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Transenergy

Ozadje in izzivi

Z a r a d i  n e n e h n o  p o v e č u j o č e g a  s e 
povpraševanja po energiji obstaja vedno večja 
potreba po uporabi obnovljivih virov energije, 
kajti zanesljivost oskrbe z energijo je ogrožena 
tudi zaradi omejenih zalog fosilnih goriv in 
njihovega neenakomernega pojavljanja. Poleg 
tega emisije ogljikovega dioksida, ki izhajajo iz 
gorenja nafte, plina in premoga, vplivajo na 
podnebni sistem na Zemlji. S projektom 
TRANSENERGY spodbujamo trajnostno izrabo 
geotermalne energije v zahodnem delu 
Panonskega bazena in njegovi okolici ter 
podpiramo mednarodna prizadevanja za 
povečanje deleža obnovljivih virov energije v 
energetski mešanici (npr. Kjotski protokol, EU 
COM[2006]848). Poleg tega bomo z uvajanjem 
novih tehnik in potencialnih naložb v sektor 
rabe geotermalne energije prispevali k 
povečanju konkurenčnosti regije v skladu z 
lizbonsko strategijo.
 

Rezultati projekta s krepitvijo teritorialnega 
sodelovanja dopolnjujejo tudi Kohezijsko 
politiko med sodelujočimi državami / regijami.

Končni cilj projekta TRANSENERGY je ponuditi 
uporabnikom prijazen spletni portal, katerega 
najpomembnejši del je orodje za pomoč pri 
odločanju. Ta javno dostopni portal služi 
prenosu strokovnega znanja o geotermalnih 
virih in trajnostnem upravljanju naravnih virov 
v zahodnem delu Panonskega bazena na 
uporabnike. Projekt je osredotočen na potrebe 
nosilcev odločanja in investitorje. Za celotno 
projektno območje so izdelani geološki, 
hidrogeološki in geotermalni modeli, ki so 
nadgrajeni v izbranih petih čezmejnih pilotnih 
območjih z ugotovljenimi težavami pri izrabi 
geotermalne energije.
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Organizacije in kontaktiProjektno območje Glavni rezultatiČezmejno upravljanje

gerhard.schubert@geologie.ac.at

SGUDS – Državni geološki inštitut 
Dionyza Stura
www.geology.sk
Radovan Černák
radovan.cernak@geology.sk

GeoZS - Geološki zavod Slovenije
www.geo-zs.si
Andrej Lapanje
andrej.lapanje@geo-zs.si

geofizikalni inštitut
www.mfgi.hu
Annamária Nádor (vodja projekta)
nador.annamaria@mfgi.hu

GBA – Geološki zavod Avstrije
www.geologie.ac.at
Gerhard Schubert

Projekt TRANSENERGY je vezan na program Srednja 
Evropa, področje intervencije 3.1 (Razvijanje visoko 
kvalitetnega okolja z upravljanjem in zaščito naravnih 
virov in dediščine) in je sofinanciran s strani ESRR.

Trajanje projekta: 1. april 2010–30. september 2013

Panonski bazen v Srednji Evropi je obdan z 
Alpami in Karpati ter se nahaja na značilni 
p o z i t i v n i  g e o t e r m a l n i  a n o m a l i j i  z 
geotermalnim gradientom okoli 45 °C na 
kilometer.

V projektu TRANSENERGY obravnavamo ključni 
problem rabe geotermalnih virov na čezmejnih 
območjih na trajnosten način. Glavni nosilec 
geotermalne energije je termalna voda. 
Regionalne poti toka so vezane na geološke 
strukture, ki ne poznajo državnih mej. Torej je 
možno le  s  čezmejnim pr istopom in 
vzpostavitvijo skupnega, večnacionalnega 
sistem za upravljanje oceniti geotermalni 
potenc ia l  i n  p r ip rav i t i  smern ice  za 
uravnoteženo rabo termalne vode in toplote, 
da se izognemo morebitnim negativnim 
vplivom (zniževanje tlaka v vodonosnikih) v 
sosednjih državah.

večjezični interaktivni geotermalni spletni 
portal s podatkovno zbirko, povezano s 
tematskimi kartami, preseki in modeli

geološki, hidrogeološki in geotermalni 
modeli za projektno območje in pilotna 
območja

scenariji  ocenjevanja potenciala in 
ranljivosti čezmejnih geotermalnih sistemov 
za različne načine rabe geotermalne 
energije

baza uporabnikov geotermalne energije in 
proizvodnih parametrov geotermalnih vrtin s 
č e z m e j n i m i  k a r t a m i  i z k o r i š č a n j a 
geotermalne energije 

baza upravljavcev s področja geotermalne 
energije na čezmejnih območjih 

povzetek zakonodaje in financiranja s 
področja raziskav in rabe geotermalne 
energije  v sodelujočih državah 

strategija ovrednotenega obstoječega 
izkoriščanja geotermalne energije ter 
prihodnje možnosti razvoja s priporočili za 
trajnostno in učinkovito rabo geotermalne 
energije
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Rezervoarji v podlagi Rezervoarji v podlagi Miocenski rezervoarji
medzrnski rezervoarji

Geotermalni rezervoarjiSpletna stran

Geotermalni rezervoarji so ogrete in dobro 
prepustne kamnine, iz katerih lahko 
ekonomično pridobivamo uskladiščene 
tekočine in pline, najpogosteje kar termalno 
vodo. Na podlagi skupne in podrobne ocene 
geotermalnih pogojev na območju projekta 
TRANSENERGY smo glede na kamninsko sestavo 
opredelili tri tipe potencialnih rezervoarjev: 
zgornjepanonijski sedimenti in kamnine, 
miocenski  sedimenti  in  kamnine ter 
mezozojske in paleozojske kamnine v podlagi 
sedimentacijskega bazena. Glede na 
temperaturo, ki jo dosegajo, smo jih razdelili v 
tri skupine: 50-100 °C, 100-150 °C in nad 
150 °C. Še druge lastnosti, kot so globina 
rezervoarja, hidravlične povezave, kemijska 
sestava termalne vode ter potreba po 
reinjekciji, določajo njihov potencial za 
različne tipe izrabe.

K a m n i n e  v  p o d l a g i  n e o g e n s k i h 
sedimentacijskih bazenov na območju 
projekta TRANSENERGY pripadajo različnim 
geološkim strukturam, zato ločujemo med 
m e t a m o r f n i m i  i n  m a g m a t s k i m i  t e r 
karbonatnimi kamninami. Za najplitvejših 
50 m smo prevzeli, da je ta cona preperelih in 
zakraselih kamnin dobro prepustna in 
po s led i čno  p reds tav l j a  po tenc ia lne 
rezervoarje. Menimo tudi, da je v večjih 
prelomnih conah v globini nad 3 km možen 
obstoj visokoentalpijskih sistemov.

Temperatura rezervoarjev v podlagi presega 
50 °C na globini med 800-1500 m. Območja s 
temperaturo nad 100 °C so obsežna in se 
nahajajo predvsem v osrednjih delih bazenov v 
globini 2000 do 5000 m. Območja, kjer 
temperatura presega 150 °C so ozka in 
omejena na globino med 3000 in 6000 m.  

Razpoklinski rezervoarji v metamorfnih in 
magmatskih kamninah (v Dunajskem bazenu 
tudi siliciklastične kamnine) imajo dokaj 
omejeno napajanje, zato je zanje značilen 
visoko mineraliziran Na-Cl tip termalne vode. 
Karbonatni rezervoarji so bolj povezani z 
regionalnimi tokovi podzemne vode, zato se 
bolje obnavljajo. Termalna voda ima zelo 
raznoliko kemijsko sestavo.

Rezervoarji v podlagi so uporabni za različne 
sisteme direktne izrabe geotermalne energije 
ter kogeneracijo toplote in električne 
energije, a  njihova produktivnost je pogosto 
omejena na ožje prelomne cone. 

Miocenski rezervoarji so ugotovljeni na robovih 
sedimentacijskih bazenov ali na območjih njihove 
dvignjene kamninske podlage. Ločili smo: 
1) plitvomorske klastične karbonate z dvojno 
poroznostjo, ter 2) peščene vodonosnike z 
medzrnsko poroznostjo. Debelina obeh tipov 
rezervoarjev je majhna, običajno do 100 m. 
Zaradi pomanjkanja podatkov na nekaterih 
območjih nismo mogli opredeliti kamninske 
sestave.
Miocenski rezervoarji so pol-odprte ali zaprte 
strukture, zato so zanje značilni Ca-Mg-HCO  do 3

Na-HCO  in Na-Cl tipi voda, ki imajo lahko zelo 3

visoko mineralizacijo.
Rezervoarji so uporabni za balneologijo in 
direktno izrabo toplote, kjer pa temperatura 
presega 100 °C tudi za kogeneracijo toplote in 
električne energije. Njihovo uporabnost 
zmanjšujeta visoka mineralizacija vode in majhna 
debelina vodonosnih plasti.

Zgornjepanonijski  peski z medzrnsko 
poroznost jo  zapo ln ju je jo  neogensk i 
sedimentacijski bazen v debelini nekaj tisoč 
metrov. Na obširnem območju v globini 500-
1000 m njihova temperatura presega 50 °C. V 
peskih je uskladiščena termalna voda Na-Ca-
HCO  t ipa,  k i  ima razmeroma n izko 3

mineralizacijo in je del regionalnega in 
gravitacijsko vodenega toka podzemne vode, 
saj se napaja skozi više ležeče plasti. Ti 
rezervoarji so primerni za balneološke namene 
in sisteme direktnega ogrevanja.
Na manjšem območju v globini pod 2000 m 
temperatura presega 100 °C, zaradi večje 
globine pa je tu uskladiščena bolj stagnantna 
voda. Zaradi višjih temperatur je primerna za 
pridobivanje geotermalne toplote ter 
kogeneracijo toplote in električne energije.
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