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skanej ma si´ jak 1:15. T́  wartoÊç

efektywnoÊci mo˝na odnieÊç do do-

wolnej wydajnoÊci GWC.

OkreÊlenie jednostkowych kosz-

tów uzyskania ciep∏a w wymienniku

z uwzgl´dnieniem 10-letniej stopy

zwrotu budowy GWC:

Ke.gr = Kinw/(n * t * Qw)+Keksp

[z∏/kWh]

gdzie:

Ke.gr - koszt 1 kWh energii pozyska-

nej z gruntu w okresie 10-letniej

amortyzacji

Kinw - nak∏ady inwestycyjne budo-

wy GWC o strumieniu powietrza

10000 m3/h = 27 tys. z∏

n - okres amortyzacji inwestycji ;

przyj´to n =10 lat

t - roczny czas pracy (8 h/dzien-

nie) urzàdzenia; t = 2136 h

Qw - iloÊç pozyskanej energii

w GWC przy 10 tys. m3/h powietrza;

przyj´to Qw = 50 kW,

Keksp. - koszty eksploatacyjne pozy-

skania 1 kWh energii z gruntu

Gruntowy Wymiennik Ciep∏a nie

wymaga jakiejkolwiek sta∏ej obs∏ugi.

Koszty eksploatacyjne sprowadzajà

si´ zatem do kosztów eksploatacji

silnika wentylatora. Wy˝ej wyliczo-

no, ˝e stosunek mocy w∏o˝onej do

pozyskanej w GWC ma si´ Êrednio

tak jak 1:15. A zatem przyj´to ˝e:

Keksp. = Ce.el/15, gdzie:

Ce.el - cena 1 kWh energii elek-

trycznej; Ce.el = 0,32 [z∏/kWh]

Keksp. = 0,32/15 = 0,021 [z∏/kWh]

Ke.gr = 27 000/(10 * 2136 * 50) +

0,021= 0,046 = 0,05 [z∏/kW/h]

Ca∏kowity koszt pozyskania

z gruntu 1 kWh energii w okresie 10-

-letniej amortyzacji inwestycji wy-

niesie w przybli˝eniu 5 gr.

Na wykresie 2 przedstawiono

przyk∏adowà charakterystyk´ insta-

lacji wentylacyjnej wspó∏pracujàcej

z GWC w obiektach typu kino, teatr.

W miejscach tych wyst´puje dodat-

kowe êród∏o ciep∏a (kino, teatr -

przy dobrej frekwencji) sale te nie

wymagajà dogrzewania (w czasie po-

bytu ludzi) nawet w najni˝szych

temperaturach zewn´trznych. Jest

to mo˝liwe dzi´ki zastosowaniu

uk∏adu automatycznego regulacji,

w którym temperatura z rekuperato-

ra lub z recyrkulacji regulowana jest

w zale˝noÊci od temperatury w po-

mieszczeniu za poÊrednictwem

przepustnic i regulacji obrotów sil-

nika wentylatorów. Ponad to powie-

trze z wymiennika gruntowego mo-

˝e byç dogrzane za poÊrednictwem

rekuperatora krzy˝owego (spraw-

noÊç 50 ÷ 60%) do temperatury

oko∏o 12OC tak jak przedstawiono to

na wykresie 2.

Sterowanie pracà GWC

W porach przejÊciowych - wiosnà

i jesienià zdarzajà si´ okresy w któ-

rych temperatura powietrza ze-

wn´trznego jest korzystniejsza do

celów wentylacyjnych ni˝ z GWC.

Do wyboru Êrodowiska z którego ma

byç pobierane powietrze s∏u˝y ste-

rownik do obs∏ugi przepustnic.

Sterownik posiada nast´pujàce

cechy:

● Pomiar trzech temperatur: powie-

trze zewn´trze z GWC i wewnàtrz

budynku.

● Po w∏àczeniu zasilania wentylatora

lub rekuperatora (np. przez wy∏àcz-

nik czasowy) sterownik zapami´tuje

temperatur´ powietrza z z∏o˝a GWC.

● Na bie˝àco porównuje jà z tempe-

raturà zewn´trznà powietrza i decy-

duje w którym êródle poboru powie-

trza jest korzystniejsza temperatura

i prze∏àcza przepustnice na to êród∏o.

● Ponad to czujka wewn´trzna w bu-

dynku mierzy ustawionà temperatur´

i potrafi w∏àczyç/wy∏àczyç urzàdzenie

elektryczne, np. otworzy/zamknie za-

wór do nagrzewnicy woda-powietrze.

Energia pozyskana z gruntu jest

znacznie taƒsza ni˝ energia elektrycz-

na i energia cieplna uzyskiwana

w sposób klasyczny. Stopa zwrotu do

zainwestowanego kapita∏u w budow´

GWC jest niezwykle korzystna. La-

tem po uwzgl´dnieniu ˝e inwestycja

ta zapewnia ca∏kowite zapotrzebowa-

nie na ch∏ód klimatyzacyjny za

Êmieszne ma∏e pieniàdze mo˝na wy-

sunàç tez´ ˝e GWC mo˝e zrewolucjo-

nizowaç koncepcj´ obecnego sposobu

na wentylacj´ i klimatyzacj´ w bu-

downictwie stajàc si´ obowiàzujàcym

standardem w budownictwie.

Witold Piecha

Rysunki na podstawie materia∏ów firmy
TANIA KLIMAtyzacja.
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