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Jestem za, a nawet przeciw, 
czyli pokojowe rozmowy o technologiach

miesí cznik informacyjno - techniczny nr 2 (90), luty 2006

Nie ma, jak wiadomo, idealnego roz-
wiàzania, czy to jeÊli chodzi o ogrzewa-
nie, doprowadzenie wody, czy odpro-
wadzenie zu˝ytego powietrza. Zawsze
jest coÊ za i coÊ przeciw. W niektórych

warunkach lepiej zastosowaç jednà
technologi´, a w innych ju˝ si´ ona tak
nie sprawdza. W tym artykule „spoty-
kajà si´” ˝wirowe i rurowe gruntowe
wymienniki ciep∏a. 

www.instalator.pl

Op∏acalna 
wymiana

GWCsà od kilku lat powszechnie stosowa-

nymi urzàdzeniami. S∏u˝à do czyszcze-

nia powietrza wentylacyjnego, ogrzewania zimà i kli-

matyzowania latem. Do niedawna by∏y budowane dwa

rodzaje GWC: wykonane ze zwyk∏ych rur kanalizacyj-

nych PCV oraz ˝wirowe - jak to okreÊli∏ prof. Besler -

bezprzeponowe GWC. Bezprzeponowy dlatego, ˝e

˝wir, z którego jest wykonany wymiennik, ma bezpo-

Êredni kontakt z otaczajàcym go gruntem rodzimym,

bez poÊrednictwa kilkumilimetro-

wej warstwy plastiku w postaci nie-

higienicznej rury PCV.

Dlatego z zadowoleniem przyj´-

liÊmy nowy system Rehau Awadukt

Thermo z antybakteryjnà pow∏okà

powierzchni jako produkt alterna-

tywny, zapewniajàcy w stosunku do

zwyk∏ych kszta∏tek i rur PCV, o wiele wi´ksze zabez-

pieczenie higieniczne dla powietrza przep∏ywajàcego

przez GWC. Oba systemy ze wzgl´du na budow´ cha-

rakteryzujà si´ odmiennymi cechami oraz wadami i za-

letami. W tabeli przedstawi∏em analiz´ wad i zalet

oraz charakterystyk´ obydwu systemów.

W jaki sposób nast´puje zjawisko samoczyszczenia

si´ ˝wiru. W czasie dni deszczowych i parnych powie-

trze zawiera wiele wilgoci, zostaje ona skroplona w

GWC i jako woda sp∏ywa po ˝wirze, p∏uczàc go z za-

nieczyszczeƒ i wsiàka do gruntu. Te w∏aÊciwoÊci sa-

moczyszczàce zosta∏y udokumentowane w badaniach

biologicznych, przeprowadzonych przez Sanepid we

Wroc∏awiu („Magazyn Instalatora” 3/1998) i w bada-

niach opisanych w bie˝àcym numerze w artykule pt.

„Mikrobiologiczna czystoÊç”. Ponadto po 13 latach

eksploatacji Exbud Kielce zleci∏ przeprowadzenie ba-

daƒ swoich GWC o sumarycznej wydajnoÊci powie-

trza 136 tys. m3/h. Sanepid stwierdzi∏, ˝e ˝wir nie za-

wiera czynnych biologicznie zanieczyszczeƒ. 

Rozwój nowoczesnych technologii w segmencie ogrzewnic-

twa w Polsce uwidacznia w sposób szczególny w ostatnich

latach trend w kierunku energooszcz´dnoÊci instalacji. Do te-

go typu rozwiàzaƒ mo˝na zaliczyç systemy wentylacji wymu-

szonej z odzyskiem ciep∏a w po∏àczeniu z rurowym gruntowym

wymiennikiem ciep∏a (GWC). Ciekawym rozwiàzaniem jest

rurowy gruntowy wymiennik ciep∏a z warstwà antybakteryjnà

z pe∏noÊciennych rurociàgów polipropylenowych o bardzo do-

brej przewodnoÊci cieplnej, który pozwala na budow´ tego ty-

pu instalacji na terenach dotychczas niedo-

st´pnych. Jest on alternatywnym rozwiàza-

niem w stosunku do ˝wirowych GWC.

Najwa˝niejsze elementy rurowego

GWC dla domu jednorodzinnego:
● czerpnia powietrza z filtrem,
● system kolektorów wymiennika,
● przejÊcie szczelne do budynku,
● odp∏yw kondensatu do kanalizacji wewn´trznej z syfonem

lub studnia zbierajàca kondensat. 

Rury z antybakteryjnà warstwà wewn´trznà:
● rury wchodzàce w sk∏ad systemu zbudowane sà z polipro-

pylenu (PP) ulepszonego m.in. pod wzgl´dem przewodnic-

twa cieplnego,
● posiadajà dodatkowo specjalnà warstw´ wewn´trznà o w∏a-

ÊciwoÊciach antybakteryjnych, która zabezpiecza przed po-

wstawaniem „zanieczyszczeƒ“ biologicznych. Warstwa ta za-

pobiega rozwojowi drobnoustrojów na wewn´trznej po-

wierzchni rur, 
● w∏aÊciwoÊci antybakteryjne warstwy wewn´trznej zosta∏y

zbadane i potwierdzone przez Paƒstwowy Zak∏ad Higieny

oraz  Instytut Freseniusa, Taunusstein w oparciu o ASTM

Standard E2180.

Zalety instalacji rurowego GWC:
● pozwala na unikni´cie wbudowywania w grunt do 20 t ˝wi-

ru i ograniczenie do minimum prac ziemnych,
● dzi´ki technice uszczelnienia typu Safety Lock rury mo˝-

na uk∏adaç pod poziomem zwierciad∏a wody gruntowej, bez

˚wirowy GWC Rurowy GWC


