
ENERGIA
SŁONECZNA

DĄBROWA GÓRNICZA
(woj. śląskie)

W skali roku najlepsze warunki do wykorzystania energii słonecznej istnieją we wschodniej części
Polski, od Białowieży do Zamościa, oraz na Wybrzeżu Zachodnim. W półroczu zimowym korzystniej-
sze warunki do wykorzystania tej energii obserwuje się w południowej części Polski. Jednak ogólne
warunki uzasadniają opłacalność stosowania odpowiednich systemów grzewczych wykorzystujących
energię słoneczną na terenie całego kraju.

MIASTO
Dąbrowa Górnicza należy do największych
obszarowo miast województwa śląskiego.
1 kilometr kwadratowy miasta zamiesz-
kuje 697 osób (średnia dla kraju wynosi
124 osoby na km2). Łącznie w mieście jest
zameldowanych 129 710 osób. Powierzch-
nia miasta liczy ogółem 188 km2, z czego
4 100 ha zajmują lasy, a 300 ha to po-
wierzchnia jezior.

Dąbrowa Górnicza będąc miastem o cha-
rakterze typowo przemysłowym posiada
także obszary o wysokich walorach przy-
rodniczych. Zachowały się tu fragmenty
krajobrazów zbliżonych do naturalnych, ta-
kich jak: torfowiska, las łęgowy, grądy, buczyny, bory sosnowe. Część tych obszarów, a także
pojedynczych tworów przyrody, została objęta ochroną prawną.

W Dąbrowie Górniczej poza instytucjami samorządowymi, jak Urząd Miejski z Radą Miej-
ską, działają również organizacje gospodarcze. Największe z nich to: Regionalna Agencja
Promocji i Zatrudnienia, Cech Rzemiosł różnych jako organizacja Samorządu Gospodar-
czego, Zagłębiowska Izba Gospodarcza. Do Izby należą zarówno duże przedsiębiorstwa
jak np. Huta Katowice, Zakłady Koksownicze Przyjaźń, jak również małe i średnie firmy
produkcyjno-usługowe i dąbrowskie oddziały banków.

Dane klimatyczne:
Nachylenie terenu w kierunku zachodnim decyduje o tym, że na klimat Dąbrowy Górniczej
wpływają w przeważającej części masy powietrza morskiego (ok. 65%), w mniejszym stop-
niu masy powietrza kontynentalnego (ok. 30%) i masy powietrza zwrotnikowego (ok. 5%).
Wiatrów jest stosunkowo mało, o niewielkiej sile, dominują wiatry zachodnie i południowo-
zachodnie, dni bezwietrznych w ciągu roku jest ok. 70. Średnia roczna prędkość wiatru
to 5 m/s. Średnie roczne zachmurzenie wynosi ok. 62%. Dni pochmurnych w ciągu roku
notuje się ok. 178. Względna wilgotność powietrza wynosi średnio w roku ok. 79% (po-
miar w stacji pomiarowej w Ząbkowicach). Temperatury kształtują się w sposób typowy dla
niżowo-wyżynnego ukształtowania terenu. Średnia temperatura roczna wynosi 7,5 ◦C.
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TŁO PROJEKTU
Pierwotnym motorem realizacji opisy-
wanej inwestycji była budowa w Polsce
nowej siedziby firmy będącej producentem
ekologicznych systemów grzewczych Pa-
radigma. Rozwiązanie zastosowane w tej
inwestycji stanowi optymalny układ tego
typu, w całości wykonany na bazie urzą-
dzeń produkowanych przez inwestora. Ca-
łość inwestycji została sfinansowana przez
inwestora. Budowa obiektu zajęła nie-
spełna rok, łącznie z wykonaniem układu
grzewczego. Inwestor podejmując decyzję
o zastosowaniu własnych urządzeń wy-
korzystujących odnawialne źródło ener-
gii miał na względzie nie tylko względy ochrony środowiska, ale również utrzymanie niskich
kosztów eksploatacji.

OPIS PROJEKTU
We wrześniu 2002 roku oddano do użytku budynek administracyjno-szkoleniowy polskiej filii
międzynarodowego koncernu Paradigma. Cała konstrukcja wykonana jest z drewna klejo-
nego z drzew iglastych, ściany to płyty drewniane z warstwą izolacji pomiędzy nimi. Elewa-
cję wykonano z wodoodpornych, klejonych płyt drewnianych, pokrytych specjalnym szkłem,
które spełnia kilka funkcji: chroni dodatkowo przed szkodliwymi warunkami atmosferycz-
nymi, ogranicza przegrzewanie budowli promieniami słońca w okresie letnim oraz stanowi
element dekoracyjny. Elementy wykończeniowe wewnątrz tj. drzwi czy przepierzenia zostały
wykonane z drewna i szkła. Chcąc maksymalnie ograniczyć straty cieplne budynku zasto-
sowano okna z szybami nisko emisyjnymi, których współczynnik przenikalności cieplnej k =
0,4. Jest to wartość przenikalności cieplnej zbliżona do dobrze izolowanych ścian w nowym
budownictwie.

Ogrzewanie stanowi
system grzewczy
wykorzystujący
urządzenia firmy
Paradigma. Po-
nadto na dachu
zainstalowano
pole kolektorów
wakum-rurowych
CPC Star azzurro
o powierzchni ab-
sorbującej 14 m2

do przygotowa-
nia ciepłej wody
i wspomagania

ogrzewania. Uzysk energii kolektora CPC Star azzurro w pracującym systemie (energia
wykorzystana) wynosi 705 kWh/(m2×a). Dzięki temu kolektorowi można nie tylko zaspokoić
np. w indywidualnych budowlach do ok. 80% w skali roku zapotrzebowania na c.w.u., lecz
również do 30% całkowitego zapotrzebowania na ciepło w budynku w skali roku energią
słoneczną za pomocą standardowego rozwiązania.

Zbiornik „świeżej wody” OPTIMA POWER 2200 ISOPLUS o pojemności 2200 litrów maga-
zynuje uzyskaną z kolektorów energię cieplną. Zbiornik ten magazynuje ciepło słoneczne
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oraz pochodzące z dowolnych dodatkowych źródeł
energii np. kotła na drewno lub pompy ciepła. Przygo-
towanie ciepłej wody odbywa się na zasadzie wymien-
nika przepływowego, w momencie poboru ciepłej wody.
Tym sposobem uniknięto magazynowania ciepłej wody
w zbiorniku – stąd określenie zbiornika OPTIMA mia-
nem zbiornika „świeżej wody”.

Ogrzewanie pomieszczeń realizowane jest za po-
mocą wielkopowierzchniowego ogrzewania ściennego
o temperaturze 40◦/30◦ C. Ogrzewanie ścienne, które
wykonano w systemie Lago Mont! Paradigma (płyty
gipsowe z zabudowanymi registrami ogrzewania
wodnego), jest idealnym rozwiązaniem dla „suchego
budownictwa” i doskonale nadaje się do zastosowania
w sprzężeniu z systemami solarnymi.
Można je stosować zarówno w nowym budownictwie,
jak i przy modernizacji starego. W pomieszczeniu nie
widać zastosowania ogrzewania, a dzięki temu, że
wyeliminowano widoczne, wystające i często nieestetyczne grzejniki, możemy dowolnie
urządzić wnętrze. Gotowe moduły grzewcze typu Lago Mont! – czyli płyty kartonowo-
gipsowe z modułem miedzianym wewnątrz doskonale sprawdzają się nie tylko w budownic-
twie mieszkalnym, ale również w biurach. Efekt to ciepłe ściany ogrzewające pomieszczenia
poprzez promieniowanie cieplne. Ruch powietrza zostaje znacznie zredukowany i w po-
mieszczeniu powstaje przyjemny klimat.

Uzupełnienie energii układu grzewczego gwarantuje kocioł kondensacyjny gazowy.
Do ogrzewania całego budynku administracyjno-szkoleniowego, którego powierzchnia wy-
nosi 600 m2 (oraz planowane dwie hale magazynowe – II etap budowy), zaplanowano kocioł
kondensacyjny gazowy Modula II o sprawności 110% biorąc pod uwagę dolną wartość opa-
łową gazu. Moc grzewcza kotła kondensacyjnego potrzebnego na pokrycie strat ciepła bu-
dynku administracyjno-szkoleniowym mieści się w granicach > 10 kW, co jest wystarczające
w przypadku budynków pasywnych, gdzie dodatkowo wykorzystywana jest energia niekon-
wencjonalna. Opalanie gazem ziemnym jest dotychczas i będzie jeszcze przez długi czas
najczystszą formą uzyskiwania ciepła z kopalnych nośników energii. W kotłach atmosferycz-
nych ciepło związane w parze wodnej, powstającej w procesie spalania gazu, jest po pro-
stu stracone (zostaje odprowadzone wraz ze spalinami). Zastosowana w kotłach Modula II
technika kondensacyjna podnosi zdecydowanie uzysk energii z każdego spalonego metra
sześciennego gazu.

Całością pracy układu grzewczego zarządza system regulacji MES Paradigma. Regulacja
ta oparta na zasadzie linii LON-bus zbudowana jest modułowo. Oznacza to, że każdy moduł

odpowiada za poszczególną część sys-
temu. Zapewnia to pełny, indywidu-
alny i komfortowy sposób regulacji do-
brany wg potrzeb, niezależnie od wielko-
ści i złożenia systemu. Np. moduł ko-
munikacyjny umożliwia zdalną kontrolę
systemu oraz samodzielnie wysyła faks
o zakłóceniach w pracy systemu po-
przez złącze telefoniczne. Moduł so-
lar, oprócz sterowania systemem solar
rejestruje również uzyski energii solar,
umożliwiając użytkownikowi pełną kon-
trolę nad systemem solar.
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OCENA PROJEKTU I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Zastosowanie wyżej opisanego projektu będzie miało znaczny wpływ na ochronę środowi-
ska. Z samej tylko racji wykorzystania 14 m2 próżniowo-rurowego kolektora słonecznego
CPC Star azzurro środowisko naturalne będzie odciążone szacunkowo o rocznie około
3,58 kg dwutlenku siarki, 2,09 kg tlenków azotu i około 2980 kg dwutlenku węgla (CO2).
Z kolei opalanie gazem jest jak dotychczas najczystszą formą uzyskiwania ciepła z paliw
kopalnych. Dzięki zastosowaniu kotła kondensacyjnego Modula II Paradigma oszczędne ko-
rzystanie z nośnika energii będzie optymalne, co oznacza minimalne wydzielanie substancji
szkodliwych i maksymalne wykorzystanie każdego metra sześciennego gazu.
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WIĘCEJ INFORMACJI

Andrzej Dębski
Wiceprezes
Paradigma Polska Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 27
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 032/26-10-100
fax 032/26-10-101
e-mail: info@paradigma.pl
www.paradigma.pl

Opracowanie zostało przygotowane przez Paradigma Polska POLSKA SIE Ć

Sp. z o.o. 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.

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” 2004
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