
O� rodek Wypoczynkowo Rehabilitacyjny O� rodek Wypoczynkowo Rehabilitacyjny 

CARITAS w Myczkowcach CARITAS w Myczkowcach 
ogrzewany hybrydowym � ród
em ciep
aogrzewany hybrydowym � ród
em ciep
a



Lokalizacja o� rodka CARITAS Lokalizacja o� rodka CARITAS 
w Myczkowcachw Myczkowcach



Funkcja o� rodka CARITAS w Funkcja o� rodka CARITAS w 
MyczkowcachMyczkowcach



Historia obiektuHistoria obiektu

�� Budynki O� rodka zosta
y wybudowane w latach 1952 Budynki O� rodka zosta
y wybudowane w latach 1952 
–– 54 przez firm�  buduj� c�  zapory wodne na Sanie w 54 przez firm�  buduj� c�  zapory wodne na Sanie w 
Myczkowcach i Solinie.Myczkowcach i Solinie.

�� Po wybudowaniu zapory obiekt przej� 
a Jednostka Po wybudowaniu zapory obiekt przej� 
a Jednostka Po wybudowaniu zapory obiekt przej� 
a Jednostka Po wybudowaniu zapory obiekt przej� 
a Jednostka 
Wojskowa. W 1994r CARITAS Diecezji Rzeszowskiej Wojskowa. W 1994r CARITAS Diecezji Rzeszowskiej 
przej� 
a o� rodek od Jednostki Wojskowej i rozpocz� 
a przej� 
a o� rodek od Jednostki Wojskowej i rozpocz� 
a 
jego modernizacj� , która trwa do dnia dzisiejszego.jego modernizacj� , która trwa do dnia dzisiejszego.

�� W latach 2001 W latach 2001 --2003 przyst� piono do termo2003 przyst� piono do termo--
modernizacji obiektu.modernizacji obiektu.



Roczne zapotrzebowanie Roczne zapotrzebowanie 
energii cieplnej [GJ].energii cieplnej [GJ].

Zapotrzebowanie ciep
a 
po modernizacji [GJ]

Zapotrzebowanie ciep
a 
przed modernizacj �  [GJ]

C.C.W.U; 855

Para tech.; 
470C.O.; 2505

C.C.W.U; 2194

Para tech.; 
1206

C.O.; 7513



Schemat � ród
a ciep
a przed modernizacj� .Schemat � ród
a ciep
a przed modernizacj� .

Moc � ród
a: 2x358kW
Koszt energii: 48,3z
/GJ

Kocio
 parowy opalany koksem
Moc � ród
a: 2x358kW
Energia pierwotna: 92kg koksu
+ 2,1kWh en.el./GJ

Kocio
 wodny opalany koksem
Moc � ród
a: 2x437,2kW



Hybrydowe � ród
o ciep
a.Hybrydowe � ród
o ciep
a.

�� Kolektory s
oneczne o powierzchni Kolektory s
oneczne o powierzchni 
czynnej czynnej 230 230 mm22

�� Kocio
 opalany zr� bkami drzewnymi o Kocio
 opalany zr� bkami drzewnymi o 
mocy mocy 522522kWkWmocy mocy 522522kWkW

�� Pompa ciep
a o mocy Pompa ciep
a o mocy 5555kW kW ––
wspomaganie kolektorów s
onecznych.wspomaganie kolektorów s
onecznych.

�� Kocio
 parowy opalany olejem opa
owym Kocio
 parowy opalany olejem opa
owym ––
produkcja pary technologicznej.produkcja pary technologicznej.



Instalacja solarnaInstalacja solarna



Kocio
 opalany biomas�Kocio
 opalany biomas�



Zasobniki buforoweZasobniki buforowe

ZasobnikiZasobniki buforowebuforowe zastosowanozastosowano ww celucelu zapewnieniazapewnienia odbioruodbioru ciep
aciep
a zz kolektorówkolektorów
s
onecznychs
onecznych ww okresachokresach niskiegoniskiego zu� yciazu� ycia ciep
a,ciep
a, s�s� toto godzinygodziny po
udniowepo
udniowe ii
popo
udniowepopo
udniowe gdziegdzie kolektorykolektory s
onecznes
oneczne dostarczaj�dostarczaj� najwi� cejnajwi� cej energiienergii cieplnejcieplnej aa
zu� yciezu� ycie ciep
ejciep
ej wodywody u� ytkoweju� ytkowej jestjest niskieniskie..
Zasobniki dodatkowo pe
ni�  funkcj� :Zasobniki dodatkowo pe
ni�  funkcj� :
-- zabezpieczenia odbioru ciep
a z kot
a opalanego biomas� , zabezpieczenia odbioru ciep
a z kot
a opalanego biomas� , 
-- � ród
a ciep
a dla podgrzewaczy � ród
a ciep
a dla podgrzewaczy c.cw.uc.cw.u.,.,
-- � ród
a ciep
a dla sieci c.o. gdy zasobniki � ród
a ciep
a dla sieci c.o. gdy zasobniki c.c.w.uc.c.w.u. s�  na
adowane,. s�  na
adowane,
-- dolnego � ród
a ciep
a dla pompy ciep
a.dolnego � ród
a ciep
a dla pompy ciep
a.
Zastosowano dwa zasobniki buforowe firmy INSTAL RZESZÓW o pojemno� ci Zastosowano dwa zasobniki buforowe firmy INSTAL RZESZÓW o pojemno� ci 1010mm33

ka� dy, po
� czone równolegle co daje 
� czn�  pojemno��  ka� dy, po
� czone równolegle co daje 
� czn�  pojemno��  2020mm33. Zasobniki zosta
y . Zasobniki zosta
y 
wyposa� one w kró� ce zasilania i powrotu na pi� ciu poziomach co przy wyposa� one w kró� ce zasilania i powrotu na pi� ciu poziomach co przy 
wykorzystaniu stratyfikacji temperatury wody daje mo� liwo� ci zasilania i poboru wykorzystaniu stratyfikacji temperatury wody daje mo� liwo� ci zasilania i poboru 
wody o optymalnej temperaturze.wody o optymalnej temperaturze.



Pompa ciep
aPompa ciep
a

Pompa ciep
aPompa ciep
a za
� czana jest gdy temperatura na podgrzewaczach ciep
ej za
� czana jest gdy temperatura na podgrzewaczach ciep
ej 
wody spadnie poni� ej wody spadnie poni� ej 4040°°C, a w zbiorniku buforowym temperatura jest n i� sza C, a w zbiorniku buforowym temperatura jest ni� sza 
od od 4040°°C. C. 

Zastosowana pompa ciep
a Zastosowana pompa ciep
a HIBERNATUS WHIBERNATUS W2020WW3 3 to urz� dzenie maj� ce to urz� dzenie maj� ce 
dwojakie zastosowanie, wykorzystuje jednocze� nie stron�  zimn�  i ciep
�  dwojakie zastosowanie, wykorzystuje jednocze� nie stron�  zimn�  i ciep
�  
pompy ciep
a. Strona ciep
a dostarcza energi�  ciepln�  do zasobnika pompy ciep
a. Strona ciep
a dostarcza energi�  ciepln�  do zasobnika c.c.w.uc.c.w.u., ., pompy ciep
a. Strona ciep
a dostarcza energi�  ciepln�  do zasobnika pompy ciep
a. Strona ciep
a dostarcza energi�  ciepln�  do zasobnika c.c.w.uc.c.w.u., ., 
natomiast strona zimna obni� a temperatur�  w dolnej cz�� ci zasobników natomiast strona zimna obni� a temperatur�  w dolnej cz�� ci zasobników 
buforowych  b� d� cych odbiornikiem energii z kolektorów s
onecznych.  buforowych  b� d� cych odbiornikiem energii z kolektorów s
onecznych.  



Kocio
 parowyKocio
 parowy

Kocio
Kocio
 parowyparowy (opalany(opalany olejem),olejem), zadaniemzadaniem kot
ownikot
owni parowejparowej jestjest produkcjaprodukcja
parypary technologicznejtechnologicznej nana potrzebypotrzeby kuchnikuchni orazoraz zasilaniezasilanie siecisieci cc..cc..ww..uu.. ww czasieczasie
brakubraku ciep
aciep
a zz kolektorówkolektorów s
onecznychs
onecznych lublub zz kot
akot
a opalanegoopalanego biomas�biomas� ..
Kot
owniaKot
ownia parowaparowa wyposa� onawyposa� ona jestjest ww kocio
kocio
 parowyparowy niskoci� nieniowyniskoci� nieniowy firmyfirmy
ViessmannViessmann modelmodel VitoplexVitoplex 100100LsLs typtyp ParomatParomat NDND olejowyolejowy oo mocymocy 170170 kWkW ii
ilo� ciilo� ci produkowanejprodukowanej parypary GG == 235235 kGkG/h/h..



Schemat hybrydowego � ród
a ciep
a.Schemat hybrydowego � ród
a ciep
a.

Kocio
 opalany biomas �

Kolektory s
oneczne
Hewalex KS2000SP
Powierzchnia czynna: 230m2

Zasilanie sieci c.c.w.u. wed
ug 
mo� liwo� ci pogodowych przez ca
y rok

Zasobniki buforowe
Instal Rzeszów 2x10m3

Gromadzenie nadwy� ek energii 

Kocio
 opalany biomas �
Unikomfort CMT/F45
Moc kot
a: 522kW
Podstawowe � ród
o ciep
a 
dla centralnego ogrzewania 
i ciep
ej wody u� ytkowej.

Kocio
 parowy (olejowy)
Viessmann Vitoplex 100Ls
Moc kot
a: 170 kW
Produkcja pary technologicznej
i awaryjnie zasilanie c.c.w.u.

Pompa ciep
a
Hibernatus W20W3
Moc pompy: 55kW
Wspomaganie kolektorów 
s
onecznych.



Koszty wytwarzania energii przez hybrydowe Koszty wytwarzania energii przez hybrydowe 
� ród
o ciep
a� ród
o ciep
a

Kolektory s
oneczne 230m 2:
Ep: 3,6kWh en.el./GJ
Koszt inwestycyjny: 220 376z


Kocio
 na biomas �  522kW

Zbiorniki buforowe 20m 3:
Koszt inwestycyjny: 63 661z


Kocio
 na biomas �  522kW
Ep: 73,5 kg zr � bków + 6,3kWh 
en.el./GJ
Koszt inwestycyjny: 491 190z


Pompa ciep
a 52kW:
Ep: 81,3kWh en.el./GJ
Koszt inwestycyjny: 50 720z


Kocio
 parowy 170kW:
Ep: 30dm 3 olej op.+ 3,1kWh en.el./GJ
Koszt inwestycyjny: 123 021z




Wykorzystanie hybrydowego � ród
a Wykorzystanie hybrydowego � ród
a 
ciep
a na potrzeby ciep
a na potrzeby c.c.w.uc.c.w.u..

1.1. Kolektory s
oneczne Kolektory s
oneczne –– wed
ug wed
ug 
mo� liwo� ci pogodowych.mo� liwo� ci pogodowych.

2.2. Kocio
 opalany biomas�  Kocio
 opalany biomas�  –– jako g
ówne jako g
ówne 
� ród
o ciep
a. � ród
o ciep
a. � ród
o ciep
a. � ród
o ciep
a. 

3.3. Pompa ciep
a Pompa ciep
a –– wspomaganie wspomaganie 
kolektorów s
onecznych.kolektorów s
onecznych.

4.4. Kocio
 parowy Kocio
 parowy –– w przypadku braku w przypadku braku 
mo� liwo� ci korzystania z pozosta
ych mo� liwo� ci korzystania z pozosta
ych 
� róde
 ciep
a. � róde
 ciep
a. 



Efekt ekologicznyEfekt ekologiczny

�� RealizacjaRealizacja projektuprojektu pozwoli
apozwoli
a nana zmniejszeniezmniejszenie
zu� yciazu� ycia energiienergii oo 6060%% orazoraz istotneistotne ograniczenieograniczenie
emisjiemisji zanieczyszcze�zanieczyszcze� dodo atmosferyatmosfery mm..inin..
dwutlenkudwutlenku siarkisiarki prawieprawie oo 100100%% ii dwutlenkudwutlenku
w� glaw� gla oo ponadponad 8888%% orazoraz obni� enieobni� enie kosztówkosztóww� glaw� gla oo ponadponad 8888%% orazoraz obni� enieobni� enie kosztówkosztów
eksploatacjieksploatacji obiektuobiektu..

�� Przyk
adPrzyk
ad funkcjonowaniafunkcjonowania kolektorówkolektorów
s
onecznychs
onecznych by
by
 dladla mieszka� cówmieszka� ców MyczkowiecMyczkowiec
zach� t�zach� t� dodo zainstalowaniazainstalowania uk
adówuk
adów solarnychsolarnych ww
dwóchdwóch gospodarstwachgospodarstwach domowychdomowych oo 
� cznej
� cznej
powierzchnipowierzchni 88mm


