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RODOWISKOWE ASPEKTY
WYKONYWANIA I EKSPLOATACJI
OTWOROWYCH WYMIENNIKÓW CIEP£A
1.

WSTÊP

Wykorzystanie darmowej, czystej energii odnawialnej zmagazynowanej w górotworze
gwarantuje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz racjonalizacjê wykorzystania
energii wytwarzanej z paliw kopalnych. Jednak wykorzystanie energii Ziemi o niskiej entalpii jako dolnego ród³a dla instalacji pomp ciep³a wi¹¿e siê z koniecznoci¹ wykonania
otworowych wymienników ciep³a, porednicz¹cych w wymianie.
Wiercenie otworu pod wymiennik otworowy oraz jego póniejsze u¿ytkowanie wi¹¿e
siê z pewnymi zagro¿eniami dla rodowiska naturalnego, zw³aszcza w miejscu prowadzenia prac wiertniczych. Ca³kowite wyeliminowanie wszystkich zagro¿eñ nie jest mo¿liwe,
jednak w znacznym stopniu mo¿na je ograniczyæ. Równie¿ w³aciwa eksploatacja wymienników otworowych pozwala na bezpieczn¹ wymianê ciep³a z górotworem [6, 11, 1315].
Zagro¿enia dla rodowiska zwi¹zane z pozyskaniem ciep³a z górotworu o niskiej entalpii mo¿na podzieliæ na dwie grupy [3, 6, 7, 12]:
1) zagro¿enia podczas wykonywania wymienników otworowych:
 degradacja powierzchni terenu przez urz¹dzenia i sk³adowanie materia³ów,
 zanieczyszczenie wód gruntowych p³uczk¹ wiertnicz¹,
 emisja ha³asu generowanego przez urz¹dzenia wiertnicze,
 emisja drgañ generowanych przez narzêdzie urabiaj¹ce ska³ê;
2) zagro¿enia podczas eksploatacji otworowych wymienników ciep³a:
 zanieczyszczenie wód gruntowych nonikiem energii wype³niaj¹cym przewody
otworowego wymiennika ciep³a,
 po³¹czenie poziomów wodononych o ró¿nych cinieniach piezometrycznych i wywo³anie miêdzy nimi przep³ywu wód na skutek z³ego zacementowania otworu.
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Wymienione zagro¿enia wystêpuj¹ce podczas wykonywania otworowych wymienników ciep³a (rys. 1) s¹ nierozerwalnie zwi¹zane z prowadzeniem prac wiertniczych i nie ma
mo¿liwoci ca³kowitego ich wyeliminowania. Niebezpieczeñstwom w czasie eksploatacji
mo¿na zapobiegaæ m.in. przez odpowiednie i staranne wykonanie otworowych wymienników ciep³a.

Rys. 1. Wykonywanie otworowego wymiennika ciep³a otwór AGH LG2

2.

ZAGRO¯ENIA WYSTÊPUJ¥CE PODCZAS WYKONYWANIA
OTWOROWYCH WYMIENNIKÓW CIEP£A

Wykonanie instalacji technicznej dostarczaj¹cej do pomp ciep³a energiê o niskiej entalpii pochodz¹c¹ z górotworu wymaga odwiercenia otworów, do których zostanie zapuszczona armatura otworowych wymienników ciep³a i nastêpnie skonsolidowana z górotworem przy u¿yciu zaczynu uszczelniaj¹cego [16, 17]. Specyfika prac wiertniczych zwi¹zanych z wykonaniem otworowych wymienników ciep³a o typowej g³êbokoci (do 150 m)
wymaga u¿ycia wiertnicy (najczêciej zamontowanej na podwoziu samochodu ciê¿arowego) umo¿liwiaj¹cej odwiercenie otworu metod¹ obrotow¹ z u¿yciem p³uczki wiertniczej
przygotowanej na bazie wody lub p³uczki powietrznej oraz dodatkowych urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych cementacjê otworu. Wykonanie takiego otworu zwi¹zane jest z emisj¹ do rodowiska ha³asu, generowanego przez silniki napêdowe wiertnicy, o wielkoci 80÷92 dB, co
znacznie przekracza dopuszczalne normy w odniesieniu do terenów zabudowy mieszkalnej
wynosz¹ce w porze dziennej 55 dB i w porze nocnej 45 dB. Problem emisji ha³asu podczas
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prowadzenia tego rodzaju prac wiertniczych jest bardzo istotny z uwagi na fakt, ¿e wiêkszoæ otworowych wymienników ciep³a wykonuje siê w s¹siedztwie budynków w gêstej
miejskiej zabudowie, a konieczna do celów grzewczych d³ugoæ wymienników otworowych (przy redniej g³êbokoci otworów 100÷150 m) wykonywanych przy budynku mieszkalnym wymaga kilkudniowej pracy wiertnicy. Szczególne zagro¿enie ha³asem, w zwi¹zku
z wykonywaniem takich otworów wystêpuje podczas prowadzenia prac wiertniczych metod¹ udarow¹ z wykorzystaniem m³otków wg³êbnych napêdzanych sprê¿onym powietrzem.
Poziom ha³asu emitowanego do rodowiska przekracza w takich przypadkach 90 dB.
Kolejnym zagro¿eniem dla rodowiska, wystêpuj¹cym zw³aszcza podczas przewiercania ska³ twardych, jest emisja wibracji, zwi¹zana z prac¹ narzêdzia na dnie otworu. Problem
ten jest szczególnie istotny przy wykonywaniu otworów metod¹ udarow¹ z wykorzystaniem m³otków wg³êbnych. Ograniczenie wibracji w takich przypadkach mo¿na uzyskaæ
m.in. dziêki zmianie techniki i technologii wiercenia [4, 8].
Wykonanie otworów do celów grzewczych zwi¹zane jest równie¿ z degradacj¹ gleb
i gruntów na terenie prowadzonych prac. Wiertnice wykorzystywane do dr¹¿enia tego rodzaju otworów (na podwoziu ko³owym lub g¹siennicowym) wymagaj¹ zajêcia odpowiednio du¿ej powierzchni terenu, zw³aszcza ¿e ze wzglêdów technologicznych wiercone otwory nie powinny byæ rozmieszczone blisko siebie. Ponadto otworowe wymienniki ciep³a
bardzo czêsto sytuowane s¹ na terenach ju¿ zagospodarowanych, co wymaga od wykonawcy prac wiertniczych nale¿ytej dba³oci o ograniczenie degradacji powierzchni terenu
do obszaru niezbêdnego do ich wykonania. Takie rozwi¹zanie redukuje równie¿ wielkoæ
zajmowanego terenu, a przede wszystkim koszty zwi¹zane z jego rekultywacj¹ [3, 6, 7, 13]
(rys. 2).
a)

b)

Rys. 2. Miejsce wykonania wymienników otworowych przed zakoñczeniem (a)
i po zakoñczeniu prac (b)
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Teren, na którym przewidziane jest magazynowanie materia³ów u¿ywanych do wykonania instalacji oraz postawienie osprzêtu wiertniczego i elementów obiegu p³uczkowego,
powinien byæ tak zabezpieczony, aby nie dochodzi³o do degradacji gleb i gruntów w wyniku rozlania lub rozsypania siê substancji toksycznych stosowanych w procesie wiercenia
i do budowy instalacji grzewczej.
U¿ycie p³uczki do wiercenia wymaga nale¿ytej starannoci zw³aszcza podczas obs³ugi
armatury p³uczkowej, w tym zwrócenia szczególnej uwagi na stan szczelnoci po³¹czeñ
(rys. 3). Rozszczelnienie przewodów mo¿e skutkowaæ nieprzewidzianym gwa³townym wyp³ywem p³uczki pod wysokim cinieniem.

Rys. 3. Zbiornik na p³uczkê powracaj¹c¹ z otworu wiertniczego

Technika wiercenia obrotowego z u¿yciem p³uczki wiertniczej, szczególnie podczas
przewiercania warstw przepuszczalnych i p³ytko zalegaj¹cych, niesie z sob¹ ryzyko migracji p³ynu wiertniczego do wód gruntowych. Fakt ten znacznie ogranicza gamê substancji
mo¿liwych do zastosowania w p³uczce wiertniczej wykorzystywanej podczas wiercenia
otworów do celów grzewczych. P³uczki do tych celów nale¿y sporz¹dzaæ z wykorzystaniem substancji obojêtnych dla rodowiska lub ulegaj¹cych samoczynnemu rozk³adowi,
dopuszczonych do kontaktu z wod¹ pitn¹.
P³uczki przyjazne rodowisku powinny byæ sporz¹dzone g³ównie na osnowie materia³ów ilastych i soli mrówczanowych. Jednak ze wzglêdu na wysoki koszt sporz¹dzenia
p³uczki mrówczanowej nie jest ona powszechnie stosowana do wiercenia otworów o ma³ej
g³êbokoci. P³uczki z zawartoci¹ biodegradowalnych polimerów utrzymuj¹ stabilnoæ pa782

rametrów reologicznych, jednak rozk³ad polimerów powoduje rozwój bakterii i mo¿liwe s¹
sytuacje, w których nastêpuje zanieczyszczenie wód podziemnych bakteriami. Ma to miejsce zw³aszcza w warunkach du¿ych zaników p³uczki w trakcie wiercenia otworu. Wiercenie otworu przy u¿yciu p³uczki samorodnej nie gwarantuje natomiast w³aciwego wynoszenia zwiercin i powoduje komplikacje, szczególnie podczas przewiercania ska³ ilastych.
Z receptur p³uczek stosowanych do wiercenia otworowych wymienników ciep³a zdecydowanie powinno siê wyeliminowaæ pochodne skrobi i celulozy, polimery d³ugo utrzymuj¹ce siê w strefie przyodwiertowej, oleje i chlorki [1, 3, 6, 7, 15].
3.

ZAGRO¯ENIA WYSTÊPUJ¥CE PODCZAS EKSPLOATACJI
OTWOROWYCH WYMIENNIKÓW CIEP£A

Instalacja grzewcza wykorzystuj¹ca za porednictwem otworowych wymienników
ciep³a energiê Ziemi o niskiej entalpii wymienia energiê z górotworem. Proces ten jest
mo¿liwy dziêki nonikowi ciep³a, którym jest p³yn u¿yty jako czynnik roboczy w uk³adzie
cyrkulacyjnym. Musi on odpowiadaæ wielu wymaganiom wynikaj¹cym ze specyfiki ród³a
ciep³a. Nonikiem ciep³a stosowanym w otworowym wymienniku ciep³a mo¿e byæ woda,
solanka oraz wodny roztwór alkoholu lub glikolu. Zastosowanie innych cieczy jest nieop³acalne. W tabeli 1 przedstawiono podstawowe w³aciwoci p³ynów stosowanych w otworowych wymiennikach ciep³a.
Tabela 1
Parametry noników ciep³a stosowanych w wymiennikach otworowych [2, 9, 10]

Koncentracja
w wodzie,
%

Wspó³czynnik
przewodnoci
cieplnej
λ,
W⋅m–1⋅K–1

Ciep³o
w³aciwe
Cp,
J⋅kg–1⋅K–1

Gêstoæ
ρ,
kg⋅m–3

Lepkoæ
η,
Pa⋅s

Temperatura
zamarzania
T,
K

25

0,48

3795

1052

0,0052

259

33

0,453

3565

1068

0,0076

252

25

0,475

3930

1033

0,0079

263

33

0,45

3725

1042

0,0112

256

Metanol

25

0,45

4000

960

0,004

253

Eetanol

25

0,44

2450

960

0,0076

258

25

0,534

3080

1247

0,0039

260

33

0,524

2830

1336

0,0056

253

20

0,53

3050

1195

0,0037

255

Nonik ciep³a

Glikol
monoetylenowy
Glikol
monopropylenowy

Wêglan potasu
Chlorek wapnia
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Zastosowanie wody jako nonika ciep³a o wartoci powy¿ej 273 K ogranicza temperatura krzepniêcia. Woda bez dodatków obni¿aj¹cych temperaturê jej zamarzania nie powinna mieæ temperatury ni¿szej ni¿ 24 oC, dziêki czemu powierzchniowa armatura instalacji
jest zabezpieczona przed obladzaniem siê. Pozytywnym aspektem zastosowania czystej
wody jest wyeliminowanie ryzyka negatywnego oddzia³ywania na rodowisko w razie wycieku [3, 6, 7, 11].
Obni¿enie temperatury krzepniêcia nonika energii wymusza koniecznoæ sporz¹dzenia wodnego roztworu soli metali lub glikoli. Zaleca siê u¿ywanie 30-procentowego roztworu glikolu propylenowego, który jest biodegradowalny. Roztwór soli powoduje siln¹
korozjê elementów metalowych. Z literatury [6, 7] wynika, ¿e najkorzystniejsz¹ ciecz¹ robocz¹ wykorzystywan¹ w instalacji otworowych wymienników ciep³a jest woda wzbogacona o odpowiedni¹ zawartoæ glikolu propylenowego. Glikol etylenowy nie jest stosowany,
gdy¿ jest toksyczny nawet w niewielkich stê¿eniach [5].
Metanol i etanol to alkohole jednowodorotlenowe. Zastosowanie alkoholu (metanolu
i etanolu) jest ograniczone ze wzglêdu na parowanie, rosn¹ce wraz ze wzrostem temperatury. Zalet¹ alkoholi s¹ natomiast ich niskie ceny. W zale¿noci od potrzeb do wody wprowadzane powinny byæ dodatki w postaci inhibitorów korozji, odpieniaczy oraz rodków uniemo¿liwiaj¹cych rozwój organizmów ¿ywych. Nale¿y pamiêtaæ o wp³ywie wszelkich dodatków na korozjê systemu i stan rodowiska, zw³aszcza dodatków obni¿aj¹cych temperaturê
zamarzania wody. W celu kontroli parametrów obiegu i szczelnoci uk³adu oraz do przygotowania odpowiedniej iloci nonika ciep³a konieczna jest znajomoæ objêtoci poszczególnych przestrzeni w konstrukcji otworowego wymiennika ciep³a. W uk³adzie cyrkulacyjnym
przewidzieæ nale¿y miejsce s³u¿¹ce do dot³aczania lub poboru czynnika grzewczego. Ponadto uk³ad powinien byæ wyposa¿ony w nadcinieniowy przeponowy zbiornik wyrównawczy z manometrem, umo¿liwiaj¹cy kontrolê szczelnoci instalacji. Zbiornik ten umo¿liwia równie¿ rozszerzanie siê p³ynu w razie wzrostu temperatury, co zapobiega rozerwaniu
instalacji [11].
W³aciwe wype³nienie wymiennika otworowego zaczynem uszczelniaj¹cym uniemo¿liwia przep³yw wód miêdzy poziomami wodononymi o ró¿nych cinieniach piezometrycznych. Wymiennik otworowy nale¿y cementowaæ z zastosowaniem dodatkowego przewodu
pozwalaj¹cego wprowadziæ zaczyn uszczelniaj¹cy na dno otworu i wyt³oczyæ nim p³uczkê
wiertnicz¹ z otworu (rys. 4). Zaczyn uszczelniaj¹cy powinien siê ponadto odznaczaæ odpowiedni¹ wytrzyma³oci¹, nisk¹ przepuszczalnoci¹ oraz ma³ym odstojem [14]. Wysoka
wartoæ odstoju wymusza koniecznoæ docementowania otworu. Z³¹ praktyk¹ cementowania otworowych wymienników ciep³a jest wprowadzanie zaczynu cementowego od góry
oraz wype³nianie otworu kruszywem mineralnym. Takie skonsolidowanie armatury wymiennika w otworze stwarza mo¿liwoæ migracji wód podziemnych pomiêdzy poziomami
o ró¿nym cinieniu. Na rysunku 4 przedstawiono schemat cementowania wymiennika
otworowego przez przewód wiertniczy opuszczony na dno otworu.
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Przewód do cementowania

Rys. 4. Cementowanie wymiennika otworowego przez przewód

4.

WNIOSKI

1) Pozyskanie zgromadzonej w górotworze i wodach podziemnych energii o niskiej entalpii pozwala ograniczyæ zu¿ycie energii i emisjê gazów cieplarnianych.
2) Negatywne oddzia³ywanie prac wiertniczych na rodowisko mo¿e wyst¹piæ przede
wszystkim w formie emisji ha³asu i drgañ.
3) Emisjê ha³asu do rodowiska mo¿na skutecznie ograniczyæ dziêki zastosowaniu wiertnic z nowoczesnymi systemami ochronnymi silników napêdowych i uk³adów przenoszenia napêdu.
4) W celu ograniczenia emisji drgañ do rodowiska nale¿y w³aciwie dobraæ technikê
i technologiê wiercenia otworów pod wymienniki ciep³a, zw³aszcza w przypadku
przewiercania ska³ charakteryzuj¹cych siê du¿¹ zwiêz³oci¹.
5) W celu zabezpieczenia wód podziemnych przed ich zanieczyszczeniem substancjami
u¿ywanymi do sporz¹dzenia p³uczek wiertniczych nale¿y stosowaæ jedynie materia³y
obojêtne dla rodowiska.
6) Warunkiem wyeliminowania przep³ywu wód podziemnych pomiêdzy poziomami
o ró¿nych cinieniach piezometrycznych jest w³aciwe wype³nienie otworowych wymienników ciep³a zaczynem uszczelniaj¹cym, najlepiej metod¹ przez przewód od do³u
otworu.
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