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Anna ŻYCZYŃSKA 

EFEKTY WYKORZYSTANIA 
KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 

DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY 
W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono efekty pracy systemów przygotowania ciepłej wody z wykorzystaniem 

układów solarnych w budynkach wielorodzinnych. Obliczono stopień pokrycia rocznego zapotrzebo-
wania na energię cieplą kolektorami słonecznymi oraz spadek emisji dwutlenku węgla z tego tytułu. 
Na podstawie danych eksploatacyjnych określono wskaźnik zużycia ciepłej wody na mieszkańca oraz 
wskaźnik podgrzewu wody. Uzyskane wyniki pomiarów pozwoliły na obliczenie wskaźnika zapotrze-
bowania na energię pierwotną oraz porównanie jego wartości z wymaganiami warunków technicz-
nych. Przedstawiono sposób finansowania inwestycji oraz oszacowano jej prosty czas zwrotu.  

WSTĘP 

Najczęściej kolektory słoneczne w budownictwie mieszkaniowym są wykorzystywane do 
produkcji energii ciepłej na cele przygotowania ciepłej wody i przeważnie w budynkach jed-
norodzinnych. Obserwuje się jednak ciągły wzrost zainteresowania ich zastosowaniem w bu-
dynkach wielorodzinnych. Układy solarne mogą współpracować z kotłami, węzłami cieplny-
mi, grzałkami elektrycznymi lub pompami ciepła. Stanowią one dodatkowe źródło zasilania 
w energię cieplną dla instalacji ciepłej wody. Instalacja ciepłej wody, w dowolnym układzie 
hydraulicznym, powinna być wykonana z pełną cyrkulacją i dobrze zaizolowana termicznie. 
Układ należy wyposażyć w zasobniki. Inwestycje związane z zastosowaniem kolektorów sło-
necznych to inwestycje proekologiczne i dlatego bardzo często wspierane są przez różnego 
rodzaju programy finansowe wykorzystujące środki budżetu państwa lub unijne. W niniej-
szym artykule przedstawiono dwie tego typu inwestycje obejmujące 11 i 10 budynków wielo-
rodzinnych zlokalizowanych w Zamościu (osiedle Nowe Miasto I oraz osiedle Nowe Miasto 
III), stanowiących zasoby budowlane Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego 
w Zamościu. Analiza i obliczenia zostały przeprowadzone na podstawie danych eksploatacyj-
nych. Otrzymane wyniki porównano do wielkości uzyskiwanych w Spółdzielni dla podob-
nych budynków, w których ciepła woda przygotowywana jest bez wykorzystania kolektorów 
słonecznych w węzłach cieplnych indywidualnych lub grupowych. 

1. OPIS INWESTYCJI 

Wcześniej ciepła woda do budynku była dostarczana z dwufunkcyjnego węzła grupowe-
go siecią ciepłowniczą zasilaną z miejskiej ciepłowni węglowej. Modernizacja polegała na 
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likwidacji węzła grupowego, wybudowaniu sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej 
(źródło zasilania sieci bez zmian), wykonaniu w każdym budynku indywidualnych węzłów 
cieplnych dwufunkcyjnych z pełną automatyką i opomiarowaniem oraz wykonaniu instalacji 
solarnej dla potrzeb ciepłej wody współpracującej z tymi węzłami. Nowe źródła ciepła zostały 
przyłączone do istniejącego przyłącza wody zimnej oraz istniejących instalacji ciepłej wody 
w budynkach. Zamknięte układy solarne wyposażone w kolektory słoneczne (wymiary 
2037×1137×80 mm) podzielone na obiegi pracują, jako pompowe, ciśnieniowe, na wodnym 
roztworze glikolu propylenowego z dodatkami, zabezpieczone są zaworami bezpieczeństwa 
i przeponowymi naczyniami wzbiorczymi, wyposażone są w zaizolowane termicznie jedno-
wężownicowe zasobniki pojemnościowe. Pojemnościowe podgrzewacze wody zostały zain-
stalowane pomiędzy przyłączem wody zimnej a płytowym wymiennikiem zasilanym przez 
ciepłowniczą sieć miejską. Woda zimna z sieci wodociągowej kierowana jest do zasobników, 
gdzie następuje ogrzanie przez układ solarny (temperatura wody w zasobniku 8-85ºC), a na-
stępnie zasila wymiennik, w którym ewentualnie jest dogrzewana. W przypadku wystarczają-
cej zadanej temperatury wody ciepłej układ dogrzewania się nie załącza (rys. 1). Prawidłową 
pracę systemu zapewnia sterowanie odpowiadające za: pracę pompy obiegu glikolowego, 
wyłączenie układu w przypadku przekroczenia temperatury w zbiorniku, zliczanie ilości 
energii oraz diagnozowanie usterek [2]. 

 
Rys. 1. Schemat układu przygotowania ciepłej wody [1] 

Prawie ukończono wdrażanie systemu wizualizacji i monitoringu pracy układów solar-
nych i węzłów cieplnych. Dostęp do informacji o parametrach pracy będzie możliwy z do-
wolnego komputera podłączonego do Internetu, a poprzez wielopoziomowy system haseł tyl-
ko uprawnieni na różnym poziomie użytkownicy będą posiadać dostęp do systemu. System 
wizualizacji będzie umożliwiał archiwizację danych z określoną częstotliwością co pozwoli 
na przeanalizowanie historii pracy instalacji, przy pomocy wykresów i tabel. Dane na serwe-
rze będą przechowywane 3 miesiące. Archiwizowane dane będzie można eksportować do 
Excel-a. System zostanie wyposażony w funkcję alarmowania, co pozwoli na informowanie 
operatora o stanach awaryjnych i lokalizacji usterek [3]. 

Na fotografiach 1-8 przedstawiono lokalizację kolektorów, rozwiązania technologiczne 
i sposób opomiarowania układów. 
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a) b) 

Fot. 1. a) i b) Kolektory na budynkach wysokich [3] 

a) b) 

Fot. 2. a) i b) Kolektory na budynkach niskich [3] 
 
a) 

 
b) 

Fot. 3. a) i b) Widok kolektorów na osiedlach [3] 
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Fot. 4. Układ rozdzielaczy po stronie glikolowej [3] 
 

 
Fot. 5. Widok części układu solarnego [3] 

 

Fot. 6. Zasobniki ciepłej wody [1] 
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Fot. 7. Pompy i wodomierze [1] 
 

 
Fot. 8. Licznik ciepła [1] 

Wykorzystując informacje uzyskane w Spółdzielni w tabeli 1 zestawiono dane dotyczące 
analizowanych inwestycji. Osiedle Nowe Miasto I zostało oznaczone litera A, natomiast lite-
rą B osiedle Nowe Miasto III. W 2008 r. Spółdzielnia złożyła dwa wnioski o dotację i uzyska-
ła wsparcie finansowe dla 21 budynków. Dofinansowanie w postaci dotacji na zakup i montaż 
kolektorów słonecznych z Fundacji Ekofundusz wyniosło ok. 40%, natomiast Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dotację ok. 50% wartości inwe-
stycji. Fundusze wzajemnie się uzupełniały, co pozwoliło na zaangażowanie jedynie ok. 10% 
środków własnych Spółdzielni, aby zamknąć finansowo inwestycję.  

Dokonane do końca 2010 r. zmiany w sposobie zasilania budynków w energię cieplną na 
cele grzewcze i ciepłej wody, spowodowały także zmianę taryfy dla ciepła (niższe stawki 
i opłaty) przy rozliczeniach Spółdzielni z dostawcą energii. Właścicielem wszystkich węzłów 
cieplnych jest Spółdzielnia. Włączenie kolektorów do eksploatacji i uwzględnienie ich w roz-
liczeniach kosztów za podgrzew ciepłej wody nastąpiło od stycznia 2011 r. W celu określenia 
ilości energii cieplnej uzyskanej z kolektorów słonecznych po stronie glikolu zostało zamon-
towane opomiarowanie w dwóch budynkach tj. osiedle A – przy ul. Bohaterów Monte Cassi-
no 4 (oznaczono jako budynek BMC4) i osiedle B – przy ul. Wyszyńskiego 36 (oznaczono 
jako budynek W36) i dlatego dla tych dwóch budynków przeprowadzono szczegółową analizę. 
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Tab. 1. Charakterystyka inwestycji [1] 
Lp. Wyszczególnienie Osiedle A Osiedle B 
1. Ilość budynków [szt.] 11 10 
2. Łączna powierzchnia użytkowa [m2] ok. 28000 ok. 29950 
3. Łączna ilość mieszkań [szt.] 511 597 
4. Łączna ilość mieszkańców [os.] 1200 1235 
5. Ilość zainstalowanych kolektorów [szt.] 568 540 
6. Łączna powierzchnia kolektorów [m2] 1209 1150 
7. Powierzchnia kolektora na osobę [m2/os.] 1,0 0,93 
8. Całkowity koszt inwestycji [tys. zł] 5402,3 
9. Środki własne [tys. zł] 474,3 
10. Dofinansowanie [tys. zł] 4928,0 
11. Okres realizacji inwestycji ok. 6 
12. Okres użytkowania 8 

2. ANALIZA DANYCH 

W oparciu o [1] dla budynków typu niskiego-BMC4 i wysokiego-W36 w tabeli 2 przed-
stawiono charakterystykę inwestycji, a w tabeli 3 i 4 zestawiono pomiary energii cieplnej, jej 
udział w całkowitym zużyciu, ilość wody zimnej do podgrzania (ośmiomiesięczny okres eks-
ploatacji), podano obliczony wskaźnik zużycia ciepłej wody na użytkownika oraz wskaźnik 
podgrzewu 1 m3 wody przy wykorzystaniu lub braku kolektorów. Natomiast w tabeli 5 dla 
tych samych budynków zestawiono rzeczywiste, określone przez Spółdzielnię, stosowane 
przy rozliczeniach z mieszkańcami, jednostkowe zmienne koszty za podgrzanie 1 m3 wody, 
uwzględniając zmiany taryfy dla ciepła i wzrost stawek w taryfie w maju 2011 r. (obecnie 
opłata za ciepło wynosi 39,18 zł/GJ). Dla porównania w tabeli 7 za [1] podano rzeczywiste 
koszty jednostkowe podgrzewu dla podobnych budynków w tej Spółdzielni, dla których ciepła 
woda przygotowywana jest bez wykorzystania kolektorów słonecznych, a dostarczana z węzła 
grupowego (budynki G) lub indywidualnego (budynki I1, I2, I3, I4). Zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w [5] przy projektowaniu przyjmuje się od 1,0 do 1,5 m2 powierzchni kolektora na 
osobę, co powinno w 60-70% pokrywać zapotrzebowanie na ciepło w półroczu letnim. 

Tab. 2. Charakterystyka inwestycji dla budynków BMC4 i W36 [1] 
Lp. Wyszczególnienie BMC4 W36 
1. Powierzchnia użytkowa [m2] 3563 3313 
2. Ilość mieszkań [szt.] 64 66 
3. Liczba mieszkańców [os.] 174 144 
4. Ilość zainstalowanych kolektorów [szt.] 84 54 
5. Łączna powierzchnia kolektorów [m2] 179 115 
6. Zużycie wody zimnej do podgrzewu (w okresie użytkowania) [m3] 1838 1184 
7. Powierzchnia kolektora na osobę [m2/os.] 1,03 0,80 
8. Całkowity koszt inwestycji [tys.zł] 326,8 277,0 
9. Środki własne [tys. zł] 28,7 24,3 
10. Dofinansowanie [tys. zł] 298,1 252,7 
11. Okres użytkowania [m-c] 8 8 
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Tab. 3. Zestawienie energii cieplnej i zużycia wody dla budynku BMC4  

Lp. 
Miesiąc 
2011 r. 

Zużycie wody 
zimnej 

do podgrzewu 

Zużycie 
energii 
cieplnej 
w węźle 

Energia 
cieplna 

uzyskana
z kolek. 

Suma 
zużycia 
energii 
cieplnej 

Udział 
energii 
cieplnej 
z kolek. 

Wskaźnik podgrzewu 
ciepłej wody Wskaźnik zużycia

ciepłej wody 
bez kolek. z kolek. 

[m3] [GJ] [GJ] [GJ] [%] [GJ/m3] [GJ/m3] [dm3/d·os.] 

1. styczeń 257 70,7 3,2 73,9 4,3 0,288 0,275 47,6 
2. luty 211 54,5 6,1 60,6 10,1 0,287 0,258 43,3 
3. marzec 298 49,5 20,6 70,1 29,4 0,235 0,166 55,2 
4. kwiecień 246 45,4 23,0 68,4 33,6 0,278 0,185 47,1 
5. maj 214 44,2 34,9 79,1 44,1 0,370 0,207 39,7 
6. czerwiec 165 34,4 29,7 64,1 46,3 0,388 0,208 31,6 
7. lipiec 211 42,2 21,4 63,6 33,6 0,301 0,200 39,1 
8. sierpień 236 30,8 36,1 66,9 54,0 0,283 0,131 43,8 

9. 
suma lub 
średnio za 
8 m-cy 

1838 371,7 175 546,7 32,0 0,297 0,202 43,5 

Tab. 4. Zestawienie energii cieplnej i zużycia wody dla budynku W36  

Lp. 
Miesiąc 
2011 r. 

Zużycie wody 
zimnej 

do podgrzewu 

Zużycie 
energii 
cieplnej 
w węźle 

Energii 
cieplna 

uzyskana 
z kolek. 

Suma 
zużycia 
energii 
cieplnej 

Udział ener-
gii cieplnej

z kolek. 

Wskaźnik podgrzewu 
ciepłej wody 

Wskaźnik zużycia
ciepłej wody 

bez kolek. z kolek. 

[m3] [GJ] [GJ] [GJ] [%] [GJ/m3] [GJ/m3] [dm3/d·os.] 

1. styczeń 102 34,6 2,9 37,5 7,7 0,368 0,339 22,8 
2. luty 149 49,1 5,6 54,7 10,2 0,367 0,330 37,0 
3. marzec 128 34,3 15,2 49,5 30,7 0,387 0,268 28,7 
4. kwiecień 183 43,8 18,5 62,3 29,7 0,340 0,239 42,4 
5. maj 181 33,9 29,9 63,8 46,9 0,352 0,187 40,5 
6. czerwiec 138 30,2 23,3 53,5 43,6 0,388 0,219 31,9 
7. lipiec 146 34,9 16,6 51,5 32,2 0,353 0,239 32,7 
8. sierpień 157 32,4 25,8 58,2 44,3 0,371 0,206 35,2 

9. 
suma lub 
średnio za  
8 m-cy 

1184 293,2 137,8 431 32,0 0,364 0,248 33,8 

Stopień pokrycia zużycia energii cieplnej do przygotowania ciepłej wody kolektorami 
słonecznymi w okresie ośmiu miesięcy w obu budynkach wyniósł 32%, co jest na razie efek-
tem niższym od oczekiwanego. Dlatego Zarządca kontroluje pracę instalacji, stara się ją wy-
regulować, poprawić jej sprawność przesyłu. Średni wskaźnik zużycia ciepłej wody w przeli-
czeniu na mieszkańca i dobę jest mniejszy w budynku W36 co najprawdopodobniej wynika 
z wyższej średniej wieku mieszkańców w tym budynku. Wskaźnik podgrzewu ciepłej wody 
jest tym większy im zużycie wody jest mniejsze co wynika z bardziej intensywnej pracy cyr-
kulacji i strat energii cieplnej na jej przewodach. 

Tab. 5. Jednostkowe koszty podgrzewu ciepłej wody dla budynków BMC4 i W36 [1] 

Lp. Miesiąc 2011 r. 
Jednostkowe zmienne koszty podgrzewu ciepłej wody 

BMC4 W36 
[zł/m3] 

1. styczeń 10,59 13,06 
2. luty 9,94 12,69 
3. marzec 6,40 10,31 
4. kwiecień 7,10 9,21 
5. maj 8,09 7,33 
6. czerwiec 8,16 8,57 
7. lipiec 7,83 9,36 
8. sierpień 5,11 8,13 
9. średnio za 8 m-cy 7,84 9,61 

Uwaga: Opłata za ciepło: w okresie I -IV – 38,51 zł/GJ; w okresie od V-VIII – 39,18 zł/GJ; podane jednostkowe koszty nie 
uwzględniają opłaty stałej związanej z mocą zamówioną na cele ciepłej wody. 
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Z analizy danych tabeli 5 widać wyraźny spadek kosztów jednostkowych podgrzewu wo-
dy wraz ze wzrostem wykorzystania energii słonecznej pomimo rosnących cen ciepła.  

Tab. 6. Wskaźniki jednostkowe dla pozostałych 19 budynków osiedla A i B 

Lp. 

O
zn

ac
z.

 b
u-

dy
nk

u 

Zmienny koszt jednostkowy 
w I półroczu Jednost. 

zużycie
w półroczu

Zużycie 
wody 

w półroczu

Stały 
koszt 

jednost.
II kwart.

Zużycie 
energii

w węźle 
półrocze

Wskaźnik podgrzewu ciepłej 
wody z kolektorami 

I kwart. 
2011 

II kwart. 
2011 

półrocze 
2011 

I kwart. 
2011 

II kwart. 
2011 

półrocze 
2011 

[zł/m3] [dm3/d·os] [m3] [zł/m3] [GJ] [GJ/m3] 
1. BMC8 14,18 10,63 12,40 34,5 1406,1 3,62 442,2 0,368 0,261 0,314 
2. BMC12 16,69 15,65 16,18 34,9 1266,3 4,12 491,9 0,433 0,342 0,388 
3. IN7 18,48 11,89 14,98 38,8 260,0 6,17 98,7 0,472 0,298 0,380 
4. IN9 11,02 8,87 9,97 38,9 693,8 5,05 189,7 0,306 0,240 0,273 
5. IN15 10,08 6,30 8,09 48,7 259,9 6,24 52,3 0,256 0,152 0,201 
6. IN17 12,39 9,94 11,22 40,3 655,7 5,44 184,8 0,316 0,244 0,282 
7. IN19 14,42 11,28 12,93 33,3 609,2 4,90 197,8 0,368 0,277 0,325 
8. IN25 16,96 12,38 14,72 43,7 209,4 8,34 78,2 0,440 0,303 0,373 
9. IN27 12,42 9,84 11,19 44,6 868,4 4,10 245,6 0,323 0,240 0,283 

10. IN29 15,29 10,63 12,95 40,3 765,5 4,44 249,8 0,391 0,262 0,326 
11. W28 9,82 7,92 8,86 41,1 974,7 3,45 233,2 0,269 0,210 0,239 
12. W30 15,60 9,85 12,60 40,4 782,9 4,17 223,7 0,344 0,233 0,286 
13. W34 12,59 11,26 11,95 33,1 743,9 4,78 212,6 0,294 0,276 0,286 
14. W38 12,02 10,24 11,19 38,2 801,0 4,57 208,5 0,271 0,248 0,260 
15. W40 17,2 10,07 13,57 36,4 661,7 5,06 212,1 0,373 0,270 0,321 
16. W42 12,96 10,89 11,98 34,3 814,3 4,43 228,0 0,291 0,267 0,280 
17. W44 12,08 11,16 11,66 34,5 745,2 4,99 205,8 0,278 0,274 0,276 
18. W46 14,18 8,60 11,07 40,0 752,2 4,06 196,2 0,317 0,216 0,261 
19. W48 10,66 7,75 9,16 40,8 1118,6 2,96 244,4 0,245 0,194 0,218 

Dla grupy budynków za I półrocze: jednostkowe zużycie ciepłej wody 33,1-48,7 dm3/d·os.; koszt jednostkowy 
zmienny 8,09-16,18 zł/m3; koszt jednostkowy stały 2,96-6,24 zł/m3; wskaźnik podgrzewu 0,201-0,388GJ/m3 

W przypadku pozostałych 19 budynków (oznaczone jako K), wyposażonych w układ ko-
lektorów słonecznych, rozliczenie kosztów przygotowania ciepłej wody dokonywane jest na 
podstawie pomierzonego zużycia energii cieplnej oraz mocy zamówionej. W tabeli 6 zamiesz-
czono dla pozostałych budynków osiedla A i B wskaźniki jednostkowe i dodatkowo dla 
II kwartału podano stałe koszty jednostkowe związane z mocą zamawianą na cele ciepłej wody. 

Tab. 7. Jednostkowe koszty zmienne podgrzewu ciepłej wody dla budynków I, G, K [1] 

Lp. 

B
ud

yn
ek

 

Rodzaj 
węzła cieplnego 

Wskaźnik zużycia 
ciepłej wody 

I kwartał  
2011 r. 

II kwartał 
2011 r. 

Średnio w I półro-
czu 2011 r. 

[dm3/d·os.] [zł/m3] 

1. I1 

indywidualny 

34,2 14,77 15,64 15,17 
2. I2 32,9 9,37 10,14 9,74 
3. I3 38,0 11,54 12,40 11,94 
4. I4 31,2 17,22 20,93 19,04 
5. G grupowy - 17,07÷22,03 16,28÷22,58 - 
6. K indywidualny 33,1 ÷ 48,7 9,82÷18,48 6,30÷15,65 8,09÷16,18 

Uwaga: Opłata za ciepło: węzeł indywidualny – w okresie I-IV – 38,51 zł/GJ, w okresie od V-VI – 39,18 zł/GJ; węzeł grupowy 
– w okresie I-IV – 43,38 zł/GJ, w okresie od V-VI – 44,60 zł/GJ; podane jednostkowe koszty nie uwzględniają opłaty stałej 
związanej z mocą zamówioną na cele ciepłej wody; w przypadku węzłów indywidualnych właścicielem jest Spółdzielnia. 

Teoretyczny wskaźnik podgrzewu wody wynosi 0,19 GJ/m3 (bez strat cieplnych, przy  
Δt = 45ºC) Wskaźniki zużycia energii cieplnej na podgrzanie 1 m3 wody (z uwzględnieniem 
kolektorów słonecznych) jest różny dla poszczególnych budynków i waha się od 0,201 do 
0,388 GJ. Wobec powyższego, bez wykorzystania kolektorów, w budynku BMC4 całkowita 
sprawność systemu przygotowania c.w. wynosi 0,64, natomiast 0,52 w budynku W36. Przy 
wykorzystywaniu kolektorów wskaźnik zbliża się do wartości teoretycznej. Obliczona na 
podstawie [4] sprawność dla tego typu instalacji wynosi ok. 0,36, co powoduje, że wyniki 
uzyskiwane na podstawie [4] są niespójne z wartościami rzeczywistymi. Wobec powyższego 
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należy zweryfikować wytyczne do obliczeń w [4]. Wskaźnik podgrzewu wody zależy od pra-
cy cyrkulacji, wyregulowania instalacji, sprawności izolacji, układu rurociągów oraz stopnia 
wykorzystania energii z kolektorów słonecznych. To przede wszystkim praca cyrkulacji ma 
wpływ na ostateczne straty ciepła w instalacji. Dlatego stan techniczny jak i sposób użytko-
wania oraz eksploatacji ma wpływ na ostateczny koszt jednostkowy podgrzewu ciepłej wody. 
Przedstawione wyniki pokazują, że wyższe koszty jednostkowe występują w przypadku zasi-
lania z węzłów grupowych, co związane jest z większymi stratami na przesyle, a także więk-
szymi opłatami i stawkami taryfowymi przy zasilaniu z węzła grupowego niż indywidualne-
go. W niektórych przypadkach przy zasilaniu z węzłów indywidualnych koszty jednostkowe 
są równe tym uzyskiwanym z układów z kolektorami słonecznymi, co oznacza, że w takich 
przypadkach kolektory pokrywają straty ciepła na przesyle i w cyrkulacji tych instalacji. Na-
leży zwrócić uwagę na dość znaczny stały koszt jednostkowy związany z wielkością mocy 
zamówionej. Obecnie moc cieplna jest zamawiana na podstawie archiwalnej dokumentacji. 
W najbliższym czasie po przeanalizowaniu rzeczywistego zużycia energii cieplnej indywidual-
nie dla każdego budynku zostanie obniżona i będzie zamawiana „nowa” moc cieplna, co ogra-
niczy koszty stałe. Przy indywidualnym opomiarowaniu poszczególnych lokali rzeczywisty 
wskaźnik zużycia ciepłej wody na mieszkańca i na dobę waha się od 33,1 do 48,7 dm3/d·os 
przy określonym w obowiązujących przepisach [4] 38,4 dm3/d·os. 

Przy opłacie za ciepło 39,18 zł/GJ i założeniu 30% pokrycia rocznego zapotrzebowania 
na energię przez kolektory oraz przy średnim zapotrzebowaniu na energię cieplna dla celów 
przygotowania ciepłej wody 68 GJ/m-c w budynku BMC4 i 54 GJ/m-c dla budynku W36, 
prosty czas zwrotu inwestycji (dla Spółdzielni) po uwzględnieniu dotacji wyniesie ok. 3,2 lat 
natomiast bez uwzględniania dotacji ok. 35 lat. 

Pokrycie kolektorami 30% rocznego zapotrzebowania na enrgię cieplną dla celów ciepłej 
wody w przypadku analizowanych 21 budynków wynosi ok. 4000 GJ/rok co daje (przy pali-
wie stałym tj. miał i węgiel, używanym w ciepłowni w Zamościu) spadek emisji następują-
cych zanieczyszczeń: dwutlenek siarki 1,5 Mg/rok, dwutlenek węgla 440 Mg/rok, tlenki azotu 
0,7 Mg/rok, tlenek węgla 2,0 Mg/rok, pył 0,37 Mg/rok, pył zawieszony 0,25 Mg/rok. 

3. WSKAŹNIK ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ 
DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY 

W oparciu o dostarczone dane eksploatacyjne (tab. 8) dla 21 analizowanych budynków 
określono szacunkowo wartość wskaźnika zapotrzebowania na energię końcową (EKW) oraz 
nieodnawialną energię pierwotną (EPW) wyrażonego w kWh/m2·rok. Założono (zgodnie z 
obowiązującymi przepisami) współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na 
wytworzenie i dostarczenie nośnika energii do budynku jak dla systemu ciepłowniczego zasi-
lanego z ciepłowni węglowej równy 1,3. Wskaźnik EPW obliczono bez uwzględnienia ener-
gii elektrycznej pomocniczej. Otrzymane wartości porównano z uzyskanymi wg obowiązują-
cej zależności podanej w warunkach technicznych, tj. EPWwt = 7800/(300+0,1·Af), gdzie Af 
jest powierzchnią użytkową budynku. Z przedstawionych wyników można wnioskować, że 
zależność podana w warunkach technicznych nie odzwierciedla rzeczywistych warunków 
eksploatacyjnych (uzyskane wartości różnią się kilkukrotnie).  

Zależność wymaga zweryfikowania, gdyż znacznie zaniża ostateczny wskaźnik EP dla 
budynku. Osiągnięcie tak niskich wartości jest nie możliwe nawet przy udziale energii pozy-
skiwanej z kolektorów słonecznych. Zamieszczone obliczenia stanowią jedne z wielu tego 
typu obliczeń przeprowadzonych przez autora publikacji dla innych budynków należących do 
różnych spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych. 
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Tab. 8. Wskaźniki zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną do przygotowania ciepłej wody 

Lp. 
Oznaczenie 

budynku 

Powierzchnia 
użytkowa 

Roczne zużycie energii 
cieplnej na cele c.w. 

EPWwt EKW EPW 

[m2] [GJ/rok] [kWh/m2·rok] 
1. BMC4 3562,88 557,6 11,9 43,5 56,5 
2. BMC8 4 691,10 884,4 10,1 52,4 68,1 
3. BMC12 4 692,64 983,8 10,1 58,2 75,7 
4. IN 7 952,70 197,4 19,7 57,6 74,8 
5. IN 9 2 245,83 379,4 14,9 46,9 61,0 
6. IN 15 952,68 104,6 19,7 30,5 39,6 
7. IN 17 2 297,91 369,6 14,7 44,7 58,1 
8. IN 19 2 246,24 395,6 14,9 48,9 63,6 
9. IN 25 952,70 156,4 19,7 45,6 59,3 

10. IN 27 2 701,45 491,2 13,7 50,5 65,7 
11. IN 29 2 711,87 499,6 13,7 51,2 66,5 
12. W 28 3 306,57 466,4 12,4 39,2 50,9 
13. W 30 2 713,37 447,4 13,7 45,8 59,5 
14. W 34 2 978,30 425,2 13,0 39,7 51,6 
15. W 36 3313,32 439,8 12,4 36,9 47,9 
16. W 38 2 715,47 417,0 13,6 42,7 55,5 
17. W 40 2 709,17 424,2 13,7 43,5 56,5 
18. W 42 3 309,73 456,0 12,4 38,3 49,8 
19. W 44 3 001,60 411,6 13,0 38,1 49,5 
20. W 46 2 727,52 392,4 13,6 40,0 52,0 
21. W 48 3 148,52 488,8 12,7 43,1 56,1 

PODSUMOWANIE 

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej można stwierdzić, że instalacje solarne zo-
stały wykonane zgodnie z obowiązującymi standardami oraz są prawidłowo i z dużą staran-
nością eksploatowane. Pokrycie zapotrzebowania na energię do przygotowania ciepłej wody 
z kolektorów słonecznych ok. 30% w skali roku jest wynikiem dość dobrym, jeżeli uwzględni 
się fakt, że jest to jeszcze krótki okres eksploatacji instalacji, a w letnich miesiącach tego roku 
warunki klimatyczne nie były sprzyjające. Zainstalowanie większej liczby kolektorów było 
niemożliwe z powodu ograniczenia miejsca do montażu. Wykorzystanie energii słonecznej 
dość znacznie obniżyło jednostkowe koszty zmienne podgrzewu ciepłej wody. Uzyskana 
energia właściwie pokrywa straty ciepła, które zawsze będą występowały w instalacji ciepłej 
wody i w układzie solarnym. Dlatego przy stosowaniu układów solarnych należy zwrócić 
uwagę na pracę całej instalacji, a szczególnie obiegów cyrkulacyjnych, izolację termiczną 
pionów oraz poziomów i podejmować w trakcie eksploatacji działania zmierzające do ograni-
czania strat ciepła przede wszystkim na przesyle w instalacji. Uzyskany prosty czas zwrotu 
inwestycji (obliczony przy stałych cenach ciepła) po uwzględnieniu ok. 90% dofinansowania 
jest krótki i wynosi dla spółdzielni ok. 3 lata, natomiast przy założeniu 100% środków wła-
snych aż 35 lat. Nakład energii cieplnej na podgrzanie 1m3 wody w systemie przygotowania 
c.w. różni się w poszczególnych budynkach i należy wnioskować, że zależy to przede 
wszystkim od wielkości rozbioru wody i całkowitych strat ciepła w instalacji. Jednostkowe 
zużycie ciepłej wody w przeliczeniu na użytkownika i dobę jest różne w analizowanych bu-
dynkach i jak wynika z danych Spółdzielni zależy głównie od wieku mieszkańców, gdyż wy-
posażenie instalacji w punkty poboru jest podobne. Zużycie jednostkowe w większości anali-
zowanych budynkach jest zbliżone do przyjmowanego do obliczeń wg [4]. Należy zweryfi-
kować w warunkach technicznych zależność dotyczącą obliczeń dodatku na ciepłą wodę przy 
wyznaczaniu wartości EP dla budynku, gdyż otrzymywane na jej podstawie wyniki znacząco 
różnią się od uzyskiwanych z pomiarów eksploatacyjnych. Obliczenia wykazują, że straty 
całkowite występujące w tego typu instalacjach ciepłej wody określane wg [4] są wyższe 
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w stosunku do tych, jakie ostatecznie występują podczas eksploatacji. Inwestycje polegające 
na modernizacji systemów przygotowania ciepłej wody w oparciu o wykorzystanie kolekto-
rów słonecznych, jako proekologiczne (spadek emisji zanieczyszczeń) wymagają dofinanso-
wania i mechanizmy takie nadal powinny funkcjonować. Przy prowadzeniu tego rodzaju 
zmian w układach przygotowania ciepłej wody konieczne jest jednocześnie zastępowanie 
dwufunkcyjnych węzłów grupowych dwufunkcyjnymi węzłami indywidualnymi oraz moder-
nizacja, bądź wykonanie nowej instalacji ciepłej wody w budynku, co nie zawsze jest proste 
do zrealizowania. Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu udało się 
przeprowadzić taką inwestycję, jej pierwsze efekty energetyczne, ekologiczne oraz finansowe 
są już zauważalne. Zwiększenie tych efektów w najbliższym czasie będzie zależało m.in. od 
sposobu użytkowania i eksploatacji całego układu. Eksploatację w znacznym stopniu ułatwi 
zainstalowany system wizualizacji i monitoringu. Warto za rok przeanalizować efekty 
uzyskiwane w opisanych układach. 

EFFECTS OF USING SOLAR CELLS 
FOR WATER HEATING 

IN MULTI-FAMILY BUILDINGS 

Abstract 
Operation effects of water heating system applied in multi-family buildings and using solar cells 

are presented. The yearly heat demand coverage by solar cells and reduction of emissions for that 
reason are calculated. The hot water consumption index per inhabitant and the water heating index 
are determined on basis of operation data. The obtained results of measurement enabled a calculation 
of primary energy demand and its comparison to required technical precautions. A method of invest-
ment financing was presented and its simple refund time was estimated. 
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