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tycznej ustalajà maksima temperaturowe.
● Rodzaj gruntu. Ka˝dy grunt posiada odpowiedni wspó∏czynnik przewodnoÊci cieplnej. Wspó∏czynnik
ten okreÊla, jak szybko dany grunt
jest w stanie oddaç lub przejàç ciep∏o z otoczenia. W zale˝noÊci od rodzaju gruntu wymagana wielkoÊç
wymiennika mo˝e drastycznie ulec
zmianie nawet o 35%. Istotne jest
zawsze okreÊlenie rodzaju gruntu
znajdujàcego si´ na danej g∏´bokoÊci
wymiennika. W tym celu zawsze
warto si´gnàç po badania geologiczne wykonywane na potrzeby projektowania budynku. W przypadku instalacji wi´kszych zaleca si´ równie˝
wykonanie analizy gruntu pod
wzgl´dem wspó∏czynnika przewodnoÊci cieplnej [W/m*K]. Grunty korzystne pod wzgl´dem przewodnictwa cieplnego to np.: gliny, i∏y, torfy
i grunty organiczne, a niekorzystne
grunty to np.: ˝wiry, piaski.
● Tryb eksploatacji GWC. Parametr
ten okreÊla sposób u˝ytkowania
GWC. W tym punkcie ustalamy, czy
dany wymiennik b´dzie eksploatowany przez ca∏y rok, czy te˝ przez
cz´Êç sezonu, np. w lecie. Nie jest
to mo˝e parametr decydujàcy, ale w
przypadku du˝ych instalacji mo˝e
mieç on du˝e znaczenie. Unikniemy w tym przypadku nieuzasadnionego przewymiarowania instalacji.
● Rodzaj materia∏u stosowanego do
budowy rurowego GWC. W projektowaniu najistotniejszy wp∏yw na
wydajnoÊç instalacji ma wspó∏czynnik przewodnoÊci cieplnej poszczególnych materia∏ów, np. tworzyw
sztucznych. Wspó∏czynnik ten mo˝na okreÊliç dla danego materia∏u w
sposób badawczy, np. dla tworzyw
sztucznych wed∏ug normy DIN
52613. Rodzaj materia∏u stosowanego w rurowych wymiennikach ma
kluczowe znaczenie. Generalnie zastosowane materia∏y muszà mieç
jednorodnà budow´. W zasadzie zabrania si´ stosowania rur z tworzyw
sztucznych z rdzeniem spienionym.
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dodatkowo sprawnoÊç wymiennika.
Dotychczas nie uda∏o si´ jeszcze
wypracowaç modeli matematycznych pozwalajàcych na obliczeniowe uwzgl´dnienie korzystnego
dzia∏ania wody gruntowej.

Budowa instalacji GWC

Wykres. Porównanie
wspó∏czynników przepuszczalnoÊci
cieplnej dla ró˝nego rodzaju
tworzyw sztucznych.
Tego typu materia∏y kuszà z pewnoÊcià cenà, ale ukryty w Êciance rury
gaz – CO2 pe∏ni rol´ izolatora wymiany ciep∏a mi´dzy gruntem a powietrzem. OsobiÊcie uwa˝am, i˝ decydujàc si´ na zastosowanie takiego
materia∏u w GWC, stawiamy pod
znakiem zapytania sensownoÊç budowy GWC. Na wykresie zestawiono przyk∏adowe wartoÊci wspó∏czynników przenikania ciep∏a dla
rur z tworzyw sztucznych.
● Woda gruntowa. Woda gruntowa
otaczajàca rurociàgi GWC jest zjawiskiem bardzo korzystnym, ponie-

wa˝ zachowuje sta∏à temperatur´
otoczenia rurociàgu. W praktyce
dzia∏anie wody gruntowej polepsza

Ró˝nice mi´dzy GWC rurowym w
uk∏adzie Tichelmanna i w uk∏adzie
pierÊcieniowym zosta∏y ju˝ wielokrotnie wyjaÊniane na ∏amach „MI”,
np. w numerze z marca 2006 roku. W
tym punkcie chcia∏bym opisaç kilka
dodatkowych cennych wskazówek
przy projektowaniu uk∏adów w formie Tichelmanna. Praktyka instalacyjna pokazuje, i˝ uk∏ad ten ze
wzgl´du na swojà prostot´ i sprawnoÊç jest w Polsce bardzo popularny.
Pr´dkoÊç powietrza w pojedynczych
nitkach instalacji powinna wynosiç
V < 3 m/s. Pozwala to zachowaç odpowiedni czas wymiany ciep∏a w poszczególnych nitkach. JednoczeÊnie
nale˝y zawsze pami´taç, i˝ zw∏aszcza przy du˝ych wymiennikach maksymalna strata ciÊnienia na rurociàgach nie powinna przekraczaç 50 Pa.
Zwi´kszenie tej straty powoduje, i˝
pod znakiem zapytania stawiamy
energooszcz´dnoÊç instalacji.
Przy budowie GWC w formie Tichelmana o przep∏ywnie Q > 1000
m3/h, warto pami´taç o potrzebie
kompleksowego rozwiàzania problemu powstawania kondensatu w
instalacji. Warto rozwa˝yç w pe∏ni
automatyczne odprowadzenie kondensatu za pomocà pompy.
Rurowe gruntowe wymienniki
ciep∏a ze wzgl´du na prostot´ swojej budowy i wysokà sprawnoÊç znajdujà coraz szersze zastosowanie.
Mam nadziej´, i˝ wiele z podanych
w tym artykule informacji pozwoli
na lepsze i efektywniejsze wykorzystanie mo˝liwoÊci tego energooszcz´dnego systemu.
Marcin Motylski
Fot. z archiwum firmy REHAU.

