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INSTALACJA KOLEKTORÓW 

SŁONECZNYCH W KOMPLEKSIE 

BUDYNKÓW GIMNAZJUM W 

SUŁKOWICACH. 

 

SUŁKOWICE  
 

województwo 
małopolskie  

 
Celem przedsięwzięcia jest wspomaganie procesu przygotowania ciepłej wody uŜytkowej 
przy pomocy 28 kolektorów słonecznych rozmieszczonych na powierzchni dachu i 
podzielonych na dwa niezaleŜne podsystemy. 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

Gmina Sułkowice leŜy w województwie 
małopolskim, w powiecie myślenickim. W skład 
gminy wchodzi miasto Sułkowice oraz 4 wsie: 
Biertowice, Harbutowice, Krzywaczka i Rudnik. 
Gmina, usytuowana jest malowniczo na granicy gór i 
pogórzy, co decyduje o duŜym urozmaiceniu 
krajobrazu i zasobów przyrodniczych. Atrakcją - na 
skalę całego kraju - są Cisy Raciborskiego, których 
wiek szacuje się na 1200 - 2000 lat. Są to 
najstarsze cisy w Polsce.  Gminę Sułkowice 
zamieszkuje obecnie 13 940 osób (stan na dzień 30 czerwca 2007 r.). Pod względem liczby 
ludności jest to trzecia gmina powiatu myślenickiego. Mocną stroną regionu jest duŜa lokalna 
przedsiębiorczość oraz wysoki wskaźnik podmiotów usługowo-handlowych w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. Działalność przemysłowa w gminie Sułkowice rozwinęła się w duŜej 
mierze na bazie tradycyjnego rzemiosła, jakim było kowalstwo. Do największych 
pracodawców naleŜy Zakład Fabryki Narzędzi Kuźnia. Z innych firm bazujących na produkcji 
i obrocie wyrobami materiałowymi naleŜy wymienić: JUCO i EDEX-POL  w Sułkowicach, 
SUŁ-MET w Biertowicach, POL-MET w Krzywaczce. 

TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Gimnazjum i Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach są jednostkami organizacyjnymi 
Gminy Sułkowice. Do dyspozycji uczniów pozostaje kuchnia wraz ze stołówką gimnazjalną 
oraz hala sportowa. Ponadto w budynku gimnazjum ma swoją siedzibę Centrum Rehabilitacji 
podlegające Ośrodkowi Pomocy Społecznej, które prowadzi rehabilitację medyczną i 
społeczną w tym zabiegi lecznicze, konsultacje i zajęcia terapeutyczne. Obok Gimnazjum 
znajduje się przyległy budynek administracyjny Ośrodka Pomocy Społecznej, sprawujący 
opiekę nad rodzinami w zakresie świadczeń rodzinnych. 

 Sułkowice 
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Przyjęte rozwiązania przewidywały redukcję kosztów ponoszonych przez kompleks obiektów 
Gimnazjum w Sułkowicach na przygotowanie ciepłej wody uŜytkowej.  Zakładano, Ŝe 
redukcja kosztów nastąpi w efekcie zastosowania systemu odnawialnych źródeł energii 
wykorzystującego zespół kolektorów słonecznych. ZałoŜenie projektowe przewidywało 
wspomaganie procesu przygotowania ciepłej wody uŜytkowej za pośrednictwem systemu 
solarnego, a tym samym częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej ze źródeł 
konwencjonalnych – w tym przypadku z paliwa gazowego (kocioł gazowy i terma gazowa), 
oraz energii elektrycznej (termy elektryczne) – energią słoneczną pozyskiwaną  przez 
system solarny. Tak pozyskiwana energia będzie wykorzystana do podgrzewania wody 
zgromadzonej w nowych  podgrzewaczach pojemnościowych systemu solarnego, zasilającej 
poszczególne systemy przygotowania ciepłej wody uŜytkowej dla obiektu. 

 Wybrano system solarny  zasilany przez baterię 28 kolektorów słonecznych. Wykorzystanie 
energii słonecznej przewidziano w procesach przygotowania ciepłej wody uŜytkowej dla 
dwóch odrębnych obiektów – Gimnazjum oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, dlatego system 
solarny rozdzielono na dwa niezaleŜne podsystemy solarne: podsystem solarny dla 
Gimnazjum  zasilany przez zespół 24 kolektorów słonecznych oraz podsystem dla Ośrodka 
Pomocy Społecznej bazujący na 4 kolektorach słonecznych. 

Decyzja o zrealizowaniu inwestycji została podjęta przez Burmistrza Gminy Sułkowice 
Józefa  Mardausa, a inwestorem jest Gmina Sułkowice.Termin realizacji projektu: 
01.07.2005-31.07.2005 

 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Zakres prac obejmował instalację: 

- kolektorów słonecznych płaskich w ilości 28 sztuk , pow. 60,2 m2, mocy 47,6 kW, 
- podgrzewaczy o pojemności 800 dm3 – 2 sztuki, 
- podgrzewaczy o pojemności 400 dm3 – 2 sztuki, 
- kompletnych stacji solarnych - 3 sztuki, 
- przeponowych naczyń wzbiorczych – 7 sztuk,  
- płytowego wymiennika ciepła – 1 sztuka, 

oraz adaptację instalacji wodnej na potrzeby instalacji solarnej i roboty budowlane.  

System solarny wykorzystuje kolektory SCH - Sol typ K. Dane techniczne: wymiary kolektora 
2037 x 1137 x 80 mm, powierzchnia kolektora 2,32 m2, waga 44 kg, wydajność cieplna 
znamionowa 1,7 kW, powierzchnia pochłaniacza 2,15 m2. 

Kolektory słoneczne rozmieszczone  zostały na połaci dachu.  Pierwszy z obiegów – solarny 
– łączy kolektory słoneczne z węŜownicami w nowych podgrzewaczach pojemnościowych. 
Sumarycznie pojemność podgrzewaczy w systemie solarnym wynosi 2700 dm3. Główne 
elementy instalacji solarnej to zespół kolektorów słonecznych, pompowe stacje solarne, 
wyposaŜone w pompy obiegowe oraz pojemnościowe wymienniki ciepła. Natomiast drugi 
obieg – wodny – zasila systemy  przygotowania ciepłej wody uŜytkowej w budynku. 
Instalacja solarna wykonana została z zaizolowanych cieplnie rur miedzianych. Medium 
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transferowym obiegu solarnego jest wodny roztwór glikolu propylenowego. Jest to instalacja 
ciśnieniowa, w której obieg nośnika ciepła jest wymuszony przez pompy obiegowe. Instalacja 
jest zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworów 
bezpieczeństwa w stacjach pompowych oraz za pomocą przepompowych naczyń 
wzbiorczych. W omawianym systemie solarnym zastosowano trzy solarne stacje pompowe. 
Dwie zasilają podsystem solarny do 24 kolektorów słonecznych, jedna dla zespołu 12 
kolektorów słonecznych. Energia cieplna pozyskiwana z kolektorów słonecznych jest 
przekazywana wodzie zgromadzonej w  nowych podgrzewaczach pojemnościowych oraz 
w istniejącym podgrzewaczu w kotłowni za pośrednictwem węŜownic w podgrzewaczach 
(instalacja solarna) oraz jako zasilanie wody (instalacja wodna). Zastosowano cztery nowe 
pojemnościowe podgrzewacze o dwóch pojemnościach: 800 dm3 i 400 dm3. 

Do systemu solarnego 24 kolektorów słonecznych Gimnazjum zastosowano dwa 
podgrzewacze dwuwęŜownicowe typu Austria Email VT-N 800 FRMR o pojemności 800dm3 
kaŜdy. WęŜownice tych zasobników są spięte i zasilane przez solarną instalację glikolową. 

Do systemu solarnego 4 kolektorów słonecznych Ośrodka Pomocy Społecznej zastosowano 
podgrzewacz dwuwęŜownicowy  WW 400-2, o pojemności 385 dm3. Dolna węŜownica 
zasobnika jest zasilana przez solarną instalację glikolową, natomiast do górnej węŜownicy 
został wpięty układ wspomagania z 
kotła gazowego.  

Dodatkowo zastosowano 
podgrzewacz z jedną węŜownicą o 
pojemności 400 dm3 typu elektrometr 
WGJ-S 400 dla modernizowanej 
instalacji przygotowania c.w.u. dla 
sanitariatów przy hali sportowej. 

Instalacja wodna w całym systemie 
została wykonana z zaizolowanych 
cieplnie rur miedzianych.  

Kolektory słoneczne płaskie na kompleksie 
budynków gimnazjum w Sułkowicach. 

 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 
Dotacja WFOŚIGW w Krakowie – udział 33%, dotacja Fundacji EKOFUNDUSZ  w 
Warszawie – udział 40%, środki własne gminy – udział 27%. 

 

OCENA  I PERSPEKTYWY ROZWOJU 
Efekt ekologiczny: stopień redukcji zanieczyszczeń: 
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• Dwutlenek siarki 60,94%, 

• Tlenki azotu 60,1%, 

• Dwutlenek węgla 61,55%, 

• Pył  54,07%. 

Eksploatacja systemu solarnego nie sprawia uŜytkownikowi Ŝadnych kłopotów, jest 
bardzo prosta i przebiega bez jakichkolwiek zakłóceń. Pozwala uzyskać duŜe 
oszczędności w stosunku do dotychczas eksploatowanego źródła zaopatrzenia w 
energię cieplną. Ponadto stanowi ona źródło promocji i propagowania proekologicznych 
rozwiązań oraz działań z zakresu edukacji ekologicznej lokalnej społeczności, a takŜe 
wpływa na promocję miasta pod względem turystyczno-rekreacyjnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład ten został opracowany przez Hannę Pluszczyk we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Gmin Polska Sieć „Energie Cités” ramach projektu „Wykorzystanie energii odnawialnej 
w Europie” (EURE) realizowanego z programu SMART i finansowanego ze środków 
Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC Południe oraz WFOŚiGW w Krakowie.  

 

 

 

KONTAKT 
Hanna Pluszczyk 
Podinspektor 
Urząd Miejski w Sułkowicach 
32-440 Sułkowice, Rynek 1  
Tel. 012 273 20 75, fax. 012 272 14 22 
e-mail hanna.pluszczyk@sulkowice.pl  

 


