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ZEMELJSKI  KOLEKTOR VGRAJEN  V ŠIROKI KANAL ZA OGREVANJE S TOPLOTNO 
ČRPALKO  

V primeru, da nimamo dovolj prostora za položitev klasičnega horizontalnega 
kolektorja, lahko vgradimo t.i. kompaktni kolektor v zemeljski kanal. Pri vgradnji 
je potrebno upoštevati globino polaganja, razmike med cevmi, dolžine in 
dimenzije cevi, površino razpoložljivega zemljišča, način polaganja kolektorja 
ter polnjenje sistema z mešanico glikol/voda. Sestavek opisuje dve osnovni 
izvedbi vgradnje zemeljskega kolektorja: vgradnjo horizontalnega klasičnega 
kolektorja in vgradnjo zemeljskega kolektorja v široki kanal.   

1. Temperatura zemlje  

Tudi brez odvzema toplote, lahko na globini 1m temperatura zemlje doseže 
ledišče oziroma pride do zamrznitve. Na globini 2 m je minimalna 
temperatura + 5 �C. Potek temperature v različni globini zemlje je prikazan na 
sliki 1.  

 
 Z naraščanjem globine narašča temperatura zemlje, zmanjšuje pa se toplotni 
tok iz površine zemlje (sončna energija in toplota padavin). V primeru, da 
pride do zamrznitve tal in zamrznitve kolektorja, se lahko zgodi, da ne pride do 
odmrznitve tudi poleti. Iz teh razlogov znaša globina polaganja klasičnega 
horizontalnega kolektorja najmanj 1,2 m in največ 1,5 m. Cona zamrznitve 
okrog cevi v obliki kolobarja se širi od cevi navzven zato je potrebno pri 
polaganju cevnih vodov zagotoviti minimalno razdaljo med njimi. Razdalja 
mora biti takšna, da je onemogočeno, da bi med dvema cevema, ledena 
kolobarja prešla v ledeno ploščo (nastala zamrznjena plast zemlje, ki se tudi 
poleti ne bi odtalila). Pri vlažni in kompaktni zemlji mora biti razdalja med 
cevmi od 0,7 do 1,2 m in pri pesku minimalno 0,5 m. V primeru polaganja cevi 
v več kanalov širine 80 cm, je lahko globina 1,6 do 2,0 m.  
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2. Različne izvedbe horizontalnih kolektorjev  

Prikazani sta dve osnovni izvedb vgradnje zemeljskega kolektorja. 

 a. Klasični horizontalni kolektor  
Toplotna oddaja horizontalnega zemeljskega kolektorja (temperatura vira 
toplote – 5 + 15�C) znaša 15 - 40 W/m2 (slika 2). 

Povprečni odvzem toplote iz zemlje na globini 1,5 do 2 m znaša 15 do 40 
W/m2. Za 1 kW potrebne toplotne moči potrebujemo 20 do 40 m2 zemeljske 
površine (tabela 1).  
Tabela 1 

  
Vrsta 
zemlje           

  
Odvzem 
energije  
  

Površina 
zemlje na 1 
kW  toplote 
pri letnem 
grelnem 
številu  � = 
3,5 

suha, 
peščena tla 

10 W/m² 71 m2

vlažna, 
ilovnata tla     

20 - 30 W/m² 36 - 24 m2

zelo mokra 
ilovnata tla 

40 W/m² 18 m2

  

Posamezne veje zemeljskega kolektorja so povezane z razdelilnikom, med 
katerimi so nameščeni ventili tako, da lahko posamezno vejo zapremo. Vmes 
namestimo obtočno črpalko katera omogoča kroženje medija pa ceveh.  

  

Osnovne smernice, ki jih je potrebni upoštevati: 

  

• idealna so vlažna ilovnata tla, 

• ne smemo narediti drenaže za odtok deževnice, saj bi s tem 
preprečili regeneracijo tal, 

• površina kjer je vgrajen zemeljski kolektor, ne sme biti asfaltirana 
(določeni odseki  so lahko), 

• izogniti se moramo nasadom z globokimi koreninami, 
• mešanica sredstva proti zamrznitvi mora biti približno 30 % in 

odporna do temperature – 15 ºC. Če je v mešanice prevelik 
odstotek sredstva proti zamrznitvi, pade specifično oddajanje 
toplote. 
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b.  Kompaktni kolektor v širokem kanalu 

Največjo oddajo toplote imajo kompaktni vertikalni kolektorji in sicer od 100 
do 130 W/m (povprečna temperatura vira v zimskem času znaša + 2 �C). 
Značilnosti so sledeče:  

• globina polaganja 1,6 do 2,0 m 

• širina kanala minimalno 0,8 m 

• dolžina kanala - zanke 20 - 30 m 

• cevi kolektorja PE 32 x 3, dolžina ene zanke 125 m 

• razdalja med cevmi 3 m 

  

Dimenzije in podatki za kompaktni kolektor  so prikazani na sliki 3, izvedba pa 
na sliki 4. 
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 3. Zaključek  

Vgradnjo zemeljskega je potrebno vgradnjo opraviti korektno, da ne 
vplivamo na vegetacijo. Optimalni režim ogrevalnega sistema je 40/35 �C ali 
celo nižji, maksimum naj ne bi presegel 50/40 �C. Za kakovostno izvedbo in 
vgradnjo TČ potrebujemo ustrezno izdelano tehnično dokumentacijo. 

  

Bojan Grobovšek, univ.dipl.inž.str. 
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