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POVZETEK
Raziskave povezanosti temperatur zraka s temperaturami plitvega podpovršja postajajo vse bolj
priznane kot pomožna in-situ metoda raziskovanja dolgotrajnih temperaturnih sprememb in s
tem sprememb podnebja v preteklosti. V letu 1993 se je začel projekt, ki povezuje tri različne
evropske države (Češka, Slovenija in Portugalska) s tremi različnimi podnebji, z namenom
ugotoviti, kako temperature v plitvem podpovršju sledijo dolgočasovnim spremembam
temperature zraka v različnih današnjih podnebjih in s tem vplivajo na prenos toplote pod
površjem. V nalogi prikazujem rezultate merjenja temperatur v zraku, tleh in vrtini V-8/86 v
Malencah pri Kostanjevici v jugovzhodnem delu Slovenije. Podatki obsegajo obdobje od leta
2011 do 2015 s poskusom korelacije s podatki od leta 2003 naprej. Osredotočila sem se
predvsem na odzive temperatur v plitvem podpovršju na obilnejše padavine, na ugotavljanje
časovnega zamika temperaturnega valovanja, na prehajanja toplote čez mejo zrak-tla in na
določanje trenda segrevanja v vrtini s predpostavljanjem konduktivnega načina prehajanja
toplote znotraj kamnine. Analiza je pokazala, da obilnejše padavine v večji meri vplivajo na
temperaturo v globini 1 m v vrtini kot v globini 1 m v tleh. Fazni zamik se z globino veča in
odstopa od teoretičnega, kar je posledica prisotnosti nekonduktivnega prehajanja toplote zlasti
v zgornjih delih plitvega podpovršja. Na podlagi podatkov iz leta 2014 in 2015 je trend
naraščanja temperature na globini 40 m 0,011°C/leto. Predpostavka konduktivnega načina
prehajanja toplote kot prevladujočega za izračun teoretičnega poteka temperatur v odvisnosti
od časa in globine je smiselna, saj se teoretične vrednosti zelo dobro ujemajo z izmerjenimi.

Ključne besede: plitvo podpovršje, podnebje, Malence pri Kostanjevici, temperatura, toplotna
difuzivnost, toplotna konduktivnost
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ABSTRACT
Studies of air-ground temperature coupling are getting more and more attention as an auxiliary
in-situ method of research of long-term temperature variations and therefore climate changes
in the past. A study began in year 1993 in order to determine how temperatures in shallow
subsurface follow the long-term variations of air temperatures in different today’s climates and
thus the effect the heat transfer in shallow subsurface. The project connects the boreholes in
Czech Republic, Slovenia and Portugal. Herein I present the results of monitoring of
temperatures in the air, soil and borehole V-8/86 at Malence near Kostanjevica in the southeast
part of Slovenia. The results include the temperatures measured in the period from year 2011
to 2015 and some of the temperatures measured from 2003 onward in hope to determine the
correlation of the results. The focus is mainly on influence of heavy rains on temperatures in
the upper parts of the shallow subsurface, on establishing the phase shift, on understanding how
the heat transfers between air and soil and on determining the warming rate in the shallow
subsurface with the assumption that conduction of heat is the main way of heat transfer within
the rock. The analysis of results has shown that the influence of heavy rains is greater at depth
of 1 m in borehole than at 1 m in soil. The shift phase increases with depth and differs from the
theoretical one, which is due to non-conductive heat transfer present in the upper parts of
shallow subsurface. Based on the measured temperatures from years 2014 and 2015 the rate of
warming at the depth of 40 m is 0,011 °C/year. The assumption that the conduction is a main
mechanism of heat transfer is reasonable, because the theoretical values do not differ from the
measured ones.

Key words: shallow subsurface, climate, Malence near Kostanjevica, temperature, thermal
diffusivity, thermal conductivity
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1. UVOD
1.1. Splošno
V Sloveniji se je v novembru 2003 pričelo z merjenjem temperatur v zraku, v tleh in plitvem
podpovršju na lokaciji vrtine V-8/86 v kraju Malence pri Kostanjevici na Krki. Opazovalna
postaja je bila postavljena v sklopu projekta Povezanost zračnih temperatur in temperatur
v plitvem podpovršju v treh različnih podnebjih („Air-ground temperature coupling in three
different climates“), v katerem sodelujejo strokovnjaki iz Geofizikalnega inštituta v Pragi,
Češka, Geološkega zavoda Slovenije v Ljubljani in Oddelka za fiziko iz Univerze Évora,
Portugalska. Podatki, pridobljeni s senzorji postavljenimi v zraku, tleh ob vrtini ter v sami
vrtini, nam lahko pomagajo pri razumevanju, kako toplota prehaja skozi različne plasti
plitvega podpovršja, kar je pomembno za analizo sprememb podnebja tako v preteklosti kot
tudi recentnih sprememb.
Ena izmed najpomembnejših fizikalnih količin, ki pripomore k boljšemu razumevanju
prehajanja toplote, je toplotna difuzivnost. Toplotna difuzivnost se lahko določa neposredno
na samem vzorcu kamnine ali posredno s pomočjo merjenja temperature podpovršja. V
prvem primeru se uporablja laserske metode ali metode periodičnega segrevanja. Obe
metodi zahtevata drago opremo, pri sami izvedbi pa lahko pride do napak ali kontaminacije
vzorca. Zato so se raziskovalci pri projektu Povezanost zračnih temperatur in temperatur v
plitvem podpovršju v treh različnih podnebjih odločili za alternativni in-situ pristop. Z
merjenjem temperatur v podpovršju želijo ustvariti obsežno bazo podatkov, s pomočjo
katere se nato ugotavlja mehanizme prehajanja toplote s površja v plitvo podpovršje ter
vplive različne vegetacije, količine padavin in vlage v zgornjih delih plitvega podpovršja.
Razumevanje teh pojavov je ključno za rekonstrukcijo preteklega podnebja. Prednost te
metode je predvsem možnost modeliranja podatkov (Dĕdeček et al., 2013).
V nalogi analiziram temperaturne signale, pridobljene s senzorji, ki so postavljeni na dveh
različnih višinah v zraku ter več različnih globinah v tleh in v vrtini. Podatki obsegajo
obdobje od septembra 2011 do konca leta 2015. Praktični del obsega izris različnih
diagramov ter interpretacijo le teh. Vključila sem tudi podatke od decembra 2003 z
namenom določitve trenda segrevanja skozi daljše obdobje. Naloga bo pripomogla k
razumevanju prenosa toplote iz ozračja v plitvo podpovršje in prenosa toplote znotraj same
kamnine, pri tem pa se bo opirala na podatke, pridobljene skozi daljše časovno obdobje.
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1.2. Opis projekta
Projekt Povezanost zračnih temperatur in temperatur v plitvem podpovršju v treh različnih
podnebjih se je začel na Češkem pod vodstvom dr. Jana Šafande (Geofizikalni inštitut,
Praga) leta 1993. Z beleženjem večletnih temperatur v zraku, tleh in v kamnini do nekaj
deset metrov globoko želijo izboljšati razumevanje spreminjanja temperatur na Zemljini
površini v zadnjih stoletjih, predvsem pred obdobjem instrumentalnih meteoroloških
meritev. Možnost rekonstrukcije teh temperatur, na podlagi natančnega merjenja današnjih
temperatur v plitvem podpovršju, so ugotovili že mnogi raziskovalci (npr. Čermak. 1971;
Lachenbruch and Marshall; 1986, Šafanda et al., 1997).
Kondukcija ni edini način prehajanja toplote pod Zemljinim površjem, saj imajo velik vpliv
tudi tekočine (Kane et al., 2001). Ta se pokaže predvsem v plitvem podpovršju na prehodu
med kamnino ter tlemi. Razumevanje recentnih sprememb temperatur med zrakom ter tlemi
skozi daljše časovno obdobje je tako zelo pomembno pri interpretaciji temperaturnih
sprememb Zemljinega površja. Da pa lahko razumemo recentne spremembe, moramo
razumeti vse faktorje, ki nanje vplivajo. Eden najpomembnejših faktorjev so razmere na
površju, kot sta na primer rastje ter vlažnost zemlje oziroma tal. To vpliva na dnevno
prehajanje toplote iz zraka v tla in je pomembno predvsem za majhne globine. Kako
različno rastje ter različna vlažnost zemlje vplivata na letne temperature, katerih sprememba
se vidi tudi v večjih globinah, do sedaj še ni dobro raziskano.
Da bi bolje razumeli lokalni vpliv podnebja, so bile postavljene opazovalne postaje v treh
različnih podnebjih. Prva opazovalnica je bila postavljena na Češkem v bližini Prage, kjer
so zime hladne, poletja topla, pozimi pa je veliko padavin. Opazovalna postaja blizu Évore
na Portugalskem, kjer so zime mile, poletja pa izjemno suha, je bila postavljena leta 2005.
Pri nas so začeli z merjenjem temperature novembra leta 2003 v Malencah pri Kostanjevici.
Zime v vzhodni Sloveniji so hladne, poletja pa vroča. Višek padavin imamo od pomladi do
pozne jeseni. Na Portugalskem je za projekt odgovoren dr. Antonio Correia z Univerze v
Évori, v Sloveniji pa projekt vodi mag. Dušan Rajver z Geološkega zavoda Slovenije.
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2. POVEZANOST TEMPERATUR ZRAKA IN TEMPERATUR
PLITVEGA PODPOVRŠJA
2.1. Predhodne raziskave povezanosti temperatur zraka in
temperatur plitvega podpovršja
Zanimanje za analizo preteklih sprememb podnebja se je začelo v sredini prejšnjega stoletja.
Beck (1977) je povzel velik del raziskav, ki pa so se v glavnem osredotočile na povezavo
razmerja 18O/16O, pridobljenega iz vzorcev ledu z Antarktike in Grenlandije, in spremembe
temperatur v preteklosti. Žal ta metoda ni dovolj natančna, če želimo podrobneje analizirati
podnebje, saj lahko iz vzorcev ledu dobimo le povprečne vrednosti za obdobja dolga nekaj
desetletij. Metoda je lokalno omejena in njene rezultate težko globalno posplošimo (Beck,
1977). Kot alternativna metoda se je v drugi polovici 20. stoletja zato razvila metoda, ki
sloni na inverziji izmerjenih temperatur v vrtinah. Beck in Judge (1969) sta med prvimi
predlagala to metodo in jo preizkusila. Ugotovila sta, da lahko na podlagi temperatur,
izmerjenih v zgornjih delih približno 600 m globoke vrtine, rekonstruirata nihanje
površinske temperature za zadnja desetletja. Čermák (1971) je prišel do podobnih
ugotovitev in na podlagi meritev, pridobljenih iz vrtine v Kanadi, naredil paleotemperaturni
model za prejšnje tisočletje. Opozoril je na razlike med teoretičnimi in izmerjenimi
vrednostmi zaradi lokalnih dejavnikov (rastje, padavine, vlaga) ter izpostavil, da so za
natančnejše rezultate potrebne nadaljnje raziskave. Vasseur s sodelavci (1983) je
rekonstruiral podnebje na podlagi meritev, pridobljenih iz 1000 m globoke vrtine. Glavna
ugotovitev raziskave je bil temperaturni minimum pred približno 400 leti, ki so ga razložili
kot malo ledeno dobo.
Metodo določanja amplitude nihanja temperature in površinske temperature v preteklosti s
pomočjo meritev temperature v plitvem podpovršju je podrobneje opisal Majorowicz s
sodelavci (2004), ki je tudi naštel in opisal pomanjkljivosti. Shen in Beck (1991) sta sicer
že prej opozorila na pomanjkljivosti metode kot so predpostavka enodimenzionalnega
prehajanja toplote in kondukcije kot edinega načina prehajanja toplote. Predlagala sta nekaj
natančnejših metod, a hkrati izpostavila, da je za grobo oceno paleoklime osnovnejša
metoda dovolj natančna.
Desetletje kasneje je Kane s sodelavci (2001) objavil članek, v katerem so opisali vpliv in
pomen nekonduktivnega prehajanja toplote predvsem v zgornjih delih podpovršja. Med
nekonduktivne načine prehajanja toplote spadajo vsi fizikalno kemični načini prehajanja, ki
3

jih konduktivna enačba prehajanja toplote (2.2) ne upošteva. To so infiltracija deževnice in
premikanje lahkih komponent (zrak, vodna para in voda) skozi tla ter procesi, povezani z
zmrzovanjem in odmrzovanjem tal. Kane s sodelavci se je osredotočil predvsem na vplive
zmrzovanja, taljenja snega ter pronicanja deževnice skozi tla. Če je v tleh temperatura nižja
od zmrzišča, se tla v primeru infiltracije vode segrejejo na 0 °C, saj se ob zmrzovanju vode
sprošča latentna toplota. Dokazali so tudi, da je vpliv taljenja snega na konduktivni način
prehajanja toplote zelo majhen in zanemarljiv, medtem ko igrajo padavine večjo vlogo.
Vendar pa so padavine kratkotrajen pojav in se posledično ne odražajo v večjih globinah.
Vplive hidrogeoloških, geomorfoloških, strukturno geoloških in mikroklimatskih
dejavnikov je natančneje opisal Kubik (1990).
Z vplivom sprememb v podnebju na permafrost so se med drugimi ukvarjali Lachenbruch
in Marshall (1986) ter Smith in Riseborough (1996). Prva dva sta ugotovila segrevanje za
2 do 4 °C v zadnjih desetletjih, Smith in Riseborough pa sta prišla do sklepa, da preproste
metode ne pokažejo zanesljivega indikatorja v spremembi stanja temperatur na površju na
območjih permaforsta. Prav tako sta prišla do sklepa, da je študije podnebnih sprememb
bolje izvajati na območjih razgaljene kamnine.
Na Češkem sta se med prvimi z meritvami v vrtinah ukvarjala Šafanda in Kubik (1992).
Analizirala sta meritve iz dveh vrtin na jugozahodu in severovzhodu Češke. Rezultati prve
so pokazali dvig povprečne temperature za 0,9 °C v pred 475 leti, ohladitev za 0,5 °C pred
36 leti in ponovno dvig za 1,3 °C pred 9 leti. Rezultati druge vrtine pa nakazujejo na močno
segrevanje z -6 °C na 7 °C pred približno 12 000 leti, ki ga povezujeta s koncem zadnje
ledene dobe. Pri tem sta izpostavila, da podatki, pridobljeni s približno 2,5 km globokega
temperaturnega profila v vrtini, niso najbolj natančni, saj pri tej globini toplota ne prehaja
samo na konduktivni način. Nekaj let kasneje je sledila raziskava primernosti metode
inverzije meritev temperatur v globini (Šafanda et al., 1997). Analizo podatkov iz večjega
števila vrtin na Češkem je potrdila ugotovitve Šafande in Kubika (1992).
Med prvimi, ki so se pri nas ukvarjali z rekonstrukcijo preteklega podnebja, so bili Rajver
in sodelavci (1998). Na podlagi podatkov, merjenih v obdobju med letoma 1985 in 1994 v
sedmih vrtinah v Sloveniji, so prišli do ugotovitve, da se je v zadnjem stoletju začela
povprečna temperatura na površju segrevati (0,6 – 0,7 °C na 100 let). Podatki iz 1965 m
globoke vrtine pri Ljutomeru so pokazali glacialni minimum (3 °C) pred 14-13 tisoč leti,
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kateremu je sledilo segrevanje in post-glacialni maksimum (10,5 °C) pred približno
2-3 tisoč leti. Segrevanje za 2 °C je bilo zaznano v zadnjih 150 letih.
Vpliv zadnje ledene dobe (75-10 tisoč let nazaj) na temperature v globokih vrtinah sta pri
nas podrobneje preučila Šafanda in Rajver (2001). Zaradi počasnega prodiranja sprememb
v globino sta lahko, na podlagi meritev v 1,5 do 2,4 km globokih vrtinah v Sloveniji in na
Češkem, potrdila temperaturni minimum pred 19-10 tisoč leti, kateremu je sledilo
postglacialno segrevanje za 6 do 15 °C. Podatke o zadnji ledeni dobi pridobimo z merjenjem
temperatur v vrtinah do globin med 1500 m do 2000 m. Rezultate sta primerjala s številnimi
raziskavami v Nemčiji ter Kanadi in prišla do zaključka, da je določanje na podlagi
konduktivnega prehajanja toplote omejeno in odvisno od številnih faktorjev, a vseeno
dovolj natančno, da lahko kljub šumu potrdita signal.
Prvi rezultati projekta Povezanost zračnih temperatur in temperatur v plitvem podpovršju v
treh različnih podnebjih pri nas so bili objavljeni leta 2006 (Rajver et al., 2006). Želeli so
odkriti povezanost temperatur zraka in plitvega podpovršja na primeru vrtine V-8/86 v
Malencah pri Kostanjevici. Ugotovili so, da je današnje segrevanje ozračja dovolj veliko,
da je opazno tudi v plitvem podpovršju. Prav tako so potrdili prisotnost nekonduktivnega
prevajanja toplote, ki se pojavi ob večjih deževjih. Padec ali skok temperature zaradi dežja
se hitreje zabeleži v sami vrtini kot v tleh poleg vrtine.
Naslednje leto je Šafanda s sodelavci (2007) objavil članek, kjer so primerjali izmerjene
temperature s sintetičnimi profili ter potrdil segrevanje plitvega podpovršja v zadnjih
8-20 letih pred letom 2003. Vključili so vrtine tako v okolici večjih mest, kot vrtine na
podeželju in s tem izključili možnost segrevanja zaradi onesnaženega zraka.
Dĕdeček s sodelavci (2013) je na podlagi izračunanih vrednosti toplotne difuzivnosti v
primeru konduktivnega in konduktivno-konvekcijskega načina prehajanja dokazal, da
konduktivno-konvekcijski način nima velikega vpliva v zgornjih 10 m podpovršja. Zaradi
nizkofrekvenčnega valovanja letnih temperatur lahko zato na primeru vrtine V-8/86 v
Malencah pri obdelavi podatkov uporabimo konduktivni način prehajanja toplote.

5

2.2. Prehajanje površinske toplote v plitvo podpovršje
Prehajanje toplote v sredstvu lahko poteka na štiri različne načine: s kondukcijo
(prevajanjem), konvekcijo (strujanjem), radiacijo (sevanjem) in advekcijo. Konvekcijski
način prehajanja toplote je prevladujoč za tekočine in pline, medtem ko je za trdnine
značilna kondukcija. Pri kondukciji se toplota prenaša z molekule na molekulo, pri
konvekciji pa se molekule tekočine ali plina gibljejo, pri čemer se vroča in lažja tekočina
dviga, medtem ko hladna in težka tekočina tone. V litosferi prevladuje kondukcija, v plašču
in jedru pa toplota v veliki večini prehaja s konvekcijo. V zelo vročih delih spodnjega plašča
in v jedru je prisoten tudi proces prehajanja toplote z radiacijo. Pri procesu radiacije se del
notranje energije telesa spremeni v elektromagnetno valovanje. Tak način prehajanja
toplote je značilen predvsem za zelo vroča telesa in omogoča prenos visokih energij.
Advekcija je podvrsta konvekcije, saj gre prav tako za dvig toplih komponent znotraj
sistema. Te se pri dvigovanju ohlajajo ter postajajo vse gostejše. Na območju litosfere je
njihova gostota dovolj velika, da toplota prehaja konduktivno. Če prebijejo površje (v tekoči
ali trdni obliki) ali so razgaljene, zaradi svoje še zmeraj visoke temperature, segrevajo
temperaturo na površju Zemlje (Gosar in Ravnik, 2007).
Temperatura na Zemljinem površju je v veliki meri odvisna od toplotnega toka, ki prihaja
od Sonca, saj je toplotni tok iz notranjosti Zemlje proti površini zanemarljivo majhen glede
na sončno toploto (Kappelmeyer in Haenel, 1974; Gosar in Ravnik, 2007). Ker je vpliv
Sonca tako velik, lahko večino sprememb pripišemo vrtenju Zemlje okoli svoje osi in
kroženju Zemlje okoli Sonca. Posledično dobimo nihanja s periodo enega dne in enega leta.
Poleg Sonca na lokalno temperaturo vplivajo tudi podnebje, vegetacija, vlaga v zraku in
tleh ter naklon terena. Dnevne in letne spremembe temperature zraka ne vplivajo na
spremembe temperature v vrtini globlje od 50 metrov, medtem ko se drastične spremembe
v Zemljinem podnebju (na primer ledena doba) lahko odražajo do nekaj kilometrov globoko
(Kappelmeyer in Haenel, 1974).
Dnevni in letni ciklus predstavljata najpomembnejši temperaturni spremembi T na površini
Zemlje. Njuno nihanje lahko opišemo s periodično funkcijo časa (Kappelmeyer in Haenel,
1974; Ravnik in Lakovič, 1984; Gosar in Ravnik, 2007)
𝑇(𝑧 = 0, 𝑡) = 𝑇0 + 𝑇𝑎 ∙ cos(𝜔𝑡 − 𝜑0 )
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(2.1)

kjer je:
T0………...povprečna dnevna ali letna temperatura na površini [°C]
z………....globina [m]
t………….čas v letu [s]
Ta………...amplituda dnevnega ali letnega temperaturnega valovanja na površini [°C]
ω…………krožna frekvenca [s-1]
φ0………..začetni fazni zamik temperaturnega valovanja [rad]
Ker se v Zemljini skorji toplota razširja konduktivno, lahko njeno širjenje opišemo z enačbo
(Gosar in Ravnik, 2007)
T
=
t

2

 𝑇
T
𝐴
∙
+
−
𝑢
𝑧
𝜌𝑐𝑝  𝑧 2
𝜌𝑐𝑝
z
𝑘

(2.2)

kjer je:
k………….…toplotna prevodnost kamnine [W/m2 ]
ρ………….…gostota kamnine [kg/m3]
cp……………toplotna kapaciteta kamnine pri stalnem tlaku [J/(kg·K)]
A……………površinska radiogena toplota [J]
uz…………....hitrost materialnega delca v smeri z [m/s]
Člen uz ∂T/∂z predstavlja advektivni prenosni člen, k/ρcp pa toplotno difuzivnost κ [m2/s],
ki je definirana kot (Gosar in Ravnik, 2007)
𝑘

(2.3)

𝜅 = 𝜌𝑐

𝑝

Če ne upoštevamo gibanja delcev v prostoru, lahko advektivni prenosni člen izpustimo in s
tem dobimo enodimenzijsko enačbo prehajanja toplote s kondukcijo (Gosar in Ravnik,
2007)
T
=
t

2

 𝑇
𝐴
∙
+ 𝜌𝑐
𝜌𝑐𝑝  𝑧 2
𝑝
𝑘
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(2.4)

Ker je radiogena toplota v plitvem podpovršju zanemarljivo majhna, lahko tudi to
zanemarimo in dobimo difuzijsko enačbo. Pri tem predpostavimo, da gre za prenos toplote
v polneskončnem sredstvu in ne upoštevamo morebitnih drugih virov toplote (Ravnik in
Lakovič, 1984; Gosar in Ravnik, 2007)
2

 𝑇
=
 𝑧2

1
𝜅

∙

T
t

(2.5)

V primeru vrtine lahko prehajanje toplote s kondukcijo rešujemo v eni dimenziji. Rešitev
diferencialne enačbe (2.5) je enačba (2.6), ki podaja temperaturo v globini z ob času t
(Kappelmeyer in Haenel, 1974, Ravnik in Lakovič, 1984)
𝑇𝑠 (𝑧, 𝑡) = 𝑇0 + 𝑇𝑎 ∙ 𝑒

𝜔
2𝜅

−𝑧√

𝜔

∙ cos(𝜔𝑡 − 𝑧√2𝜅 − 𝜑0 )

(2.6)

Če upoštevamo še geotermični gradient gradT (Gosar in Ravnik, 2007)
𝑔𝑟𝑎𝑑𝑇 =

𝑑𝑇(𝑧)
𝑑𝑧

(𝑇 −𝑇 )

= (𝑧2 −𝑧1 )
2

(2.7)

1

kjer je T2 na globini z2 večja od T1 na globini z1, dobimo (Kappelmeyer in Haenel, 1974,
Ravnik in Lakovič, 1984)
𝑇𝑠 (𝑧, 𝑡) = 𝑇0 + 𝑧 ∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑇 + 𝑇𝑎 ∙ 𝑒

𝜔
2𝜅

−𝑧√

𝜔

∙ cos(𝜔𝑡 − 𝑧√2𝜅 − 𝜑0 )

(2.8)

S pomočjo te enačbe lahko predvidimo profile temperature T v odvisnosti od globine z in
časa t. Tak profil imenujemo tautohrona (Ravnik in Lakovič, 1984; Gosar in Ravnik, 2007).
Hitrost, s katero se toplota prenaša znotraj kamnine, je podana z naslednjim izrazom
(Kappelmeyer in Haenel, 1974)
𝑣 = √2𝜅𝜔

(2.9)

Iz izraza (2.9) lahko izpeljemo izraz za časovno zakasnitev v globini z glede na
temperaturno nihanje na površini (Ravnik in Lakovič, 1984)
𝑡𝑧 =
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𝑧
√2𝜅𝜔

(2.10)

3. MERJENJE TEMPERATUR V VRTINI V8/86 V MALENCAH
PRI KOSTANJEVICI
3.1. Kratek opis geologije Krške kotline
Krška kotlina leži na območju Posavskih gub. Gre za območje močnega gubanja, kjer v stik
pridejo Periadriatska tektonska cona (E-W), Idrijska tektonska cona (NW-SE) in
Srednjemadžarska tektonska cona (WSW-ENE) (Placer, 1998). Strukturno Krška kotlina
predstavlja sinklinalo z dvema depresijama (Raška in Globoška), ki pa se na površju ne
odražata (Gosar, 1998; Gosar et al., 2005; Gosar in Božiček, 2006). V sinklinalo so
vključene terciarne plasti Panonskega bazena in kasnejši kvartarni nanosi reke Save ter
jezerski sedimenti. (Gosar et al., 2005, Verbič, 2004). Za terciarne plasti je značilna bela in
svetlo do temno siva glina ter vmesne leče roženčevega proda. Na območju Kostanjevice je
kvartarna jezerska glina debela 2,5 m, pod njo pa leži prod. Rečne terase sestavlja
debelozrnat slabo sprijet konglomerat s karbonatnimi prodniki, siva glina ter mešanica
proda in gline.

Podlago,

ki

izdanja

na

robovih

Krške

kotline,

sestavljajo

karbonatno-klastične kamnine paleozojske do mezozojske starosti (slika 2) (Pleničar in
Premru, 1977).

Slika 1: Izsek iz Osnovne geološke karte lista Novo mesto s položajem vrtine V-8/86 (Pleničar
in Premru, 1977).
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3.2. Opis vrtine V-8/86 v Malencah pri Kostanjevici
Vrtina V-8/86 se nahaja v bližini kraja Malence pri Kostanjevici na jugu Krške kotline
(45°52,1' N, 15°24,5' E, 152 metrov nadmorske višine) (sliki 1 in 2). Krška kotlina leži na
jugovzhodnem delu Slovenije. S severa jo obdaja Krško hribovje ter Orlica, na jugu
Gorjanci. Na vzhodu postopno preide v Hrvaško Zagorje, medtem ko se zahodno od Krške
kotline nahaja Suha krajina. Tako na morfološki kot tudi mlajši stratigrafski razvoj kotline
sta v veliki meri vplivali reka Sava in reka Krka, ki se v Savo izliva pri Brežicah. Vrtina je
od Krke oddaljena približno 190 m.

Slika 2: Geografski položaj vrtine V-8/86 (ARSO, 2016a).

Vrtina V-8/86 je bila izvrtana v oktobru leta 1986 v okviru tedanjih obsežnejših
geofizikalnih raziskav v jugovzhodni Sloveniji, točneje v širšem predelu Kostanjevice, kot
nadaljevanje hidrogeotermalnih raziskav v letih 1970-75 v okolici termalnega izvira
Topličnik. Skupaj z geotermično vrtino V-7/85 v zaselku Namalnič (severovzhodno od
Topličnika in vzhodno od Malenc), z globino 101 m, sta pripomogli k določitvi
geotermičnega gradienta v območju severno od Kostanjevice (Rajver in Ravnik, 2003). Obe
vrtini sta pokazali povišan geotermični gradient glede na svetovno povprečje za celine
(3,0 °C/100m). V vrtini V-7/85 je bil geotermični gradient ocenjen na približno
9,0 °C/100m, v vrtini V-8/86 pa na približno 5,5 °C/100m. Z geoelektričnim sondiranjem
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je bila istočasno ugotovljena globina do potencialnega geotermalnega vodonosnika, tako da
sedaj vemo, da je dno prve vrtine V-7/85 le 110 m nad geotermalnim vodonosnikom, dno
100 m globoke vrtine V-8/86 v Malencah pa je približno 560 m nad tem vodonosnikom. V
najširšem delu je vrtina V-8/86 izdelana s premerom 120 mm, v najožjem (proti dnu) pa
90 mm. Cevi znotraj vrtine imajo premer 40 mm (1,6 palcev) in so pocinkanega jekla
(Dĕdeček et al., 2013).
V zgornjih 16 m je vrtina prevrtana skozi kvartarno glino, pesek in prod. Kvartarni
sedimenti nato preidejo v miocenski grobozrnat lapor, ki postaja proti dnu vrtine vedno bolj
drobnozrnat (slika 3) (Rajver et al., 2006; Šafanda et al., 2007; Dĕdeček et al., 2013).

Slika 3: Litologija vrtine in potek temperatur merjenih 20.8.2011. Litološki podatki povzeti po
Rajverju in sodelavcih (2006).

Ta vrtina je bila izbrana kot najprimernejša med tremi možnimi vrtinami predvsem zaradi
svoje lege, saj je dovolj odmaknjena od ceste, je neopazna in ima hkrati lahek dostop. Pri
izbiri je bilo pomembno tudi poznavanje litologije vrtine in čim manjše nihanje gladine
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podzemne vode v vrtini, kar omogoča, da v vrtini prevladuje kondukcija kot način prenosa
toplote in ne prihaja do odstopanj meritev zaradi sprememb načina prenosa toplote. Bolj ali
manj stalna vegetacija zmanjšuje vpliv rastlin kot izolatorjev na meritve (Rajver et al.,
2006).
Prvo beleženje gladine podzemne vode je bilo dva tedna po končanem vrtanju
(4. november 1986), ko se je nahajala na nivoju terena. Dne 17. novembra 1987 je gladina
padla na globino 2,5 m pod površje terena. Padec gladine podzemne vode je posledica
uravnavanja podzemne vode po izvrtanju vrtine. Dne 6. novembra 2003 je bila gladina
2,45 m pod površjem. Med letoma 2006 in 2007 se je merilo nihanje gladine podzemne
vode, ki se je spreminjalo med 1,5 in 1,6 metri pod površjem. Razlike v višini gladine se
lahko pojavljajo zaradi razlik v pretoku reke Krke. V primeru poplavljanja reke se lahko
voda dvigne tudi bližje površju (Dĕdeček et al., 2013).
Iz vrtine sta bila vzeta dva vzorca jedra, prvi z globine 0,7 m in drugi z dna vrtine na 99 m.
Na obeh vzorcih se je izmerila toplotna prevodnost, ki znaša 1,7 W/m·K na 0,7 m in
1,45 W/m·K na 99 m (Šafanda et al., 2007).
Toplotno difuzivnost kamin so določali Šafanda in sodelavci (2007) na podlagi gostote,
specifične toplote in toplotne prevodnosti kamnin ter jo ocenili na 0,6 do 0,8 · 10-6 m2/s.
Zaradi visoke specifične toplote porne vode lahko toplotna difuzivnost pri 30 % poroznosti
pade na 0,4 · 10-6 m2/s.

Slika 4: Opazovalna postaja nad
vrtino. Procesna enota in baterija
sta shranjeni v belem valju,
katerega pokrov je zaklenjen.
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Opazovalna postaja (slika 4) je sestavljena iz temperaturnih senzorjev, 12 V in 7,2 A baterije
ter procesne enote, ki beleži podatke, pridobljene s senzorji na različnih globinah.
Temperaturni senzorji so postavljeni v zraku na višini 2 m in 5 cm, v tleh zakopani na
oddaljenosti enega metra od vrtine na globinah 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm in 1 m ter
v vrtini postavljeni na globine 1 m, 2,5 m, 5 m, 10 m, 20 m, 30 m in 40 m (sliki 5 in 6).
Temperaturni senzorji spadajo med termistorje, kar pomeni, da merijo spremembe
električne upornosti. V splošnem velja, da večji kot je upor, višja je temperatura. Jedra
senzorjev so iz tisočohmske platine (Pt 1000) in omogočajo beleženje temperature na
milikelvin natančno (Rajver in sodelavci, 2006; Dĕdeček et al., 2013).

Slika 5: Shematski prikaz razporeda temperaturnih senzorjev v zraku,
tleh in vrtini.
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Slika 6: Vgradnja temperaturnih senzorjev v tleh. Oddaljeni so 1 m od vrtine ter
zasuti z zemljo (Rajver, 2016).

3.3. Temperaturni podatki
Beleženje temperatur se je na lokaciji vrtine V-8/86 začelo decembra 2003. Namen
beleženja je pridobitev obsežne baze podatkov, ki jih lahko uporabimo za razumevanje
prehajanja toplote in vpliva podnebnih dejavnikov (rastje, padavine, vlaga, osončenost
področja) na temperature v plitvem podpovršju.
Podatki se beležijo na 30 minut, 24 ur na dan. Podatke so sprva morali prenašati neposredno
s prenosnim računalnikom na lokaciji vrtine, v letu 2011 pa so opazovalnico in procesno
enoto v njej nadgradili z GSM oddajnikom, tako da je sedaj možen dostop do podatkov
preko spleta.
V obdobju od leta 2010 do 2015 je večkrat prišlo do napak ali nedelovanja tako senzorjev
kot procesne enote (slika 7). Motnje v delovanju so se leta 2010 začele pojavljati 13. junija.
Prihajalo je do vrzeli v beleženju. Večja vrzel je med 22. septembrom 2010 in
21. oktobrom 2010, ki je najverjetneje posledica poplave zaradi obilnega dežja 18. in
19. septembra 2010 (ARSO, 2016b). Dne 21. oktobra 2010 je bila procesna enota
zamenjana, vendar je po 14. decembru ponovno prišlo do napake in okvare v procesni enoti,
zaradi katere so podatki od tistega dne do 30. avgusta 2011 izgubljeni. Razlogi za izgubo
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podatkov so neznani. Dne 30. avgusta 2011 je bila procesna enota ponovno zamenjana.
Takrat je bila vgrajena tudi GSM kartica, ki omogoča prenos podatkov preko interneta. Od
17. do 23. septembra 2011 so bili podatki beleženi le enkrat dnevno, zato teh meritev pri
izračunu dnevnih povprečij nisem upoštevala. Naslednja vrzel v podatkih se je pojavila
15. oktobra 2012, ko je bila procesna enota izklopljena zaradi napačnega beleženja.
Pokvarjeni senzorji so bil zamenjani z novimi 17. oktobra 2012. Dne 24. aprila 2013 so se
senzorji v vrtini začeli nenavadno odzivati iz neznanega razloga. Dne14. novembra so bili
senzorji v vrtini zamenjani z novimi. V obdobju med 22. in 26. novembrom 2013 so bila
zabeležena ekstremna odstopanja. Najverjetnejši razlog je napaka pri beleženju, zato jih pri
računanju povprečij nisem upoštevala. Dne 15. septembra 2014 so se ponovno pojavile
ekstremno visoke vrednosti, razlog katerih bi lahko bila poplavljena procesna enota ob
močnem deževju 13. septembra 2014 (ARSO, 2016b). Dne 7. oktobra istega leta je bila
procesna enota posušena, ki pa je bila nato pomotoma do 22. oktobra 2014 izključena.

Slika 7: Shematski prikaz vrzeli v podatkih v obdobju med 26.6.2010 in 31.5.2015.

10. oktobra 2006 je bil izklopljen senzor na 1 m globine v vrtini in nadomeščen s
piezometrom, ki so ga spustili na globino petih metrov. Leto kasneje je bil prestavljen na
globino štirih metrov. Višina gladine podzemne vode je bila merjena do 21. oktobra 2010,
ko so piezometer zamenjali nazaj s termometrom na globini enega metra v vrtini.

3.4. Obdelava in prikaz podatkov
Podatke, pridobljene s procesne enote opazovalne postaje, je bilo najprej potrebno uvoziti
v program Excel (Windows Office), kjer sem jih nato uredila v primerno obliko za obdelavo
v programu Grapher v. 7.0 (Golden Software, Inc.). Urejanje je vključevalo odstranjevanje
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odvečnih podatkov v primeru, ko so se ti beležili vsako minuto ali pa so bile temperature
nesmiselne zaradi nedelovanja oziroma napačnega delovanja procesne enote in/ali
senzorjev.
Program Grapher je specializiran program, namenjen risanju diagramov. Za prikaz
podatkov sem uporabila razsevni diagram. Kjer ni podatkov, je na diagramu vidna vrzel.
(npr. slika 17). Kjer so bili vrhovi previsoki ali prenizki, je krivulja omejena znotraj
intervala, ki je dovolj velik, da omogoča smiselni prikaz ostalih podatkov (npr. slika 12).
Diagrame sem izdelala v dveh skupinah na podlagi temperaturne odvisnosti. V prvo skupino
sodijo diagrami temperatur v odvisnosti od časa, v drugo pa v odvisnosti od globine.
Diagrami prve skupine se naprej delijo glede na obdobje, ki ga prikazujejo. Lahko gre za
obdobje več let (2003 – 2015), enega leta (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) ali enega
meseca. Prikazujejo skupine različnih globin ali razlike med posameznimi temperaturami
na različnih višinah in/ali globinah.
Diagrami tautohron oziroma časovno podobnih geoterm (Gosar in Ravnik, 2007)
prikazujejo odvisnost temperature od globine na 15. dan v mesecu. V nalogi prikazujem
profile izrisane na podlagi izmerjenih podatkov v globini, kot tudi sintetične profile na
podlagi podatkov izmerjenih samo na 2 m v zraku. Na enak način so prikazane tudi
povprečne letne temperature v globini.
Na podlagi povprečnih dnevnih temperatur, izmerjenih na višini 2 m v zraku, sem s pomočjo
enačbe (2.8) izračunala vrednosti za sintetični profil za leti 2014 in 2015. Za ti dve leti sem
se odločila zato, ker so bili takrat podatki najpopolnejši in je tako primerjava med
sintetičnim profilom in profilom izmerjenih temperatur na 15. dan v mesecu na lokaciji
vrtine najbolj smiselna.
Srednja letna temperatura je določena kot povprečna letna temperatura na 2 m v zraku.
Za leto 2014 je bila to 11,88 °C, za leto 2015 pa 11,53 °C.
V globini so uporabljene vrednosti iz 1 m, 2,5 m, 5 m, 10 m in 20 m, saj imamo na teh
globinah tudi izmerjene podatke in je tako primerjava med teoretičnimi in izmerjenimi
temperaturami lažja. Na dvajsetih metrih globine so spremembe temperature že zelo
majhne. Razlika med najvišjo in najnižjo temperaturo na 15. dan v mesecu je v leti 2014
znašala 0,10 °C, leta 2015 pa 0,04 °C.
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Perioda valovanja je čas enega temperaturnega vala. Za periodo valovanja t0 sem vzela
1 leto, iz česar sledi, da je krožna frekvenca 6,2832 leto- 1.
Koliko toplote se bo pri konduktivnem načinu prehajanja toplote izgubilo skozi material je
odvisno od toplotne difuzivnosti. Pri izračunu toplotne difuzivnosti κ sem upoštevala
toplotno prevodnost k izmerjeno na vzorcu iz 0,7 m globine, ki znaša 1,7 W/m·K (Šafanda
et al., 2007). Na podlagi litologije in ob predpostavki 15 % vsebnosti vode je bila ocenjena
gostota ρ 2200 kg/m3, toplotna kapaciteta pri stalnem tlaku cp pa 1330 J/kg·K. Rezultat
enačbe (2.3) je tako κ = 5,81*10-7 m2/s, kar je 18,3 m2/leto.

Slika 8: Temperaturni profil in spreminjanje temperaturnega gradienta z globino. Podatki so
bili izmerjeni do 100 m globine 20. avgusta 2011. Temperaturni gradient je določen kot
povprečni gradient med globino 20 m in 40 m (območje med črtkanimi črtami).

Temperaturni gradient gradT je količina, ki nam pove, za koliko se spremeni temperatura
na določeni razdalji. Upoštevan je zato, ker se s termograma (slika 8) vidi, da temperatura
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z globino narašča. Termogram je izdelan na podlagi podatkov izmerjenih 20. avgusta 2011
v vrtini V-8/86. Upoštevani so podatki na globini med 20 do 40 m, saj je v manjših globinah
vpliv površja prevelik, pri globini 40 m pa se gradient opazno spremeni. Razlog spremembe
ni znan. Temperaturni gradient znaša 2,9 °C/100m.
Amplituda nihanja temperature je odvisna od globine, zato je za izračun teoretičnega poteka
temperature potrebno določiti amplitudo nihanja temperature Ta na površini. Izmerjenim
podatkom je bilo potrebno pripisati ustrezno sinusoidno krivuljo nihanja za posamezno leto
(slika 9). Na podlagi te krivulje sem nato določila minimum, ki je bil leta 2014 15. januarja
(3,96 °C) in leta 2015 12. januarja (1,16 °C), in maksimum, ki je za leto 2014 meril 19,99 °C
(17. julija), za leto 2015 pa 21,74 °C (14. julija). Razlika med minimumom in maksimumom
leta 2014 meri 16,02 °C. Amplituda nihanja je Ta = 16,02 °C/2 = 8,01 °C. V letu 2015 meri
razlika 20,58 °C in je Ta = 20,58 °C/2 = 10,29 °C.

Slika 9: Diagram povprečne dnevne temperature zraka na 2 m v letu 2014 (T 2 m) in krivulja
najboljšega prilagajanja (Fit).
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Ker je v podatkih za sintetični profil zajeto le obdobje od 1. januarja 2014 do
31. decembra 2015 se čas v letu t 2014 meri v letih od 1. januarja 2014. Primer: 15. januar
je 14 dni od 1. januarja, kar pomeni, da je t = 14/365 leto. V letu 2015 se čas meri od
29. decembra 2014, saj se takrat prične nov temperaturni val. 15. januar 2015 je tako 16 dni
po 28. decembru in je t = 16/365 leto.
Fazni zamik φ0 je čas do srednjega temperaturnega maksimuma, pretvorjen v radiane.
Določen je bil na podlagi sinusoidne krivulje za leti 2014 in 2015. Za leto 2014 se lahko
oceni srednji temperaturni maksimum na dan 17. julija. To je 197 dni od 1. januarja. Če
privzamemo, da je 365 dni enako 360°, potem fazni premik za leto 2014 znaša 1,094π rad.
V letu 2015 je srednji temperaturni maksimum ocenjen na dan 14. julija, kar je prav tako
197 dni po 28. decembru 2014. Fazna zamika sta zato enaka.
Tabela temperatur v odvisnosti od časa in globini, izračunanih po enačbi (2.8) za leto 2014,
je v preglednici 1. V zadnjem stolpcu so vrednosti, ki prikazujejo povprečno letno
temperaturo na globini z.
Preglednica 1: Teoretične vrednosti temperatur v odvisnosti od časa in globine za leto 2014.
Temperature so podane v °C, globine v m. V zadnjem stolpcu je podan potek temperatur v odvisnosti
zgolj od globine.
T0 +
gradT·z

temperatura [°C]
datum
z [m]

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

0

3.53

4.42

6.93 10.91 14.94 18.15 19.52 18.74 15.95

12.08

7.94

4.87

11.53

1

6.84

6.27

7.03

9.06 11.69 14.37 16.22 16.85 16.01

14.02

11.29

8.71

11.56

2.5 10.29

9.19

8.76

9.05 10.00 11.43 12.85 13.98 14.44

14.14

13.14

11.76

11.60

5 12.21 11.70 11.23 10.83 10.67 10.78 11.12 11.63 12.15

12.53

12.69

12.57

11.67

10 11.88 11.93 11.95 11.93 11.89 11.82 11.76 11.71 11.69

11.71

11.75

11.82

11.82

20 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11

12.11

12.11

12.11

12.11

30 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40 12.40

12.40

12.40

12.40

12.40

40 12.69 12.69 12.69 12.69 12.69 12.69 12.69 12.69 12.69

12.69

12.69

12.69

12.69
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15.7.

15.8.

15.9. 15.10. 15.11. 15.12.

4. REZULTATI IN RAZPRAVA
V sklopu analize podatkov sem izdelala različne diagrame za obdobje od 2011 do 2015. To
so diagrami odvisnosti temperatur od časa in diagrami odvisnosti temperatur od globine.
Prvi se delijo glede na obdobje, ki ga prikazujejo (mesec, leto, več let) in globine, ki jih med
seboj primerjam. Drugi se razlikujejo glede na globino, do katere so prikazane temperature.
Zaradi velikega števila vseh diagramov so v nalogi prikazani in opisani zgolj nekateri.

4.1. Diagrami odvisnosti temperatur od časa
4.1.1. Analiza vpliva obilnih padavin na temperature
Slika 10 prikazuje izmerjene temperature v zraku na 2 m in 5 cm ter v tleh na 2 cm in 5 cm
v juliju 2012. Vidno je dušenje nihanja temperature z globino. Na 2 m v zraku je amplituda
nihanja 13,8 °C, medtem ko je na globini 5 cm v tleh samo še 5,9 °C. Na višini 5 cm v zraku
je amplituda 16,7 °C in je nekoliko višja od tiste na 2 m, kar je posledica višanja temperature
podnevi zaradi vpliva čez dan segretih toplih tal. Na globini 2 cm v tleh je amplituda 7,8 °C.
Ker so amplitude nihanja v zraku večje kot amplitude v tleh, je razlika med dnevnimi in
nočnimi temperaturami v zraku večja. Podnevi so temperature v zraku tudi višje od
temperatur v tleh, ponoči pa je ravno obratno. Večji padec dnevne temperature sovpada s
padavinami, zabeleženimi na padavinski postaji Kostanjevica – Brod, ki je od vrtine
oddaljena 3 km (ARSO, 2016b), ki so bile 12. julija (21 mm) ter 23. julija. (18 mm).
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Slika 10: Izmerjene temperaturne vrednosti v juliju leta 2012 na višinah 2 m in 5 cm v zraku ter
globini 2 cm in 5 cm v tleh. Prikaz sovpadanja padca temperature in obilnejših padavin.
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14. avgusta 2014 je meteorološka postaja Kostanjevica – Brod zabeležila obilnejše deževje
(62,5 mm) (ARSO, 2016b). Diagram na sliki 11 prikazuje odziv termometrov na 2 m v
zraku, v tleh med 5 cm in 100 cm ter v vrtini na 1 m. Padcu temperature v zraku sledi tudi
padec temperature na 5, 10 in 20 cm v tleh. Temperatura na globini 50 cm in 1 m v tleh se
ne spremeni, iz česar lahko sklepamo, da deževnica nanjo ne vpliva. To se zgodi, če sta
temperaturi podobni. Za razliko od 1 m v tleh, kjer ni prišlo do sprememb temperature, se
temperatura na 1 m v vrtini nenadno (v pol ure ali manj) zviša za skoraj 1 °C in se približa
temperaturi zraka med deževjem. To je posledica nekonduktivnega prehajanja toplote, saj
se toplota prenaša s pronicanjem deževnice v vrtino.

Slika 11: Izmerjene vrednosti temperatur v obdobju med 13. in 15. avgustom 2014 na višini 2 m v
zraku ter globini od 5 cm do 1 m v tleh ter v vrtini na 1 m. Prikaz odziva temperatur na obilnejše
padavine.
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Odziv temperatur plitvega podpovršja na obilnejše padavine je prikazan tudi na diagramu
(slika 12) za obdobje od 20. do 24. maja 2015. V noči iz 22. maja na 23. maj so bile na
območju Kostanjevice obilne padavine. Dne 23. maja je bilo zabeleženih 62,4 mm dežja
(ARSO, 2016b). Temperatura v zraku in posledično v tleh do globine 50 cm je začela padati
že dva dni prej. Ob dežju temperatura v zgornjih 20 cm izraziteje pade. Enako velja za
temperaturo na globini 1 m v vrtini. Na 20 cm je to padec za 2,3 °C, na globini 1m v vrtini
pa 0,4 °C. Padec temperature je povezan z nižjo temperaturo deževnice, ki se infiltrira v
zemljo. Tako kot pri prejšnjem diagramu (slika 11), se temperatura na 1 m v tleh ne odzove,
na 50 cm pa sledi spremembi v temperaturi zraka. Razlog, zakaj se temperatura na 1 m v
vrtini odzove močneje kot na 1 m v tleh, je verjetno dvig gladine podzemne vode v vrtini,
do česar lahko pride ob močnem deževju. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Rajver in
sodelavci (2006).

Slika 12: Izmerjene vrednosti temperatur v obdobju med 20. in 24. majem 2015 na višini 2 m in
globini od 5 cm do 1 m v tleh ter v vrtini. Prikaz odziva temperatur na obilnejše padavine.
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Pri ugotavljanju odziva temperatur na deževje je potrebno vedeti, da so podatki za padavine
(količina in dan) s padavinske postaje Kostanjevica – Brdo, ki je od vrtine oddaljena 3 km.
Padavine se lahko, zlasti spomladi, poleti in zgodaj jeseni, ko so pogostejše kratkotrajne in
prostorsko omejene plohe, lokalno zelo spreminjajo.

4.1.2. Analize vpliva snežne odeje na temperaturo v tleh
Sliki 13 in 14 prikazujeta temperature v mesecu februarju leta 2012. Primerjava med
diagramoma prikaže odnos med povprečno temperaturo (dnevna povprečja) in dejansko
izmerjeno temperaturo. Medtem ko so amplitude nihanja temperature na diagramu
izmerjenih vrednosti relativno velike, se te s povprečjem zmanjšajo. V prvi polovici meseca
se temperature v tleh zadržujejo pri 0 °C, kar nakazuje na prisotnost snežne odeje.
Temperature zraka dopuščajo prisotnost snega in primerjava s podatki padavinske postaje
Kostanjevica – Brdo, je potrdila, da je bila količina padavin v tem obdobju povišana in da
je bila snežna odeja prisotna med 4. in 23. februarjem (ARSO, 2016b).

Slika 13: Izmerjene vrednosti v februarju 2012 na višini 2 m in 5 cm v zraku ter globini 2 cm in 5 cm v
tleh. Prikaz vpliva snežne odeje na temperature v plitvih tleh.
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Slika 14: Povprečne dnevne temperature v februarju 2012 na višini 2m in 5 cm v zraku ter globini
2 cm in 5 cm v tleh. Prikaz vpliva snežne odeje na temperature v plitvih tleh.

4.1.3. Analiza manjšanja amplitude nihanja temperature in zakasnitve z globino
Diagram spreminjanja povprečnih temperatur v odvisnosti od časa v tleh za leto 2013 je
prikazan na sliki 15. Dušenje nihanja temperature z globino povzroči, da je temperatura na
1 m v tleh pozimi nekaj stopinj višja kot temperatura bližje površja, poleti pa je ravno
obratno. Obrat se pojavi v začetku aprila in v sredini septembra.
Na globini 1 m se pozna tudi že rahla zakasnitev z globino. Če vzamemo za primer
maksimum na globini 5 cm in globini 1 m v mesecu juniju, je iz podatkov razvidno, da je
bil maksimum na 5 cm dne 21. junija 2013 (25,6 °C), na 1 m pa 27. junija 2013 in je znašal
16,8 °C. To pomeni, da je tu zakasnitev 6 dni in se od teoretične zakasnitve, izračunane po
enačbi (2.10), razlikuje za 17 dni. Teoretično naj bi bil zamik na 1 m globine 22,9 dni.
Razlika je najverjetneje posledica prisotnosti nekonduktivnega prehajanja toplote v zgornjih
delih plitvega podzemlja.
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Viden je vpliv snega na površju v začetku leta (14. januar – 2. marec 2013 na lokaciji
padavinske postaje Kostanjevica- Brdo) (ARSO, 2016b), ki sega do globine 1 m, čeprav je
tam že manj očiten. Temperatura na globini 5 cm v času 12 dni (11. januar – 22. januarja)
pade s 4,48 °C na 0,65 °C. Do 7. marca se nato zadržuje med 0,7 in 0,3 °C.
Vrzel, ki se pojavi od 23. do 26. novembra 2013, je posledica napake v beleženju podatkov
(slika 7).

Slika 15: Povprečne dnevne temperature v letu 2013 na globini od 5 cm do 1 m v tleh. Prikaz vpliva
snežne odeje na temperature v tleh do globine 1 m.
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Na diagramu (slika 16), ki prikazuje spreminjanje temperature s časom v tleh na 1 m in v
vrtini na globini od 1 do 10 m za leto 2014, je lepo vidno manjšanje amplitude nihanja z
globino. Na 1 m je razlika med maksimumom in minimumom približno 15 °C, medtem ko
se na 10 m temperatura giblje znotraj 0,5 °C. Na globini 10 m so razlike med zimskimi in
poletnimi temperaturami že skoraj neopazne v primerjavi s temperaturami, izmerjenimi na
1 m. Krivulji povprečnih dnevnih temperatur na 1 m v tleh in v vrtini se ujemata.
Vidna je zakasnitev minimumov in maksimumov, ki se z globino veča. Minimum na 1 m v
vrtini je 14. februarja 2014 (6,7 °C), na 2,5 m je 3. marca 2014 (9,3 °C), na 5 m pa šele
2. aprila 2014 (11,0 °C). Točne vrednosti za globino 10 m ne vemo, saj so bile vrednosti od
15. septembra 2014 do 7. oktobra 2014 izjemno visoke zaradi napake na procesni enoti in
jih zato pri izračunu nisem upoštevala, do 22. oktobra 2014 pa je bila procesna enota žal
izključena. Med 14. februarjem in 3. marcem je 17 dni, med 3. marcem in 2. aprilom pa
31 dni. Te vrednosti se od teoretičnih, izračunanih po enačbi (2.10), zelo razlikujejo, saj bi
morala zakasnitev med 1 m in 2,5 m znašati 36,1 dni, med 2,5 m in 5 pa 60,1 dni.

Slika 16: Povprečne dnevne temperature v letu 2014 na globini od 1 m do 10 m v vrtini. Prikaz
manjšanja amplitude z globino in zakasnitev temperaturnih minimumov ter maksimumov z globino.
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4.1.4. Prikaz napak na temperaturnih senzorjih in procesni enoti
Na sliki 17 je prikazan diagram povprečnih dnevnih temperatur na globinah od 10 do 40 m
za obdobje od decembra 2003 do konca leta 2015. Eden izmed ciljev te naloge je bil prikaz
spreminjanja temperature skozi daljše časovno obdobje 12 let. Zaradi napak na senzorjih in
procesni enoti žal to ni mogoče. Ob menjavi senzorjev leta 2013 je prišlo do vnosa napačnih
konstant v procesno enoto. Te so potrebne za avtomatsko pretvorbo izmerjenih
spremenljivk električnega krogotoka senzorja v temperature in se razlikujejo med
posameznimi senzorji. Zato prikazujem obdobje od začetka leta 2014 do konca leta 2015,
ko napak, razen v obdobju med 15. septembrom 2014 in 21. oktobrom 2014, ni bilo
(slika 18).

Slika 17: Povprečne dnevne temperature v obdobju med decembrom 2003 in decembrom 2015 v
globini od 10 m do 40 m v vrtini. Prikaz napak na temperaturnih senzorjih in procesni enoti.

28

4.1.5. Analiza manjšanja amplitude nihanja in trendov naraščanja temperature z
globino
Dušenje nihanja z globino v letih 2014 in 2015 je na sliki 18 še bolj očitno, saj krivulja
temperature na 10 m niha med 11,76 °C in 12,12 °C, na 20 m pa praktično že izzveni, saj
niha znotraj 0,13 °C. Za ugotavljanje trenda naraščanja je bilo potrebno manjkajoče podatke
(slika 7) interpolirati. Interpolacija ne predvidi manjših dnevnih nihanj. Trend sem
izračunala s pomočjo regresije oziroma analize variance (ANOVA) in je na vseh globinah
statistično značilen. Na globini 10 m temperatura narašča za 0,095 C/leto, na 20 m za
0,042 °C/leto, na 30 m za 0,016 °C/leto in na globini 40 m za 0,011 °C/leto. Trend je v
primerjavi z rezultati, ki jih je pokazala analiza na isti lokaciji v obdobju od decembra 2003
do septembra 2006, manjši na

globini 40 m za 0,005 °C/leto in na globini 30 m za

0,003 °C/leto. Med decembrom 2003 in septembrom 2006 je bil trend ocenjen na
0,016°C/leto na globini 40 m in 0,019 °C/leto na globini 30 m (Rajver et al., 2006).
Naraščanje temperature v globinah od 10 do 40 m je majhno v primerjavi z naraščanjem
temperature zraka na 2 m na meteorološki postaji Novo mesto: 0,084 °C/leto v obdobju od
januarja 1996 do decembra 2015 (ARSO, 2016b).
Pri ugotavljanju trendov naraščanja temperature je potrebno upoštevati, da temperatura tudi
na globini 40 m še zmeraj niha skladno s spreminjanjem letnih časov, zato se lahko pojavijo
odstopanja od dejanskega trenda naraščanja. Da bi odpravili to napako, bi lahko vzeli
povprečne temperature najhladnejšega (npr. januar) ali najtoplejšega (npr. julij) meseca več
zaporednih let in ugotavljali trend na podlagi teh podatkov. Žal v tej nalogi tega ni bilo
mogoče narediti, saj je prihajalo v preteklih letih do mnogih napak na senzorjih oziroma
procesni enoti (slika 7).
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Slika 18: Povprečne dnevne temperature v letu 2014 in 2015 na globini med 10 m in 40 m. Prikaz
manjšanja amplitude nihanja z globino in trendov naraščanja temperature v globini.

Slika 19: Povprečne dnevne temperature na lokaciji meteorološke postaje Novo Mesto v letih med
1996 do 2015 na višini 2 m v zraku. Prikaz trenda naraščanja skozi obdobje 20 let.
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4.1.6. Razlike povprečnih dnevnih temperatur in prenos toplote čez mejo zrak – tla
Diagrami na slikah 20 – 23 prikazujejo spremembe med posameznimi povprečnimi
temperaturami na različnih višinah oziroma globinah za obdobje od leta 2011 do leta 2015.
Ena krivulja prikazuje razlike med dnevnimi povprečji, druga pa mesečno povprečje
dnevnih razlik.
Na sliki 20 je prikazana razlika med 2 m in 5 cm v zraku. V zimskih mesecih so razlike v
glavnem pozitivne, v poletnih mesecih pa negativne. To pomeni, da je zrak pozimi toplejši
na 2 m in hladnejši na 5 cm. Poleti je ravno obratno. S tem se jasno kaže vpliv tal na
temperature tik nad tlemi. Pozimi, ko so tla hladna, znižujejo temperaturo na 5 cm, poleti,
ko so segreta, pa jo zvišujejo. Povprečna razlika obdobja je -0,38 °C.

Slika 20: Razlike povprečnih dnevnih temperatur med 2 m in 5 cm v zraku.
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Slika 21 prikazuje razlike med temperaturami na 2 cm in 1 m v tleh. Tu so temperaturne
razlike večje kot v zraku, kar je posledica počasnejšega prehajanja toplote v tleh kot v zraku.
V poletnih mesecih so temperature na 2 cm višje kot na 1 m, pozimi pa nižje. To je posledica
vpliva spreminjanja temperatur v zraku, saj so temperature v plitvejših delih na te
spremembe bolj občutljive kot v globljih. Povprečna razlika med temperaturami na 2 cm in
1 m v tleh je -0,12 °C.
Povprečna razlika med senzorjema v zraku je večja kot povprečna razlika v tleh, saj toplota
v zraku prehaja hitreje kot v tleh in so razlike zato bolj podvržene spremembam.

Slika 21: Razlike povprečnih dnevnih temperatur med 2 cm in 1 m v tleh.
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Diagrama na slikah 22 in 23 prikazujeta odnos med dnevnimi povprečji temperatur na
globini 2 cm in 50 cm v tleh in dnevnimi povprečji temperatur na 2 m v zraku. Namenjena
sta prikazu prenosu toplote čez mejo zrak – tla. Vidno je, da so poleti temperaturne razlike
med 50 cm v tleh in 2 m v zraku manjše kot pozimi, medtem ko je variiranje razlik med
2 cm v tleh in 2 m v zraku zelo majhno in skoraj ni pogojeno z letnim časom. Razlike med
temperaturami na 2 cm v tleh in v 2 m v zraku so večino časa pozitivne, kar pomeni, da so
tla v zelo majhnih globinah velikokrat toplejša kot zrak na 2 m. Na globini 50 cm to ni več
najbolj očitno, se pa vidi, da so tla pozimi toplejša, kar pripomore tudi k večjim razlikam.
Povprečna razlika v obdobju od septembra 2011 do decembra 2015 v primeru razlike med
2 cm v tleh in 2 m v zraku je 1,50 °C, v primeru razlike med 50 cm v tleh in 2 m v zraku pa
1,32 °C. Čeprav so Rajver in sodelavci (2006) prišli do podobnih ugotovitev, so bile njihove
povprečne razlike med tlemi na globini 2 cm in zrakom na višini 2 m za obdobje enega leta
za 0,39 °C (2004) in 0,36 °C (2005) manjše. Njihove meritve so tudi pokazale povprečno
razliko 1,04 °C (2004) in 1,10 °C (2005) med temperaturami na globini 50 cm v tleh in
višini 2 m v zraku.

Slika 22: Razlike povprečnih dnevnih temperatur med 2 cm v tleh in 2 m v zraku.
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Slika 23: Razlike povprečnih dnevnih temperatur med 50 cm v tleh in 2 m v zraku.

4.2. Diagrami odvisnosti temperatur od globine
Diagrami odvisnosti temperatur od globine omogočajo analizo poteka sprememb
temperature z globino ter primerjavo teh potekov med leti ali letnimi časi. V zadnjem delu
naloge sem primerjala teoretični potek temperatur, izračunanih po enačbi (2.8), z
dejanskimi izmerjenimi vrednostmi.

4.2.1. Analiza letnih povprečij temperatur
Na diagramu (sliki 24 in 25) so prikazane povprečne letne temperature od leta 2010 do
2015. Leti 2010 in 2011 sta označeni s črtkasto črto, saj ne gre za celoletna povprečja, ker
je zaradi vrzeli premalo podatkov. Izmerjena povprečja globje od 1 m za leti 2012 in 2013
se lahko od dejanskih povprečij razlikujejo, saj je bilo v teh dveh letih kar nekaj težav s
senzorji v vrtini (slika 7). Na podlagi krivulj za leti 2014 in 2015 lahko vidimo, da
povprečna letna temperatura med letoma variira nekje do 20 m, nato pa se ustali. V primeru
obeh let je povprečna temperatura na 20 m globine 11,6 °C, na 40 m pa 11,9 °C. Opazno je
pomikanje krivulj v desno do globine 5 cm zaradi segrevanja ozračja in posledično tudi
34

segrevanja plitvega podpovršja. Leto 2014 je bilo toplejše kot leto 2015, kar se opazi na
obeh diagramih, predvsem na sliki 24, kjer so temperature v majhnih globinah (do 1 m)
vidnejše.

Slika 24: Povprečne letne temperature za leta od 2010 do 2015 od višine 2 m v zraku do globine 40 m
v vrtini. Povprečne vrednosti za leti 2010 in 2011 so označene s črtkasto črto, saj niso reprezentativne,
ker za prava povprečja zaradi vrzeli ni dovolj podatkov.
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Slika 25: Povprečne letne temperature za leta od 2010 do 2015 od višine 2 m v zraku do globine 20 m
v vrtini.
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4.2.2. Prikaz temperatur na 15. dan v mesecu
V skupini izdelanih diagramov, ki prikazujejo povprečne temperature na 15. dan v mesecu,
sta tudi diagrama tautohron: prvi diagram (slika 26) sega do globine 20 m, drugi (slika 27)
pa od globine 5 m do globine 40 m. Gre za značilen primer vpliva periodičnih variacij
temperature v zraku na temperaturo v plitvem podpovršju, predvsem do globine 20 m.
Variiranje temperatur na vseh globinah v letih 2014 in 2015 je prikazano v preglednici 2.
Največja razlika med maksimalno in minimalno temperaturo na 15. dan v mesecu je v letu
2014 na globini 2 cm v tleh, v letu 2015 pa na višini 5 cm v zraku. Najmanjša razlika je za
obe leti na globini 30 m v vrtini. Razlike globlje od 20 m so že zelo majhne.
Preglednica 2: Prikaz maksimalnih in minimalnih povprečnih temperatur 15. dne v mesecu ter razlike
med maksimalno in minimalno vrednostjo za leti 2014 in 2015. Temperature so podane v °C.
2014
min
T zrak 2 m
T zrak 5 cm
T tla 2 cm
T tla 5 cm
T tla 10 cm
T tla 20 cm
T tla 50 cm
T tla 1 m
T 2,5 m
T5m
T 10 m
T 20 m
T 30 m
T 40 m

max
5.69
5.58
5.39
5.48
5.35
5.16
5.23
6.68
9.33
11.03
11.79
11.56
12.01
11.90

2015
min

max-min
20.18
20.90
22.45
22.40
22.08
21.49
21.10
19.00
14.85
13.09
11.94
11.66
12.08
11.99

14.48
15.33
17.07
16.93
16.72
16.33
15.87
12.32
5.53
2.06
0.15
0.10
0.07
0.09

max
1.53
0.98
1.16
1.38
1.74
2.39
3.87
6.04
9.29
11.00
11.92
11.62
12.03
11.93

max-min
24.12
23.89
23.88
23.50
22.97
22.32
21.69
19.53
15.72
13.26
12.09
11.66
12.07
11.99

22.58
22.91
22.72
22.11
21.23
19.93
17.82
13.49
6.42
2.27
0.17
0.04
0.03
0.06

Čeprav bi teoretično morala temperatura z globino naraščati, v globini med 10 m in 20 m
pade v povprečju za 0,27 °C v letu 2014 in za 0,36 °C v letu 2015. Razlog za odstopanje od
teoretičnega poteka je vpliv letnih variacij temperatur na površju, ki segajo do približno
globine 20 m. Odstopanje se prav tako pojavi v globini med 30 in 40 m. Leta 2014 je
povprečen padec temperature za 0,08 °C, v letu 2015 pa 0,09 °C. Medtem ko povprečni
letni temperaturi za leti 2014 in 2015 kažeta padec temperature med 30 m in 40 m globine,
se leta 2012 in 2013 temperatura v teh globinah viša skladno s predvidevanji. Razlog, zakaj
prihaja do razlik med leti, ni znan.
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Slika 26: Povprečne dnevne temperature na 15. dan v mesecu za leto 2015 na globini od 0 m do 20 m.

Slika 27: Povprečne dnevne temperature na 15. dan v mesecu za leto 2015 na globini od 5 m do 40 m.

38

4.2.3. Sintetični profil
Na slikah 28 in 29 je prikazana primerjava med teoretičnimi vrednostmi temperatur,
izračunanih po enačbi (2.8) (črtkane črte) na globinah do 20 m na 15. dan v mesecu, in
dejanskimi, izmerjenimi vrednostmi (polne črte) za leti 2014 in 2015.
Dne 15. oktobra 2014 ni popolnih izmerjenih podatkov, saj so bile težave s senzorji v vrtini.
Potek oktobrskih temperatur je zato narisan le do 1 m.
Teoretične vrednosti in dejanske vrednosti se zelo dobro ujemajo, z izjemo malo večjih
odstopanj v plitvejših delih in odstopanj, ki nastanejo zaradi temperaturnega gradienta.
Odstopanja povprečnih temperatur za leti 2014 in 2015 od teoretičnih temperatur, ki
upoštevajo gradient za ti dve leti, so prikazana na sliki 30. Do razlike med nakloni do 20 m
globine pride zaradi vpliva površinskih temperatur, med 20 m in 40 m pa sta naklona zelo
podobna (preglednica 3). Do zamika temperatur pride zaradi vpliva nekonduktivnega
prevajanja v globinskih predelih blizu površja, katerega pri izračunu teoretičnih vrednosti
ne upoštevamo.
Preglednica 3: Temperaturni gradient za leta 2011, 2014 in 2015.
Leto

2011

2014

2015

gradT [°C/100m]

2,9

1,7

1,5
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Slika 28: Primerjava izračunanih (črtkane črte) in izmerjenih (polne črte) povprečnih
dnevnih temperatur za leto 2014 na globini od 0 do 20 m.

Slika 29: Primerjava izračunanih (črtkane črte) in izmerjenih (polne črte) povprečnih
dnevnih temperatur za leto 2015 na globini od 0 do 20 m.
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Slika 30: Primerjava teoretičnega poteka temperatur (kratke črtkane črte) z izmerjenim
potekom temperatur (polne črte) z globino za leti 2014 in 2015.
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5. ZAKLJUČKI
Pri analizi podatkov temperatur na lokaciji vrtine V-8/86 v Malencah pri Kostanjevici sem
prišla do podobnih zaključkov kot Rajver in sodelavci (2006), ki so analizirali podatke z
iste lokacije v obdobju od leta 2003 do leta 2006. Pri tem izpostavljam naslednje ugotovitve:


Ko merimo različne geofizikalne parametre skozi daljše časovno obdobje, je
potreben reden in sproten nadzor beleženih podatkov, saj se le tako lahko
pravočasno odzovemo na napake oziroma nedelovanje posameznih komponent. Pri
menjavi komponent je potrebno biti pozoren na pravilno kalibracijo instrumentov,
ker se drugače lahko zgodi, da podatki med seboj niso primerljivi.



Odziv temperature na obilne padavine se na globini 1 m v vrtini jasno pokaže z
dvigom ali padcem temperature na temperaturo deževnice. V tleh se temperature
odzovejo predvsem na spremembo temperature v zraku, manj zaradi pronicanja
deževnice. Na globini 1 m v tleh se temperatura zaradi padavin bistveno ne
spremeni.



Prisotnost snežne odeje vpliva na temperature do 1 m globine.



Zakasnitev spremembe temperature z globino se od teoretične razlikuje predvsem
zaradi prisotnosti nekonduktivnega prehajanja toplote v zgornjih delih plitvega
podpovršja.



Amplituda nihanja se z globino manjša, kar je tudi pričakovano, saj difuzijska
enačba (2.8) predvidi eksponentno zniževanje amplitude.



Trend naraščanja temperature na globini 40 m na podlagi meritev v obdobju dveh
let (2014 in 2015) je 0,011 °C/leto, kar je primerljivo z ugotovitvami Rajverja in
sodelavcev (2006) (0,016 °C/leto na 40 m).



Na podlagi razlik med temperaturami na različnih višinah oziroma globinah lahko
ugotovimo vpliv tal na zrak tik nad tlemi in vpliv zraka tik nad tlemi na tla ter kako
se ta vpliv spreminja v odvisnosti od letnih časov.



Povprečne letne temperature prikazujejo porast temperature v zadnjih letih. Vpliv
se vidi predvsem v zgornjih nekaj metrih podpovršja.



Ciklične spremembe temperature zraka vplivajo do približno 20 m globine, kjer se
temperatura ustali na približno 11,6 °C.



Primerjava med izmerjenimi in izračunanimi temperaturami, pri predpostavki
konduktivnega prehajanja toplote, je pokazala, da se vrednosti zelo dobro ujemajo.
Zato lahko trdimo, da je na lokaciji vrtine V-8/86 glavni način prehajanja toplote
konduktivni.
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