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Grunt to tanie ciep∏o (2)

Obróbka
powietrza
Czy urzàdzenie, którego wykonanie polega na wykopanie dziury w ziemi i nasypanie do niej odpowiedniej iloÊci ˝wiru mo˝e
spowodowaç prze∏om w sposobie dostarczania do budynków
powietrza do wentylacji czy klimatyzacji?
Gruntowy Wymiennik Ciep∏a
(GWC) jest urzàdzeniem, do uzdatniania powietrza do wentylacji. Powietrze podlega w nim obróbce polegajàcej na jego ogrzaniu i nawil˝aniu
zimà oraz och∏odzeniu i osuszeniu latem. Jest to mo˝liwe dzi´ki naturalnemu zjawisku przyrodniczemu wyst´pujàcemu na g∏´bokoÊci 1÷4m sta∏ej Êredniej temperatury rocznej,
która w naszym Êrodkowo-europejskim klimacie wynosi +10 (±1,5)OC.
Rosnàce koszty eksploatacji
urzàdzeƒ
klimatyzacyjnych
i ogrzewania zmuszajà Inwestorów do poszukiwania tanich
czystych êróde∏ energii odnawialnej. Szczególnie, gdy jej
koszty mo˝na obni˝yç 10-krotnie w stosunku do klimatyzacji
konwencjonalnej
a w ekstremalnych warunkach
klimatycznych nawet 30-krotnie. Przyk∏adem tak taniego êród∏a ch∏odu klimatyzacyjnego sà
Gruntowe Wymienniki Ciep∏a, których podstawowe zalety by∏y prezentowane w marcowym wydaniu „Magazynu Instalatora“. Pami´tajmy - nie
p∏acimy za ch∏odzenie lub grzanie powietrza - ponosimy tylko koszty przesy∏u powietrza przez z∏o˝e GWC.
Jakie sà korzyÊci energetyczne na
przestrzeni roku kalendarzowego?
Na wykresie 1 przedstawiono ró˝nic´
temperatur na wlocie i wylocie
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z GWC. Wykres ten wskazuje, ˝e
w czasie wykonywania pomiarów zima by∏a stosunkowo ∏agodna, czego
nie mo˝na powiedzieç o tegorocznej.
Analizujàc ca∏orocznà charakterystyk´ pracy wymiennika mo˝na wysnuç
wniosek, w jakim okresie, porach roku jego efektywnoÊç jest najwi´ksza.
Wykres 1

micznych jest tak ma∏o wdro˝eƒ
GWC? Je˝eli nie wiadomo dlaczego,
to najcz´Êciej chodzi o pieniàdze.
Nikt, absolutnie nikt nie jest zainteresowany wdra˝aniem tego rozwiàzania - bo kto tu ma na czym zarobiç?
Wykopaç dziur´ w ziemi i zasypaç jà
˝wirem ka˝dy potrafi - gdzie tu sà
pieniàdze do zarobienia? Chyba tylko tym mo˝na t∏umaczyç tak ma∏à
iloÊç wdro˝eƒ tego systemu. Zyskuje
tylko u˝ytkownik, który zap∏aci oko∏o 10 razy mniej za energi´ elektrycznà która s∏u˝y tylko do pokonania
oporów przesy∏u powietrza przez z∏o˝e GWC. Dla poparcia tej tezy obliczymy moc cieplnà wymiennika
w okresie letnim i zimowym w sposób wskaênikowy. Dla uwiarygodnienia tych obliczeƒ przyj´to
Êrednie jednostkowe wartoÊci
mocy cieplnej.

Efekty energetyczne
dla GWC

Koszty inwestycyjne
i eksploatacyjne
Analizujàc dane eksploatacyjne zamieszczone w tej tabeli mo˝na zapytaç jak to si´ sta∏o (od 20 lat) ˝e mimo tak oczywistych korzyÊci ekono-

W Politechnice Wroc∏awskiej naukowcy robili badania
efektywnoÊci wymienników.
Wyliczono, ˝e w okresie letnim
moc cieplna przejmowana przez
grunt od przep∏ywajàcego przez wymiennik strumieƒ powietrza waha
si´ w granicach ∆Qw od 114 do 3306
W. Natomiast w okresie zimowym
moc cieplna przejmowana z gruntu
przez strumieƒ powietrza mia∏a wartoÊç ∆Qw od 228 do 2394 W. Masowy
strumieƒ powietrza Gp = 0,114 kg/s;
obj´toÊciowy V = 342 m3/h; przyj´to
X1 = X2, w=0
Obliczenia wskaêników dla ch∏odu
i ciep∏a:
Moc ch∏odnicza: qmin = 114/342 =
0,33 [W/(m3/h)]
qmax = 3306/342 = 9,67
[W/(m3/h)]
Êrednio: qÊr = 5 [W/(m3/h)]
Moc cieplna:
qmin = 228/342 = 0,67 [W/(m3/h)]
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