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Geoterminės energijos platus panaudojimas, konkuruojant su kitais energijos šaltiniais, galimas tik 
įsisavinant naujas, iki šiol „neperspektyviomis“ laikytas teritorijas. Tam reikalingos naujos 
technologijos. Perspektyviausios yra stimuliuotos geoterminės sistemos, kurios leidžia eksploatuoti 
Žemės šilumą iš kristalinių uolienų 4-5 km gylyje. Artimiausiais metais tikimasi esminio proveržio 
šioje srityje. Kitas svarbus neįsisavintų telkinių tipas – superkritinių fluidų telkiniai, kurių 
eksploatacijos galimybės siejamos su gręžimo technologijų tobulinimu. Šis straipsnis insipruotas 
neseniai įvykusios tarptautinės ENGINE konferencijos, kurioje buvo nagrinėjami geoterminės 
energetikos plėtros įvairūs aspektai – technologiniai, ekonominiai, ekologiniai, socialiniai, kurie 
apžvelgiami straipsnyje.  
 
Šliaupa S. Prospects of exploitation of geothermal electric energy // Geologijos akiračiai. ISSN 
1392-0006. Vilnius. 2008.  
 
The increase of the role of the geothermal energy for electric power generation is seen in 
development of the innovative technologies that allow exploitation of the unconventional 
geothermal resources, such as hot dry rocks and supercritical fluids. The most prospective 
technology is the Enhanced Geothermal Systems that provide the possibility of extraction of the 
Earth’s heat from basement rocks and poor sedimentary reservoirs. The present paper is inspired by 
FP6 ENGINE Final Conference held in Vilnius in 12-15 February 2008 that was focussed on 
different aspects of utilisation of the unconventional resource, such as innovative technologies, 
economic and risk evaluation, environmental and social problems.  
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Įvadas 
 
 2008 metų vasario12-15 d. Vilniuje buvo surengta baigiamoji ENGINE projekto tarptautinė 
konferencija, kurioje dalyvavo 130 mokslininkų ir pramonės atstovų iš 31 šalies (http://conferences-
engine.brgm.fr/conferenceDisplay.py?confId=9). Ši konferencija tapo atraminiu tašku įvertinant 
pastarųjų metų pasiekimus, šiuolaikinį žinių lygį apie alternatyvių geoterminių telkinių įsisavinimą 
bei numatant gaires ateities tyrimams.  



Sparčiai didėjančios tradicinių energijos šaltinių kainos, išteklių mažėjimas, nerimas dėl 
kintančio klimato, susijusio su šiltnamio efektu, verčia skubiai ieškoti alternatyvų. Ne išimtis ir 
Lietuva, kur ši problema aštrėja dėl gresiančio atominės energetikos sektoriaus uždarymo po kelių 
metų. Europos Sąjunga, siekdama sumažinti priklausomybę nuo fosilinio kuro 2001/77/EC 
direktyva nustatė, kad atsinaujinantys energijos šaltiniai turi būti padvigubinti nuo 6 iki 12% bendro 
energijos sunaudojimo iki 2010 metų. Be to, planuojama, kad iki 2020 metų alternatyvių energijos 
šaltinių naudojimas turi padidėti iki 20%.  

Atsinaujinantys energijos šaltiniai šiuo metu sudaro 18,6% visos pagamintos pasaulinės 
elektros energijos. Tačiau net 87% procentai šios dalies tenka hidroelektrinėms (1 pav.). Tad, kitų 
alternatyvinių šaltinių įnašas kol kas tėra 13%. Tai svarbu, kadangi hidroenergetika negali iš esmės 
pakeisti situacijos energetikos rinkoje dėl ribotų jos išteklių, kurių didelė dalis jau yra įsisavinta i 
naudojama. Tad, ateities perspektyvos pagrindinai siejamos su kitais alternatyviais žaliosios 
energijos šaltiniais (2 pav.). Antroji pagal svarbą, po hidroelektrinių, šiuo metu yra biomasė (5,7%). 
Vėjo jėgainės tiekia 3,3% energijos, o saulė – 0,2%. Geoterminių jėgainių gaminamos elektros 
energijos dalis tarp atsinaujinančių alternatyvių šaltinių tėra 1,8%. Tai sudaro apie 0,3% bendros 
pasaulyje pagamintos elektros energijos.  
 

 
 
1 pav. Elektros gamyba pasaulyje iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių. 

 
2 pav. Pasaulinių energijos išteklių naudojimo tendencijos 
ir prognozės (pagal Shell International). 

 
 Geoterminė energetika pasižymi įvairiapusiškumu. Žemės šiluma ir geologiniai sluoksniai 
gali būti naudojami šilumos tiekimui bei vėsinimui, šilumos akumuliavimui ir saugojimui, jūros 
vandens nudruskinimui, sniego ir ledo tirpinimui, elektros gamybai. Geoterminė energetika turi 
nemažai svarbių privalumų, lyginant su kitais atsinaujinančiais šaltiniais. Ji nekeičia aplinkos –  tai 
problema, su kuria susiduria hidro ir vėjo energetika (galima prisiminti Lietuvos žmonių neigiamą 
reakciją į hidroelektrinių plėtimą Nemuno baseine, taip pat naujų vėjo parkų statybą pajūryje). 
Geoterminių jėgainių darbo neįtakoja sezoniniai pokyčiai, besikeičiantis klimatas.  

Vidutinis metinis geoterminės energetikos augimas yra 5%, kas, be abejo, netenkina 
šiuolaikinių poreikių mažinti įprastinių energijos išteklių sunaudojimą. Ypatingai dideles pastangas 
deda Europos Sąjunga. Tačiau būtent Europoje geoterminės energetikos dalis tarp atsinaujinančių 
šaltinių tesudaro 0,3%, kas yra gerokai mažiau už pasaulinį vidurkį (4 pav.). Tai pirmiausiai siejama 
su mažiau palankiomis Europos geologinėmis sąlygomis. Pagrindinai geoterminė elektra gaminama 
tik keliose šalyse - Italijoje, Islandijoje, Turkijoje. Tad, Europos šalims siekiant didesnio 
geoterminių išteklių panaudojimo yra būtina vystyti naujas technologijas, kurios leistų ekonomiškai 
efektyviai įsisavinti teritorijas iki šiol laikytinas mažai perspektyviomis. 
 



 
3 pav. Geoterminių jėgainių bendro galingumo 
tendencija nuo 1975 metų ir prognozė 2010 
metams (R.Berani, 2008; http://conferences-
engine.brgm.fr/conferenceDisplay.py? 
confId=9) .  

 
4 pav. Geoterminės energijos gamyba įvariuose 
pasaulio regionuose R.Berani, 2008; 
http://conferences-
engine.brgm.fr/conferenceDisplay.py? 
confId=9) .. 

  
Elektra iš geoterminių telkinių šiuo metu gaminama dvidešimt keturiose šalyse, bendras 

instaliuotų jėgainių galingumas siekia 9,7 GWe (3 pav.). Per paskutiniuosius tris metus galingumas 
išaugo 800 MW. Prognozuojama, kad iki 2010 metų bendras instaliuotų jėgainių galingumas sieks 
11 GWe.  

Elektros energijos gamybos pasaulinį potencialą yra gana sunku įvertinti dėl daugelio 
neapibrėžtumų. Vertinant įprastinių technologijų galimybes pasaulinis geoterminis potencialas 
siekia apie 70 GWe, tuo tarpu taikant ir vystant naujas technologijas šis skaičius viršija 140 GWe. 
Tokios naujos technologijos – tai naujo tipo geoterminių telkinių įsisavinimas naudojant 
stimuliavimo priemones, gręžimo technikos gerėjimas, elektros gamyba iš žematemperatūrinio 
požeminio vandens, superkritinių telkinių eksploatacija. Taikant šias inovacijas geoterminės 
energetikos įnašas pasaulinėje elektros rinkoje gali pasiekti 8,3%. 
 
Geoterminiai telkiniai 
 
 Yra skirtingo tipo geoterminių telkiniai priklausomi nuo geoterminių ir kitų geologinių 
sąlygų (5 pav.). Skiriamas žemų ir vidutinių temperatūrų telkinių tipas, maždaug iki 100oC laipsnių 
temperatūros. Aiškiai skiriamos dvi grupės – seklioji ir gilioji geotermija. Pirmoji remiasi šilumos 
siurblių panaudojimu. Jų pagalba grunte ar sekliuose geriamo vandens sluoksniuose akumuliuota 
šiluma yra tiekiama pastatų šildymui ir vėsinimui, karšto vandens ruošimui. Šiuo metu pasaulyje 
šilumos siurbliai naudojami daugiau kaip trisdešimtyje šalių, instaliuota apie pusantro milijono 
vienetų, daugiausia Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Pastaraisiais metais augimas siekia 24%. 
Panašiais tempais seklioji geotermija vystosi ir Lietuvoje, kur šiluminių siurblių panaudojimas 
sparčiai populiarėja dėl kuro kainų šuolio.  
 



 
5 pav. Geoterminių telkinių tipai (pagal 
C.Fouillac, 2008; http://conferences-
engine.brgm.fr/conferenceDisplay.py? 
confId=9). 

6 pav. Europos temperatūrų 5 km gylyje 
žemėlapis (pagal Shell International). 

 
 Gilesni geologiniai sluoksniai, kurių temperatūra siekia 35-100oC, yra plačiai naudojami 
šilumos tiekimui. Septyniasdešimtyje pasaulio valstybių yra eksploatuojami šios grupės 
geoterminiai telkiniai. Viena iš tokių valstybių yra Lietuva. Klaipėdoje veikia 18 MW projektinio 
galingumo geoterminė stotis, kuri tiekia karštą vandenį Klaipėdos miestui. Stotis buvo įsteigta kaip 
demonstracinis objektas – be komercinės funkcijos, ji atlieka ir šilumos energijos Lietuvoje 
testavimo funkcijas, sprendžiant geologinius, inžinerinius ir kitus klausimus. 
 Telkiniai, kurių temperatūra viršijant 100oC gali būti naudojami elektros gamybai. 
Skiriamos trys telkinių grupės. Šiuo metu naudojami tik hidroterminiai telkiniai, kuriuose yra 
gausiai karšto vandens ir garo, kurių pagalba yra sukamos turbinos ir gaminama elektros energija. 
Tokie telkiniai eksploatuojami 24 šalyse ir pagamina 57 TWh energijos per metus. Jėgainių 
galingumas kinta nuo 0,3 iki 133 MW. Jų efektyvumas konvertuojant šilumą į elektros energiją yra 
7-20%. Elektros savikaina yra 4-7 eurocentai už kilovatvalandę. Jei kartu gaminama ir šiluma, tai 
tokios šilumos savikaina tėra 0,4-0,7 eurocentai. Kitos dvi telkinių grupės – sausos uolienos ir 
superkritiniai telkiniai kol kas komerciškai nenaudojami.  
 
Alternatyvūs geoterminiai telkiniai 
 

Hidroterminiai telkiniai yra susiję su Žemės litosferinių plokščių sandūros zonomis, kur 
vyksta aktyvūs tektoniniai, vulkaniniai ir geoterminiai procesai. Tuo tarpu aukštos temperatūros, 
tinkamos elektros gamybai, yra visose šalyse, tačiau, skirtingai nuo plokščių sandūros zonų, jos yra 
gerokai giliau. Todėl reikalinga gręžti gilius gręžinius, kas daro eksploataciją nerentabilia. Be to, 
giliose uolienose, skirtingai nuo tektoninias lūžiais suskaldytų plokščių pakraščių, yra nedaug 
vandens ir garo arba uolienos sausos, todėl negali būti sukamos turbinos ir gaminama energija. 
Todėl buvo pasiūlytos technologijos, kurios, skirtingai nuo gamtinių hidroterminių telkinių, numato 
dirbtinių telkinių formavimą suplėšant sausas uolienas ir leidžiant per jas vandenį. Tokie telkiniai 
vadinami stimuliuotomis geoterminėmis sistemomis (angliškas trumpinys EGS). Minimali tokių 
telkinių temperatūra yra 150oC ir gali būti techniškai racionaliai pasiekta iki 5-6 km gylio. Todėl 
vertinant vienos ar kitos teritorijos perspektyvą EGS telkinių vystymui yra sudaromi temperatūrų 5 
km gylyje žemėlapiai (6 pav.). Pateiktame žemėlapyje matyti, kad didelė Europos dalis tenkina šias 
sąlygas, todėl turi milžinišką potencialą vystyti geoterminę energetiką EGS telkinių principu. 
Nemaža geoterminė anomalija nustatyta ir Vakarų Lietuvoje, todėl su ja taip pat siejamos realios 
geoterminės elektros gamybos perspektyvos. 

Kitas, deja taip pat neįsisavintas, telkinių tipas yra superkritiniai geoterminiai telkiniai, kurių 
temperatūra viršija 450oC. Jie susiję su aktyviomis vulkaninėmis sritimis ir turimomis 



technologinėmis priemonėmis kol kas negali būti eksploatuojami, nežiūrint to, kad jų ištekliai 
gerokai viršija stambiausius hidroterminius telkinius (šilumos konvertavimo į elektrą koeficientas 
viršija 30%). Vidutinių telkinių dydis vertinamas 40-100 MWe.   

Tad, siekiant suteikti geoterminės energijos įsisavinimui reikiamą pagreitį ir vykdant 
įsipareigojimus mažinti įprastinių energijos šaltinių naudojimą, būtina sparčiai vystyti naujas 
technologijas, kurios leistų sėkmingai eksploatuoti milžinišką Žemės šilumos potencialą ir rinkoje 
konkuruoti su kitais energijos šaltiniais.  
 
Europos iniciatyva ENGINE 
 

Europos Sąjunga, būdama viena pagrindinių globalios klimato kaitos, susijusios su fosilinio 
kuro deginimu, mažinimo iniciatorė aktyviai remia atsinaujinančių energijos resursų įsisavinimą, 
tame tarpe ir geoterminių. Europa užima lyderio pozicijas vystant naujas technologijas, kurios 
įgalintų efektyviau naudoti Žemės šilumos energiją. Įvairiose Europos šalyse vykdoma nemažai 
nacionalinių ir tarptautinių projektų, kuriais siekiama spręsti sudėtingas geologines ir technologines 
problemas, su kuriomis neišvengiamai susiduriama įsisavinti naujus geoterminius resursus. Todėl 
iškilo tokių tyrimų koordinavimo būtinybė.  

7 pav. ENGINE baigiamoji 
konferencija Vilniuje 
 

ENGINE projektas buvo 
inicijuotas pagal 6-osios bendrosios 
programos „Atsinaujinančios 
energetinės sistemos“ 1.6 
prioritetinę tematiką koordinuoti 
šiuo metu vykdomus projektus ir 
skatinti inovacinių metodų diegimą 
įsisavinant naujų regionų 
geoterminius išteklius, ypatingai 
taikant stimuliuotų geoterminių 
sistemų technologiją (EGS). 
Projekto dalyvių sąraše yra 34 
institucijos iš dvidešimties šalių (12 

Europos Sąjungos valstybių, 5 ne ES valstybės ir 3 ne Europos šalys).  
 ENGINE projekte geoterminių sistemų vystymas buvo analizuojamas įvairiais aspektais: (1) 
moksliniu – supratimas apie šilumos ir kolektorinių savybių pasiskirstymą Žemės plutoje; (2) 
technologiniu ir ekonominiu, siekiant sukurti ekonomiškai efektyvias technologijas ir geoterminių 
sistemų ekonominį ir rizikos vertinimą; čia svarbiausiai elementai yra gręžimo kaštų mažinimas ir 
efektyvumo didinimas, EGS telkinių paieška, dirbtinių kolektorių formavimas ir natūralių telkinių 
gerinimas, elektrinės schemos tobulinimas; (3) organizaciniu – integruoti skirtingas geoterminių 
tyrimų kryptis; (4) informaciniu – kelti visuomenės ir politikų geoterminį išprusimą.  
 Siekiant efektyviai plėtoti šiuos skirtingus aspektus ENGINE projektas buvo suskirstytas į 
atskiras priemones - visuomenės informavimo sistemų plėtra (www.engine.brgm.fr), EGS 
geoterminių telkinių paieškų metodikos vystymas taikant geologinius, geofizinius, hidrocheminius 
ir kitus metodus, gręžimas ir telkinio apibūdinimas, geoterminių telkinių eksploatacija, ekonominis 
vertinimą, aplinkosauginiai ir socialiniai aspektai.  
  
Superkritinių telkinių įsisavinimas 
 



 Galimybė eksploatuoti labai karštus telkinius, kuriuose virškritinės būklės garo temperatūra 
siekia 450-600oC laipsnių 3-5 km gylyje jau seniai vilioja geologus ir energetikus, tačiau tokios 
ekstremalios sąlygos reikalauja sudėtingų technologinių sprendimų. Norint įsisavinti labai aukštos 
temperatūros telkinius, pirmiausiai reikia iš esmės patobulinti gręžimo techniką. Teoriniai 
skaičiavimai čia mažai tepadeda – reikalingas realus eksperimentas, kurio pagalba galima patikrinti 
techninių sprendimų teisingumą bei nustatyti kol kas nežinomus parametrus.  

Siekiant proveržio tokių telkinių įsisavinimui pradėtas Islandijos giluminio gręžimo 
projektas, kurio tikslas - trimis gręžiniais skirtingose vietose pasiekti 4-5 km gylį, kur temperatūra 
viršija 500oC. Vienas superkritinis geoterminis gręžinys gali tiekti 40-50 MW elektros energijos, 
kas dešimt kartų viršija įprastinių gręžinių galingumą. Tad, po kelių metų tikėtina, kad Europa ras 
kelią į labai aukštų temperatūrų telkinių eksploataciją.  
 
EGS geoterminės sistemos – dirbtiniai geoterminiai telkiniai 
 

Superkritiniai telkiniai nėra plačiai paplitę. Tuo tarpu, kaip minėta, 3-5 km gylyje Europoje 
slūgso virš 150oC laipsnių temperatūros įkaitusių uolienų klodai, turintys milžinišką geoterminį 
potencialą, kurio eksploatacijai, tačiau, trūksta antros pagrindinės telkinio dalies – vandens arba 
garo. Todėl buvo pasiūlyta EGS metodika, pagal kurią karštose uolienose yra atnaujinama sena 
plyšių sistema, per kurią galima gręžiniais leisti vandenį jį įkaitinant iki uolienų temperatūros ir jau 
karštą gražinti į paviršių, kur jis naudojamas turbinų sukimui. Yra trys plyšių stimuliacijos būdai: 
(1) hidrosuplėšymas atliekamas dideliu slėgiu pumpuojant vandenį gręžiniais į uolienas ir 
praplečiant senus plyšius, taip pat suformuojant naujus; (2) terminė stimuliacija, kurią sukelia 
staigus temperatūros kitimas – pumpuojant vėsesnį vandenį uoliena traukiasi, didėja senieji ir 
formuojasi nauji plyšiai; (3) cheminis mineralų, užakinančių plyšius, tirpdinimas pumpuojant 
rūgštis.  
  Hidrosuplėšymas yra svarbiausias kolektoriaus formavime. Pastangos suformuoti dirbtinį 
kolektorių jau siekia 35 metus. Pasirodė, kad tai labai sudėtingas klausimas, jo sprendimas 
priklauso nuo labai daug parametrų. Ekonominiai skaičiavimai rodo, kad, norint įrengti rentabilią 
jėgainę, būtina pasiekti tam tikrus ribinius dirbtinio kolektoriaus rodiklius (1 lentelė). 
 
1 lentelė. EGS kolektoriaus parametrai.  

Rodiklis 
Ekonominis 

tikslas 

Iki šiol 

pasiektas 

geriausias 

Telkinio gyvenimo 
trukmė (atšalimas) 

20 metų 5 metai 

Temperatūra 150-200oC 270oC 
Atstumas tarp gręžinių 
(uolienų suplėšymas) 

600 m 600 m 

Pasipriešinimas injekcijai 0,1 MPa/(l/s) 0,29 MPa/(l/s) 
Cirkuliacijos debitas 75 l/s 26 l/s 
Vandens praradimas 10% 0% 
Atšalimas 10% po 20 metų Duomenų nėra 
Kolektoriaus dydis 300 mln.m3 Duomenų nėra 
Plyšių paviršiaus plotas 10 mln.m2 Duomenų nėra 

 
Pirmoji ir kol kas vienintelė EGS jėgainė buvo įsteigta Soultze (Prancūzija). Elektrinės 

inauguracija įvyko 2008 m. birželio mėn. Tačiau reikia paminėti, kad šis projektas yra tiriamasis ir 
buvo pradėtas prieš daugiau kaip trisdešimt metų. Per tą laiką buvo išgręžti trys 5 km gylio gręžiniai 
(vienas injekcinis, du gavybos), kurie kristalinėse uolienose (gneisuose) pasiekė 200oC laipsnių 
temperatūrą (8 pav.). Buvo suformuotas dirbtinis kolektorius (9 pav.). Toks ilgas projekto laikas 
siejamas su tuo, kad kiekvienas jėgainės vystymo žingsnis buvo detaliai tiriamas, siekiant suprasti 



uolienose vykstančius fizikinius, mechaninius, hidrodinaminius, hidrocheminius procesus, o vėliau 
šias žinias pritaikyti įrengtina naujas jėgaines.  
 

 
 
8 pav. Soultzo (Prancūzija) EGS jėgainės schema. 
Vienas injekcinis ir du gavybos gręžiniai iki 5 km 
gylio. Šviesiai ruda spalva parodytas EGS 
kolektoriaus suformavimas kristalinėse uolienose. 
Telkinio temperatūra 200oC.   

 
9 pav. Seisminių įvykių, kuriuos sukėlė 
plyšių atsivėrimas pumpuojant vandenį 
uolienas, pasiskirstymas rodantis 
kolektoriaus kristalinėse uolienose 
suformavimą (Dyer, 2005) 

 
Pirmasis komercinis projektas prieš kelis metus pradėtas Bazelyje (Šveicarija). Čia 

stimuliuojami Reino grabeno statūs tektoniniai lūžiai ir plyšių zonos, į kurias numatyta gręžti 5 km 
gylio gręžinių tripletą. Planuojamas vandens cirkuliacijos debitas yra 100 l/s. Temperatūra telkinyje 
yra 195oC, bus gražinamas 70oC temperatūros vanduo.  
 Tačiau didžiausios perspektyvos siejamos su Australija, kur 33 privačios kompanijos pateikė 
paraiškas 277 plotams geoterminių telkinių paieškoms ir vystymui. Bendras investicijų dydis siekia 
590 mln. JAV dolerių (devintadalis šios sumos skirtas Australijos vyriausybės). Pirmosios jėgainės, 
kurių galingumas sieks kelis megavatus, bus pastatytos po kelerių metų.  
 
Geoterminiai gręžiniai 
 

Gilusis gręžimas iki 3-6 km gylio plačiai taikomas įvairiuose geologiniuose darbuose, tačiau 
skirtingai, pavyzdžiui, nuo naftos ir dujų gręžinių, geoterminiams gręžiniams keliami specifiniai 
reikalavimai, pirmiausiai diametras – jis gerokai didesnis, nei kitų geologinių gręžinių. Be to, 
geoterminei industrijai labiau, nei naftos ir dujų, kuri yra pagrindinis gręžimo klientas, rūpi gręžimo 
kaštai – tai svarbiausia ir brangiausia geoterminių jėgainių dalis. Todėl šioje srityje yra dedamos 
ypatingai didelės pastangos racionalizuoti gręžimą.  

Pagrindinės tobulinimo sritys yra geresnė gręžimo kaltų konstrukcija, nauji apsauginiai 
vamzdžiai (vietoj įprastinių metalinių apsauginių vamzdžių vis dažniau naudojamos alternatyvios 
pigesnės medžiagos), patikimesnė cementacija aukštų temperatūrų sąlygomis, pagerinti sensoriai, 
elektriniai prietaisai, kurie gali funkcionuoti aukštų temperatūrų sąlygomis, novatoriški sprendimai 
skverbtis į uolienas.  

 
Binarinės sistemos – šilumos konvertavimas į elektros energiją 
  



Telkinio šilumos energiją būtina konvertuoti į elektros energiją. Tam naudojamos įvairios 
technologijos, kuriomis siekiama (1) didinti šio konvertavimo efektyvumą bei (2) siekti galimybės 
gaminti elektros energiją iš kuo žemesnės temperatūros telkinių. Tai svarbiausios prielaidos plečiant 
geoterminių jėgainių galimybes regionuose nesusijusiuose su litosferinių plokščių sandūros 
zonomis, tame tarpe ir Lietuvoje. EGS sistemų temperatūra neviršija 150oC. Įprastinės 
technologijos neleidžia pasiekti pakankamo ekonominio efektyvumo esant žemesnei nei 150oC 
telkinio temperatūrai. Šioje temperatūroje galima generuoti tik 10% garo 1 baro reparacijos slėgyje 
reikalingo sukti turbinas. Toks garas bus labai mažai efektyvumo dėl nedidelio slėgio ir 
temperatūros. Norint pagaminti 20 MW energijos reikia išgauti 3000 tonų per valandą fluido. 

Šių problemų sprendimui buvo pritaikytas binarinių sistemų principas. Skirtingai nuo 
aukščiau minėto neefektyvaus tiesioginio garo panaudojimo, binarinei elektrinei pagaminti tokį patį 
kiekį energijos tereikia 1800 tonų per valandą fluido, kas gerokai padidina elektrinės efektyvumą 
(palyginimui – esant 300oC temperatūros telkiniui tereikia 500 t/val). Tokios sistemos gana įprastos 
geoterminėse jėgainėse, naudojančiose hidroterminius telkinius. Pasaulyje įrengtų binarinių jėgainių 
bendras galingumas jau siekia 600 MW, jos veikia nuo 90oC iki 180oC temperatūrų intervale. Tad 
šis principas yra esminis steigiant EGS geotermines jėgaines. 
 

10 pav. ORC binarinė sistema 
 

Binarinėse sistemose vanduo naudojamas tik 
suslėgto darbinio skysčio įkaitinimui šilumokaityje ir 
garintuve. Dažniausiai taikomas taip vadinamas 
organinis Rankino ciklas (ORC), kuriame naudojami 
stambiamolekuliniai organiniai junginiai, pasižymintys 
labai žema virimo temperatūra, todėl lengvai 
generuojamas garas, reikalingas turbinos sukimui. 
Populiariausi yra pentanas ir izobutanas (9 pav.). 
Planuojant 150oC jėgainę efektyvesnis yra pastarasis. 
Šiuo metu populiarėja Kalinos ciklas, kuriame 
naudojamas azoto ir vandens mišinys. Jis turi didesnį 
energetinį efektyvumą, tačiau reikalauja daugiau išlaidų 
eksploatacijai. Šiuo metu dirba tik viena jėgainė, kuri 
naudoja Kalina ciklą Islandijoje. 

150oC laipsnių temperatūros telkinio binarinių 
jėgainių naudingumo koeficientas siekia 10-12%. Tad, lieka daug neišnaudotos šiluminės energijos, 
todėl pagrindinis inžinierių tikslas yra didinti tokių sistemų efektyvumą, kuris pasiekiamas 
tobulinant kiekvieną binarinės sistemos mazgą (siurbliai, turbina, šilumokaitis ir pan.).  
 
Socialiniai aspektai 
 
 Įprastinių energijos šaltinių naudojimas susiduria su vis didesnėmis socialinėmis 
problemomis. Pagrindinai tai susiję su greitai kintančiu klimatu, kas daugumos siejama, nors nėra 
vienareikšmiškai įrodyta, su šiltnamio efektų, kurį sukėlė anglies dvideginis ir kitos dujos, 
išskiriamos deginant kurą. Deja, atsinaujinantys energijos šaltiniai taip pat susiduria su vienokiomis 
ar kitokiomis socialinėmis problemomis. Pažymėtina biokuro įtaka šiuo metu staigiai didėjančioms 
maisto produktų kainoms (milžiniški žemės plotai, pirmiausiai JAV, anksčiau naudoti maisto 
produktų gamybai buvo pertvarkyti biokuro žaliavos auginimui, tad mažėja pasiūla). Vėjo 
energetika susiduria su kai kurių regionų vietinių gyventojų pasipriešinimu. Be to, išryškėja kai 
kurios ekologinės problemos. Su pastarosiomis susiduria ir saulės energetika.  



 Geoterminė energetika paprastai traktuojama, kaip saugi ir neteršianti aplinkos. Daugelių 
atvejų tai teisinga, tačiau kai kuriuose regionuose, kur vyksta aktyvūs geoterminiai procesai, su 
geoterminiu vandeniu išsiskiria kai kurios nemaloniai kvepiančios dujos (pirmiausiai siera), kas, be 
abejo, sukelia vietinių gyventojų nepasitenkinimą. Tokia opozicija gana stipri netgi pačiame 
seniausiame geoterminiame regione Toskanoje. Daugumoje Graikijos salų yra ypatingai palankios 
geoterminės sąlygos, tačiau kol kas nėra nei vienos veikiančios jėgainės. Viena pagrindinių 
priežasčių yra prieš kelis dešimtmečius privačios kompanijos padarytos klaidos Miloso saloje – 
įrengta nedidelė pilotinė jėgainė, kurios tikslas buvo patikrinti geoterminės energijos įsisavinimo 
technologines galimybes ir dėl to neįrenti nemalonaus kvapo dujų separatoriai, kas sukėlė didžiulį 
vietinių gyventojų nepasitenkinimą. Pagrindinės jėgainės statyba buvo uždrausta, nepaisant to, kad 
schemoje buvo numatytas smirdinčių dujų atskyrimas. Be to, vietiniai gyventojai įsitikinę, kad 
geoterminės jėgainės sužalos vietinį landšaftą ir tuo atbaidys turistus. Kitose šalyse, kaip Ramiojo 
vandenyno regionas, Centrinė Amerika nemažą vietinių gyventojų pasipriešinimą kelia prietarai, 
kadangi, kaip taisyklė, geoterminės jėgainės planuojamos karščiausiuose taškuose, kur vyksta 
vulkanizmas, verčiasi geizeriai, todėl su tokiomis vietomis susiję įvairūs prietarai apie ten 
snaudžiančius ir neva pažadintus dievus ar pan.  
 Tad, kalbant apie geoterminės energetikos plėtrą labai svarbus tokių šalių, kuriose šios 
problemos buvo sėkmingai sprendžiamos, patyrimas ir mokymasis iš praeities klaidų.  

Kitas svarbus aspektas – palankaus politinio ir ekonominio klimato sudarymas. Palankių 
sąlygų sudarymo poveikį akivaizdžiai iliustruoja Vokietijos pavyzdys, kur geoterminės energijos 
įsisavinimas dabar vykdomas labai sparčiai, ypač pietvakarinėje šalies dalyje. Čia stebima savotišką 
geoterminės karštligės atmainą, kur privačios kompanijos Apatinio Reino ir Molasos baseinuose 
steigia vis naujas geotermines jėgaines.  

Kritiška analizė rodo, kad tam tikrų geotermijos „ligų“ reikia ieškoti ir pačioje gamybinėje 
sferoje. Privačios energetinės ir gamybinės kompanijos, su retomis išimtimis (pvz. ENEL), turi 
mažą patyrimą ir kompetenciją steigiant tiek požeminę, tiek antžeminę geoterminių jėgainių dalis. 
Gamybininkai taip pat linkę palikti vystymą ir riziką kitiems (ypatingai gręžimo srityje). Nedidelės 
ir sudėtingos sistemos, kaip EGS, kol kas mažiau patrauklios kompanijoms, nei kitos sistemos, kaip 
vėjas ar saulė, tad laikomasi „palauksime ir pažiūrėsime“ politika. Todėl čia reikalingas labai 
kompleksinis dialogas tarp suinteresuotų pusių, kurios apimtų mokslo ir techninę visuomenę, 
politikus, pramoninkus. Šituo požiūriu svarbi ir Lietuvos pozicija, laikantis pasyvaus stebėtojo, ar 
aktyvaus dalyvio rolės.  
 
Ekonominiai rodikliai 
 
 Geoterminės energijos plėtrą stabdo ne tik neišspręsti kai kurie technologiniai klausimai, bet 
ir gana aukšta šios energijos rūšies kaina. Tačiau kaina labai priklauso nuo geoterminio telkinio 
tipo. Aukštatemperatūrinių telkinių gamina elektra neretai yra gerokai pigesnė, nei įprastinėse 
jėgainėse gaminama elektra (pavyzdys – Islandija). Taip pat naudojami vidutinių temperatūrų 
telkiniai šilumos tiekimui taip pat dažnai yra rentabilūs. Aukštą ekonominį efektą turi ir seklioji 
geotermija.  
 Tuo tarpu EGS sistemų, su kuriomis ir siejamos pagrindinės energijos gamybos Europoje 
perspektyvos, ekonominis efektyvumas yra mažesnis. Jie priklauso nuo keleto pagrindinių 
parametrų, tokių kaip telkinio temperatūra, geologinio šilumokaičio dydžio ir parametrų, kurie 
sąlygoja vandens, kurį galima perleisti per geologinį šilumokaitį, kiekį, jo įkaitinimą (kuo daugiau 
smulkių plyšelių, tuo vanduo geriau įkaista), uolienų atšalimo laiko, gręžinių gylio ir atstumo tarp 
jų, vandens praradimo plyšių sistemoje, plyšių pralaidumo (kuo geriau plyšiai praleidžia vandenį, 
tuo mažiau reikia sunaudoti energijos injekcinio siurblio darbui), teisingai parinkto binarinės 
sistemos darbo režimo.   



Dauguma ekonominių modelių, vertinant EGS ekonomiką, remiasi tipinės EGS jėgainės 
schema, kuri geriausiai atspindi realius EGS ekonominius parametrus, be to leidžia efektyviau 
skaidyti išlaidas ir ieškoti jų optimizavimo.  

Tipinę EGS jėgainės schemą galima apibūdinti šiais skaičiais: 
• Gręžinių skaičius – du (dupletas) arba trys (tripletas); 
• Gylis – 4-5 km; 
• Vienas injekcinis siurblys (400 m gylyje); 
• Telkinio temperatūra – 150oC; 
• Vandens debitas – 75-100 kg/s; 
• Injekcinio vandens temperatūra – 65-75oC; 
• Binarinę sistema sudaro ORC ciklas – efektyvumas 10-12,5%; 
• Bendras jėgainės galingumas – 3-4 MW; 
• Parazitinė elektra, kurią sunaudoja injekcinis siurblys – 1,0-1,5 MW; 
• Telkinio gyvenimo trukmė – 20-30 metų. 

 Gilaus gręžinio kaina yra 4-6 mln.€. ORC antžeminių instaliacijų kaina – 4,5 mln. €, siurblio 
– 0,8 mln. €. Geologiniai tyrimai vertinami 0,5-1 mln. €, eksploatacinės išlaidos – 3,5% kapitalinių 
įdėjimų. Tad, šiuolaikinės tipinės EGS jėgainės kaina bus 20-25 mln. €. Vertinant kapitalo kaštus, 
pelną ir kitus finansinius rodiklius, tipinės EGS jėgainės pagamintos elektros kaina turi būti 
nemažesnė nei 20 eurocentų, t.y. apie 70 Lietuvos centų už kilovatvalandę. Ši kaina viršija 
geoterminės elektros supirkimo kainas Europos šalyse. Didžiausia kaina mokama Vokietijoje – 16 
eurocentų, o, pavyzdžiui, Prancūzijoje ji yra 12 eurocentų. Tačiau reikia turėti omenyje, kad 
geoterminės elektros tarifai yra aukštesni, nei biodujų ar vėjo, bet gerokai atsilieka nuo saulės 
energijos tarifų. Tai rodo atskirų valstybių skatinimo priemones ir prioritetus vystant „žaliąją“ 
energetiką.  
 Reikia taip pat turėti omenyje, kad aritmetinis skirtingo tipo jėgainių galingumo palyginimas 
nėra teisingas. Geoterminės jėgainės veikla, skirtingai nuo vėjo ar saulės, nepriklauso nuo 
sezoniškumo ir klimato pokyčių. Tad, 1 MW EGS sistema savo efektyvumu gali būti palyginama su 
3-4 MW vėjo jėgaine (atitinkamai turi būti lyginami ir instaliuoto 1 MW kaštai). Taip pat reikia 
turėti omenyje, kad EGS sistemos neišmeta į orą CO2, skirtingai nuo biomasės, o tai taip pat turi 
įtakos ekonomikai atsižvelgiant į vis griežtėjančius ES reikalavimus. Tačiau iš kitos pusės, EGS 
sistemos gerokai sudėtingesnės, nei vėjo ar saulės.  
 
Ekologija 
 

Geoterminė energija yra viena „švariausių“ energijos rūšių. Tačiau ir ji susiduria su tam 
tikromis aplinkosauginėmis problemomis. Pirmiausiai tai indukuotas seisminis aktyvumas. Pvz. 
Bazelio objekte, stimuliuojant kolektorių buvo sukeltas iki 3,2 magnitudės pagal Richterio skalę 
žemės drebėjimas, buvo pažeisti kai kurie pastatai. Šios problemos išvengimui būtina rengti jėgainę 
toliau nuo gyvenviečių (nors tam tikrą nepasitenkinimą gali kelti ir gretimų nedidelių kaimų 
žmonės, jaučiantys kartas nuo karto pasireiškiančius žemės drebėjimus). Kitos ekologinės 
problemos – paviršinio ar seklių horizontų vandens naudojimas aušinimui. Gali kilti problemų 
naudojant upės ar ežero vandenį. Naudojant oro aušinimą, sukeliamas tam tikras triukšmas, kas taip 
pat gali sukelti vietinių gyventojų nepasitenkinimą.  
 
Išvados 
 

• Platus geoterminės elektros energijos panaudojimas galimas tik įsisavinant naujus regionus. 
Tokios plėtros svarbiausias prielaidas yra naujos technologijos, kurios leidžia išnaudoti 
gerokai žemesnes Žemės temperatūras, nei dabar naudojamos.   



• Šiuo metu tokios technologijos yra sukurtus ir vykdomas jų testavimas. Pagrindinės 
perspektyvos siejamos su stimuliuotomis geoterminėmis sistemomis. Per artimiausius kelis 
metus tikimasi technologinio ir komercinio proveržio, kur pagrindinės viltys siejamos su 
projektais Europoje ir Australijoje.  

• Plečiant geoterminę energetiką, negalima ignoruoti ekologinių ir socialinių (psichologinių) 
problemų, tikintis, kad žaliosios energijos statusas plačiai atveria duris šios energetikos 
plėtrai visuose regionuose.  

• Lietuva turi palankias geologines sąlygas ir gali aktyviai prisidėti prie tarptautinių 
iniciatyvų.  
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Summary 
 
The renewable energy comprises 18,8% of the world’s energy market, of which 87% is represented 
by hydropower, whereas the geothermal composes only 1.8% of the renewables (0.3% of the total), 
despite of the huge Earth’s thermal energy potential. The innovative approaches are required to 
increase the exploitation of the geothermal energy, essentially the production of the electricity. The 
present paper is inspired by recent GP6 ENGINE project Final Conference in Vilnius (12-15 
February 2008) (http://conferences-engine.brgm.fr/conferenceDisplay.py?confId=9). The project 
was focused on the utilization of the unconventional geothermal resources, as only expansion of the 
geothermal activities to the “virgin” areas may facilitate the increase of the role of the geothermal 
energy in the total energy market. The implementation on the Enhanced Geothermal Systems (EGS) 
is seen as the main technology for extraction of the heat stored in the hot deep (and mainly dry) 
rocks by installing the natural heat exchangers in form of the fractured reservoirs. Different aspects 
should be taken into consideration, as discussed during the conference. The new exploration tools 
are required for identification and characterization of the reservoirs. The techniques were recently 



improved for geothermal exploration, such as MT, seismics, numerical modelling. A key aspect in 
developing the geothermal fields are drilling and reservoir stimulation It is stressed the need in new 
technologies allowing reducing drilling costs, increasing the well production, those that make 
geothermal projects technically feasible, essentially in the supercritical reservoirs. A significant 
progress has been achieved during the past few years, such as the concept of an innovative drill rig, 
the experience gained in reservoir hydrofracturing in Soultz, quantification of the geothermal 
energy in the reservoir, the tracer test techniques. The expansion of the geothermal projects into the 
new unconventional reservoirs bears a high risk. Therefore, the consistent approaches have to be 
developed for quantification of the exploration and exploitation risks. A prospective direction for 
increase of the efficiency of the geothermal stations is a combination of the geothermal with other 
renewable energy sources, like biomass. The social and environmental aspects are rather critical for 
the geothermal energy, in spite that it is considered as safe and clean energy. In some regions the 
geothermal initiatives face the public opposition due to region-specific reasons. Some common 
approaches and recommendations were developed seeking for improvement of the dialog with 
public and promotion of the geothermal energy. It is recognized that the elements of the 
environmental impact can contribute positively if the focus will be on the quality of the 
organizational approach of project development, the quality of project design, the organization of 
work during construction and completion, and the quality of the operations. Social acceptability is 
the condition upon which the technical and economic objectives of the project may be pursued in 
due time and with the consensus of the local communities. The public awareness of the geothermal 
energy is also recognized as a rather low, by contrast to other renewable energy sources. 
 


