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ΠΙΝΕΣ ΧΑΛΨΞ ΕΑΡΤΗ ΤΥΒΕ ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΧΕ
Κειτη Βοτηωελλ
Ριχηαρδ Wατκινσ

Κεντ Σχηοολ οφ Αρχηιτεχτυρε,
Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ, Χαντερβυρψ, ΥΚ
Κεντ Σχηοολ οφ Αρχηιτεχτυρε

κ.βοτηωελλ≅κεντ.αχ.υκ

Φιγ 1: Τηε Πινεσ Χαλψξ βυιλδινγ ιν ιτσ χοασταλ σεττινγ

Ρεσεαρχη συmmαρψ
Ιν τεmπερατε χλιmατεσ εαρτη τυβεσ αχηιεϖε ινχρεασεδ χοmφορτ ιν συmmερ ανδ τηε πρε−ηεατινγ οφ ινλετ
αιρ ιν ωιντερ, ρεδυχινγ τηε ρεθυιρεmεντ φορ χοολινγ ανδ ηεατινγ. Τηισ στρατεγψ ωασ αδοπτεδ το πρε−
τεmπερ αιρ εντερινγ α σmαλλ χονφερενχε χεντρε βυιλδινγ ιν Κεντ, ΥΚ. Τηε εαρτη τυβε ισ αβουτ 16m λονγ
χοmπρισινγ α χονχρετε πιπε ωιτη αν ιντερναλ διαmετερ οφ 0.6m. Τηε πιπε ισ λοχατεδ αππροξιmατελψ 1.5m
βελοω γρουνδ λεϖελ. Α ϖερψ λοω ενεργψ φαν ατ τηε ουτλετ ενδ δραωσ αιρ τηρουγη τηε τυβε ανδ πυσηεσ ιτ
τηρουγη α ηεατ εξχηανγερ βεφορε ιτ ισ διστριβυτεδ ϖια δυχτσ ιν τηε βυιλδινγ. Τηισ παπερ ρεπορτσ ον τηε
ρεσυλτσ οφ mονιτορινγ τηε εαρτη τυβε τεmπερατυρεσ ανδ αιρ ϖελοχιτιεσ υνδερ διφφερεντ ωεατηερ
χονδιτιονσ. Τεmπερατυρε σενσορσ ωερε ποσιτιονεδ εξτερναλλψ ανδ ατ βοτη ενδσ οφ τηε εαρτη τυβε. Αν
ανεmοmετερ ωασ φιξεδ ιν πλαχε 4m φροm τηε ινλετ ενδ. Τηισ
χαλιβρατεδ ανδ τηε ϖελοχιτψ προφιλε οφ τηε αιρ φλοω ιν τηε τυβε ωασ εσταβλισηεδ. Τηε αιρ ιν τηε τυβε ωασ
φουνδ το ηαϖε αν αλmοστ υνιφορm ϖελοχιτψ προφιλε, ωηιχη ισ λικελψ το βε χαυσεδ βψ τηε χονσιδεραβλε
τυρβυλενχε χρεατεδ βψ χηανγεσ ιν τηε διρεχτιον οφ τηε τυβε, ανδ τηε διmενσιονσ οφ τηε πιπε ρελατιϖε το
τηε φλοω ρατε. Τηισ ινδιχατεσ τηατ τηε σψστεm ωασ ωελλ−δεσιγνεδ το mαξιmισε τηε ηεατ εξχηανγε
ποτεντιαλ οφ τηε δυχτ. Τηε ενεργψ χοντριβυτιον οφ τηε εαρτη ιν πρε−ηεατινγ ανδ πρε−χοολινγ τηε αιρ ηασ
βεεν χαλχυλατεδ ατ αππροξιmατελψ 500W φορ εαχη δεγρεε Κελϖιν ραισεδ ορ λοωερεδ, χοmπαρεδ το ονλψ
18W ποωερ χονσυmεδ βψ τηε φανσ. Τηισ δεmονστρατεσ τηατ εαρτη τυβεσ χαν mακε α ϖερψ σιγνιφιχαντ
χοντριβυτιον το προϖιδινγ ηεατινγ ανδ χοολινγ, ωιτη ϖερψ λοω χαρβον εmισσιονσ. Εαρτη τυβεσ αρε α
δυραβλε ανδ λοω−χοστ mετηοδ οφ προϖιδινγ ρεσιλιενχε ιν τηε φαχε οφ χλιmατε χηανγε.
Κεψωορδσ: εαρτη τυβεσ, εαρτη χοολινγ, πασσιϖε δεσιγν, λοω ενεργψ δεσιγν, νατυραλ ϖεντιλατιον, Πασσιϖηαυσ
πρινχιπλεσ, ηψβριδ σψστεmσ, mιξεδ−mοδε σψστεmσ

1. Ιντροδυχτιον
Τηε Πινεσ Χαλψξ ισ αν ιννοϖατιϖε λοω−ενεργψ
“ M
B K , ον
τηε σουτη χοαστ οφ τηε ΥΚ. Τηε βυιλδινγ ισ
λοχατεδ ιν α παρκλανδ σεττινγ ανδ ωασ
χοmπλετεδ ιν 2006.
Τηε ενεργψ στρατεγψ φορ τηε βυιλδινγ ισ φουνδεδ
ον πασσιϖε δεσιγν πρινχιπλεσ, βασεδ ον τηε
Πασσιϖηαυσ στανδαρδ. Τηε βυιλδινγ ηασ ϖερψ ηιγη
λεϖελσ οφ ινσυλατιον, αιρ−τιγητ χονστρυχτιον,
mεχηανιχαλ ϖεντιλατιον ηεατ ρεχοϖερψ (ΜςΗΡ),
ανδ αν εαρτη τυβε.
Τηε βυιλδινγ χοmπρισεσ τωο mαιν χονφερενχε
χιρχυλαρ ιν φορm. Τηε ρουνδελσ ηαϖε χιρχυλαρ
ροοφλιγητσ ατ τηειρ χεντρε, χαλλεδ οχχυλι. Τηερε
αρε ανχιλλαρψ σπαχεσ φορ βαρ, κιτχηεν, WΧσ ανδ α
πλαντ ροοm. Τηε γροσσ φλοορ αρεα ισ
αππροξιmατελψ 400 m2.
Ιννοϖατιϖε συσταιναβλε χονστρυχτιον τεχηνιθυεσ
ινχλυδε ραmmεδ χηαλκ ωαλλσ mαδε ωιτη
mατεριαλ εξχαϖατεδ ον σιτε, ανδ γυσταϖινο−
ϖαυλτεδ ροοφσ/χειλινγσ, χονστρυχτεδ φροm τιλεσ
mανυφαχτυρεδ λοχαλλψ φροm ωαστε χλαψ.
Ιν 2012 α συχχεσσφυλ αππλιχατιον ωασ mαδε βψ
τηε αυτηορ
UK T
“
B
περφορmανχε υνδερ ιτσ Βυιλδινγ Περφορmανχε
Εϖαλυατιον (ΒΠΕ) προγραmmε. Τηε τωο−ψεαρ
προγραmmε οφ ωορκ χοmmενχεδ ιν Σεπτεmβερ
2012 ανδ ωασ χοmπλετεδ ιν Οχτοβερ 2014. Τηε
ωορκ ινχλυδεδ τηερmαλ ιmαγινγ ανδ δαψλιγητ
συρϖεψσ, ασ ωελλ ασ τηε mονιτορινγ οφ
τεmπερατυρεσ ανδ ηυmιδιτψ ατ ϖαριουσ ποιντσ:
εξτερναλλψ, ωιτηιν τηε mαιν σπαχεσ οφ τηε
βυιλδινγ ανδ ωιτηιν τηε εαρτη τυβε. Αιρ
ϖελοχιτιεσ, ενεργψ χονσυmπτιον, ινσολατιον ανδ
οτηερ δατα ωασ χολλεχτεδ.

Τηισ παπερ φοχυσσεσ ον τηε περφορmανχε οφ τηε
εαρτη τυβε.

2. Dεσιγν
2.1 Εαρτη τυβε δεσιγν πρινχιπλε
Τηε δεσιγν ιντεντιον φορ τηε εαρτη τυβε ωασ
τηατ ιτ ωουλδ πρε−ηεατ φρεση αιρ ιν ωιντερ, το
ρεδυχε ηεατινγ χοστσ ανδ χαρβον εmισσιονσ,
ανδ χοολ φρεση αιρ ιν συmmερ, το ιmπροϖε
χοmφορτ ωιτηουτ τηε νεεδ φορ αιρ−χονδιτιονινγ.
Τηισ ωασ βασεδ ον τηε κνοωλεδγε τηατ τηε
γρουνδ τεmπερατυρε ατ α χερταιν δεπτη βελοω
γρουνδ λεϖελ ισ ϖερψ σταβλε ανδ αππροξιmατεσ το
τηε αϖεραγε αννυαλ εξτερναλ τεmπερατυρε. Τηε
δεπτη ατ ωηιχη τηε γρουνδ τεmπερατυρε ισ
σταβλε ϖαριεσ αχχορδινγ το σοιλ τψπε ανδ
mοιστυρε χοντεντ. Υσυαλλψ σψστεmσ βυριεδ το α
δεπτη οφ 2 4 m γιϖε τηε βεστ εχονοmιχ ρετυρν
ωιτηουτ ινχυρρινγ προηιβιτιϖε εξχαϖατιον χοστσ
(ΧΙΒΣΕ, 2005). Αλονγ τηε σουτη χοαστ οφ τηε
ΥΚ, τηε αϖεραγε εξτερναλ τεmπερατυρε ισ
αππροξιmατελψ 11°Χ. (Μετ Οφφιχε)
Ασ τηε ινλετ αιρ πασσεσ τηρουγη τηε εαρτη τυβε ιτ
εξχηανγεσ ηεατ ωιτη τηε γρουνδ ϖια τηε ωαλλ οφ
τηε τυβε. Ιφ τυρβυλενχε ωιτηιν τηε τυβε χαν βε
αχηιεϖεδ (τηρουγη χηανγεσ ιν τυβε διρεχτιον
ανδ/ορ συρφαχε ιρρεγυλαριτιεσ ιν τηε τυβε ωαλλ
ανδ/ορ βαφφλεσ το δεφλεχτ αιρ ωιτηιν τηε τυβε)
τηεν τηε ηεατ εξχηανγε ισ ενηανχεδ. Α δεταιλεδ
ρεϖιεω οφ τηε δεσιγν παραmετερσ φορ εαρτη
τυβεσ ηασ βεεν δισχυσσεδ ιν Dε Παεπε &
ϑαννσενσ (2003). Ιφ τυρβυλενχε ισ νοτ αχηιεϖεδ α
mορε λαmιναρ φλοω ρεσυλτσ, ωιτη α mυχη γρεατερ
ραδιαλ ϖελοχιτψ γραδιεντ ανδ σλοωερ mοϖινγ αιρ
αδϕαχεντ το τηε ιννερ ωαλλ οφ τηε τυβε −
ρεδυχινγ τηε ηεατ εξχηανγε εφφεχτσ.

τηε ιντακε αιρ. Τηε εξτραχτ αιρ ισ πυλλεδ τηρουγη
τηε ηεατ εξχηανγερ βψ α σεχονδ φαν, λοχατεδ ιν
α δυχτ ωηιχη εξτραχτσ τηρουγη τηε ροοφ.
Τηε οχχυλι ιν τηε ρουνδελσ ωερε δεσιγνεδ το βε
οπεναβλε, το ϖεντ οφφ εξχεσσ ηοτ αιρ ωηεν
ρεθυιρεδ, βυτ ηαϖε νοτ ψετ βεεν mαδε
οπεραβλε.

Φιγ 2: Χοωλ αβοϖε ινλετ το εαρτη τυβε

2.2 Εαρτη τυβε δεσιγν
Τηε εαρτη τυβε ισ αππροξιmατελψ 16m ιν λενγτη
οϖεραλλ ανδ χοmπρισεσ α χονχρετε πιπε ωιτη αν
ιντερναλ διαmετερ οφ 0.6m ανδ α ωαλλ τηιχκνεσσ
οφ 100mm. Τηε πιπε ισ λοχατεδ αππροξιmατελψ
1.5m βελοω γρουνδ λεϖελ. Τηε τυβε ινλετ ισ
χοννεχτεδ το α mανηολε (σεε Φιγ 4). Τηε
mανηολε ισ χαππεδ ωιτη α ϖεντιλατινγ χοωλ
στρυχτυρε φαβριχατεδ φροm τιmβερ ανδ
ινχορπορατινγ σπιραλ σηαπεδ οπενινγσ ον αλλ
σιδεσ (σεε Φιγ 3). Ινσεχτ mεση χοϖερσ αλλ τηε
ινλετ οπενινγσ. Τηε τυβε τερmινατεσ βελοω
γρουνδ λεϖελ ιντερναλλψ ωιτη α φαν, ωηιχη
πυσηεσ αιρ φιρστ τηρουγη τηε ηεατ εξχηανγερ ιν
τηε πλαντ ροοm, ανδ τηεν το τηε βυιλδινγ.
Τηε τωο λοω−ενεργψ φανσ αρε 24ς DΧ 82W
mαδε βψ ΕΒΜ ιν Γερmανψ. Τηε ηεατ εξχηανγερ
ισ ρευσεδ φροm ανοτηερ βυιλδινγ, ανδ χοmπρισεσ
α βοξ χονταινινγ γλασσ τυβεσ. Τηε βοξ ηασ α
χλεαρ πλαστιχ φαχε το φροντ, σο τηατ τηε ιντερναλ
αρρανγεmεντ ισ ϖισιβλε. Τηε ιντακε αιρ φροm τηε
εαρτη τυβε πασσεσ τηρουγη τηε γλασσ τυβεσ ιν
τηε ηεατ εξχηανγερ ανδ τηεν τηρουγη
διστριβυτιον δυχτωορκ το τηε τωο ρουνδελσ. Αιρ
ισ εξτραχτεδ ατ ηιγη λεϖελ αδϕαχεντ το τηε οχχυλι,
ανδ φροm τηε WΧσ ανδ κιτχηεν ανδ βαρ ροοm βψ
πασσινγ τηρουγη δυχτσ ανδ τηεν βαχκ τηρουγη
τηε ηεατ εξχηανγερ ιν τηε οπποσιτε διρεχτιον.
Τηε εξτραχτ αιρ πασσεσ τηρουγη τηε σπαχε ιν τηε
βοξ συρρουνδινγ τηε γλασσ τυβεσ, πρε−ηεατινγ

Ιντακε ανδ εξτραχτ φαν σπεεδσ αρε σετ
ινδεπενδεντλψ βψ τωο ϖαριαβλε σπεεδ
χοντρολλερσ λοχατεδ ιν τηε πλαντ ροοm. Τηεσε
αρε mανυαλλψ αδϕυστεδ.

Φιγ 3: Τηε αιρ ινλετ τερmιναλ αβοϖε τηε mανηολε

Φιγ 4: ϑυνχτιον οφ mανηολε ανδ εαρτη τυβε
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Φιγ 5: ςεντιλατιον σψστεm σχηεmατιχ

3. Ρεσεαρχη οβϕεχτιϖεσ
Τηε οβϕεχτιϖεσ οφ τηισ παρτ οφ τηε mονιτορινγ
εξερχισε − ρελατινγ το τηε εαρτη τυβε − ωερε
φιρστλψ το δετερmινε τηε χοολινγ ανδ ηεατινγ
εφφεχτσ οφ τηε εαρτη τυβε ιτσελφ ανδ, σεχονδλψ,
το χοmπαρε τηε ποωερ οφ τηεσε εφφεχτσ ωιτη τηε
ποωερ βεινγ υσεδ το δριϖε τηε φανσ. Α φυρτηερ
οβϕεχτιϖε ωασ το δετερmινε τηε εφφιχαχψ οφ τηε
τυβε ιν ιmπροϖινγ ιντερναλ χοmφορτ χονδιτιονσ
ιν τηε ρουνδελσ δυρινγ ωαρm ωεατηερ.
4. Μετηοδ
Σενσορσ αρε λοχατεδ ιν τηε φολλοωινγ λοχατιονσ
(αmονγστ οτηερσ ιν τηε βυιλδινγ):

Τ−αιρ (°Χ) ανδ %ΡΗ εξτερναλλψ (βελοω τηε
σολαρ πανελ αρραψ)


Τ−αιρ (°Χ) ανδ %ΡΗ ατ τηε ινλετ το τηε
εαρτη τυβε (εξτερναλ, βελοω χοωλ)

Τ−αιρ (°Χ) ανδ %ΡΗ ατ τηε ουτλετ οφ τηε
εαρτη τυβε (0.3m βεφορε αιρ ισ εξτραχτεδ
τηρουγη τηε φαν ιντο τηε βυιλδινγ)

ς (m/σ) ανεmοmετερ λοχατεδ ατ α ποιντ
χεντραλ ωιτηιν τηε εαρτη τυβε αππροξιmατελψ
3.8m φροm τηε ινλετ ενδ.
Α ΧΤ χυρρεντ σενσορ ισ λοχατεδ ον τηε
διστριβυτιον χιρχυιτ σερϖινγ τηε τωο λοω ϖολταγε
φανσ (αmονγστ mανψ οτηερ χιρχυιτσ σερϖινγ τηε
βυιλδινγ) − ιν τηε εαρτη τυβε ανδ ιν τηε ουτλετ
δυχτ.
Dατα φροm αλλ τηε σενσορσ ισ λογγεδ εϖερψ 15
mινυτεσ λοχαλλψ ανδ ισ υπλοαδεδ το α ρεσιλιεντ
δατα χεντρε ιν τηε χλουδ ον α δαιλψ βασισ.

4.1 Εαρτη τυβε ϖελοχιτψ προφιλε
Ιν Απριλ 2014 α ΤΣΙ Αιρφλοω ΤΑ465 ηοτ−ωιρε
ανεmοmετερ ωασ υσεδ το χαλιβρατε τηε δατα
φροm τηε φιξεδ ανεmοmετερ ωιτηιν τηε εαρτη
τυβε (σεε Φιγ 6). Τηε τεαm αλσο mεασυρεδ τηε
ϖελοχιτψ προφιλε οφ τηε τυβε σο τηατ τηε ϖολυmε
οφ αιρ φλοω χουλδ βε χαλχυλατεδ, βασεδ ον τηε
ϖελοχιτψ ατ τηε χεντρε οφ τηε δυχτ. ςελοχιτψ
mεασυρεmεντσ ωερε τακεν υσινγ τηε ΤΣΙ ηοτ−
ωιρε ανεmοmετερ ατ τηεσε ποιντσ:

Χεντρε οφ τυβε

100 mm φροm χεντρε

200 mm φροm χεντρε

250 mm φροm χεντρε

Τηε ιντακε φαν ισ νορmαλλψ σετ το mιδ σπεεδ ανδ
τψπιχαλ ϖελοχιτιεσ ιν τηε εαρτη τυβε αρε αρουνδ
1.5 m/σ. Τηεσε ϖελοχιτιεσ ϖαρψ λιττλε βεχαυσε τηε
φαν σπεεδ ισ mανυαλλψ σετ ανδ ισ ραρελψ
χηανγεδ.

Φιγ 7: Φαν χοντρολ πανελ

5. Ρεσυλτσ
Dατα χολλεχτεδ ιν Απριλ, Μαψ ανδ Αυγυστ 2013,
ανδ ϑανυαρψ 2014 ηασ βεεν ρεϖιεωεδ.

ορ φιξεδ ανεmοmετερ ιν τηε

Υνυσυαλλψ φορ α ϖεντιλατιον δυχτ, τηε εαρτη τυβε
ηασ αν αλmοστ υνιφορm ϖελοχιτψ προφιλε. Α προφιλε
ωιτη α διστινχτλψ ηιγηερ ϖελοχιτψ ατ τηε χεντρε
ρεδυχινγ τοωαρδσ τηε ωαλλσ οφ τηε τυβε ισ mορε
υσυαλ ωιτηιν ϖεντιλατιον δυχτσ. Τηε mορε
υνιφορm προφιλε ισ λικελψ το βε δυε το τηε
τυρβυλενχε χαυσεδ βψ τηε χηανγεσ ιν ανγλε
ωιτηιν τηε τυβε, ανδ τηε διmενσιονσ οφ τηε
πιπε ρελατιϖε το τηε φλοω ρατε, ινδιχατινγ τηατ
τηε σψστεm ηασ βεεν ωελλ−δεσιγνεδ το
mαξιmισε τηε ηεατ εξχηανγε ποτεντιαλ οφ τηε
δυχτ.
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Φιγ 6: T
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Φιγ 8 σηοωσ δατα οϖερ τηρεε δαψσ ον 4 Απριλ ανδ
5 Απριλ ανδ 7 Μαψ 2013 (ατ 15 mινυτε
ιντερϖαλσ). Τηε ϕυmπ ιν τηε γραπη οχχυρσ ωηεν
τηε δατε χηανγεσ φροm 5 Απριλ το 7 Μαψ.
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Φιγ 8: Τεmπερατυρεσ ιν τηε εαρτη τυβε ον 4 Απριλ, 5
Απριλ ανδ 7 Μαψ 2013

Τηε τεmπερατυρε διφφερενχε ωιτηιν τηε εαρτη
τυβε ρανγεδ φροm 2Κ το 4.3Κ βετωεεν τηε
εξτερναλ ανδ ιντερναλ τεmπερατυρεσ, εξχεπτ
ωηεν τηε εξτερναλ τεmπερατυρε αππροαχηεσ
τηε γρουνδ τεmπερατυρε (11−12°Χ ). Τηισ σηοωσ
τηε εαρτη τυβε πρε−ηεατινγ τηε αιρ βψ 2−3Κ
ωηεν τηε εξτερναλ τεmπερατυρε ισ βελοω
αππροξιmατελψ 10°Χ ανδ χοολινγ τηε αιρ βψ α
σιmιλαρ αmουντ ωηεν τηε εξτερναλ τεmπερατυρε
ισ αβοϖε αππροξιmατελψ 14°Χ.

τρανσφερρεδ ιντο τηε υππερ ρουνδελ, ωηερε τηε
τεmπερατυρε προφιλε mιρρορσ τηε εξτερναλ
τεmπερατυρε φαιρλψ διρεχτλψ.
Χοmπαρε τηισ ωιτη ονε οφ τηε χοολεστ περιοδσ
οφ τηε ψεαρ, φροm 21−23 ϑανυαρψ 2014 ινχλυσιϖε
(Φιγ 10).

Φιγ 10: Τεmπερατυρεσ οϖερ 3 δαψσ, φροm 21−23
ϑανυαρψ 2014
Φιγ 9: Τεmπερατυρεσ οϖερ τηρεε δαψσ, φροm 1−3
Αυγυστ 2013

Ιφ τηεσε ρεσυλτσ αρε χοmπαρεδ ωιτη τηοσε φορ
τηε ηοττεστ τιmε οφ ψεαρ (σεε Φιγ 9) ωηεν τηε
ηιγηεστ εξτερναλ τεmπερατυρεσ ωερε ρεχορδεδ
ατ τηε βεγιννινγ οφ Αυγυστ 2013, τηε ρεσυλτσ
αρε ρατηερ λεσσ χονχλυσιϖε. Νοταβλψ τηερε ισ νο
χοολινγ εφφεχτ ωηεν τηε εξτερναλ τεmπερατυρε
φαλλσ τοωαρδσ 17.5 δεγρεεσ ορ βελοω. Τηισ χαν
βε εξπλαινεδ βψ τηε εαρτη τυβε ηεατινγ υπ οϖερ
α περιοδ οφ ωαρm δαψσ σο τηατ ιτ νο λονγερ ηασ
τηε σαmε χοολινγ χαπαχιτψ τηατ ιτ δοεσ ιν ωιντερ
ορ σπρινγ.
Φιγυρε 9 σηοωσ τηε εαρτη τυβε εξτερναλ ανδ
ιντερναλ τεmπερατυρεσ χοmπαρεδ ωιτη υππερ
ρουνδελ mιδ λεϖελ τεmπερατυρε. Τεmπερατυρεσ
ατ τηε εξτερναλ ενδ οφ τηε εαρτη τυβε ρανγεδ
φροm 15.7°Χ το 21.5°Χ ανδ ατ τηε ιντερναλ ενδ
φροm 16.8°Χ το 19°Χ. Μαξιmυm χοολινγ οφ 2.7
°Κ ωασ αχηιεϖεδ. Τηε τεmπερατυρε σταβιλισινγ
εφφεχτ οφ τηε εαρτη τυβε χαν εασιλψ βε σεεν.
Ηοωεϖερ, τηισ σταβιλισινγ εφφεχτ ισ νοτ

Τηισ συγγεστσ α ϖερψ σιγνιφιχαντ ηεατινγ εφφεχτ ιν
τηε εαρτη τυβε ϖαρψινγ φροm 2.7Κ υπ το 10.4 Κ,
ωηιχη ισ ϖερψ σιγνιφιχαντ ανδ ηιγηλψ υνεξπεχτεδ.
Ηοωεϖερ, φυρτηερ ινϖεστιγατιον ρεϖεαλσ τηατ τηε
αιρ ϖελοχιτψ ιν τηε εαρτη τυβε ωασ mυχη λοωερ
δυρινγ τηισ περιοδ (φροm 12:00 ον 14 ϑανυαρψ το
13:45 ον 18 Φεβρυαρψ 2014), ατ 0.016m/σ,
χοmπαρεδ το αν οϖεραλλ αϖεραγε ϖελοχιτψ ιν τηε
εαρτη τυβε οφ 0.239 m/σ. Τηισ στρονγλψ συγγεστσ
τηατ τηε ιντακε φαν ωασ σωιτχηεδ οφφ δυρινγ
τηατ περιοδ. Ιτ ισ νοτ ποσσιβλε το ϖεριφψ τηισ
χονχλυσιϖελψ ασ βοτη ιντακε ανδ εξτραχτ φανσ αρε
ον τηε σαmε mετερεδ χιρχυιτ.
Τηε ραισεδ τεmπερατυρεσ χαν βε αττριβυτεδ το
ηεατ φροm τηε βυιλδινγ ραισινγ τηε τεmπερατυρε
ατ τηε ουτλετ ενδ οφ τηε εαρτη τυβε, ωηιλε
ϖελοχιτιεσ ωιτηιν τηε εαρτη τυβε ωερε εξτρεmελψ
λοω.
Α φυρτηερ ωιντερ περιοδ ηασ τηερεφορε βεεν
σελεχτεδ, φροm 4 το 5 ϑανυαρψ 2014 (σεε Φιγ 11),
δυρινγ ωηιχη αιρ ϖελοχιτιεσ ιν τηε εαρτη τυβε

ωερε mορε νορmαλ (αϖεραγε 1.06 m/σ). Τηισ
σηοωσ ρεσυλτσ τηατ mιγητ βε αντιχιπατεδ − 3Κ οφ
ωαρmινγ ωηεν τηε εξτερναλ τεmπερατυρεσ ωερε
ϖερψ λοω (λεσσ τηαν 4 δεγ Χ) ανδ α mυχη σmαλλερ
τεmπερατυρε διφφερενχε ασ τηε ινλετ
τεmπερατυρε αππροαχηεσ 10 δεγ Χ.

χονσυmεδ βψ τηε φανσ νεγλιγιβλε ιν χοmπαρισον:
500W φορ εαχη δεγρεε Κ ραισεδ ορ λοωερεδ,
χοmπαρεδ το αν αϖεραγε οφ 14W οφ ποωερ
εξπενδεδ.

6. Χονχλυσιονσ
Ρεσυλτσ φροm τηε εαρτη τυβε τεmπερατυρε
σενσορσ ιν Απριλ ανδ Μαψ 2013 δεmονστρατε α
στρονγ χορρελατιον βετωεεν εξτερναλ ανδ
ιντερναλ τεmπερατυρεσ, τηατ σωινγ αρουνδ τηε
ασσυmεδ
γρουνδ
τεmπερατυρε
οφ
αππροξιmατελψ 11−12 °Χ. Ιν ηοτ ωεατηερ τηε
εαρτη τυβε ισ σηοων το ηαϖε α δαmπινγ εφφεχτ,
ρεδυχινγ τηε εξτρεmεσ.
Φιγ 11: Τεmπερατυρεσ οϖερ 3 δαψσ, φροm 4−5 ϑανυαρψ
2014

Τηε ηεατινγ ανδ χοολινγ εφφεχτ οφ τηε εαρτη
τυβε χαν βε χαλχυλατεδ ασ φολλοωσ.
(Μεαν ϖελοχιτψ ξ Αρεα = φλοω ρατε):
1.5m/σ ξ 0.28 m2 = 0.42 m3/σ
(Dενσιτψ ξ φλοω ρατε = mασσ/σεχ. Dενσιτψ οφ αιρ =
1.2κγ/m3):
1.2 ξ 0.42 = 0.5κγ/σ (Σπεχιφιχ ηεατ χαπαχιτψ οφ
αιρ = 1.0 κϑ/κγ Κ)
Ιφ δτ = 3 δεγρεεσ Κ, τηεν 3 ξ 0.5 = 1500 ϑ/σ =
1500 W οφ χοολινγ (ωηεν δτ = 3 δεγρεεσ Κ).
Εαχη DΧ φαν ηασ α ποωερ ρατινγ οφ 82W.
Αλλοωινγ φορ βοτη ιντακε ανδ εξτραχτ φανσ τηε
τοταλ ποωερ ρατινγ ισ τηερεφορε 164W.
Ηοωεϖερ, mεασυρεδ ποωερ λεϖελσ φροm τηε ΧΤ
mετερσ ινδιχατεσ α mαξιmυm ποωερ
χονσυmπτιον βψ τηε φανσ οφ 16W ανδ αν
αϖεραγε οφ 14W.
Τηε νετ ενεργψ γαιν φροm τηε εαρτη τυβε ισ
τηερεφορε ηιγηλψ σιγνιφιχαντ ανδ τηε ποωερ

Ηοωεϖερ τηε χοολινγ εφφεχτ οφ τηε εαρτη τυβε
ιτσελφ ισ νοτ χονσιστεντλψ τρανσλατεδ ιντο α
χοολινγ εφφεχτ ωιτηιν τηε βυιλδινγ ιτσελφ. Τηε
ρεασονσ φορ τηε ρεδυχεδ χοολινγ περφορmανχε
mαψ βε αττριβυταβλε το α νυmβερ οφ φαχτορσ:
1
Τηε εφφεχτσ οφ τηε ηεατ εξχηανγερ: ιν
τηε αβσενχε οφ χλεαρ ινστρυχτιονσ το τηε
βυιλδινγ οπερατορσ, ορ αυτοmατιχ χοντρολσ, το
σωιτχη οφφ τηε εξτραχτ φαν ιν ηοτ ωεατηερ, ορ το
αδϕυστ τηε δαmπερσ, τηε ηεατ εξχηανγερ ωιλλ βε
πρε−ηεατινγ ινχοmινγ αιρ ιν συmmερ, υσινγ τηε
ουτγοινγ ωαρm αιρ φροm τηε βυιλδινγ. Τηισ ισ
χουντεραχτινγ τηε εφφεχτ οφ τηε εαρτη τυβε.
2
Σολαρ γαινσ mαψ βε σωαmπινγ τηε
χοολινγ εφφεχτσ οφ τηε εαρτη τυβε.
3
Χασυαλ γαινσ mαψ σιmιλαρλψ βε σωαmπινγ
τηε χοολινγ βψ τηε εαρτη τυβε.
Τηε ενεργψ υσεδ βψ τηε φανσ ισ mινιmαλ
χοmπαρεδ το τηε ενεργψ γαινεδ βψ ηεατινγ ανδ
τηε ποτεντιαλ φορ χοολινγ. Ιτ ισ ωορτη νοτινγ τηατ
τηε mονιτορινγ περιοδ ηασ νοτ χοϖερεδ α περιοδ
οφ εξτρεmελψ χολδ ορ εξτρεmελψ ηοτ ωεατηερ.

6.1 Ρεχοmmενδατιονσ
1
Τηε οχχυλι οπενινγ ϖεντσ σηουλδ βε
mαδε οπερατιοναλ ασ σοον ασ ποσσιβλε το
αχηιεϖε νατυραλ ϖεντιλατιον ιν συmmερ, βψ
ϖεντινγ οφφ ηοτ αιρ.
2
Τηε εξτραχτ φαν σηουλδ ειτηερ βε
σωιτχηεδ οφφ ιν συmmερ, ορ τηε ηεατ εξχηανγερ
σηουλδ βε βψ−πασσεδ, το αϖοιδ τηε υνωαντεδ
ανδ χουντερ−προδυχτιϖε ωαρmινγ εφφεχτσ φροm
τηε εξτραχτ αιρ.
3
Ειτηερ αυτοmατιχ χοντρολσ σηουλδ βε
ιντροδυχεδ το χοντρολ τηε φανσ, ορ ρεγυλαρ
(δαιλψ) mονιτορινγ σηουλδ τακε πλαχε βψ τηε
φαχιλιτιεσ mαναγεmεντ (ΦΜ) τεαm, το ενσυρε
τηατ φαν σπεεδσ αρε αππροπριατελψ σετ φορ τηε
ωεατηερ χονδιτιονσ. Α γυιδανχε νοτε σηουλδ βε
πρεπαρεδ το ινφορm τηε ΦΜ τεαm ον ωηατ αρε
αππροπριατε φαν σπεεδσ φορ βοτη τηε ιντακε ανδ
εξτραχτ φανσ, υνδερ ϖαριουσ ωεατηερ χονδιτιονσ
ανδ υσε παττερνσ.
4
Εξπλορε σεττινγ τηε φαν το α λοωερ σπεεδ
το ινχρεασε τηε τεmπερατυρε διφφερενχε
βετωεεν τηε ινλετ αιρ ανδ τηε ουτλετ αιρ, το
βεττερ mατχη τηε τεmπερατυρε ρεθυιρεmεντσ ιν
τηε βυιλδινγ.
5
Ον φυτυρε προϕεχτσ εmπλοψινγ εαρτη
τυβεσ ιτ ισ ρεχοmmενδεδ τηατ τηε φολλοωινγ αρε
χονσιδερεδ το ιmπροϖε τηε περφορmανχε:
α
Εmπλοψ α λονγερ τυβε, το ινχρεασε τηε
ηεατ εξχηανγε βετωεεν αιρ ανδ γρουνδ
β
Λοχατε τηε τυβε δεεπερ υνδεργρουνδ,
το οβταιν α mορε σταβλε γρουνδ τεmπερατυρε.

7. Αχκνοωλεδγmεντσ
Τηισ ρεσεαρχη ωασ mαδε ποσσιβλε ωιτη φυνδινγ
φορ τηε mονιτορινγ προχεσσ φροm τηε UK
Τεχηνολογψ Στρατεγψ Βοαρδ υνδερ ιτσ Βυιλδινγ
Περφορmανχε Εϖαλυατιον προγραmmε. Αλισταιρ
Γουλδ ανδ χολλεαγυεσ ατ τηε Βαψ Τρυστ, ωηο
χοmmισσιονεδ, οων ανδ ρυν τηε Πινεσ Χαλψξ,
προϖιδεδ αχχεσσ το τηε βυιλδινγ, ανδ εσσεντιαλ
ινφορmατιον, ασ ωελλ ασ πλαψινγ α κεψ ρολε ιν τηε

Βυιλδινγ Περφορmανχε Εϖαλυατιον προχεσσ. Παυλ
Μαλλιον οφ Χονκερ Χονσερϖατιον Λιmιτεδ, ωηο
υνδερτοοκ τηε δεταιλεδ δεσιγν οφ τηε βυιλδινγ
ανδ αδmινιστερεδ ιτσ χονστρυχτιον, ωασ
ινϖαλυαβλε ιν ανσωερινγ θυεστιονσ αβουτ τηε
βυιλδινγ δεσιγν ανδ ιτσ χονστρυχτιον. Αννε
Wαλκερ οφ Χονσερϖατιον Ενγινεερινγ ηασ
προϖιδεδ ινφορmατιον ον τηε mεχηανιχαλ
σψστεmσ εmπλοψεδ ιν τηε βυιλδινγ, ινχλυδινγ
τηε διαγραm ιν φιγυρε 5.
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