
ENERGIA
SŁONECZNA

CIECHOCINEK
(woj. kujawsko-pomorskie)

Promieniowanie słoneczne jest to strumień energii emitowany przez Słońce równomiernie we wszyst-
kich kierunkach. Energia słoneczna może być przetwarzana na prąd i ciepło przez instalacje zamon-
towane na dachach budynków i w miejscach zabudowanych.
Propagowanie oraz wspieranie finansowe wykorzystania odnawialnych źródeł energii – likwidacja lub
modernizacja lokalnych kotłowni oraz instalacja systemów solarnych pozwalają zachować uzdro-
wiskowy charakter Ciechocinka. W tym zakresie pomoc zapewniają m.in. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ekofundusz.

MIASTO
Ciechocinek administracyjnie należy do wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego, położo-
nego w centralnej części północnej Polski.

Ciechocinek usytuowany jest na tzw.
Białych Kujawach, pośrodku Niziny
Ciechocińskiej, będącej częścią Kotliny
Toruńsko-Bydgoskiej, w dolinie lewobrzeż-
nej Wisły, między Toruniem a Włocławkiem,
ok. 40 m n.p.m. Tereny zajęte przez
miasto mieszczą się na terasach zalewo-
wych doliny Wisły. Położenie w Dolinie
Ciechocińskiej w sąsiedztwie wysoczyzny
i Wisły rzutuje niewątpliwie na rozwój
i funkcjonowanie miasta. Rzeka stanowi
naturalną północną granicę miasta.

Miasto zajmuje powierzchnię 16 km2, zamieszkuje je 11 335 ludności, co daje zagęszczenie
727 osób na km2.

Miasto od ponad 160 lat zachowuje uzdrowiskowy charakter, kuracjuszom oferuje obecnie
całą sieć ośrodków lecznictwa sanatoryjnego z bazą hotelową i zabiegową na wysokim, eu-
ropejskim poziomie. Ciechocinek stawia przy tym na rozwój sfery usług, rzemiosła i nieuciąż-
liwego przemysłu oraz infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej, zachowując tym samym
charakter ośrodka uzdrowiskowo-wypoczynkowego.

Ciechocinek charakteryzuje bardzo korzystny dla
funkcji leczniczo-wypoczynkowej klimat. Jego
istotne elementy to wysoka średnia temperatura
roczna, stosunkowo duża liczba słonecznych dni,
niewielkie opady, niezbyt silne wiaty, wreszcie
mała wilgotność powietrza. Można go określić
jako łagodny klimat nizinny korzystny dla organi-
zmu człowieka. Tak więc Ciechocinek posiada
idealne warunki klimatyczne, które spełniają wy-
mogi stawiane miejscowościom uzdrowiskowym.
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Dane klimatyczne:
Nasłonecznienie roczne (w godzinach): 1 424
Średnia roczna temp powietrza: 7,9◦C
Średnia roczna wilgotność względna: 81%
Amplituda temperatur skrajnych: 72◦C
Liczba dni gorących (w roku): 43
Liczba dni mroźnych (w roku): 24
Liczba dni z opadem (w roku): 167
Średnia prędkość wiatru: 2,5 m/s

(wykorzystano informacje ze strony internetowej Ciechocinka)

TŁO PROJEKTU

Emisja SO2 i pyłów jest szczególnie uciążliwa w aglomeracjach miejskich oraz wszędzie tam,
gdzie występują niekorzystne warunki dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Stąd też
tak duże znaczenie mają wszelkie działania podejmowane w celu jej ograniczenia, a zwłasz-
cza instalowanie ogrzewania gazowego i olejowego w miejsce kotłowni węglowych. Jedno-
cześnie dąży się do ograniczania opalania domów odpadkami różnego pochodzenia, które
niejednokrotnie w procesie spalania wydzielają znaczne ilości substancji toksycznych.

W lipcu 2001 r. w Ciechocinku została uruchomiona pierwsza w tym mieście instalacja
słoneczna przeznaczona do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania ogrzewania wody
basenowej. Instalacja została wykonana w hotelu „Villa Park”.

Użytkowanie instalacji w okresie letnim 2001 i 2002 roku pokazało, że ciepło pozyskiwane
przez kolektory słoneczne może podgrzewać wodę użytkową i utrzymywać temperaturę
w basenie na poziomie 29◦C.

OPIS PROJEKTU

Właściciele hotelu zaplanowali za-
montowanie kolektorów słonecznych
w fazie wykonywania projektu kom-
pleksowej przebudowy i modernizacji
obiektu, co ułatwiło dobór urządzeń
i obniżyło koszty wykonania całej in-
stalacji.

W trakcie wykonywania elewacji, la-
tem 2000 r., w ścianie budynku
przeprowadzono kanały techniczne,
umieszczono w nich miedzianą ma-
gistralę solarną, zaizolowano otuliną
z wełny mineralnej i przykryto tyn-
kiem zewnętrznym. Był to pierwszy
etap budowy systemu solarnego. Na początku 2001 r., podczas wykonywania instalacji
grzewczych i budowy kotłowni gazowej, zainstalowano dwa zbiorniki cwu (HSR-750 i HSR2-
750), przeznaczone do zasilania kolektorami słonecznymi. W czerwcu 2001 r. rozpoczęto
montaż kolektorów słonecznych.

Bateria słoneczna składająca się z 24 kolektorów PE 200S AL, zainstalowana została na da-
chu budynku głównego (stropodach). Do zamocowania kolektorów wykonano 4 stelaże,
każdy dla 6 kolektorów. Użyto profili stalowych o zamkniętym przekroju, łączonych metodą
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spawania ciągłego. Kolektory pochylono pod kątem 47 stopni do poziomu, a stelaże skiero-
wano na południe. Od strony zewnętrznej stelaże wsparte zostały na 40 płytkach z płasko-
wnika 100×200×8 mm. W efekcie uzyskano równomierne obciążenie dachu, a jednostkowy
nacisk na jedną podporę nie przekracza 34 kG. Wokół podpór wykonano izolację uszczelnia-
jącą. Konstrukcja stelaży to solidny, lekki, odporny na podmuchy wiatru oraz zabezpieczony
przed korozją element całego systemu. Na dachu w specjalnie wykonanej kasecie umiesz-
czono naczynie przeponowe o pojemności 140 l oraz urządzenia pomiarowe, zawory ser-
wisowe i armaturę odpowietrzającą. Wszystkie urządzenia zabezpieczono przed dostępem
osób niepowołanych.

Poszczególne baterie połączono równolegle i podłączono do głównej magistrali miedzianym
rurociągiem. Na rurociągach łączących baterie kolektorów słonecznych zainstalowano za-
wory dławiące, których zadaniem jest regulowanie przepływów czynnika roboczego w po-
szczególnych sekcjach baterii. Rurociągi zaizolowano wysokotemperaturową otuliną kau-
czukową, którą zabezpieczono przed promieniami UV specjalną farbą.

Jeden ze zbiorników cwu (HSR-750) wyposażony jest w pojedynczą wężownicę solarną,
natomiast drugi zbiornik (HSR2-750) posiada dwie wężownice (solarną i kotłową). Górna
wężownica w zbiorniku HSR2-750 podłączona jest do kotła gazowego, który dogrzewa cwu
w razie braku energii słonecznej.

W pomieszczeniu pod basenem zainstalowano basenowy wymiennik ciepła B500, zasi-
lany kolektorami słonecznymi, połączony szeregowo z drugim wymiennikiem basenowym
zasilanym ciepłem technologicznym z głównej kotłowni. Rurociąg przebiegający pod ba-
senem, gdzie powietrze jest silnie nasycone oparami chloru, pokryto cienką powłoką po-
lietylenową oraz zaizolowano otuliną z wełny mineralnej. Zastosowany solarny wymiennik
basenowy B500 jest odporny na działanie wody o dużej zawartości soli i aktywnego chloru,
gdyż wykonano go ze stali kwasoodpornej spawanej lutem niklowym. Ze stali kwasoodpor-
nej wykonano także wszystkie elementy mocujące, kanały wentylacyjne, opaski zaciskowe
i kratki ściekowe, które narażone są na działanie agresywnego środowiska. Do przetła-
czania czynnika roboczego z kolektorów do odbiorników ciepła użyto zespołu pompowego
ZPZe32–80C/6bar/140. Zespół pompowy wyposażony został w dwie elektroniczne pompy
obiegowe.

Układ solarny sterowany jest za pomocą regulatora różnicowego SOM 6/3D, który docelowo
może obsługiwać 3 obiegi pompowe. Zadaniem regulatora solarnego jest stała kontrola tem-
peratury wody basenowej oraz warunków termicznych panujących w kolekto rach i zbiorni-
kach cwu. Regulator włącza jedną
z dwóch pomp obiegowych, które zapew-
niają przepływ czynnika roboczego przez
wężownice w zbiornikach cwu lub przez
solarny wymiennik basenowy. Priory-
tet grzania może zostać zmieniony przez
użytkownika instalacji w dowolnym mo-
mencie w zależności od aktualnych po-
trzeb i panujących warunków atmosfe-
rycznych.

Instalację poddano próbie szczelności,
przeprowadzono płukanie układu, a po
zalaniu płynem solarnym (ECO 2000
MPG – ok. 200 kg) przeprowadzono
próbny rozruch, symulując różne stany
awarii. Następnie sterownik został prze-
stawiony w tryb pracy automatycznej
i rozpoczęto eksploatację systemu.
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OCENA PROJEKTU I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Podstawowe znaczenie dla stanu czystości powietrza w regionie ma baza energetyczna. Co
prawda jedna instalacja solarna wiosny nie czyni, ale wyznacza dla Ciechocinka kierunek
rozwoju.

WIĘCEJ INFORMACJI

POLSKA EKOLOGIA
www.poleko.pl
e-mail: poleko@poleko.pl
tel./fax +48 22/ 611-12-92

Opracowanie zostało przygotowane przez Filipa Mielniczuka POLSKA SIE Ć

(e-mail: admim@poleko.pl , tel. 0606/487-786) w ramach
projektu pt. „Energia odnawialna jako wyzwanie dla
samorządów lokalnych. Przykłady udanych przedsięwzięć
w Polsce i w krajach Unii Europejskiej” realizowanego przez
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Środki finansowe pozyskano z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
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