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BUDYNEK
IM. KONRADA BLOCHA
W KATOWICACH
Budynek im. Konrada Blocha zlokalizowany jest w północnej części Katowic. Jest to kolejny, czwarty już,
moduł zespołu budynków GPP Business Park S.A. Zaprojektowano w nim siedem powtarzalnych kondygnacji
posadowionych na parkingu podziemnym, połączonym szeregowo z parkingami pozostałych budynków,
oraz przestrzeń na dachu z wydzielonymi pomieszczeniami technicznymi i instalacją fotowoltaiczną.
W budynku zastosowano najnowsze dostępne technologie oraz rozwiązania
techniczne wyprzedzające obowiązujące standardy i kreujące przyjazne
środowisko pracy dla użytkowników. Najważniejsze cele, jakie postawiono
przed projektantami i firmą wykonawczą, to:
 najwyższy komfort wewnętrzny dla użytkowników,
 efektywne wykorzystanie niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł energii,
 niskie koszty eksploatacji, łatwość aranżacji i re-aranżacji powierzchni najmu,
 zapewnienie wysokiego komfortu cieplnego i akustycznego,
 ograniczenie do minimum negatywnego wpływu na środowisko,
 osiągnięcie „plus energetyczności” w obszarze wentylacji, ogrzewania
i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Na terenie kompleksu znajdują się restauracja, klub fitness, przedszkole,
wirtualne biuro, centrum konferencyjne, recepcja 7/24, szatnie i prysznice
dla rowerzystów, bankomat z funkcją wpłatomatu, stacja rowerów miejskich
NextBike, rowery elektryczne, samochody elektryczne, stacja ładownia pojazdów elektrycznych, stacja car-sharing i zewnętrzne palarnie. Wkrótce dołączy
do nich paczkomat, a do końca tego roku – kolejna restauracja oraz sklep Żabka.

BUDYNEK PLUS ENERGETYCZNY
Budynek im. Konrada Blocha jest budynkiem plus energetycznym w obszarze
wentylacji, ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, co oznacza, że
budynek produkuje więcej ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną z niskoemisyjnych źródeł energii niż wynosi jego zapotrzebowanie na cele grzewcze
w ujęciu rocznym. Zainstalowane urządzenia mają bardzo wysoką sprawność.
TRIGENERACJA
Zużycie energii w fazie eksploatacji jest minimalizowane poprzez wykorzystanie układu trigeneracyjnego składającego się z dwóch modułów kogeneracyjnych VITOBLOC firmy Viessmann, które wytwarzają w procesie skojarzonej
produkcji energię elektryczną z gazu ziemnego, przy jednoczesnej produkcji
chłodu z ciepła odpadowego. Chłód produkowany jest w agregacie absorpcyjnym, jako źródło wspomagające wykorzystana jest gazowa pompa ciepła.
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ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
Zgodnie z przepisami budynek i jego instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności

publicznej – także oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane
i wykonane w sposób zapewniający spełnienie wymagań minimalnych wartości
wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną.
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla
budynku Bloch wynosi: EP=55,43 kWh/(m2·rok), podczas gdy określone
w obowiązujących przepisach wymagania dla nowego budynku wynoszą
aktualnie EP=184,10 kWh/(m2·rok), a od 31 grudnia 2020 r. wymagana
wartość EP będzie wynosiła EP=120 kWh/(m2·rok).
Cząstkowa wartość wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię
pierwotną w budynku na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania
ciepłej wody użytkowej wynosi 6,5 kWh/(m2·rok). Obowiązujące przepisy
obligują do spełnienia wartości tego wskaźnika na poziomie 60 kWh/(m2·rok),
a od 31 grudnia 2020 r. będzie to poziom 45 kWh/(m2·rok).

ZIELONY DACH Z PASIEKĄ
Dach biurowca wykonany został jako stropodach zielony, obsadzony roślinami
(głównie rozchodnikami), a na nim powstała pasieka. Jest to wzbogacenie
różnorodności biologicznej obszaru, podnoszące wartość ekologiczną terenu
oraz zwiększające retencję wody opadowej.
SYSTEM FOTOWOLTAIKI
Dodatkowo energia elektryczna wytwarzana jest przez panele fotowoltaiczne zainstalowane na dachu budynku. Zapewniają one dostawy energii
elektrycznej do urządzeń pomocniczych (napędy pomp, wentylatorów)
pochodzące z odnawialnych źródeł energii – energii słonecznej.
ENERGOOSZCZĘDNE WINDY
W budynku zamontowano trzy dźwigi firmy KONE, wśród których jeden
jest przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo, korzystających z wózków. Technologia napędu regeneracyjnego jest używana
do przetworzenia energii hamowania w energię elektryczną, wtedy dźwig
działa jak generator. Kiedy pusta kabina jedzie do góry lub obciążona na dół,
przeciwwaga lub kabina stają się napędem, a KONE EcoDisc® generatorem.
Napęd regeneracyjny odzyskuje energię wytwarzaną przez dźwig i przetwarza ją na prąd elektryczny, który jest używany np. do oświetlenia budynku.
W rezultacie całościowe zużycie energii elektrycznej przez budynek jest
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zredukowane (do 30% energii zużywanej przez dźwig jest odzyskiwane). Dla
zweryfikowania poprawności działania systemu dźwigowego zainstalowany
został licznik energii monitorujący na bieżąco ilość odzyskanej energii.

SYSTEM KLIMATYZACJI
System klimatyzacji w budynku został zaprojektowany z wykorzystaniem
systemów Swegon Office Solution. Centrala, w której przygotowywane jest
świeże powietrze, wyposażona jest w sorpcyjny wymiennik odzysku ciepła
i wilgoci. Większy odzysk wilgoci pozwala na zmniejszenie wymaganego zapotrzebowania na nawilżanie w okresie zimowym, jak również zwiększenie
odzysku chłodu i wspomaganie osuszania latem. Funkcja monitorowania
zużycia energii umożliwia podgląd zużycia energii przez silniki wentylatorów, silnika wymiennika obrotowego, całkowite zużycie energii oraz ilość
energii odzyskanej przez wymiennik. Zainstalowane w pomieszczeniach
aktywne belki chłodząco-grzewcze dają możliwość indywidualnej regulacji
temperatury, jednocześnie charakteryzują się płynną regulacją wydajności,

ułatwiającą precyzyjne dopasowanie pracy do rzeczywistego zapotrzebowania, co przynosi kolejne oszczędności. Aktywne belki grzewczo-chłodzące
umożliwiły zastosowanie chłodzenia wysokoparametrowego, co zapewniło:
ograniczenie strat przesyłowych, zmniejszenie zapotrzebowania chłodu na
powierzchniach biurowych do zysków jawnych, większe wykorzystanie
naturalnego chłodu w okresach przejściowych dzięki free coolingowi oraz
zwiększenie sprawności źródeł chłodu, np. gazowej pompy ciepła.

JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO
Zainstalowane w pomieszczeniach aktywne belki chłodząco-grzewcze dają
możliwość indywidualnej regulacji temperatury, zapewniając wysoki komfort
cieplny i akustyczny. Belki dostarczają aż 35 m3/h/os powietrza, przy jego prędkości w strefie przebywania ludzi do 0,2 m/s (eliminując uczucie przeciągu).
Technologia higienicznego nawilżania powietrza poprzez zastosowanie
hybrydowego nawilżacza wodnego – składającego się z niskociśnieniowych
dysz rozpylających wodę i ceramicznego nienasiąkliwego złoża – sprawia,
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że zmniejsza się zużycie energii elektrycznej potrzebnej do zasilania pompy
oraz zdecydowanie zmniejsza się ilość wody odpadowej. Dodatkowo zastosowano technologię wzbogacania wody jonami srebra, eliminując rozwój
drobnoustrojów w sekcji nawilżania, tym samym cały układ jest całkowicie
bezpieczny dla ludzi, zapobiegając możliwości przenoszenia bakterii Legionella. Dostarczane powietrze utrzymywane jest w idealnym dla człowieka
przedziale wilgotności od 40 do 60%, a ciepło i chłód dostarczane są tylko
do użytkowanych części obiektu, co zwiększa efektywność energetyczną
budynku. Nowatorskie i unikatowe rozwiązania są gwarancją dobrego
samopoczucia, większej o 20-40% wydajności pracy oraz ogólnej lepszej
kondycji zdrowotnej pracujących w budynku osób.

SYSTEM BMS
Platforma oprogramowania, na której działają układ automatyki i sterowniki
agregatu, zapewnia pełną integrację z budynkiem i zdalny monitoring, nie
tylko przez BMS (Building Management System). Funkcja WEB-serwer daje
możliwość zdalnego dostępu do urządzenia. Aby zmaksymalizować efektywność pracy źródeł zaimplementowano szereg autorskich, opracowanych
przez firmę MBC, „szytych na miarę”, algorytmów sterowania w systemie
BMS. W obiekcie zostały zamontowane setki sterowników, różnego rodzaju
czujników i przetworników wartości fizycznych wpływających na komfort
w pomieszczeniach i tworzących podstawę do dalszej optymalizacji energetycznej obiektu, a także liczników energii elektrycznej, ciepła, chłodu oraz
wskazań wodomierzy i liczników gazu (odczyt zdalny, on-line). W systemie
liczba zmiennych przekracza 4000. Ukierunkowaniu na utrzymanie maksymalnego komfortu użytkowników przy zachowaniu najniższego zużycia
energii i racjonalizacji budżetu inwestycji służą przyjęte rozwiązania z zakresu
sterowania układem wentylacji i klimatyzacji.
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OŚWIETLENIE NATURALNE, STACJA POGODOWA
Budynek wyposażony jest w oprawy oświetleniowe LED o bardzo wysokiej
sprawności oraz energooszczędny system sterowania oświetleniem natural-
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nym i sztucznym. Stacja pogodowa ulokowana na dachu budynku dokonuje
pomiaru ilości światła naturalnego oraz kierunku padania promieni słonecznych. W pomieszczeniach zostały zainstalowane czujki oświetlenia i obecności.
Istnieje możliwość ręcznego sterowania oświetleniem w każdej strefie przy
pomocy zadajnika. Zastosowanie powyższych rozwiązań ogranicza zużycie
energii elektrycznej na oświetlenie budynku o ok. 60%.
Pomieszczenia biurowe w budynku zostały zaaranżowane w taki sposób,
aby miejsca przeznaczone na pobyt użytkowników powyżej 30 minut
znajdowały się blisko okien, gwarantując naturalne oświetlenie i widok
z okien. Te rozwiązania wpływają pozytywnie na podnoszenie koncentracji
i efektywności pracy oraz na samopoczucie. Powierzchnie znajdujące się
wokół trzonu budynku zostały zaprojektowane jako ciągi komunikacyjne,
pomieszczenia sanitarne i socjalne.

OGRANICZENIE EMISJI CO2
Dzięki rozwiązaniu polegającym na zastosowania niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł energii ograniczona jest emisja CO2, a w porównaniu do
rozwiązań konwencjonalnych – zmniejszona o ok. 236 ton rocznie. Również
emisja związków azotanów i azotynów (NOx) jest na dużo niższym poziomie.
Wpływ na to ma własna produkcja energii elektrycznej w miejscu zainstalowania – w układzie trigeneracji oraz wykorzystanie paneli fotowoltaicznych
i free coolingu.
PASCAL 2020
Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku im. Konrada Blocha
uzyskał nagrodę główną PASCAL 2020 dla firmy MBC, przyznawanej przez
Kapitułę Stowarzyszenia Polska Wentylacja.
CERTYFIKACJA BREEAM
Budynek jest w końcowej fazie procesu certyfikacji BREEAM 2016 i aspiruje
do najwyższego z możliwych poziomu oceny OUTSTANDING.

