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(woj. dolno śląskie)

W Polsce istnieją dość dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego przy
dostosowaniu typu systemów i właściwości urządzeń wykorzystujących tę energię do charakteru,
struktury i rozkładu w czasie promieniowania słonecznego. Największe szanse rozwoju w krótkim
okresie mają technologie konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego wykorzystujące
kolektory słoneczne.
W Chojnowie udało się zrealizować instalację kolektorów słonecznych współpracującą z pompą ciepła
dla instytucji państwowej, co pozwala producentom i instalatorom z optymizmem patrzyć w przyszłość
i oczekiwać kolejnych zamówień publicznych.

MIASTO
Piętnastotysięczny Chojnów leży w za-
chodniej części województwa dolnoślą-
skiego, w powiecie legnickim, na po-
graniczu Pogórza Kaczawskiego i Niżu
Śląskiego, nad rzeką Skorą. Powierzch-
nia całkowita miasta to 527 km2. Od pół-
nocy graniczy z obszarem dawnych rozle-
głych Borów Dolnośląskich. Chojnów poło-
żony jest na wysokości 170 m n.p.m. (najni-
żej położony punkt – 143 m n.p.m.) w oko-
licy lekko pofałdowanej, oddalonej o 18 km
od Legnicy, 26 km od Bolesławca, 18 km
od Złotoryi, 27 km od Lubina. W pobliżu
miasta przebiega ważny szlak komunika-
cyjny – autostrada A4.

Na obszarze miasta rozwinął się przemysł metalowy, papierniczy oraz skórzany i odzieżowy.

Dane klimatyczne:
Zima w Chojnowie trwa krócej niż miesiąc, liczba
dni z przymrozkami jest mniejsza od 100. Czas
zalegania pokrywy śnieżnej to ok. 40 dni. Okres
wegetacji roślin wynosi ok. 225 dni. Opady
atmosferyczne wahają się od 21 mm w lutym
do 114 mm w lipcu. Średnia roczna to ok.
550 mm. Średnia dobowa temperatura zaś waha
się od -2,5 ◦C w lutym do 17,9 ◦C w lipcu. Prze-
ważają wiatry z kierunków: zachodniego (29,9%)
i północno-zachodniego (15%). Największe za-
chmurzenie notowane jest od listopada do lutego,
maksymalne w listopadzie. Liczba dni pogodnych
wzrasta z końcem okresu zimowego, a najmniej
pochmurnym miesiącem jest sierpień. Najbliższa,
położona we Wrocławiu stacja aktynometryczna
notuje powyżej 1500 godzin z widoczną tarczą
słoneczną.
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TŁO PROJEKTU

Poza Jednostką Ratownictwa Gaśniczego Państwowej Straży Pożarnej autorom tego opra-
cowania nie są znane inne przykłady zastosowania instalacji do pozyskiwania i przetwarza-
nia energii odnawialnej. Z pewnością jednak istnieją takie instalacje prywatne, zamontowane
na budynkach jednorodzinnych.

OPIS PROJEKTU

We wrześniu 2002 r. w budynku socjalnym Jednostki Ratownictwa Gaśniczego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Chojnowie zamontowano zestaw solarny PEPC Solar
6AL/LWA252SOL/300.2WG/R1.35. System przeznaczony jest do ogrzewania wody użyt-
kowej i składa się z 6 kolektorów słonecznych PE 200S AL, pompy ciepła LWA 252 SOL
(typu powietrze/woda), zbiornika c.w.u. PE300 2WG i zespołu pompowego.

Pompa ciepła LWA 252 SOL jest zintegrowana z zasobnikiem c.w.u. o pojemności 284 l,
posiadającym wbudowaną wężownicę spiralną do podłączenia kolektorów.

Instalacja sterowana jest za pomocą wewnętrznego regulatora pompy ciepła, który odczytuje
temperaturę wody w zbiorniku c.w.u. i temperaturę czynnika roboczego w kolektorach oraz
włącza pompę obiegu solarnego.

Kolektory słoneczne umieszczono na dachu budynku o spadku 6 stopni w kierunku z za-
chodu na wschód, na stelażu przestrzennym, wykonanym ze stalowych ocynkowanych profili
zamkniętych. Kąt pochylenia kolektorów wynosi 45 stopni do poziomu, a orientacja baterii
jest południowa.
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Trzystulitrowy zbiornik c.w.u. PE300 2WG, pełniący rolę przedzbiornika dla zasobnika pompy
ciepła, ustawiono obok pompy w pomieszczeniu technicznym. Obie wężownice w zbior-
niku PE300 2WG połączono szeregowo z wężownicą w zasobniku pompy ciepła. Zasobnik
pompy jest zasilany wodą podgrzaną w zbiorniku PE300 2WG, do którego podłączono wlot
zimnej wody.

Regulator temperatury systemu solarnego włącza pompę obiegową, przepompowującą
ogrzany w kolektorach czynnik roboczy, najpierw przez wężownicę zasobnika pompy ciepła
(284 l), a następnie przez wężownice zbiornika PE300 2WG. Jeżeli kolektory nie ogrzeją
wody w zasobniku o pojemności 284 l do wymaganej temperatury, regulator uruchamia
pompę ciepła, która tę wodę dogrzeje.

W słoneczne dni 6 kolektorów zapewnia ogrzewanie wody w obydwu zbiornikach o łącznej
pojemności 584 l. W okresie zimowym ciepła woda przygotowywana jest głównie za pomocą
pompy ciepła. Przy dużym rozbiorze woda może być także dogrzewana grzałką elektryczną
o mocy 1,6 kW, wbudowaną w zbiornik o pojemności 284 l.

Pompa ciepła LWA 252 SOL odzy-
skuje ciepło z powietrza znajdującego
się w otoczeniu pompy. Po wykona-
niu odpowiednich czerpni do pompy
można doprowadzić zużyte powietrze
z innych pomieszczeń, zapewniając
w ten sposób wymuszoną wentylację,
np. łazienek czy kuchni.

Automatyka pompy posiada szereg
funkcji, m. in. programowanie tygo-
dniowe i sterowanie procesem wenty-
lacji niezależnie od ustalanych para-
metrów ogrzewania wody.

OCENA PROJEKTU I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Lokalizacja instalacji zamontowanej w Jednostce PSP – budynku użyteczności publicznej –
wpływa pozytywnie na popularyzację techniki solarnej. Wpływ tej jednej instalacji na śro-
dowisko naturalne, mocno nadwątlone z powodu intensywnej eksploatacji pobliskich złóż
miedzi, nie jest jednak zapewne zbyt duży.
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Różne źródła Chojnów (woj. dolnośląskie)

WIĘCEJ INFORMACJI

Emilia Grześkowiak – redaktor naczelny „Gazety Chojnowskiej”
e-mail: gazeta@chojnow.net.pl
tel. +48 76/ 818 66 84
fax +48 76/ 818 75 15

PROJEKT INSTALACJI DLA JEDNOSTKI PSP:
TAMIEL:
www.wroclaw.poleko.pl
e-mail: tamiel@poleko.pl
tel. +48 71/ 310 17 83

ZBYSZKO Ekosystemy
www.ekosystemy.poleko.pl
e-mail: ekosystemy@poleko.pl
tel. +48 71/ 310 60 89

WYKONAWCA INSTALACJI DLA JEDNOSTKI PSP:
MAWOR
e-mail: tech@poleko.pl
tel. 0605/ 221-995

Opracowanie zostało przygotowane przez Filipa Mielniczuka POLSKA SIE Ć

(e-mail: admim@poleko.pl , tel. 0606/487-786) we współpracy
z Emilią Grześkowiak 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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