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Od spłuczki do energii - czyli domowa
infrastruktura energetyczna 



Motywacja

Naszą główną motywacją stało się coraz większe zapotrzebowanie na
alternatywne źródła energii. Do naszych domów i mieszkań z wodociągów

miesięcznie przepływa wiele m3 wody, których energia potencjalna
mogłaby zostać wykorzystana w gospodarstwach domowych. Woda
dostaje się do naszych domów za pośrednictwem wytworzonego przez

Gestora sieci ciśnieniu w przyłączach. Naszym pomysłem jest
zaprojektowanie i stworzenie dodatkowej indywidualnej dla każdego eko-

domostwa mini infrastruktury energetycznej, która dzięki energii
zużywanej wody, mogłaby wytworzyć energię elektryczną.



Średnie zużycie wody na jedną osobę to około 100 litrów dziennie i 3000 litrów
miesięcznie. Przeciętne zużycie wody w mieszkaniu dla dwóch osób to 5-6 m³, a

domu jednorodzinnym zamieszkiwanym przez cztery osoby - nawet 12 m³.

Przeciętne normy
zużycia wody



Na przestrzeni lat obserwuje się w kraju tendencję do coraz większego zużycia
wody w gospodarstwach domowych. Zapotrzebowanie na zasoby wody

wzrosło ponad dwukrotnie od lat 60 XX wieku, podążając za rosnącą liczbą
ludzi i rozwijającą się gospodarką. Nasz projekt ma na celu wykorzystać tę
negatywną tendencję do wytworzenia dodatkowej ekologicznej energii,
której używanie na szeroką skalę może istotnie przyczynić się do poprawy

warunków środowiskowych.
 

Zużycie wody, a środowisko



 Przedstawienie instalacji 
wodnej w domach

 
 Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, przyłącze
wodociągowe to odcinek przewodu,

który łączy sieć wodociągową z
wewnętrzną instalacją

wodociągową w nieruchomości
odbiorcy. Posiada ono także zawór
znajdujący się za wodomierzem
głównym. Nasza eko-turbinka
byłaby montowana zaraz za

wodomierzem.

eko-turbinka



Nasz pomysł na wykorzystywanie tej 
energii, zastosowanie

Odzyskana przez instalację energia
posłużyć oświetleniu numeru domu,
oświetleniu kotłowni czy zasilaniu
liczników. Montaż ekoturbiny byłby

możliwy nie tylko w domach
jednorodzinnych, ale i również w

apartamentowcach czy
biurowcach.



 Schemat działania



Nasz Prototyp
Wykonany przez nas prototyp jest w
stanie zasilić oświetlenie LED jedynie

za pomocą wydmuchiwanego
powietrza. Poruszana turbinka ładuje
akumulator magazynujący odzyskaną

energię do późniejszego
wykorzystania. Wersja finalna byłaby
w stanie wyprodukować znacznie
więcej energii dzięki wysokiemu

ciśnieniu wody płynącej w
wodociągach. 



Wiemy, że nasz prototyp wytworzy niewielką ilość energii elektrycznej w
stosunku do zapewnienia pełnej ilości prądu koniecznego do normalnego
funkcjonowania domu , ale my jako młodzi ludzie mając świadomość jakie

mamy obowiązki w stosunku do naszej planety chcemy nasz pomysł zrealizować
i promować. Montaż takiej ekoturbiny byłby całkowicie nieobowiązkowy, ale
każdy z nas wie, że każdy kto myśli o naszej przyszłości, musi wykonać choć

mały krok aby uchronić nasze środowisko naturalne. Infrastruktura ta mogłaby
stać się nowym eko-standardem podczas projektowania instalacji nowych jak i
istniejących domów, czy budynków. W skali krajowej a nawet globalnej byłaby

w stanie odzyskać energię wartą miliony.

 Podsumowanie
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