny skutek szerszego zastosowania 

szyb chroniących przed słońcem,  

a następnie dla każdego z nich 

przeprowadzono pełną analizę.

Najbardziej prawdopodobny sce-

nariusz zakłada znaczny wzrost 

liczby budynków klimatyzowa-

nych w Europie. W scenariuszach 

tych, konsekwentne stosowanie 

szyb chroniących przed słońcem 

mogłoby pomóc zrealizować od 

5% do 25% założeń związanych 

z wydajnością budynków ustalo-

nych przez europejskich decyden-

tów politycznych na rok 2020.

Rygorystyczne badanie
Naukowe określenie potencjalnych korzyści szyb chroniących przed słońcem
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Rysunek 1. Odsetek według regionu* nowych budynków wzniesionych w latach 2007-2020, które w założeniu będą wyposażone w klimatyzację**
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Uwzględnione kluczowe czynniki
W kalkulacji potencjalnych korzy-

ści wynikających ze stosowania 

szyb chroniących przed słońcem 

w 27 państwach członkowskich 

UE wzięto pod uwagę różne klu-

czowe czynniki. W odniesieniu do 

lokalnych warunków klimatycz-

nych zastosowano dane bezpo-

średnie lub ekstrapolowane; miks 

wykorzystywanych źródeł energii 

(produkcja CO2 na teradżul (TJ)*** 

jest różna, w zależności na przy-

kład od tego, czy energia elek-

tryczna jest wytwarzana z węgla, 

gazu lub energii atomowej); cha-

rakter zasobu budynków (klasyfi -

kowanych np. wg wieku, materia-

łów budowlanych, przeznaczenia 

mieszkaniowego lub użytkowego, 

wyposażenia w klimatyzację). Na 

tej podstawie wyznaczono osiem 

różnych grup. Na rysunku 1 przed-

stawiono założenia dotyczące kli-

matyzacji zarówno w budynkach 

mieszkalnych jak i użytkowych w 

tych ośmiu grupach regional-

nych.

* Lista krajów należących do poszczególnych regionów w tabeli 2 (strona 8).

** Przyjmuje się, że odsetek nowych budynków wyposażanych w klimatyzcję w latach 2007-2020 będzie w przybliżeniu dwukrotnie wyższy niż w puli budynków 

istniejących w 2006 r.

*** Teradżul to 1012 dżuli. Jeden dżul to ilość energii potrzebna do stałego wytwarzania przez jedną sekundę mocy jednego wata, lub ogrzania jednego grama suchego, 

chłodnego powietrza o 1 stopień Celsjusza.



Scenariusz 1:

•  Użycie szyb chroniących przed 

słońcem we wszystkich nowych, 

klimatyzowanych budynkach 

(2007-2020); oraz

•  Przyjmuje się, że odsetek nowych 

budynków wyposażanych w kli-

matyzcję w latach 2007-2020 

będzie w przybliżeniu dwukrot-

nie wyższy niż w puli budynków 

istniejących w 2006 r.

Scenariusz 2:

•  Użycie szyb chroniących przed 

słońcem w celu eliminacji po-

trzeby montażu klimatyzacji we 

wszystkich nowych (2007-2020) 

budynkach, we wszystkich regio-

nach poza Europą południową.

•  W Europie południowej, nawet 

przy użyciu szyb chroniących 

przed słońcem, odsetek klimaty-

zowanych budynków rośnie tak, 

jak w scenariuszu 1.

Scenariusz 3:

•   Użycie szyb chroniących przed 

słońcem we wszystkich przy-

szłych budynkach klimatyzowa-

nych; oraz,

•  Wymiana wszystkich szyb nie 

chroniących przed słońcem 

w istniejących już budynkach 

klimatyzowanych na szyby chro-

niące przed słońcem.

Scenariusz 4: 

•  Podobnie jak w scenariuszu 3, 

ale przy założeniu wzrostu stoso-

wania klimatyzacji do poziomu 

aktualnie obserwowanego w 

USA, czyli: 65% w budownictwie 

mieszkaniowym oraz 80% w 

użytkowym w regionach innych 

niż południe, oraz 65% w bu-

downictwie mieszkaniowym i 

100% w budownictwie użytko-

wym w Europie południowej.

27 krajów, 8 regionów, 4 scenariusze

Tabela 1. Przegląd rocznych oszczędności energii i emisji CO2, przewidywanych w ramach każdego z czterech scenariuszy.

Na potrzeby badania, kraje członkowskie UE pogrupowano w osiem regionów o podobnych cechach 

klimatycznych. Grupy krajów przedstawiono w tabelach 2 i 3.

Scenariusze modelowania przyszłego zużycia energii z i bez pewnych schematów zastosowania szyb 

chroniących przed słońcem wyglądają następująco:

Najbardziej prawdopodobny scenariusz na rok 2020
W opinii Glass for Europe najbardziej prawdopodobny rezultat klasyfi kuje się między Scenariuszem 3 a Scenariuszem 4. Oznacza to, że konsekwentne 

stosowanie szyb chroniących przed słońcem - niezależnie od tego, czy wewnątrz budynków działają układy klimatyzacyjne zwalczające ciepło 

słoneczne - mogą pomóc zrealizować od 5% do 25% unijnych celów w zakresie zmniejszenia emisji CO2 z budynków (patrz Tabela 1). Oczywiście, 

zastosowanie szyb chroniących przed słońcem w niektórych miejscach może wyeliminować potrzebę stosowania klimatyzacji.
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Szyby chroniące przed słońcem Insulight Sun fi rmy Pilkington zapewniają komfortową temperaturę 

pracownikom “Cockpitu”, futurystycznej siedziby fi rmy Hessing Motor Company w Holandii.

Scenariusz

Oszczędności energii 

w ogrzewaniu w roku

2020 [TJ]

Oszczędności energii 

w chłodzeniu w roku

2020 [TJ]

Zmniejszenie emisji CO2 

w roku 2020 [kt]

Wkład w realizację 

unijnego celu w zakresie 

zmniejszenia emisji CO2 

z budynków w roku 2020

1 -3.333 69.990 4.583 1,5%

2 -3.333 107.919 6.831 2,3%

3 20.484 208.025 16.552 5,5%

4 169.249 1.001.536 86.040 28,7%



W Europie około 5% budynków mieszkalnych i 27% użytkowych posiada klima-
tyzację. Przyjmując, że w nowych budynkach (w latach 2007-2020) liczby te uleg-
ną podwojeniu, w Scenariuszu 3 rozważono skutek montażu szyb chroniących 
przed słońcem we wszystkich nowych i istniejących budynkach z klimatyzacją.

CO2 pochodzący z produkcji 

szkła stanowi ułamek tego, co 

można zaoszczędzić poprzez 

stosowanie szyb chroniących 

przed słońcem.

Energia zużywana i emisja CO2 ge-

nerowana nawet przy wzmożonej 

produkcji szkła, stanowią niewielki 

ułamek potencjalnych oszczędno-

ści przy szerszym zastosowaniu 

szyb chroniących przed słońcem, 

które wpuszczają światło, ale nie 

przepuszczają ciepła słonecznego.

Nawet w przypadku gdyby wiel-

kość produkcji szkła stale rosła, 

objętość CO2 emitowanego na 

tonę wyprodukowanego szkła 

spada nieustannie od lat 70-tych 

dzięki lepszym technikom i tech-

nologiom produkcji oraz zasobom 

paliw lepszej jakości. Przy emisjach 

generowanych przez producen-

tów szkła budowlanego w Europie 

szacowanych na od 4 do 5 milio-

nów ton CO2 rocznie, potencjalne 

oszczędności z większego zasto-

sowania szyb chroniących przed 

słońcem znacznie przewyższają 

emisje przy produkcji.

Szklenie chroniące przed słońcem we 
wszystkich istniejących i przyszłych 
budynkach klimatyzowanych

Region, Kraj

2020

Oszczędności

energii [TJ]

Zmniejszenie

emisji CO2 [kt]

Wkład (%) w ogólne 

zmniejszenie emisji CO2*
Północ 5.050 104 0,6

     Finlandia 1.854 70 0,4

     Szwecja 3.196 33 0,2

Środkowy morski 37.938 2.282 13,8

    Belgia 2.487 137 0,8

    Dania 1.306 96 0,6

    Irlandia 973 96 0,6

    Luksemburg 114 9 0,1

    Holandia 3.951 345 2,1

    Wielka Brytania 14.522 1.097 6,6

    Francja 14.586 502 3,0

Środkowy kontynentalny 18.936 1.527 9,6

    Austria 1.712 92 0,6

    Niemcy 17.224 1.435 8,7

Południe 138.514 9.894 59,8

    Cypr 916 122 0,7

    Grecja 12.232 1.626 9,8

    Włochy 66.534 4.523 27,3

    Malta 458 46 0,3

    Portugalia 12.139 866 5,2

    Hiszpania 46.236 2.712 16,4

Kraje nadbałtyckie** 2.413 235 1,4

Polska 9.997 1.169 7,1

Środkowy*** 7.566 703 4,2

Bułgaria i Rumunia 8.095 638 3,9

27 krajów UE 228.509 16.552 100,0%

Goście lokalu podziwiają widoki na Heilbronn w Niemczech, a szyby chroniące przed słońcem 

SuncoolTM HP Neutral fi rmy Pilkington zapewniają minimalne obciążenie klimatyzacji.
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Tabela 2: Roczne oszczędności energii i zmniejszenie emisji CO2 w roku 2020 w Scenariuszu 3

*  Udział kraju (z udziałami poszczególnych regionów) w całkowitych redukcjach CO2 27 krajów UE osiągalnych dzięki szybom 

chroniącym przed słońcem.

** Estonia, Litwa, Łotwa

*** Czechy, Węgry, Słowacja, Słowenia





Nie można całkowicie wykluczyć, że zastosowanie klimatyzacji w Europie 
wzrośnie do poziomu podobnego do amerykańskiego. W Scenariuszu 
4 rozważono wpływ stosowania szyb chroniących przed słońcem w przypadku 
takiego wzrostu.

Szyba o niskiej emisyjności

W klimatach chłodniejszych

i o mniejszym nasłonecznieniu, 

szyby o niskiej emisyjności mogą 

być bardziej energooszczędne. 

Zamiast nie dopuszczać ciepła 

słonecznego, szyby o niskiej emi-

syjności poddawane są specjalnej 

obróbce, by zatrzymywały ciepło 

wewnątrz. Większość szyb chro-

niących przed słońcem ma rów-

nież niską emisyjność, zachowując 

ciepło podczas chłodniejszych 

pór roku. Jest to kolejna innowa-

cja, jaką wnosi przemysł szklarski 

w rozwiązania spełniające dzisiej-

sze potrzeby.

Wzrost wykorzystania klimatyzacji 
w Europie zbliżający się do 
poziomu amerykańskiego

Region, Kraj

2020

Oszczędności

energii [TJ]

Zmniejszenie

emisji CO2 [kt]

Wkład (%) w ogólne 

zmniejszenie emisji CO2*
Północ 29.957 681 0,8

    Finlandia 10.999 437 0,5

    Szwecja 18.959 243 0,3

Środkowy morski 232.331 14.636 17,0

    Belgia 15.229 888 1,0

    Dania 7.998 602 0,7

    Irlandia 5.960 592 0,7

    Luksemburg 695 56 0,1

    Holandia 24.197 2.137 2,5

    Wielka Brytania 88.913 6.882 8,0

    Francja 89.322 3.479 4,0

Środkowy kontynentalny 161.478 13.180 15,3

    Austria 14.600 816 0,9

    Niemcy 146.878 12.363 14,4

Południe 575.040 40.781 47,4

    Cypr 3.801 508 0,6

    Grecja 50.783 6.790 7,9

    Włochy 276.217 18.617 21,6

    Malta 1.901 191 0,2

    Portugalia 50.393 3.568 4,1

    Hiszpania 191.946 11.107 12,9

Kraje nadbałtyckie** 15.416 1.503 1,7

Polska 59.259 6.841 8,0

Środkowy*** 47.008 4.409 5,1

Bułgaria i Rumunia 50.295 4.009 4,7

27 krajów UE 1.170.785 86.040 100,0%

Szyby chroniące przed słońcem SGG COOL-LITE® fi rmy Saint-Gobain Glass użyte przez studio architektów

Pitz & Hoh w konstrukcji dachu uczelni Technische Universität w Berlinie w Niemczech (autor zdjęcia: Esch).
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Tabela 3: Roczne oszczędności energii i zmniejszenie emisji CO2 w roku 2020 w Scenariuszu 4

*  Udział kraju (z udziałami poszczególnych regionów) w całkowitych redukcjach CO2 27 krajów UE osiągalnych dzięki szybom 

chroniącym przed słońcem.

** Estonia, Litwa, Łotwa

*** Czechy, Węgry, Słowacja, Słowenia





Odsetek budynków z klimatyzacją 

jest znacznie wyższy na południu 

Europy, niż w pozostałych regio-

nach, ponieważ jest tam goręcej 

(patrz Rysunek 1, str. 6). Te same 

czynniki prowadzące do częstsze-

go stosowania klimatyzacji - więk-

sze i "cieplejsze" nasłonecznienie 

- powinny również przyczynić się 

do większego zastosowania szyb 

chroniących przed słońcem. Rze-

czywiście, 50% - 75% całkowitej 

ilości potencjalnego zmniejszenia 

emisji CO2 , które można by uzy-

skać w całej UE dzięki szybom 

chroniących przed słońcem, po-

chodziłaby z południa. Ale nawet 

w chłodniejszych strefach północ-

nych, szyby chroniące przed słoń-

cem mają zastosowanie, a czasem 

mogłyby wyeliminować  potrzebę 

stosowania klimatyzacji. Szyby 

chroniące przed słońcem są rów-

nież zwykle szybami o niskiej emi-

syjności zaprojektowanymi tak, by 

izolowały i zatrzymywały pożąda-

ne ciepło wewnątrz.

Scenariusz 3 odzwierciedla aktual-

ne tempo wzrostu poziomu sto-

sowania klimatyzacji w Europie. 

W praktyce, możemy się spodzie-

wać, że zastosowanie klimatyzacji 

wzrośnie w całej Europie, co ozna-

cza znaczny przyrost zużycia ener-

gii w budynkach. Scenariusz 4 za-

kłada, że Europa zbliży 

intensywność wykorzystywania 

klimatyzacji do aktualnego pozio-

mu USA. Nie byłoby nierozsąd-

nym oczekiwać, iż rzeczywisty 

scenariusz będzie czymś pomię-

dzy scenariuszem 3 i 4.

Zatem głównym przesłaniem do 

decydentów politycznych jest to, 

że rocznie można obniżyć emisję 

CO2 o 15 do 85 milionów ton, 

w zależności od ilości szyb chro-

niących przed słońcem monto-

wanych w nowych budynkach 

lub odpowiednio wymiany szyb 

na chroniące przed słońcem w już 

istniejących, oraz tempa instalo-

wania przez Europejczyków kli-

matyzacji w domach i miejscach 

pracy.

Co mogą zrobić decydenci polityczni?

Nie ma gotowego rozwiązania. Oszczędności energetyczne należy znaleźć we wszystkich sektorach i rodzajach 

działalności; umiarkowane przyrosty oszczędności przyczyniają się do realizacji naszych ogólnych celów.

Wiele energooszczędnych technologii już istnieje, lecz nie jest odpowiednio wykorzystanych. Szyby chroniące przed 

słońcem to doskonały przykład sprawdzonego sposobu zwiększania wydajności, który może i powinien odgrywać 

większą rolę. Zastosowanie szyb chroniących przed słońcem zapewnia scenariusz "zwycięstwa na całej linii": 

utrzymanie chłodu wewnątrz budynków i zapewnienie wygody i produktywności ich użytkowników; zmniejszenie 

zbędnych emisji CO2 i pomoc w ustabilizowaniu klimatu na planecie; oraz, zmniejszanie zapotrzebowania 

energetycznego i obniżanie kosztów.

Decydenci polityczni powinni aktywnie przyjrzeć się sposobom propagowania szerszego zastosowania szyb 

chroniących przed słońcem w projektach budowlanych. Można to osiągnąć za pomocą przepisów prawnych. 

Na przykład, krajowe prawo budowlane mogłoby wymagać stosowania szyb chroniących przed słońcem, zwłaszcza 

w krajach słonecznych, lub zachęcać do wyboru energooszczędnych rozwiązań korzyściami ekonomicznymi lub 

podatkowymi, lub obydwoma tymi sposobami.

W całej Europie szyby chroniące przed słońcem mogą przynieść oszczędności 
energii oraz zmniejszyć emisje CO2.

Oszczędności wszędzie,
zwłaszcza na 
słonecznym południu
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Czołowi producenci szkła w Europie mają Wizję...

•  Być przewidującymi, nowatorskimi dostawcami nowoczesnych produktów i technologii.

•  Dostarczać rozwiązania zgodne z podstawowymi potrzebami i wyzwaniami naszych czasów, teraz i w przyszłości.

•  Być podziwianym i cenionym za nasze produkty, ulepszające życie i otoczenie ludzi.

•  Być cenionym partnerem w promowaniu bezpieczeństwa, pewności, wygody i zrównoważonego rozwoju - uznanym za odpowiedzialność i elastyczność.

•  Być sektorem produkcji przemysłowej, z pracy w którym nasi pracownicy zawsze będą dumni.

Glass for Europe ma jasną Misję...

•  Wyjaśniać i promować wizję przemysłu szklarskiego.

•  Wyjaśniać i promować wartość i wkład przemysłu szklarskiego i jego produkty.

•  Reprezentować interesy naszych członków w procesie podejmowania decyzji politycznych.

•  Wnosić wkład do ogólnoświatowych inicjatyw w zakresie polityki dotyczącej produktów.

Glass for Europe to stowarzyszenie handlowe 
reprezentujące następujące fi rmy...

•  AGC Flat Glass Europe.

•  Pilkington.

•  Saint-Gobain Glass.

•  Badanie przeprowadzone przez TNO było współfi nansowane również przez fi rmę Guardian.



GLASS FOR EUROPE

Avenue Louise 89, 1050 Brussels, Belgium  -  T. + 32 (0)2 538 43 77  -  F. +32 (0)2 537 84 69  

info@glassforeurope.com  -  www.glassforeurope.com

Szyba chroniąca przed słońcem zapewnia
większą wydajność energetyczną
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