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Gruntowy wymiennik ciep∏a

Mikrobiologiczna
czystoÊç
Ze wzgl´du na swoje walory higieniczne i ekonomiczne, ˝wirowe gruntowe wymienniki ciep∏a, stosowane we wst´pnym
zagrzaniu powietrza do rekuperatorów, sà bardzo cz´sto
u˝ywanymi elementami wentylacji i pe∏nowartoÊciowej klimatyzacji dowolnych obiektów u˝ytecznoÊci publicznej i domów jedno- i wielorodzinnych.
Rosnàce koszty eksploatacji urzàdzeƒ klimatyzacyjnych i ogrzewania
zmuszajà inwestorów do poszukiwania tanich i czystych êróde∏ energii
odnawialnej, której koszty mo˝na
obni˝yç nawet 10-krotnie w stosunku do klimatyzacji konwencjonalnej. Przyk∏adem tak taniego êród∏a ch∏odu klimatyzacyjnego sà gruntowe wymienniki „nie p∏acimy“ za ch∏odzenie lub
grzanie powietrza, ponosimy tylko koszt przesy∏u powietrza
przez z∏o˝e GWC.
Gruntowy wymiennik ciep∏a dostarcza do instalacji wentylacyjnej
powietrze, które podlega w nim
wst´pnej obróbce polegajàcej na
ogrzaniu zimà i och∏odzeniu latem
oraz nawil˝eniu zimà, zaÊ latem osuszeniu. Jest to mo˝liwe dzi´ki naturalnemu zjawisku wyst´pujàcemu
w gruncie na g∏´bokoÊci 1 – 4 m - sta∏ej Êredniej temperatury rocznej,
która w naszym, Êrodkowoeuropejskim klimacie wynosi +10 (±1,5)°C.
Obróbka ta polega na powolnym
przep∏ywie powietrza przez kilkumetrowà warstw´ ˝wiru.

Zastosowanie ˝wiru
jest najbardziej racjonalne, gdy˝
jest to materia∏ o kszta∏cie ob∏ym,

nienasiàkliwy i niezapiaszczony. Zast´pczo mo˝na zastosowaç równie˝
∏om granitowy lub kamienny. Do
GWC nadaje si´ w zasadzie ka˝dy

materia∏ mineralny, który ma dobrà
przewodnoÊç termicznà, jest nienasiàkliwy i higienicznie czysty. Ob∏y
kszta∏t nie sprzyja turbulencjom powietrza w czasie przep∏ywu, przez co
nie zwi´ksza si´ opór powietrza. Paƒstwowy Zak∏ad Higieny, wydajàc ocen´ higienicznà GWC, wymaga zwykle dostarczenia sk∏adu petrograficznego zastosowanego materia∏u.

Analiza powietrza
i z∏o˝a
Urzàdzenie GWC wykorzystywane do klimatyzacji pomieszczeƒ
zbudowane jest wed∏ug schematu
„wlot powietrza zewn´trznego - z∏o˝e kamienne/˝wirowe - wylot powietrza do pomieszczenia“. Powie-

trze dostarczane musi spe∏niaç kryteria czystoÊci mikrobiologicznej. W
celu okreÊlenia ewentualnego zanieczyszczenia powietrza w czasie
transportu przez z∏o˝e kamienne/˝wirowe do pomieszczenia zosta∏y przeprowadzone analizy, w wyniku których okreÊlono stan mikrobiologiczny powietrza oraz samego
z∏o˝a kamiennego/˝wirowego, na
którym podczas trwania eksploatacji osadzajà si´ py∏y i czàstki organiczne, w tym organizmy ˝ywe. Badania obejmowa∏y analizy powietrza, tj. czàstek zatrzymywanych na filtrach za∏o˝onych na
wlocie i wylocie GWC oraz analizy osadów (depozytów) na samym z∏o˝u kamiennym/˝wirowym, u˝ytkowanym bez ingerencji obs∏ugujàcych przez
ostatnie 13 lat.
Pierwsze badania przeprowadzone przez Sanepid w 1994 r. wykaza∏y, ˝e: „powietrze po przejÊciu
przez wymiennik ciep∏a (filtr ˝wirowy) zawiera mniej komórek drobnoustrojów ni˝ przy wlocie“. Analiza
wykonana na podstawie (wymienionych w orzeczeniu) norm PKNMiJ,
obejmowa∏a ogólnà liczb´ bakterii,
liczb´ wybranych grup bakterii, rutynowo charakteryzowanych w badaniu mikrobiologicznym powietrza
(promieniowce, Pseudomonas fluorescens, gronkowce hemolizujàce
oraz liczb´ grzybów. Wszystkie dane
dotyczy∏y ˝ywych drobnoustrojów i
podane zosta∏y w jednostkach jtk
(jednostkach tworzàcych kolonie)
w m3 powietrza.
W uzupe∏nieniu tych badaƒ wykonano w 2004 r. analiz´ markerów
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