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Mažinant šilumos nuostolius pastatuose neišvengiamai susiduriama su oro kokybe 
pastatų viduje. Taikant pasyvaus namo technologijas, optimaliai drėgmei ir oro sudėčiai 
užtikrinti būtina įrengti priverstinio ventiliavimo sistemą. Šilumos nuostoliai, esant oro 
pasikeitimo dažniui 0,5 1/h bendrame balanse gerai apšiltintame name, sudaro apie 60 %. 
Vienas iš būdų mažinti šilumos nuostolius yra grunto kolektorių panaudojimas tiekiamam į 
patalpas orui pašildyti. Nagrinėjama grunto ir konstrukcinių bei klimato parametrų įtaka 
optimaliam kolektoriaus ortakio ilgiui. Sudaryta programa oro šildymo grunto kolektorių 
skaičiavimui. 

Grunto kolektoriai, oro šildymo sistemos, projektavimas, atsinaujinančioji 
energija. 

 
Įvadas 

 
Oro šildymas panaudojant grunto šilumą žinomas pakankamai seniai. 

Arfinės konstrukcijos grunto kolektoriaus patentas registruotas Vokietijoje 1877 
metais, bet didesnis susidomėjimas jais prasidėjo tik prieš pirmąjį pasaulinį karą. 
Tai lėmė daugelis priežasčių. Pirmiausia tai reikiamos kokybės ortakių nebuvimas. 
Keraminiai kanalai neužtikrino reikiamo sistemos hermetiškumo, neapsaugojo nuo 
vandens patekimo į sistemą. Plieniniai buvo pakankamai brangūs ir neilgaamžiai. 
Patikimai gravitacinei ventiliacijai užtikrinti, reikėjo įrengti aukštus ventiliacinius 
kaminus ir reikalavo didelių investicijų. Eksploatuojant susidurta ir su higienos 
problemomis. Susikaupianti kanaluose drėgmė ir temperatūra sudarė geras sąlygas 
mikroorganizmų vystymuisi [1, 2, 3]. Todėl užterštas oras patekęs į patalpas 
sukeldavo alerginius kvėpavimo takų susirgimus. Dėl to daug įrengtų grunto 
kolektorių liko nenaudojami. Susidomėjimas grunto kolektoriais (GK) atsinaujino 
60-aisiais praėjusio šimtmečio metais. Atsirado nauja GK konstrukcija – tiesioginio 
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veikimo arba akmenų-žvyro kolektoriai. Juose prapučiamas oras praeina pro supiltą 
grunte plautų akmenų-žvyro masę. Eksploataciniai šių kolektorių tyrimai parodė, 
kad skirtingai nuo vamzdinių kolektorių žvyro akmenų masėje susidarantis 
mikroklimatas nėra palankus mikroorganizmų vystymuisi, o išeinančio oro 
bakteriologinis užterštumas, esant pastoviai ventiliacijai, net sumažėja [1]. 
Nežiūrint šio privalumo daugiausia įrengiama vamzdinių grunto kolektorių. To 
priežastimi yra mažesni žemės darbų įkainiai bei atsparumas gruntiniam ir lietaus 
vandeniui, o panaudojus ortakius su antibakterine [3] danga pašalintas tiekiamo į 
patalpas oro mirobakteriologinio užteršimo pavojus. Paskutiniais metais GK 
kolektoriai įrengiami ir administraciniuose bei gamybiniuose pastatuose su orinio 
šildymo-ventiliavimo sistemomis. Tai leidžia 50–60% sumažinti patalpų šildymo ir 
oro kondicionavimo kaštus [2, 3]. Tokių sistemų su GK projektavimui naudojama 
speciali sertifikuota GAEA kompiuterinė programa [4], leidžianti įvertinti įvairių 
grunto ir naudojamų medžiagų parametrus. 

Didžioji dalis GK įrengiama individualiuose namuose savo jėgomis arba 
nedidelių statybos darbų įmonių, pasinaudojant literatūroje randamomis arba 
ortakių sistemų gamintojų rekomendacijomis. Pateikiami grafikai sudaryti 
remiantis GK eksploatacijos metu gautais duomenimis. Pagrindinis tokių grafikų ir 
nesudėtingų skaičiavimo programų trūkumas, kad jose naudojama klimatiniai 
duomenys skirti centrinei Europai. Taip pat neįvertinama visų konstrukcijos ir 
grunto parametrų įtaka. Taip apskaičiuoti konstrukciniai parametrai GK 
negarantuos reikiamo oro pašildymo. Taip pat apskaičiuoti generuojamos energijos 
kiekiai bus kur kas didesni nei bus realiai galimi gauti Lietuvos klimatinėmis 
sąlygomis. Vienam ar keliems GK projektavimams reikalingos brangios 
programinės įrangos (GAEA) įsigijimas šiuo atveju nėra tikslingas. 

 
Grunto kolektorių skaičiavimo matematinis modelis 

 
Priklausomai nuo paklotų grunte ortakių konfigūracijos vamzdiniai 

kolektoriai skirstomi į tiesinius, meandrinius ir arfinius (Tichelmano schema). 
Žiedinis kolektorius, paklotas grunte apie pastatą yra tiesinio kolektoriaus variantas 
ir nuo jo skirsis tik slėgio nuostoliais. Visų minėtų GK išpildymo variantų 
skaičiavimui galima taikyti supaprastintą grunto kolektorių skirtų darbui su šilumos 
siurbliais sistemose ,,gruntas-vanduo“ skaičiavimo metodą [5]. Arfiniam GK 
variantui apskaičiuojamas vieno kanalo minimalus ilgis. Autorių taikytas 
matematinis modelis buvo koreguotas pagal gautus eksperimentinius rezultatus 
įrengtuose objektuose su tiksliai nustatytais grunto ir GK parametrais. Mūsų atveju 
matematinis modelis turi būti koreguojamas naujam šilumnešiui – orui. Grunto 
kolektoriaus aktyvios dalies ilgis LGK skaičiuojamas pagal reikiamą šilumos galią 
QGK šalčiausią metų mėnesį. Lietuvos klimatinėmis sąlygomis aplinkos 
temperatūra pasirenkama (-20)–(-22) °C (sausio-vasario mėnesiai), o minimali 
išeinančio oro temperatūra pasirenkama diapazone 0–5°C. Minimalus GK ilgis LGK  
skaičiuojama pagal formules: 
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LGK = QGK (RP +RG FD) / ∆Tln ;     (1) 
 

RP = ROV + ROS ;      (2) 
 

∆Tln = (TG1 - TAP) – (TG2 – TIK) / ln[(TG1- TAP)/ (TG2 – TIK)] , (3) 
 

čia: RP – šilumos varža perduodant šilumą prapučiamam orui, m·K/W; 
ROV – šilumos varža tarp vidinės ortakio sienelės ir prapučiamo oro, 
m·K/W; 
ROS – šilumos perdavimo per ortakio sieneles šilumos varža, m·K/W; 
RG – šilumos perdavimo iš grunto varža, m·K/W; 
FD  – kolektoriaus ventiliavimo cikliškumo koeficientas (1 kai dirba 24 h); 
∆Tln – vidutinis logaritminis temperatūrų skirtumas, K; 
TG1 – vidutinė grunto temperatūra 2,0-3,5 m gylyje skaičiuojam mėnesiui, 
K; 

TG2 – vidutinė grunto temperatūra kolektoriaus ortakio zonoje skaičiuojamam 
mėnesiui, K; 

TAP – aplinkos temperatūra, K; 
TIK  – išeinančio iš grunto kolektoriaus oro temperatūra, K. 

 
Skaičiuojant šilumos varžos dedamąją ROV  įvertinamas oro kinetinis 

klampumas ir srauto charakteris [6]: 
 

ROV = 1/π·DW  αI ;       (4) 
 

αI = NU· αO / DW, 
 

čia: DW – vidinis ortakio skersmuo, m; 
αI  – šilumos atidavimo nuo ortakio praeinančiam orui koeficientas, 
W/(m2·K); 
αO – oro šilumos laidumo koeficientas, kJ/(kg·K); 
NU – Nuselto skaičius. 
 
Šilumos varžos perdavimui per ortakio sienelę ir šilumos perdavimui iš 
grunto taikomos išraiškos [5]: 
 

ROS = ln(DZ/DW) /( 2 π λGR);    (5) 
 

RG = (I(XDZ) – I(X2H))/(2 π λGR),    (6) 
 
čia: λGR – grunto šilumos laidumo koeficientas, W/(m·K); 

I(X) – instaliacinė polinominė funkcija, įvertinanti kolektoriaus ortakio 
skersmenį ir įgilinimą grunte; 
DZ – išorinis ortakio skersmuo, m. 

 70 



Skaičiavimo rezultatai 
 

Skaičiavimas taikomas kvazistacionariam rėžimui, nusistatant, kad gruntas 
GK aplinkoje yra homogeninis ir jo savybės pastovios laike ir visoje GK zonoje. 
Taip supaprastinama įvertinant, kad grunto kolektoriaus ventiliavimas trunka ne 
mažiau kaip 12 valandų, o aplinkos temperatūros staigaus pasikeitimo įtaka 
pastebima tik 0,15–0,25 m paviršiniame sluoksnyje. Šilumos akumuliavimas 
ortakių sienelėse dėl mažos šilumos talpos nevertinamas, manant, jog šilumos 
srautas iš grunto lygus šilumos srautui per ortakio sienelę. Instaliacinė funkcija 
įvertina aplinkos temperatūros, GK ortakių matmenų ir jų pozicionavimo įtaką 
temperatūros laukui grunte. Galutinė jos išraiška sudaryta pagal eksperimentų 
rezultatus, atliekant šilumos generavimo GK matavimus eksploatuojamuose 
objektuose su tiksliai žinomais grunto ir kolektoriaus parametrais [5]. Naudojant 
pateiktas lygtis buvo sudaryta programa GK skaičiavimui. Ja galime įvertinti 
atskirų parametrų įtaką išeinančio oro temperatūrai ir generuojamam energijos 
kiekiui. Projektuojant arfinės schemos GK reikia įvertinti lygiagrečiai paklotų 
kanalų įtaką. Įtakos zonos plotis BO priklauso nuo ortakio skersmens DZ bei 
įgilinimo grunte HO ir skaičiuojamas pagal K.Alberso pasiūlytą išraišką [7]: 

 
BO = 2π HK / ln {[HO/DZ  + [(HO/DZ)2 – 1]-2}.   (7) 

 
Jeigu atstumas tarp paklotų ortakių yra didesnis nei apskaičiuotas zonos 

plotis, ortakių tarpusavio įtaka šilumos paėmimui iš grunto neturės įtakos. Tai, 
įvertinant DN200 ortakiams, paklotiems grunte 2–3 m gylyje, atstumas tarp 
lygiagrečių kanalų turėtų būti apie 5 m. 

Montuojamų ortakių medžiagos λOR šilumos laidumo koeficiento įtaka kur 
kas didesnė tik diapazone iki 0,15 W/(m·K), o viršijus 0,2 W/(m·K), jo įtaka labai 
nežymi (1pav.).  

Taigi, sumontavę nuotekų sistemoms skirtus lietaus plastikinius vamzdžius 
vietoje specialių ortakių sistemų GK žymesnio generuojamos energijos kiekio ir 
pašildomo oro temperatūros pasikeitimo nepastebėsime. Tuo tarpu grunto šilumos 
laidumo koeficientas turi kur kas didesnę įtaką (2 pav.) Įrengiant GK reikia 
pasirinkti vietas su λGR ≥1,0 W/(m·K), norint sumažinti reikalingą aktyvios ortakio 
dalies ilgį. Analogišku metodu galima nustatyti ir grunto vandens įtaką GK darbo 
rėžimui [7]. Gruntinis vanduo turės didesnę reikšmę šilumos mainams tarp grunto 
ir ortakiu transportuojamo oro bei generuojamai GK šilumos galiai, jei jo lygis 
mažesnis nei 10 m, kai kolektoriaus įgilinimas neviršija 3 m. Didesniame gylyje 
esančio vandens įtaka GK sudarys mažiau nei 7% ir gali būti nevertinama. Reikia 
pastebėti, jog literatūroje pateikiami skirtingi gruntų šiluminiai parametrai tam 
pačiam tipui. Pagal ISO 13370 sauso smėlio šilumos laidumo koeficientas 1,6 
W/(m·K), standarte EN 12524 – 2,0 W/(m·K), o Darby H. – 0,92 W/(m·K). Todėl 
projektuojant būtina jį nustatyti eksperimentiškai.  
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1 pav. Ortakio šilumos λOR laidumo įtaka išeinančio oro temperatūrai TIK arfinės 
schemos 2, 3 ir 4 kanalų GK (HO = 3m; BO = 5m; TAP = -16°C; DZ = 200 mm; 
QGK = 150 m3/h; LGK = 25 m) 
Fig. 1. Diagrams of effect of heat conductivity of the duct λOR on the temperature 
of outflowing air TIK for 2, 3 and 4 channel ground collectors (HO = 3m; BO = 5m; 
TAP = -16°C; DZ = 200 mm; QGK = 150 m3/h; LGK = 25 m). 
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2 pav. Grunto šilumos laidumo λGR  įtaka ortakio ilgiui LGK priklausomai nuo 
pašildyto oro temperatūros TIK dviejų pusžiedžių schemos GK (HO = 3m; 
BO = 5m;TAP = -22°C; DZ = 200 mm; QGK = 150 m3/h) 
Fig. 2. Effect of heat conductivity of the ground lGR on the length of the duct LGK  
dependent upon the temperature of heated air TIK in the double semi-circle layout  
GK (HO = 3m; BO = 5m;TAP = -22°C; DZ = 200 mm; QGK = 150 m3/h). 
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Oro pašildymo intensyvumui didelę įtaką turi GK ventiliavimo rėžimas  
(3 pav). Sumažinus ventiliavimo intensyvumą (GK nenaudojamas naktį) gruntas 
regeneruojasi ir dieną galima pasiekti aukštesnę pašildomo oro temperatūrą esant 
mažesniam ortakių ilgiui. Taip pat esant žemai aplinkos oro temperatūrai efektyvu 
mažinti oro debitą. Projektuojant kolektorių oro pašildymą šalčiausiam periodui 
reikia rinktis 0,5–1,0°C diapazone ir arfinę schemą, nes oras kanale intensyviausiai 
pašildomas 30 metrų atkarpoje. Toliau dėl sumažėjusio temperatūrų skirtumo tarp 
grunto ir prapučiamo oro šildymo intensyvumas staiga mažėja ir aktyvios zonos 
ilgis naudojamas neefektyviai.  
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3 pav. Grunto kolektoriaus ilgio LGK priklausomybė nuo oro pašildymo 
temperatūros TIK  ir darbo intensyvumo koeficiento FD: 1 – FD = 1; QGK  =  
150 m3/h; 2 – FD = 0,5; QGK  = 150m3/h; 3 – FD = 1; QGK  = 75m3/h; 4 – FD = 0,5; 
QGK  = 75m3/h (HO = 3m; TAP = -22°C; DZ = 200 mm; λGR = 1,45 W/(m·K)) 
Fig.3. Dependency of the length of ground collector LGK on the temperature of 
heated air TIK  and work intensive coefficient FD : 1 – FD = 1; QGK  = 150m3/h; 2 – 
FD = 0,5; QGK  = 150m3/h; 3 – FD = 1; QGK  = 75m3/h; 4 – FD = 0,5; QGK  = 75m3/h 
(HO = 3m; TAP = -22°C; DZ = 200 mm; λGR = 1,45 W/(m·K)). 
 
Taikant šį metodą sudaryta skaičiavimo programa galima parengti keletą 

GK konstrukcinių variantų konkrečioms klimatinėms sąlygoms bei grunto tipui ir 
pasirinkti optimaliausią statybos kaštų atžvilgiu. 

 
Išvados 

 
1. Grunto kolektoriai orui šildyti geriausiai įrengti gruntuose, kurių  

λGR  ≥ 1,45W/(m·K). 
2. Kolektoriaus aktyvios dalies ortakių medžiagos šilumos laidumo koeficientas 

turėtų būti 0,18–0,20 W/(m·K). Didesnio šilumos laidumo medžiagos ortakių 
panaudojimas praktiškai neturės įtakos oro pašildymo temperatūrai. 
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3. Šaltuoju periodu rekomenduojama, norint pasiekt aukštesnę tiekiamo oro 
temperatūrą, reikia mažinti ventiliavimo cikliškumo koeficientą, pertraukų 
metu gruntas ortakių zonoje regeneruotųsi. 

4. Arfinės konstrukcijos kolektorių lygiagretūs, aktyvios zonos kanalai klojami ne 
mažesniu kaip 5 m atstumu. 

5. Grunto vandens įtaka GK generuojamai šilumos galiai ir energijai bei oro 
pašildymo temperatūrai vertinama, kai jų lygis mažesnis nei 7–10 m. 
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Rimvydas Ambrulevičius, Stefa Lynikiene 
 

OPTIMISATION OF PARAMETERS OF GROUND COLLECTORS BY 
APPLYING CALCULATION SOFTWARE 

 
Abstract 

 
When minimising heat losses in buildings the issue of air quality inside 

the buildings inevitably comes up. Application of the technologies of passive 
building to ensure optimum humidity and air composition requires installation of 
forced ventilation system. The heat loss at air change rate of 0.5 1/h in general heat 
balance of a well insulated house is approximately 60 per cent. One of the ways to 
decrease heat loss is application of ground collectors for heating of intake air. The 
influence of ground collectors and structural as well as climatic parameters on the 
optimum length of the air duct of the collector. A programme for calculating air 
heating ground collectors has been developed.  

Ground collectors, air heating systems, design, renewable energy. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРВМЕТРОВ ГРУНТОВЫХ КОЛЕКТОРОВ 
ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА 

 
Резюме 

 
При уменшении потерь тепла в зданиях появляется проблема качества 

воздуха в помещениях. При внедрении технологий, используемых в пассиных 
зданиях, для обезпечения опимальной влажности и состава воздуха 
необходимо применять системы активной вентиляции. Потери тепла за счет 
ветиляции при частоте воздухообмена 0,5 1⁄ч в общем балансе в отепленных 
зданиях составляют около 60%. Одним из способов снижения потерь тепла 
является использование грунтовых коллекторов для подогрева подаваемого в 
помещения холодного воздуха. Исследовано влияние параметров грунта, 
конструкции и окружающей среды на оптимальную длину воздуховодов 
коллектора. Составлена программа для расчета грунтовых коллекторов.  

Грунтовые коллекторы, системы воздушного обогрева, 
проектирование, возобновляемая энергия. 
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