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1. UVOD
Dandanes uporabljamo približno 60 do 70 % energije, ki jo imamo na voljo, za klimatiziranje, kar pomeni
za ogrevanje in hlajenje stavb – nesprejemljiv prestiž, če se zavedamo, da imamo na voljo okolju prijazne in
gospodarsko smiselne alternative.
Kljub raznolikim alternativam izkoriščanja obnovljivih virov energije so primarna poraba za izdelavo tovrstnih
sistemov in naprav ter stroški nakupa tehnike fotovoltaike, sončnih kolektorjev, vetrnic ali toplotnih črpalk v
primerjavi s ciljnim prihrankom energije še vedno odločno previsoki.
V tej predstavitvi bomo predstavili Terra-Sol stavbno tehnologijo za klimatiziranje stavb z izkoriščanjem tal
pod stavbo kot zbiralnega medija in sončne energije kot nosilca energije. Ta tehnologija potrebuje majhno
količino energije, omogoča prihodnjim generacijam varovanje narave in okolja. Je gospodarna tako glede
na stroške izdelave kot stroške obratovanja, tako predstavlja tudi alternativo tradicionalnim ogrevalnim in
klimatskim napravam.

2. IZKORIŠČANJE ZEMELJSKE TOPLOTE, KI JE BLIZU POVRŠINE IN JO PODPIRA SONCE, ZA
PRIHRANEK ENERGIJE V STAVBAH
Stalne toplotne tokove iz notranjosti proti
površini zemlje ocenjujemo na 4 x 1010 kW;
odvisno od površine, to je približno 0,7 kWh/
m2/letno. Za neposredno izkoriščanje je ta
vrednost prenizka. Pri tem se upoštevajo
zgolj geometrične anomalije: vroča voda, ki
je ujeta v zadrževalniku podzemnih voda in
razen prek gejzirov nima naravne povezave s
površino zemlje.
Termično izkoriščanje podlage je v Nemčiji
trenutno zelo razširjena tema, pri čemer
ločujemo: izkoriščanje talne vode prek
vodnjakov, izkoriščanje talne vode, ki se
nahaja blizu površine zemlje prek zemeljskih
toplotnih kolektorjev ali sonde, pri čemer
tudi temeljne opornike uporabljamo kot
prenosnike toplote (energijski piloti). V vseh
primerih uporabljamo toploto, da bi dosegli
za ogrevanje stavb potrebno temperaturo
predtoka.
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Popolnoma drugo in bistveno gospodarnejša pot je ubral luksemburški raziskovalec in razvojnik, dipl. ing. in
fizik Edmond D. Krecké, ki neposredno izkorišča zemeljsko temperaturo blizu površine, ki je posledica sončne
toplote.
Znano je, da je na globini 3 do 4 m tako poleti kot pozimi, neodvisno od zemeljske atmosfere, pretežna
temperatura od 9 do 11 °C. Nekateri ta pojav imenujejo temperatura vinske kleti: pozimi to občutimo kot
toploto, poleti pa kot hlad. V odprto stavbo je energijo za ogrevanje treba dovajati v skladu s konkretno
razliko med zunanjo in notranjo temperaturo (Slika 2.1). Če bi v praktične namene izkoriščali v neskončni
meri razpoložljivo temperaturo tako, da bi vse zunanje stene oskrbovali, npr. s temperaturo 10 °C, tudi zelo
nizke zunanje temperature ne bi mogle neposredno vplivati na temperaturo v notranjosti: tako bi ustvarili
temperaturno bariero, poraba energije stavbe pa bi bila odvisna le od temperature v notranjosti in temperature
temperaturne bariere - kot kaže Slika 2.2, ne glede na to, kako nizko se spustijo zunanje temperature.
Kako bi torej lahko oskrbovali zunanje stene s temperaturo zemlje?
V kletna tla oziroma približno 3 m globoko v
zemljo položimo cevi, po katerih kroži voda.
Ta segreva temperaturo zemlje, nato pa se ta
prečrpa v zunanje stene in ko odda toploto,
od tam spet steče.
Kadar gradimo stavbo brez kleti, torej
neposredno na zemeljska tla in talno ploščo
izoliramo z zgornje strani, se vodni tok iz
notranjosti zemlje shranjuje pod talno ploščo;
temperatura narašča vse dotlej, dokler se
ne vzpostavi ravnotežje z ob strani stavbe v
zemeljsko atmosfero uhajajočim toplotnim
tokom.
To zvišanje temperature se seveda pojavi
takrat, ko stavbe ne ogrevamo. Dvig
temperature je med drugim odvisen
od globine temeljev in tlorisa stavbe.
Temperatura se zviša za 2 do 4 Kelvine (K),
tako da temperatura temperaturne bariere
znaša približno 12 °C in je za porabo energije
odločilna temperaturna prarazlika (Slika 2.3.)

Slika 2.2: Vinska klet s temperaturno bariero

∆t = 20 °C – 12 °C = 8 K
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Slika 2.3: Zemeljska toplota pod
izolirano stavbo

Slika 2.4: Zemeljska toplota,
ki izvira iz sonca

Zaželeno je, da bi to temperaturno razliko še znižali, kar pomeni, da bi še zvišali temperaturo v temperaturni
barieri, in sicer na temperaturo, ki skrbi za prijetno notranjo temperaturo, ne da bi bilo treba pri tem dovajati
energijo. Pri tem upoštevamo solarno pridobivanje energije, na primer skozi okno ali interne pridobitve
energije pri izkoriščanju stavbe.
Pri tem je fizik Krecké prišel do ideje, da bi uporabil še en neizčrpen, zelo zmogljiv in prav tako brezplačen vir
energije - sonce (Slika 2.4).
Samo v Nemčiji letno sončno obsevanje omogoča pridobitev energije v vrednosti 1.000 kWh na m2 letno na
vodoravno površino (Slika 2.5).
Primer:
Za oskrbo temperaturne bariere potrebujemo 10 kWh energije na m2 osnovne površine letno, tako bi lahko
s sončno energijo v Nemčiji oskrbovali 100 etažnih površin! To je teoretična vrednost, od katere je treba
odšteti še izgube, kar pa vendarle kaže na razsežnost. Dejstvo pa je, da je zlasti pri visokih hišah pri absorpciji
potrebno poleg vodoravnih in poševnih strešnih površin uporabiti tudi navpične stenske površine.
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Slika 2.5: Sončno obsevanje v Nemčiji - povprečna letna količina v kWh/rm2. Vir: DWD
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Spoznavamo torej, da sonce predstavlja vir energije, s katerim lahko skoraj brezplačno klimatiziramo stavbo.
Vprašanje je le absorpcija in prenos ter shranjevanje energije. Zemlja predstavlja vir energije za hlajenje ter
medij za shranjevanje sončne toplote. To imenujemo tehnika Terra-Sol.
Pod strešno kritino, natančneje rečeno, med strešno kritino in toplotno izolacijo položimo absorpcijsko
napeljavo - plastične cevi, kot je to že opisano pri napeljavi temperaturne bariere: v zunanje stene - če je
tam potrebna absorpcijska napeljava - jo položimo pod omet. Vodo v ceveh poleti do 75 °C segrejejo sonce
in ustrezne zunanje temperature, pozimi pa celo pri negativnih temperaturah, če sije sonce, na uporabnih 20
do 25 °C.
V izoliranih ceveh je segreta voda vodena v talno ploščo, in sicer v osrednjo cono pri visokih temperaturah ali
v srednjo cono in na rob, če so temperature nizke (Slika 2.6). Iz zgornje strani izolirane talne plošče toplota
potuje v zemljo, kjer se shrani. Da bi zmanjšali stranske toplotne izgube - torej izgube toplote v zemeljsko
atmosfero -, v tla vzdolž tlorisa stavbe vgradimo ustrezno izolacijo. Če je potrebno, s pomočjo v zemlji shranjene
toplote ogrevamo vodo v ceveh talne plošče, v katere je napeljana temperaturna bariera zunanjega ovoja,
kjer se ta voda spet shladi in od koder je spet vodena v talno ploščo. S številnimi meritvami s tehniko Terra-Sol
opremljene stavbe smo ugotovili, da temperatura vode v ceveh talne plošče pred pretokom v zunanji ovoj
znaša od 18 do 20 °C: pri tem temperatura zemlje pod talno ploščo znaša približno 20 do 22 °C.
Višjih temperatur v zemlji ne dosežemo, četudi smo prej že dosegli zelo visoko absorpcijsko zmogljivost:
namesto da bi se zvišala temperatura, se poveča prostornina zemeljskega zbiralnika.
Z večdesetletnimi izkušnjami smo ugotovili, da je z izkoriščanjem celotne strešne površine stavbe kot
absorpcijske površine na voljo bistveno več toplotne energije, kot jo potrebujemo.
V večini primerov v osrednji del stavbe položimo z vseh strani izolirani t. i. osrednji zbiralnik, ki je v nasprotju
z drugim zemeljskim zbiralnikom prepleten s cevno napeljavo. Pri tem temperature vode dosežejo do 35 °C,
kar izkoriščamo za predogrevanje sanitarne pitne vode.
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Slika 2.6: Princip napeljave

Cevne napeljave temperaturne bariere, ki jih pozimi lahko izkoriščamo za ogrevanje zunanje obloge, poleti
izkoriščamo za hlajenje. Do pred kratkim je bilo za to potrebno položiti ločene cevne napeljave v zemlji, izven
tlorisa stavbe in s tem izven zemeljskega zbiralnika, z ustreznimi nižjimi temperaturami vode. Zdaj pa smo to
poenostavili: za hlajenje poleti izkoriščamo cevi na robu zemeljskega zbiralnika, saj tu - kot smo že omenili ne dosegamo višjih temperatur kot 20 do 22 °C. Poleg prihranka z občutno nižjim stroškom napeljave cevi je
prednost tudi v tem, da poleti v primeru hlajenja, ko se temperatura vode v temperaturni barieri zviša, to višjo
temperaturo lahko ponovno oddajamo ali shranimo.
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Klimatiziranje, torej ogrevanje in hlajenje stavbe prek temperaturne bariere v zunanjih stenah, predstavlja
glede reguliranja temperature primerljiv inertni sistem. Zato smo dodali hitro komponento v obliki posebnega,
prav tako patentiranega zračenja, protitočno napravo cev–v–cevi.
V zunanji in večji cevi je doveden odtok, v manjši ter notranji cevi pa dotok zraka. Cevni sistem položimo
pod talno ploščo v zemeljski zbiralnik. Skozi obe druga v drugi ležeči cevi, ki ju na gradbišču ovijemo v tanko
pločevino iz legiranega jekla, dosežemo 98-odstotno recikliranje toplote.
S pomočjo opisanega sistema dosežemo ekstremno nizko porabo energije, ki znaša med 5 in 12 kWh/m2/a.
Za primerjavo si poglejmo naslednje vrednosti:
•
•
•
•
•

pasivne hiše: 15 kWh/m2/a;
nizkoenergetske hiše: 55 kWh/m2/a;
stavbe, zgrajene po predpisih toplotne zaščite iz leta 1995: 90 do 100 kWh/m2/a;
nemško stanje v stavbah po notranjih meritvah: 200 kWh/m2/a;
steklene pisarniške stavbe: 500 kWh/m2/a in več.

Stavb, opremljenih s tehniko Terra-Sol, zaradi ekstremno nizke porabe energije ne prodajamo dražje zaradi
višjih stroškov izdelave; ravno nasprotno: v primerjavi z običajnimi pasivnimi hišami so se izkazale naslednje
prednosti:
•
•
•
•
•
•
•
•

nadvse tanke in gospodarne zunanje stene,
cenejša in konvencionalnejša ogrevalna in prezračevalna tehnika,
sorazmerno tanjša izolacija zunanjih sten, s tem pa pridobitev količine uporabnih površin,
enakomerna temperatura v vseh zunanjih stenah, brez kondenza in nastajanja plesni,
zdrava, naravna klima za dobro počutje,
zelo velik prispevek k varovanju okolja, saj ni nobenih emisij C02,
praktično neomejeno izkoriščanje zaradi brezplačnega vira energije na podstrešju,
ne potrebujete močno izoliranih in dragih oken. (1.1 K)

Doslej smo obravnavali temperaturne bariere v masivnih gradbenih elementih, pri čemer je nosilec
temperature, s katerim klimatiziramo zunanje stene, voda oz. medij.
Za velike steklene površine z relativno veliko izgubo toplote pozimi in vpijanjem energije poleti smo pred
kratkim analogno s temperaturno bariero v zunanjih stenah, kjer je medij za prenos temperature voda in zrak
(Glejte poglavje 4.2.3). Tako lahko s tem revolucionarnim in ekstremno gospodarnim razvojem iz Luksemburga
v prihodnje lahko načrtujemo ter vgrajujemo tudi velike steklene fasade, ki so energijsko varčne in okolju
prijazne.
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3. RAZISKAVA SESTAVE GRADBENEGA ZEMLJIŠČA
Terra-Sol-tehnologija lsomax Castellum Investment AG izkorišča naravna tla pod temelji stavbe kot zbiralnike
toplote. Zato je poleg nosilnosti tal gradbenega zemljišča potrebno raziskati tudi toplotno prevodnost
ter kapaciteto skladiščenja toplote. Ostale umetne zbiralnike toplote je potrebno namestiti le v posebnih
primerih. Načeloma lahko upoštevamo, da vlažna tla izkazujejo večjo kapaciteto skladiščenja toplote kot suha.
Voda razpolaga z najvišjo kapaciteto shranjevanja toplote. V nadaljevanju so navedene nekatere vrednosti iz
smernice 4640, sprejete v Združenju nemških inženirjev. Za ostala tla lahko razberemo nadaljnje vrednosti.
Tabela 3.1: Primeri za toplotno prevodnost in toplotna kapaciteta glede na prostornino podlage pri približno
20 °C (Izvleček iz VDI - smernice 4640, 1. list, tabela 1)
Kamnine

Magmatske kamnine:
o balzat
Metamorfne kamnine:
o marmor
Sedimentne kamnine:
o apnenec
o peščenjak
Zemljine:
o prod, suh
o prod, moker
o pesek, suh
o pesek, moker
o glina, suha
o glina, mokra
Druge snovi:
o beton
o zrak(0 do 20 °C), suh
o jeklo
o voda (+ 10 °C)

Gostota p
103 kg/m3

Toplotna prevodnost X
W/(mxK)
(tipične vrednosti)

Specifična toplotna
kapaciteta glede na
prostornino p-cp
(kWh/(m3 K)

2,6-3,2

1,7

0,64-0,72

2,5-2,8

2,1

0,56

2,6-2,7
2,2-2,7

2,8
2,3

0,58-0,67
0,44-0,78

2,7-2,8
ca 2,7
2,6-2,7
2,6-2,7
n. p.
n. p.

0,4
1,8
0,4
2,4
0,5
1,7

0,39-0,44
ca. 0,67

ca. 2,0
0,0012
7,8
0,999

1,6
0,02
60
0,59

ca. 0,5
0,00033
0,87
1,15

0,61-0,81
0,42-0,44
0,44-0,94

Pri raziskovanju gradbenih zemljišč je potrebno posebno pozornost nameniti vprašanju, če je na območju
bodočega zbiralnika toplote prisotna ali pa se lahko pojavi talna voda. Če se talna voda ne more pojaviti, je
treba preveriti resnično stanje in verjetnost ponavljanja.
Pri pretakajoči se talni vodi je treba razlikovati med vertikalnim in horizontalnim tokom. Vertikalni tok je
neoporečen, saj se položaj v vodi shranjene toplotne energije zgolj dviga ali spušča. Pri horizontalnem toku
talne vode pa je s poskusi potrebno ugotoviti hitrost toka. Visoke hitrosti toka je glede na velikost gradbenega
zemljišča potrebno znižati s pomočjo v nadaljevanju opisanih ukrepov.
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Pri posameznih manjših gradbenih ukrepih približno 2,5 do 3,0 m bolj globoko skopljemo tla, kot je to potrebno
za temelje same. V poglobljeno gradbeno jamo položimo odporno perforirano folijo iz umetne mase, njeno
perforacijo dimenzioniramo tako, da vzpostavimo želeno reducirano hitrost horizontalnega toka talne vode.
Poglobljeno gradbeno jamo moramo na koncu zasuti in nosilno izolirati, pri čemer kot material za zasipanje
ponovno uporabimo izkopani naravni material. Namesto perforirane folije lahko uporabimo tudi plast talnega
materiala z manjšo prepustnostjo vode. Tudi to je potrebno določiti z ekspertizo gradbenega zemljišča.
V primeru večjih gradbenih posegov priporočamo, da gradbišče obdate s koli, ki dušijo tresljaje. Pri tem
izvrtine v določenem horizontalnem razmaku ovijte in na koncu zasujte z dobro utrjenim talnim materialom.
Pri zasipanju v obliki plasti je treba material ustrezno utrditi. Med utrjevanjem utrdimo tudi naravna tla med
posameznimi piloti in zmanjšamo prepustnost za talno vodo. O vseh ukrepih, ki so povezani s talno vodo, se
je treba posvetovati s pristojnimi službami za varovanje voda.
Tudi v primeru večjih horizontalnih premikov segrete talne vode opažamo pozitivna dejstva, da prostornina
zračnih por nad plastmi talne vode predstavlja dobro izolacijsko plast. Slednje učinkovito preprečuje uhajanje
shranjene toplote izven tlorisa stavbe v zemeljsko atmosfero.

4. OSNOVNI ENERGETSKI IZRAČUNI
Da bi lahko izvedli osnovne energetske izračune za stavbo in da bi lahko ugotovili toplotne potrebe oziroma
potrebe po hlajenju, so vnaprej potrebne nekatere ugotovitve, kot na primer prevladujoča zunanja temperatura
na kraju gradnje, želena ali zahtevana notranja temperatura, konstrukcijska izgradnja zunanjih sten, uporaba
stavbe itd.

4.1 Notranje in zunanje temperature
Zunanje temperature so v Nemčiji opredeljene kot povprečne vrednosti po DIN V 4108-6 in podane v Tabeli 4.1.
Če v določeni državi ni opredelitev, lahko meteorologe vprašate o mesečnih povprečnih vrednostih za zadnja leta.
Iz mesečnih povprečnih vrednosti zadnjih let lahko izračunate mesečne povprečne vrednosti, ki predstavljajo
osnovo za energetski izračun. Upoštevajte varnostne pribitke in odbitke ali morebitna 'odstopanja', kakršno je na
primer v Srednji Evropi s soncem bogato leto 2003, in jih pri povprečnem izračunu ne smete upoštevati. Povprečna
zunanja letna temperatura preko celega leta v Nemčiji znaša na primer 8,9 °C in je pri energetskem izračunu ne
upoštevamo neposredno.
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Tabela 4.1. Povprečne mesečne temperature v Nemčiji po DIN V 4108-6
tA
( C)
-1,3
0,6
4,1
9,5
12,9
15,7
18,0
18,3
14,4
9,1
4,7
1,3
8,94
0

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
LETNA

t1
(0C)
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0

ΔT
(K)
20,3
18,4
14,9
9,5
6,1
3,3
1,0
0,7
4,6
9,9
14,3
17,7
10,05

tA- Povprečna zunanja temperatura, t1- Predpisana notranja temperatura, ∆T- Temperaturna razlika

Glede notranje temperature je priporočeno, da je ne nastavljamo na maksimalne želene temperature za
enega ali več notranjih prostorov, temveč povprečno temperaturo za celotno stavbo. V Nemčiji je to 19 °C po
DIN V 4108-6.
V okviru energetskih izračunov nastavitvenih temperatur temperaturne bariere morate upoštevati naslednje:
številne meritve različnih projektov v različnih klimatskih območjih so pokazale, da temperatura zemeljsko
ogrevane vode v cevnih napeljavah talne plošče pred dotokom v temperaturno bariero zunanjih sten znaša 20
do 21 °C, če je bila od spomladi do jeseni, torej preko celega poletja, sončna toplota absorbirana in shranjevana
v zemeljski zbiralnik. Če upoštevamo malenkostno izgubo v napeljavi, lahko temperaturo temperaturne
bariere nastavimo na najmanj 18 °C.
Ob začetku obratovanja v stavbi, na primer v oktobru, če prej shranjevanje toplote ni bilo možno, je potrebno
temperaturo temperaturne bariere nastaviti na 10 °C. Med temi vrednostmi lahko ustrezno določimo
srednjo vrednost. Tako izračunamo letno potrebo po toploti za različne stopnje shranjevanja toplote. Če torej
izhajamo iz tega, da je na začetku na voljo manj shranjene toplote, moramo v tej začetni fazi dodatne potrebe
po toploti pokrivati z ostalimi ukrepi. Pri tem se izvede dogrevanje dovodnega zraka ali segrevanje vode za
temperaturno bariero. Takoj, ko je v zemeljskem zbiralniku shranjene dovolj toplote, se lahko tem posebnim
ukrepom odpovemo.
V zvezi s tem je na podlagi dolgoletnega zbiranja izkušenj pridobljena ugotovitev, da tudi ob intenzivnem
shranjevanju toplote v zemlji temperatura pod talno ploščo, razen seveda v osrednjem zbiralniku, nikoli ne
preseže 20 do 22 °C. Zato je možno z isto napeljavo talne plošče oskrbovati temperaturno bariero zunanje
obloge pri visokih poletnih temperaturah ter zniževati obremenitev hlajenja stavbe in notranje temperature.
Če hlajenje stavbe predstavlja večjo obremenitev kot običajno, lahko to prenesemo še na ločen hladilni
krogotok, kar naredimo s cevno napeljavo izven tlorisa stavbe, s pomočjo v zemljo položenih napeljav.
Posebne zahteve glede temperature posebnih prostorov so na primer v Nemčiji na kopališčih, kjer je zahtevana
temperatura 24 °C, prav tako so zahteve glede hladilnic pri čemer je treba obravnavati posebej in glede na
prostor, kar pomeni, da niso predmet energetskih izračunov stavbe.
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4.2 Zunanja konstrukcija
Toplotne izgube stavbe v mesecih, ko so zunanje temperature nižje od zahtevanih notranjih temperatur, in
dovajanje toplote v stavbo v mesecih, ko so zunanje temperature višje od zahtevanih notranjih temperatur,
potekajo s transmisijo prek zunanje konstrukcije (zunanje stene, tudi ob stiku z zemljo; strehe, okna).
Pri oknih je treba pri prenosu toplote upoštevati tudi sončno obsevanje.

4.2.1 Zunanje stene
Temperaturno bariero lahko načeloma vgradimo v vse vrste konstrukcij zunanjih sten pri novogradnjah, brez
težav pa jo lahko uporabimo tudi pri obstoječih stavbah.
Pri novogradnjah z betonskimi stenami (normalen in lahki beton; armirane in nearmirane stene) priporočamo,
da temperaturno bariero vgradite v steno (Slika 4.2).
Pri zidanih stenah in stenah obstoječih zgradb temperaturno bariero pritrdimo na zunanjo površino stene in
jo na koncu prevlečemo z ometom. Slednji je kot ravna površina potreben za dokončno namestitev toplotne
izolacije, pa tudi za boljši prenos temperature v smeri površine sten (Slika 4.3).
Posebno gospodarna zunanja stenska konstrukcija sestoji iz patentiranih Biopor - lahko betonskih sten z
obojestranskimi polistirenskimi ploščami iz trde pene kot opaža debeline 5 ali 7,5 cm.
Pri lesenih stenah temperaturno bariero zaradi potrebne toplotne napeljave položimo v estrih ali v zalivno
maso (Slika 4.4).

Slika 4.2: Zunanja stena iz betona s
temperaturno bariero

WWW.ISOMAX.SI

Slika 4.3: Zidana zunanja stena s
temperaturno bariero

Slika 4.4: Zunanja lesena stena s
temperaturno bariero
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Slika 4.5: Prostorska
razporeditev TB

Temperaturno bariero, položeno na zunanje stene ali vanje, položimo kot prikazuje slika, pri čemer posamezna
polja ustrezajo notranjim prostorom. To omogoča reguliranje temperaturne bariere glede na prostor (Slika
4.5).
Da bi omejili izgubo trenja in s tem zmogljivostno kapaciteto črpalke, je potrebno dolžino posameznih cevnih
napeljav omejiti na maksimalno 100 do 120 m. Pri polaganju se je treba izogibati križanju.
Slika 4.6a prikazuje osnovne možnosti površinsko speljanih napeljav. Na Sliki 4.6b prikazana napeljava ima
manjšo prednost, da se različne temperature dotoka in povratnega toka izenačijo. Ta način položitve pa
zahteva nekoliko več izdatkov pri načrtovanju in izvedbi. Posebno pozornost je treba nameniti tudi napeljavi
na območju okenskih in vratnih odprtin. Razmaki med napeljavami znašajo približno 20 do 25 cm.

Slika 4.6a: Napeljava v zunanjih stenah

Slika 4.6b: Alternativna napeljava v zunanjih stenah

V primeru, da strešna površina ne zadošča, da bi položili potrebno absorpcijsko napeljavo, le-to lahko položimo
tudi v zunanje stene. Absorpcijsko napeljavo v tem primeru položimo pod zunanji omet ustrezne debeline.
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4.2.2 Strehe
V bistvu ločimo med hladno in toplo streho. Pri hladnih strehah, te so pogosto strme, absorpcijsko napeljavo
položimo pod strešno kritino, torej v zračni prostor med strešno kritino in toplotno izolacijo. Ali se temperaturni
barieri pod toplotno izolacijo lahko odpovemo, je v posameznih primerih odvisno od razmerja med stenskimi
površinami in strešno površino v podstrešnih prostorih. Če je delež stenskih površin glede na razmerje visok,
na primer strešne stenske površine s temperaturno bariero, se temperaturni barieri v strešni površini lahko
odpovemo.
Če je delež stenskih površin na podstrešju visok, torej s prav tako nizkim deležem stenskih površin s
temperaturno bariero, je potrebno temperaturno bariero vgraditi v strešne površine.
Posebno gospodaren in patentiran način gradnje izvira iz tega, da so strešni elementi proizvedeni kot polizdelki
z integrirano temperaturno bariero in absorpcijskim poljem. Slika 4.7 prikazuje takšen montažni strešni
element širine približno 1,20 m, ki je izdelan v tovarni in položen na gradbišču.
Pri gradnji strehe kot tople strehe temperaturno bariero položimo kot pri zunanjih stenah: ali v beton ali
na zunanjo površino strešne nosilne konstrukcije z estrihom za vpenjanje napeljave. Nanj potem položimo
toplotno izolacijo, na to pa v estrih, ki služijo kot nosilci strešne izolacije, v skladu s Sliko 4.8, položimo
absorpcijsko napeljavo.

Slika 4.7: Škarjasto povezje (hladna streha) z
absorpcijo in TB
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Slika 4.8: Ravna streha (topla streha) z
absorpcijo in TB
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4.2.3 Okna in velike steklene površine
Na podlagi v zemlji shranjene brezplačne sončne toplote Terra-Sol-tehnologija podjetja Isomax Castellum
Investment AG ne postavlja nobenih posebnih zahtev glede toplotno-izolacijskih lastnosti zastekljenih površin,
večinoma zadoščajo že U-vrednosti med 1,1 in 1,3 W/(m2 K). Bolje izolirana okna ali celo trojne zasteklitve niso
potrebne. V nasprotju z običajno pasivno hišo tudi to dejstvo predstavlja bistveno gospodarnejšo pridobitev.
Ugotavljanje kakovosti oken poteka v skladu z energetskimi izračuni.
Solarne pridobitve skozi okenske površine so odvisne od postavitve stavbe; vendar pa na to ni treba posebej
paziti, saj je tako za ogrevanje kot za hlajenje stavbe na voljo dovolj brezplačne energije. Tako ima pri postavitvi
stavbe prednost pred solarnimi pridobitvami vključevanje stavbe v okolico in njena uporaba.
Če so okenske površine zelo velike, je potrebno opozoriti na nadaljnji nov patentni izum: zračno temperaturno
bariero.
To tehniko so prvič uporabili pri več konstrukcijsko enakih pisarniških stavbah v Chengduju na Kitajskem. V
zastekljenih dvonadstropnih atrijih so na višini približno 6 m vgradili eno samo 12 mm debelo šipo. Zaradi
potrebnega močnega hlajenja zaradi sončnega obsevanja in visokih notranjih temperatur je v tem primeru
na poletje potrebno gledati še bolj kritično kot na zimo. Na podnožju šipe zato vpihavamo 18 do 19 °C
hladen oziroma topel zrak, ki ga dovajamo iz zemlje. Z ogrevanjem vzdolž stekla se temperatura zraka nad
višino približno 6 m dvigne za okoli 5 do 6 K, potem pa jo na zgornjem koncu šipe odvajamo. Segret zrak po
zračnih kanalih odvajamo v zemljo, kjer odda toploto in od koder ga ponovno dovajamo na dno šipe. Pred
stekleno površino smo s tem ukrepom ustvarili učinkovito zračno temperaturno bariero. Električno energijo
potrebujemo samo za transport zraka, ne pa tudi za segrevanje in hlajenje stavbe.
V pripadajočem opisu patenta so natančno opisane številne možnosti izvedbe. Večji učinek zračne komore
pred zunanjimi steklenimi površinami dosežemo z namestitvijo druge notranje šipe v razmaku 6 do 8 cm.
Opisana tehnika prvenstvo omogoča nič-energijsko stavbo s popolnoma zastekljeno fasado. Pri tem moramo
opozoriti na to, da je v skladu z definicijo nemškega Inštituta Fraunhof kot nič-energijska stavba opredeljena
stavba s potrebo po energiji manj kot 15 kWh/m2/a.
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Slika 4.9: Prikazuje sistemsko skico patentiranega postopka zračne temperaturne bariere
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4.2.4 Talna plošča
Talna plošča je narejena iz armiranega betona. Njena debelina je določena v skladu s statičnimi določili. Pri
nižjih stavbah največkrat zadošča debelina 20 cm (Slika 4.10). S strani in eventualno iz zunanjih sten dotekajoča
absorpcijska napeljava ponavadi vodi v kolektor in je od tam glede na temperaturo vode speljana v različna
območja.

Slika 4.10: Talna plošča s TB.

Voda s temperaturo nad 35 °C je speljana v osrednje območje. Če je predviden osrednji zbiralnik za
predogrevanje pitne vode, ga namestimo v osrednje območje.
Voda s temperaturo med 25 in 35 °C je speljana v srednje območje.
Voda s temperaturo do 25 °C je speljana na obrobje.
Na Sliki 2.6 so označena različna območja.
Napeljavo v talni plošči je potrebno prikazati v načrtih, da na gradbišču lahko delamo v skladu z normami.
Talno ploščo izoliramo z zgornje strani zato, da se toplota v celoti zliva v zemljo.
Pri starih zgradbah včasih ni možno sončno energijo dovajati v talno ploščo ali pod njo. V takšnem primeru
lahko napeljavo položimo v zemljo poleg obstoječe stavbe. To napeljavo je potrebno stransko in z zgornje
strani izolirati.
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4.3 Protitočni zračni izmenjevalnik cev–v–cevi (koaksialna cev)
Ker je temperaturna bariera v zunanji konstrukciji za reguliranje temperature precej počasna, smo dodali 'hitro'
komponento v obliki prav tako patentiranega cevnega prezračevalnega izmenjevalnika, tako imenovane protitočne
naprave cev–v–cevi. V zunanjo večjo cev je speljano dovajanje zunanjega zraka, v manjšo notranjo cev pa odvod
zraka iz objekta. (Slika 4.11).

Slika 4.11: Protitočni zračni izmenjevalnik cev–v–cevi (princip letnega obratovanja)

Cevni sistem je s površinske uporabne površine speljan skozi talno ploščo v zemeljski zbiralnik in od tam pod talno
ploščo, položen je predvsem v robnem zbiralniku na dolžini 40 do 45 m, da bi od tam zunaj stavbe sprejemal
dotočni zrak ter odvajal odpadni zrak. Cev sestoji iz 0,12 do 0,15 mm debele zvite legirane pločevine, ki na zunaj
za boljši prenos toplote izkazuje premostitve. V cevi, po kateri se dovaja sveži zrak, lahko stene cevi že dosegajo
rosišča, zaradi česar se tvori kondenz. Zato moramo v zemlji cevi položiti z 0,5-odstotnim padcem in poskrbeti za
to, da odvajamo kondenz.
Izračune za polaganje in dimenzioniranje prezračevalnih cevi lahko naredimo s pomočjo dinamičnih simulacijskih
programov. Na podlagi velike pasovne širine robnih pogojev, kot so talne razmere, klimatske razmere itd., lahko
pri rezultatih pričakujemo velika odstopanja. Za začetek je za takšne izračune potrebno ugotoviti naslednje
parametre: med drugim gostoto tal, specifično toplotno kapaciteto, sposobnost prenosa toplote in vsebnost vode
v tleh. Hitrost pretoka naj bi znašala med 1,0 m/sek. in 1,4 m/sek. Pri izmenjavi zraka med 0,3 in 0,8/h pri običajnih
velikostih stanovanjskih hiš ugotovimo prostorninske pretoke zraka do 500 m3/h.
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Slika 4.12: Princip delovanja

Na Sliki 4.12 je prikazano delovanje sistema in razvod cevi v zemlji za izkoriščanje zemeljske energije. Princip
delovanja za zimsko obratovanje poteka najprej v predogrevanje svežega zraka v hladnem zemeljskem
prenosniku, kjer se zrak predgreje na temperaturo zemlje, nato pa zrak poteka skozi topli zemeljski hranilnik,
kjer se dogreje in nato se dovaja v hišo. Za letno obratovanje je pot zraka ravno v nasprotni strani.

4.4 Notranje pridobitve toplote
Notranjost segrevajo tudi električni aparati, osvetljava in ljudje. Načeloma se moramo odločiti, ali naj te
toplotne pridobitve ugotavljamo ločeno ali približno, glede na osnovni format, kot je na primer uporabna
površina. Če se nam zdi ločeno raziskovanje prek električnih aparatov, osvetljave in ljudi smiselno, potem naj
to opazovanje poteka glede na posamezne letne čase in mesece. Kot orientacijska vrednost za približen izračun
toplotnih pridobitev nam lahko služi dejstvo, da je v okviru nemškega pravilnika za varčevanje z energijo za
stanovanjske stavbe potrebno uporabiti vrednost 5 W na m2 uporabne stavbne površine. Pri stanovanjski hiši
s 150 m2 uporabne stanovanjske površine to znese 6.570 kWh/a.
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5 PREDOGREVANJE SANITARNE VODE: SREDINSKI HRANILNIK
Priporočamo, da za predogrevanje uporabljene vode pod talno ploščo vgradite poseben zbiralnik, tako imenovani
osrednji zbiralnik. Pri tem gre za z vseh strani s predvidenim izolirnim materialom, debeline 10 cm, ki je odporen
proti pritisku, obdano zemeljsko telo, v katerega je speljana cevna napeljava s temperaturo vode nad 35 °C.
Prostornina osrednjega zbiralnika naj bi znašala okoli 40 do 50 m3 na stanovanjsko enoto.
Osrednji zbiralnik je potrebno namestiti na območju z najmanjšo statično obremenitvijo, torej če je le mogoče ne pod
nosilne stene. Če to ni mogoče, je treba zemljo v osrednjem zbiralniku ustrezno utrditi. Pri tem je potrebno ustrezno
upoštevati načrt nosilne konstrukcije.
V nasprotju s srednjim in stranskim zbiralnikom je napeljava tople vode, ki vodi v osrednji zbiralnik, speljana neposredno
v zbiralnik. Na m3 zemlje naj bi bili na voljo najmanj 3 tekoči metri toplovodne napeljave. Smotrn in ekonomičen način
izvedbe prikazuje slika 5.1. Tukaj je v z vseh strani izoliranem območju osrednjega zbiralnika postavljena armaturna
mreža, na katero je priključena cevna napeljava. Na koncu območje osrednjega zbiralnika napolnimo z zemljo.
Če smo osrednji zbiralnik namestili na območje s statično obremenitvijo, je potrebno zemljo okoli osrednjega zbiralnika
utrditi. Priporočamo, da postavite enega ali več montažnih elementov, debeline približno 10 do 12 cm, ki vsebuje vse
cevne napeljave.

Slika 5.1: Osrednji zbiralnik pod talno ploščo
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6 ENERGETSKI IZRAČUNI
6.1 Transmisijska izguba toplote na zunanjem robu
V nadaljevanju bomo primerjali transmisijske izgube toplote na m2 stenske površine za steno z integrirano
cevno napeljavo, t. i. temperaturno bariero, in stene iste strukture, vendar brez temperaturne bariere. Kot
osnovo za ugotavljanje transmisijskih toplotnih izgub bomo uporabili v odloku za varčevanje z energijo na
območju Nemčije navedene podatke o temperaturi. Obravnavane zunanje stene so izdelane iz 15 cm debelega
betonskega jedra, v katerem je integrirana temperaturna bariera, s toplotno izolacijo iz notranje in zunanje
strani, povsod debeline 7,5 cm (PS 15, SE 040), (Slika 6.1).
Pri konvencionalnih stenskih strukturah so transmisijske toplotne izgube določene s temperaturnimi prehodi
od znotraj navzven in z U-vrednostjo celotnega preseka stene. Pri gradbeni konstrukciji s temperaturno bariero
je masivna stena, ki je tako znotraj kot zunaj obdana z izolacijo, preplavljena z vodo napeljano v ceveh po
celotnem preseku stene, ki je prej segreta oziroma ohlajena v zemlji. Presek stene se glede na temperaturo
v zemeljskem zbiralniku segreva ali ohlaja. Transmisijske izgube toplote torej določajo temperaturne razlike
med notranjo temperaturo in temperaturno bariero. Zunanja izolacija tako pri transmisijskih izgubah toplote
nima nobene vloge več, če predpostavljamo, da zemeljski zbiralnik dobavlja dovolj energije za vzdrževanje
temperature v stenah. Pri tem moramo upoštevati, da zemeljski zbiralnik s pomočjo sončnega obsevanja tudi
pozimi prek strešnih absorberjev oskrbujemo s toplotno energijo.

Slika 6.1: Prikaz principa
opazovanega preseka
zunanjih sten.

Diagram 6.1 najprej prikazuje transmisijske toplotne izgube celotne zunanje stene (U-vrednost = 0,25) brez
temperaturne bariere (TB). Če upoštevamo TB s temperaturo vode 14 oziroma 18 °C, ločimo med:
•
•
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notranjostjo stene (Q Ti), ki upošteva znotraj nameščeno izolacijo, debeline 7,5 cm, kot notranjo polovico
betonskega preseka in med
zunanjim stenskim delom (Q Ta), ki upošteva zunanjo polovico betonskega preseka in z zunanje strani
nameščeno izolacijo, debeline 7,5 cm.
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Za transmisijske toplotne izgube stene brez TB velja:
Qt ~ U • At

z At = trta

Za transmisijske toplotne izgube notranjega in zunanjega dela stene velja analogija (pri tem je potrebno vedno
uporabiti dvojno U-vrednost!):
Qti ~ 2 U (t rtB)
QTa ~ 2 U (t B - ta)

in seštevek

Qti + QTa ~ 2 U (tj - ta).
Stena s TB torej skupno izkazuje dvojno računsko transmisijsko izgubo toplote v nasprotju s steno brez TB, kar pa
je zgolj na prvi pogled videti kot slabost, kajti izguba zunanjega dela stene se napaja iz zemeljskega zbiralnika in je
'zastonj'. Izgubo notranjega dela stene pa logično minimiziramo z reduciranjem razlike tj-tB.
Z naraščajočo temperaturo temperaturne bariere se transmisijska toplotna izguba iz notranjega dela stene
'prenese' na zunanji del stene tako da uporabljamo predvsem energijo iz zemeljskega zbiralnika in manj energijo
iz prostora. Če bi bila temperatura temperaturne bariere enaka notranji temperaturi, t i = tB, v notranjem delu
stene ne bi bilo izgub.
Neposredna primerjava med steno brez TB in steno s TB = 18 °C pokaže, da so bile transmisijske toplotne izgube
Q Ti na m2 stanovanjske površine znižane iz 21,02 na 3,28 kWh/mesec.
To ustreza znižanju ogrevalnih toplotnih potreb glede na transmisijske toplotne izgube zunanjih sten za 81 %.
Zgolj zaradi računske primerjave so mesečno in preko celotne ogrevalne sezone nastavljene na konstantno
vrednost. V praktičnih primerih temperaturo stalno prilagajamo in optimiramo ustrezno glede na želeno notranjo
temperaturo ter obstoječe zunanje temperature; to velja tako za ogrevanje kot za hlajenje stavbe.
Diagram 6.1: Transmisijske toplotne izgube zunanje stene brez TB = 14 °C in s TB = 18 °C
brez TB
Januar
Februar
Marec
April
Maj
September
Oktober
November
December
Vsota:

QT

kWh/mesec na m

2

3,78
3,09
2,77
1,71
1,13
0,83
1,84
2,57
3,29
21,02

s TB = 14°C
QTi 2

Januar
Februar
Marec
April
Maj
September
Oktober
November
December
Vsota:

kWh/mesec na m

1,86
1,68
1,86
1,80
1,86
1,66
1,86
1,80
1,86
16,24
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Q

Ta
2
kWh/mesec na m

5,69
4,50
3,68
1,62
0,41
0,00
1,82
3,35
4,72
25,80
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s TB = 18°C
QTi 2

Januar
Februar
Marec
April
Maj
September
Oktober
November
December
Vsota:

kWh/mesec na m

0,37
0,34
0,37
0,36
0,37
0,36
0,37
0,36
0,37
3,28

Q

Ta
2
kWh/mesec na m

7,18
5,85
5,17
3,06
1,90
1,30
3,31
4,79
6,21
38,76

6.2 Toplotne potrebe enodružinske hiše
Če v prejšnjih poglavjih obrazložene stvari prenesemo na primer tipične enodružinske hiše s kletjo in
podstrešjem z dvokapnico, je potrebna ogrevalna toplotna potreba, kot jo kaže diagram 6.2: Primerjava
konvencionalne gradnje enodružinske hiše s Terra-Sol-tehnologijo gradnje.
Osnovna površina obravnavane zgradbe znaša 88 m2, ogrevana prostornina pa 797 m3. Osnovo za izračun
v obeh primerih kot identične predstavljajo konstrukcijski deli in okvirni pogoji, na katere Terra-Sol-stavbna
tehnologija ne vpliva.
Konstrukcija streha: U-vrednost = 0,18 kW/m2K
Vrata in okna: U-vrednost = 1,40 kW/m2K
Delež okenskih površin je 17 %.
Toplotni mostovi: Pavšalni pribitek U-vrednosti je 0,05 W/m2K.

Za meritev pri konvencionalni gradnji sta določena v točki 6.1 obravnavani stenski presek z U = 0,25 W/m2K
ter prosto zračenje s stopnjo izmenjave zraka 0,7 h-1.
V izračunu s Terra-Sol-stavbno tehnologijo smo upoštevali pri U-vrednosti 0,50 W/m2K 'polovični' presek stene
s konstantno temperaturo temperaturne bariere 18 °C ter protitočno napravo 'cev–v–cevi' z 98 odstotno
toplotno rekuperacijo.
Diagram 6.2: Primerjava toplotnih potreb
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Ogrevalno toplotno potrebo enodružinske hiše nastavimo na podlagi prej navedenih parametrov, kot je
navedeno v nadaljevanju:
•

Zunanje stene brez TB:

Qh = 15.488 kWh/a

•

Zunanje stene s TB = 18 °C, WRG:

Qh = 1.412 kWh/a

Nanašajoč se na uporabno površino stavbe AN=255 m2.
•

Zunanje stene brez TB:			

qh = 60,7 kWh/m2/a

•

Zunanje stene s TB = 18 °C, WRG:		

qh = 17,3 kWh/m2/a

S temi izračuni lahko dokažemo, da letne ogrevalne potrebe pri stavbi s Terra-Sol-stavbno tehnologijo, obstoječe
iz temperaturne bariere in protitočne naprave cev–v–cevi, ustrezajo standardom za pasivne hiše z letno ogrevalno
toplotno potrebo qh = 15 kWh/m2/a.
Pri natančnejši obravnavi izračunov je pozornost vzbujajoče, da večji delež letnih ogrevalnih toplotnih potreb
zaradi visoke U-vrednosti izhaja iz kakovosti oken in vrat.
Tako lahko ob uporabi oken in vrat z nižjimi U-vrednostmi ob uporabi Terra-Sol-stavbne tehnologije in običajne
debeline izolacije lahko dosežemo znižanje ogrevalnih toplotnih potreb na približno 10 kWh/m2/a in manj.
Pri tem moramo upoštevati, da so stroški izdelave Terra-Sol-stavbe nižji od stroškov konvencionalne gradnje, med
drugim zato, ker ne potrebujemo debele izolacije in dragih oken z zelo nizko U-vrednostjo.
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7 MERITVE TEMPERATURE NA IZVEDENEM PRIMERU
lsomax / Terra-Sol-stavbna tehnologija se uspešno izvaja v večjem številu držav, med drugim v Nemčiji,
Luksemburgu, Belgiji, Franciji, Švici, ZDA, Maleziji, Džibutiju, Venezueli, Indiji (tu je potrebno omeniti
potresno varnost proizvodnje betona) in na Kitajskem. Diagram 6.3 prikazuje meritve štirih let z meritvami
notranje temperature, zunanje temperature in temperature v zemeljskem zbiralniku na primeru izvedene
enodružinske hiše. Ta hiša je bila postavljena leta 1995 v Luksemburgu s stensko konstrukcijo iz 15 cm sten iz
lahkega betona, znotraj in zunaj izolirane s po 7,5 cm debelo izolacijsko plastjo in stanovanjsko površino 175
m2 v 1,5-nadstropni gradnji. Meritvene vrednosti izrazito potrjujejo teoretična razmišljanja. Vse meritve se
nahajo na spletnem naslovu: http://www.isomax-terrasol.eu/de/technologie/technische-datenblaetter.html

Diagram 6.3: Merilna točka notranje temperature (Glej zgornji diagram)

Diagram 6.4: Merilna točka zunanje temperature (m v d) (Glej spodnji diagram)
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Diagram 6.5: Merilna točka v centru toplotnega zemeljskega hranilnika
Nadaljnjo optimizacijo smo glede na solarne pridobitve pri tej enodružinski hiši še optimirali glede na običajne
debeline izolacije. Pri trenutnih projektih tako znotraj in zunaj namestimo po 5 cm izolacije (VVLG 040), tako da
je absorpcijo sončne energije prek zunanjih sten možno opaziti. Dodatno na območju - v razmerju do zunanjih
sten relativno velike strešne površine - vgradimo temperaturno bariero tako, da tudi v prostorih, ki nimajo
ali imajo zelo malo zunanjih sten, lahko doseženo prijetne in nastavljive temperature prek temperaturne
bariere.
Pri opremljanju stavbe ponovno inštaliramo številne merilne sonde tako, da lahko s pomočjo meritvenih
rezultatov dokumentiramo, kakšen učinek imata na potek temperature zmanjšana debelina izolacije in
dodatna temperaturna bariera.
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Slike 7.1 do 7.14 prikazujejo različne gradbene faze sistema ISOMAX nič-energijskih hiš.

Slika 7.1: Izkop za hladni zemeljski
hranilnik

Slika 7.2: Polaganje cevi za hladni
zemeljski hranilnik

Slika 7.3: Hladni zemeljski hranilnik
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Slika 7.4: Izdelava cevi za cevni rekuperator

Slika 7.5: Polaganje cevnega zračnega
izmenjevalca cev-v-cevi

Slika 7.6: Polaganje toplotne
izolacije za sredinski hranilnik

Slika 7.7: Sredinski hranilnik za
predogrevanje sanitarne vode
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Slika 7.8: Polaganje cevi za topli
zemeljski hranilnik v temeljno ploščo

Slika 7.9: Zunanji razdelilec za
prezračevanje

Slika 7.10: Temperaturna bariera
na steni
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Slika 7.11: Izdelava ometa na
temperaturno bariero

Slika 7.12: Polaganje solarnih
absorpcijskih cevi na streho

Slika 7.13: Zunanja prezračevalna enota

,

Slika 7.14: Montaža velikih stenskih
elementov z integrirano cevno napeljavo
sistema ISOMAX
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8 PREGLED
Izkoriščanje solarne energije v povezavi s površinsko geotermično energijo v osupljivi obliki povezuje prednosti
obeh zanesljivih postopkov solarne tehnike in izkoriščanja zemeljske toplote. Številni že izvedeni primeri v vseh
klimatskih območjih izpričujejo učinkovitost tega sistema, ob tem pa je tako glede stroškov izdelave kot stroškov
uporabe cenovno ugoden. lsomax / Terra-Sol-stavbno tehnologijo lahko s prihodnjimi raziskavami in razvojem še
naprej optimiramo ter porabo energije, ki že danes znaša pod 10 kWh/m2/a, in stroške izdelave še naprej bistveno
znižujemo. Obstoječe izkušnje pa že danes omogočajo okolju prijazno, gospodarno in tehnično brezhibno uporabo
stavbne tehnologije lsomax / Terra-Sol.

Patentno pravico za Slovenijo ima podjetje DULC, d. o. o. razmnoževanje, kopiranje ter spreminjanje
vsebine je prepovedano.
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