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„BUDOWNICTWO PASYWNE JEST ASPOŁECZNE I NIERACJONALNE” 
PROF. DR. HUGO HENS KRYTYCZNIE OCENIA POLITYKĘ EUROPEJSKĄ 

 

Hugo Hens przez kilkadziesiąt lat kierował sekcją fizyki konstrukcji budow-

lanych na wydziale Architektury lądowej Uniwersytetu w Louvain. Mimo 

że kilka lat temu przeszedł na emeryturę, w dalszym ciągu uważnie śledzi 

rozwój sektora budownictwa. Poprosiliśmy go o opinię na temat obec-

nych i przyszłych zmian w charakterystyce energetycznej budynków. 

Hens, choć jest jednym z duchowych ojców ustawodawstwa w tej dziedzi-

nie, krytycznie ocenia pomysł obowiązkowego wprowadzenia standardu 

pasywnego we wszystkich państwach członkowskich do roku 2021. Uważa 

ten etap rozwoju za „aspołeczny i nieracjonalny”. 

Bart Desanghere

 

 

BLIŻEJ LUDZI 

W 1975 r. Hugo Hens 
uzyskał doktorat i wtedy zajął 
się badaniem fizycznych wła-
ściwości budynków, związa-
nych z procesem budowania. 
„Zanim zająłem się doktoratem, 
przez kilka lat pracowałem w 
zespole architektów, gdzie 
odpowiadałem za wyliczanie 
stabilności konstrukcji” – mówi 
Hens. „Praca była ciekawa, ale 
fizyczne aspekty budowania 
zawsze pociągały mnie bar-
dziej. Mam na myśli izolację, 
wentylację, zużycie energii, 
wymagania w zakresie komfor-
tu itd. Wszystkie te elementy 
mają związek z człowiekiem. 
Zajmując się nimi, miałem 
wrażenie, że w większym stop-
niu uczestniczę w życiu społe-
czeństwa.” 
Niemal natychmiast po uzy-
skaniu doktoratu zaczął Pan 
wykładać i prowadzić projek-
ty badawcze. Niewielu dokto-
rantów tak szybko ma taką 
możliwość. 

Hugo Hens: Zaistniały wów-
czas dwie okoliczności, które 
okazały się dla mnie korzystne. 
Po pierwsze, zmarł mój promo-
tor, co spowodowało „uwolnie-
nie” pewnych stanowisk. Po-
nieważ byłem jedynym kandy-
datem, który już wcześniej 
prowadził tak szczegółowe 
badania w tej branży, decyzja 
zapadła dość szybko. Druga 
sprawa wiązała się z kryzysem 
naftowym, który wybuchł nie-
wiele wcześniej, bo w 1973 r. 
Kryzys zniweczył dobrobyt 
społeczny i spowodował wzrost 
cen, co znacząco odbiło się na  

 
budżetach gospodarstw do-
mowych. Rząd postanowił 
wtedy przeznaczyć większe 
środki na badania, aby wypra-
cować rozwiązania pozwalają-
ce na zaoszczędzenie energii 
w budynkach mieszkalnych. 
 
SZAŁ IZOLOWANIA  
Czy kryzys naftowy oficjalnie 
zapoczątkował „szał izolo-
wania”, który jest odczuwal-
ny nawet dzisiaj? 
Hugo Hens: Można powie-
dzieć, że tak. Chociaż tradycja 
stosowania materiałów izola-
cyjnych w Belgii sięga lat po 
drugiej wojnie 
światowej. Wtedy 
właśnie społe-
czeństwo na 
dużą skalę za-
częło stosować 
izolacje, zastępu-
jąc ściany ma-
sywne murem szczelinowym. 
Ten pierwszy krok w stronę 
izolacji świadczył nie tylko o 
postępie, jaki dokonywał się w 
zakresie usług termicznych 
realizowanych z myślą o spo-
łeczeństwie, ale też zapewniał 
większą szczelność konstrukcji 
i lepiej chronił przed deszczem. 
W latach 70. chcieliśmy pójść 
jeszcze dalej, stosując nie tylko 
mur szczelinowy, ale też 
wprowadzając dodatkowe 
materiały. Okazało się jednak, 
że przekonanie ludzi do tego 
rozwiązania nie jest proste. 
Jeszcze w latach 90. regularnie 
stykaliśmy się z przedsiębior-
cami, którzy zdecydowanie 
odradzali klientom stosowanie 
w domach materiałów izolacyj-
nych. 
Czy od czasu kryzysu nafto-
wego władze już na stałe 
zaangażowały się w badania 

nad właściwościami fizycz-
nymi budynków? 
Hugo Hens: Niekoniecznie. W 
1985 r. koszty energii znowu 
spadły i chęć inwestowania 
w badania zanikła. Aby dalej je 
prowadzić, musieliśmy szukać 
wsparcia finansowego gdzie 
indziej. Udało nam się dzięki 
umowom międzynarodowym, 
zwłaszcza z Międzynarodową 
Agencją Energetyczną. 
Czy w czasie swej kariery 
zawodowej często musiał się 
Pan zmagać z niechęcią 
polityków? 
Hugo Hens: Od czasu do cza-
su dochodziło do utarczek z 

politykami – 
zwłaszcza kon-

serwatywnymi 
albo z grupami 
broniącymi okre-
ślonych intere-
sów, ale ogólnie 
trzeba przyznać, 

że zawsze mieliśmy tzw. zielo-
ne światło na prowadzenie 
działań. Na przykład w 1991 r. 
Flandria wydała Dekret w 
sprawie flamandzkich materia-
łów izolacyjnych, który wpro-
wadzał nakaz stosowania 
izolacji we wszystkich nowych 
budynkach. W przypadku 
mieszkań komunalnych prze-
widywano nawet obowiązkowy 
system wentylacyjny. Po latach 
stwierdziliśmy, że dekret ten 
miał stosunkowo ograniczony 
wpływ. W 1998 r. pojawił się 
projekt o nazwie Epigoon. W 
projekcie wzięło udział Nauko-
wo-Techniczne Centrum Bu-
downictwa (CSTC), dwa biura 
inżynierskie, nasza sekcja 
badająca właściwości fizyczne 
budowli oraz pracownia archi-
tektoniczna. Chodziło o to, by 
opracować instrument, który 
pozwoli na kontrolowanie i 

optymalizację „usług energe-
tycznych” w budynkach. Mó-
wiąc o „usługach energetycz-
nych” mieliśmy na myśli szer-
szy zakres prac niż tylko ukła-
danie materiałów izolacyjnych. 
Prowadziliśmy też badania w 
zakresie wentylacji i szczelno-
ści na przenikanie powietrza do 
budynków. W budynkach biu-
rowych staraliśmy się wprowa-
dzać energooszczędne syste-
my ogrzewania, klimatyzacji i 
oświetlenia. 
W międzyczasie zaczęto 
mówić o zmianach, jakie 
zachodzą w klimacie. Pojawi-
ła się tendencja do ograni-
czania zużycia energii. 
Hugo Hens: O ile w latach 70. i 
80. decyzje wynikały przede 
wszystkim z przesłanek eko-
nomicznych, czyli z dążenia do 
maksymalnego zmniejszenia 
rachunku za zużytą energię, to 
przepisy dotyczące charaktery-
styki energetycznej budynków 
były pochodną zainteresowania 
ekologią. Zrobiliśmy wiele w 
trosce o grubość portfela na-
szych obywateli, ale wciąż 
zastanawiamy się, czy nasze 
działania rzeczywiście wpłyną 
na a poprawę klimatu. Według 
dzisiejszych oszacowań, spo-
rządzanych w krótkiej perspek-
tywie czasu, to, co robimy, jest 
jak kropla w morzu. Zużycie 
energii na całym świecie wciąż 
rośnie, a tradycyjne źródła 
energii, które królowały w dwu-
dziestym wieku (węgiel, mazut 
i gaz ziemny), w dwudziestym 
pierwszym wieku wcale nie 
stracą na znaczeniu. 
 
POZIOM E, PRZEMYŚLANY 
WYBÓR 
W wyniku projektu Epigoon 
w 2006 r. weszły w życie 
przepisy dotyczące charakte-

O profesorze Hugo Hensie zwykło się mawiać, że nauczył 

ludzi stosowania izolacji. Dziś profesor studzi zapał roz-

ognionych fanatyków: „W którymś momencie dochodzi do 

tego, że inwestycje przestają się zwracać”, mówi.  

 

„W 21 wieku wciąż 

najważniejsze 

będą tradycyjne 

źródła energii.” 
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rystyki energetycznej bu-
dynków. Na jakie trudności 
napotykaliście w czasie pra-
cy nad tymi przepisami? 
Hugo Hens: Zasadnicza trud-
ność polegała na tym, że mu-
sieliśmy osiągnąć kompromis 
między dokładnością a łatwo-
ścią użycia. Z jednej strony 
osoba zajmująca się charakte-
rystyką energetyczną budyn-
ków musiała być w stanie pre-
cyzyjnie oszacować energo-
oszczędność budynku, stosu-
jąc konkretne pomiary i wyli-
czenia. Z drugiej – trzeba było 
działać dość szybko. A ponie-
waż wyliczenie wszystkiego 
jest właściwie niemożliwe, 
trzeba było przyjąć pewne 
wartości, których brakowało w 
systemie. Doskonałym przy-
kładem jest kwestia związana z 
wydajnością systemu ogrze-
wania. Nie można przecież w 
dokładny sposób wyliczyć 
całkowitych strat i wydajności 
każdego systemu ogrzewania. 
Dlatego musieliśmy zdefinio-
wać brakującą wartość dla 
każdego systemu – od kotła 
kondensacyjnego na gaz po 
bojler słoneczny. 
Często się słyszy, że poziom 
E nie jest odpowiednim na-
rzędziem do szacowania 
zużycia energii. 
Hugo Hens: Trzeba zacząć od 
tego, że poziom E określa 
poziom efektywności energe-
tycznej budynku tylko w przy-
bliżeniu, ponieważ wielu warto-
ści brakuje. Nie zapominajmy 
też, że sporządzanie charakte-
rystyki energetycznej budyn-
ków nigdy nie miało na celu 
prognozowania konkretnego 
zużycia energii. Zużycie energii 
zależy od efektywności energe-
tycznej danego budynku i od 
współczynnika zużycia. Tego 
ostatniego nie można przewi-
dzieć na etapie budowy, bez 
względu na to, czy chodzi o 
szkołę, czy o biurowiec. Dlate-
go uważam, że pomysł, aby 
wykorzystywać poziom E, a nie 
konkretne i wcześniej określo-
ne wartości zużycia, był wybo-
rem w pełni przemyślanym i 
odpowiedzialnym. 
 
EFEKT ODBICIA 

A jednak kierował Pan bada-
niami empirycznymi nad 
korelacją między poziomem 
E a zużyciem energii? 

Hugo Hens: Tak. Stwierdzili-
śmy, że w normalnych miesz-
kaniach zużywa się mniej 
energii, niż sądziliśmy, nato-
miast w biurowcach nieco 
więcej. Wynik ten przypisujemy 

tzw. efektowi odbicia. Pojęcie 
to oznacza związek między 
poziomem zużycia a wymaga-
niami w zakresie komfortu 
mieszkańców. Zauważyliśmy, 
że mieszkańcy budynków, w 
których poziom E jest wyższy i 
którzy muszą więcej płacić za 
zużytą energię, ograniczają 
swoje wymagania w zakresie 
komfortu. Globalne zużycie 
zmniejsza się i budynek uzy-
skuje lepszy wynik niż zakła-
dano. W biurowcach o efekcie 
odbicia nie może być mowy. 
Użytkownicy nie płacą przecież 
rachunków za prąd. Płaci firma. 
Dlatego pracownicy czasem 
mają zwiększone wymagania w 
zakresie komfortu, a faktyczne 
zużycie jest większe niż zakła-
dane. 
Czy efekt odbicia dotyczy 
mieszkań energooszczęd-
nych i pozostałych domów 
pasywnych? 

Hugo Hens: Im bardziej dany 
budynek jest energooszczęd-
ny, tym mniejsze znaczenie ma 
efekt odbicia i tym bardziej 
faktyczne zużycie będzie 
zgodne z naszymi oszacowa-
niami. W przypadku niektórych 
domów bardzo energoosz-
czędnych i pasywnych można 
nawet mówić o negatywnym 
efekcie odbicia. Mieszkańcy 
stwierdzają, że płacą tak małe 
kwoty za energię, że mogą 
sobie pozwolić na podwyższe-
nie komfortu, co oznacza wynik 
nie tak 
dobry, jak 
oczeki-
wano. 
Można też 
zaobser-
wować 
inny ro-
dzaj ne-
gatywnego efektu odbicia – 
bezpośrednio związany z bu-
dową. W chronionym wnętrzu 
wszystkie elementy przestrzeni 
są ze sobą w kontakcie ter-
micznym poprzez wentylację. 
W zimie, jeśli nagrzejemy salon 
do 22 °C, to niewątpliwie pod-
niesie się temperatura w całym 
domu. Liczba metrów sze-
ściennych ogrzewanej kubatury 
wzrasta tak, że zwiększa się 
powierzchnia styku między 
ogrzewaną kubaturą a warstwą 
izolacji. Ostatecznie więcej 
ciepła traci się w momencie 
przejścia przez izolację. Ta 
inna forma negatywnego efektu 
odbicia prowadzi do zwiększe-
nia wydatków na energię po-
wyżej oszacowań. Oczywiście 
rachunki za energię w domach 
pasywnych są bardzo niskie w 

porównaniu z mieszkaniami 
mniej energooszczędnymi. 
 
OPTIMUM 

Mieszkania bardzo energo-
oszczędne i domy pasywne 
to większe koszty budowy. 
Czy te dodatkowe wydatki 
szybko się zwracają? 
Hugo Hens: Bardzo trudno jest 
odpowiedzieć na to pytanie. 
Trzeba wziąć pod uwagę bar-
dzo dużo czynników – od wiel-
kości samej inwestycji po przy-
znane dofinansowanie, a także 
zainstalowany system ogrze-
wania oraz wskaźnik zużycia 
energii, o którym już była mo-
wa, a który trudno jest przewi-
dzieć wcześniej. 
Ale chyba powstają jakieś 
wiarygodne symulacje na-

ukowe? 
Hugo Hens: 
W czasie 
badań po-

równaliśmy 
domy o róż-
nym pozio-
mie E i K, ale 
o takiej sa-

mej konstrukcji i czynniku zu-
życia energii. Przyjęliśmy 40-
letni okres użytkowania. Oczy-
wiście, pojawiły się różne nie-
wiadome, takie jak zmiana 
kosztów energii czy wskaźnik 
inflacji. Ale kiedy w miejsce 
niewiadomych podstawiliśmy 
oszacowane dokładnie warto-
ści, stwierdziliśmy, że po upły-
wie 40 lat dom, w którym po-
ziom E wynosi od 55 do 65, a 
poziom K wynosi 25, jest roz-
wiązaniem najlepszym, a także 
najtańszym. Optimum osiąga-
my w tym właśnie przedziale. 
 
POLITYKA ASPOŁECZNA 

A jednak Europa chce narzu-
cić stosowanie standardu 
pasywnego we wszystkich 
państwach członkowskich 
od 2021 r.? 

Hugo Hens: Mogę powiedzieć 
tylko tyle, że nie ma to naj-
mniejszego sensu. Wielokrot-
nie zwracaliśmy uwagę polity-
ków na wyniki naszych badań, 
ale sądzę, że oni w ogóle nie 
chcą tego słuchać. To, co 
mamy im do powiedzenia, nie 
jest dostatecznie atrakcyjne. 
Bez wątpienia łatwiej zabiegać 
o głowy wyborców, mówiąc, że 
potrzebujemy więcej domów 
pasywnych, niż tłumacząc 
społeczeństwu stan rzeczywisty. 
Czy standard pasywny do-
prowadzi do niepożądanych 
skutków? 
Hugo Hens: Nie mam co do 
tego wątpliwości. W przyszłości 
ceny budownictwa będą stale 
rosły. Wybudowanie domu 
stanie się przywilejem boga-
tych. Dlatego standard pasyw-
ny jest decyzją nieracjonalną i 
związaną z prowadzeniem 
polityki aspołecznej. 
 
PARADOKS 

Hugo Hens: Sytuacja, w której 
tylko najbogatsi mogą sobie 
pozwolić na dom pasywny, 
prowadzi do paradoksalnych 
konsekwencji. Można nawet 
powiedzieć, że jest to trzecia 
forma negatywnego efektu 
odbicia. Przeciętny człowiek, 
który postanawia wybudować 
dom pasywny, wybiera miejsce 
odizolowane, spokojne, na 
obrzeżach miasta czy wsi. Taki 
wybór jest „błędem” – i to aż z 
czterech powodów. Po pierw-
sze i przede wszystkim – ze 
względu na wydajność: w po-
równaniu z domem w zabudo-
wie szeregowej, do budowy 
takiego wolnostojącego domu 
potrzeba znacznie więcej ma-
teriałów budowlanych 
i izolacyjnych. Po drugie, nale-
ży uwzględnić charakterystykę 
energetyczną budynków: domy 
z czterema ścianami często są 
większe i zużywają w sumie 

CURRICULUM VITAE W SKRÓCIE  

 Urodzony 4 lipca 1943 r. w Kortemark (zachodnia Flandria); 

 Klasyczna edukacja łacińsko-grecka w szkole Sint-

Rembertoollege w Thourout; 

 Studia na wydziale inżynierii lądowej na Uniwersytecie 

K.U.Leuven, dyplom w 1968 r.; 

 Do 1972 r. nadzorowanie prac budowalnych w ramach biura 

architektów w Louvain. Równolegle praca w charakterze asy-

stenta na wydziale inżynieryjnym. Staż w CSTC; 

 W latach 1972 – 1975 kierowanie badaniami na Uniwersytecie 

K.U.Leuven, doktorat z właściwości fizycznych budynków; 

 Od 1975 r. praca w pełnym etacie na Uniwersytecie 

K.U.Leuven w ramach prowadzonych badań oraz jako wykła-

dowca; 

 W 2008 r. – przejście na emeryturę. Obecnie profesor Hens 

działa jako seminarzysta, pisarz i doradca. 

 

„Po upływie 40 lat dom, w 
którym poziom E wynosi od 
55 do 65, a poziom K wynosi 

25, jest rozwiązaniem naj-
lepszym.” 
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więcej energii. Po trzecie, pa-
miętajmy o większych skutkach 
ekologicznych: produkcja i 
transport dodatkowych mate-
riałów budowlanych nie są 
obojętne dla środowiska, po-
dobnie jak urządzenie 
i utrzymanie ogrodu. I po 
czwarte, położenie takiego 
domu na uboczu niesie dodat-
kowe negatywne skutki: miesz-
kańcy częściej muszą korzy-
stać z samochodu, aby zrobić 
zakupy, odwiedzić rodzinę, 
pojechać do pracy itd. Porów-
nanie tzw. śladu ekologicznego 
rodziny zajmującej opisany 
dom i rodziny skromniejszej, 
mieszkającej w mieszkaniu w 
centrum miasta, prowadzi do 
zaskakujących wyników. 
 
BRAK WSPÓLNEJ REFLEK-
SJI 

Czy tej ułomności w polityce 
nie można naprawić? 
Hugo Hens: Oczywiście, moż-
na zachęcać do budowania 
domów pasywnych w mieście, 
w zabudowie szeregowej. Ale 
to stoi w sprzeczności z kon-
cepcją społeczeństwa zindywi-
dualizowanego. Zawsze mar-
twiło mnie, że w naszym kraju 
ludzie są tacy zamknięci i w tak 
niewielkim stopniu skłonni są 
dogadywać się z innymi. Mógł-
bym na przykład ogrzać całą 
Antwerpię używając do tego 
celu tylko ciepła wyemitowane-
go przez elektrownię w Doel. 
Oczywiście, wymagałoby to 
poważnych inwestycji i prze-
prowadzenia robót wstępnych, 
aby zapewnić odpowiednią 
infrastrukturę, ale później mo-
glibyśmy co roku uzyskiwać 
gigantyczne oszczędności 
zarówno finansowe, jak i w 

zakresie paliw kopalnych. Taki 
system „ogrzewania na odle-
głość” istniał w latach 50. w 
Aalst, które wtedy było ważnym 
ośrodkiem przemysłu. Upadek 
przemysłu w tym regionie spo-
wodował, że ten pomysłowy 
system wspólnego ogrzewania 
przestał istnieć. 
A czy istnieją inne zbiorowe 
systemy, które moglibyśmy 
stosować? 

Hugo Hens: Oczywiście. Przyj-
rzyjmy się choćby panelom 
słonecznym. Sprawiają nam 
one dzisiaj dużo kłopotów. Ich 
koszt jest bardzo wysoki w 
zestawieniu z wartością, jaką 
wnoszą. Podjęliśmy zatem 
decyzję o ich dofinansowywa-
niu, ale to spowodowało wzrost 
cen tych paneli. Poza tym, 
wartość dofinansowania księ-
gowana jest bezpośrednio w 
globalnym rachunku za ener-
gię, płatnym przez wszystkich 
obywateli – a więc płacą za nie 
nawet ci, którzy nie mają środ-
ków na postawienie domu i 
zainstalowanie paneli. Pojawia 
się też kwestia odpadów: co 
zrobimy za dwadzieścia lat ze 
wszystkimi tymi fotoogniwami? 
Nie nadają się do recyklingu. 
Do tego dochodzi znany nam 
wszystkim tzw. paradoks sło-
neczny. Zimą panele słonecz-
ne PV produkują ograniczoną 
ilość energii – a właśnie wtedy 
zapotrzebowanie na nią jest 
największe. Z kolei w cieplej-
szych miesiącach wydajność 
paneli jest znacznie lepsza, 
mimo że ich możliwości wytwa-
rzania energii na metr kwadra-
towy są ograniczone. Jednak 
największa ilość energii jest 
wytwarzana poza godzinami 
najbardziej intensywnego zu-

życia, czyli poza godzinami 
porannymi i wieczornymi. 
Tym samym, większość wy-
tworzonej energii po prostu 
przepada w sieci. Obecna 
sieć elektryczna nie jest na to 
przygotowana. Doprowadzi to 
w końcu do nowych proble-
mów. Dlatego nie należy się 
dziwić, że wiele dużych 
przedsiębiorstw wypracowało 
własne elektrownie. Nie mają 
zaufania do istniejącego sys-
temu... 

 
 
PRZYJEMNOŚĆ I ZDROWY 
ROZSĄDEK 
Ostatnie pytanie: co przede 
wszystkim doradziłby Pan 
architektom? 
 Hugo Hens: Działajcie tak, 
aby było przyjemnie żyć! W 
taki piękny dzień jak dzisiej-

szy uświadamiam sobie, że 
naprawdę dobrze wykorzystuję 
światło, ciepło, świeże powie-
trze… Udane miejsce za-
mieszkania to synonim szczę-
ścia i przyjemności. Budujcie 
swoje projekty wokół tych wła-
śnie wartości! Ten aspekt 
przeszkadza mi, gdy mówi się 
o domach pasywnych, bo w 
tego rodzaju budownictwie 
forma staje się ważniejsza niż 
funkcja. A powinno być od-
wrotnie. Nie można otworzyć 
okien, bo trzeba utrzymać w 
równowadze system wentylacji. 
A na ścianie północnej w ogóle 
nie projektuje się okien, żeby 
zmniejszyć straty ciepła. Cha-
rakterystyka energetyczna 
budynku staje się celem sa-
mym w sobie. Narzuca ustęp-
stwa po to, by być w zgodzie z 
tą koncepcją. Jeszcze wyraź-
niejszym przykładem są szkoły 
pasywne. Jak można mówić o 
jakości życia w pomieszczeniu, 
w którym „wewnętrzny wkład” 
(czyli fakt wydzielania potu 
przez uczniów) wynosi 2,5 kW 
na godzinę, podczas gdy straty 
ciepła na poziomie ścian sięga-
ją zaledwie 0,5 kW? Większość 
tych placówek powinna zain-
westować w dobrą klimatyza-
cję! 
I jeszcze ostatnia rada: udo-
wadniajmy, że nie brakuje nam 
zdrowego rozsądku! Wielu 
architektów uważa, że można 
wychować obywateli. Jeśli w 
ogóle nauczyłem się czegoś 
w czasie mego życia zawodo-
wego, to właśnie tego, że jest 
to niemożliwe. Ludzie nie zaw-
sze myślą o tym, że trzeba 
wymienić filtr w instalacji wen-
tylującej, a „złota rączka” za-
trudniona w szkole nigdy nie 

będzie wyspecjalizowanym 
technikiem, który potrafi wyre-
gulować najbardziej złożone 
urządzenia. 
Realizujcie projekty na miarę, 
dopasowując je do swych 
klientów! 
 
 
 
 

Wytwarzanie energii przez panel PV o powierzchni 1 m2 

 

„Wydajność paneli PV nie jest wystarczająco stabilna. W lipcu 
zaledwie jeden metr kwadratowy wystarcza do zapalenia ża-
rówki 33-watowej. W grudniu energia wytworzona z tego pa-
nelu wystarczyłaby tylko do zapalenia żarówki o mocy od 1,3 
do 2,5 wata.” 

 


