
qmax = 2394/342 = 7,00

[W/(m3/h)]

Êrednio: qÊr = 3,83 [W/(m3/h)]

Analiza pracy GWC

● Moc cieplna - grzewcza.

Przyk∏adowy zysk energii z gruntu

dla wymiennika o wydajnoÊci Vp = 10

tys. m3/h:

Qc = qj * Vp [kW], gdzie:

qj - jednostkowy strumieƒ mocy

cieplnej pozyskiwanej w GWC od-

niesiony do 1 m3 powietrza/h; qj =

0,33 ÷ 9,67; przyj´to do obliczeƒ

Êrednià qj=5,0 [W/(m3/h)]

czyli:

Qc = 5,0 * 10000; Qc = 50000 W =

50 [kW]

● Moc cieplna - ch∏odnicza.

Przyk∏adowy zysk energii z gruntu

dla wymiennika o wydajnoÊci 10 tys.

m3/h:

Qch∏ = qj * Vp [kW], gdzie: 

qj - jednostkowy strumieƒ mocy

cieplnej pozyskiwanej w GWC od-

niesiony do 1 m3 powietrza/h; qj =

0,67 ÷ 7,0; przyj´to do obliczeƒ

Êrednià qj=3,83 czyli:

Qc = 3,83 * 10 000; Qc =38 300

W = 38,3 [kW]

Nie sà to maksymalne moce wy-

miennika, mo˝na okreÊliç je na oko∏o

50%. Jednak dla wyliczenia kosztów

eksploatacji przyj´to Êrednià ich moc.

W okresie letnim powietrze prze-

p∏ywajàce przez GWC ulega och∏odze-

niu i osuszeniu, a temperatura na wy-

locie z GWC wynosi od 17 do 20OC.

Przy zwi´kszonej iloÊci wymian po-

wietrza na godzin´ w obiekcie takie

parametry w wi´kszoÊci obiektach sà

wystarczajàce do utrzymania w nim

max temp. 26OC. Taka temperatura

dla wi´kszoÊci klimatyzowanych

obiektów jest wystarczajàca do zapew-

nienia w upalne i wilgotne dni kom-

fortu cieplnego. Dla bardzo wymaga-

jàcych Inwestorów (np. s∏u˝ba zdro-

wia itp.) wymagane parametry powie-

trza mo˝na uszlachetniç, zmieniaç do

wymaganych parametrów za poÊred-

nictwem dodatkowych urzàdzeƒ.

Mo˝na wi´c z gruntu a ÊciÊlej

z niewielkiej jego g∏´bokoÊci pozy-

skaç znaczne iloÊci energii. Wykorzy-

stanie tej energii do ogrzewania lub

ch∏odzenia i w znaczàcy sposób ogra-

niczy koszty eksploatacji wentylacji,

klimatyzacji.

● EfektywnoÊç eksploatacji wy-

miennika.

Wykonano badania mocy cieplnej

wymiennika o obj´toÊci 12 m3 z∏o˝a

GWC. Zastosowano wentylator du˝ej

mocy 0,5 kW. Badania by∏y wykony-

wane w ró˝nych przedzia∏ach tempe-

ratur powietrza na wlocie i wylocie

z GWC. Stosunek mocy ca∏kowitej

GWC Qw do mocy silnika wentylato-

ra Ns wyniesie:

Qw/Ns = 19,9/05; 17,9/0,5;

13,3/0,5; 7,8/05; 11,7/05;

Stosunek ten zawiera si´ w grani-

cach 16 ÷ 40. Moc w∏o˝ona do pozy-

skanej ma si´ Êrednio tak jak 1:30,

a wi´c 10-krotnie korzystniej ni˝

w tradycyjnych urzàdzeniach klima-

tyzacyjnych. Ârednio w sezonie mo˝-

na przyjàç, ˝e moc zadana do pozy-
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