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Tehnična analiza izkoriščanja geotermalne energije iz geosond za ogrevanje in hlajenje stavb.

POVZETEK
Namen diplomske naloge je predstavitev praktičnega dela testa toplotne odzivnosti (TTO) na
območju Vrtojbe (natančneje Primorski tehnološki park - PTP) pri Novi Gorici z namenom
pridobiti parametre prevodnosti zemljine na omenjeni lokaciji. Sestava zemljine je iz suhih
prodov.
Da bi lahko izkoriščali geotermalno energijo, je potrebna vrtina, predhodno izdelana z
vrtalnim strojem. Dodatno znanje o raznolikih tehnologijah vrtanja, kot je zajeto v tej nalogi,
nam pripomore k pravi izbiri vrtalne tehnologije za ta namen. Po opravljenem vrtanju se v
vrtino vgradi toplotni izmenjevalec - geosonda, ki je običajno polietilenska oziroma jeklena
cev enojne, dvojne U ali koaksialne oblike. Po končani vgradnji sonde je potrebno prostor
med geosondo in ostenjem vrtine injektirati, da povečamo prenos toplotne energije. V našem
praktičnem primeru smo se posluževali metode injektiranja filterskih cevi v plitvi geotermiji.
Pred samim začetkom vgradnje geosonde je dobro poznati v kakšni meri so tla okoli nje
prevodna. Te podatke pridobimo na terenu z meritvami oz. testom toplotne odzivnosti, ki se
shranjujejo v podatkovni pomnilnik kot temperaturni razvoj v določenem časovnem obdobju.
Test nam daje dovolj dobre podatke temperaturnega razvoja v določenem časovnem
obdobju, iz katerega lahko po teoriji črtnega vira ovrednotimo prevodnost tal ter toplotne
upornosti geosond. To nam omogoča nadaljnje delo pri dimenzioniranju visokoprevodnih
izmenjevalcev toplote. Dodatne fizikalne osnove delovanja toplotne črpalke pa služijo za
boljše razumevanje delovanja celotnega sistema.

V nalogi so predstavljeni posamezni sestavni sklopi naprave za merjenje testa toplotne
odzivnosti, ki so ključnega pomena za delovanje naprave ter samo delovanje naprave.
Naloga opisuje celoten postopek izgradnje vrtine globine 11.4m z vrtalnim strojem Hydra Yoj
2 z uporabo tehnologije vrtanja DTH (Down the hole hammer), vgradnjo visokoprevodnega
toplotnega izmenjevalca, injektiranje geosonde po metodi cementiranja filterskih cevi, potek
montaže merilnih senzorjev tipa PT 100, vgradnje notranje polietilenske cevi ter priklop na
zunanji dovodni in povratni vod naprave.

Meritve, katerih potek je v celoti opisan, so se izvajale za dva tipa geosond; GEOSONDA 1
ter GEOSONDA 2. Med njima je bila razlika v premeru notranje cevi geosonde ter hitrosti
pretoka delovnega medija, kar se je odražalo s pridobitvijo popolnoma drugačnih rezultatov.
Rezultati so pokazali, da je GEOSONDA 1 v primerjavi z GEOSONDO 2 v isti zemljini za

7

Tehnična analiza izkoriščanja geotermalne energije iz geosond za ogrevanje in hlajenje stavb.

28% manj prevodna. Pri obeh primerih geosonde se je vrednotilo koeficient toplotne
prevodnosti sistema λ (W/mK) po metodi črtnega linijskega vira na podlagi naraščanja
srednje vrednosti temperature tekočega sredstva v odvisnosti od časa. Izrisani logaritemski
graf prikazuje, da je začela temperatura po določenem časovnem obdobju

konstantno

linearno naraščati neodvisno od časa. Na podlagi izrisanega grafa lahko potek naraščanja
krivulje aproksimiramo z linearno premico.
Iz rezultatov je torej razvidno, da z spreminjanjem določenih parametrov geosonde lahko
pridobimo boljše rezultate, ne da bi posegali v ponovno izvedbo globlje vrtine.
Vsi rezultati v nalogi so pridobljeni na realnem praktičnem delu, ki smo ga izvajali na izbrani
lokaciji v Vrtojbi pri Novi Gorici.

8

Tehnična analiza izkoriščanja geotermalne energije iz geosond za ogrevanje in hlajenje stavb.

ABSTRACT
The purpose of making this thesis is presentation of practical test of thermal conductivity
(TTO) in the area of Vrtojba (specifically Primorski tehnološki park – PTP) near Nova Gorica
in order to obtain conductivity parameters of soil on said location. Composition of the soil is
from dry gravel.
In order to exploit geothermal energy the borehole is neaded which has previously been
made by the drill. Further knowledge of variety of drilling techniques, such as those in this
thesis, contribute to the right choice of drilling technique for this purpose. After completion of
drilling the heat exchanger – geoprobe is installed. Geoprobe is usually polyethylene or steel
tube with a single, a double U-shaped or a coaxial form. After completed installation of the
probe the space between the bore hole wall and geoprobe must be injected in order to
increase the transfer of heat energy. In our practical example we used the method of
injecting the filter pipes in shallow geothermal energy.
Prior to the start of construction of probe is good to know how much the soil around it is
conductive. These data are obtained in the field by measuring the thermal response test
which is stored in the data memory as temperature development in a given period of time.
Test gives us data of temperature development in a given time period that are accurate
enough to evaluate soil conductivity and thermal resistance of the geoprobes. The method
used in this test is called theory of line source. This allows us to do further work in
dimensioning highly conductive heat exchangers. Additional physical basis regarding
operation of heat pumps are used for better understanding on functioning of the entire
system.
The thesis presents several individualcomponent assemblies of device for measuring the
thermal response tests, which are crucial for the functioning of the device. It also describes
the entire process of building a borehole of depth 11.4 m with driling rig Hydra Yoj 2 using
the technology of drilling DTH (Don the hole hammer), installation of highly condutive heat
exchanger, injection of geoprobe according to the method of cemenenting the filter tubes, the
course of the installation of measuring sensors type PT 100, mounting internal polyethylene
pipe and the connection to the external supply and return pipe of the device.
Measurements described were carried out for two types of probes, namely GEOPROBE 1
and GEOPROBE 2. The difference between two probes was in the the diameter of the inner
tube and in the vellocity of the flow of the working media. The results showed that in the
same soil GEOPROBE 1 was 28% les conductive as GEOPROBE 2. In both cases the
probes were evaluated with the heat transfer coefficient of system λ (W/mK) according to the
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method of the linear line source on the basis of rise of medium temperature of the liquid
medium as a function of time. The drawn logarithmic graph shows that temperature started to
rise after a specified period of time in a constant linear way independently of the time. Based
on the plotted graph we can approximate the upward curse with a linear line.
The results therefore indicate that with the modification of certain parameters of geoprobes
we can obtain better results without deepening the borehole.
All results in this paper were obtained by practical work, which was carried out at the
selected location in Vrtojba near Nova Gorica.
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SEZNAM OKRAJŠAV IN SIMBOLOV
Oznaka simbola

Poimenovanje

- Q1

Toplota hladnega rezervoarja

- Q2

Toplota toplega rezervoarja

- T1

Temperatura hladnega rezervoarja

- T2

Temperatura toplega rezervoarja

-A

Dovedeno delo

- ΔT

Sprememba temperature

- T0

Temperatura v vrtini pred vklopom grelca

-t

Čas vklopa grelca, čas dolžine ogrevalne sezone v urah
in sekundah

- Tvst

Vstopna temperatura

- Tizs

Izstopna temperatura

- Tzr

Temperatura zraka

-P

Grelna moč

-q

Toplotna učinkovitost geosonde

-r

Premer sonde

-λ

Toplotna prevodnost

-α

Toplotna difuzivnost

-Υ

Eulerjeva konstanta

- Cp

Specifična gostota

-ρ

Gostota

-π

Pi

-k

Naklon premice

-L

Dolžina geosonde

Oznaka okrajšave

Poimenovanje

- TTO

Test toplotne odzivnosti

- CFA

Continuous flight auger (tehnologija vrtanja)

- FA

Flight auger (tehnologija vrtanja)

- PTP

Primorski tehnološki park
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1. UVOD
Namen diplomske naloge je opisati razvoj optimalnega sistema za izkoriščanje geotermalne
energije na realnem primeru. Test toplotne odzivnosti je test, ki nam da podatke o
prevodnosti zemljine. Za opravljanje testa toplotne odzivnosti se uporablja posebna oprema,
katere del je geosonda položena v vrtino, del pa merilna naprava zunaj vrtine. Merilna
naprava zunaj vrtine ima nalogo neprestane cirkulacije delovnega medija ter shranjevanja
izmerjenih podatkov razvoja temperature v določenem časovnem

obdobju preko

temperaturnih senzorjev na vstopu in izstopu geosonde.
Ko vemo, koliko je zemljina prevodna, se lahko le na podlagi teh podatkov orientiramo o izbiri
števila vrtin, globini vrtine, moči toplotne črpalke ter vrste geosonde in injekcijske mase.
Podatki so pomembni tudi zato, da nam ni treba izdelovati globljih vrtin. Plitvejše vrtine pa
pomenijo nižji strošek izdelave.

1.1

Geosonde

Geosonda je orodje, ki izkorišča toploto zemljine ali tako imenovano geotermalno energijo.
Geosonda je le del sistema, ki pripomore k izrabi geotermalne energije. Ta je lahko vgrajena
vertikalno v vrtino, ki jo je potrebno predhodno izdelati (z vrtalnim strojem vrtamo vertikalno v
tla, tako da nastane cevasta odprtina določene globine) ali pa je položena horizontalno 2 m
globoko pod površino. V celoti je sistem sestavljen iz dovodne in povratne cevi in toplotne
črpalke, ki deluje po principu hladilnika. Črpa toploto iz zemlje in jo prenaša na sistem.
Notranja stran cevi geosonde je spiralne oblike, zaradi katere pri nižji hitrosti grelnega
sredstva zagotavlja turbulentni tok, kar pomeni, da je večji izkoristek odvzema toplote
zemljini [1, 22].

Slika 1: Vertikalna in horizontalna izvedba geosonde [2].
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Za določitev in izbiro pravega števila geosond ter globino vrtine, v katero vgradimo
geosondo, moramo poznati ogrevalne potrebe objekta. Poleg tega je zaželeno, da smo
seznanjeni s toplotno prevodnostjo tal (kamenine/zemljine). Sama vgradnja geosonde poteka
tako, da v zemljo najprej položimo polietilensko cev (geosondo), nato prazen prostor med
cevmi in ostenjem zemljine v celoti zalijemo z injekcijsko maso (mešanico vode in cementa).
Injekcijsko maso uporabljamo izključno zaradi tega, ker je odličen prevodnik toplote iz
okoliške zemljine na medij, ki se pretaka v ceveh geosonde [1].
Da dosegamo optimalno delovanje toplotne črpalke, je zaželeno, da je hitrost pretoka medija
v sondi čim manjša, kjer še dosega turbulentni tok. To pomeni, da je energija, ki jo porabi
obtočna črpalka, manjša. Poleg nižje obtočne hitrosti pridobimo tudi večji toplotni prenos iz
zemljine na grelno sredstvo v sondi zaradi omenjenega turbulentnega toka. Večji toplotni
izkoristek sonde pa prinaša manjšo obremenitev toplotne črpalke [22].
V praksi poznamo več vrst izvedb geosond, ki jih uporabljamo za vgradnjo v zemljino:
- Enojno in dvojno >U< sondo.
- Koaksialno izvedbo sonde.
Enojna in dvojna >U< sondo
Slika 2 (a in b) prikazuje enojno in dvojno U sondo. Deluje tako, da skozi en krak vstopi
ohlajen delovni medij, ki se po poti navzdol segreva in ogret vrača v toplotno črpalko [1].

Koaksialna izvedba sonde
Geosonda je sestavljena iz dveh cevi, notranje in zunanje. Delovanje je podobno kot pri
prejšnji. Skozi notranjo cev vstopa ohlajen delovni medij, po zunanji cevi pa se vrača v
toplotno črpalko ogret [1].
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Slika 2: Različne izvedbe geosond: a) enojna U geosonda, b) dvojna Ugeosonda, c) enojna koaksialna
geosonda, d) Complex izvedba geosonde [1].

Splošno

1.2

Že nekaj časa je v svetu poznano, da so tudi vrtine ključnega pomena za razvoj in življenje
človeške populacije. V splošnem je vrtanje s svojo raznoliko tehnologijo način prodiranja
vrtalnega orodja skozi hribino. S tovrstnimi deli so začeli že stari narodi, kot so Egipčani –
izdelava piramid s pomočjo diamantnih vrtalnih orodij pred 2550 do 2315 leti pr. n. št., Kitajci
– z vrtinami so pridobivali sol iz globine 660 m v obdobju 600 do 260 pr. n. št., ter
kartuzijanski menihi, ki so pridobivali vodo iz globin približno 330 m, leta 1126 n. št. Vrtanje v
pravem pomenu besede pa se je pričelo takrat, ko so začeli izdelovati prve vrtine za
pridobivanje nafte. To se je prvič zgodilo v Franciji, Cumberlandu (Kentucky, ZDA) okoli leta
1810. Za tem se je pričel razvoj tehnologije vrtanja na področju rotacije, patentirane v Veliki
Britaniji leta 1845. Sledil je prvi parni vrtalni stroj leta 1856, prva morska naftna ploščad
Santa Barbara – Kalifornija leta 1897, zatem še prvi dizelski rotacijski vrtalni stroj leta 1925 in
prva bentonitna izplaka leta 1929 [3, 4].
Vrtanje je postopek izdelave cilindrične luknje v zemljino skorjo s pomočjo vrtalnega orodja.
Vrtalno orodje poganja pogonski agregat primerne velikosti, ki je pogojen z velikostjo vrtine
ter karakteristikami hribine. Pridobljeni izvrtani obliki pravimo vrtina. Namen vrtine je
pridobivanje geoloških parametrov v zemljini skorji ali pridobivanje naravnih virov energije,
kot so nafta, plin, voda in geotermalna energija [3].

S tega vidika delimo vrtine po njihovem namenu na:
-

geotehnične in geomehanske vrtine

-

strukturne vrtine

-

raziskovalne vrtine
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-

vrtine za izkoriščanje mineralnih surovin

-

hidrogeološke vrtine

-

okoljske vrtine

-

vrtine za nafto in zemeljski plin

-

vrtine za izkoriščanje geotermalne energije

Geotehnično in geomehansko vrtanje je vrtanje za pridobitev parametrov lastnosti zemljin in
hribin. Ta način raziskav uporabljamo pred začetkom izvajanja gradbenih del na področju
infrastrukture, stavb, odlagališč ter v povezavi z ostalo gradnjo [3]. S strukturnim vrtanjem
odkrivamo geološke strukture, lege plasti, lokacije prelomov, narivov ter orientacije plasti [3].
Kadar uporabljamo raziskovalno vrtanje ter vrtanje za izkoriščanje mineralnih surovin,
pridobimo podatke na področju iskanja in raziskovanja novih nahajališč.
Ti podatki običajno zajemajo oblike in velikosti nahajališč, koncentracijo ter zalogo rude in
stratigrafske podatke. Poleg navedenih podatkov lahko iz vzorcev, pridobljenih pri vrtanju,
opravimo še geokemične ter geofizikalne raziskave [3]. Pri hidrološkem vrtanju v prvi fazi
raziskujemo ter odkrivamo podzemne vode, v drugi fazi pa jih poskušamo izkoriščati. Za
izkoriščanje podzemnih vod je potrebno izdelati več vrst vrtin, kot so vodnjaki za črpanje
vode, piezometri za opazovanje vode, vrtine za namakanje, oskrbo s pitno vodo, vodo za
tehnološke namene, ponikalne vrtine v rudnikih ter gradbene jame [3]. Pri metodi okoljskega
vrtanja izvajamo geotehnične in hidrogeološke vrtine z namenom spremljanja stanj in
opravljanja sprotnih meritev podzemnih voda. To izvajamo na lokacijah, ki so bolj dovzetne
za morebitno onesnaženje podzemnih voda, kot so odlagališča odpadnih snovi,
vodovarstvena območja, razni nasipi ter ostalo [3]. Kadar gre za vrtine z namenom
izkoriščanja geotermalne energije, je treba vedeti, kateri vir energije želimo uporabljati.
Nizkotemperaturni vir se uporablja pretežno za ogrevanje hiš s toplotno črpalko. Za takšen
način

izkoriščanja

geotermalne

energije

se

uporablja

plitve

vrtine.

Poleg

nizkotemperaturnega vira energije lahko koristimo tudi visokotemperaturni vir. Tega
uporabljamo za direktno uporabo pri ogrevanju večjih stanovanjskih objektov ter za
pridobivanje električne energije. Pri tem izkoriščanju geotermalne energije pridejo vpoštev
globoke vrtine [3]. Najgloblje pa so vrtine za nafto in zemeljski plin, saj lahko presegajo
globino tri tisoč metrov in več. Tovrstno vrtanje se izvaja na kopnem in v morju. Vrtine poleg
črpanja tekočih in plinastih ogljikovodikov (nafte in zemeljskega plina) služijo tudi za
raziskave in pridobivanje stratigrafskih informacij [3].
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2. TEHNOLOGIJE VRTANJA
Ne glede na to, kakšno tehnologijo vrtanja bomo izbrali, so vedno potrebne posamezne faze
izdelave vrtine. V prvi fazi vrtalno orodje ruši kamenino oziroma hribino, zato mora druga
faza poskrbeti za čiščenje navrtanih delcev iz dna vrtine, nato pride še zadnja, tretja faza, ki
vključuje zaključna dela v vrtini, kot so cevitev, cementacija ter vgrajevanje piezometrov,
geosond, filtrov in podobno [3, 5].
Glede na način tehnologije vrtanja poznamo:
-

Udarno vrtanje

-

Rotacijsko vrtanje

-

Vrtanje s spiralnimi svedri:

-

CFA in FA (continuous flight auger ter flight auger) tehnologijo vrtanja

-

Vrtanje s pomočjo komprimiranega zraka – direktno

-

Vrtanje s pomočjo vode oziroma izplake – direktno in indirektno z enojno in dvojno
cevjo

2.1

-

Udarno rotacijsko vrtanje

-

Vrtalno kladivo v vrtini – DTH tehnologija vrtanja (down the hole hammer)

-

Vrtalno kladivo izven vrtine (tophamer) – pnevmatsko in hidravlično kladivo

Udarno vrtanje

Udarno vrtanje je tehnologija, ki je zasnovana na principu prostega pada vrtalnega dleta in
kladiva. Gre za periodično dvigovanje in spuščanje vrtalnega orodja v vrtino, kar nam
posledično zagotavlja vedno globlje napredovanje vrtanja. Pri tem moramo z vsakim
udarcem v vrtino vrtalno orodje zasukati za določen kot, s katerim dosežemo, da vrtalno
orodje vedno udarja po drugem sosednjem mestu hribine. Pri napredovanju vrtanja je
gladina prodiranja dleta premosorazmerna s silo, vloženo pri prostem padu vrtalnega
drogovja. Na napredek vrtanja vplivajo še dejavniki, kot so kot vrtalnega dleta ter trenje med
dletom in ostenjem vrtine [3, 5].
Udarno vrtanje tako ločimo na dva posamezna sklopa; drobljenje kamenine in čiščenje
navrtanine iz dna vrtine na površje. Prvi sklop drobljenja kamenine poteka z udarci vrtalnega
dleta, ki prosto pada v vrtino. Povzročitelj drobljenja kamenine je lastna teža vrtalnega dleta
in seveda, kot sem omenil že zgoraj, rotiranje ter geometrija tega orodja. Vrtalno dleto ves
čas visi na jekleni vrvi, ki je vpeta v konico vrtalnega stolpa. Pri tem imata pomembno vlogo
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tako vrtalni stolp, kot tudi jeklena vrv. Vrtalni stolp mora biti dovolj visok ter stabilen, jeklena
vrv pa dovolj močna, da lahko preneseta celotno težo vrtalnega drogovja. Drugi sklop je
čiščenje navrtanine oziroma iznos delcev iz dna vrtine. Ta nastopi takrat, kadar se na dnu
vrtine nabere dovolj delcev, ki nam onemogočajo nadaljnje vrtanje. V tem primeru se
poslužujemo posebnega orodja. To je votla cev. Votlo cev vstavimo v vrtino. V določenem
trenutku, ko je votla cev pretežno napolnjena z navrtanino, ima možnost zaprtja spodnjega
dela z zapiralno loputo. Zapiralna loputa preprečuje ponovno zasipanje navrtanine v vrtino pri
iznosu iz nje. To ponovimo tolikokrat, dokler iz vrtine ne odstranimo vsega navrtanega
materiala [3, 5].

Slika 3: Vrtalni stroj z udarnim kladivom [5].

Prednost udarnega vrtanja je v tem, da je vrtalna oprema enostavna za uporabo, poleg tega
pa se na njej pojavlja zelo malo okvar. Z njo dosegamo težje dostopna mesta, brez težav jo
lahko uporabljamo v različnih sedimentih in kameninah. Tehnologija vrtanja je primerna tudi
za jemanje vzorcev tal. Glede na nizko ceno vrtanja je ta tehnologija zelo učinkovita [3, 5].
Slabost udarnega vrtanja je poleg velike teže vrtalne garniture tudi v tem, da je vrtanje
omejeno na relativno plitve globine (max 1000 m, pogosto samo do 100 m). Zaradi
nestabilnih sedimentov in vdorov vode je cevitev vrtine oteženo, vrtanje pa je časovno
dolgotrajno [3, 5].
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2.2

Rotacijsko vrtanje

Za razliko od udarnega vrtanja, pri katerem drogovje vključno z vrtalnim dletom udarja po
kamenini ali zemljini v vrtini, gre pri rotacijskem vrtanju samo za rotacijo vrtalnega orodja.
Lastna teža vrtalnega drogovja ustvarja dovolj veliko vertikalno potisno silo navzdol na
rotirajoče orodje, tako da

pred sabo ruši hribino. Za razliko od udarnega vrtanja je ta

tehnologija zvezna, saj nam omogoča sprotno odstranjevanje navrtanih delcev na površino
vrtine [3, 5].
Princip delovanja rotacijskega vrtanja je v načinu rušenja zemljine ali kamenine z vrtalnim
orodjem, kot je dleto. Ta način rušenja zajema prenos rotacije iz glavnega pogona (pogonska
glava ali rotacijska miza) preko vrtalnega drogovja na vrtalno orodje. Vrtalno orodje (dleto)
poskrbi, da se dno vrtine struži, reže ali drobi. Za pogon vrtalnega drogovja lahko
uporabljamo pogonsko glavo ali rotacijsko mizo. Pri pogonski glavi se rotacija preko nje
prenaša na vrtalno drogovje. Istočasno ima pogonska glava nalogo vertikalnega potiskanja
vrtalnega drogovja, ki ji omogoča premikanje gor in dol po stolpu. Pri uporabi rotacijske mize
je to fiksna plošča, na kateri poteka rotacija vrtalnega drogovja. Za obtežitev se poleg
lastnega vrtalnega drogovja uporablja tudi teža kelly droga, ki je vpet v rotacijsko mizo.
Prenos obtežbe s kelly droga na vrtalno drogovje se vrši izključno z drsenjem omenjenega
skozi rotacijsko mizo. Poleg dodatne obtežbe ima kelly drog pomembno vlogo pri tovrstni
tehnologiji vrtanja, saj se preko njega prenaša rotacija na vrtalno drogovje. Kelly drog ima
šestkotno ali kvadratno obliko [3, 5].

Slika 4: Vrtalne glave: a) rotacijska glava, b) kelly drog, c) kelly drog z rotacijsko mizo [5].
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Prednost rotacijskega vrtanja se kaže pri izdelavi globokih vrtin (nad 1000m), lahko ga
koristimo za vrtanje v različne litologije, poleg tega je vrtanje zelo hitro in učinkovito [3].
Slabost rotacijskega vrtanja je začetna investicija v opremo. Popravila so draga, za izvedbo
del je potrebna velika površina. Pridobljeni vzorci so slabi zaradi drobcev in izplake, razen
kadar se uporablja tehnologijo jedrovanja [3].

Ker je tehnologija vrtanja zvezna, kar pomeni, da lahko sproti odstranjujemo navrtane delce
na površje, obstajata dva načina vrtanja:
-

Vrtanje s pomočjo komprimiranega zraka – direktno

-

Vrtanje s pomočjo vode oziroma izplake – direktno in indirektno vrtanje z enojno in
dvojno cevjo [3, 5].

Slika 5: Iznos navrtanine na površje po različnih izvedbah: a) direktno izpiranje, b) indirektno izpiranje z
enojno cevjo, c) indirektno izpiranje z dvojno cevjo [5].

2.2.1 Vrtanje s pomočjo komprimiranega zraka – direktno
S kompresorjem zagotovimo dovoljšnjo količino zraka, ki ga pod pritiskom vpihujemo v
vrtalno drogovje med izvajanjem rotacijskega vrtanja. Ko pride zrak po drogovju navzdol v
stik z delci, jih prične potiskati po ostenju vrtine navzgor na površino. Ta način odstranjevanja
navrtanih delcev je primernejši zaradi hitrejšega napredovanja. Ostenje vrtine se ne zamaže,
kot če bi vrtali z izplako in vrtine po zaključenem vrtanju ni treba dodatno izpirati. Edina
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slabost vrtanja s pomočjo komprimiranega zraka se pojavi pri večjih globinah, ko zračni tlak
ne zmore več iznašati navrtanih delcev na površje [3, 5].

2.2.2 Vrtanje s pomočjo vode ali izplake – direktno in indirektno vrtanje z
enojno in dvojno cevjo
Pri tovrstnem načinu vrtanja se poslužujemo direktnega in indirektnega izpiranja navrtanih
delcev na površino s pomočjo vode ali izplake [3, 5].
Direktno
Direktno izpiranje navrtanih delcev deluje po podobnem principu kot pri vrtanju s pomočjo
komprimiranega zraka, s to razliko, da za izplačni medij uporabljamo vodo ali izplako. Voda
ali izplaka potuje po vrtalnem drogovju vertikalno do točke, kjer pride v stik z navrtanimi delci,
nakar jih prične potiskati med ostenjem vrtine ter vrtalnim drogovjem navzgor proti površju [3,
5].

Indirektno
Indirektno izpiranje navrtanih delcev na površino je princip, pri katerem tekočina ali izplaka
potuje med vrtalnim drogovjem in ostenjem vrtine navzdol, kjer čisti dno vrtine, nakar se
vrača z navrtanimi delci po notranji strani drogovja na površino v bazen z izplako. Pri
direktnem in indirektnem izpiranju se zaradi izplake in navrtanih delcev ostenje vrtine
zamaže, kar pomeni, da moramo vrtino dodatno izpirati. Razen v

primeru, ko gre za

indirektno izpiranje navrtanih delcev iz vrtine z dvojno cevjo. To pomeni, da tekočina ali
izplaka, ki prihaja v vrtino med ostenjem zunanje in notranje cevi, očisti dno vrtine in se vrača
po notranji cevi na površje [3, 5].
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Slika 6: a) direktno, b) indirektno z enojno cevjo, c) indirektno z dvojno cevjo [5].

2.2.3 Vrtanje s spiralnimi svedri
Pri tej tehnologiji vrtamo s posebej oblikovanimi spiralnimi svedri, ki imajo na spodnjem delu
svedra rezalne nože. Ta tehnologija je primerna samo za mehke hribine. Vrtalni stroj, s
katerim vrtamo, mora zagotoviti dovolj veliko potisno silo in navor za vrtenje spiralnega
svedra okoli lastne osi. Navrtani delci se na površje transportirajo po kontinuirani spirali. Ta
tehnologija zaradi vrtanja v mehkejše sedimente v večini primerov zahteva, da se vrtino
sproti cevi z zaščitno kolono. Razen v primeru, ko gre za vrtanje s CFA in FA tehnologijo. [3,
5, 7]

Slika 7: primer različnih izvedb spiralnih svedrov [7].
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2.2.4 CFA in FA (continuous flight auger ter flight auger) tehnologija vrtaja

Je tehnologija zvezno spiralnega vrtanja, ki temelji na tem, da se vrtina izvrta in injektira v
enem neprekinjenem procesu z uporabo zvezno spiralnega svedra. Tako postopek izdelave
vrtine delimo v dve fazi [8]:
-

faza vrtanja

-

faza injektiranja

Faza vrtanja pri CFA tehnologiji
Osnovna ideja vrtanja je, da se krila spiralnega svedra pri vrtanju prav tako kot pri prejšnji
tehnologiji napolnijo z zemljino, kar pomeni, da zemljina, ki je nabrana na krilih, zagotavlja
zadostno bočno oporo celotne vrtine. Če se sveder potiska hitro glede na stopnjo prodiranja
v tla, potem je zvezno spiralno vrtanje kot neke vrste Arhimedova črpalka, ki izvrtano
zemljino transportira na površje. Posledica iznosa navrtanih delcev na površje je, da se med
vrtanjem obseg tal v razsutem stanju poveča in da nekaj volumna zavzame že samo spirala,
zato je pomembno, da se del zemljine že med vrtanjem pošilja na površje. Ključni cilj zvezno
spiralnega vrtanja je hitrost vrtanja in vrtina, izvrtana z enakomernim in neprekinjenim
poskusom. Če so vsi ti pogoji izpolnjeni, se bo čas vrtanja v primerjavi z ostalimi
tehnologijami skrajšal, prav tako pa tudi stroški vrtanja [8].

Slika 8: Vrtalni stroj s CFA tehnologijo vrtanja [9].
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Faza vrtanja pri FA tehnologiji
Poleg navadnih spiral poznamo tudi zvezne spirale za bočno izrivanje zemljine. Te spirale se
uporabljajo, kadar se pojavijo v hribinah plasti, ki so trše od običajnih, tako da vrtalni stroj ne
more dovolj hitro prodirati skozi njih oziroma nima dovolj navora ali potisne sile za porivanje
spirale navzdol, kar posledično zavira hitrost napredovanja. Zaradi trših plasti od običajnih se
lahko v mehkejših plasteh pojavijo nepravilnosti v obliki razkopa. Posledica tega je
pogrezanje terena na površju. To rešimo z uporabo bočne spirale. Gre za svedre, ki imajo
znotraj veliko centralno cev, pogosto neke vrste izbokline, ki med vrtanjem po celotni vertikali
vrtine navrtani material bočno izrivajo. S tem načinom izdelave vrtine pri šibkejših predelih
plasti proces prepreči pogrezanje tal ter poveča zgoščenost ostenja vrtine [8].

Slika 9: Vrtalni stroj s FA tehnologijo vrtanja [12].

Faza injektiranja
Ko je faza vrtanja zaključena in sveder (spirala) prodre do zahtevane globine, se prične faza
injektiranja. Injekcijsko maso se črpa pod pritiskom skozi centralno cev spirale na dno vrtine.
Medtem ko injekcijsko maso črpamo pod tlakom, se sveder gladko in v eni neprekinjeni
potezi dviguje iz vrtine. Ko sveder doseže površino tal in injekcijska masa zapolni vrtino, se v
celoti navrtane delce, ki jih sveder pritovori na površino, odstrani z območja. Temu sledi
vgradnja armature, ki jo spustimo v tekočo injekcijsko maso do zahtevane globine [8].
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Slika 10: Faze izvedbe vrtine pri CFA in FA tehnologiji vrtanja: 1-2) začetna faza vrtanja, 2) priprava na
injektiranje, 3) injektiranje, 5) faza vgradnje armature [8].

Pogoji, ki vplivajo na izbiro CFA in FA tehnologije vrtanja
Zvezno spiralno vrtanje je najbolj učinkovito v relativno enotnih pogojih tal, kjer je mogoče
opredeliti in učinkovito vzdrževati optimalno hitrost napredovanja. To dosežemo, če so tla
srednje trda glinena tla, utrjen pesek ali šibka apnenčasta tla, muljasta in glinena ali ilovnata
tla ter v primeru srednje gostega do gostega muljastega peska ali pa grobega peska [8].
V nasprotnem primeru se lahko ta tehnologija izkaže za neučinkovito. Če so tla zelo mehka,
tako da prihaja do težav s stabilnostjo tal pri temeljih oziroma če tla vsebujejo pesek s plitvo
podzemno vodo. Tu se pojavijo težave pri hitrosti napredovanja z vrtanjem. Neprimerne so
Geološke formacije, ki vsebujejo praznine, vodne žepe, zelo mehka ali trda tla ter tekoče
vode, so neprimerne. Neprimerne so tudi vse talne razmere, ki zahtevajo daljše temelje od
35. V tem primeru gre za talne razmere z globokimi tekočimi peščenimi plastmi, kar bi zelo
oslabilo bočno stabilizacijo vrtine [8].
Če vse skupaj povzamemo, je zvezno spiralno vrtanje najbolj učinkovito tam, kjer so
geotehnične in projektne zahteve ugodne in sta produktivnost ter ekonomičnost takšnih
konstrukcij visoka [8].
Uporaba CFA tehnologije pri vrtanju geosond
Ta tehnologija vrtanja je primerna tudi za izdelavo vrtin z namenom vgradnje geosond. Edina
razlika bi bila v tem, da bi po končanem injektiranju namesto armature v vrtino vgradili sondo.
Zvezno spiralno vrtanje omogoča hitro namestitev stroja, če ima dobro delovno izhodišče za
premikanje po gradbišču. Kapacitete izvrtanih vrtin v metrih na dan znašajo od 300 do 450 m
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(če so pogoji idealni tudi do 1500 m). Premeri vrtanja znašajo od 300 do 450 mm. Vse skupaj
še dodatno nakazuje na to, da bi bila ta tehnologija zelo primerna ter cenovno spodbudna, če
bi morali v normalnih pogojih izvrtati 10 vrtin, globokih 20 do 30 metrov in premera do 200
mm.

2.3

Udarno-rotacijsko vrtanje

Udarno-rotacijsko vrtanje predstavlja kombinacijo udarnega in rotacijskega vrtanja, kar
pomeni, da kladivo periodično udarja, medtem ko se drogovje ves čas vrti. Ta način izdelave
vrtine je primeren za trdne in mehke hribine in je precej hitrejši od samega udarnega vrtanja,
vendar je včasih počasnejši od rotacijskega vrtanja zaradi praznega hoda vrtalnega kladiva.
Napredovanje vrtanja je odvisno od različnih dejavnikov, kot so teža vrtalnega orodja (vrtalno
kladivo, vrtalno drogovje), število udarcev, merjenih v enoti časa (udarec/min), volumen
vrtine, gostota in količina navrtanega materiala ter nenazadnje od ostrine rezila. Princip
udarnega vrtanja je v osnovi isti kot pri udarnem vrtanju. Vsak udarec bata po orodju se
prenaša po drogovju na rezilo in posledično iz rezila na dno vrtine. Pomembno je, da je rezilo
neprekinjeno v dotiku z dnom vrtine, kar pomeni, da v nasprotnem primeru, če pogoj ni
dosežen, pride do mrtvega hoda in posledično do manjšega napredka. Učinek rotacije
vrtalnega drogovja, katerega vrtljaji se prenašajo na vrtalno orodje, poskrbi, da vrtalno orodje
udari vedno po drugem mestu na dnu vrtine. Število obratov, ki je predvsem odvisno od
trdote hribine, znaša med 80 ÷ 150 obratov/min, kot zasuka vrtalnega orodja pa 10 ÷ 20
stopinj [3, 5, 10].

Iz tega sledi, da udarno-rotacijsko vrtanje delimo v tri faze:
-

udar bata – periodično udarja v vrtalnem kladivu, ki preko vrtalnega drogovja prenaša
udarec na vrtalno orodje, ki drobi hribino.

-

rotacija drogovja – ta se vrti, medtem ko kladivo udarja po vrtalnem drogu.
Posledično zaradi vrtenja vrtalna krona ali dleto udari vedno na različno lego hribine.

-

obtežba dleta ali potisna sila – je sila, s katero potiskamo vrtalni sveder proti hribini
[3, 10].

Vrste pogonskih kladiv, ki jih uporabljamo pri tej tehnologiji so:
-

vrtalno kladivo v vrtini – DTH tehnologija vrtanja (Downtheholedrilling)

-

vrtalno kladivo izven vrtine (Tophammer) - pnevmatsko in hidravlično kladivo¸[3, 10].
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2.3.1 Vrtalno kladivo v vrtini – DTH tehnologija vrtanja (Down the hole
hammer)
Vrtalno kladivo v vrtini deluje tako, da bat, ki je vgrajen v vrtalnem kladivu, na katerem je
nameščena vrtalna krona, nanjo posredno prek komprimiranega zraka prenaša udarce.
Omenjeno pogonsko sredstvo, ki premika bat v vrtalnem kladivu vertikalno gor in dol, je
komprimiran zrak. Dovajamo ga po sredini vrtalnega drogovja. Rotacija vrtalnega drogovja
se zgodi že na površini s pomočjo rotacijskega pogona. Komprimiran zrak poleg udara bata v
vrtalnem kladivu zagotavlja tudi iznos navrtanih delcev na površino preko odprtin na
spodnjem delu vrtalnega kladiva. Princip je isti kot pri rotacijskem vrtanju, kadar gre za
direktno izpihovanje navrtanih delcev med drogovjem in ostenjem vrtine. Ker se udarci
izvajajo neposredno na dnu vrtine, je izkoristek prenosa energije na vrtalno kladivo izjemno
velik, kot če bi se udarce izvajalo na površju vrtine s pomočjo vrtalne glave, pritrjene na
vrtalnem stroju. Kombinacija rotacije vrtalnega drogovja in udarcev bata v vrtalnem kladivu
pomeni učinkovito drobljenje hribine [11].

Tako je DTH tehnologija vrtanja primerna za izdelavo visoko kakovostne vrtine, saj se s
tovrstno tehnologijo lahko vrta v trše in mehkejše hribine. Pogosto se jo uporablja v rudarstvu
za vrtanje minskih vrtin, v gradbeništvu, v naftni in plinski industriji ter za iskanje vodnih virov.
Metoda je izjemna tudi v drugih pogledih, kot so okoljski in družbeni problemi, saj ustvarja
veliko manj hrupa in vibracij od marsikatere druge metode vrtanja, zato se jo lahko neovirano
uporablja v mestih ter drugih gosto poseljenih območjih [11].

Slika 11: DTH (down the hole drilling) vrtalno kladivo [11,13].
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2.3.2 Vrtalno kladivo izven vrtine (Tophammer) - pnevmatsko in hidravlično
kladivo
V dosedanji praksi so se hidravlična kladiva izkazala za bolj učinkovita od pnevmatskih.
Njihovo obratovanje je pri višjih tlakih, tlačne izgube pa so zaradi zahtevane tesnosti
minimalne. Prenos energije se dogaja preko batov. V povezavi s tem je energija pri
hidravličnih kladivih bolj učinkovito izrabljena. Zaradi tega imajo hidravlična kladiva večje
vrtalne sposobnosti kot pnevmatska. Poleg tega so primerna za podzemno uporabo, ker so
manj hrupna in ne povzročajo nastanka megle [10].
V osnovi tako pnevmatsko kot tudi hidravlično kladivo delujeta s popolnoma istim namenom.
Obe poskrbita za rotacijo ter udarjanja po vrtalnem drogovju, ki je privijačeno na glavo
kladiva. To prenaša vloženo energijo preko njegove celote na rezilo, ki je na spodnjem delu
vrtine [10].

Slika 12: a) hidravlično pogonsko kladivo, b) pnevmatsko pogonsko kladivo [10].

Pri zgoraj navedenih primerih udarno-rotacijskega vrtanja je treba dno vrtine sproti čistiti. To
naredimo s postopkom izpihovanja (zračno) oziroma izplakovanja (vodno ali s peno) [10].
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Postopka potekata po istem principu kot pri rotacijskem vrtanju in sicer direktno preko
vrtalnega drogovja na dno vrtine. Ko prideta zrak ali tekočina v stik z navrtanimi delci, jih
začneta potiskati po obodu vrtalne garniture in ostenju vrtine navzgor [3, 5].
Prednost vrtanja se odraža v trdih kameninah, kjer je vrtanje hitrejše kot samo rotacijsko
vrtanje. Vrtamo lahko v različne litologije [3].

Slabosti tovrstnega vrtanja pa so v tem, da je vrtanje neprimerno za sedimentne in mehke
kamenine. V primeru vrtanja pod gladino vode, pa mora stisnjeni zrak premagovati tudi
hidrostatski tlak vode [3].

2.4

Injektiranje

To je postopek zapolnjevanja vrtine s posebno maso, imenovano injekcijska masa, ki jo
predhodno pripravimo na lokaciji izvajanja del po končanem vrtalnem delu. Namen
injektiranja je poleg zapolnitve medprostora med ostenjem vrtine in ostenjem geosonde ter
prenosa toplote med steno cevi in steno sonde tudi zaščita vrtine pred porušitvijo. Če vrtina
ni namenjena za pridobivanje geotermalne energije, se vanjo namesto geosonde predhodno
vtisne cevni ščit, okrog katerega se prične faza injektiranja oziroma cementiranja. Po
zaključeni fazi injektiranja cevni ščit potegnemo iz vrtine. Postopek injektiranja se prične na
dnu vrtine in tako poteka do vrha oziroma do ustja vrtine [7, 14].
Največkrat se poslužujemo direktnega načina injektiranja. Delo izvedemo tako, da na ustje
vrtine pritrdimo prirobnico s pokrovom, na kateri je nameščena cev z ventilom. Skozi to cev
vrtino najprej napolnimo do vrha z izplačnim medijem, nakar pričnemo s pomočjo črpalke
pod pritiskom v vrtino črpati injekcijsko maso. To počnemo vse dokler se na vrhu vrtine ne
pojavi injekcijska masa. Pri injektiranju je treba biti pozoren na količino injekcijske mase.
Potrebno količino injekcijske mase pridobimo na podlagi podatkov o premeru vrtine in
premeru geosonde, ki se jo vgrajuje v vrtino. Ker obstaja možnost nepravilnosti izvrtane
vrtine, se temu doda še korekcijski faktor [7].
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Slika 13: Faze injektiranja vrtine [7].

Cementacija filterskih cevi v plitvih vrtinah
Spodnja slika (slika 14) prikazuje način cementiranja, pri katerem v vrtine vgrajujemo filterske
cevi. Pri filterskih ceveh je pomembno, da je v coni filtrov okoli cevi območje zasipa, šele nad
tem območjem lahko vrtino cementiramo. Ta način cementiranja poteka skozi vod za
cementacijo, ki je vgrajen v medprostor vrtine. Skozi vod pod pritiskom vtiskamo cementno
mešanico. To počnemo toliko časa, dokler cementna mešanica ne pride na površje vrtine. Pri
tem pazimo, da je vod med izvajanjem cementacije ves čas pod gladino cementne
mešanice. Da cementna mešanica ne bi pronicala v filterski zasip na prehodu med tem in
cementno mešanico, vgradimo glineno – cementni most ali most, narejen iz granul gline [7].
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Slika 14: Prikaz cementiranje filterskih cevi v plitvih vrtinah [7].

Izdelava geosond
Kadar gre za injektiranje geosonde za uporabo topletne črpalke, mora biti izvedba
injektiranja v čim bolj tesnem stiku s steno geosonde in steno vrtine. S tem dosežemo boljšo
prevodnost toplotne energije iz zemljine preko injekcijske mase na geosondo. Material
injekcijske mase, ki ga uporabljamo, je običajno zmes vode, cementa, betonita ter gotovih
izdelkov, posebej namenjenim za geosonde. Če hočemo povečati prevodnost injekcijske
mase, lahko zraven dodamo še kremenčevo moko ali grafit. Dodatek kot je betonit izboljšuje
tesnilni učinek injekcijske mase, vendar je občutljiv na spremembe temperature ter poslabša
toplotno prevodnost. Za 1 m3 suspenzije se uporablja mešanico med vodo, betonitom in
cementom na takšen način, da dobimo gostoto suspenzije1,33 g/cm3 [14]. Če želimo temu
razmerju povečati toplotno prevodnost, dodamo materiale z visoko specifično gostoto, kot so
kremenčev pesek, grafit ali moka, lahko pa uporabljamo tudi različne izvedbe cementov za ta
namen. Injekcijsko maso pripravljamo v mešalniku na lokaciji izvedbe vrtine. Da preprečimo
nastajanje grudic v mešalniku, moramo najprej pripraviti suspenzijo vode in betonita. To
počnemo toliko časa, dokler grudice popolnoma ne izginejo. Šele nato pričnemo suspenziji
dodajati cement ter ostale dodatke. Injekcijsko suspenzijo nato pretočimo v agitator, ki s
počasnim mešanjem injekcijski suspenziji ohranja enakomerno gostoto [14].
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3. FIZIKALNE OSNOVE IZRABE GEOTERMALNE TOPLOTE
IZ PLITVIH VRTIN
3.1

Splošno

Da bi izkoristili ustrezen vir toplotne energije izpod površja zemeljske skorje, je treba imeti
ustrezen način izrabe toplotne energije. Za to uporabljamo toplotno črpalko, vključno z
izmenjevalcem toplote, ki je vgrajen v vrtino.
Toplotna črpalka je naprava, ki služi za ogrevanje stanovanjskih prostorov in sanitarne vode.
Princip delovanja toplotne črpalke je v osnovi isti kot pri delovanju hladilnika, s to razliko, da
poteka pri sistemu toplotne črpalke termodinamični krožni proces v obratni smeri. To pomeni,
da toplotna črpalka v našem primeru odvzema toploto okoliški hribini v vrtini in jo oddaja v
prostor, medtem ko hladilnik ohlaja svojo notranjost z odvzemom toplote živilom in jo
prenaša na svojo zunanjost. Pridobljeno toplotno delo v toplotni črpalki je torej rezultat
termodinamičnega krožnega procesa. Za ustrezno delovanje termodinamičnega krožnega
procesa ima toplotna črpalka štiri ključne elemente, ki najbolj vplivajo na njeno delovanje. To
so uparjalnik, kompresor, kondenzator in ekspanzijski ventil. Namen posameznih delov je, da
zagotovijo ustrezno opravljeno delo, ki se v končnem stanju izraža kot toplotna energija za
segrevanje stanovanjskih prostorov ali sanitarne vode. Če gledamo spodnjo sliko (sliko 15)
shematskega prikaza delovanja toplotne črpalke, lahko vidimo, da se proces delovanja
toplotne črpalke prične v uparjalniku (2), ki odvzame toploto iz okolice (v našem primeru iz
vrtine) preko toplotnega izmenjevalca (1), v katerem se pretaka tekoč medij. Delovna snov
(hladilno sredstvo) se začne v uparjalniku po odvzeti toplotni energiji iz zemeljskega vira
uparjevati in potovati proti kompresorju (3). Na poti skozi kompresor se prične proces
stiskanja dovedene pare hladilnega sredstva na višji tlačni in temperaturni nivo. Segreta in
stisnjena para nadaljuje pot do kondenzatorja (4), v katerem kondenzira in prične oddajati
kondenzacijsko toploto ogrejevalnemu mediju (5), ki ogreva stanovanjske prostore in
sanitarno vodo. Sledi še zadnja faza termodinamičnega krožnega procesa v ekspanzijskem
ventilu (6). Ta poskrbi, da se delovna snov (hladilno sredstvo), ki je bila predhodno stisnjena
na višji tlačni in temperaturni nivo, povrne v začetno stanje kot je v uparjalniku (2). Proces se
krožno ponavlja [15, 16, 17, 18].
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Slika 15: Shematski prikaz delovanja toplotne črpalhe [20].

3.2

Prikaz delovanja toplotne črpalke po Mollierovem diagramu

Potek delovanja toplotne črpalke, kot je razviden iz zgornje slike (slika 15) lahko prikažemo
tudi na spodnjem Mollierovem diagramu. Pri tem vidimo, da v prvi fazi delovanja
termodinamičnega krožnega procesa, ki poteka od točke 1 do točke 2, delovna snov
odvzame toploto hladnemu telesu (toplota zemljine) s pomočjo izparevanja. Ta proces poteka
v uparjalniku. Odčitana razlika na abcisni osi med točko 1 in točko 2 je 200, kar pomeni, da je
to količina delovne toplote, odvzeta od oklice. Iz diagrama je razvidno, da se pri temperaturi
in tlaku 5 bar vrši fazna sprememba izparevanja. V drugi fazi delovanja termodinamičnega
krožnega procesa, ki poteka od točke 2 do točke 3, vidimo, da delovno snov adiabatno
stisnemo na višji tlačni in temperaturni nivo. Posledično tlak naraste na 15 bar in temperatura
na 40℃. V temu delu je delo, ki ga vloži kompresor 35 kJ/kg. Tretja faza predstavlja potek
termodinamičnega krožnega procesa od točke 3 do točke 4. Ta poteka v kondenzatorju. V tej
fazi se začne kondenzacija delovne snovi, kar pomeni, da se delovna snov fazno ponovno
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spreminja v tekočino. Pri tej spremembi delovna snov oddaja 235 kJ/kg toplote. V zadnji,
četrti fazi termodinamični krožni proces poteka od točke 4 do točke 1. Delovna snov se med
točkama 4 in 1 v ekspanzijskem ventilu razpne in povrne na začetni tlak 5 bar in temperaturo
0℃ [20].

Graf 1: Prikaz delovanja toplotne črpalke po Mollierov-em diagramu [20].

Medij za prenos toplote v toplotnem izmenjevalcu
Medij, ki ga uporabljamo za prenos toplote v toplotnem izmenjevalcu, je tekoča snov, zmes
vode in sredstev proti zamrzovanju. To so običajno enovalentni in dvovalentni alkoholi, glikoli,
soli mravljične kisline, soli ocetne kisline, soli solne kisline ter soli ogljikove kisline [14].
Na podlagi tega so bili razviti določeni kriteriji za izbiro medija za prenos toplote. Kriteriji
temeljijo na parametrih kot so uporabna temperatura (antifriz), toksičnost, lastnosti korozije,
občutljivost na kisik, viskoznost (glede na temperaturni režim se lahko viskoznost pri nižji
temperaturi poveča, kar posledično vpliva na izgubo tlaka). Glede na naštete kriterije se
uporablja medije, kot so glikol, organske soli in anorganske soli. Glikol ima dolgo življenjsko
dobo in dobro zaščito pred zmrzovanjem, vendar pa postane njegova viskoznost pri nižji
temperaturi relativno visoka. Organske soli imajo prav tako dobro zaščito pred zmrzovanjem,
pri nizki temperaturi ohranjajo nizko viskoznost in ne povzročajo korozije, medtem ko se pri
višji temperaturi pojavlja tveganje povzročanja korozije. Po učinkovitosti so organskih solem
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zelo podobne anorganske soli. Pri višji temperaturi se tudi pri njih pojavi tveganje
povzročanja korozije, če pri polnitvi v toplotni izmenjevalec ne pazimo na to, da popolnoma
odstranimo zračne mehurčke iz njega [14].
Hladilno sredstvo
Hladilno sredstvo se uporablja v termodinamičnem krožnem procesu (toplotni črpalki).
Hladilno sredstvo so lahko različne snovi, ki v uparjalniku s sprejemanjem toplote spreminjajo
svoje agregatno stanje in pod pritiskom segrete na višjo temperaturo v kondenzatorju
oddajajo toploto. Za hladilno sredstvo uporabljamo posamezne snovi ali zmesi le-teh.
Običajno so to fluorirani ogljikovodik, čisti ogljikov vodik (tekoči plin kot sta butan in propan)
in ogljikov dioksid. Zaradi možnosti poškodb in s tem povezanega morebitnega izpusta plinov
v okolje, se ne sme uporabljati določenih vrst snovi, ki bi lahko močno vplivale na učinek
tople grede oziroma bi imele še druge negativne učinke [14].

3.3

Grelno število

Grelno število je razmerje med pridobljeno toplotno energijo in vloženim delom. To pomeni,
da je vsa toplota, ki jo pridobimo iz okolice (v našem primeru iz zemljine), praktično
brezplačna energija. Ker toplota po naravni poti teče iz toplejšega telesa na hladnejše telo, jo
moramo za obraten proces iz nizko temperaturnega nivoja dvigniti na visok temperaturni
nivo. To storimo tako, da že pridobljeni toploti dodamo delo s pomočjo električne energije, ki
poganja agregat kompresorja in ventilatorja. Če vzamemo za primer, da je razmerje med
plačano električno energijo in energijo, pridobljeno iz našega vira, 1:3, lahko sklepamo, da je
pri 3 kW pridobljene toplotne energije potrebno 1 kW plačati, ostala 2 kW pa sta brezplačna
[18].
Primer izračuna grelnega števila iz podatkov, pridobljenih po zgornjem diagramu:

Slika 16: Prikaz termodinamičnega krožnega procesa v toplotnem stroju, kjer termodinamični krožni
proces poteka od Q1 (T1) proti Q2 (T2 ) [20].
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- Q1 Toplota hladnega rezervoarja
- Q2 Toplota toplega rezervoarja
- T1 Temperatura hladnega rezervoarja
- T2 Temperatura toplega rezervoarja
Izračun grelnega števila po enačbi za izračun razmerja toplotnega toka in moči:
Enačba 1: Izračun grelnega števila po enačbi za izračun razmerja toplotnega toka in moči [20].

𝑄2
𝑇2
=
𝐴
𝑇2 − 𝑇1
Zgoraj odčitani podatki iz Mollierovega diagrama so:
𝑇1= 0℃ = 273𝐾
𝑇2 = 40℃ = 313𝐾
𝐴 = 1𝑘𝑊
𝑄2 =?

𝐴
𝑇2
313𝐾
=
=
= 7.8
𝑄2 𝑇2 − 𝑇1 313𝐾 − 273𝐾

Rezultat kaže, da bi bilo grelno število toplotne črpalke pri zajemanju hladnega zraka
temperature 0℃ in oddane temperature 40℃ pri vrednosti 7.8. To pomeni, da bi z vloženim
1kW grelne moči (A) pridobili 7,8 kW toplote (𝑄2 ) [20].
V zaključku ugotovimo, da je učinek toplotne črpalke višji, čim višja je temperatura našega
vira, iz katerega zajemamo toploto. Poleg tega je za učinek toplotne črpalke pomembna
temperatura ogrevanja. Ta naj bi bila čim manjša, kar pomeni, da je zaradi tega manjši ΔT
med pridobljeno temperaturo iz vira in proizvedeno temperaturo v termodinamičnem
krožnem procesu. Zato je smiselno uporabljati talno in stensko ogrevanje stanovanjskih
prostorov, ki

dopuščajo tudi do 50% manj toplotne energije kot sistem radiatorskega

ogrevanja [20].
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4. TEST TOPLOTNE ODZIVNOSTI (TTO)
Kadar se odločimo za izdelavo geosond, moramo nujno vedeti, kako dobro je naš vir toplotno
prevoden. To dosežemo tako, da v talnem viru opravimo test toplotne odzivnosti. Test se
izvaja na terenu z napravo, s katero izvajamo meritve učinkovitosti, toplotne prevodnosti tal
ter toplotne upornosti sonde, vgrajene v tleh. S tem testom dosegamo dovolj natančno
oceno tega, v kakšni meri so tla prevodna. Na podlagi pridobljenih podatkov lahko ustrezno
dimenzioniramo visoko prevodne izmenjevalce toplote za uporabo v plitvih vrtinah [21].
Ta test je prvič javno predstavil danski raziskovalec Palne Mogensen na mednarodni
konferenci za shranjevanje energije v Stockholmu leta 1983. Po prvi samostojni izdelani
napravi za merjenje testa toplotne odzivnosti, ki so jo izdelali na švedski Univerzi za
tehnologijo v Luleå in na ameriški državni univerzi Oklahomi v letih 1995-96, zdaj ta sistem
meritev uporabljajo v ZDA, Kanadi, na Norveškem, v Nemčiji, Angliji, Turčiji, ipd. [21].

4.1

Delovanje naprave

Test toplotne odzivnosti (TTO) je sistem z omenjeno napravo, ki jo sestavljajo črpalni modul
za poganjanje grelnega sredstva, grelno sredstvo in hranilnik toplote. Poleg tega napravo
sestavljajo še temperaturna tipala za merjenje toplote grelnega sredstva, ki so vgrajena na
vstopu in izstopu iz vrtine, geosonda ter podatkovni merilnik, s katerim istočasno
shranjujemo izmerjeni temperaturi v in iz vrtine in ostale tehnične parametre. Naprava za
izvajanje testa toplotne odzivnosti je dimenzionirana za električni tok 16 A [21].

Slika 17: a) sistem za merjenje testa toplotne odzivnosti (naprava in njeni elementi), b) naprava za
merjenje testa toplotne odzivnosti [21].
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Delovanje naprave za izvajanje testa toplotne odzivnosti je omejeno s časovnim obdobjem,
ki naj ne bi bilo krajše od 50 h. V tem časovnem obdobju najprej izmerimo realno
temperaturo tal okoli vrtine, nato pa s pomočjo grelnika preko grelnega sredstva v iskani vir
energije v zemlji neprestano vnašamo znano toplotno moč, ki jo merimo kot temperaturni
odziv tal posredno prek vstopne in izstopne temperature ogrevalnega sredstva. Pri tem so
toplotne značilnosti tal in vgrajenega hranilnika toplote sorazmerne temperaturi tal med
meritvijo. Vstopne in izstopne temperature merimo v določenem časovnem zamiku in jih
shranjujemo v podatkovni pomnilnik. Na spodnji sliki (slika 18) je prikazan shematski potek
testa toplotne odzivnosti (TTO). V vrtino je položena geosonda, preko katere s pomočjo
črpalke ter grelnega sredstva shranjujemo in črpamo toplotno energijo. To se odraža kot
sprememba temperature v vrtini, izmerjene na temperaturnih tipalih, pri kateri se zemlja
bodisi segreva ali ohlaja [21].

Slika 18: Shematski prikaz sistema za shranjevanje energije [21].

4.2

Matematična metoda za analiziranje

Pri določanju toplotnih lastnosti talne sestave je treba za raziskavo v iskani vir najprej vgraditi
izmenjevalce toplote za prenos grelnega sredstva. To so običajno toplotni izmenjevalci
cilindrične enocevne oblike, ali pa valjna sestava cev v cev. Glede na uporabne metode za
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način izvedbe toplotnega izmenjevalca se je poleg ostalih možnih matematičnih metod
uporabljalo tudi metodo linijskega črtnega vira [21].

4.2.1 Teorija črtnega vira
Z enačb 1 izračunamo porazdelitev temperature v odvisnosti od časa (t) ter polmera (r) okoli
cevi, kjer imamo stalni toplotni tok. Tu vzamemo približek računske izpeljave toplotnega toka
v sistemu prenosnika toplote v tleh. Enačba 2 pa prikazuje, da se mejni polmer (r) povečuje s
povečanjem časa (t) segrevanja tal okoli cevi [21]:
Enačba 2: Izračun porazdelitve temperature v odvisnosti od časa in polmera okoli enocevnega sistema s
stalnim toplotnim tokom [21].

𝑇

𝑞 (𝑟,

∞ −𝑢
𝑞
𝑒
𝑞
𝑟2
𝑡) =
∫
𝑑𝑢 =
𝐸(
)
4𝜋𝛿 𝑟2 𝑢
4𝜋𝛿 𝑙 4𝑎𝑡
4𝑎𝑡

Enačba 3: S povečanjem časa se poveča tudi mejni polmer segrevanja [21].

𝑡>

20𝑟𝑏2
𝑎

Čas merjenja oziroma izvajanja meritev v vrtinah je dolg med 10 in 20 ur. Et je eksponentni
integral. Kjer je 𝛾 = 0.5772 Eulerjeva konstanta [21]:
Enačba 4: Eksponentni integral [21].

𝐸𝑡 (

𝑟2
4𝑎𝑡
𝑎𝑡
) = ln ( 2 ) − 𝛾 2 ≥ 5
4𝑎𝑡
𝑟
𝑟

Pri izvajanju testa toplotne odzivnosti je izmerjena temperatura temperatura tekočine.
Povezavo med temperaturo tekočine (Tf) in temperaturo ostenja vrtine (Tb) pa zapišemo tako
kot prikazuje spodnja enačba [21]:
Enačba 5: Merjena temperatura tekočine v medsebojni povezanosti med temperaturo tekočine in
temperaturo stene vrtine [21].
𝑞
𝑞
𝑇𝑓 (𝑡) = 𝑇𝑏 (𝑡) + 𝑞 × 𝑅𝑏

𝑅𝑏 pomeni toplotno upornost med sredstvom za prenos toplote v cevi in steno vrtine.
Temperaturni indeks (q) pomeni, da se je v toplotnem sunku (q) temperatura spremenila za
točno določeno vrednost. To temperaturo kot funkcijo časa lahko zapišemo v obliki (enačba
6), kjer je 𝑇0 nespremenljiva temperatura tal [21].
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Enačba 6: Temperaturna sprememba v odvisnosti od časa [21].

𝑇𝑓 (𝑡) =

𝑞
4𝑎𝑡
× (ln ( 2 ) − 𝛾) + 𝑞 × 𝑅𝑏 + 𝑇0
4𝜋𝛿
𝑟

Za opredeljevanje toplotne prevodnosti tal v preračunih metode shranjevanja toplotne
energije se je razvila metoda, pri kateri padanje povprečne temperature tekočine oziroma
njeno strmino krivulje podamo z naravnim logaritmom časa [21]:
Enačba 7: Enačba premice [21].

𝑇𝑓 (𝑡) = 𝑘 × 𝑙𝑛𝑡 + 𝑚
Enačba 8: Faktor za izračun naklona linearne premice k [21].

𝑘=

𝑞
4𝜋𝛿

k pomeni faktor strmine krivulje [21].
Iz zgornje izpeljave lahko rečemo, da prevodnost zemljine določamo tako, da na geosondo
priključimo grelnik znane moči ter v podatkovni pomnilnik po točno določenem zaporedju
shranjujemo temperaturo grelnega sredstva. Pri obdelavi podatkov narišemo diagram poteka
temperature v odvisnosti od časa. Na osi časa izberemo naravni logaritem, da lahko iz
strmine premice, ki se prilega grafu, določimo njeno strmino

po enačbi 9 ter toplotno

prevodnost 𝛿 po enačbi 10 [21]:

Enačba 9: Faktor za izračun linearne premice k [21].

𝑘=

𝑞
4𝜋𝛿

Enačba 10: Enačba premice [21].

𝑇𝑓 (𝑡) = 𝑘 × 𝑙𝑛𝑡 + 𝑚
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5. OPRAVLJANJE

MERITEV

TESTA

TOPLOTNE

ODZIVNOSTI V VRTOJBI PRI NOVI GORICI
Test toplotne odzivnosti smo izvajali v poletnem času, natančneje junija in julija, in sicer v
Vrtojbi pri Novi Gorici v vrtini globine 11.4 m. V osnovi nas je zanimalo, kaj se dogaja s
prevodnostjo zemljine, ki je v našem primeru predstavljala suhi prod, če

spremenimo

določene tehnične parametre geosonde v vrtini. Na podlagi tega smo se odločili, da
izvedemo dva različna testa toplotne odzivnosti v isti vrtini, pri čemer smo po prvi meritvi
spremenili premer notranje cevi geosonde ter zmanjšali pretok grelnega sredstva. V
nadaljevanju so opisana vsa sredstva, ki smo jih zato potrebovali.

Slika 19: Lokacija izvajanja TTO na območju primorskega tehnološkega parka (PPT).

5.1

Načrt in metodologija prototipne naprave za merjenje testa toplotne
odzivnosti

Pri izdelavi merilne naprave je bila poleg tehničnih zahtev upoštevana tudi zahteva po
modularni sestavi prototipa, kot so manjša teža posameznih modulov in s tem manjša teža
celotne naprave, enostavnejši transport, lažje rokovanje, ustrezna in višja kakovost
posameznih priključkov, ki so bolj odporni na udarce in vremenske pogoje ter enostavno
upravljanje z njimi.
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Ta test temelji na teoriji linijskega črtnega vira, kjer prenos toplote v tleh v okolici geosonde
smatramo kot prevodnost v radialni smeri konstantno po celotni vertikali geosonde. Pri
merjenju vhodne ter izhodne temperature iz pridobljenih podatkov vrednotimo srednjo
povprečno vrednost temperature medija, ki kroži po geosondi in se spreminja s časom.
Razvoj te temperature v sondi postane po določenem času linearen v odvisnosti od
naravnega logaritma časa. Za vrednotenje toplotne prevodnosti iz pridobljenih podatkov
lahko uporabljamo naklon premice, ki se v najboljši možni meri prilega strmini izrisanega
grafa. Na podlagi radija geosonde, za katerega definiramo efektivno toplotno upornost
geosonde ter toplotni tok v geosondo, ki ga merimo med delovanjem testa, dobimo podatke,
ki nam služijo za določanje karakteristike tal, v katera je vgrajena geosonda ter določanje
karakteristik toplotnega izmenjevalc [26].

Slika 20: Tehnološki načrt prototipa merilne naprave za merjenje učinkovitosti toplotnih izmenjevalcev
[26].

Slika 21: Tehnološka legenda posameznih modulov naprave [26].
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5.1.1 Merilna naprava za izvajanje testa toplotne odzivnosti (TTO)
Merilna naprava je zasnovana tako, da v sondo preko celotnega testa toplotne odzivnosti
dovajamo znano količino toplotnega toka. S tem zagotavljamo neprestani vir ogretega
medija, ki kroži po cevnem sistemu skozi toplotni izmenjevalec. Kroženje vira po cevnem
sistemu pa zagotovimo s pomočjo obtočne črpalke, ki je v povezavi z električnim grelcem.
Slednji je tudi sestavni del naprave za izvajanje te meritve. Glede na to, kakšen temperaturni
režim hočemo doseči, ima merilna naprava možnost, da poleg priklopa grelnega modula
omogoči tudi preklop hladilnega modula. Na spodnjih slikah (slika 22, 23, 24) je prikazan
prototip merilne naprave z računalnikom za krmiljenje. Sestavljen je iz merilca pretoka
tekočega medija, ki kroži po sistemu. Vhod in izhod iz sonde sta opremljena s
temperaturnimi tipali, obtočna črpalka pa poskrbi za prenos ogretega tekočega medija po
celotnem sistemu sonde. Obtočna črpalka deluje na nivoju želenega pretoka, le-tega pa
reguliramo s pomočjo regulatorja, ki mu dajemo ukaz na zaslonu računalnika. Poleg tega
imamo še ostale potrebne module za pravilno delovanje kot so varnostni sistemi (različni
ventili), raztezna posoda za uravnavanje temperaturnega raztezka samega medija,
podatkovni pomnilnik za shranjevanje izmerjenih podatkov ter računalnik znotraj merilnega
modula, na katerega se prenašajo izmerjeni podatki iz podatkovnega pomnilnika. V razvoju
je še nadgradnja, ki bo omogočala priklop računalnika na omrežno povezavo (GSM,
internet). S pomočjo tega sistema bomo dosegli daljinski vpogled v meritve na kateri koli
drugi lokaciji.

Slika 22: Prototip modula z računalnikom za krmiljenje in zajemanje podatkov.
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Slika 23: Prototip mehanske opreme za izvajanje meritev.

Spodnja slika (slika 24 desno) predstavlja grelni modul, s katerim omogočamo želeni
temperaturni vir energije v geosondi. Z omenjenim dovajamo količino toplotne energije preko
grelnega medija, katerega ogrevamo s konstantno močjo, le-ta pa se preko toplotnega
izmenjevalca,

vgrajenega v tleh, prenaša v tla. Preko celotnega testa merimo razvoj

vstopne, izstopne ter povprečne temperature medija. Poleg tega merimo še dovedeno moč,
nakar na podlagi teh podatkov ovrednotimo karakteristike tal ter učinkovitost geosonde.
Grelni modul sestavljajo pretočni električni grelci, ki obratujejo s konstantno in poznano
močjo. Povezan je na podatkovnik v merilnem modulu, preko katerega poteka shranjevanje
izmerjenih podatkov ter krmiljenje z njim.
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Slika 24: Levo je prototip grelnega modula z omarico za krmiljenje, desno je električni grelec za dovajanje
toplote tekom testa.

Naprava je zasnovana tako, da lahko namesto grelnega modula nanjo kadarkoli priključimo
hladilni modul, v primeru, ko gre za odvzem toplote iz vrtine. To pomeni, da v geosondo
dovajamo ohlajen medij tekočine, nakar se ta zaradi dovedene toplote iz okoliške hribine
okoli vrtine segreva in prihaja iz geosonde segret na višjo temperaturo.

5.2

Izvedba vrtine za merjenje testa toplotne odzivnosti (TTO)

V Vrtojbi, natančneje na območju Primorskega tehnološkega parka (PTP), smo najprej
izvrtali vrtino globine 11.4 m. Izdelava vrtine je obsegala postopek vrtanja z vrtalnim strojem
HydraJoy 2. Tehnologijo vrtanja smo izbrali glede na vrsto tal. Opravka smo imeli s suhim
prodom. Zaradi parametra tal smo se odločili za tehnologijo vrtanja s pomočjo
komprimiranega zraka z udarnim rotacijskim kladivom DTH (Down The Hole Hammer). Poleg
same tehnologije vrtanja je bilo treba vrtino sproti ceviti s cevnim ščitom, s katerim smo
onemogočili porušitev stene vrtine. Cevni ščit je tako v vrtini ostal do zaključka faze
injektiranja. S pomočjo komprimiranega zraka pa smo iz vrtine ves čas izpihovali navrtane
delce.
Za pričetek del je bila v prvi vrsti pomembna določitev same lokacije vrtine na temu območju.
Glede na enake karakteristike terena smo se odločili, da izvedemo vrtino v bližini delovnega
laboratorija v prostorih Primorskega tehnološkega parka (PTP), kjer sta bila priključka za
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vodo in elektriko. S tem smo se izognili morebitnim težavam pri transportiranju vrtalnega
stroja in kompresorja na kakšno bolj oddaljeno mesto. Poleg vodnega in električnega
priključka smo lahko v delovnem prostoru zavarovali še prototipno napravo za merjenje testa
toplotne odzivnosti (TTO). Pred pričetkom vrtanja smo najprej namestili vrtalni stroj in
kompresor s priključki na izbrano lokacijo za vrtanje. Nameščanje vrtalnega stroja je potekalo
s predpripravo platoja (zaradi cestnega robnika), tako da smo dosegli vodoraven položaj letega. Sledilo je vertikalno uravnavanje vrtalnega stolpa. Zaradi izbire tehnologije vrtanja smo
morali opraviti določene tehnične spremembe na vrtalnem stroju. Ena izmed pomembnejših
sprememb je bila demontaža stare in montaža nove vrtalne glave. Prvotna hidravlična
vrtalna glava, ki je bila nameščena na vrtalnem stroju, je bila namenjena za uporabo
udarnega rotacijskega vrtanja. Ta tehnologija vrtanja je vsekakor primerna v okolju, kjer so tla
bolj kompaktna. Kot sem že omenil, so bila tla na izbrani lokaciji sestavljena iz suhega
proda, kar pomeni, da so zahtevala tehnologijo vrtanja s sprotno cevitvijo. Zato smo na
vrtalni stroj namestili rotacijska glavo, ki je omogočala sprotno zaščito ostenja vrtine s cevnim
ščitom. Z omenjenim smo preprečili zasip vrtine same vase in omogočili napredovanje
vrtanja. Poleg zamenjave rotacijske glave smo za napredovanje vrtanja uporabili DTH (Down
The Hole Hammer) tehnologijo vrtanja s pomočjo komprimiranega zraka. Po tehničnih
spremembah na vrtalnem stroju smo na vrtalno drogovje s cevnimi priključki priključili
kompresor in pričeli izvajati vrtanje do globine 11,4 m. Vrtali smo postopoma, tako da smo z
dodajanjem vrtalnega drogovja ter cevnega ščita prišli do omenjene globine. Kompresor pa
je preko celotnega poteka izdelave vrtine poskrbel za iznos izvrtanih delcev iz nje. Iznos
delcev iz vrtine je bil izveden po tehnologiji direktnega izpihovanja navrtanine. Po
opravljenem vrtalnem posegu je bilo potrebno v vrtino vgraditi geosondo in vse skupaj zaliti z
injekcijsko maso.

5.2.1 Potek injektiranja vrtine
Postopek injektiranja vrtine je potekal takoj po opravljenem vrtalnem delu in sicer tik za tem,
ko smo v vrtino vstavili visokoprevodno cevno konstrukcijo (geosondo) na znano globino. Ker
je injekcijska masa visoko prevodna, smo se za injektiranje s tem produktom odločili prav
zato, da smo dosegli povečan toplotni tok iz tekočega medija v geosondi na ostenje vrtine in
naprej v okoliška tla pri izvajanju meritev. Prav zaradi omenjenega ima injekcijska masa pri
tovrstnem delu velik pomen, saj zaradi nje dosegamo boljši prestop toplote z enega na drug
material. Pred postopkom injektiranja vrtine je bilo najprej treba pripraviti zmes vode,
cementa, betonita ter ostalih dodatkov za povečanje toplotne prevodnosti injekcijske mase in
vse skupaj dobro premešati v mešalniku ter kasneje v agitatorju. Temu je sledilo injektiranje
s pomočjo PE-HD cevi. Injektiranje smo izvedli po metodi cementiranja filterskih cevi, opisani
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v poglavju 4.7. PE-HD cev smo vstavili v vrtino na globino 11.4 m, preko katere smo s
pomočjo batne črpalke pod nadzorovanim pritiskom ter pretokom v prazen prostor med
ostenje vrtine in stene geosonde vtiskali injekcijsko maso. Dovajanje injekcijske mase je
potekalo postopoma, tako da je bil del cevi, skozi katero smo dovajali, potopljen približno 1 m
pod gladino injekcijske mase.

Slika 25: Shematski prikaz injektiranja vrtine po metodi cementiranja filterskih cevi.

5.2.2 Vgradnja notranje PE-HD cevi
Sledila je priprava notranje cevi. Pripravili smo PE-HD cev dolžine 11.2 m ter jo dodatno
opremili z merilnimi senzorji tipa PT 100 za merjenje temperature na različnih globinah, nakar
smo vse skupaj vstavili v vrtino. Jekleno cev smo opremili z prirobnico, na katero smo pritrdili
T-kos (usmerjevalna glava), ki služi za usmerjanje tekočega grelnega sredstva v vrtino in iz
nje. Po koncu vgradnje celotne geosonde v vrtino smo preko omenjenega T-kosa fizično
medsebojno ločili oba konca cevi med črpalnim ter grelnim modulom. V sistem smo začeli
dovajati grelno tekočino (voda), pri tem pa je bilo treba paziti na pravilen tlak. Tlak smo merili
na sekundarni strani črpalke in je znašal od 2 do 2.5 barov. Sledil je vklop črpalke, ki je
potiskala grelno sredstvo po sistemu, ter vklop grelnega modula moči za gretje le-tega.
Grelna moč je znašala 1.5 kW. Da bi omejili zračne mehurčke, ki so se pojavili v cevnem
sistemu, smo jih preko odzračevalnega ventila odzračili, tako da je v njem krožila le grelna
tekočina. Z vklopom črpalke in grelca smo pričeli meriti vstopne in izstopne temperature
grelnega sredstva. To smo izvajali tako, da smo v rednih časovnih intervalih, vsakih 5
sekund, izmerjene vrednosti shranjevali v podatkovni pomnilnik. Pri vsakem testu smo sproti
odčitavali tudi temperaturo na merilnih senzorjih, ki so bili pritrjeni na notranji cevi v sondi na
različnih globinah, ter jih ročno vpisovali v tabelo. Interval zapisovanja je najprej trajal na

35

Tehnična analiza izkoriščanja geotermalne energije iz geosond za ogrevanje in hlajenje stavb.

vsake 2 minuti približno 1 uro in 20 minut, nato se je postopoma podaljševal na 5 min, 10
min, 30 min, 1 uro. Po končanem merjenju testa toplotne odzivnosti smo napravo izklopili,
ročno zapisane podatke pa smo prenesli na računalnik, tako da je sledila le še obdelava ter
analiza izmerjenih podatkov.

Slika 26: Shematski prikaz končnega stanja vrtine.

5.3

Merilni senzorji PT 100

Za vzporedno ročno izvajanje meritev po vertikali vrtine navzdol smo uporabljali platinaste
senzorje tipa PT 100. Ti senzorji se uporabljajo takrat, kadar želimo pridobiti natančnejše
podatke o temperaturi. Razpon merjene temperature se nahaja v območju med -254.3 ℃ in
+850.0 ℃. Število 100 na oznaki senzorja (PT 100) pomeni, da ima tipalo platine 100 Ohm
nazivne upornosti pri 0 ℃. Z novejšimi platinastimi senzorji lahko dosegamo temperaturo, do
1100 ℃. Pravilna kombinacija metode za merjenje in fizikalne lastnosti platine omogoča
doseganje dobre natančnosti, katera je lahko celo manjša od 0.03 ℃ [25].

5.3.1 Montaža merilnih senzorjev tip PT 100
Za dodatno merjenje temperature v vrtini vertikalno navzdol smo uporabljali še štiri dodatne
merilne senzorje že omenjenega tipa. Potrebovali smo spajkalno postajo, nekaj cinka za
spajkanje ter pasto za čiščenje površine, na katero smo nanašali cink ter približno 40 m UTP
osemžilnega kabla. Vseh osem žil v UTP kablu smo medsebojno fizično ločili iz primarnega
ovoja ter postopoma vsako posebej prispajkali na merilni senzor, tako da je imel vsak od
štirih senzorjev pritrjene tri UTP žile. Nato smo vseh dvanajst UTP žil prispajkali na tako
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imenovani pozicijski potenciometer oz. rotacijsko stikalo. Z omenjenim stikalom smo
pregledovali trenutno merjene temperature na posameznem merilnem senzorju po vertikali
navzdol.

b)

a)

Slika 27: a) osemžilni bakreni kabel UTP, b) pozicijski potenciometer ali rotacijsko stikalo.

Slika 28: Pozicijski potenciometer v ohišju in elektronski čitalec temperature.

Vse merilne senzorje smo najprej posebej pritrdili na plastični nosilec in vse skupaj zalili z
zaščitnim lepilnim slojem, zatem smo jih, kot je prikazano na spodnji sliki (slika 29 a in b),
enakomerno porazdelili po celotni dolžini alkaten cevi, jih ustrezno pritrdili ter vse skupaj
potisnili v že vgrajeno visoko prevodno cevno konstrukcijo.

37

Tehnična analiza izkoriščanja geotermalne energije iz geosond za ogrevanje in hlajenje stavb.

a)

b)

Slika 29: a, b) merilni senzorji PT 100 porazdeljeni na notranji cevi.

Slika 30: Vstavljena notranja cev sonde v zunanjo cev v vrtini.

5.3.2 Test učinkovitosti delovanja merilnih senzorjev
Postopek preverjanja učinkovitosti merilnih senzorjev je potekal v dveh posodah s toplo in
mrzlo vodo. V obeh posodah smo vsak senzor izmerili dvakrat, pri čemer smo vodo med
merjenjem neprestano mešali. Po vsaki meritvi smo dobili podatek o relativnem pogrešku. Z
omenjenimi pogreški smo prišli do povprečne vrednosti odstopanja merilnih senzorjev.
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Slika 31: Test učinkovitosti merilnih senzorjev PT 100 v topli in mrzli vodi.

Meritev 1:

Topla
Mrzla
voda
voda
T1 ( °C)
T2 ( °C)
ΔT ( °C)
1
2
3
4

36,4
36,8
36,5
36,1

36,3
36,8
36,5
36,1

36,35
36,8
36,5
36,1

T1 ( °C)

T2 ( °C)

17,9
18,4
18,4
17,8

18,1
18,4
18,4
17,8

Tabela 1: Test merilnih senzorjev PT 100 v topli in mrzli vodi prvič.

Δ𝑇1,1=18,35 °C
Δ𝑇2,2=18,4 °C
Δ𝑇3,3=18,1 °C
Δ𝑇4,4=18,3 °C

Meritev 2:

1
2
3
4

Topla
Mrzla
voda
voda
T1 ( °C)
T2 ( °C)
ΔT ( °C)
35,2
35
35,1
35,6
35,3
35,45
35,4
35,1
35,25
34,9
34,6
34,75

T1 ( °C)

T2 ( °C)

18,3
18,9
18,7
18,1

18,4
18,9
18,7
18,1

Tabela 2: Test merilnih senzorjev PT 100 v topli in mrzli vodi drugič.

Δ𝑇1,1=16,75 °C
Δ𝑇2,2=16,55 °C
Δ𝑇3,3=16,55 °C
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Δ𝑇4,4=16,65 °C
Iz pridobljenih rezultatov pri meritvah je razvidno, da nam je dala druga meritev natančnejše
rezultate. Pokazalo se je, da je bilo odstopanje za ±0.1℃.

5.4

Vrtalni stroj Hydra Joy 2

Za izvedbo vrtine smo uporabili vrtalni stroj proizvajalca HydraYoy 2. To je vrtalni stroj, ki
omogoča izdelavo vertikalnih ali nagnjenih vrtin, odvisno od potrebe vrtanja. Stroj ima
možnost priklopa različnih vrtalnih glav, s katerimi lahko izvajamo različne tehnologije vrtanja,
kot so vrtanje s spiralnimi svedri, udarno rotacijsko vrtanje, vrtanje s pomočjo
komprimiranega zraka, vrtanje z globinskim kladivom (DTH – down the hole drilling) [23].

Zaradi njegove majhne velikosti in daljinskega upravljalnika je stroj enostaven za transport.
Zaradi dobrega ravnotežja in stabilne vožnje pa je preprost za izvajanje premikov po
gradbišču. Stroj se lahko premika tudi po asfaltnih površinah in tam, kjer ga je potrebno
zapeljati čez robnik, saj z montiranimi gumijastimi gosenicami ne pušča vidnih sledi oz.
poškodb na vozni površini. Poleg tega ga lahko uporabljamo za izvedbo mikropilotov,
izvedbo raziskovalnih vrtin, izvedbo vrtin za sidra ter izvedbe vrtin v kamnolomih in rudnikih
[23].

Slika 32: Vrtalni stroj Hydra Joy 2 [23].
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5.4.1 Tehnični podatki o vrtalnem stroju Hydra Joy 2
Tehnične lastnosti

Model
HydraYoj 2

Podvozje
Dolžina (mm)

2200

Širina (mm)

1300

Širina gosenic (mm)

250

Življenjska doba valjev

4+4

Neodvisni stabilizatorji

4

Dizelski motor (agregat)
Nazivna moč (kW)

60

Jakost delovnega zvoka (dB)

80

Delovni stolp
Dolžina (od-do) (mm)

1250/3250

Crowd sila (kg)

2500

Extraction sila (kg)

2500

Nagib delovnega stolpa (levo desno) (°)

15

Deplacementslide (mm)

500

Doubleclampwithunscrewer (fi)

250/200

Rotacijska glava
min/max navor

spremenljiv

Teža
Z minimalno opremo (kg)

2600

Tabela 3: Tehnični podatki o vrtalnem stroju Hydra Joy 2 [23].
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5.5

Kompresor CompAir C200 TS14

Pri izvedbi tehnologije vrtanja s pomočjo zraka smo uporabljali lastni kompresor znanega
proizvajalca CompAir C200 TS14.
Ta kompresor spada med najmanjše in najlažje kompresorje v svojem razredu in ga lahko
uporabljamo za različne tlačne potrebe. Prav zaradi njegove velikosti in teže je enostaven za
transportiranje na različne lokacije s kombijem ali terenskim avtom. Med obratovanjem
dosega dizelski agregat zaradi vgrajenih različnih sistemov do 14% boljše izkoristke, kar v
njegovi celotni življenjski dobi predstavlja do 20% manj stroškov za gorivo. Poleg tega ima
dizelski agregat ter kompresor vrsto varnostnih sistemov za samodejni izklop pri morebitnem
nepravilnem delovanju, vžig na ključ, senzorje nivoja olja, goriva, hladilne tekočine ter prikaz
tlaka v kompresorju. Zaščitno ohišje kompresorja in agregata je možno odpretz iz vsake
strani posebej, kar omogoča enostavnejše vzdrževanje ter popravila. Deluje pri okoljski
temperaturi v rangu od do . Sistem poganjata dva turbinska pomnilnika, pri katerem eden
služi za pogon motorja, drugi, turbinski pomnilnik pa za pogon polža kompresorja, ki ustvarja
velike pritiske stisnjenega zraka do 24 bar. Prav zaradi tako velikih pritiskov, ki jih ustvarja
turbinski pomnilnik ter motor kompresorja, lahko tovrstni kompresor uporabljamo za izdelavo
vrtin do globine 150 m [24].

Slika 33: Kompresor CompAir C200 TS14 [24].
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5.5.1 Tehnični podatki o kompresorju CompAir C200 TS14
Tip

DL 2101

Tovarniško ime kompresorja

CompAir C200 TS14

Operativni podatki:
Volumski pretok (m3/min) [cfm]1

20 [ 707 ]

Delovni tlak (bar) [psi g]

14 [ 204 ]

Območje delovnega tlaka (bar) [psi g]

5–14/12/9 [ 73 –204/175/131 ]

Količina olja v kompresorju (l) [gal]

65 [ 14 ]

Motor (agregat):
Model motorja

Cummins 6 B TT AA 5.9

Hladilni sistem

vodno hlajenje

Moč motorja (kW) [bhp]

175 [ 235.2 ]

Območje vrtljajev motorja (vrt/min)

1000–2400

Kapaciteta motornega olja (l) [gal]

15 [ 3.3 ]

Kapaciteta rezervoarja za gorivo (l) [gal]

370 [ 81.4 ]

Kapaciteta hladilne tekočine (l) [gal]

65 [ 14.3 ]

Teža/dimenzije:
Delovna teža, zavora, vlečna kljuka (kg) [lb]2

3310 [ 7297 ]

Dovoljena skupna masa (kg) [lb]
Prilagodljiva dolžina vlečne kljuke in zavore (mm)
[in]

3500 [ 7716 ]
min 5195 [ 205 ] – max 5440 [ 215 ]

Dolžina strehe (mm) [in]

3750 [ 148 ]

Širina (mm) [in]

1960 [ 77 ]

Višina (mm) [in]

2304 [ 91 ]

Izhod komprimiranega zraka iz kompresorja

3 x ¾" + 1 x 2"

Nivo hrupa:
Nivo moči hrupa (dB(A)) acc. to 2000 / 14 / EC3)

102

Nivo zvočnega tlaka (dB (A)) acc. nemškega "AVV"
PNEUROP at
1 m4)
PNEUROP at
4
7m)

74
83
72

Tabela 4: Tehnični podatki o kompresorju CompAir C200 TS14 [24].
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6. ANALIZA MERITEV TESTA TOPLOTNE ODZIVNOSTI
(TTO) IN NJENI REZULTATI ZA GEOSONDO 1 IN
GEOSONDO 2
Meritve na terenu smo izvajali, da bi pridobili podatke za kasnejše vrednotenje obeh
prototipov toplotnih izmenjevalcev GEOSONDE 1 in GEOSONDE 2 na njihovo upornost in
lastnosti tal na njihovo prevodnost. Že pred začetkom izvajanja meritev sta bila izbrana
postopka, v katerih je bilo določeno, pod katerimi pogoji se bo izvajal test toplotne odzivnosti
(TTO). V ta namen je bila toplotna moč, ki smo jo dovajali v sistem, za oba izbrana primera
GEOSONDE 1 in GEOSONDE 2 enaka in sicer 1.5 kW. Razlike, ki smo jih uvedli po prvi
zaključeni meritvi, so spremembe pretoka tekočega sredstva. Pretok tekočega sredstva se je
tako gibal v mejah med 300 l/h in 500 l/h. Druga sprememba je bila sprememba premera
notranje cevi toplotnega izmenjevalca. Na ta način smo zmanjšali volumen medprostora med
notranjo in zunanjo cevjo toplotnega izmenjevalca in pri manjšem pretoku dosegli turbulentni
tok tekočega sredstva, kar pomeni boljši prenos toplotne energije iz visokoprevodne jeklene
cevi na hribino. Izkazalo se je, da sta obe spremembi pri prototipu toplotnega izmenjevalca
GEOSONDE 2

močno vplivali na velikost temperaturne spremembe tekočega grelnega

sredstva.

Iz pridobljenih podatkov pri vrednotenju karakteristik geosonde in prevodnosti tal se vnaprej
določa koeficient toplotne prevodnosti sistema λ (W/mK). Koeficient toplotne prevodnosti
sistema se določa po metodi črtnega linijskega vira posredno preko vrednosti naraščanja
srednje temperature tekočega sredstva (razlika med vstopno in izstopno temperaturo
tekočega medija) v odvisnosti od časa. V ta namen je potrebno izrisati graf naraščanje
srednje temperature medija v odvisnosti od logaritma časa, iz katerega je razvidno, da
postane naraščanje temperature po določenem času linearno konstantno in neodvisno od
časa, zato lahko potek naraščanja temperature aproksimiramo z linearno premico.
Naklon linearne premice k (enačba 11) se vzame za vrednotenje toplotne prevodnosti
sistema λ (enačba 12) [26].
Enačba 11: Izračun naklona linearne premice k [26].

𝑘=

∆𝑦
𝑙𝑛∆𝑥
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Nakar sledi določitev toplotne prevodnosti λ (enačba 12) [26].
Enačba 12: Določitev toplotne prevodnosti 𝛌 [26].
𝑞

𝜆 = 4𝜋𝑘 [W/mK]
Kjer je q dovedena konstantna toplotna moč, izražena na tekoči meter toplotnega
izmenjevalca (enačba 13) [26].
Enačba 13: Dovedena konstantna toplotna moč, izražena na tekoči meter toplotnega izmenjevalca [26].

𝑞=

𝑄
𝐿

[W/m]

Q - dovedena toplotna moč (W)
L - dolžina toplotnega izmenjevalca (m)
Dovedena toplotna moč je bila torej v obeh primerih izvajanja meritev enaka, prav tako tudi
dolžina toplotnega izmenjevalca, ki je znašala 11.4 m. Po prvi meritvi je bil topotni
izmenjevalec tehnično spremenjen, in sicer glede parametrov premera notranje cevi ter
količine pretoka tekočega sredstva. Tako so bili izvedeni testi za primer sistema:

-

Prototip GEOSONDA 1: sestavljena je koncentrično kot cev v cev

-

Prototip GEOSONDA 2: sestavljena je koncentrično kot cev v cev. Sprememba na
pretoku in premeru notranje cevi

Sistem

Sestava geosonde

Zunanji
premer (Ø)

Notranji
premer (Ø)

Dolžina
sonde
(m)

normalni

normalni

11.4

GEOSONDA koncentrična (cev
1
v cev)

Grelna
moč
(kW)

Pretok
(l/h)

1.5

normalni
zmanjša

GEOSONDA koncentrična (cev
2
v cev)

normalni

povečan

11.4

1.5

n

Tabela 5: Tehnični podatki GEOSONDE 1 IN GEOSONDE 2.

V obdobju od 11. junija 2013 do 12. junija 2013 ter teden dni kasneje, med 19. in 20. junijem
2013 sta bile opravljeni dve posamični meritvi testa toplotne odzivnosti. Med izvedbo ene in
druge meritve je preteklo sedem dni.
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6.1

Geosonda 1

Test 1 se je pričel dne 11.6.2013. Čas vklopa naprave je bil ob 10:34 uri zjutraj in je trajal do
naslednjega dne 12.6.2013. Čas izklopa grelca je bil 10:34 uri zjutraj. Ostali parametri so bili
avtomatsko shranjeni v podatkovni pomnilnik:

-

Temperature v vrtini pred vklopom

𝑇0 = 13.5°𝐶

-

Čas vklopa naprave

11.6.2013 𝑡 = 10: 34

-

Pretok tekočega sredstva

𝑄 = 𝑥𝑥𝑥 (404) 𝑙/ℎ

-

Vstopna temperatura

𝑇𝑣𝑠𝑡 = 18,0 °𝐶

-

Izstopna temperatura

𝑇𝑖𝑧𝑠 = 17.9 °𝐶

-

Sprememba temperature

∆𝑇 = 1,2°𝐶

-

Temperatura zraka

𝑇𝑧𝑟 = 27,7

-

Grelna moč

𝑃 = 1449𝑘𝑊

-

Čas izklopa naprave

12.6.2013 𝑡 = 10: 34

-

Pretok tekočega sredstva

𝑄 = 𝑥𝑥𝑥 (400) 𝑙/ℎ

-

Vstopna temperatura

𝑇𝑣𝑠𝑡 = 38,8 °𝐶

-

Izstopna temperatura

𝑇𝑖𝑧𝑠 = 36,5 °𝐶

-

Sprememba temperature

∆𝑇 = 2,2°𝐶

-

Temperatura zraka

𝑇𝑧𝑟 = 26,5

-

Grelna moč

𝑃 = 0 𝑘𝑊

Iz naslednjega grafa je razviden potek naraščanja temperature v odvisnosti od časa. To so
temperature, ki so se spreminjale po globini navzdol in so bile ročno odčitane ter vnesene v
tabelo.
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Graf 2: Prikaz razvoja temperatur v odvisnosti od časa merjene na posameznih merilnih senzorju PT 100
pri GEOSONDI 1.

6.1.1 Določanje prevodnosti zemljine pri GEOSONDI 1
Spodnji diagram prikazuje potek temperature v odvisnosti od časa. Na osi časa je izbrana
logaritemska skala, tako da lahko iz strmine premice določimo k iz enačbe 11.

Graf 3: Razvoj srednje temperature medija ter izvrednoten linearni del pri GEOSONDI 1.
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Določitev naklona linearne premice 𝑘 po enačbi 11:
y

x

1

13,5

387,42

2

43

150095

Tabela 6: Odčitane vrednosti časa in temperature za določitev naklona linearne premice.

∆𝑦

𝑘 = ln ∆𝑥
(43−13,5)

29,5

𝑘 = (ln 150095)−(ln 387,42) = (11,92−5,96) = 4,9501
Določitev toplotne prevodnosti 𝜆 po enačbi 12:
𝑞

𝜆 = 4𝜋𝑘
𝜆=

127,2 𝑊/𝑚
= 2,045 𝑊/𝑚𝐾
(4 × 𝜋 × 4,950)

Kjer 𝑞 (enačba 13) pomeni dovedena konstantna toplotna moč izražena na tekoči meter
toplotnega izmenjevalca:

𝑞=
𝑞=

𝑄
𝐿

1450𝑊
= 127,2 𝑊/𝑚
11,4𝑚

6.1.2 Izračun energetskega potenciala GEOSONDE 1 za obdobje 1800 ur

Na podlagi spodnje enačbe s spreminjanjem dovedene-odvedene konstantne toplotne moči
(q) pri stalni začetni temperaturi (To) in stalnem premeru (r) izračunamo energetski potencial
geosonde v tleh. Računanje poteka tako, da neprestano spreminjamo dovedeno-odvedeno
konstantno toplotno moč (q) v sondo, vse do točke, ko dosežemo nič stopinj Celzija oziroma
maksimalno segreto zemljino na izbranem premeru (r).
Določitev najnižje možne temperature nad lediščem pri izbranem radiju okoli geosonde
(enačba 14).

Enačba 14: Izračun najnižje in najvišje možne temperature nad lediščem pri izbranem radiju okoli sonde
in izbrani vrednosti odvedene/dovedene konstantne moči iz sonde [26].
𝑞

𝑇𝑓−ℎ𝑙𝑎𝑗𝑒𝑛𝑗𝑒 = 𝑇0 ± (4𝜋𝜆) × (ln(
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)) − 𝛾 [℃]
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Enačba 15: Izračun sposobnosti toplotne prevodnosti [26].
𝜆

𝛼 = (𝐶𝑝×𝜌) [𝑚2 /𝑠]

q (W/m)

30

35

40

45

Tabela 7: Vrednosti dovedene konstantne moči za najprimernejši približek temperaturi 0.

Vrednosti posameznih parametrov:
Začetna temperatura zemlje
Toplotna učinkovitost geosonde
Premer sonde
Toplotna prevodnost
Čas dolžine ogrejevalne sezone v urah
Čas dolžine ogrejevalne sezone v sekundah
Toplotna difuzivnost
Eulerjeva konstanta
Specifična toplota
Gostota
Pi
Naklon premice
Moč grelca
Dolžina geosonde

To
q
r
λ
t
t
α
γ
cp
ρ
π
k
P
L

13,5
45
0,075
2,045
1800
6480000
8,52×10-7
0,577216
1000
2400
3,141593
4,95
1,450
11,4

C
W/m
m
W/mK
h
s
m2/s
/
J/kgK
kg/m3
/
/
W
m

Tabela 8: Simboli in njihove vrednosti.

Izračun vrednosti 𝛼 po enačbi 15:
𝜆

𝛼 = (𝐶𝑝×𝜌)
𝛼=

2,044 W/mK
(1000 J/kgK × 2400 kg/𝑚3 )

𝛼 = 8,52 × 10−7 𝑚2 /𝑠
Izračun vrednosti temperature pri hlajenju (𝑇𝑓−ℎ𝑙𝑎𝑗𝑒𝑛𝑗𝑒 ) in gretju (𝑇𝑓−𝑔𝑟𝑒𝑡𝑗𝑒 ) po enačbi
14:

𝑞

𝑇𝑓−ℎ𝑙𝑎𝑗𝑒𝑛𝑗𝑒 = 𝑇0 − (4𝜋𝜆) × ((ln(
45 W/m

4×𝛼×𝑡
𝑟2

)) − 𝛾)

= 13,5 ℃ − (4×𝜋×2,045 W/mK) × ((ln(

4×8,52×10−7 𝑚2 /𝑠 × 6480000 𝑠
0,0752 𝑚

𝑇𝑓−ℎ𝑙𝑎𝑗𝑒𝑛𝑗𝑒 = 0,018 ℃
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𝑞

𝑇𝑓−𝑔𝑟𝑒𝑡𝑗𝑒 = 𝑇0 + (4𝜋𝜆) × (ln(

4×𝛼×𝑡
𝑟2

45 W/m

)) − 𝛾

= 13,5 ℃ + (4×𝜋×2,045 W/mK) × ((ln(

4×8,52×10−7 𝑚2 /𝑠 × 6480000 𝑠
0,0752 𝑚

)) − 0,577216)

𝑇𝑓−𝑔𝑟𝑒𝑡𝑗𝑒 = 26,98 ℃

6.2

Geosonda 2

Test 2 se je pričel dne 19.6.2013. Čas vklopa naprave je bil ob 13:01 uri zjutraj in je trajal do
naslednjega dne, 20.6.2013. Čas izklopa grelca je bil 09:15 uri zjutraj. Ostali parametri so bili
avtomatsko shranjeni v podatkovni pomnilnik. Pri tem testu smo opravili določene tehniške
spremembe na področju premera notranje cevi ter glede količine pretoka grelnega sredstva
Q (l/h).

-

Temperature v vrtini pred vklopom

𝑇𝑣𝑟 = 13.5°𝐶

-

Čas vklopa naprave

19.6.2013 𝑡 = 13: 01

-

Pretok tekočega sredstva

𝑄 = 𝑥𝑥𝑥(342) 𝑙/ℎ

-

Vstopna temperatura

𝑇𝑣𝑠𝑡 = 22,8 °𝐶

-

Izstopna temperatura

𝑇𝑖𝑧𝑠 = 22,3 °𝐶

-

Sprememba temperature

∆𝑇 = 0,5°𝐶

-

Temperatura zraka

𝑇𝑧𝑟 = 33,8

-

Grelna moč

𝑃 = 1449𝑘𝑊

-

Čas izklopa naprave

20.6.2013 𝑡 = 09: 15

-

Pretok tekočega sredstva

𝑄 = 𝑥𝑥𝑥 (367) 𝑙/ℎ

-

Vstopna temperatura

𝑇𝑣𝑠𝑡 = 41,4 °𝐶

-

Izstopna temperatura

𝑇𝑖𝑧𝑠 = 38,6 °𝐶

-

Sprememba temperature

∆𝑇 = 28,8 °𝐶

-

Temperatura zraka

𝑇𝑧𝑟 = 33,4°𝐶

-

Grelna moč

𝑃 = 0𝑘𝑊
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Iz spodnjega grafa je razviden potek naraščanja temperature v odvisnosti od časa. To so
temperature, ki so se spreminjale po globini navzdol in so bile ročno odčitane ter vnesene v
tabelo.

Temperatura T(℃)
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Graf 4: Prikaz razvoja temperatur v odvisnosti od časa merjene na posameznih merilnih senzorjih PT 100
pri GEOSONDI 2.

6.2.1 Določanje prevodnosti zemljine pri GEOSONDI 2

V obdobju meritev med 19.6.2013 in 20.6.2013 je bilo v podatkovni merilnik shranjenih
14.583 podatkov temperatur v časovnem intervalu 5 sekund. Na spodnjem grafu je prikaz
vstopne in izstopne temperature. Iz grafa je lepo razvidno, da se temperaturi v odvisnosti od
časa povečujeta.
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Graf 5: Razvoj vstopne in izstopne temperature v odvisnosti od časa pri GEOSONDI 2.

Spodnji graf prikazuje razvoj srednje temperature v odvisnosti od časa.
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Graf 6: Razvoj srednje temperature v odvisnosti od časa pri GEOSONDI 2.

Spodnji diagram prikazuje potek temperature v odvisnosti od časa. Na osi časa je izbrana
logaritemska skala, tako da lahko iz strmine premice določimo k iz enačbe 11.
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Graf 7: Razvoj srednje temperature medija ter izvrednoten linearni del pri GEOSONDI 2.

Določitev naklona linearne premice 𝑘 po enačbi 11:

y

x

1

22,5

387,42

2

43

150095

Tabela 9: Odčitane vrednosti časa in temperature za določevanje naklona linearne premice.

∆𝑦

𝑘 = ln ∆𝑥
𝑘=

(43 − 22)
21
=
= 3,524
(ln 150095) − (ln 387,42) (11,92 − 5,96)

Določitev toplotne prevodnosti 𝜆 po enačbi 12:
𝑞

𝜆 = 4𝜋𝑘
𝜆=

127,2 𝑊/𝑚
= 2,971 𝑊/𝑚𝐾
(4 × 𝜋 × 3,439)

Kjer 𝑞 (enačba 13) pomeni dovedena konstantna toplotna moč izražena na tekoči
meter toplotnega izmenjevalca.
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𝑞=
𝑞=

𝑄
𝐿

1450 𝑊
= 127,2 𝑊/𝑚
11,4 𝑚

6.2.2 Izračun energetskega potenciala GEOSONDE 2 za obdobje 1800 ur

q (W/m)

40

50

58

62

Tabela 10: Vrednosti dovedene konstantne moči za najprimernejši približek temperaturi 0.

Vrednosti posameznih parametrov:
Začetna temperatura zemlje
Toplotnau činkovitost geosonde
Premer sonde
Toplotna prevodnost
Čas dolžine ogrejevalne sezone v urah
Čas dolžine ogrejevalne sezone v
sekundah
Toplotna difuzivnost
Eulerjeva konstanta
Specifična toplota
Gostota
Pi
Naklon premice
Moč grelca
Dolžina geosonde

To
q
r
λ
t

13,5
62
0,075
2,971
1800

C
W/m
m
W/mK
h

t
α
γ
cp
ρ
π
k
P
L

6480000
1,24×10-6
0,577216
1000
2400
3,141593

s
m2/s
/
J/kgK
kg/m3
/
/
W
m

Tabela 11: Simboli in njihove vrednosti.

Izračun vrednosti 𝛼 po enačbi 15:
𝜆

𝛼 = (𝐶𝑝×𝜌)
𝛼=

2,943 W/mK
(1000 J/kgK × 2400 kg/𝑚3 )

𝛼 = 1,24 × 10−6 𝑚2 /𝑠
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Izračun vrednosti temperature pri hlajenju (𝑇𝑓−ℎ𝑙𝑎𝑗𝑒𝑛𝑗𝑒 ) in gretju (𝑇𝑓−𝑔𝑟𝑒𝑡𝑗𝑒 ) po enačbi
14:
𝑞

𝑇𝑓−ℎ𝑙𝑎𝑗𝑒𝑛𝑗𝑒 = 𝑇0 − (4𝜋𝜆) × (ln(

4×𝛼×𝑡
𝑟2

)) − 𝛾

62 W/m

= 13,5 ℃ − (4×𝜋×2,971 W/mK) × ((ln(

4×1,24×10−6 𝑚2 /𝑠 × 6480000 𝑠
0,0752 𝑚

)) − 0,577216)

𝑇𝑓−ℎ𝑙𝑎𝑗𝑒𝑛𝑗𝑒 = 0,09℃
𝑞

𝑇𝑓−𝑔𝑟𝑒𝑡𝑗𝑒 = 𝑇0 + (4𝜋𝜆) × (ln(

4×𝛼×𝑡
𝑟2

)) − 𝛾

62 W/m
4 × 1,24 × 10−6 𝑚2 /𝑠 × 6480000 𝑠
13,5 ℃ + (
) × ((ln(
)) − 0,577216)
4 × 𝜋 × 2,971 W/mK
0,0752 𝑚

𝑇𝑓−𝑔𝑟𝑒𝑡𝑗𝑒 = 26,90 ℃

Po obdelavi dobljenih rezultatov sledi primerjava med obema sondama.
k

λ

W/m

GEOSONDA 1

4,95

2,045

45

GEOSONDA 2

3,52

2,971

62

Tabela 12: Izvrednoten linearni koeficient k in izračunan koeficient ter izračunan energetski potencial
toplotne učinkovitosti toplotnega izmenjevalca za obdobje 1800 ur.
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6.3

Razprava

Po pridobljenih rezultatih testa toplotne odzivnosti (TTO) in računalniški obdelavi podatkov
ugotovimo, da je v primerjavi obeh primerov prototipa toplotnega izmenjevalca GEOSONDE
1 in GEOSONDE 2 učinkovitejši in bolj toplotno prevoden prototip toplotnega izmenjevalca,
ki ga predstavlja GEOSONDA 2.
Ugotovili smo, da z zmanjšanjem pretoka Q in povečanjem premera notranje cevi pri
GEOSONDI 2 dosežemo večje temperaturne razlike, kot pri prvi izvedbi GEOSONDE 1. Iz
tega lahko sklepamo, da je vzrok večjih pridobljenih

temperaturnih razlik v zmanjšanju

pretoka grelnega sredstva ter povečanju notranjega premera cevi GEOSONDE 2. To pomeni,
da smo s spremenjenimi parametri zmanjšali volumen medprostora med notranjo in zunanjo
cevjo toplotnega izmenjevalca, kar nakazuje na to, da smo zaradi te spremembe kljub
zmanjšanemu pretoku dosegli turbulenten tok grelnega sredstva med ostenjem notranje in
zunanje cevi. S tem smo omogočili, da so molekule grelnega sredstva prenašale več
toplotne energije na zunanjo cev geosonde in posledično preko visokoprevodne injekcijske
mase na ostenje vrtine.
Iz tega lahko sklepamo, da se pri nižji vrednosti pretoka grelnega sredstva in pri večjem
premeru notranje cevi ustvari večja temperaturna razlika, in obratno; pri višji vrednosti
pretoka grelnega sredstva in pri manjšem premeru notranje cevi se ustvari nižja
temperaturna razlika med vstopno in izstopno temperaturo tekočega medija.
Sestavni del materiala hribine, v kateri je vgrajena geosonda, je iz suhih prodov. Po
mednarodni tabeli za prevodnost materialov ugotovimo, da je prevodnost suhih prodov 25
W/m. Iz pridobljenih podatkov pri opravljanju testa toplotne odzivnosti se je pokazalo, da je
toplotna prevodnost v obeh primerih veliko večja, vendar z manjšo razliko med GEOSONDO
1 in GEOSONDO 2. Pri GEOSONDI 1 znaša toplotna učinkovitost 45 W/m, pri GEOSONDI 2
pa 62 W/m. Praksa je pokazala, da je pri isti, vendar skrajšani dolžini geosonde, kot v ostalih
realnih primerih, zmanjšanju volumna med notranjo in zunanjo cevjo geosonde ter
zmanjšanju pretoka tekočega medija v geosondi dala drugačne rezultate. Če vse skupaj
povežemo, lahko iz tega sklepamo, da na toplotno učinkovitost geosonde vpliva spremenjen
hidravlični režim. To se najbolj opazi pri GEOSONDI 2, kjer vidimo, da smo z zmanjšanjem
pretoka ter volumna medprostora med zunanjo in notranjo cevjo geosonde dosegli boljše
rezultate, kot v primeru GEOSONDA 1. Drugi razlog za pridobitev boljših rezultatov, kot
prikazuje mednarodna tabela za prevodnost materialov v obeh primerih pri GEOSONDI 1 in
GEOSONDI 2, pa je najverjetneje nova visokoprevodna injekcijska masa.
Kljub vsemu ne smemo izključiti možnosti napake pri poteku izvajanja testa toplotne
odzivnosti (TTO).
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