
Odnawialne źródła energii w 
budownictwie mieszkalnym 
 

TARNOBRZEG 
 

województwo 
podkarpackie 

 

W opisanym przypadku zastosowano innowacyjne rozwiązanie wykorzystania instalacji 

słonecznej oraz pomp ciepła do ogrzewania wody. W tym rozwiązaniu pompa ciepła zasilana 

jest ciepłem z kolektorów słonecznych i ciepłem odzyskiwanym z wentylacji budynku. 

Instalacje powstały w 6 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Tarnobrzegu, łączną 

liczbą mieszkańców ok. 500 osób w Tarnobrzegu. Budynki są własnością Tarnobrzeskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o;. Tarnobrzeg, ul. 11 Listopada. 
 

MIEJSCOWOŚĆ 
Tarnobrzeg leży na prawym brzegu Wisły, 
w południowo - wschodniej części Polski, 
na piaszczystej równinie Kotliny 
Sandomierskiej.  

Tarnobrzeg zajmuje obszar 86 km2 liczy 
ponad 51 tys. mieszkańców. 

Głównym surowcem mineralnym regionu 
jest siarka, której złoża odkryto w 1953 
roku i która w znacznym stopniu 
przyczyniła się do szybkiego rozwoju  
miasta. 
 

TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Instalacje wybudowano z inicjatywy 
Inwestora T.B.S. w Tarnobrzegu. Koncepcję technologicznego rozwiązania instalacji 
opracował producent kolektorów słonecznych – firma HEWALEX. Projekty 
techniczno-budowlane opracowały biura projektów: „OUTIPOL” Spółka z o.o. w 
Radomiu i „PROEKO” w Rybniku. Zadania inwestycyjne zrealizowane zostały w 
latach 2002-2006. 
 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Wybudowano 6 indywidualnych instalacji słonecznych do ogrzewania wody 
użytkowej w budynkach czterokondygnacyjnych i podpiwniczonych. Wcześniej 
wybudowane instalacje mają węzły cieplne na poddaszu, natomiast 2 instalacje 
wybudowane w 2006 r. zostały zlokalizowane w piwnicach budynków.  

Dla potrzeb c.o. budynki są podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, natomiast 
dla potrzeb ogrzewania wody użytkowej podstawowym źródłem ciepła jest energia 
elektryczna. Technologiczny schemat rozwiązania instalacji przedstawia załączony 
rysunek. 

Ciepło z kolektorów słonecznych zamontowanych na połaci dachowej nachylonej na 
południe kumulowane jest w zbiorniku buforowym o wypełnionym nośnikiem ciepła - 
glikolem o temperaturze zamarzania - 25ºC.W dni słoneczne latem kiedy nośnik 
ciepła w zbiorniku buforowym nagrzeje się powyżej 50ºC ciepło przekazywane jest 

Tarnobrzeg 



do wody w zasobniku c.w.u przez płytowy wymiennik ciepła. W okresach mniejszych 
zysków ciepła z kolektorów słonecznych, gdy temperatura glikolu w zbiorniku 
buforowym nie jest wystarczająca, aby wodę użytkową ogrzewać bezpośrednio przez 
płytowy wymiennik ciepła, do pracy włącza się pompa ciepła. Jej praca polega na 
czerpaniu energii z dolnego źródła ciepła - zbiornika pomocniczego przed pompą, w 
którym temperatura glikolu nie przekracza 20ºC i transformowaniu tej energii na 
poziom temperaturowy 55-60ºC w celu ogrzewania wody w zasobniku c.w.u. Dolne 
źródło ciepła dla pompy zasilane jest ciepłem z kolektorów słonecznych i dodatkowo 
ciepłem odzyskiwanym z wentylacji budynku. W sytuacji, gdy instalacja słoneczna 
nie pokrywa zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania wody, do pracy 
włączają się 2 podgrzewacze elektryczne. Praca węzła ogrzewania wody użytkowej 
jest w pełni zautomatyzowana przez sterownik elektroniczny. 

 

Budynki TBS  w Tarnobrzegu z kolektorami słonecznymi 
 

OCENA I PERSPEKTYWY ROZWOJU 
Instalacje kolektorów słonecznych we współpracy z pompami ciepła charakteryzują 
się znacznie wyższą sprawnością wykorzystania energii słonecznej w porównaniu z 
instalacjami budowanymi z samymi kolektorami słonecznymi. Wynika to stąd, że 
pompa ciepła ma zdolność wykorzystania ciepła z kolektorów słonecznych przy 
bardzo niskim natężeniu promieniowania słonecznego, zwłaszcza w okresie zimy i 
przy pełnym zachmurzeniu. 

Instalacje te charakteryzują się bardzo wysokim wskaźnikiem zysku słonecznego, na 
poziomie do 700 kWh/m² absorbera w skali pełnego roku. 
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HEWALEX   43-512 Bestwinka Witosa 14a 
Tel. 032 2141710 
hewalex@hewalex.com.pl 
 
 

 
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w ramach projektu 
„Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. 


