
G e o t h e r m a l R a d i a l D r i l l i n g

Novatoriška ir apdovanojimus laiminti GRD sistema

Protingas būdas 
 išgauti geoterminę energiją

„Geriausia mums ir gamtai”
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Geoterminė energija yra vienas
moderniausių atsinaujinančių energijos
šaltinių. Naujos gręžimo
technologijas ir šilumos gavybos
metodai skatina vis plačiau skverbtis į
rinką.

Daugiau rimtų argumentų geoterminės energijos naudai:

Nauda:

• galimybė įrengti geo sistemą
ten kur vertikaliams gręžiniams nėra 
vietos.
• užtenka 1m2 žemės ploto.
• galima gręžti patalpų viduje.
• efektyvūs zondai.
• visiskai nesubjaurojama aplinka.

Patarimas

Rekomenduojama nuoroda:

Europos geoterminės energetikos 
taryba:
/www.geothermie.de/egec_geothernet/
menu/frameset.htm

Kuo unikalus GRD įstrižasis metodas?

• gręžimo įrangą galima pasukti horizontaliai 360 laipsnių kampu. Pasvirimo
kampas taip pat reguliuojamas - 30-65 laipsnių diapazone.

• požeminio vandens temperatūros naudojimas nepakenkiant ribotiems
arteziniams vandenims

• didelė ir stabili galia iš mažo žemės ploto
• zondai neturi jokių požeminių jungčių, viskas apjungta šulinyje
• koaksialiniai zondai su dvigubai mažesne šilumos varža

• optimalus požeminis panaudojimas: gręžinio zondų skaičių ir gylį 
galima lengvai pakoreguoti pagal objekto matmenis ir vietos geologiją

3m atstumas iki
objekto ribos

Šiame piešinyje pateiktas individualus 
šilumos vamzdžio ilgis atsižvelgiant į jos 
palinkimo kampą ir objekto matmenis.

• šilumos vamzdžiai nemokamai tiekia energiją iš žemės gilumos į šilumos
siurblį, kur žemės energija virsta šilumos energija. Beveik 75 proc. visos
šilumos energijos gaunama iš žemės. Suvartota šilumos siurblio elektros
energija sudaro tik 25 ar mažiau proc. bendro energijos balanso.
• daugiau nereikia jaudintis dėl nuolat kintančių naftos ir dujų kainų
• geoterminė energija yra ekologiška, jokių išmetamųjų dujų
• eksploatacinis geoterminio šildymo efektyvumas įspūdingas net esant ilgai
šaltai žiemai
• iki 2020 m. Europos Sąjungoje 20 proc. viso energijos poreikio turi būti
išgaunama iš atsinaujinančių energijos šaltinių. 2006 metais Vokietijoje buvo
įdiegta daugiau nei 24.000 šildymo sistemų, paremtų geotermine energija. 
Tai dvigubai daugiau, nei 2005 m., ir ši tendencija tęsiasi. Geoterminis 
šildymas ir aušinimas sėkmingai skinasi kelią visame pasaulyje!

Harmonijoje su gamta Greitai sumontuojamas aikštelėje
tiesiog nuleidžiant ir 
užfiksuojant sukamąjį gręžimo 
kameros suveržimo žiedą.

Geotermine energija - protingiausias pasirinkimas.
Novatoriška GRD sistema" Pasinaudokite galimybe "

Sumanios  technologijosGRD Geoterminis  gręžimas radialiniu būdu

Standartinė geoterminės energijos
išgavimo technologija paremta
vertikaliai orientuotais gręžiniais. 
Vertikalūs gręžiniai reikalauja daug 
vietos, ypač komerciniuose projektuose. 
Butina išlaikyti atstuma tarp jų. Yra 
subjaurojama aplinka. Dėl šių priežąsčių 
dažnai geoterminių sistemų atsisakoma.

Į tai atsižvelgė GRD metodą kūrę
žmonės. GRD yra patentuotas gręžimo
metodas gręžiant kampais, visi 
gręžiniai daromi iš vieno šulinio 
visomis kryptimis (žr.
kitą puslapį). Metodas panašus į 
medžio
šaknis: visi jo matmenys naudojami
siekiant suteikti nuoseklų ir efektyvų
energijos tiekimą. Tokiu būdu zondai 
įrengiami net po pastatais.
Kompaktiška ir operatoriui patogi
„Geodrill“ yra vienintelė gręžimo
įranga, galinti veikti naudojant tris
matmenis.

GRD yra horizontaliai sumontuotų
žemės šilumos kolektorių ir vertikalių
žemės šilumos vamzdžių privalumų
derinys. Objekto ribose sistema
panaudoja visą turimą žemę. Giliai
esantis geriamojo vandens lygis lieka
nepaliestas. 
GRD yra metodas, nukreiptas į gylį iki
40 metrų. Kodėl taip yra? Laiko
patikrinta taisyklė rodo, kad žemės
gilumoje temperatūra visada yra apie
10°C plius/minus 1°C. Pirmieji 20 m
žemės gilumos pasižymi temperatūros
režimu, kuris seka sezoniniais klimato
pokyčiais.
Kitaip tariant: šaltuoju laikotarpių
pašalintas šilumos kiekis vėl
„atsinaujina“ šiltuoju laikotarpiu.
Be to, vidutinis atmosferos šilumos
srautas dėl izoliacijos ir lietaus vandens
tekėjimo, t.y. šilumos, kuri nuteka nuo
paviršiaus į žemę, lygi maždaug 170
W/m². Geoterminis šilumos srautas, t.y.
šiluma, kuri teka priešinga kryptimi (iš
žemės vidaus į paviršių), lygus
maždaug 0,065 V/m². Iš atmosferos 
atsinaujinantis šilumos galingumas
yra 2600 kartų didesnis nei energijos
kiekis, atsinaujinantis iš žemės gelmių.

Taigi GRD yra optimalus variantas 
įrengiant gerai atsinaujinančius zondus 
geoterminiam šildymui.

Guminiai vikšrai sumažina
triukšmą ir išvengti žalos gamtai
ir dirbtiniams paviršiams.
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Grežinio  šilumokaičio išdėstymas

GRD-sistema yra optimaliausia:

• renovuojant šildymo sistemą kai
aplinka jau sutvarkyta
• kai nėra laisvos žemės
• dideliuose komerciniuose
projektuose. Is vieno tasko 
isgrežiama 1200m gręžinių.
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Visos funkcijos 

valdomos nuotolinio 

valdymo būdu,

užtikrinant visišką 

operatoriaus 

saugumą.GRD spartus ir efektyvus gręžimo procesas 

-dėka dvigubo korpuso ir gręžimo 

vamzdžių sistemos.Įrenginio polinkio kampas 

reguliuojamas nuo 30° iki 65°.

GDR 4R montuojamas 

ant iš anksto 

įbetonuoto šulinio

Efektyvus žemės potencialo panaudojimo būdas

„Geodrill 4 R“ gręžimo įranga (laukia 
patento) yra kompaktiška ir galinga. 
Sistema montuojama į centrinę gręžimo 
kamerą (gylis = 1,2 m, skersmuo = 1,0 
m). Gręžimo kamera pastatyta iš anksto 
ir lieka žemėje, todėl atitinka švarios 
techninės priežiūros aplinkos poreikius.

Sukamasis žiedas sujungia gręžimo 
įrangą su gręžimo kamera, kad sistemą 
būtų galima pasukti 360° kampu. 
Pasvirimo kampas taip pat 
reguliuojamas - 35-65 laipsnių 
diapazone. Šilumos vamzdžių skaičius, 
išdėstymas ir padėtis suplanuota iš 
anksto.

Gręžinių angos išpjautos ir stabilizuotos 
naudojant išorines movas, kurios 
stumiasi į priekį tuo pat metu, kaip ir 
GRD oro valdomas gręžimo plaktas. Ši 
įrankių konfigūracija lengvai susitvarko 
ir su mišria žeme, ir su akmenuota, tuo 
pačiu metu garantuodama gręžimo 
stabilumą.

Pabaigus gręžimo darbus sumontuojami 
bendraašiai šilumos vamzdžiai kartu su 
cemento-indukcinėmis žarnomis. 
Atliekamas slėgio bandymas siekiant 
įsitikinti, kad šilumokaičiai nepažeisti. 
Tada gręžinio anga visiškai užpildoma 
šilumai laidžiu skiediniu.
RD nesilaiko standartinio metodo, kai 
gręžiniai užpildomu bentonitu ir/ar 
smėliu ir/arba drožlėmis, nors, iš pirmo 
žvilgsnio, tai atrodo logiškas ir 
ekonomiškas būdas. Taip yra todėl, kad 
gręžinio šiluminė varža vis dar aukšta, 
todėl sumažina visos sistemos šilumos 
ištraukimo našumą. Be to tiek 
šilumokaičio, tiek paties gręžinio 
negalima tinkamai sutvirtinti 
nekietėjančia gręžinio užpildo medžiaga.

GRD padeda to išvengti. Užpylimas 
„šilumos laidžiu“ skiediniu pilnai 
pritvirtina šilumokaičius ir žymiai 
sumažina šiluminį gręžinio 
pasipriešinimą. Tai padidina šilumos 
išgavimo efektyvumą iki lygio, kuriame 
bendras gręžinio ilgis sumažinamas 
maždaug 25 proc. GRD gręžinio įrankiai 
sukonstruoti pagal aukščiausius 
standartus ir sukurti, siekiant patenkinti 
labai produktyvius „Geodrill 4R“ 
sistemos pajėgumus.  Gręžinių įpjovimai
 yra kontroliuojamoje aplinkoje ir 
pergabenami iš gręžinio, naudojant 
grįžtamojo oro srauto plaktą. Tai 
apsaugo objekto, žemės paviršių ir 
artimiausią aplinką nuo trikdžių ar 
žalos.

Šilumos vamzdžiai
GRD-sistema paremta modernia 
bendraaše (vamzdis vamzdyje/dvi 
jungtys!) šilumos vamzdžių konstrukcija,
 užtikrinančia turbulentinį druskingo 
vandens srautą. Prireikus šilumos 
vamzdžių ilgį galima pasirinkti atskirai, 
nes surenkamųjų šilumos vamzdžių 
ilgiai nebereikalingi. Dėl šilumos 
vamzdžių sistemos su „įspaudžiamu 
tarpikliu“, juos lengva montuoti, jie 
greitai paruošiami prijungimui prie 
šilumos siurblio. Laiką užimančio PE 
suvirinimo nebereikia. Kartu su GRD, 
bendra kaina už visą požeminį įrenginį 
sumažėja beveik iki 30 proc., palyginti
su tradiciniais gręžimo metodais, kai 
pagal standartą naudojami dvigubi  U

Geodrill 4 R savybės:
• Mažas, kompaktiškas ir galingas

• Skirtas pakrypusiam, radialiniam gręžimui

• Maksimalus lankstumas

• Kompaktiškas, nežalingas operatoriui, greitai

sumontuojamas, sumažina darbo laiką

• Nuolydžio kampas - 35-65 laipsnių intervale

• Prieiga prie uždarų tarpais išdėstytų objektų

• Nežalingas žemės, sodų ir aikštelių aplinkai

• Lengva transportuoti su nedideliu sunkvežimiu ir

priekaba

• Iš anksto pastatyta iš PE pagaminta gręžimo kamera,

kurią lengva įdiegti (1,0 m skersmens, 1,2 m gylio)

• Pastatymo plotas: 2800 x 1500 mm

• 47.5 kW slopinamas „Hatz“ oru aušinamas dyzelinis

variklis 

• Sukimosi momentas: 3,500 Nm

• Stūmimo/traukos jėga: 40 kN
Zondų apjungimo šuliniuose pavyzdys.

Kompaktiška „GEODRILL 4R“ konstrukcija 

palengvina prieigą vietose kur šilumos 

siurblių nebūtų įmanoma naudoti.

VDI 4640 “Thermal use of the underground“

DIN EN ISO 22475-1 “Geotechnical investigation and testing - 

  sampling methods and groundwater measurements”

DIN EN ISO 14688-1 “Geotechnical investigation and testing –  

  identification and classification of soil”

DIN EN ISO 14689-1 “Geotechnical investigation and testing – 

  identification and classification of rock”

DIN 4022 “Subsoil and groundwater; designation and 

  description of soil and rock; borehole log”

DIN EN 805 “Water supply – Requirements for systems and 

 components outside buildings”
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Zondo įstatymas

CDU Inovacijų prizas 2007

GRD sistema išspaudžia  viską, kas įmanoma

Šilumos poreikis
Požeminės sistemos planas nustatomas 
pagal šilumos poreikį. Šį poreikį įtakoja 
perdangos plotas, šilumos izoliacija, šildymo
 sistema ir jos metinės veiklos laikotarpis. 
Vidutinės šeimos iš 4 asmenų šilumos 
poreikis svyruoja nuo 8 iki 11 kW, t.y. gerai 
apšiltintas, naujai pastatytas 120 kv.m. ploto 
namas.

Išgavimo efektyvumas
Šilumos išgavimo efektyvumą lemia 
geologinė žemės būsena. Idealus 
naudingos ir ilgalaikės šilumos gavybos 
gruntas - minkštas ir šlapias arba 
akmeningas. Labiausiai tinkami yra 
gruntinio vandens sluoksniai.

Geologiniuose žemėlapiuose pateikiama 
išsami ir patikima informacija apie jūsų 
vietovės geologinius parametrus. Tačiau 
objekto savininko reikia taip pat paklausti 
apie konkrečias žemės ribose esančias 
komunalines komunikacijas.

Informacija
Pagrindinė „Geodrill 4 R“ konstrukcija 
orientuota gręžti uolas ir mišrių tipų 
gruntą. Gilaus minkšto grunto su 
stumdomu, sukimbančiu ir nekimbančiu 
dirvožemiu (pvz., priemolį, žvyrą, smėlį 
ir t.t.) reikalinga papildoma gręžimo 
įranga.

Kaip apskaičiuoti reikiamą šilumos 
vamzdžio ilgį?
Tarkime, namų ūkiui reikalinga 1800 
valandų per metus trukmės 10 kW 
šiluma. Taigi, namų ūkio poreikiams 
tenkinti reikės 18.000 kWh per metus. 75 
proc. energijos gaunama iš žemės, t.y. 7,5 
kW arba 13.500 kWh per metus. Tarkim, 
kad vieno metro šilumos vamzdžiu 
tiekiama apie 50 W geoterminė energija, 
todėl užtenka 150 m (5 x 30 m) bendro 
vamzdžio ilgio. 

Taigi kiekvienam instaliuotam šiluminio 
vamzdžio metrui iš žemės tenka 90 kWh 
per metus, t.y. tolygus 1800 valandų 
metinei veiklos trukmei.
Primygtinai rekomenduojame atlikti 
išsamų šilumos poreikio tyrimą. 
Prašome pasikonsultuoti su architektais 
ir kitus ekspertus patarimo.

Informacija
Jei karšto vandens tiekimui taip pat 
naudojamas šilumos siurblys, kurio 
apskaičiuota metinė veiklos trukmė yra 
mažiausiai 2400 valandos, tai, 
greičiausiai, reikės padidinti reikiamą 
gręžinio šilumokaičių ilgį ir skaičių.
Jei karštas vanduo tiekiamas, 
patikrinkite, ar palankus geoterminės ir 
saulės energijos derinys.
Beje, ar žinojote, kad jei turite įdiegtą 
geoterminio šilumos siurblio sistemą, 
įmanoma atvėsinti namą vasarą? Tiesiog 
paspauskite šilumos siurblio atvirkštinio 
ciklo mygtuką!

Vertikalūs šilumos vamzdžiai
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Skaičiai rodo grunto temperatūrą (Celsijaus laipsniais) po vienerių metų šildymo sezono

Du vertikalūs šilumos vamzdžiai, kiekvienas 30 m ilgio, po vienerių 
metų šildymo tarpsnio (sausis-sausis)

Pasviręs šilumos vamzdžiai

At
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Skaičiai rodo grunto temperatūrą (Celsijaus laipsniais) po vienerių metų šildymo sezono

Du vertikalūs šilumos vamzdžiai, kiekvienas 30 m ilgio, po vienerių 
metų šildymo tarpsnio (sausis-sausis)

Apdovanojimas

Šilumos paklausa - išgavimo efektyvumas - šilumos vamzdži�ilgiai 

Užliejami vamzdžiai ir 
gręžimo strypas valdomi 
kartu, naudojant magnetinį 
griebimo įrankį ir 
papildomą kraną.

„GEODRILL 4R“ dvigubo korpuso 
ir gręžimo strypų proveržio sistema
žymiai sumažina keitimų perėjimų 
laiką.

Gręžimo kameros vidaus 
apžiūra naudojant druskingo 
vandens kolektoriaus sistemą.

GRD ir šilumos modeliavimas
The Žemiau pateiktose iliustracijose 
parodytas šilumos pasiskirstymas po 
žeme po vienerių šildymo sezono 
metų. Atkreipkite dėmesį, kad svarbus 
šilumos vamzdžio nuolydžio kampas: 

 jei  šilumos  vamzdžių  išdėstymas  yra 
vertikalus,  vamzdžių  tarpusavio  įtaka 
bus didelė, o šilumos gradientas - žemas.
 Tai  netaikoma  nuožulniems  šilumos 
vamzdžiams, kadangi tarpusavio įtaka 

 yra žema, o šilumos gradientas - 
aukštas. Taigi labiau apsimoka išgauti 
šilumą, o užšalimo pavojus gerokai 
sumažėtų.




