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Stosunek mocy w∏o˝onej do uzyskanej oblicza si´ na 1 : 35 przy oporach z∏o˝a oko∏o 40 mm H2O.

Siódmy GWC
Siódmy gruntowy wymiennik ciep∏a zosta∏ wykonany jako przeponowy rurowy w oparciu o obliczenia
Zespo∏u z Politechniki Âlàskiej pod
kierownictwem dr. in˝. H. Foite oraz
prof. dr. in˝. S. Majewskiego. Zbudowano go z szeÊciu rur ˝eliwnych 200
mm u∏o˝onych w trzech rz´dach na
d∏ugoÊci 50 m. Wymiennik ten osiaga moc 5,4 kW i wydajnoÊç - 2500
m3/h, u˝yczajàc ciep∏a lub ch∏odu
hotelowej kawiarni. Jest to jedyne
miejsce pod dachem Centrum Biznesu, gdzie wolno paliç.

Po rozruchu
inwestycji w 1990 i 1991 roku
pod nadzorem specjalistów Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie wymienniki gruntowe poddano
badaniom w ró˝nych warunkach,
zw∏aszcza ekstremalnych. W sprawozdaniu koƒcowym stwierdzono,
˝e w warunkach zimowych przy
temperaturze zewn´trznej -18OC,
-20OC wymienniki podgrzewajà powietrze do temperatury 0 - 3OC w
przypadku wy∏àczania ich na noc.
Przy pracy bez przerwy przez 2
tygodnie wymienniki zdolne sà
podgrzaç tak zimne powietrze do
temperatury - 5OC, - 6OC. Podczas
prób letnich i temperatury zewn´trznej +24OC do +26OC wymienniki gruntowe bezprzeponowe
sch∏adza∏y powietrze do temperatury +12OC - +16OC.
Temperatura powietrza za wymiennikiem przeponowym rurowym w lutym nigdy nie spad∏a poni˝ej +4OC, a latem nie przekroczy∏a
+14OC, ale przy wy∏àczaniu na
okres nocny.
Po kilku latach eksploatacji i obserwacji przedstawionego systemu
energooszcz´dnego mo˝na by∏o wysnuç nast´pujàce wnioski generalne
(w du˝ym uproszczeniu):
● Zwi´kszona izolacyjnoÊç przegród
zewn´trznych budynków sprawdzi∏a
si´, ale nieca∏kowicie. Na przyk∏ad
zastosowane rewelacyjne pustaki po
kilku sezonach ulega∏y, odkszta∏ceniom powodujàc nieszczelnoÊci.
www.instalator.pl

Rekuperatory obrotowe jako prototypowe mimo stosowanych ulepszeƒ
ujawnia∏y wady mechaniczne i by∏y
w∏àczane coraz rzadziej.
● Pompy ciep∏a pracujà sprawnie,
podgrzewajàc wst´pnie wod´ u˝ytkowà, ale ich moc 120 - 150 kW okaza∏a si´ zbyt du˝a, by reagowaç na
zmieniajàce si´ potrzeby Centrum
Biznesu.
Dolnym êród∏em ciep∏a dla pomp
jest zu˝yte powietrze z budynku
biurowego, podczas gdy ciep∏ej wody potrzebujà najwi´cej zespo∏y hotelowy i gastronomiczny pracujàce
g∏ównie w innych porach doby
i dniach tygodnia.
● Wymienniki gruntowe ciep∏a dobrze wytrzymujà prób´ czasu, czyli
13 lat intensywnej pracy bez awarii,
remontu i napraw. Wymagajà jedynie
okresowej kontroli czerpni, wyrzutni
oraz systemu sterylizacji z∏ó˝.
Ch∏ód, którego wymienniki gruntowe ciep∏a dostarczajà, latem umo˝liwia w 100% utrzymanie przyjemnego mikroklimatu w pomieszczeniach
wentylowanych. Ogrzewajàc wst´pnie Êwie˝e powietrze w zimie, gruntowe wymienniki ciep∏a pozwalajà
zaoszcz´dziç oko∏o 105 ton paliwa
umownego rocznie.
●

Zalety
Dobrze zaprojektowany, poprawnie wykonany i prawid∏owo eksploatowany gruntowy wymiennik ciep∏a
spe∏nia kilka podstawowych funkcji:
● W lecie pokrywa ca∏kowicie zapotrzebowanie na ch∏ód w pomieszczeniach wentylowanych.
● Poprawia wilgotnoÊç Êwie˝ego powietrza. W zimie nawil˝a, podnoszàc

wilgotnoÊç bezwzgl´dnà o 1 do 3
g/kg suchego powietrza. Natomiast
latem osusza od 3 do 6 g/kg eliminujàc odczucie dusznoÊci powietrza
w pomieszczeniach.
● W zimie, podgrzewajàc wst´pnie
powietrze, obni˝a zu˝ycie opa∏u o 25
- 40% (im ci´˝sza zima, tym wi´cej).
● Ca∏y rok skutecznie filtruje powietrze oczyszczajàc z bakterii, grzybów
i alergenów.
● Wspó∏czynnik efektywnoÊci wymiennika osiàga wartoÊç 1 : 35 (podczas gdy np. pompa ciep∏a 1 : 4).
Na zakoƒczenie nale˝y odpowiedzieç na proste, ale wa˝ne pytanie ile kosztuje za∏o˝enie gruntowego
wymiennika ciep∏a
Ca∏kowity koszt wykonania gruntowego wymiennika ciep∏a np. dla
typowego domu o powierzchni 200
m2 mieÊci si´ w granicach 3000 z∏
(s∏ownie: trzy tysiàce z∏otych). Dla
wi´kszych obiektów koszt b´dzie
relatywnie mniejszy g∏ównie z powodu ni˝szych kosztów wynajmu
sprz´tu i organizacji budowy.
Zdecydowanie warto wyposa˝yç
dom, sklep, hal´ sportowà, kino i inne obiekty w gruntowe wymienniki
ciep∏a, tym bardziej ˝e okres zwrotu
kosztów wed∏ug obliczeƒ dla ró˝nych wariantów to 2 do 6 lat, a energia dro˝eje.
Lucjan J´drzejewski
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