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Konkurencja tradycyjnej klimatyzacji

Grunt
to tanie ciep∏o
W ostatnim 10-leciu w strukturze przeci´tnych wydatków polskich gospodarstw domowych koszty energii (cieplnej i energetycznej) zwi´kszy∏y si´ o 250% (z 4,3 do 10,7%). Jest to poza
˝ywnoÊcià (37,7%) najwi´kszy wydatek, a wi´c wymagajàcy
szczególnego traktowania i zastanowienia si´ nad mo˝liwoÊcià
jego obni˝enia. Zmusza to do poszukiwaƒ i wykorzystania
energii ze êróde∏ odnawialnych. Jednym z takich êróde∏ jest
grunt na niewielkiej g∏´bokoÊci.
Prognozy i ogólnoÊwiatowe trendy
wskazujà, i˝ w najbli˝szych latach,
a i w dalszej przysz∏oÊci, trzeba si´ liczyç ze znacznie silniejszym wzrostem kosztów energii ni˝ kosztem
budowli, konstrukcji czy samych
urzàdzeƒ (np. grzewczych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych). Majàc to na wzgl´dzie, nale˝y daç
pierwszeƒstwo wszystkim systemom
oszcz´dzajàcym energi´ i obni˝ajàcym koszty jej wytwarzania lub
umo˝liwiajàcym jej pozyskanie
w sposób mo˝liwie tani z nowych êróde∏, nawet i wówczas,
kiedy obecnie koszty te wydajà si´ nieco wy˝sze. Uwaga
ta nie dotyczy GWC - koszt
jego wykonania jest ni˝szy lub
znacznie ni˝szy od konwencjonalnej klimatyzacji. Koszt
eksploatacji jest ponad 10 razy ni˝szy
od klimatyzacji tradycyjnej. Pami´tajmy, ponosimy tylko koszty przesy∏u powietrza przez z∏o˝e (120 Pa),
a nie jego ch∏odzenia czy ogrzewania.
Na g∏´bokoÊci 1-4 m w naszej
strefie klimatycznej w ciàgu ca∏ego
roku panuje sta∏a temperatura
+10OC (±1,5OC). Do wykorzystania
tej energii s∏u˝à tzw. gruntowe wymienniki ciep∏a (GWC). Co najmniej kilkanaÊcie pracujàcych w Polsce GWC potwierdza, ˝e powietrze
zewn´trzne, przep∏ywajàc przez z∏o˝e posadowione na tej g∏´bokoÊci
podgrzewa si´ w szczytach zimowych o 20OC, latem zaÊ ulega och∏odzeniu z oko∏o +32OC do +20OC.
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Konstrukcja GWC zaprojektowana
jest jako naturalne z∏o˝e czystego
p∏ukanego ˝wiru umieszczonego
w gruncie. Przep∏ywajàce powietrze
przez ˝wir (w zale˝noÊci od pory roku) jest och∏adzane, osuszane, podgrzewane lub nawil˝ane, a tak˝e filtrowane. BezpoÊredni kontakt z∏o˝a
z otaczajàcym gruntem rodzimym
u∏atwia szybkà regeneracj´ z∏o˝a.
Prace badawcze nad Bezprzeponowymi Gruntowymi Wymiennikami
Ciep∏a i Masy trwajà w Politechnice
Wroc∏awskiej od 1980 r. Mimo tak
wielu zalet, w Êlad za tym nie wykonano wdro˝eƒ w iloÊci takiej, na jakà
zas∏uguje to rozwiàzanie.

Wady i zalety
● Prosta budowa GWC, z ∏atwo do-

st´pnych i tanich materia∏ów, pozwala na wykonanie go w zasadzie
w ka˝dych miejscu i warunkach.
Stwarza to mo˝liwoÊç prawie powszechnego stosowania tego urzàdzenia dla celów wentylacji, klimatyzacji i termowentylacji.
● Wykorzystanie w tani sposób naturalnej energii gruntu z niewielkiej
g∏´bokoÊci dla ch∏odzenia i ogrzewania strumienia powietrza wentylacyjnego.
● U˝ytkowanie Gruntowego Wymiennika Ciep∏a ma wybitne cechy
pozyskiwania energii odnawialnej.
Inwestor, który zdecyduje si´ na jego budow´, mo˝e staraç si´ o dotacj´ lub preferencyjny kredyt inwe-

stycyjny z: Unii Europejskiej lub
Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska (w oddzia∏ach regionalnych w Urz´dach Wojewódzkich)
● Jedyna wada GWC wynika z jego
zalety. Precyzyjna regulacja parametrów powietrza opuszczajàcego pot´˝ny magazyn energii jest utrudniona. Zakres parametrów regulowanych w tradycyjnym urzàdzeniu klimatyzacyjnym jest korzystniejszy od
zakresów parametrów mo˝liwych do
osiàgni´cia przez GWC i to jest
pewnà zaletà urzàdzeƒ konwencjonalnych. Przy zastosowaniu GWC
mo˝na jednak zaoszcz´dziç na kosztach automatyzacji urzàdzeƒ klimatyzacyjnych, gdy˝ ze wzgl´du na
bezw∏adnoÊç GWC stan powietrza
na wyjÊciu z wymiennika jest w du˝ym stopniu niezale˝ny od wahaƒ
powietrza zewn´trznego na wejÊciu
do wymiennika - jego parametry sà
w d∏ugim okresie czasu stabilne
i nie wymagajà bie˝àcej regulacji.
GWC ma charakter typowego wymiennika akumulacyjnego.
● Parametry powietrza opuszczajàcego z∏o˝e charakteryzujà si´ bardzo
powolnymi zmianami w czasie i sà
zauwa˝alne dopiero w cyklu kilkumiesi´cznym. Praktycznie w okresie
jednego miesiàca trudno je zauwa˝yç. Niesie to za sobà korzystne zjawisko, gdy˝ niwelowane sà wszelkie
skoki temperatury powietrza zewn´trznego wyst´pujàcego w ciàgu
doby, jak równie˝ w kolejnych, nast´pujàcych po sobie dniach, gdy
wyst´pujà gwa∏towne och∏odzenia
i ocieplenia.
● Du˝a wydajnoÊç i niskie koszty
eksploatacji GWC w okresie letnim
pozwalajà na wykorzystywanie do
wentylacji tylko powietrza zewn´trznego - bez potrzeby mieszania go z zu˝ytym - recyrkulacja. Do
tej pory najwi´kszy dzia∏ajàcy GWC
w Polsce ma sumarycznà wydajnoÊç
137 tys. m3/h.
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