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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je predstaviti ter dimenzionirati različne načine in sisteme
zajema geotermalne energije iz zemeljske skorje na območju Republike Slovenije za
ogrevanje in hlajenje objektov.

Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov, teoretičnega in praktičnega. V teoretičnem
delu bom predstavil izjemno pester in razgiban relief Slovenije ter njeno geografsko lego
in opisal različne podnebne tipe, na katere imata ta dva dejavnika velik vpliv. Dotaknil se
bom litološke sestave našega ozemlja in povedal, kako različne kamnine vplivajo na
prenos toplote v zemeljski skorji ter globlje. Predstavil bom teorijo, ki nam opiše prehod
toplote skozi različne kamnine ter nam pomaga razumeti njen razvoj v globino. Navedel
bom geotermalni potencial Slovenije, ki je najbolj izrazit na severovzhodnem delu države
in se ga izrablja predvsem v turistične namene. Nato bom opisal delovanje toplotne
črpalke ter predstavil različne sisteme, ki v kombinaciji s toplotno črpalko odvzemajo
toploto iz plitvega zemeljskega površja ali podtalnice. Mednje spadajo horizontalni
zemeljski kolektor, geosonda, energetske košare in sistem za koriščenje toplote iz
podtalnice.

V praktičnem delu diplomske naloge bom izračunal in določil karakteristike toplotne
črpalke ter dimenzioniral različne odjemalce toplote iz zemeljske skorje za potrebe
ogrevanja ter hlajenja stanovanjskega objekta. Tega bom postavil na tri različne lokacije
po Sloveniji, in sicer: v Miren pri Novi Gorici, na Ljubljansko polje in v Lendavo. Na koncu
bom naredil primerjavo različnih sistemov na izbranih lokacijah ter na podlagi rezultatov
določil, kateri sistem za odvzem toplote iz zemlje je najustreznejši za določeno področje v
Sloveniji glede na različne podnebne režime, litološko sestavo, relief, naklon pobočja in
geotermalni toplotni tok.

Ključne besede: geotermalna energija, zemeljska skorja, toplotna črpalka, koriščenje
toplote, Republika Slovenija

ABSTRACT

The aim of my thesis is to present and dimension different ways and systems of covering
geothermal energy for heating and cooling residential buildings, from the Earth's crust in
Slovenia.

The thesis has a theoretical and a practical part. In the theoretical part a very diverse
relief of Slovenia and its geographical position will be presented as well as different types
of climate as a result of those two influential factors. I'll describe a lithological structure of
our land and tell how different types of rocks influence the thermal transfer in earth's
crust and deeper. My theory will describe the transfer of heat through various rocks and
help us understand its development into the depths. I'll say something about geothermal
potential of Slovenia which is most distinct in the north-eastern part of the country and is
exploited for touristic purposes. Then I'll present the operation of heat pump and tell
something about various systems that in combination with this pump seize the heat from
shallow surface of the ground or from groundwater. These systems include horizontal
collector, geo-probe, energy cages and a system for groundwater heat usage.

In the practical part of my thesis I'll figure out and determine the characteristics of heat
pump as well as dimension different heat users from the earth crust for the needs of
heating and cooling a residential building. I'll position it in three different locations in
Slovenia: in Miren by Nova Gorica, in the area near Ljubljana and in Lendava. In the end
I'll compare various systems on chosen locations, study the results and determine the
system which is most suitable for exploiting heat from the ground in certain area in
Slovenia, concerning different types of climate, lithological structure, relief, inclination of
slope and geothermal flow of heat.

Key words: geothermal energy, Earth's crust, heat pump, covering the heat, Republic of
Slovenia
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UVOD
Vse več je dokazov o tem, da se zemeljsko ozračje segreva in da se posledično spreminja
podnebje. O tem pričajo krčenja ledenikov in vremenske ujme. Tudi v preteklosti je že
prišlo do ekstremnih vremenskih dogodkov ter do podnebnih sprememb, vendar so bili ti
posledica naravnih vzrokov. Danes pa je dokazano, da so spremembe, ki se dogajajo v
zadnjih desetletjih, posledica človekovega delovanja. Še posebej škodljiva je poraba
fosilnih goriv, ki povzroča emisije toplogrednih plinov. Ti se kopičijo v ozračju ter
povzročajo njegovo segrevanje. Temperatura zemeljskega površja se je tako v zadnjem
stoletju dvignila za 0,6 ℃, glavnina tega porasta pa se je zgodila v zadnjem četrtletju.
(Cegnar, 2005)
Mednarodna javnost, še najbolj Evropska unija, si prizadeva za omejitev naraščanja
koncentracije toplogrednih plinov v ozračju. Tudi Slovenija se je pridružila Kjotskemu
protokolu, ki je stopil v veljavo leta 2005 in s pomočjo katerega naj bi zmanjšali emisije
toplogrednih plinov. Vendar pa izpolnjevanje obveznosti Kjotskega protokola ne bo
ustavilo podnebnega spreminjanja, saj imajo toplogredni plini dolgo »življenjsko dobo« in
bodo za njihovo izničenje potrebni strožji ukrepi. Hkrati se bo potrebno prilagajati
spremembam tudi z boljšo strategijo in podrobnejšimi načrti. Te spremembe lahko
omilimo z zmanjšanjem porabe fosilnih goriv ter z njihovo zamenjavo z okolju
prijaznejšimi, alternativnimi viri. (Cegnar, 2005)
Med alternativne ali drugače - obnovljive vire energije uvrščamo energijo sonca, biomase,
vetra, vode in geotermalno energijo. Za Slovenijo velja, da ima velik potencial v vseh
naštetih virih, razen vetra. Viri sedanjega toplotnega polja v Zemlji so planetarnega
(notranjega) in kozmičnega (zunanjega) izvora. Med glavne vire notranjega izvora štejemo
toploto, ki se sprosti pri razpadu radioaktivnih izotopov urana, torija in kalija. Ta znaša
približno 62 % celotne toplote v Zemlji. Ostalih 38 % toplote pa prispevajo ostanki
akrecijske energije pri ohlajanju planeta, gravitacijska diferenciacija, tektonski procesi,
plimovanje in kemične reakcije. (Rajver, 2012/ b)
Med vire zunanjega izvora štejmo toploto, ki jo zemlja sprejme od sonca ter s padavinami.
Ta dva vira dajeta energijo zgornjemu sloju zemlje, iz katerega jo nato lahko koristimo v
obliki toplote s pomočjo zemeljskih kolektorjev ali sond in toplotne črpalke. Pri tem igrajo
1
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pomembno vlogo različni podnebni tipi, ki vplivajo na količino padavin in sonca. Koliko
toplote bomo lahko koristili, je odvisno tudi od litološke sestave tal, saj imajo različne
kamnine različno toplotno prevodnost. Ta narašča tudi z vsebnostjo vode v zemlji (večja
kot je vsebnost vode, večja je zmožnost akumulacije toplote). Pri majhnih globinah, tj. do
15 m, geotermalnega toplotnega toka, ki prehaja iz zemljine notranjosti, ne moremo
koristiti kot vir toplote, saj znaša na površju le od 0,2 do 0,5 𝑊 ⁄𝑚2. Ta pride do izraza pri
večjih globinah, kjer lahko toploto koristimo s pomočjo geotermalnih sond. (Labudović,
2006)
V diplomski nalogi se bom posvetil možnosti ter načinu odvzema toplote iz zemeljske
skorje s pomočjo zemeljskih kolektorjev, geosond in toplotnih črpalk za ogrevanje in
hlajenje pri gradnji stanovanjskega objekta na območju Republike Slovenije. Opisal bom
vremenske režime, ki so značilni za našo državo, in povedal, na kakšen način le-ti vplivajo
na skladiščenje in koriščenje toplote iz zemeljskega površja. Pregledal bom litološko
sestavo našega ozemlja ter predstavil geotermalni potencial Slovenije. Predstavil bom
teorijo prenosa toplote v zemlji ter njen razvoj v globino. Na koncu bom opisal še
delovanje toplotne črpalke ter značilnosti zemeljskih kolektorjev in geosond ter na
praktičnem primeru na treh različnih lokacijah po Sloveniji (Miren pri Novi Gorici,
Ljubljansko polje, Lendava) prikazal, kako jih dimenzioniramo. Glede na izračune in
raziskave bom nato določil področja, kjer so glede na litološko sestavo tal, usmerjenost
pobočij, različne vremenske režime in geotermalni toplotni tok najugodnejše razmere za
koriščenje in skladiščenje te energije.
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2 KLIMATOLOŠKI PREGLED OZEMLJA REPUBLIKE SLOVENIJE
Geografska lega, razgiban relief, bližina morja in usmerjenost gorskih grebenov so
najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na podnebje v Sloveniji. Zaradi prepleta številnih
podnebnih dejavnikov pri nas je tudi podnebje zelo raznoliko. To se kaže v razlikah med
podnebnimi spremenljivkami, ki jih bom podrobneje predstavil v nadaljevanju, ter njihovi
spremenljivosti na dnevni, sezonski in večletni ravni. (Arso, 2006)
2.1

PODNEBNI TIPI V SLOVENIJI

Ob upoštevanju določenih meril so v Sloveniji določeni trije glavni tipi podnebij in devet
podnebnih podtipov. Mednje spadajo: (Ogrin, 1996/ a)
 1. SUBMEDITERANSKO PODNEBJE


Obalno submediteransko podnebje (podnebje oljke)



Zaledno submediteransko podnebje

 2. ZMERNOCELINSKO PODNEBJE


Zmernocelinsko podnebje zahodne in južne Slovenije



Zmernocelinsko podnebje osrednje Slovenije



Zmernocelinsko podnebje vzhodne Slovenije (subpanonsko podnebje)



Zmernocelinsko podnebje jugovzhodne Slovenije (subpanonsko podnebje Bele
Krajine)

 3. GORSKO PODNEBJE


Podnebje nižjega gorskega sveta v zahodni Sloveniji



Podnebje višjega gorskega sveta



Podnebje nižjega gorskega sveta in vmesnih dolin v severni Sloveniji

(Ogrin, 1996/ a)
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Slika 1: Podnebni tipi v Sloveniji (1971 - 2000) (Ogrin, 1996)

2.2

PADAVINE

Letna porazdelitev padavin v Sloveniji je precej odvisna od razgibanega reliefa naše
države. Ko se pomikamo od morja proti notranjosti Slovenije, se količina padavin zaradi
orografskega učinka povečuje in na Dinarsko-Alpski pregradi doseže višek. Nekaj manj, a
še vedno precej padavin, nastane v Kamniško-Savinjskih Alpah, kjer se padavine ravno
tako pojavijo zaradi učinka dviganja zračnih mas. Bolj kot se pomikamo proti
severovzhodu, se zaradi odmikanja od morja in Dinarske pregrade padavine hitro
zmanjšujejo. Tako v Prekmurju, kjer je že čutiti močan vpliv celinskega podnebja, količina
padavin na letni ravni ne preseže 900 mm. Ob morju se ta giblje med 1100 in 1200 mm.
Tako porazdeljene padavine pri nas so posledica pomikanja vlažnih in relativno toplih
zračnih mas z jugozahodnim vetrom. Zračne mase se premikajo pravokotno na orografske
pregrade, kjer se dvigajo in s tem ohlajajo zrak, iz katerega se nato izločijo padavine. To je
glavni razlog, da najdemo največ letnih padavin v Julijskih Alpah, kjer jih na leto pade 3200
mm ali več. Julijske Alpe veljajo tudi za eno najbolj namočenih območij tako v Alpah kot
tudi v Evropi. V Sloveniji opazimo velike razlike v padavinah, pa čeprav nimamo izrazito
mokrega ali suhega dela leta. Koliko padavin bo padlo v določeni regiji, je odvisno od
podnebnega tipa, ki ima tam največji vpliv. Tako imamo v submediteranskem podnebju
(Bilje pri Novi Gorici) značilna dva padavinska maksimuma, ki se pojavljata konec pomladi
4
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oziroma jeseni. Za gorsko podnebje (Kredarica, Rateče) velja, da pade maksimalna količina
padavin jeseni, nekaj manj pa na prehodu iz pomladi v poletje. Celinsko podnebje na
vzhodu države (Murska Sobota, Novo mesto) da večino padavin s poletnimi plohami in
nevihtami, pozimi pa je tam najbolj suho. (Arso, 2006)

Slika 2: Povprečna letna višina korigiranih padavin za obdobje 1971-2000 (Arso)
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2.3

SNEŽNA ODEJA

Skoraj vso Slovenijo del leta prekriva snežna odeja. Izjema je le Primorska. Visokogorje je
je pokrito s snegom v povprečju več kot 200 dni na leto, neprekinjeno od decembra do
maja. V nižinah se sneg zadržuje med 20 in 60 dnevi v letu, najpogosteje januarja. V
Primorju, še posebej na Obali in v Vipavski dolini, sneži zelo poredko, ko pa sneži, se sneg
obdrži le kratek čas. V sezoni je celotna višina novozapadlega snega v nižinah nekje med
60 in 100 cm, v visokogorju pa ga v povprečju zapade več kot 4 m. Snežna odeja ima velik
albedo, kar pomeni, da bo odbila velik del sončnih žarkov. Ta znaša pri novozapadlem
snegu tudi do 95 %. Kjer je zrak bolj onesnažen in je v njem veliko prahu, znaša albedo
snežne odeje nekje do 60 %. Za primerjavo - albedo asfalta znaša 5 %. Zaradi velike
vsebnosti zraka, pa deluje sneg na površini tudi kot toplotni izolator, ki preprečuje toploti,
da bi prehajala iz tal v ozračje. V primeru, da imamo bolj zbit sneg, kar pomeni, da ima ta
večjo gostoto in manj zraka ujetega med snežnimi kristali, pa je njegova toplotna
prevodnost višja, izolativnost pa posledično manjša. (Arso, 2006)

Slika 3: Povprečno število dni z višino novozapadlega snega nad 10 cm v obdobju od
1961 - 1991 (Arso)
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2.4

TEMPERATURE

Na temperaturne razmere na določenem območju vplivata tudi tamkajšnji tip podnebja in
relief. Najočitnejša je sprememba temperatur z nadmorsko višino. Te z višanjem
nadmorske višine padajo. Na vsakih 1000 m se povprečna letna temperatura zniža za 5.3
℃. Tudi nagib terena in njegova orientacija imata močan vpliv na temperaturne razmere.
Tako so pogosti pojavi jezer hladnega zraka s temperaturnim obratom v dolinah in
kotlinah v hladnih mesecih. Takrat pride do precejšnje razlike prostorske porazdelitve
temperatur v primerjavi s povprečnimi temperaturami. Slednje v Sloveniji sledijo reliefu.
Najtopleje je na obali, v Vipavski dolini in v Brdih, kjer povprečne temperature presežejo
12 ℃. Skoraj tako toplo je tudi po ostali Primorski ter v nižinah na vzhodu države. V
osrednji Sloveniji znaša povprečje letnih temperatur med 8 in 10 ℃. Gore so najhladnejše,
saj na najvišjih vrhovih povprečna temperatura skozi vse leto ne preseže meje 0 ℃. Na
dnevni ravni so pri nas najnižje temperature tik pred sončnim vzhodom, najvišje pa okoli
14. ure. Na sezonski ravni sta najtoplejša mesec julij v nižjih predelih države ter avgust v
gorah. Najhladnejša sta januar oziroma februar. (Arso, 2006)

Slika 4: Povprečna letna temperatura zraka v obdobju 1971-2000 (Arso)
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2.5

SONČNO OBSEVANJE

Celotna Slovenija prejme skozi leto dovolj sončne energije, ki je je poleti več na
Primorskem ter v nižinah in kotlinah. V hribovitem svetu je takrat zaradi konvekcije več
oblačnosti in posledično manj sončnega obsevanja. Nasprotno je v hladnih mesecih manj
sonca v kotlinah in nižinah, saj se tu formirajo jezera hladnega zraka, ki zadržujejo meglo
ali nizko oblačnost. Tudi pri sončnem obsevanju se pojavljajo relativne razlike med kraji in
regijami z različnimi ponebnimi značilnostmi. (Arso, 2006)

Slika 5: Povprečno trajanje sončnega obsevanja v obdobju 1971-2000 po
sezonah – zima, pomlad, poletje, jesen (Arso)
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2.6

VETER

Za razliko od obilice sončnega obsevanja imamo v Sloveniji precej manj vetra. Izjema je
Primorska, za katero je značilen močan in sunkovit veter, imenovan burja. Ta se pojavlja
ob prehodu hladne fronte in v intervalih piha s hitrostjo tudi nad 100 𝑘𝑚⁄ℎ. Pod
Karavankami se pojavlja prav tako močan in sunkovit veter - karavanški fen, ki pa ni tako
pogost kot burja. Tudi v visokogorju naletimo na močnejše vetrove, ki so v glavnem
posledica spremembe vremena. Po drugih predelih države se močnejši vetrovi pojavljajo
le ob nevihtah. Veter suši zgornji del zemlje, kar vpliva na vsebnost vlage v tleh in s tem
zmanjša toplotno prevodnost zemljine, ki je pomembna pri izkoriščanju toplote iz tal.
(Arso, 2006)

Slika 6: Povprečna letna hitrost vetra 10 m nad tlemi za obdobje: 1994-2001 (Arso)
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2.7

VPLIV PODNEBNIH SPREMENLJIVK NA KORIŠČENJE TOPLOTE IZ TAL

Kot sem že povedal, imajo različna podnebja velik vpliv na koriščenje toplote iz površja. Za
različne podnebne tipe so značilni različni režimi ter tako količina padavin kot tudi
sončnega obsevanja. Sončno obsevanje in padavine sta glavna vira toplote, ki napajata
zgornji del zemlje. Pretok sončnega obsevanja v zemeljsko površje pa v veliki meri določa
vegetacija na površini. Tla v Sloveniji niso poraščena čez celo leto le nad gozdno mejo v
visokogorstvu, na rečnih sipinah ter del leta v primeru obdelovalne zemlje. Meritve
temperature pod zemljo zaradi primerljivosti med določenimi kraji zato opravljamo pod
golo površino. Toplota, ki s sončnim obsevanjem doseže zemeljsko površje, se porazdeli:
(Gams, 1989)





Del toplote se vrača v zrak, v glavnem preko konvekcije in turbulence zraka
Del toplote prehaja v zemljo zaradi sposobnosti za toplotno prevodnost
Del toplote se izgubi iz tal z dolgovalovnim sevanjem, skladno s temperaturo
zemlje
Velik del se porabi za izhlapevanje vode (Gams, 1989)

Kako se bo toplota porazdelila glede na zgornje postavke je odvisno od številnih
dejavnikov. Stopnja prevodnosti toplote, določena v glavnem s strani tipa tal, nam pove,
koliko toplote bo prešlo v zemljo. Poleg tipa tal imajo velik vpliv na temperaturo v zemlji
padavine. Te namreč z namakanjem tal vplivajo na toplotno prevodnost zemlje. Bolj je
zemlja vlažna, več toplote bo lahko absorbirala in prevajala in več je bomo lahko koristili.
V Sloveniji je pomembno upoštevati vpliv padavin, ker imamo v zahodnih in srednjih
predelih države prevladujejo precej vlažni podnebni tipi. Dež lahko tudi segreva zemljo,
kar se kaže predvsem v širokih gorskih dolinah in kotlinah. Tam so zaradi nočne inverzije
tla v hladni polovici leta nadpovprečno hladna in jih deževnica, ki jo prinašajo toplejši
oceanski vetrovi, segreje. Ravno obratno pa se dogaja v toplejših mesecih, ko hladnejša
zračna gmota z zahoda tla precej ohladi. Močen vpliv temperature deževnice lahko
pričakujemo v prisojnih legah v gorah. Poleg tega pa na to, koliko toplote bodo tla
sprejela, vplivajo tudi oblačnost, albedo zemeljskega površja, vetrovnost, naklon površja,
ekspozicija, nadmorska višina itd. (Gams, 1989)
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3 LITOLOŠKI PREGLED OZEMLJA REPUBLIKE SLOVENIJE
Vzhodne Alpe, Južne Alpe, mejni pas med njimi ter Zunanji Dinaridi in Panonski bazen
predstavljajo geološke strukturne enote, ki sestavljajo pestro geološko in tektonsko
zgradbo Slovenije. Njeno ozemlje je v večini, kar 93-odstotno iz sedimentnih kamnin,
med katerimi prevladujeta apnenec, ki pokriva kar 1⁄4 države, ter dolomit na 1/7.
Ostalih 7 % pa predstavljajo magmatske in metamorfne kamnine. V ravninskem svetu ob
večjih rekah najdemo glino, melj in peske. (Ogrin, Plut, 2009/ b)

Apnenci in dolomiti sestavljajo Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe,
Predalpsko hribovje in Dinarsko hribovje. Goriško območje, Vipavska dolina, Brkini in
Slovensko Primorje so večinoma iz fliša in peščenjakov. Metamorfne kamnine in globočine
najdemo na Pohorju in Kozjaku, lapor v Halozah, v Posotelju in Slovenskih goricah, peski
pa po večini sestavljajo Goričko. Ob Dravi in Muri se nahaja silikatni prod, medtem ko v
Ljubljanski kotlini najdemo karbonatni prod, grušč, konglomerat in brečo. Krška kotlina je
sestavljena iz gline, melja, karbonatnega proda in grušča. (Verbič, 1998)
Zaradi lege Slovenije na stičišču Alp, Dinaridov in Panonskega bazena sta gubanje in
narivanje, ki sta spremljala kolizijo Afriške in Evropske plošče, povzročila globoke
prelomne (tektonske) cone, ki so omogočile kroženje vode v globinah. Predvsem debelina
Zemljine skorje je v Sloveniji pomembna za dotok toplote na površje. Ta znaša okoli 50
km na zahodu države ter se tanjša proti vzhodu, kjer je njena debelina približno 30 km.
(Kralj, 1999)

Zaradi izjemno raznolike litološke zgradbe, razgibanosti terena, podnebja ter različnega
toplotnega toka v Sloveniji so za izkoriščanje oziroma skladiščenje geotermalne energije
primerni različni sistemi za različne predele države.
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4 GEOTERMALNI POTENCIAL SLOVENIJE
Toplota seva iz vročega središča Zemlje že več kot 4 milijarde let. Temperature v bližini
središča Zemlje, to je približno 6500 km globoko, se gibljejo okoli 5500 ℃. Znanstveniki
menijo, da pride iz zemljine notranjosti 42 milijonov megavatov energije, v glavnem s
kondukcijo. Pričakovati gre, da bo ta neizčrpen vir energije oskrboval zemeljsko površje s
toploto še nadaljnjih nekaj milijard let. Ker je torej toplota, ki prihaja iz notranjosti,
praktično neskončna, uvrščamo geotermalno energijo med obnovljive vire energije. Njena
glavna prednost je, da je konstantno na razpolago. Geotermalni sistem, ki ga lahko
koristimo na površju, morajo sestavljati toplota, zemeljska prepustnost in voda. Kadar je
vroča voda ujeta v razpokah in porah pod slojem neprepustne kamnine, tvori geotermalni
rezevoar. Te rezervoarje pa napaja meteorna voda, ki pronica iz zemeljskega površja.
(Goguel, 1975)

Voda primerna za odvzem toplote se nahaja v Sloveniji tako v razpoklinskih vodonosnikih
(predvsem karbonatih – dolomitih in apnencih, delno tudi peščenjakih) kakor tudi v
medzrnskih vodonosnikih (peski, prodi). Njeno izkoriščanje na našem ozemlju ima zelo
dolgo tradicijo, saj so jo izkoriščali že stari Rimljani. Prvo zajetje termalne vode z globoko
vrtino je bilo v Sloveniji izvedeno leta 1973. Danes Slovenija razpolaga z 28 naravnimi izviri
in z več kot dvakrat toliko lokacijami, kjer je termalna voda zajeta z vrtinami, s skupno
instalirano toplotno močjo več kot 129 𝑀𝑊𝑡 . Od tega je izkoriščamo okoli 103𝑀𝑊𝑡 ali
80,5 %. Na ta način zagotovimo okoli 400 𝐺𝑊ℎ𝑡 toplote na leto. Ocenjuje se, da ima
Slovenija na razpolago 50000 𝑃𝐽 teoretičnih, od tega 12000 𝑃𝐽 izkoristljivih zalog toplote,
ki se nahajajo samo v geotermalnih vodonosnikih. Največji geotermalni potencial v
Sloveniji ima severovzhodna Slovenija. (Kralj, 1999)
4.1

OBMOČJA S HIDROTERMALNIMI SISTEMI V SLOVENIJI

4.1.1 PANONSKI BAZEN
V glinastih plasteh terciarnih sedimentov Panonske kotline se nahaja termalna voda
(Termal 1). Maksimalna debelina poznomiocenskega peščenega vodonosnika znaša 60 m.
Ta sega na vzhodu do 1500 m globine. Temperatura termalne vode znaša približno do
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80 ℃. Na 1850 𝑘𝑚2 velikem območju znaša geotermalna energija do 0,84*1015 𝐽 z
maksimumom 2,25 𝐺𝐽/𝑚2 na vzhodnem delu vodonosnika. Ostala potencialna območja
znotraj Panonske kotline vsebujejo globlje peščene terciarne in pred-terciarne plasti,
pretežno sestavljene iz paleozoiskih kamnin (Termal 2). Mezozojske plasti, ki prekrivajo
metamorfne plasti, so debele od 10 do 100 m. Potencialni viri v mezozojskih
vodonosnikih, ki niso zanesljivi, prekrivajo 1880 𝑘𝑚2 veliko območje in znašajo približno
6,3*1018 𝐽 z maksimumom 15,4 𝐺𝐽/𝑚2 . (Rajver, 2005/ a)
4.1.1.1 Termal 1
Vodonosnik Termal 1 najdemo v nekonsolidiranih peskih in prodnatih peskih Murske
depresije in se razteza na 1372 𝑘𝑚2 površine. Gre za nizkotemperaturni geotermalni
sistem, kar pomeni da temperatura termalne vode ne presega 150 ℃. Skupna debelina
vodonosnih plasti nikjer ne presega 100 m, globina vodonosnika pa je v splošnem večja v
smeri proti vzhodu. V sinklinali, ki poteka v smeri Slovenska Bistrica – Ptuj – Ljutomer –
Radmožanci, dosega vodonosna plast globino več kot 1500 m. V največji globini znaša po
predvidevanjih temperatura termalne vode okoli 90 ℃. Iz njega se napajajo skoraj vsi
balneološko rekreativni centri na območju severovzhodne Slovenije. Idealna energijska
vrednost celotnega vodonosnika je ocenjena na 5,8*108 𝐺𝐽, kar je enakovredno okoli 13,6
milijona ton nafte. (Kralj, 1999)
4.1.1.2 Termal 2
Termal 2 se nahaja v mezozojskih karbonatnih kamninah in velja za edini
visokotemperaturni vodonosnik v Sloveniji (T > 150 ℃). Termal 2 se v svojem severnem
delu nahaja na globinah do 2000 m, kjer dosega temperatura termalne vode največ 110
℃. V svojem južnem delu, med mesti Ptuj, Ormož, Ljutomer in Lendava, pa ga najdemo na
večjih globinah, tudi do 5000 m. Tu je termomineralna voda ogreta na več kot 200 ℃.
Vodonosnik zajema 1877 𝑘𝑚2 na ozemlju Slovenije. Njegova idealna energijska vrednost
pa je ocenjena na 6,3*109 𝐺𝐽. (Kralj, 1999)

13

Jure Jakopič. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani. NTF, OGR, 2015.
4.1.2 CELJSKA UDORINA
Na obrobju udorine so večja nahajališča termalne vode s temperaturo od 20 do 40 ℃ v
karbonatnih mezozojskih kamninah v Frankolovem, Zrečah in Zbelovem. Termalna voda
se izliva na površino v obliki naravnih izvirov skozi tektonsko razpokane cone v
karbonatnih kamninah. Tu je najpomembnejše nahajališče mineralne vode s CO2 v
Rogaški Slatini. (Kralj, 1999)
4.1.3 KRŠKA UDORINA
Termalna voda je v Krški udorini akumulirana v triasnem dolomitu in se izliva na površino
ob prelomih na obrobju kotline. Take so Šmarješke toplice, Klevevž, Topličnik pri
Kostanjevici ter Bušeča vas s temperaturo 21 – 34 ℃. V Čateških toplicah ima termalna
voda 60 ℃. Na zahodu Krške kotline so Dolenjske toplice s termalno vodo temperature 36
- 38 ℃. (Kralj, 1999)
Na 118 𝑘𝑚2 , kolikor jih pokriva to območje vodonosnika, znaša geotermalni potencial
0,5*1018 𝐽. Maksimalna ocenjena energija vodonosnika pa je 11,2 𝐺𝐽/𝑚2 .
(Rajver, 2005/ a)
4.1.4 LAŠKA, ZAGORSKA, SENOVŠKA IN TUHINJSKA SINKLINALA
Laška sinklinala se razprostira od Podčetrtka preko Planine do Hrastnika, Zagorska
sinklinala pa naprej do Medijskih toplic. Predvsem slednja je precej ozka, vendar globoka
in terciarne plasti v njej so debele od 500 do 1500 m. V Laški terciarni kadunji oziroma na
njenem obrobju so v razpokanih karbonatnih kamninah izviri termalnih voda v Mediji,
Trbovljah, Laškem in Rimskih toplicah. V podaljšku Laške terciarne kadunje so izviri
termalne vode pri Podčetrtku. Najnižjo temperaturo ima termalna voda v Medijskih
toplicah (21-23 ℃), v Trbovljah ima 30 ℃, v Laškem, Rimskih toplicah in Podčetrtku pa do
35-39 ℃. Vzhodno od Ljubljanske udorine se vzhodno od Kamnika razprostira v smeri
vzhod-zahod še Tuhinjska sinklinala. Pri kraju Vaseno so zajete z vrtinami večje količine
termalne vode s temperaturo do 32 ℃. (Kralj, 1999)
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4.1.5 LJUBLJANSKA UDORINA
Razširja se v smeri severozahod-jugovzhod od Bleda do Ljubljane. Razlikujemo dve
geološko različni strukturi. Na Kranjsko-Sorškem polju in v Radovljiški kotlini predstavljajo
krovno toplotno zaporo plast terciarne gline in laporji, ki pa je sorazmerno tanka, debela
kvečjemu 500 m. Zato tudi vode v dolomitno-apnenčevi podlagi ne dosegajo višjih
temperatur. Pojavi na obrobju (Bled, Pirniče, Zgornja Besnica) kažejo na temperature
okrog 19 do 23 ℃. Na Ljubljanskem polju in barju so geološke razmere povsem drugačne.
Toplotna zaporna plast je tu debela od 1200 do 2000 m ali še več. Vodo lahko
pričakujemo s temperaturo od 40 do več kot 70 ℃. Na južnem in zahodnem obrobju
udorine Ljubljanskega barja, pri Vrhniki in Podpeči, so temperature nizke (15-22 ℃).
(Kralj, 1999)
4.1.6 OSTALA OBMOČJA Z GEOTERMALNIM POTENCIALOM
Poleg zgoraj naštetih geotermalnih območij gre v Sloveniji izpostaviti še nekatera druga
območja z geotermalnim potencialom, ki pa še niso izkoriščana ali pa ne zadoščajo
potrebam po izkoriščanju. To so: Velenjsko-šaleška in Mislinjska udorina (čeprav so tam
večja nahajališča termalne vode s temperaturo 20-40℃ v Topolščici in Lajšah pri Velenju),
področje Rogatca, področje Maribora ter območje Primorske do Mosta na Soči.
(Kralj, 1999)
4.2

TEMPERATURNO POLJE

Za Slovenijo je značilno naraščanje temperatur od jugozahoda proti severovzhodnem
delu, najvišje so izmerjene v Panonskem bazenu in na vzhodnem delu Krške udorine.
Geotermalno perspektivna področja so še področje Rogatca, udorine Posavskih gub in
vzhodnih Karavank, Ljubljanska udorina in obalno področje Primorske. V globini 1000 m
izstopata anomaliji pri Čatežu, kjer je temperatura na 1000 m globine večja od 50 ℃, in v
severovzhodni Sloveniji, kjer je temperstura več kot 70 ℃. Zemljino toplotno polje na
območju Slovenije je prikazano s karto razporeditve temperatur v globini 1000 m.
(Kralj, 1999)
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Slika 7: Razporeditev temperatur v globini 1000 m na območju Slovenije (Geološki zavod,
2013)
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5 TEORIJA PRENOSA TOPLOTE
Prenos toplote ima pomembno vlogo pri večini tehnoloških procesov. Z njo se ukvarja
skoraj vsak inženir. V teoriji prenosa toplote so zajeti tisti procesi, pri katerih se energija
prenaša zaradi razlik v temperaturi med telesi ali snovmi, pa naj si bo to pri proizvodnji
pare, hlajenju in ogrevanju tekočin, odvajanju ali dovajanju reakcijske toplote in še bi
lahko našteval. Termodinamika nam pomaga določiti količino toplote potrebne za prehod
sistema med ravnotežnimi stanji, medtem ko nam teorija prenosa toplote pojasni način in
napove hitrost toplotnega prenosa. (Goričanec, 2008)
5.1

TOPLOTNI TOK, GOSTOTA TOPLOTNEGA TOKA

Hitrost prenosa toplote podamo s toplotnim tokom: ∅ [𝑊]. Ta nam pove, koliko toplote
𝑑𝑄 se prenese skozi snov po določenem času dt. (Goričanec, 2008)

∅=

𝑑𝑄
𝑑𝑡

(1)

Gostota toplotnega toka 𝑞 [𝑊/𝑚2 ], pa je definirana na enoto površine, 𝑑𝐴, pravokotne
na smer toka d∅. (Goričanec, 2008)

𝑞=

𝑑∅
𝑑𝐴

Toplota se skozi snov prenaša s tremi različnimi mehanizmi:


Prevod toplote (kondukcija) – pojav, pri katerem prihaja do prenosa toplote s
pomočjo atomov in molekul s snovi z višjo na snov z nižjo toploto.



Prestop toplote (konvekcija) – pomeni prenos toplote v smislu prostega gibanja
fluida med dvema površinama, ki imata različni temperaturi.



Sevanje toplote (radiacija) – pojav, pri katerem se toplota prenaša s pomočjo
elektromagnetnega valovanja. (Gosar, 2007)
17
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5.2

KONDUKCIJSKI PRENOS TOPLOTE

Blizu površja se toplota prenaša s kondukcijo. Pri prenosu toplote s kondukcijo pride do
vibriranja, rotiranja in premočrtnega gibanja sestavnih delcev snovi (atomov, molekul,
ionov, elektronov). Njihova kinetična energija narašča z dvigom temperature in se pri
medsebojnih trkih sestavnih delcev prenaša z območja, ki ima višjo temperaturo, na
območje z nižjo, kar prikazuje spodnja slika. Ta način prenosa toplote se najbolje odraža v
trdih snoveh.
V tekočinah in plinih so naključni trki molekul tisti, ki prenašajo energijo. Molekule so v
plinih (tudi tekočinah) medsebojno bolj oddaljene, zato so ti trki manj pogosti in je
posledično prenos energije (toplote) šibkejši kot pri trdih snoveh. (Goričanec, 2008)

Slika 8: Prevod toplote (Goričanec, 2008)

5.2.1 FOURIERJEVA ENAČBA ZA TOPLOTNI TOK, TOPLOTNA PREVODNOST
Na površju zemlje sonce segreva tla, skozi katera nato energija sonca v obliki toplote
prehaja v globino. Toplotni tok, ki enodimenzionalno prehaja skozi snov (v našem primeru
zemeljsko površje), je predstavil že Fourier leta 1822. (Goričanec, 2008)

𝑞 = −𝜆

𝑑𝑇
𝑑𝑥

(3)

Ta zakon uveljavlja pomembno snovno lastnost, tj. toplotno prevodnost (konduktivnost)
𝜆 [𝑊/𝑚𝐾]. Toplotna prevodnost poda prehod toplotnega toka skozi 1 m debel sloj
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površine pri temperaturni razliki 1 𝐾. Z drugimi besedami je to merilo težavnosti
prehajanja toplote skozi nek material. Parameter

𝑑𝑇
𝑑𝑥

imenujemo temperaturni gradient.

Ta nam pove, kako se temperatura spreminja z globino [𝐾/𝑚]. Da se toplota prenaša v
smeri padanja temperature, nam v enačbi pove negativni predznak. Na toplotno
konduktivnost kamnin v glavnem vpliva njihova mineralna struktura (konduktivnost je
višja ob večji vsebnosti kremena), poroznost (vsebnosti vode), permeabilnost,
temperatura in tlak v zemlji, različne kristalne strukture mineralov. Vrednosti toplotne
konduktivnosti kamnin se gibljejo med 1 in 4 [𝑊/𝑚𝐾]. Natančnejše vrednosti nam
podaja spodnja tabela. (Goričanec 2008; Gosar, 2007)

Tabela 1: Toplotne prevodnosti kamnin (Goguel, 1975)

Toplotna prevodnost

Kamnina

[𝑊/𝑚𝐾]

Granit

2,38

Apnenec

2,09 - 2,93

Kreda

0,92

Marmor

3,14

Dolomit

4,18

Kvarcit

5,43

Skrilavec

0,84 – 1,67

Železo

62,7

Medenina

388,7

Srebro

418,4

Zrak

0,025
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5.2.2 TOPLOTNA DIFUZIVNOST
Pomembna fizikalna lastnost, pri procesih, kjer toplota prehaja skozi material s
kondukcijo, je tudi toplotna difuzivnost 𝛼, ki jo izrazimo z enačbo:

𝛼=

𝜆
𝜌𝑐𝑝

(4)

Kjer je 𝜌 gostota materiala, 𝑐𝑝 pa specifična toplota ali, skupaj z gostoto, specifična
toplotna kapaciteta (količina toplote potrebne, da se segreje 1 𝑘𝑔 snovi za 1 𝐾) v določeni
globini pri stalnem tlaku [𝐽/𝑘𝑔𝐾]. Od specifične toplotne kapacitete je odvisno koliko
toplote se izgubi pri prehodu skozi material. (Gosar, 2007) Nekaj vrednosti toplotne
difuzivnosti različnih vrst tal so zapisane v spodnji tabeli:

Tabela 2: Toplotna difuzivnost snovi (Kasuda, 1965)

Toplotna difuzivnost 𝛼

Podlaga

[𝑚2 /𝑑𝑎𝑛]

Skale, kamen

0,1728

Suhi pesek

0,00864

Mokri pesek

0,0864

Suha glina

0,01728

Mokra glina

0,1296
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5.2.3 OPIS TEMPERATURE NA POVRŠJU IN V GLOBINI
Pri izkoriščanju energije iz površinskih plasti Zemlje je zelo pomembno poznati
temperaturne razmere pod površjem, ki se spreminjajo s časom. Tu se lahko geoterme
(profili, ki označujejo odvisnost temperature od globine) precej spreminjajo, kar je
posledica nihanj podnebja, hidrogeologije ter geoloških struktur. Ti vplivi imajo
pomembno vlogo pri izoblikovanju geotermičnih razmer pod površjem. (Gosar, 2007)
Za opis temperature tal na površju oziroma na določeni globini z, si pomagamo s
spodnjimi enačbami.

Za opis temperature na površini tal:

𝑇(0, 𝑡) = 𝑇̅ − 𝑇𝑎𝑚𝑝 ∗ sin(𝜔 ∗ 𝑡𝑚𝑖𝑛 )

(5)

Ter za opis temperature tal na poljubni globini z:

𝜋
2𝜋
𝑧
365
∗ [𝑡𝑙𝑒𝑡𝑜 − 𝑡𝑚𝑖𝑛 − ∗ √
) ∗ 𝑐𝑜𝑠 (
])
365 ∗ 𝛼
365
2
𝜋∗𝛼

𝑇(𝑧, 𝑡) = 𝑇̅ − 𝑇𝑎𝑚𝑝 ∗ 𝑒𝑥𝑝 (−𝑧 ∗ √

Enačba za opis temperatur na določeni globini nam pove, da se sprememba temperature,
ki je odvisna od časa, z globino ekponentno zmanjšuje. Na površju vplivajo dnevne in
letne temperaturne periodične variacije na obliko geoterm v tleh. Pri tem je potrebno
omeniti, da imajo letne temperaturne spremembe večji vpliv na temperaturo v globini kot
spremembe s krajšo periodo. Letne variacije prodrejo kar 19-krat globlje kot variacije na
dnevni ravni. (Gosar, 2007)
Na spodnjih slikah je prikazano, kako se v Lendavi v Prekmurju temperatura spreminja z
globino za vsak mesec ter kako se temperatura v globinah od 1 do 10 m spreminja skozi
leto.
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Slika 9: Sprememba temperature z globino v Lendavi
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Slika 10: Dnevna povprečja temperatur v globinah od 1 do 10m v Lendavi
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6 SISTEMI ZA IZKORIŠČENJE NARAVNE TOPLOTE KAMNIN
6.1

IZKORIŠČANJE GEOTERMALNE ENERGIJE

Toplota se iz Zemljinega jedra prenaša s kondukcijo, konvekcijo in radiacijo. V
neprepustnih kameninah prevladuje prevod toplote, vendar je prevodnost kamenin
majhna in zaradi tega je majhna tudi povprečna gostota toplotnega toka, ki znaša okoli 60
𝑊 ⁄𝑚2 (granitne kamenine) in do 100 𝑊 ⁄𝑚2 (bazaltne kamenine). Drugi način prenosa
toplote je s konvekcijo tekočin, kot so magma in geotermalne vode. Temperaturni
gradient v skorji je v povprečju 30 ℃/𝑘𝑚, lahko pa doseže tudi 100 ℃/𝑘𝑚 v področju
delujočih vulkanov. Toploto, ki je shranjena v Zemljini notranjosti, lahko izkoriščamo na
več načinov. Tako razlikujemo med: (Medved, 2000)

 geotermalnim izkoriščanjem (vrelci vroče vode in pare),
 hlajenjem vročih kamenin in
 geotlačnim izkoriščanjem geotermalne energije.

Možnosti uporabe geotermalne energije so različne. Koristimo jo lahko za proizvodnjo
električne energije, ogrevanje (neposredno ali s toplotnimi črpalkami) ter v balneologiji.
(Medved, 2000)
6.2

NIZKOTEMPERATURNA GEOTERMALNA ENERGIJA

Kamnine, sedimenti in podzemna voda pod zemeljskim površjem skladiščijo toploto.
Plitvo zemeljsko podzemlje lahko definiramo kot velik rezervoar toplote. Tla se poleti
segrevajo, za kar poskrbita sončno obsevanje in temperatura ozračja. Toplotna
konduktivnost naravnih materialov je sicer majhna, kar preprečuje naglo razpršitev
vskladiščene toplote, po drugi strani pa konduktivnost le ni tako majhna in nam zato
omogoča izrabo toplote iz podzemlja s pomočjo izmenjevalnikov toplote. Sposobnost
materiala, da zadrži toploto, imenujemo toplotna kapaciteta. Plitvo geotermalno energijo
lahko dejansko izrabljamo povsod. V primeru, da je temperatura, ki je zahtevana s strani
sistema ogrevanja, nižja od temperature, ki jo dosega geotermalna energija, uporabimo
toplotno črpalko ali pa skladiščimo toploto in hlad v plitvem podzemlju. Ko pa ima
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geotermalna energija zadosten temperaturni nivo, se jo lahko izrablja neposredno preko
izmenjevalnikov toplote. (Gosar, 2007; Prestor 2012)
6.3

GEOTERMALNA TOPLOTNA ČRPALKA

Geotermalna toplotna črpalka je centralni sistem za ogrevanje ali hlajenje stavbe in črpa
energijo iz tal ali vode. Zemljo uporablja kot vir toplote pozimi ter kot toplotni razervoar
poleti. Pri sistemu z geotermalno toplotno črpalko pride toplota zajeta iz podzemlja kot
vhodni energent v energetski sistem preko primarnega tokokroga (zemeljski kolektor,
energetska košara, geosonda). Ta toplota zagotavlja energijo na določenem nivoju. Za
primarnim tokokrogom je postavljena toplotna črpalka, ki pretvarja to toploto na
primerno temperaturno raven. Nato se razvoj in prenos energije s sekundarnim
tokokrogom prenese na koriščenje v objektu (kot toplota ali kot hlad). (Prestor, 2012)

6.3.1 DELOVANJE TOPLOTNE ČRPALKE
Prenos toplote iz tal v poljuben ogrevalni sistem opravlja toplotna črpalka preko
delovnega medija, ki pri procesu spremeni svoje agregatno stanje. Kot delovno sredstvo
se uporablja hladiva. To so snovi, ki se uparijo pri nizki temperaturi. Te v uparjalniku pod
vplivom toplote, ki je bila odvzeta iz zunanjega vira, prehajajo iz tekočega agregatnega
stanja v plinasto. Hladivo v plinasti obliki nato potuje skozi kompresor, kjer se mu zaradi
dodanega mehanskega dela dvigne tlak ter posledično temperatura. Kompresor za svoje
delovanje potrebuje električno energijo. Po izstopu iz kompresorja preide tekočina v
kondenzator, kjer sprosti toploto ogrevalnemu mediju. Nato pride do ohlajanja hladiva
zaradi zmanjšanja gostote. Krožni proces je zaključen, ko preide hladivo skozi ekspanzijski
ventil nazaj v uparjalnik. (Labudović, 2006)
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Slika 11: Shematski prikaz delovanja toplotne črpalke (Corn, 2012)

Toplotne črpalke delimo glede na zunanji vir, iz katerega odvzemajo energijo v obliki
toplote. Tako ločimo toplotne črpalke voda/voda, zemlja/voda, zrak/voda ter zrak/zrak.
(Labudović, 2006)
6.3.2 GRELNO ŠTEVILO ε – COP
Grelno število nam poda razmerje med pridobljeno toplotno energijo ter vloženim delom,
ki je potrebno, da to energijo pridobimo. Odvisno je od vrste toplotne črpalke in od
temperature vira, iz katerega črpalka odvzema toploto, ter od temperature medija, s
katerim ogrevamo objekt. Grelno število znaša v povprečju med 3 in 5, lahko pa tudi več.
(Labudović, 2006)

𝜀=

𝑄𝑡č
𝑃𝑡č

(7)

6.3.3 LETNO GRELNO ŠTEVILO β – SPF
Letno grelno število ali drugače Seasonal Performance Factor (SPF) nam poda razmerje
med toploto dovedeno grelnemu mediju ter celotno električno energijo, porabljeno preko
celega leta. Sem spada ne le električna energija za pogon kompresorja, temveč tudi
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poraba električne energije pomožnih komponent sistema (črpalke, regulacija, odmrznitev
uparjalnika, itd.). (Grobovšek, 2009/ e)

𝛽=

𝑄𝑙𝑡č
𝑊𝑒𝑙

(8)

Faktorji, ki vplivajo na letno grelno število so:


Letne potrebe po ogrevanju in hlajenju



Temperatura vira toplote in temperatura ogrevane vode



Dodatna raba energije (črpalke, regulacija, ventilatorji)



Kakovost izdelave toplotne črpalke



Dimenzioniranje toplotne črpalke v odvisnosti od potrebe po toploti in
obratovalne karakteristike toplotne črpalke



Sistem regulacije toplotne črpalke in zgradb
(Grobovšek, 2009/ e)

6.4

SISTEMI ZA IZKORIŠČANJE TOPLOTE

Funkcija primarnega tokokroga za geotermalno toplotno črpalko je, da povezuje črpalko s
plitvim podzemljem, kar omogoča koriščenje toplote iz tal ali pa njeno vračanje nazaj v
tla. Ta primarni tokokrog imenujemo talni sistem. Te sisteme za izkoriščanje toplote iz
površja delimo v odprte in zaprte, razlikujejo pa se po različnih vrstah zunanjih virov
energije. Za vsako posamezno umestitev je treba pri izbiri pravega sistema upoštevati
nekaj faktorjev, kot so: geologija in hidrogeologija podzemlja, prostor in raba na površini,
obstoj potencialnih virov toplote v bližini ter značilnosti ogrevanja in hlajenja stavbe.
(Prestor, 2012)
6.4.1 ODPRTI SISTEMI – SISTEM VODA/VODA
Glavni nosilec toplote pri odprtem sistemu je podzemna voda, ki se prosto pretaka po
podzemlju in deluje kot vir toplote in kot sredstvo za izmenjavo toplote s trdno zemljino.
Vrtine na podzemno vodo so glavni tehnični del odprtih sistemov. Običajno izvrtamo dve
vrtini (˝dublet˝), eno za črpanje podzemne vode (produkcijska) in drugo za vračanje te
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vode nazaj v vodonosnik (reinjekcijska). S tem sistemom se lahko izkorišča močan vir
toplote pri sorazmerno nizkem strošku. Po drugi strani pa vodne vrtine zahtevajo nekaj
vzdrževanja. Ta sistem pride v glavnem v poštev na območjih z dobro do srednje
prepustnimi vodonosniki in je priljubljen pri večjih objektih. (Prestor, 2012)
Najnižja temperatura podtalnice, iz katere še lahko izkoriščamo toploto, je +7 ℃. Njen
pretok mora biti vsaj 2 𝑚3 /ℎ. Pri odprtih sistemih za izkoriščanje toplote iz podzemlja se
uporablja toplotne črpalke voda/voda. Prednost teh črpalk je, da dosegajo visoka grelna
števila, saj je podtalnica zaradi relativno visoke temperature idealen vir. (Labudović, 2006)

Slika 12: Navpični odprti sistem (voda-voda) (Prestor, 2012)

Osnovne smernice pri izkoriščanju podtalnice:


Za izkoriščanje potrebujemo ustrezno dovoljenje



Ponorni vodnjak mora biti izveden tako, da voda izteka pod nivojem podtalnice



Dovod in odvod podtalnice k toplotni črpalki je potrebno položiti zaščiteno pred
zmrzaljo in v padcu k vodnjakoma



Kvaliteta vode mora odgovarjati mejnim vrednostim (predvsem je pomembna
vsebnost Mn in Fe < 0,2 𝑚𝑔/𝑙)



Podtalnica pri kroženju ne sme priti v stik z zrakom



Podtalnica se mora na poti do toplotne črpalke čim manj ohladiti



Dimenzioniranje potopne črpalke in cevne napeljave (od vrtine do toplotne
črpalke) mora biti izvedeno glede na hladilno moč toplotne črpalke in tlačne padce
na sesalni in tlačni strani (Grobovšek, 2011/ d)
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6.4.1.1 Dimenzioniranje toplotne črpalke voda/voda
Tako hladilno moč kot tudi grelno število lahko določimo iz delovnega diagrama ali pa ju
izračunamo po enačbi: (Labudović, 2006)

𝑄𝑘 = 𝑄𝑡č − 𝑃𝑡č

𝜀=

(9)

𝑄𝑡č
𝑃𝑡č

Izračun toplotne izdatnosti vira: (Grobovšek, 2011/ d)

𝑄𝑣𝑖𝑟 = 𝑞𝐻2𝑂 ∗ 𝑐𝑣 ∗ ∆𝑇

(10)

6.4.2 ZAPRTI SISTEMI
6.4.2.1 VODORAVNI ZEMELJSKI KOLEKTOR IN ENERGETSKE KOŠARE
Gre za zaprti sistem, ki ga najlažje postavimo. Cevi so položene v zemljo v relativno
tesnem

vzorcu v nizih ali paralelno, in sicer zato, ker potrebuje sistem kar precej

zemeljske površine. Pri postavitvi tega sistema je potrebno najprej povsem odstraniti
vrhnjo plast zemlje, v izkop postaviti cevi ter jih nato ponovno zasuti z zemljo. Vodoravni
plitvi zemeljski kolektorji izkoriščajo v glavnem v tleh nakopičeno sončno energijo. V
poletnih mesecih, ko ni potrebe po ogrevanju, lahko zemeljske kolektorje uporabljamo za
hlajenje objekta, saj so tla pod površjem hladnejša od ozračja. V tem primeru deluje le
črpalka za cirkulacijo mešanice voda/glikol po kolektorju. (Prestor, 2012)

Ker lahko temperatura zemlje na globini 1 m doseže točko zamrznitve tudi brez
odvzemanja toplote, je potrebno horizontalni zemeljski kolektor položiti vsaj od 1,2 m do
1,5 m globoko, razmak med cevmi kolektorja pa mora biti vsaj 0,8 m, da se prepreči
nastanek ledenega kolobarja okoli cevi, ki bi se lahko kasneje razširil v ledeno ploščo, za
katero ni nujno, da bi se poleti odtalila. Ta plošča bi pozimi onemogočala normalni pretok
mešanice v kolektorju. Po drugi strani je zaledenitev prostora okoli kolektorja prednost,
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saj ta poveča odvzem toplote iz tal, ker pride pri spremembi agregatnega stanja vode do
sproščanja latentne toplote. (Labudović, 2006)

Slika 13: Primer povezave toplotne črpalke z zemeljskim kolektorjem (Labudović, 2006)

A. Toplotna črpalka
B. Razdelilnik za zmes voda/glikol (povratek)
C. Razdelilnik za zmes voda/glikol (predtok)
D. Horizontalni zemeljski kolektor
E. Zbiralni jašek za razdelilnik
F. Nizkotemperaturno ogrevanje
Horizontalni zemeljski kolektorji lahko iz zemlje odvzamejo nekje do 40 𝑊 ⁄𝑚2 energije, v
primeru da se temperatura vira (zemlje) giblje med -5 in +15 ℃. (Labudović, 2006)
6.4.2.2 Dimenzioniranje horizontalnega zemeljskega kolektorja
Pri dimenzioniranju kolektorja je treba najprej izračunati skupno dolžino cevi, za kar
potrebujemo naslednje podatke:


Toplotne izgube stavbe



Določitev vstopne temperature ogrevalnega sistema



Določitev minimalne temperature medija (glikol/voda)



Določitev hladilne moči toplotne črpalke



Določitev odvzema toplote tal (Labudović, 2006)
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Tabela 3: Potrebna površina tal za vgradnjo kolektorja v odvisnosti od specifičnih
toplotnih izgub objekta (Labudović, 2006)
Stanovanjska
površina

Specifične toplotne izgube
50 𝑾⁄𝒎𝟐

80 𝑾⁄𝒎𝟐

100 𝑾⁄𝒎𝟐

Potrebna površina tal za vgradnjo kolektorja (𝒎𝟐 )

100 m2

100

160

200

150 m2

150

240

300

200 m2

200

320

400

250 m2

250

400

500

Tabela 4: Oddajanje toplote različnih zemeljskih sestav (Labudović, 2006)
Vrsta zemlje

Odvzem energije
(q)

suha, peščena tla

10 𝑊 ⁄𝑚2

vlažna, peščena tla

15 - 20 𝑊 ⁄𝑚2

suha, ilovnata tla

20 - 25 𝑊 ⁄𝑚2

vlažna, ilovnata tla

25 - 30 𝑊 ⁄𝑚2

zelo mokra ilovnata tla

30 𝑊 ⁄𝑚2

Enačba za izračun površine, potrebne za postavitev zemeljskega kolektorja:

𝑃𝑧 =

𝑄𝑘
𝑞

(11)

Enačba za izračun skupne dolžine cevi zemeljskega kolektorja:

𝐿=

𝑄𝑘
(𝑞 ∗ 𝑠)

(Labudović, 2006)
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Tabela 5: Smernice za dimenzioniranje zemeljskih kolektorjev (Labudović, 2006)
Suha,

Vlažna,

Nasičena

nekompaktna

kompaktna

(pesek, gramoz)

Odvzem energije
pri 1800 h/a

10 𝑊 ⁄𝑚2

20 - 30 𝑊 ⁄𝑚2

40 𝑊 ⁄𝑚2

Odvzem energije
pri 2400 h/a

8 𝑊 ⁄𝑚 2

16 - 24 𝑊 ⁄𝑚2

32 𝑊 ⁄𝑚2

Odmiki med cevmi

1m

0, 8 m

0, 5 m

Globina polaganja

1, 2 - 1, 5 m

1, 2 - 1, 5 m

1, 2 - 1, 5 m

Min.var.odmiki
za dovodne cevi

≥ 0,7 m

≥ 0,7 m

≥ 0,7 m

Vrsta zemlje

Letna raba energije iz zemeljskega kolektorja 50 do 60 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 na leto

6.4.3 ENERGETSKE KOŠARE
Energetska košara je poseben tip zemeljskega kolektorja. Uporabljamo jih, kadar globoki
izkopi niso mogoči ter kadar je površina, ki je na voljo, premajhna za horizontalne
zemeljske kolektorje. Energetske košare so ekonomično in energetsko zelo učinkovita
alternativa na področju zemeljske energije. Pri tem sistemu se koristi toplota iz plitvega
površja, ki ga napajajo energija sonca, topel zrak ter padavine. (Uponor, 2012)

Med obratovanjem pride do cirkulacije mešanice glikol/voda v razmerju 1:3 skozi
energetsko košaro in pri tem do odvzema toplote iz tal. V kombinaciji s toplotno črpalko
se temperatura nato dvigne na nivo, primeren za izkoriščanje. V toplih poletnih mesecih
se lahko zemeljsko površje koristi za hlajenje, saj je v tem času temperatura plitvega
podzemlja precej nižja kot ozračje samo. Pri tem procesu običajno obratuje le črpalka, ki
poganja mešanico vode in glikola, kar pomeni, da je poraba energije in hkrati stroški za
hlajenje s tem sistemom precej manjša. (Uponor, 2012)
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Pri dimenzioniranju energetskih košar se oziramo na sestavo zemlje, na možnost
regeneracije površine, na temperaturno območje zemlje ter na delovno območje toplotne
črpalke. Ta s pomočjo energetske košare odvzame toploto zemljini, ki v plitvem površju
prejema energijo od sonca, toplega ozračja in s padavinami. Koliko toplote bo toplotna
črpalka odvzela iz tal, je odvisno od toplotne prevodnosti zemljine, ki narašča z vsebnostjo
vode, od gostote zemljine ter njene toplotne kapacitete. (Grobovšek, 2006/ b)

Tabela 6: Fizikalne lastnosti različnih snovi (Uponor, 2012)

Vsebnost vode (%)

Pesek

Ilovica

9,3

28,2

1,22

Peščena

Mulj

Voda

36,4

38,1

100

1,54

1,76

1,49

0,58

805

1229

1324

1345

4190

1512

1816

1820

1821

1000

glina

Toplotna
konduktivnost
(𝑊/𝑚𝐾)
Spec.toplotna
kapacitivnost
(𝐽/𝑘𝑔𝐾)
Gostota (𝑘𝑔/𝑚3 )

Energetska košara je sestavljena iz cevi, ki so običajno premera 32 mm in dolžine 150 m
ali več in so prepletene v obliko košare. Vgradimo jih pod globino 1 m pa tja do 5 m.
Razmik med posameznimi košarami mora biti najmanj 1 m, paziti pa moramo, da jih
zaradi morebitne zmrzali ne vgradimo preblizu nosilnih zidov, kanalizacije ter vodovodnih
cevi. Paziti moramo tudi, da površine, pod katero se nahaja energetska košara, ne
pozidamo, asfaltiramo ali kakorkoli preprečimo toplotno rekuperacijo zemlje v katero je
kolektor vstavljen. Energetsko košaro po vstavitvi v tla zasujemo s fino granulacijo peska
ali mivke (0 - 2 mm), da omogočimo dostop vode. Sistem energetskih košar nato prek
razdelilnika priključimo na toplotno črpalko. (Grobovšek, 2010/ a) (Uponor, 2012)
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Slika 14: Energetske košare (Uponor, 2012)

6.4.4 NAVPIČNI ZEMELJSKI KOLEKTORJI – GEOSONDE
Poleg sonca, vetra in vode prištevamo med obnovljive vire tudi geotermalni toplotni tok.
Ker imajo ti viri relativno majhen vpliv na okolje, postajajo vse bolj zanimivi. Eden od
sistemov za koriščenje geotermalne energije je tudi sistem geosonde.

Slika 15: Primer povezave geosonde s toplotno črpalko (Grobovšek, 2006/ b)
1) Sonda 1
2) Sonda 2
3) Toplotna črpalka
4) Hranilnik toplote
5) Talno ogrevanje
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Sistem geosonda deluje kot ostali sistemi tako, da odvzame toploto iz podzemlja in jo s
pomočjo toplotne črpalke prenese v objekt za koriščenje. V zemljini notranjosti se kopičijo
ogromne količine toplote, ki nenehno potujejo proti površju. Meritve kažejo, da je
temperatura v plitvem podzemlju do 15 m globine pod vplivom zunanjih atmosferskih
pojavov in se zato stalno spreminja. Globlje pa je temperatura stalna oziroma se povečuje
za približno 3 ℃ na vsakih 100 m ali drugače, za 1 ℃ na vsakih 33 m, kar imenujemo
»geotermična stopinja«. Tu ima največji vpliv na segrevanje kamenin geotermalni toplotni
tok. V primeru, da je naraščanje temperature večje, govorimo o pozitivni anomaliji. S
sistemom geosonde lahko izrabljamo geotermalno energijo za ogrevanje in hlajenje stavb
ter za ogrevanje sanitarne vode s pomočjo toplotne črpalke. Lahko ga uporabimo kot
dodatni ali samostojni vir energije. Koliko vrtin je potrebno in kako globoke morajo biti, je
odvisno od toplotnih potreb objekta. Več toplote kot potrebujemo, več jih je potrebno
vgraditi. Globina vrtin se običajno giblje med 80 in 160 m. (Turinek, 2009)

6.4.4.1 VGRADNJA IN ELEMENTI GEOSONDE
Gre za zaprt krožni sistem, ki ga vstavimo v vrtino in ki ga predstavljajo od dve do štiri
polietilenske cevi premera 25,4 mm, ki so na dnu povezane v parih. Skoznje se pretaka
mešanica vode in protizmrzovalnega sredstva (glikol). Celotni prostor med cevmi v vrtini
zapolnimo s pomočjo pete cevi, skozi katero dovajamo suspenzijo vode in cementa –
bentonitom, ki je zaradi dobre toplotne prevodnosti odličen za odvzem toplote iz zemlje.
Prostor med cevmi je potrebno zapolniti zato, da fiksiramo sistem ter omogočimo čim
večji prenos toplote iz okolice. (Turinek, 2009)
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Slika 16: Prerez vertikalnega zemeljskega kolektorja ali toplotne sonde z dvojno U-cevjo
(Corn, 2012)

Najpogosteje vstavljamo v vrtino sonde v dveh osnovnih izvedbah:
1. Dvojna U-cev (skozi en krak vstopa ohlajen delovni medij, skozi drugega se v
toplotno črpalko vrača segret delovni medij).
2. Koaksialna cev (notranja cev je iz PE, skozi njo teče hladna mešanica voda/glikol,
zunanja cev je iz jekla, skozi njo pa teče do toplotne črpalke segreta mešanica
voda/glikol). (Labudović, 2006)

Slika 17: Različni tipi geosond (Turinek, 2009)
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Pri vgradnji zemeljske sonde je treba upoštevati:


Najmanjšo razdaljo med izvrtinama: 5 do 6 m



Najmanjšo oddaljenost od temeljev zgradbe: 2 m



Upoštevati moramo kakovost oziroma vrsto tal



Globina izvrtine je odvisna tudi od kakovosti zemeljskih tal



Izbrati ustrezno mešanico delovnega medija glikol/voda (Labudović, 2006)

6.4.4.2 SPECIFIČNI ODVZEM TOPLOTE IZ KAMENIN
Koliko toplote bo sonda odvzela iz zemlje je odvisno od njenih lastnosti. Povprečno se
toplotni odvzem na tekoči meter dolžine sonde giblje med 35 in 100 𝑊/𝑚, odvisen pa je
tudi od števila ur kroženja medija za prenos toplote v nekem daljšem obdobju (v večini
primerov 1800 ur delovanja sistema na leto). (Grobovšek, 2009/ c)

Tabela 7: Specifični odvzem toplote za dvojne U-sonde (Turinek, 2009)
Specifični odvzem toplote

Vrsta zemljine oz. kamenine

Za 1800 ur

Za 2400 ur

W/m

W/m

Slaba sestava 𝜆 < 1,5 W/mK

25

20

Normalne kamnine in z vodo nasičene usedline 𝜆 < 1,5 – 3 W/mK

60

50

Trde kamnine z visoko toplotno prevodnostjo 𝜆 > 3 W/mK

84

70

Prod, pesek, suho

<25

<20

Glina, ilovica, vlažno

35-50

30-40

Apnenec masiven

55-70

45-60

Prod, pesek, vodoprepustno

65-80

55-65

Kisli magmatit (granit)

65-85

55-65

Bazični magmatit (bazalt)

40-65

35-55

Gnajs

70-85

60-70

Močni vodni tokovi skozi pesek in prod

80-100

80-100

Splošne vrednosti

Posamezne kamenine
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Glede na laboratorijske raziskave (geološke karte določenih območji) lahko določimo
termične lastnosti zemlje, vendar pa moramo biti previdni, saj so toplotna nihanja
zemljine okoli vrtine različna na različnih globinah, kar je odvisno od sestave poroznosti in
vlažnosti. (Turinek, 2009)

6.4.4.3 TOPLOTNA IZDATNOST GEOSONDE
Da ugotovimo, kako se spreminja temperatura z globino (določitev geotermičnega
gradienta) se izvede meritev temperatur na različnih globinah geosonde. Za to uporabimo
sondo za tipanje temperaturnih sprememb v globini. S pomočjo geotermičnega gradienta
ter gostote zemeljskega toplotnega toka na dani lokaciji je mogoče določiti toplotno
prevodnost kamnin, ta pa je ključna pri določitvi toplotne izdatnosti geosonde (večja je
prevodnost toplote kamnine, bolj bo ta kamnina lahko ogrela krožečo tekočo mešanico v
sondi). (Turinek, 2009)
Določitev geotermičnega gradienta: (Grobovšek, 2009/ c)

𝑔𝑟𝑎𝑑𝑇 =

𝑇
𝑧

(13)

Spremembo temperature na določeni globini nam v primeru, da gre za homogeno
skladovnico, poda enačba premice: (Grobovšek, 2009/ c)

𝑇 = 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑇 ∗ 𝑧

(14)

Po oceni gostote geotermalnega toplotnega toka, katerega vrednost določimo iz geološke
karte gostote geotermalnega toplotnega toka, lahko izračunamo toplotno prevodnost
kamnine: (Grobovšek, 2009/ c)

𝜆=

𝑞𝑙𝑜𝑐
𝑔𝑟𝑎𝑑𝑇
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Glede na toplotno prevodnost kamnine nato določimo specifični odvzem toplote in glede
na to, da je skladovnica homogena, določimo izdatnost geosonde (za 1800 ur delovanja):
(Grobovšek, 2009/ c)

𝑄𝑠 = 𝑞𝑠𝑝𝑒𝑐 ∗ 𝑑

(16)

7 PRAKTIČNI PRIMER
Za praktični izačun moči toplotne črpalke ter dimenzij zemeljskega kolektorja, energetskih
košar, geosonde ter sistema voda/voda, sem za primer vzel enodružinsko hišo s površino
ogrevanja 100 m2 ter z 10 𝑘𝑊 toplotnih izgub, ki naj bi jih nadomestila toplotna črpalka,
ki bi odvzemala toploto iz podzemnih virov. Stanovanjsko hišo sem postavil na tri različne
lokacije po Sloveniji, in sicer v Miren pri Novi Gorici, na Ljubljansko polje ter v Lendavo.
Nato sem za vse tri lokacije opravil izračune za primere odvzema toplote iz podtalnice s
pomočjo toplotne črpalke voda/voda ter za odvzem iz zemlje z zemeljskimi kolektorji,
energetskimi košarami in geosondami v kombinaciji s toplotnimi črpalkami zemlja/voda.
Na podlagi teh izračunov sem na koncu določil, kateri sistem bi bil za določeno lokacijo
najprimernejši.

1. Lokacija
7.1

MIREN PRI NOVI GORICI

Podlaga v Mirnu je sestavljena iz konglomeratnega proda, ki ima dobro toplotno
prevodnost in kapacitivnost. Ker je na tem območju veliko sončnega obsevanja, so tla
primerna za odvzemanje toplote s horizontalnim zemeljskim kolektorjem. Hkrati pa je tu
tudi aluvialno območje, ki ga napaja reka Soča in iz katerega lahko koristimo toploto
podtalne vode s pomočjo toplotne črpalke voda/voda ter vodnjakom.
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7.1.1 Voda/voda
S pomočjo črpalnega preizkusa smo določili temperaturo podtalnice, ki se nahaja na 20 m
globine in znaša 13,5 ℃ ter ima konstanten pretok 1 𝑙/𝑠.
𝑇ℎ𝑣 - temperatura predtoka (temperatura ogrevalne vode): 35 ℃
𝑇𝑣𝑖𝑟 – temperatura vira = 13,5 ℃

Moč toplotne črpalke določimo iz delovnega diagrama za toplotno črpalko voda/voda za
temperaturo predtoka 35 ℃:

Slika 18: Delovni diagram toplotne črpalke voda/voda (Grobovšek, 2011/ d)
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Hladilno moč in grelno število lahko odčitamo iz delovnega diagrama toplotne črpalke ali
pa ju izračunamo.
Hladilna moč:
𝑄𝑘 = 𝑄𝑡č − 𝑃𝑡č = 15,3 𝑘𝑊 − 2,5 𝑘𝑊 = 12,8 𝑘𝑊

(9)

Grelno število:

𝜀=

𝑄𝑡č 15,3 𝑘𝑊
=
= 6,12
𝑃𝑡č
2,5 𝑘𝑊

(7)

Pretok črpalke, ki iz podtalnice črpa vodo skozi uparjalnik, znaša 1 𝑙/𝑠 ali 3,6 𝑚3 /ℎ. To
pomeni, da znaša hladilna moč vira (podtalnice):

𝑄𝑣𝑖𝑟 = 𝑞𝐻2𝑂 ∗ 𝑐𝑣 ∗ ∆𝑇 = 3,6

𝑚3
𝑘𝐽
∗ 4,2
∗ 4𝐾 = 60,48 𝑘𝑊
ℎ
𝑘𝑔𝐾

(10)

Hladilna moč podtalnice je 60,48 𝑘𝑊, kar zadostuje za hladilno moč izbrane toplotne
črpalke, ki znaša 12,8 𝑘𝑊.
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7.1.2 Zemlja/voda - ZEMELJSKI KOLEKTOR – ENERGETSKE KOŠARE
Pri določitvi temperature vira toplote za horizontalni zemeljski kolektor si pomagamo s
Kasud-ovo enačbo letnega hoda temperature na določeni globini, glede na letni čas.

Graf letnega razvoja temperatur v globino
(Miren pri Novi Gorici)
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20

Z=1m
Z=2m

15

Z=3m
10

Z=4m
Z=5m

5

Z=7m
1
17
33
49
65
81
97
113
129
145
161
177
193
209
225
241
257
273
289
305
321
337
353

0

Z=10m

Dan

Slika 19: Graf letnega razvoja temperatur v globino v Mirnu

Iz grafa je razvidno, da temperatura pod globino 1 m, kamor bomo vgradili horizontalni
zemeljski kolektor, nikoli ne pade pod 5 ℃, v poletnih mesecih pa se segreje tudi nad 20
℃. Na 5 m globine, do koder bodo približno segale energetske košare, je temperatura
skozi celo leto bolj konstantna in znaša med 12 in 15 ℃. Toplotno črpalko bomo
dimenzionirali glede na temperaturo mešanice voda/glikol 0 ℃. Iz delovnega diagrama
določimo moč toplotne črpalke:
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Slika 20: Delovni diagram toplotne črpalke zemlja/voda (Grobovšek, 2011/ d)

Toplotna moč znaša 12,6 𝑘𝑊, grelno število pa 4,5. Nato izračunamo hladilno ter
pogonsko moč:

𝜀=

𝑄𝑡č
𝑄𝑡č 12,6𝑘𝑊
→ 𝑃𝑡č =
=
= 2,8 𝑘𝑊
𝑃𝑡č
𝜀
4,5

𝑄𝑘 = 𝑄𝑡č − 𝑃𝑡č = 12,6 𝑘𝑊 − 2,8 𝑘𝑊 = 9,8 𝑘𝑊
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Dimenzioniranje zemeljskega kolektorja:
V Mirnu pri Novi Gorici je plitvo površje sestavljeno pretežno iz proda, iz katerega lahko s
pomočjo horizontalnega zemeljskega kolektorja ter izbrane toplotne črpalke odvzamemo
40 𝑊 ⁄𝑚2 toplote pri 1800 ℎ/𝑙𝑒𝑡𝑜 delovanja sistema.

Površina zemlje, ki jo potrebujemo za postavitev zemeljskega kolektorja:

𝑃𝑧 =

𝑄𝑘
9,8 𝑘𝑊
=
= 245 𝑚2
𝑞𝑜𝑑𝑣 40 𝑊/𝑚2

(11)

Dolžina cevi horizontalnega kolektorja:

𝐿=

𝑃𝑧 245 𝑚2
=
= 350 𝑚
𝑠
0,7 𝑚

(12)

V primeru, da bi se namesto za horizontalni zemeljski kolektor odločili za energetske
košare, bi nam ena košara dala do 1,5 𝑘𝑊 energije, kar bi pomenilo, da bi za ogrevanje
stanovanjske hiše potrebovali:

𝑁𝑘 =

𝑄𝑘
9,8 𝑘𝑊
=
= 6,5 → 7 𝑘𝑜š𝑎𝑟
𝑄𝑘𝑜š 1,5 𝑘𝑊

(17)

Z energetskimi košarami bi prihranili tudi na površini, saj potrebujemo za vgraditev ene
košare med 15 in 20 m2 prostora, kar bi pomenilo, da potrebujemo:

𝑃𝑘 = 𝑁𝒌 ∗ 20 𝑚2 = 7 ∗ 20 𝑚2 = 140 𝑚2
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7.1.3 Zemlja/voda - GEOSONDA
Pri temperaturi mešanice voda/glikol 0 ℃ in temperaturi predtoka 35 ℃ določimo iz
delovnega diagrama za toplotno črpalko zemlja/voda toplotno in pogonsko moč ter
grelno število toplotne črpalke.
Toplotna moč znaša 12,6 𝑘𝑊, grelno število pa 4,5. S tema dvema podatkoma lahko
izračunamo pogonske in hladilne moči toplotne črpalke:

𝑃𝑡č =

𝑄𝑡č 12,6 𝑘𝑊
=
= 2,8 𝑘𝑊
𝜀
4,5

𝑄𝑘 = 𝑄𝑡č − 𝑃𝑡č = 12,6 𝑘𝑊 − 2,8 𝑘𝑊 = 9,8 𝑘𝑊

(7)

(9)

Odvzem toplote iz tal s pomočjo geosonde v Mirnu pri Novi Gorici zaradi slabe toplotne
prevodnosti kamnine znaša 40 𝑊 ⁄𝑚. Toplotni tok bomo tu zanemarili, saj na tem
območju ni tako izrazit.

Določitev skupne globine vrtin:

𝐷=

𝑄𝑘
9,8 𝑘𝑊
=
= 245 𝑚
𝑞𝑠𝑝𝑒𝑐 40 𝑊 ⁄𝑚

(19)

Odločimo se za 2 sondi iz dveh U-cevi globine 𝑑 = 125m (PE φ 32 mm x 2,9 mm).

Toplotna izdatnost ene vrtine znaša:
𝑄𝑠 = 𝑑 ∗ 𝑞𝑠𝑝𝑒𝑐 = 125 𝑚 ∗ 40 𝑊 ⁄𝑚 = 5 𝑘𝑊

(16)

Temperatura vira na 100 m je približno 10 ℃, toplotna moč izbrane toplotne črpalke pa
znaša 12,6 𝑘𝑊 pri temperaturi vira 0 ℃, kar pomeni, da črpalka zadošča toplotnim
potrebam objekta.
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2. Lokacija
7.2

LJUBLJANSKO POLJE

7.2.1 Voda/voda
Ljubljansko polje je izjemno bogato s podtalnico, ki s pitno vodo oskrbuje celotno
Ljubljano. Vodonosnik Ljubljanskega polja v glavnem napaja reka Sava. Hitrost toka
podzemne vode je ocenjena do nekaj deset metrov na dan. Temperatura podtalnice znaša
10,5 ℃. Za ogrevanje stanovanjske hiše sem iz delovnega diagrama izbral toplotno
črpalko voda/voda toplotne moči 14,5 𝑘𝑊 za temperaturo predtoka 35 ℃. Pogonska
moč črpalke znaša 2,5 𝑘𝑊.

Izračun hladilne moči toplotne črpalke voda/voda:
𝑄𝑘 = 𝑄𝑡č − 𝑃𝑡č = 14,5 𝑘𝑊 − 2,5 𝑘𝑊 = 12 𝑘𝑊

(9)

Grelno število:

𝜀=

𝑄𝑡č 14,5 𝑘𝑊
=
= 5,8
𝑃𝑡č
2,5 𝑘𝑊

(7)

Toplotna izdatnost podtalnice, pri ∆𝑇 = 4 𝐾 in pretoku skozi uparjalnik toplotne črpalke
3,6 𝑚3 ⁄ℎ znaša:

𝑄𝑣𝑖𝑟

𝑚3
𝑘𝐽
= 𝑞𝐻2𝑂 ∗ 𝑐𝑣 ∗ ∆𝑇 = 3,6
∗ 4,2
∗ 4𝐾 = 60,48 𝑘𝑊
ℎ
𝑘𝑔𝐾

(10)

To pomeni, da toplotna izdatnost podtalnice zadostuje za potrebe ogrevanja stanovanjske
hiše s pomočjo izbrane toplotne črpalke voda/voda hladilne moči 12 𝑘𝑊.
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7.2.2 Zemlja/voda – ZEMELJSKI KOLEKTOR – ENERGETSKE KOŠARE
Na Ljubljanskem polju so temperature v plitvem zemeljskem površju nekoliko nižje kot v
Mirnu, kar je predvsem posledica manjše količine sončnega obsevanja skozi leto ter
nekoliko nižjih temperatur zraka. Kljub temu pa lahko iz zemlje odvzamemo 40 𝑊/𝑚2 ,
vendar pa bo rekuperacija toplote v tleh potekala dalj časa.
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Slika 21: Graf letnega razvoja temperatur v globino na Ljubljanskem polju

Za izbrano toplotno črpalko zemlja/voda toplotne moči 12,6 𝑘𝑊 ter z grelnim številom
4,5 izračunamo hladilno in pogonsko moč:
𝑄𝑘 = 𝑄𝑡č − 𝑃𝑡č = 12,6 𝑘𝑊 − 2,8 𝑘𝑊 = 9,8 𝑘𝑊

𝜀=

𝑄𝑡č
𝑃𝑡č 12,6 𝑘𝑊
→ 𝑃𝑡č =
=
= 2,8 𝑘𝑊
𝑃𝑡č
𝜀
4,5
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Potrebna površina zemlje za postavitev horizontalnega zemeljskega kolektorja:

𝑃𝑧 =

𝑄𝑘
9,8 𝑘𝑊
=
= 245 𝑚2
𝑞𝑜𝑑𝑣 40 𝑊/𝑚2

(11)

Potrebna dolžina cevi kolektorja:

𝐿=

𝑃𝑧 245 𝑚2
=
= 350 𝑚
𝑠
0,7 𝑚

(12)

ENERGETSKE KOŠARE

Število košar:

𝑁𝑘 =

𝑄𝑘
9,8 𝑘𝑊
=
= 6,5 → 7 𝑘𝑜š𝑎𝑟
𝑄𝑘𝑜š 1,5 𝑘𝑊

(17)

Površina, ki bi jo košare zavzele:
𝑃𝑘 = 𝑁𝑘 ∗ 20 𝑚2 = 7 ∗ 20 𝑚2 = 140𝑚2

(18)

7.2.3 Zemlja/voda – GEOSONDA
Na Ljubljanskem polju bi se geosonde uvrtale v podlago iz proda, ki je v zgornjem delu
zasičen s podtalno vodo. Tako lahko iz vrhnjih slojev, nekje do 30 m globine, koristimo
tudi do 80 𝑊 ⁄𝑚 toplote. Pod to globino pa bi iz slabo prepustnih slojev proda in
konglomerata lahko odvzeli nekje do 30 𝑊 ⁄𝑚 toplote. Povprečen odvzem toplote
geosonde bi tako znašal približno 55 𝑊 ⁄𝑚. Za izbrano toplotno črpalko zemlja/voda
toplotne moči 12,6 𝑘𝑊 in hladilne moči 9,8 𝑘𝑊 ter grelnim številom 4,5 bi torej
potrebovali globino vrtin:

𝐷=

𝑄𝑘
9,8 𝑘𝑊
=
= 178,2 𝑚
𝑞𝑠𝑝𝑒𝑐 55 𝑊 ⁄𝑚
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Izvrtali bi dve vrtini globine 90 𝑚, v katere bi vstavili dvojno U-cev (PE φ 32 mm x 2,9 mm).
Toplotna izdatnost ene vrtine bi bila:
𝑄𝑠 = 𝑑 ∗ 𝑞𝑠𝑝𝑒𝑐 = 55 𝑊 ⁄𝑚 ∗ 90 𝑚 = 4,95 𝑘𝑊

(16)

3. Lokacija
7.3

LENDAVA

7.3.1 Voda/voda
V občini Lendava najdemo podtalnico s temperaturo 13,5 ℃ na 10 m globine ter s
temperaturo 18 ℃ na 60 m globine. Obe podtalni vodi imata po podatkih črpalnega
preizkusa zadosten pretok za izkoriščanje toplote s pomočjo sistema voda/voda.

7.3.1.1 Primer A
Za prvi primer koriščenja toplote iz podtalne vode s temperaturo 13,5 ℃ izberemo iz
delovnega diagrama toplotno črpalko voda/voda za temperaturo predtoka 35 ℃. Izbrana
je črpalka toplotne moči 15,3 𝑘𝑊 ter pogonske 2,5 𝑘𝑊. Izračunamo hladilno moč in
grelno število:

Hladilna moč:
𝑄𝑘 = 𝑄𝑡č − 𝑃𝑡č = 15,3 𝑘𝑊 − 2,5 𝑘𝑊 = 12,8 𝑘𝑊

(9)

Grelno število:

𝜀=

𝑄𝑡č 15,3 𝑘𝑊
=
= 6,12
𝑃𝑡č
2,5 𝑘𝑊
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Iz podatka za pretok vode skozi uparjalnik toplotne črpalke 3,6 𝑚3 ⁄ℎ izračunamo še
toplotno izdatnost podtalnice, ki znaša:

𝑄𝑣𝑖𝑟

𝑚3
𝑘𝐽
= 𝑞𝐻2𝑂 ∗ 𝑐𝑣 ∗ ∆𝑇 = 3,6
∗ 4,2
∗ 4𝐾 = 60,48 𝑘𝑊
ℎ
𝑘𝑔𝐾

(10)

7.3.1.2 Primer B
Za primer črpanja toplote iz podtalne vode, ki se nahaja na globini 60 m in ima
temperaturo 18 ℃, pa vzamemo toplotno črpalko voda/voda moči 17 𝑘𝑊 ter s pogonsko
močjo 2,8 𝑘𝑊.

Hladilna moč take toplotne črpalke znaša:
𝑄𝑘 = 𝑄𝑡č − 𝑃𝑡č = 17 𝑘𝑊 − 2,8 𝑘𝑊 = 14,2 𝑘𝑊

(9)

Grelno število znaša:

𝜀=

𝑄𝑡č 17 𝑘𝑊
=
= 6,1
𝑃𝑡č 2,8 𝑘𝑊

(7)

Zaradi visoke temperature podtalne vode na tem območju tako iz 10 m kot iz 60 m lahko s
kaskadnim sistemom izkoriščamo večje količine toplote za potrebe ogrevanja večjih ali
večjega števila objektov. Tako bi lahko za koriščenje toplote iz podtalnice, ki se nahaja na
10 m in ima temperaturo 13,5 ℃, postavili kaskadni sistem z dvema enotama oziroma
tremi enotami iz podtalnice na globini 60 m s temperaturo 18 ℃.
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7.3.2 Zemlja/voda –ZEMELJSKI KOLEKTOR – ENERGETSKE KOŠARE
V Lendavi so pogoji za polaganje horizontalnih zemeljskih kolektorjev podobni kot na
preostalih dveh lokacijah. Sončnih žarkov, ki dosežejo tla, je tu več kot na Ljubljanskem
polju ter manj kot v Mirnu pri Novi Gorici. Nekoliko manjša pa je količina dežja, kar
pomeni manj vode v tleh, to pa je pomemben faktor za prevod toplote v zemljini. Še
vedno lahko iz zemlje odvzamemo 40 𝑊/𝑚2 toplote.
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Slika 22: Graf letnega razvoja temperatur v globino v Lendavi

Kot v preostalih dveh primerih iz delavnega diagrama toplotne črpalke zemlja/voda za
temperaturo predtoka 35 ℃ in temperaturo mešanice voda/glikol 0 ℃ izberemo črpalko
toplotne moči 12,6 𝑘𝑊 ter z grelnim številom 4,5. Sledi izračun hladilne in pogonske moči
topotne črpalke:

Hladilna moč toplotne črpalke:
𝑄𝑘 = 𝑄𝑡č − 𝑃𝑡č = 12,6 𝑘𝑊 − 2,8 𝑘𝑊 = 9,8 𝑘𝑊
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Pogonska moč toplotne črpalke:

𝜀=

𝑄𝑡č
𝑃𝑡č 12,6 𝑘𝑊
→ 𝑃𝑡č =
=
= 2,8 𝑘𝑊
𝑃𝑡č
𝜀
4,5

(7)

Površina, ki jo potrebujemo za postavitev kolektorskih cevi:

𝑃𝑧 =

𝑄𝑘
9,8 𝑘𝑊
=
= 245 𝑚2
𝑞𝑜𝑑𝑣 40 𝑊/𝑚2

(11)

Dolžina cevi kolektorja:
𝑃𝑧 245 𝑚2
𝐿= =
= 350 𝑚
𝑠
0,7 𝑚

(12)

ENERGETSKE KOŠARE

V primeru energetskih košar, bi za nadomestitev toplotnih izgub objekta potrebovali:

𝑁𝑘 =

𝑄𝑘
9,8 𝑘𝑊
=
= 6,5 → 7 𝑘𝑜š𝑎𝑟
𝑄𝑘𝑜š 1,5 𝑘𝑊

(17)

Površina, ki bi ga košare zavzele znaša:
𝑃𝒌 = 𝑁𝒌 ∗ 20 𝑚2 = 7 ∗ 20 𝑚2 = 140 𝑚2
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7.3.3 Zemlja/voda – GEOSONDA
Pri izbiri sistema toplotne črpalke z geosondo je v tem delu Slovenije potrebno upoštevati
tudi geotermalni toplotni tok, saj je tu zemeljska skorja tanjša kot na preostalih delih
države. Gostota geotermalnega toplotnega toka je ocenjena na 0,11 𝑊 ⁄𝑚2. Geotermični
gradient pa na tem območju znaša 30 ℃⁄𝑘𝑚 , kar pomeni, da je kamnina dobro toplotno
prevodna. Hkrati je to območje bogato s podtalno vodo, ki znatno vpliva na količino
toplote, ki jo lahko koristimo. Tako je 40 % odvzema toplote geosonde iz okoliške
kamnine zaradi vode ocenjenega na 80 𝑊 ⁄𝑚, ostalih 60 % pa na 60 𝑊 ⁄𝑚. Za izbrano
črpalko toplotne moči 12,6 𝑘𝑊 z grelnim številom 4,5 ter hladilno močjo 9,8 𝑘𝑊 pri
temperaturi mešanice voda/glikol 0 ℃ določimo potrebno globino geosonde za toplotni
odvzem 68 𝑊 ⁄𝑚:

𝐷=

𝑄𝑘
9,8 𝑘𝑊
=
= 144,1 𝑚
𝑞𝑠𝑝𝑒𝑐 (0,4 ∗ 80 𝑊 ⁄𝑚) + (0,6 ∗ 60 𝑊 ⁄𝑚)

(19)

Odločimo se za dve vrtini globine 75 m v katere vstavimo dvojno U-cev (PE φ 32 mm x 2,9
mm). Nato preverimo izdatnost posamične vrtine, ki znaša:
𝑄𝑠 = 𝑑 ∗ 𝑞𝑠𝑝𝑒𝑐 = 75 𝑚 ∗ 68 𝑊 ⁄𝑚 = 5,1 𝑘𝑊
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Tabela 8: Prikaz rezultatov praktičnega primera za različne sisteme na različnih lokacijah
Miren

Ljubljansko polje

Lendava
A 𝑄𝑡č = 15,3𝑘𝑊
𝑄𝑘 = 12,8𝑘𝑊
𝑃𝑡č = 2,5𝑘𝑊

Voda/voda

𝑄𝑡č = 15,3𝑘𝑊

𝑄𝑡č = 14,5𝑘𝑊

𝑄𝑘 = 12,8𝑘𝑊

𝑄𝑘 = 12𝑘𝑊

𝑃𝑡č = 2,5𝑘𝑊

𝑃𝑡č = 2,5𝑘𝑊

𝜀 = 6,12

𝜀 = 5,8

𝑄𝑣𝑖𝑟 = 60,48𝑘𝑊

𝑄𝑣𝑖𝑟 = 60,48𝑘𝑊

∆𝑇 = 4𝐾

∆𝑇 = 4𝐾

𝜀 = 6,12
𝑄𝑣𝑖𝑟 = 60,48𝑘𝑊
∆𝑇 = 4𝐾
B 𝑄𝑡č = 17𝑘𝑊
𝑄𝑘 = 14,2𝑘𝑊
𝑃𝑡č = 2,8𝑘𝑊
𝜀 = 6,1
𝑄𝑣𝑖𝑟 = 181,44𝑘𝑊
∆𝑇 = 3 ∗ 4𝐾 = 12𝐾
(3 kaskadni sistem)

𝑄𝑡č = 12,6𝑘𝑊

𝑄𝑡č = 12,6𝑘𝑊

𝑄𝑡č = 12,6𝑘𝑊

Zemlja/voda

𝑄𝑘 = 9,8𝑘𝑊

𝑄𝑘 = 9,8𝑘𝑊

𝑄𝑘 = 9,8𝑘𝑊

(Horizontalni

𝑃𝑡č = 2,8𝑘𝑊

𝑃𝑡č = 2,8𝑘𝑊

𝑃𝑡č = 2,8𝑘𝑊

kolektor)

𝜀 = 4,5

𝜀 = 4,5

𝜀 = 4,5

𝑃𝑧 = 245 𝑚2

𝑃𝑧 = 245 𝑚2

𝑃𝑧 = 245 𝑚2

[40 W/m2]

[40 W/m2]

[40 W/m2]

𝐿 = 350𝑚

𝐿 = 350𝑚

𝐿 = 350𝑚

/Energetska

𝑁𝑘 = 7𝑘𝑜š𝑎𝑟

𝑁𝑘 = 7𝑘𝑜š𝑎𝑟

𝑁𝑘 = 7𝑘𝑜š𝑎𝑟

košara

𝑃𝑘 = 140 𝑚2

𝑃𝑘 = 140 𝑚2

𝑃𝑘 = 140 𝑚2

𝑄𝑡č = 12,6𝑘𝑊

𝑄𝑡č = 12,6𝑘𝑊

𝑄𝑡č = 12,6𝑘𝑊

𝑄𝑘 = 9,8𝑘𝑊

𝑄𝑘 = 9,8𝑘𝑊

𝑄𝑘 = 9,8𝑘𝑊

𝑃𝑡č = 2,8𝑘𝑊

𝑃𝑡č = 2,8𝑘𝑊

𝑃𝑡č = 2,8𝑘𝑊

𝜀 = 4,5

𝜀 = 4,5

𝜀 = 4,5

𝐷 = 245𝑚

𝐷 = 178,2𝑚

𝐷 = 144,1𝑚

Zemlja/voda
(Geosonda)

[40W/m]

[55W/m]

𝑄𝑠 = 5𝑘𝑊

𝑄𝑠 = 4,95𝑘𝑊
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8 KOMENTAR IN ZAKLJUČEK
V diplomskem delu sem se posvetil izkoriščanju toplote, ki je vskladiščena v zemeljski
skorji, za potrebe ogrevanja stanovanjskih objektov. Sončno obsevanje, topel zrak,
padavine ter vroča zemeljska notranjost so glavni viri, ki napajajo tla z enegijo, kjer se
nato le ta skladišči. To energijo v obliki toplote, lahko iz zemeljske skorje izkoriščamo s
pomočjo različnih podzemnih zajemalnikov toplote v kombinaciji s toplotno črpalko.
Mednje spadajo horizontalni zemeljski kolektor, energetske košare, geosonde in sistem s
potopno črpalko za koriščenje toplote iz podtalne vode.

Prav slednji sistem, sistem voda/voda, kot ga tudi imenujemo, se je po izračunih izkazal za
energetsko najučinkovitejšega. Zaradi svoje visoke in konstantne temperature je podtalna
voda idealen vir za izkoriščanje toplote. V primeru dovolj visoke temperature podtalnice
ter dovoljšnemu pretoku, lahko iz nje odvzamemo velike količine toplote tudi za
večkaskadne sisteme, s pomočjo katerih lahko ogrevamo večje število objektov. V
primeru Lendave, kjer ima podtalna voda na globini 60 m tudi 18 ℃, bi tako lahko
povezali 3-kaskadni sistem, pri katerem bi vsaka enota odvzela po 4 ℃ in jih dvignila na
zadosten temperaturni nivo za potrebe ogrevanja posameznega objekta. Bi pa pri
takšnem sistemu, zaradi velike globine podtalnice, porabili več električne energije za
delovanje potopne črpalke. To pomeni, da bi bilo grelno število toplotne črpalke nekoliko
manjše. Cena za postavitev enokaskadnega sistema se giblje okoli 80 € na tekoči meter za
izkop vodnjakov ter nakup toplotne in potopne črpalke z opremo, kar nanese vse skupaj
približno 18.000 € za globino vodnjaka 40 m. Predpogoj za postavitev sistema voda/voda
pa je seveda podtalna voda, ki jo najdemo v glavnem v rečnih prodnih in peščenih
aluvialnih naplavinah v kotlinah ter rečnih dolinah. Taka območja v Sloveniji so: VipavskoSoška dolina, Spodnja Savinjska dolina, Kamniška Bistrica, Krško-Brežiško polje, KranjskoSorško polje, Ljubljansko polje, Dravsko-Ptujsko polje, Ljutomersko polje, Mursko polje in
Apaško polje.

V primeru, da za koriščenje toplote iz podzemlja ni na voljo podtalne vode, pa se lahko
poslužujemo katerega od ostalih sistemov. Za kateri sistem se bomo odločili zavisi od
lokalnega geološkega stanja, ki mora biti določeno kar se da natančno, tako da lahko
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čimbolj efektivno izkoriščamo toploto iz zemlje ter da je postavitev sistema s toplotno
črpalko čim cenejša. Temperatura ozračja, temperatura plitvega površja in do globine
100-200 m, toplotna prevodnost in difuzivnost kamnin, njihova toplotna kapaciteta, so
glavni faktorji, ki jih je potrebno upoštevati pri izbiri ter vgradnji geotermalnega sistema
za koriščenje toplote iz zemlje. Prav tako pa je pomembna trdnost kamnine, ki določa za
katero metodo vrtanja ali izkopavanja se bomo pri tem odločili. Na vse to pa vplivajo
različni dejavniki, kot so: geografska lega, podnebni režimi, naklon ter usmerjenost
pobočji, geotermalni toplotni tok ter litološka sestava.

Horizontalne zemeljske kolektorje ter energetske košare lahko postavimo tam, kjer je
površina izpostavljena soncu, kjer je mogoč izkop vrhnjega sloja zemlje (nekje do globine
1,5 m za horizontalni kolektor in 5 m za energetske košare) ter tam kjer ni prevelikih
naklonov podlage, na katerih bi erozija zemlje lahko poškodovala kolektor. Pri teh
sistemih je potrebno poznati lokalne podnebne režime, ki so glavni vir toplote, ki se
skladišči v plitvem površju. Pri postavitvi kolektorjev oziroma košar je potrebno paziti, da
površina, pod katero bo ležal kolektor ne bo pozidana ali asfaltirana, hkrati pa tu ne
smemo posaditi rastlinja s preglobokimi koreninami saj bi te lahko poškodovale cevi
kolektorja. Vegetacija nad zemeljskim kolektorjem pa bo zaradi temperaturne razlike v
tleh, povzročene s strani kolektorja, zamujala nekaj tednov. Zemeljske kolektorje in
energetske košare se vgrajuje pod lokalno mejo zamrznitve, to je približno 1,5 m globoko.
V primeru, da bi zemlja okoli cevi kolektorja zamrznila pa bi to, zaradi latentne toplote,
predstavljal plus za koriščenje toplote. Paziti je potrebno le, da so cevi postavljene dovolj
narazen, tako da se ledeni kolobarji ne morejo združiti v ledeno ploščo, ki bi lahko dvignila
podlago. Cena za postavitev zemeljskega kolektorja je v glavnem odvisna od dolžine cevi,
ter od vrste odkopanega materiala, ki se giblje med 15 in 30 €/𝑚3 ter seveda od toplotnih
potreb objekta. Skupaj z obtočno in toplotno črpalko bi nas investicija za primer Mirna pri
Novi Gorici stala približno 13.000 €.

Tretja alternativa za koriščenje toplote iz zemeljske skorje pa so geosonde. To so
odjemalci toplote, katere vgrajujemo do 200 m globoko in jih vstavljamo povsod, kjer je
kamnina primerna za odvzem toplote. Pri tem sistemu pride do izraza geotermalni
toplotni tok, katerega v plitvem površju ne moremo izkoriščati. Ta je pri nas najbolj izrazit
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na severovzhodu države, na obrobju Panonskega bazena, kjer je zemeljska skorja tanjša
kot drugje. Najpomombnejši faktor pri izkoriščanju toplote s tem sistemom je toplotna
prevodnost kamnin, ki je določena s strani gostote geotermalnega toplotnega toka in
geotermičnega gradienta. Izračuni so pokazali, da ima velik vpliv na koriščenje toplote z
geosondami tudi podtalna voda, ki poskrbi za veliko toplotno kapaciteto okoliške kamnine
iz katere lahko koristimo večje količine toplote. Ta sistem torej pride najbolj v poštev tam,
kjer je izrazit geotermalni toplotni tok (severovzhod države), kjer je kamnina dobro
toplotno prevodna in tam kjer se nahaja podtalna voda, ki je prehladna ali ima premajhen
pretok za izkoriščanje s sistemom voda-voda. Gre za najdražji sistem, katerega postavitev
stane med 45 in 65 €/m vrtine ter nakup obtočne in toplotne črpalke z opremo in znaša
okoli 20.000 €

V prihodnosti se bo, če bomo želeli zmanjšati emisije toplogrednih plinov ter
onesnaževanje našega okolja, potrebno vedno bolj nagibati k zamenjavi izrabe fosilnih
goriv za ogrevanje in hlajenje stanovanjskih objektov z obnovljivimi viri enegije, med
katere spada tudi geotermalna energija. Velik potencial geotermalne energije ima tudi
Slovenija, vendar pa njeno izkoriščanje pri nas, razen v večjih poslovnih objektih še ni
razvito. Tako je predvsem zato, ker ti sistemi predstavljajo visoke investicijske stroške, ki
pa se investitorju povrnejo že v nekaj letih. V koliko letih je odvisno od tega, s katerim
ogrevalnim sistemom jih primerjamo. Prav tako pa se stroški investicije omilijo s pomočjo
EKO sklada, financiranega s strani države ter Evropske Unije. S skupnimi močmi lahko tako
posežemo po čistejši energiji za boljši, bolj zelen jutri.
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