SYSTEMY GRZEWCZE

Gruntowy wymiennik
ciep∏a

WAREBUD

Trudno sobie wyobraziç nowoczesny dom zw∏aszcza energooszcz´dny
lub pasywny bez wentylacji wymuszonej z odzyskiem ciep∏a. To standard
i o tym wiedzà ju˝ prawie wszyscy architekci i inwestorzy. Ale warto
pami´taç, ˝e doskona∏ym uzupe∏nieniem rekuperatora jest gruntowy
wymiennik ciep∏a (GWC). Po prostu jego zastosowanie daje wymierne
TEKST: IN˚. ARTUR KOWALSKI, ZDJ¢CIA: ARCHIWUM, SERWIS PREZENTOWANYCH FIRM
korzyÊci.
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runtowy wymiennik ciep∏a to
stosunkowo prosty i niezbyt
kosztowny element instalacji wenty
lacyjnej, który wykorzystuje energi´
zgromadzonà w gruncie do ogrzania

lub och∏odzenia powietrza nawiewa
nego do budynku. Umo˝liwia wi´c
zmniejszenie zapotrzebowania na
energi´ do ogrzewania przy mini
malnych kosztach eksploatacyjnych.

W domu jednorodzinnym mo˝e pe∏
niç funkcj´ naturalnego klimatyza-
tora i jednoczeÊnie filtra powietrza.
Jest to mo˝liwe dzi´ki temu, ˝e poni
˝ej g∏´bokoÊci przemarzania gruntu
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Rys. 1. Schemat dzia∏ania rurowego gruntowego wymiennika ciep∏a.

(min. 1,2 – 1,8 m w zale˝noÊci od
regionu kraju) temperatura gruntu
zmienia si´ w bardzo niewielkim
zakresie, Êrednio od +4 do +8°C.
Powietrze zewn´trzne przep∏ywajàce
(przepompowywane) przez gruntowy
wymiennik ciep∏a ma bezpoÊredni
lub poÊredni kontakt z pod∏o˝em
(gruntem). Zatem w zale˝noÊci od
pory roku, temperatura powietrza
wychodzàcego z GWC – latem ulega
obni˝eniu o oko∏o 10°C, a zimà
podwy˝szeniu o oko∏o 20°C. Oczywi
Êcie trzeba pami´taç, ˝e spraw-noÊç
GWC zale˝y od wielu czynników i
odchy∏ki w obie strony mogà docho
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nie rekuperatora bez uk∏adu roz
mra˝ajàcego. Trzeba jednak zda-
waç sobie spraw´ z tego, ˝e w okre
sach przejÊciowych wiosny i jesieni,
gdy temperatura powietrza oraz
gruntu jest podobna sprawnoÊç
GWC jest praktycznie zerowa. Istot
ne jest równie˝ to, ˝e wymienniki
gruntowe muszà si´ regenerowaç,  
a to oznacza cyklicznoÊç ich pracy
w odst´pach od 1 do 12 godzin.
Póêniej musi nastàpiç tak samo
d∏uga przerwa.  
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Rodzaje gruntowych
wymienników ciep∏a
Oczywistym czynnikiem majàcym
wp∏yw nie tylko na sprawnoÊç
urzàdzeƒ, ale tak˝e jakoÊç dostar
czanego powietrza, koszty inwesty
cyjne i eksploatacyjne sà ró˝ne
rozwiàzania konstrukcyjne GWC.
Ogólnie rozró˝nia si´ dwa rodzaje
wymienników:
• przeponowe – w których powietrze
zewn´trzne oddzielone jest od gruntu
plastykowà rurà o pewnej izolacyj
noÊci termicznej;
• bezprzeponowe – w których powie
trze zewn´trzne ma bezpoÊredni
kontakt ze z∏o˝em ˝wirowym.
OczywiÊcie, jak wszystkie urzàdze
nia, wymienniki te majà ró˝ne wady
i zalety.
Rurowy gruntowy wymiennik cie
p∏a – jest najprostszym rozwiàza
niem. To po prostu rura z tworzywa
sztucznego (np. kanalizacyjna) u∏o
˝ona pod ziemià RYS. 1. Na jej koƒcu
umieszczona jest czerpnia powie
trza, która powinna byç wyposa˝ona
w siatk´ chroniàcà instalacj´ przed
insektami i gryzoniami. Bardzo wa˝
nym i wr´cz koniecznym elementem
czerpni jest filtr powietrza (zw∏asz
cza w przeponowych GWC). W
domach jednorodzinnych zwykle
wystarczajàce jest u∏o˝enie rury o
d∏ugoÊci 40 – 60 metrów i Êrednicy
160 – 250 mm. Warunkiem koniecz
nym jest to, aby przekrój rury nie by∏

mniejszy od króçca monta˝owego
centrali wentylacyjnej (rekureratora).
Zastosowanie rury o nieco wi´kszej
Êrednicy przyczynia si´ do zwi´kszenia sprawnoÊci GWC, ale znacz
ne przewymiarowanie daje skutek
odwrotny. Z tego wzgl´du w domach
jednorodzinnych o powierzchni oko∏o
150 m2 najcz´Êciej stosuje si´ rury
o Êrednicy 200 mm, a w budynkach
wi´kszych (do 250 m2) – 250 mm.
Rura powinna byç szczelna i u∏o˝o
na z 1 – 2% spadkiem na zewnàtrz
budynku. Dzi´ki temu skropliny
powstajàce w rurze mogà byç odpro
wadzone do studzienki np. ch∏onnej
lub szczelnej skàd powinny byç na
bie˝àco odpompowywane (oko∏o
100 l/miesiàc). To bardzo wa˝ne,
poniewa˝ w tego typu GWC, podob
nie jak w instalacjach klimatyzacyj
nych, bardzo cz´sto powstaje nie
przyjemny zapach st´chlizny b´dà
cy wynikiem zanieczyszczeƒ biolo
gicznych. Konieczne jest zatem
okresowe czyszczenie (odgrzybia
nie i dezynfekowanie) ca∏ego uk∏adu
– Êrednio co pó∏ roku.   
Antybakteryjny gruntowy wymien
nik ciep∏a – to tak˝e wymiennik
przeponowy tylko, ˝e rur y wyko-
nane sà z polipropylenu ze specjal
nà warstwà antybakteryjnà FOT. 2.

www.rekuperatory.pl
Fot. 2. Realizacja antybakter yjnego GWC w for
mie prostej rur y doprowadzonej do budynku.

Jak u∏o˝yç rurowy gruntowy wymiennik ciep∏a?
Wymienniki rurowe mo˝e wykonaç na kilka
sposobów. Wybór najcz´Êciej zale˝y od
wielkoÊci i kszta∏tu dzia∏ki budowlanej,
a tak˝e od rodzaju terenu (p∏aski, nachylony,
skalisty itd.).

Pojedyncza prosta rura – nale˝y do najprostszych,
naj∏atwiejszych do wykonania i najtaƒszych rozwiàzaƒ. Uk∏ad
ten charakteryzuje si´ najmniejszymi oporami przep∏ywu
powietrza oraz niek∏opotliwym czyszczeniem wymiennika.
Jego mankamentem jest jednak koniecznoÊç posiadania
bardzo du˝ej (d∏ugiej) dzia∏ki mogàcej pomieÊciç dom
i przynajmniej 40 m rury w linii prostej.

Rura ∏amana – w kilku miejscach na kszta∏t litery S lub U
stosowana jest nawet na bardzo ma∏ych dzia∏kach (gdy
podobnie jak drena˝ opasuje budynek). Ma nienajgorsze
parametry przep∏ywu powietrza pod warunkiem stosowanie
kolan o kàtach 30 lub 45°. Wzrost kosztów wykonania jest
stosunkowo niewielki. Natomiast k∏opotliwe mo˝e byç
czyszczenie ∏amanej rury. Nale˝y unikaç rozwiàzaƒ
z kolanami o kàcie 90°.

Uk∏ad rury prostej

Uk∏ad rury ∏amanej o ma∏ych
oporach powietrza

Uk∏ad Tichelmana – to wersja wielorurowa stosowana
w wyjàtkowych sytuacjach – g∏ównie z powodu niewielkiej
sprawnoÊci, sporych kosztów i stopnia skomplikowania.
Wymiennik sk∏ada si´ z dwóch rur g∏ównych po∏àczonych
kilkoma poprzecznymi znajdujàcymi si´ w odleg∏oÊci
80 – 100 cm. Trzeba przy tym pami´taç, ˝e nie powinno si´
stosowaç rur o ró˝nych Êrednicach, poniewa˝ zwykle
powoduje to znaczny wzrost oporów wewn´trznych.

Uk∏ad rury ∏amanej rezalizowany
na dzia∏kach o ma∏ej powierzchni
Dzi´ki temu zwi´kszona jest prze
wodnoÊç cieplna instalacji co w
efekcie daje nieco lepszà spraw
noÊç urzàdzenia – przynajmniej
w odniesieniu do rur z PCW. Po pro-
stu u∏atwiona jest wymiana energii
cieplnej pomi´dzy zasysanym powie

trzem, a ziemià otaczajàcà wymien
nik. Substancje antybakter yjne
dodane do polimeru bazowego
powodujà, ˝e ca∏a rura ma takie
w∏aÊciwoÊci. W ten sposób elimino
wanych jest wiele bakterii (np. coli)
i drobnoustrojów. Poza tym rury te

Uk∏ad Tichelmana
w znacznym stopniu ograniczajà
nieprzyjemny ziemisty zapach nawet
w przypadku powstania zastoisk
wody (np. na skutek odkszta∏cenia
si´ rur spowodowanych osiadaniem
gruntu). Niestety za te zalety trzeba
doÊç du˝o zap∏aciç.
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˚wirowy gruntowy wymiennik cie
p∏a – to tradycyjne rozwiàzanie
o wielu zaletach pod warunkiem, ˝e
zostanie w∏aÊciwie zaprojektowane
i wykonane. To po prostu z∏o˝e p∏u
kanego ˝wiru oddzielone od gruntu
geow∏ókninà, zaopatrzone w czerp
ni´ powietrza, kana∏y rozprowadza
jàce i zwykle wentylator wymuszajà
cy ruch powietrza (spore opory), cza
sami w instalacj´ zraszajàcà z∏o˝e
RYS. 3. W domach jednorodzinnych
wystarczajàce jest zastosowanie
jednofrakcyjnego, czystego p∏ukane
go ˝wiru o uziarnieniu oko∏o 50 mm
w iloÊci 0 – 12 m3 FOT. 4, 5. Lepszym,
ale dro˝szym i bardziej skomplikowa
nym rozwiàzaniem jest zastosowanie
czystego ˝wiru o dwóch granulacjach
– w cz´Êci rozprowadzajàcej (o uziar
nieniu powy˝ej 60 mm) i akumulacyj
nej (o uziarnieniu 30 – 50 mm).
Podstawowe zalety ˝wirowego GWC
to wst´pne podgrzewanie powietrza
zimà, ch∏odzenie latem oraz filtro
wanie powietrza wchodzàcego do
budynku. Wa˝ne jest to, ˝e wi´k
szoÊç zanieczyszczeƒ zostaje zatrzy
mana wewnàtrz z∏o˝a, nast´pnie
sp∏ukana przez skraplajàcà si´ par´
wodnà i wch∏oni´ta w grunt. Trzeba
jednak pami´taç, ˝e co jakiÊ czas
mo˝e byç konieczne usuni´cia
zanieczyszczeƒ, czyli wyp∏ukanie
i ponowne u∏o˝enie z∏o˝a (zaleca si´
co 6ia– ca
8 ∏lat).
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sze jest to, ˝e ma ogromny
wp∏yw na wyglàd domu. Dach mo˝e
byç przecie˝ p∏aski lub stromy, pro
sty dwuspadowy lub rozbudowany
wielopo∏aciowy, kryty papà, dachów
kà, blacha, gontem, trzcinà. A to
oznacza, ˝e w zale
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Rys. 3. Schemat dzia∏ania ˝wirowego gruntowego wymiennika ciep∏a.

w przypadku zalania i zamulenia
˝wiru wodami gruntowymi, z powodu
powodzi, czy bardzo intensywnych
opadów (nieprzyjemny zapach).
Czasami konieczne jest wykonanie
dwóch ˝wirowych GWC, aby mo˝li
wa by∏a ciàg∏a dostawa Êwie˝ego
powietrza w odpowiedniej iloÊci. To
oczywiÊcie znacznie podnosi koszt
inwestycji, a jej op∏acalnoÊç staje si´
problematyczna. Poza tym nie ka˝dy
grunt i teren jest odpowiedni dla
wymiennika ˝wirowego, choç zawsze
znajdzie si´ jakieÊ kompromisowe
rozwiàzanie zwykle zwi´kszajàce
koszty przedsi´wzi´cia.
P∏y

wymiennik ciep∏a – to opatentowa
ny i doÊç drogi rodzaj wymiennika
bezprzeponowego. Sk∏ada si´ z kil
ku elementów:
• czerpni powietrza,
• przy∏àczy wykonanych z rur, z war
stwà antybakteryjnà,
• systemu p∏ytowych modu∏ów two
rzàcych pustà przestrzeƒ nad z∏o
˝em ˝wirowym (podsypkà gruboÊci
5 cm o uziarnieniu 10 – 20 mm),
• termoizolacji ze styropianu grubo
Êci 12 cm uk∏adanej ze spadkiem
8 – 10° oraz 1,5 m naddatkiem z ka˝
dej strony wymiennika,
• folii izolacyjnej.

www.rekuperatory.pl
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Fot. 4. ˚wirowy GWC z widocznà czerpnià powietrza uk∏adem rozsàcza
jàcym i przy∏àczem do budynku.
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Fot. 5. ˚wirowy gruntowy wymiennik ciep∏a przygotowany do u∏o˝enia
warstw izolacyjnych i obsypania gruntem.
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Rys. 6. Schemat dzia∏ania p∏ytowego gruntowego wymiennika ciep∏a.

W tym rozw iàz an iu pow iet rze
zewn´trzne przep∏ywa w przestrze
ni pomi´dzy z∏o˝em (gruntem), a
przykrywajàcymi go p∏ytami RYS. 6.
Dzi´ki temu mo˝liwa jest d∏uga pra
ca wymiennika bez koniecznoÊci
regeneracji gruntu. Zaletà sà rów
nie˝ ma∏e opory przep∏ywu powie
trza oraz wysoka sprawnoÊç tego
rozwiàzania. Trzeba jednak pami´
taç, ˝e p∏ytowy GWC musi byç
wykonany bardzo starannie, najle
piej przez doÊwiadczonych fachow
ców posiadajàcych odpowiedni
sprz´t FOT. 7, 8. W przeciwnym
razie skutecznoÊç jego dzia∏ania
mo˝e byç bardzo ograniczona (nie
op∏acalna w stosunku do poniesio
nych nak∏adów finansowych). Poza
tym wymiennik p∏ytowy, podobnie
jak ˝wirowy wra˝liwy jest na zalanie
wodà, a jego czyszczenie równie˝
polega na wykopaniu i wyp∏ukaniu
wymiennika.

SprawnoÊç gruntowych
wymienników ciep∏a

WAREBUD
Fot. 7. Równe pod∏o˝e z zag´szczonà podsypkà ˝wirowà to podstawa sukcesu przy p∏ytowym
GWC.

WAREBUD
Fot. 8. Panele i przy∏àcza p∏ytowego gruntowego wymiennika ciep∏a przed obsypaniem gruntem,
u∏o˝eniem styropianu itd.
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Decydujàc si´ na GWC nale˝y
zdawaç sobie spraw´, ˝e uzyskane
efekty energetyczne mogà si´ doÊç
znacznie ró˝niç nie tylko od danych
zamieszczonych w materia∏ach
reklamowych, ale tak˝e od oszcz´d-
noÊci osiàgni´tych np. przez znajo
mego z sàsiedniej miejscowoÊci.
WydajnoÊç GWC zale˝y bowiem od
kilku wa˝nych parametrów.
G∏´bokoÊç posadowienia grunto
wego wymiennika ciep∏a – przede
wszystkim zale˝y od rodzaju wymien
nika oraz poziomu wody gruntowej.
Oczyw iÊ cie
mo˝n a
przyjàç
zasad´, ˝e im g∏´biej tym lepiej, bo
na 4 – 5 m pod ziemià temperatura
gruntu jest prawie sta∏a i wynosi
oko∏o 10°C. To prawda, ale wtedy
koszty wykonania GWC gwa∏townie
rosnà. Potrzebny jest zatem rozsàd
ny kompromis. Uznane za optymalne
jest ustalenie, ˝e wierzch rur lub
z∏o˝a ˝wirowego znajduje si´ oko∏o
30 – 40 cm poni˝ej strefy przemarza
nia gruntu RYS. 9. OczywiÊcie mo˝li
we jest p∏ytsze posadowienie GWC
pod warunkiem u∏o˝enia nad nim
warstwy styropianu gruboÊci co

przewodnik budowlany
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najmniej 10 cm i dodatkowego obsy
pania ziemià (wypi´trzenie ponad
poziom terenu) RYS. 10, 11. To stan
dardowe rozwiàzanie w przypadku
wysokiego poziomu wody gruntowej.
Jednak stosuje si´ je równie˝ w celu
ograniczenie robót ziemnych, czyli
kosztów. Plusem jest to, ˝e symuluje
si´ warunki panujàce kilka metrów
pod powierzchnià terenu. Natomiast
minusem to, ˝e nieprzemakalna
warstwa styropianu utrudnia regene
racj´ gruntu. Warto bowiem pami´
taç, ˝e g∏ównym czynnikiem (noÊni
kiem ciep∏a) wp∏ywajàcym na zmian´
temperatur y gruntu sà opady
atmosferyczne. Z tego wzgl´du to
rozwiàzanie powinno si´ stosowaç
w ostatecznoÊci.
Wymiary gruntowego wymiennika
ciep∏a – w znacznej mierze zale˝à
od wielkoÊci domu, czyli od iloÊci
went ylow an eg o (dos tarc zan eg o)
powietrza. Oczywiste jest przecie˝,
˝e wi´kszy budynek b´dzie wyma
ga∏ zastosowania d∏u˝szych rur lub
z∏o˝a ˝wirowego o wi´kszej obj´to
Êci. Wtedy wzrastajà opory powie
trza, czyli sprawnoÊç GWC maleje.
Wa˝na jest tak˝e wielkoÊç dzia∏ki
budowlanej. Na niewielkim terenie
konieczne jest wielokrotne za∏amy
wanie ruroc iàgu co pow od uje
zmniejszenie sprawnoÊci wymien-
nika. Do du˝ego wzrostu oporów
powie
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ników ciep∏a. OczywiÊcie grunty gli
niaste sà korzystniejsze od piasz
czystych, czyli przepuszczalnych,
wilgotne lepsze od suchych. Warto
pami´taç, ˝e w gruncie gliniastym
o wilgotnoÊci oko∏o 10% mo˝na
odzyskaç oko∏o 2 razy wi´cej ener
gii cieplnej ni˝ w suchym gruncie
piaszczystym. Korzystne jest np.
okres ow e
zaw ilg oc en ie
dna
wymiennika ˝wirowego, poniewa˝
wtedy szybciej nast´puje regene-
racji z∏o˝a.
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Rys. 9. Strefy przemarzania gruntu w Polsce.
z∏o˝e ˝wirowe sk∏adajàce si´ z dwóch frakcji kruszywa

wysoki poziom
wody gruntowej

grunt rodzimy

Rys. 10. Wypi´trzenie gruntowego wymiennika ciep∏a ponad poziom terenu spowodowane wyso
kim poziomem wody gruntowej.
z∏o˝e ˝wirowe sk∏adajàce si´ z dwóch frakcji kruszywa

wysoki poziom
wody gruntowej

grunt rodzimy

Rys. 11. Wykor zystanie skarpy (naturalnych war unków terenowych) do budowy gruntowego
wymiennika ciepla.
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Lead

dobrze

Rys. 12. Dopuszczalny uk∏ad gruntowego rurowego wymiennika ciep∏a
z za∏amaniami pod kàtem 90° (du˝e opory powietrza).
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wymienników ciep∏a jest maksymal
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Rys. 13. Dopuszczalny uk∏ad gruntowego rurowego wymiennika ciep∏a
z za∏amaniami pod kàtem 90° (du˝e opory powietrza).
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Trzeba mieç ÊwiadomoÊç, ˝e ka˝dy gruntowy wymiennik
ciep∏a wymaga regenaracji. Po prostu ciep∏o pozyskane
z gruntu musi byç uzupe∏nione, a do tego potrzebny jest
czas. Oznacza to, ˝e ka˝da instalacja wentylacyjna z GWC
powinna byç zaopatrzona w dodatkowà czerpni´ powietrza
(np. Êciennà), ewentualnie podwójny uk∏ad wymienników.



nieprzyjemnego zapachu piwnicy. Problem ten dotyczy
równie˝ ˝wirowych GWC szczególnie wtedy, gdy z∏o˝e jest
zanieczyszczone organicznie lub kruszywo niezbyt
dok∏adnie wyp∏ukane (zawiera frakcje muliste).

Gruntowych wymienników ciep∏a nie powinno si´
sytuowaç pod budynkami, utwardzonymi drogami, czy
placami. Te miejsca stwarzajà du˝e ryzyko uszkodzeƒ
mechanicznych w wyniku osiadania gruntu lub zgniecenia
np. przez ci´˝ki samochód asenizacyjny, a wtedy remont
wymiennika b´dzie bardzo trudny i kosztowny.
Problematyczna (d∏ugotrwa∏a) jest tak˝e regeneracja
gruntu w takich miejscach.

Nale˝y te˝ pami´taç, ˝e wykonywanie gruntowych
wymienników ciep∏a ma sens tylko przy zastosowaniu
w domu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciep∏a. Po prostu jest to uk∏ad wspomagajàcy, który
w przypadku prostego rekuperatora krzy˝owego mo˝e
spowodowaç wzrost jego sprawnoÊci nawet o 50%.
W rozwiàzaniach bardziej zaawansowanych np.

Koszt wykonania gruntowego wymiennika ciep∏a dla
domu jednorodzinnego mo˝e si´ wahaç od 4 do oko∏o
15 tysi´cy z∏otych. W zale˝noÊci od rodzaju wymiennika,
warunków gruntowo-wodnych, wielkoÊci domu, systemu
grzewczego, rodzaju rekuperatora, zwrot nak∏adów
inwestycyjnych (w formie zaoszcz´dzonej energii cieplnej)
nast´puje zwykle po 4 – 12 latach.
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z rekuperatorami przeciwpràdowymi, spiralnymi
temperatura powietrza nawiewanego mo˝e byç tylko o 2°C
ni˝sza od panujàcej w pomieszczeniu.

przewodnik budowlany





