
Геотермална енергияГеотермална енергия
на дълбочина до  200 метра от повърхността от земята  

възобновяема енергия за отопление и охлаждане 
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постоянен топлинен поток от вътрешността на земята  - топлината на земята

геотермална енергия + термопомпа

Геотермална енергия  



 температура на земята:
до 15 метра > значителни колебания - силно влияние от слънцето
от  15 метра до 20 метра > приблизително 10°С
на всеки 33 метра +1°С , на всеки 100 метра + 3°С
100 метра > приблизително 13°С 

температурата на земята на дълбочина от 20 метра е постоянна
200 метра > приблизително 16°С 

на дълбочина от 1,5 метра, въздух и др.)
на термопомпата (източници на топлина могат да бъдат също - подземни води, земни колектори 



термопомпата е интелигентен метод за използване на геотермалната енергия като осигурява

(например подгряване на улици през зимата, подгряване на стадиони)
допълнителна опция: пасивно използване на топлината/охлаждането без термопомпа 


 термопомпата се захранва с ел.енергия, ~ 25% от отдаваната топлинна енергия 

извличането на геотермалната енергия става чрез геотермални сонди състоящии се от PEHD 

отопление/охлаждане (в зависимост от сезона)  на сгради,топла вода, отопление на басейни и др.  

тръби поставени в сондажи с дълбочина до 200 метра и циркулационна помпа за захранване

Геотермално отопление 
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термопомпата работи на принципа на  битовия хладилник 

100 % топлинна енергия = ~ 25 % ел.енергия + ~ 75 % топлина от земята 
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Принцип на работа на термопомпата
1. Топлиния поток се движи от топло към студено
2. Температурата на кипене е по-ниска при по-ниско налягане
3. При изпарение енергията се поглъща, при кондензация се отделя 
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Предимства на геотермалната енергия 


 геотермалната енергия не се влияе от атмосферните условия 
(например геотермална сонда на дълбочина от 20 метра) 

 геотермалната енергия е екологично чиста





геотермалната енергия е безплатна
 геотермално-енергетични системи с термопомпа лесни за подръжка и експлоатация
 дълговечност (сондаж > 100 години, термопомпа > 20 години)

геотермалната енергия е неизчерпаема


Брои и дълбочина на геотремалните сонди

независимост от цената на природния газ и течните горива

1.  определяне на необходимата мощност за отопление на сградата   
     (например 10 kW мощност за отопление на семеен дом с площ 200 кв.м.- 50 W за кв.м.)
2.  определяне на необходимата мощност -придобита от геотермалната енергия

             - ел.енергия                    -  2,0 kW     
             - геотермална енергия   - 8,0 kW (8000 W)

4.  общата разчетна дълбочина е 160 метра = 8000 W/50W 

     40 метра, или един сондаж с дължина 160 метра
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3.  извличаната геотермална енергия зависи от вида на почвата -примерно 50 W/ за метър сондаж 

5.  2 сондажа по 80 метра (еднакви дължини за хидравлическо равновесие) или 4 сондажа по

геотермално-енергетичните системи са компактни

             - термопомпа (избрана) - 10 kW с коефициент на трансформация = 5

mail: gsm@solo.bg  www.gasstroymontaj.com

milen
Line



Диаметър на тръбите: 25, 32 или 40 мм

Диаметър на сондажите 152 мм/88,9мм

с разпределителни установки
Съединяване на отделните сондажи

Отдалеченост на сондажите : мин. 6 м

Суспензия - смес бентонит и цимент

















Дълбочина: обикновенно 50-150 м

циркулационна незамръзваща течност 
вода + етиленгликол/спирт
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Двойна U-образена PEHD100 тръба в сондаж  

Схема на геотермалните сондажи
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енергоносител лева/kWh

82

0,183

природен газ 

ел.енергия нощна

 Топлофикация                                     0,104

извличана мощност от земята

вид почва ват за метър сондаж

глина, чернозем - мокри                              

`чакъл, пясък - сух 20-25 W/m

30-50 W/m

варовик      45-70 W/m

пясъчник  55-80 W/m

чакъл, пясък - мокри  55-80 W/m

гнайс, гранит  55-85 W/m

сравнение цените на енергоносителите за битови клиенти

промишлен газьол                               

 Геотрмална енергия (сондаж до
200 м) + термопомпа вода-вода

0,039

данните в таблицата са ориентировъчни и зависят
от местните условия, геодезически изследвания,
карти и таблици указват точните величини

цените са на територията на Р.България към 06.02.2009 год.
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цените в таблицата с ДДС за битови потребители 
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ел.енергия дневна -битови нужди      0,1

 -битови нужди              0,114

 -битови нужди       0,106
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>>>>>>>

предимства на геотермалните сондажи

източник на топлина земен
колектор

геотермален
сондаж

подпочвени
води

въздух

наличност на ресурса навсякъде навсякъде навсякъдене навсякъде

заемана площ много малко малко малко

температура на източника 
на топлина

колебания постоянна постоянна силни
колебания

узаконяване съгласно
закона за териториалните
вода

не не
винаги

(получаване на 
разрешение) 

не

средно годишен
коефициент
на трансформация

4 4,5 4,5 3,0
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Сондажна машина HUTTE HBR 605
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