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˚wirowy GWC

Rurowy GWC
ryzyka wystàpienia nieszczelnoÊci. Dodatkowo woda gruntowa
polepsza parametry termodynamiczne wymiany ciep∏a w GWC,
● regeneracja lub ewentualne czyszczenie polega na p∏ukaniu w
wysokociÊnieniowym rurociàgu, które mo˝na przeprowadziç bez
potrzeby odkrycia z∏o˝a ˝wirowego i wymiany lub p∏ukaniu ˝wiru,
● zwarta forma GWC Tichelmanna pozwala przy ma∏ych dzia∏kach budowlanych na budow´ GWC w obrysie fundamentów
budynków,
● prace ziemne sà ograniczone do minimum i po odpowiednim
przeszkoleniu instalacj´ mo˝e u∏o˝yç ka˝da firma z bran˝y
wod.-kan.,
● nie bez znaczenia jest równie˝ minimalny opór instalacji rurowego GWC i brak potrzeby zamontowania dodatkowego wentylatora.
Dotychczasowe doÊwiadczenia w Polsce pozwalajà stwierdziç, i˝ najbardziej popularnymi formami budowy instalacji rurowego gruntowego wymiennika ciep∏a sà forma pierÊcieniowa i
Tichelmanna.
Forma pierÊcieniowa jest najcz´Êciej stosowanà formà dla budynków o kubaturze do 150 m2. Uk∏ad Tichelmanna w przypadku GWC jest najcz´Êciej stosowany w budynkach o powierzchni wi´kszej od 150 m2. Uk∏ad ten jest niezastàpiony równie˝
gdy brak odpowiednio du˝ej powierzchni dzia∏ki dla standardowego uk∏adu pierÊcieniowego. WielowariantowoÊç stosowanego
kompleksowego rurowego systemu do budowy GWC pozwala
wykonywaç najbardziej skomplikowane instalacje.
● Marcin Motylski, REHAU
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Przyjrzyjmy si´ kosztom budowy.
● ˚wirowy

Z uwagi na bardzo prostà budow´ ˝wirowego
GWC, wielu inwestorów wykonuje go sposobem gospodarczym lub z udzia∏em kierownika budowy,
dlatego dla zobrazowania kosztów jego wykonania
ogranicz´ si´ do kosztów materia∏owych, bez ich
transportu:
- najdro˝szym materia∏em jest czysty, p∏ukany
˝wir granulacji 16 – 32 mm, przyjmujàc Êrednià krajowà na poziomie 35 z∏/tona koszt ˝wiru wyniesie
18 ton x 35 z∏/tona = 630 z∏;
- geow∏óknina 30 m2 x 4,40 z∏/m = 132 z∏,
- rury PCV Ø200 mm 3 mb 2 szt. x 110 z∏/szt. i
czerpnia Ø200 mm 2 mb x 77 z∏/szt. + daszek z siatkà + rura PCV Ø200 mm 3 mb doprowadzajàce powietrze do budynku: cena rur wyniesie oko∏o 550 z∏;
- kolana PCV Ø200/45° 2 szt. do pod∏àczenia
czerpni + kolana Ø200/45° do po∏àczenia GWC z
budynkiem 4 kolana = 80 z∏;
- rura drenarska Ø100 – 120 mb x 4,00 z∏= 480 z∏;
- 60 m2 styropianu FS20 50 mm 60 m2 x 8,5 z∏/m2
=510 z∏, folia budowlana gr. 0,2 – 2 x 30 m2 x 1 z∏/m2
= 60 z∏, zraszanie z∏o˝a - rurki do klejenia lub
zgrzewania PCV 1/2" 15 mb + PCV 3/4" doprowadzenie wody z budynku + klej, z∏àczki, zawór szacunkowo 60 z∏.
Ca∏kowity koszt materia∏ów nie powinien przekroczyç 2500 z∏otych. Wymienione materia∏y dost´pne sà w ka˝dym sk∏adzie budowlanym.
● Rurowy
Przyjmuj´ najtaƒsze rozwiàzanie – wykonanie
pierÊcieniowe, czyli np. dooko∏a budynku z zastosowaniem 2 kolan 45° dla ka˝dej zmiany kierunku
przep∏ywu - mniejsza opory przep∏ywu powietrza.
Rury Ø200 5 m/8 szt. x 427 z∏ = 3416 z∏, 2 kolana Awadukt PP Ø200/45° do czerpni i po 2 kolana
Awadukt PP Ø200/45° do ka˝dej zmiany kierunku
10 kolan x 112 z∏ = 1120 z∏, studzienka do zbierania kondensatu 955 z∏ + pompka do jego odprowadzenia, w∏az ˝eliwny Awadukt Thermo do studni
zbierajàcej kondensat 624 z∏, czerpnia powietrza z
filtrami do zbierania zanieczyszczeƒ 2160 z∏, komplet filtrów 187 z∏ + 235 z∏. Suma kosztów podstawowych materia∏ów wyniesie 8697 z∏.
Reasumujàc, mo˝na przyjàç, ˝e koszty materia∏owe
wykonania obu wymienników ró˝nià si´ jak 1:3,5. Jednak nie tylko cena powinna decydowaç o wyborze.
Równie wa˝ne sà walory higieniczne, efektywnoÊç –
wydajnoÊç, wielkoÊç zabudowy oraz koszty wynaj´cia
sprz´tu i robocizna – te ostatnie wartoÊci mogà byç
porównywalne. Przysz∏y inwestor powinien przeanalizowaç oba rozwiàzania i powinien sam podjàç decyzj´,
który GWC b´dzie odpowiada∏ jego preferencjom.
● Witold Piecha, Tania Klima
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