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Експериментальний стенд 
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Експериментальний стенд складається з основних частин: 
1. Приймальний пристрій (розташовано в захищеному від прямого сонячного випромінювання місці). 
2. Теплообмінник ґрунт-повітря (труба ПВХ Ø 110) довжиною 43 м.п., що закопаний на глибині 2,5 м. 
3. Вентилятор Вентс ТТ200 для прокачування повітря по теплообміннику. 
4. Вимірювальної системи: 
 - термоанемометр Testo,  
 - напівпровідникові датчики BME280, що реєструють температуру, вологість та тиск повітря  – 2 шт, 
 - вторинний прилад на основі мікропроцесора для збереження інформації на flash-носій (Manhattan); 
 - напівпровідникові датчики температури (в грунті) – 33 шт (10 – горизонтально, 23 - вертикально); 
 - вторинний прилад на основі мікропроцесора для збереження інформації на flash-носій (Manhattan2); 



Доповнення експериментального стенду датчиками для моніторингу 
температурного поля масиву ґрунту в зоні гунтово-повітряного теплообмінника 



Розміщення датчиків в ґрунті 

Т4 та Т11 – відхилення більш ніж на 2°С 



Дослідження режимів експлуатації грунтово-повітряного теплообінника 

Реєстрація параметрів системи проводилась протягом декількох періодів: 

Температура повітря на вході та виході: з періодичністю опитування датчиків 1 хвилина: 

1) 17 – 18.08.2018р. 2) 28.08 – 01.09.2018р. 3) 03 – 05.09.2018р. 

З періодичністю опитування датчиків – 10 хвилин: 4) 11 – 12.09.2018р. 5) 01.10 – 15.11.2018р.  

6) 20.11 – 27.12.2-18р. 7) 09.01 – 07.02.2019р. 8) 13.02 – 15.03.2019р. 9) 20.03 – 17.06.2019р. 

10) 26.06 – 8.08.2019р.; 11) 12.08 – по сьогодні. 

Температура масиву ґрунту: з періодичністю 30 хв - 1) 21.06 – 26.06.2019; 2) 4.07 – 12.07.2019;  

З періодичністю 10 хв: 3) 12.07 – 8.08.2019; 4) 13.08 – 4.09.2019; 5) 17.09 – по сьогодні 

Графік температур повітря на вході та виході з грунтово-повітряного теплообмінника за весь 
період дослідження. 
Перепад температур зовнішнього повітря зареєстровано від -13°С до +38°С, тоді як перепад 
температур повітря вихідного з теплообмінника від 2°С до 18°С в залежності від пори року. 



Порівняння експлуатації грунтово-повітряного теплообмінника (ГПТО) протягом року 

Аналізуючи графік, можна стверджувати, що експлуатація ГПТО протягом року не впливає 
на теплотехнічні характеристики системи – температура повітря на виході з ГПТО майже 
однакова 17-18°С 



Значення температури ґрунту вище ГПТО (датчики Т8-Т20) за період 12.07 – 8.08 

Добові коливання температури на значення температури ґрунту  
Т15 (570мм від поверхні ґрунту) не впливають 

 

t,°C 

Час, 10хв 



Значення температури ґрунту вище ГПТО (датчики Т8-Т20) за період 13.08 – 4.09 

Добові коливання температури на значення температури ґрунту  
Т15 (570мм від поверхні ґрунту) не впливають 

t,°C 

Час, 10хв 



Значення температури ґрунту нижче ГПТО (датчики Т1-Т7) за період 12.07 – 8.08 

Експлуатація ГПТО не впливає на значення температури ґрунту  
(датчик Т2) на відстані 295мм нижче від ГПТО. 

 

t,°C 

Час 



Значення температури ґрунту нижче ГПТО (датчики Т1-Т7) за період 13.08 – 4.09 

Експлуатація ГПТО не впливає на значення температури грунту  
(датчика Т2) на відстані 295мм нижче від ГПТО 

 

t,°C 

Час 



Значення температури ґрунту на рівні ГПТО датчики G1-G13 за період 12.07 – 8.08 

Експлуатація ГПТО не впливає на значення температури грунту 
 (датчик G8) на відстані 375 мм від ГПТО 

t,°C 

Час 



Значення температури ґрунту на рівні ГПТО датчики G1-G13 за період 13.08 – 4.09 

Експлуатація ГПТО не впливає на значення температури грунту (датчика G8)  
на відстані 375 мм від ГПТО 

 

t,°C 

Час 



Графік усереднених значень температури ґрунту за період 12.07 – 8.08.2019р. 

t,°C 

Глибина, м 



Розрахунок ефективності вентиляції із застосуванням ГПТО і 
рекуперації тепла 

Згідно норм мінімальна витрата зовнішнього повітря на вентиляцію приміщення  
на одну людину становить  7 л/с, або 25,2 м3/годину. 
 
У зимовий період середньодобова температура протягом 80 днів становить - 5 ° С. Для доведення 
її до комфортної, необхідно нагрівати до + 20 °С. Таким чином: 
• При відсутності системи утилізації тепла на нагрів 25,2 м³/год на Δt = 25 ° С необхідно затратити: 
Р (Wt) = L (m³ / h) x 0.34 x Δt (ºС) = 25,2 м³ / год х 0,34 х 25 = 214,2 Вт. 
 
• При використанні геотермальної системи відбувається підігрів зовнішнього повітря до + 5 ° С, 
при цьому повітрю передається: 
Р (Wt) = L (m³ / h) x 0.34 x Δt (ºС) = 25,2 м³ / год х 0,34 х 10 = 85,7 Вт. 
 
• При подальшому використанні припливно-витяжної установки з рекуперацією тепла, повітря 
підігрівається до + 12 ° С: 
Р (Wt) = L (m³ / h) x 0.34 x Δt (ºС) = 25,2 м³ / год х 0,34 х 7 = 60 Вт. 
 
Економія теплової енергії при геотермальній системі вентиляції з ПВУ у зимовий період: 

(85,7+60) / 214,2 * 100 = 68 % 
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Висновки: 
1. Доведено, що система геотермальної вентиляції використовує 

поновлюване джерело енергії (гео), так як за рік експлуатації параметри 
роботи не змінилися, відповідно, при експлуатації такої системи на 
екологію не впливаємо. 

2. Добові коливання температури атмосферного повітря впливають на 
температурний стан поверхневого шару ґрунту на глибину до 60 см. 

3. Температурний вплив роботи ґрунтово-повітряного теплообмінника 
(ГПТО) на масив ґрунту розповсюджується на відстань до 40 см, відповідно 
можна укладати такі трубні системи з кроком більше 80 см. 

4. Зареєстровано експериментально, що значні погодні коливання 
температури атмосферного повітря («декадні») впливають на 
температурний стан масиву ґрунту до глибини 2,25 метрів. 

5. Систему геотермальної вентиляції не доцільно використовувати в період 
весняного міжсезоння – в цей період відбувається охолодження 
припливного повітря, так як масив ґрунту в межах ГПТО охолоджений 
після зимової експлуатації. 

6. Економія теплової енергії при використанні геотермальної вентиляції з 
рекуперацією тепла в зимовий період становить  68 %. 

Дякуємо за увагу! 


