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WP 3 aktivita/ Využívanie geotermálnej energie 

 

V rámci projektu Transenergy v pracovnej aktivite WP 3 sa realizovala 

 terénna obhliadka jednotlivých vrtov a dokumentácia ich stavu, 

 napĺňanie databázy užívateľov jednotlivých vrtov, 

 napĺňanie databázy parametrov súčasného a potenciálneho využívania. 

 

 

Mapy využívania predstavujú hlavný výstupy z pracovnej aktivity WP 3. 

  

• poznanie súčasného stavu využívania geotermálnej energie,   

   → skúsenosti, 

   → otázky. 

 

• zlepšiť právne udržateľne využívanie geotermálnej energie, 

    → potenciál pre využívanie geotermálnej energie, 

   → miestne hydrogeologické pomery, 

   → záujem o rozvoj využívania geotermálnej energie 

   → tvorba geotermálnej politiky.  
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Databáza ako web aplikácia 

http://akvamarin.geo-zs.si/users/ 
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Mapy využívania  
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Využívatelia termálnej vody a ich aktivita 



Typ monitoringu a zber údajov 

GWL/PA CQ 

WT WCH 



Spôsob využitia termálnej vody a maximálna teplota vody na prelive 



Spôsob využitia termálnej vody 



Hlavné geotermálne zvodnence (>10 vrtov) 



                VM_(Panón, Pont)/ zvodnenec – klastiká           

                                                                      - nízky obsah plynov (CO2, CH4) 

                                                                      - vyzrážavanie karbonátov 

                                                                      - väčšinou bez reakcie, zriedka inhibítory 

                                                                      - vysoké odberné množstvá vôd 

                                                                      - poruchy čerpadiel/ pieskovanie 
 

                                                                    SM_(Báden, Sarmat) zvodnenec - klastiká 

                                                                      - občas prítomné plyny (CO2,CH4)   

                                                                      - vyzrážavanie karbonátov 

                                                                      - časté používanie inhibítorov 

 

 

 

 
 

MZ/ zvodnenec - karbonáty                          PZ/ zvodnenec - karbonáty a metamorfity  

-zvýšená prítomnosť plynov (CO2)                - zvýšená prítomnosť plynov (CO2)  

-vyzrážavanie kremičitanov                           - vyzrážavanie karbonátov  

-žiadne údaje o opatreniach                          - časté používanie inhibítorov  

Problemy pri odbere a využívaní termálnej vody  



Odbery termálnych vôd  



Nakladanie s odpadovou termálnou vodou 



Charakteristiky využitia geotermálnych vrtov 



Zmeny využitia geotermálych zvodnencov 



Potenciál využitia geotermálnych vôd   

Technický potenciál (213 užívateľov odoberá GTV zo 401 vrtov) 

• 65 neaktívnych užívateľov 

• 95 neaktívnych vrtov (24% zo všetkých) 

Klastiká vrchného miocénu    +1.9 mil. m3/ ročne 

Karbonáty mezozoika           +1.3 mil. m3/ ročne 

Ostatné cca.                        + 2.8 mil. m3/ ročne 



Potenciál využitia geotermálnych vôd  

Legislatívny potenciál 

• povolenie na odber geotermálnych vôd (SK, SI/ okrem A), 

• zo schválených množstiev GTV sa v súčasnosti na základe nahlasovaných  

  odoberaných množstiev v regióne TE využíva iba polovičné množstvo GTV (30 mil.  

  m3/ ročne), 

• hypotetický možno očakávať v budúcnosti odber GTV na úrovní 60 mil. m3/ ročne.  



Potenciál využitia geotermálnych vôd 

Hydrogeologický potenciál 

• hydraulické ovplyvňovanie 

vrtov → numerické modely  



Záver 

• 148 (z 213) aktívnych užívateľov má 306 (z 401) aktívnych vrtov v predmetnej  

oblasti projektu TRANSENERGY → kúpanie, pitná voda, vykurovanie, výroba  

                    elektrickej energie a reinjektáž,  

 

• odber geotermálnej vody > 30 mil. m3/ ročne (bez Rakúska) → MZ/karbonáty a 

vrchný miocén/klastiká → monitoring dokumentoval hydraulické zmeny,  

 

• realizácia monitoringu je v jednotlivých krajinách rozdielna s variabilnou 

efektívnosťou, 

 

• nakladanie s odpadovou geotermálnou vodou je v jednotlivých krajinách 

rozdielne   → termálne a chemické znečistenie povrchových vôd, 

                  → 3 reinjektážne vrty využívane iba sezónne, 

 

• technický potenciál (6 mil. m3/rok), legislatívny (30 mil. m3/rok), 

hydrogeologický ??? 

 

• identifikácia husto využívaných oblasti a perspektívnych oblasti, 

• realistické očakávanie nových využívateľov, 

• nutné spoločné riadenie na regionálnej, národnej a cezhraničnej úrovní. 



Podhájska-1 
rekreačné centrum/ vykurovanie rekreačného centra, skleníkov/ reinjektáž 

FGG-3 Galanta 
vykurovanie nemocnice a bytov/ aquapark 

VHP -12 Horná Potôň 
vykurovanie skleníkov 



Ďakujem za pozornosť. 


