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Zasady doboru i techniczne aspekty rurowych GWC

SpoÊród proponowanych rozwià-

zaƒ w Polsce aktualnie mo˝na wy-

mieniç m.in.:

● rurowe wymienniki ciep∏a z rur an-

tybakteryjnych,

● ˝wirowe wymienniki ciep∏a,

● p∏ytowe wymienniki ciep∏a.

W niniejszym artykule postaram

si´ przedstawiç podstawowe zasady

doboru wymiennika ciep∏a i tech-

niczne aspekty przy projektowaniu i

monta˝u instalacji rurowych GWC. 

Zasada dzia∏ania GWC

Zasada dzia∏ania gruntowego wy-

miennika cieplnego polega na wy-

korzystaniu efektu naturalnego cie-

p∏a gruntu w lecie i naturalnego

ch∏odu gruntu w zimie. Grunt poni-

˝ej strefy przemarzania ma sta∏à

temperaturà oscylujàcà wokó∏

+8ºC. Powietrze zewn´trzne w zi-

mie zasysane systemem rurociàgów

zamontowanych na g∏´bokoÊci po-

ni˝ej 1,5 m ociepla si´ do tempera-

tury oko∏o +2ºC przy ujemnych

temperaturach dochodzàcych do -

15ºC. W lecie GWC dzia∏a w sposób

odwrotny. Zasysane systemem ruro-

ciàgów goràce powietrze o tempera-

turze +28ºC, przep∏ywajàc, podle-

ga procesowi naturalnego och∏odze-

nia do temperatury oko∏o +16ºC.

Dzi´ki temu w zimie znaczàco re-

dukujemy temperatur´ zewn´trznà,

a w lecie uzyskujemy efekt natural-

nej klimatyzacji. Systemy tego typu

na szerokà skal´ sà od wielu lat sto-

sowane np. w Finlandii. Zalety tego

rozwiàzanie ju˝ wielokrotnie by∏y

poruszane w wydaniach „Magazynu

Instalatora”. 

Dobór instalacji GWC

Decydujàc si´ na system GWC lub

rozpoczynajàc projektowanie instala-

cji, w pierwszym kroku nale˝y oceniç

jej wielkoÊç. WielkoÊç instalacji

GWC jest uzale˝niona od nast´pujà-

cych kryteriów:

● WielkoÊç budynku i jego rodzaj. W

tym kryterium nale˝y oceniç kubatu-

r´ budynku, rodzaj u˝ytkowania i

iloÊç pomieszczeƒ. Na podstawie

tych danych projektant instalacji

wentylacji wymuszonej,  np. z: reku-

peratorem, okreÊli wymaganà wydaj-

noÊç urzàdzenia Q w [m3/h]. 

● Strefy klimatyczne w Polsce. Pol-

ska zosta∏a podzielona na pi´ç stref

klimatycznych, które definiujà war-

toÊç temperatury zewn´trznej. Przy

doborze wymiennika nale˝y nie tyl-

ko uwzgl´dniç minimalny zakres

temperatury w zimie, np. dla rejonu

Warszawy -20°C, lecz równie˝ prze-

bieg maksymalnej temperatury let-

niej dla tego samego regionu. Na

podstawie tych parametrów trzeba

okreÊliç równie˝ sprawnoÊç wy-

miennika w letnim cyklu pracy. Ge-

neralnie przy projektowaniu tego

typu uk∏adów ten parametr jest klu-

czowy przy okreÊlaniu d∏ugoÊci wy-

miennika. Z tego powodu nale˝y

sprawdziç, czy przyj´te przez nas

temperatury obliczeniowe sà prawi-

d∏owe. Mo˝na tu pos∏u˝yç si´ dany-

mi meteorologicznymi IMGW lub z

atlasów meteorologicznych. Istotna

jest tutaj wiedza na temat przebie-

gów godzinowych temperatur dla

danej strefy klimatycznej. Warto tu-

taj podeprzeç si´ gotowymi progra-

mami obliczeniowym, które przy

wyborze okreÊlonej strefy klima-
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Rozwój nowoczesnych technologii w segmencie ogrzewnic-
twa uwidacznia w sposób szczególny w ostatnich latach trend
w kierunku energooszcz´dnoÊci instalacji. Do tego typu roz-
wiàzaƒ mo˝na zaliczyç systemy wentylacji wymuszonej z od-
zyskiem ciep∏a w po∏àczeniu z rurowym gruntowym wymien-
nikiem ciep∏a (GWC).
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Fot. Gruntowy wymiennik cieplny AWADUKT Thermo w centrum handlowym
Tesco w Zdzieszowicach, woj. opolskie.


