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GWC - tania energia z w∏asnego podwórka

Niewielki wentylator o mocy 100

watów mo˝e pozyskaç i przenieÊç

z gruntu do domu kilka kilowatów

darmowej energii drzemiàcej pod

trawnikiem ka˝dej posesji.

Nie jest to nowoÊç w sensie teorii

i praktycznych zastosowaƒ w Êwie-

cie. Jest na pewno ma∏o upowszech-

nionà w Polsce metodà znacznego

obni˝enia kosztów ogrzewania i ch∏o-

dzenia domów, biur, hal sportowych,

supermarketów, sal kinowych, te-

atrów, koÊcio∏ów, szpitali, obiektów

gastronomicznych itp.

W Internecie pod ha-

s∏em „darmowa energia

eko“ mo˝emy znaleêç

takà definicj´:

„Gruntowy wy-

miennik ciep∏a

jest to urzàdzenie

do wentylacji bu-

dynku, za pomocà

którego z niewielkiej g∏´bo-

koÊci gruntu mo˝na pozyskaç natu-

ralnà, odnawialnà energi´ - ciep∏a

zimà, a ch∏odu latem“.

Niektórzy Czytelnicy „Magazynu

Instalatora“ mogà w tym miejscu za-

daç pytania: kto takie urzàdzenia ju˝

zbudowa∏ i gdzie je mo˝na zobaczyç,

jakie sà efekty ich zastosowania i czy

warto w nie zainwestowaç?

Tà publikacjà próbuj´ odpowie-

dzieç na tego typu pytania. Pragn´

te˝ w ten sposób zmniejszyç w∏asne

poczucie winy z powodu niepodzie-

lenia si´ ze Êrodowiskiem naukowo-

-technicznym i innymi zainteresowa-

nymi mojà wiedzà praktycznà w tym

zakresie o kilka lat wczeÊniej.

W latach 1989-1990 uczestniczy-

∏em w budowie zespo∏u wymienni-

ków gruntowych ciep∏a o wydajnoÊci

137 000 m3/h jako kierownik ro-

bót sanitarnych, a na-

st´pnie przez 8

lat nadzorowa∏em

ich eksploatacj´

w Kieleckim Centrum

Biznesu.

Wentylacj´, wymienniki grun-

towe i pompy ciep∏a zaprojektowa∏a

mgr in˝. Mariola Dziewolska.

Przyznaj´, i˝ poczàtkowo nale˝a-

∏em do sceptyków, których wokó∏ nie

brakowa∏o, ale wczytujàc si´ w ww.

projekty, by∏em zafascynowany roz-

machem zaprojektowanych (i reali-

zowanych) innowacji w zakresie mi-

nimalizacji zu˝ycia energii.

Opis obiektu

Kompleks obiektów Centrum Biz-

nesu o ∏àcznej kubaturze 96 000 m3

obejmujàcy 15-kondygnacyjny biuro-

wiec, sal´ kongresowà, bank, zespó∏

hotelowo-rekreacyjny i gastrono-

miczny zosta∏ zaprojektowany jako

energooszcz´dny i wyposa˝ony

w szereg nowatorskich instalacji,

urzàdzeƒ i systemów termoizolacji.

Do najistotniejszych nale˝y zaliczyç:

● zwi´kszenie izolacyjnoÊci prze-

gród zewn´trznych (Êciany, okna,

kurtyny),

● gruntowe wymienniki ciep∏a,

● rekuperatory obrotowe,

● pompy ciep∏a,

● recyrkulacj´ powietrza,

● ogrzewanie dy˝urne,

● wentylacj´ poÊrednià,

● automatycznà regulacj´ ogrzewa-

nia i wentylacji.

W ramach tej inwestycji zbudowa-

no siedem gruntowych wymienni-

ków ciep∏a, sytuujàc je w sàsiedztwie

poszczególnych budynków na nie-

wielkiej g∏´bokoÊci pod trawnikami.

SzeÊç z nich zaprojektowano wed∏ug

patentu profesora G.J. Beslera z Poli-

techniki Wroc∏awskiej jako wymien-

niki bezprzeponowe ze z∏o˝em aku-

mulacyjnym z grysu granitowego

o granulacji 12 - 20 mm. W cz´Êci

rozprowadzajàcej oraz zbierajàcej po-

wietrze zastosowano t∏uczeƒ granito-

wy o granulacji 50 - 100 mm.

Najwi´kszy wymiennik ma moc

172 kW i wydajnoÊç 33 500 m3/h oraz

wymiary zewn´trzne 30 m szero-

koÊç, 12,5 m d∏ugoÊç i 1,5 m wyso-

koÊç z∏o˝a. Wymienniki te zosta∏y

wyposa˝one w instalacj´ sterylizacyj-

nà - tryskaczowà na wypadek ewen-

tualnego rozmno˝enia grzybów (do-

tàd nie by∏o potrzeby u˝ycia).

Gruntowne
oszcz´dnoÊci
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Energooszcz´dny kompleks budynków o kubaturze 96 000
m3 zawiera ró˝ne energooszcz´dne rozwiàzania grzewcze.
Energia czerpana jest z gruntu za pomocà gruntowych wy-
mienników ciep∏a oraz z ciep∏a odpadowego wentylacji przy
u˝yciu pomp cieplnych.
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