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O PROJEKTU TRANSENERGY
Glavni prenašalec Zemljine toplote ali geotermalne energije na površje je ogreta podzemna voda. Regionalni tokovi termalne vode so vezani na naravne geološke strukture, ki se ne končajo na državnih mejah,
in presegajo vsakršno družbenopolitično ureditev ozemlja. Geotermalna energija je eden pomembnejših
naravnih virov Srednje Evrope, njen pomen v energetski in podnebni politiki Evropske unije pa bo v prihodnje še rasel.
Projekt “TRANSENERGY - Čezmejni viri geotermalne energije Slovenije, Avstrije, Madžarske in Slovaške”
obravnava skupno uporabo čezmejnih geotermalnih virov energije, kajti ocenjevanje regionalnega geotermičnega potenciala, pripravljanje smernic za njeno trajnostno izkoriščanje ter preprečevanje morebitnih negativnih vplivov zaradi pretiranega izkoriščanja vodonosnikov je možno le s skupnim in usklajenim
pristopom sosedskih držav. Projekt se izvaja v okviru srednjeevropskega programa v letih 2010-2013 in
ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Vanj so vključeni geološki zavodi Avstrije, Madžarske,
Slovenije in Slovaške.
Podrobne karte in pripadajoči opisi v tej knjižici predstavljenih rezultatov so na voljo na spletni strani http://
transenergy-eu.geologie.ac.at/, ki je osrednji vir informacij o projektu in je namenjena tako déležnikom kot
tudi splošni javnosti. Eden najpomembnejših izdelkov projekta je spletni informacijski sistem, namenjen
podpori pri odločanju o raziskavah in izkoriščanju geotermalnih virov. Rezultati so namenjeni upravljavcem
vodnih in energetskih virov, uporabnikom termalne vode, investitorjem, izobraževalnim in raziskovalnim
institucijam ter različnim interesnim združenjem.
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Slika 1: Območje projekta TRANSENERGY z najbolj izrazitimi geografskimi enotami

OBMOČJE PROJEKTA IN MANJŠA PILOTNA OBMOČJA
V okviru projekta smo za celotno projektno območje po enotni metodologiji izdelali opisne in matematične
regionalne modele v merilu ������������������������������������������������������������������������������
1 : 500 000�������������������������������������������������������������������
. Ti pojasnjujejo najvažnejše geološke, hidrogeološke in geotermične pojave, ki so omogočili nastanek obsežnih regionalnih in čezmejnih geotermalnih virov na zahodnem
delu Panonskega bazena. Hkrati opisujejo tudi poglavitne procese in posledice njihovega delovanja na
regionalni tok termalne vode ter njen odnos s plitvejšo in hladnejšo podzemno vodo.
Na nekaterih obmejnih območjih smo ugotovili pereče probleme, povezane z neusklajeno in pretirano
rabo termalne vode, zato smo izbrali pet manjših pilotnih območij, na katerih smo razvili lokalne opisne in
matematične modele v večjem merilu 1 : 100 000 ali 1 : 200 000:
 Donavski bazen med Avstrijo, Madžarsko in Slovaško: dostopnost termalne vode v heterogenem
geotermalnem sistemu,
 Dunajski bazen med Avstrijo in Slovaško: možnosti razvoja rabe geotermalne energije na še neizkoriščenem območju,
 območje Komarno-Šturovo med Madžarsko in Slovaško: posledice
����������������������������������������
opuščenega rudarjenja in obnove vodnih virov na sistem termalnega krasa,
 območje Lutzmannsburg-Zsira med Avstrijo in Madžarsko: čezmerno izkoriščanje termalne vode in
posledično spremembe njene kemične sestave ter
 območje Bad Radkersburg-Hodoš med Avstrijo, Slovenijo in Madžarsko: �����������������������
vpliv novega geotermalnega dubleta na obstoječe uporabnike.
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Slika 2: Območja petih pilotnih modelov znotraj projektnega območja

KLJUČNE PODATKOVNE BAZE
Pri raziskovanju geotermalnih virov smo zbirali podatke o geotermalnih vrtinah, iz katerih izteka termalna
voda z vsaj 20 °C, njihovih uporabnikih in upravljavcih. V okviru projekta smo izdelali tri podatkovne baze:
 Baza upravljavcev (http://akvamarin.geo-zs.si/authorities/) vsebuje informacije o 40 inštitucijah, ki se
ukvarjajo z upravljanjem geotermalnih virov na projektnem območju in njihovim pogledom na zakonodajno ureditev raziskovanja in izkoriščanja geotermalne energije in termalne vode. Baza je v angleškem
jeziku.
 Baza uporabnikov termalne vode (http://akvamarin.geo-zs.si/users/) obsega 149 aktivnih in 65 neaktivnih uporabnikov na projektnem območju in podatke o 403 geotermalnih vrtinah in termalnih izvirih,
temperaturi in rabi vode ter ravnanju z odpadno vodo. Na območju vzhodno od Zreč je v Sloveniji zajetih skupno 21 uporabnikov s 37 vrtinami. Baza je v angleškem jeziku.
 Interaktivni spletni portal (http://transenergy-eu.geologie.ac.at/) omogoča prikaz več kot 100.000
vnosov o 1041 geotermalnih objektih (tudi o 128 slovenskih vrtinah), geološki in hidrogeološki zgradbi
ozemlja ter kemični sestavi in temperaturi termalne vode. Informacije so podane v petih jezikih, tudi v
slovenščini.
Poleg podatkov, predstavljenih v okviru projekta TRANSENERGY, je v slovenskem, madžarskem in angleškem jeziku na voljo tudi podatkovna baza bilateralnega projekta T-JAM (http://akvamarin.geo-zs.si/tjam_boreholes/), kjer so zbrane informacije o 257 geotermalnih objektih med Mariborom v Sloveniji in
Blatnim jezerom na Madžarskem. Kar 12.647 vnosov opisuje njihovo tehnično, geološko in hidrogeološko
zgradbo, rabo ter sestavo termalne vode.
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Slika 3: Podatkovna baza uporabnikov termalne vode

INTERAKTIVNI SPLETNI PORTAL
Za prostorsko predstavitev zbranih podatkov je bil izdelan spletni pregledovalnik, ki uporabniku prek različnih informacijskih slojev pomaga pri orientaciji v prostoru in nudi želene informacije o vrtinah in njihovi
uporabi. Na interaktivni karti, dostopni na spletni strani projekta http://transenergy-eu.geologie.ac.at/, si
lahko na območju med Zrečami (SI), Dunajem (AT), Nitro (SK) in Budimpešto (HU) prikažemo poljubno
kombinacijo zbranih podatkov. Ti so urejeni v šest skupin: projektno območje, geologija, geološki prerezi,
geotermični potencial, karte rabe termalne vode ter podatkovna baza.
Za celotno projektno območje je izdelana serija geoloških kart. Poleg površinske geološke karte v merilu
1 : 200 000 je na voljo tudi 9 geoloških kart v merilu 1 : 500 000. Te prikazujejo kamninsko sestavo pod
izbranimi mlajšimi kamninami, navedenimi v naslovu posamezne geološke karte. Na voljo so karte podlage
kvartarnih, zgornjepanonijskih, spodnjepanonijskih, sarmatijskih, badenijskih, spodnjemiocenskih, paleogenskih in senonijskih kamnin, poleg njih pa tudi podlage Panonskega sedimentacijskega bazena. Izdelani
so tudi trije regionalni geološki prerezi v smeri SZ-JV skozi celotno projektno območje ter 12 podrobnejših
prerezov skozi pet pilotnih območij. Geotermični potencial je prikazan na kartah globine izoterm 50, 100 in
150 °C, površinske gostote toplotnega toka ter kartah temperatur v globini 1000, 2500 in 5000 m. Trinajst
kart rabe termalne vode prikazuje aktivnost termalnih vrtin, zajete geotermalne vodonosnike, monitoring
pridobljene in odpadne termalne vode ter njeno rabo. Interaktivna podatkovna baza je vezana na posamezno vrtino in s klikom nanjo lahko uporabnik pridobi podatke o njeni lokaciji, vrtanju, geološki zgradbi,
zajetih vodonosnikih in kemijski sestavi termalne vode.
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Pri vrednotenju in uporabi podatkov se je potrebno zavedati, da številni lokalni pojavi zaradi uporabe majhnega merila in posplošitev niso prikazani. Za izvedbo kakovostnega projekta za vsakršno
novo rabo geotermalne energije na projektnem območju je zato še vedno potrebna dodatna in podrobnejša študija lokalnih hidrogeoloških in geotermičnih pogojev.

Slika 4: Primer interaktivne spletne karte, sestavljene iz geološke karte zgornjemiocenskih kamnin in sedimentov ter karte zajetih
geotermalnih vodonosnikov, izdelane iz baze uporabnikov termalne vode

GEOLOŠKA ZGRADBA PROJEKTNEGA OBMOČJA
Območje projekta TRANSENERGY obdajajo Alpe in Karpati, ki so zgrajeni iz karbonatnih, metamorfnih in
magmatskih kamnin pretežno mezozojske in paleozojske starosti. Na severu se dvigujejo Mali Karpati, na
jugovzhodu pa območje zapira osrednja veriga Transdanubijskega hribovja. Pogorji sta zgrajeni predvsem
iz apnenca in dolomita. Ta kamninska podlaga je zaradi tonjenja ter tanjšanja litosfere, ki se je pričelo pred
približno dvajsetimi milijoni let, pogreznjena tudi več kilometrov. Tovrstna tektonska aktivnost je omogočala stalno odlaganje paleogenskih in neogenskih sedimentov v novo nastalem medgorskem Panonskem
sedimentacijskem bazenu, ki obsega osrednji del projektnega območja.
Tanjšanje litosfere je pomembno tudi zato, ker omogoča obstoj povišanega geotermičnega gradienta po
celotnem Panonskem bazenu, zaradi česar je podzemna voda ogreta in zelo primerna za izrabo geotermalne energije. Dandanes je večji del območja ponovno podvržen dvigovanju ter stiskanju tektonskih blokov.

GEOTERMALNA ENERGIJA zahodnega obrobja Panonskega bazena

6

Slika 5: Geološka karta podlage sedimentacijskega bazena s poenostavljeno legendo. Neogenske vulkanske kamnine na celotnem
območju ter paleogenske kamnine v Avstriji so uvrščene med kamnine v podlagi bazena, kljub njihovi nizki starosti.

Odlaganje sedimentov v Panonskem bazenu se je začelo v paleogenu in se šele v neogenu, med najbolj
intenzivnim pogrezanjem dna, razširilo na celoten bazen. Pretežno morska sedimentacija ni potekala enakomerno, saj je območje razpadlo na velike tektonske bloke z različno hitrostjo pogrezanja. Zato danes
ločujemo več neogenskih sedimentacijskih bazenov: na severozahodu se je izoblikoval Dunajski bazen, na
severovzhodu Donavski bazen, na jugu Mursko-Zalski bazen, na zahodu pa Štajerski bazen. Konec badenija,
pred približno 14 milijoni let, se je takratno morje Paratetida ločilo od Mediteranskega morja in slanost tako
nastalega Panonskega jezera se je zaradi dotokov sladke vode postopoma zniževala. Proti koncu miocena
se je oblikovalo enotno sedimentacijsko območje napredujočega deltnega sistema, ki se je iz smeri severovzhoda in severozahoda zapolnjevalo s kamninskim drobirjem iz takratnih rek, ki so prinašale erodiran
material z obdajajočih gorovij in hribovij. V pliocenu, pred manj kot 5 milijoni let, se je pričelo kopičenje
jezerskih, sladkovodnih in kopenskih sedimentov, ki jih je v pleistocenu, pred manj kot dvema milijonoma
let, v veliki meri prekrila puhlica.
Zaradi intenzivne tektonske dejavnosti so sredi in konec miocena nastali številni andezitno-riolitni vulkani.
Ob vulkanski aktivnosti proti koncu miocena in v pliocenu, pred nekaj milijoni let, so nastali bazaltni vulkani, ki jih najdemo tudi na Goričkem v Sloveniji in ob Blatnem jezeru na Madžarskem.
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Slika 6: Površinska geološka karta projektnega območja s poenostavljeno legendo

PRENOS ZEMLJINE TOPLOTE IN GEOTERMALNI VODONOSNIKI
Geotermalni sistem, iz katerega lahko izkoriščamo geotermalno energijo ali termalno vodo, sestavljajo vir
toplote, geotermalni vodonosnik in voda, ki prenaša Zemljino toploto na površje. Sistem obsega celotno
hidrogeološko povezano območje z napajanjem, vodonosniki in cono iztoka podzemne vode. Stalni vir toplote omogoča povišan geotermični gradient in s tem višjo temperaturo termalne vode, ki je uskladiščena
v geotermalnem vodonosniku. Tega predstavlja volumen ogretih in dobro prepustnih kamnin, ki jih lahko
izkoriščamo z odvzemom ali geotermalne toplote ali termalne vode. ���������������������������������������
Glede na vir toplote in geološko zgradbo na projektnem območju prevladujejo vodonosniki v sedimentacijskih bazenih ter v njihovi podlagi.
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Slika 7: Simulirana temperatura na vrhu kamnin v podlagi sedimentacijskega bazena

Na območju več deset tisoč kvadratnih kilometrov velikega Panonskega bazena je izmerjena temperatura
Zemeljske skorje višja od povprečne, kar je posledica zapletenih neogenskih geoloških procesov tonjenja
ter tanjšanja tektonskih plošč. Vir toplote je razmeroma plitva astenosfera. Ta je v severovzhodni Sloveniji
celo plitvejša od 30 kilometrov (v primerjavi z običajno, globoko 50 do 70 km) in omogoča izdatno ogrevanje območja po načelu kondukcije. V tem primeru se toplota prevaja skozi trdne snovi in mirujoče tekočine,
zato je njeno izkoriščanje navadno podobno rudarjenju. Temperatura pod površjem je pogojena predvsem
z geološko zgradbo ozemlja in geotermičnimi lastnostmi kamnin ter praviloma narašča z globino. Toploto
prevajajo predvsem kamnine v podlagi sedimentacijskega bazena, medtem ko jo toplotno slabše prepustne neogenske kamnine zadržijo v globini in preprečujejo njeno izgubo na površje. Na lokalno popačenje
temperaturnega polja pomembno vpliva konvekcijski tok podzemne vode, ki lahko bodisi ogreva bodisi
ohlaja neko območje. Manjša območja s povišano temperaturo pripisujemo lokalnim konvekcijskim celicam, torej dviganju termalne vode po prostorsko omejenih zelo prepustnih conah, običajno prelomih.
V Benediktu v Sloveniji se termalna voda dviga po razpokanih metamorfnih kamninah v coni Rabskega
preloma, medtem ko se v jezero Hévíz na Madžarskem termalna voda izliva iz sistema termalnega krasa.

Nasprotno so na območju Vzhodnih Alp, Transdanubijskega hribovja in Karpatov zaradi močnejše in globlje infiltracije hladne padavinske vode izmerjene nižje temperature od pričakovanih.
Na projektnem območju smo določili štiri kategorije možnih geotermalnih vodonosnikov:





zgornjemiocenske in pliocenske vodonosnike z medzrnsko poroznostjo,
miocenske vodonosnike z medzrnsko, dvojno ali nedefinirano poroznostjo,
vodonosnike v metamorfni podlagi z razpoklinsko poroznostjo ter
deloma zakrasele karbonatne vodonosnike z razpoklinsko poroznostjo.

Za omenjene skupine smo izdelali tri vrste kart, na katerih smo prikazali njihovo razprostranjenost, upoštevajoč izračune, da vsebujejo termalno vodo s temperaturo:
 med 50 in 100 °C,
 med 100 in 150 °C,
 nad 150 °C.
Na projektnem območju nismo ugotovili obstoja vodonosnikov s temperaturo nad 150 °C, primernih za
obsežnejšo proizvodnjo geotermalne energije iz pare. Prav tako je zaradi prenizke temperature in prisotnosti metamorfnih kamnin vprašljiva možnost razvoja spodbujenih geotermalnih sistemov (EGS). Prepoznali pa smo potencialne vodonosnike s temperaturo med 100 in 150 °C, ki bi bili primerni za postavitev
binarnih električnih elektrarn, vendar je njihova ekonomičnost bistveno manjša kot pri konvencionalnih
parnih geotermalnih elektrarnah. Vodonosniki s temperaturo pod 100 °C se že uporabljajo za direktno
izrabo geotermalne energije in pridobivanje termalne vode za balneologijo, v prihodnje pa priporočamo
učinkovitejšo rabo pridobljene termalne vode na kaskadni način.

GEOTERMALNA ENERGIJA zahodnega obrobja Panonskega bazena
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Slika 8: Simulirana temperatura na globini 1000 m

ZNAČILNOSTI REGIONALNEGA TOKA PODZEMNE VODE
Podzemna voda se pretaka skozi kamnine različno hitro in v različnih smereh, kar v največji meri določata
relief in geološka zgradba posameznega območja. Gorovja in hribovja so običajno naravne meje različnih
sistemov toka podzemne vode ter hkrati predstavljajo njihova napajalna območja. Smer in jakost toka v
plitvih vodonosnikih opredeljuje predvsem vsiljen tok hladne padavinske vode. Del infiltrirane padavinske
vode kmalu priteče na površje v izvirih na obrobju gorskih dolin in tvori lokalni tokovni sistem, del pa
prodira v globlje plasti in omogoča nastanek regionalnega toka. Med počasnim pretakanjem po razpokah
in porah med zrni v kamninah se voda ogreva in zaradi kemijskih reakcij s kamnino ter prisotnimi plini spreminja. Regionalni tok povzroča razlika v gostoti podzemne vode. Hladna in gostejša infiltrirana voda tone,
ogreta in zato lažja termalna voda pa se zaradi vzgona dviguje proti površju. Skozi kamnine v osrednjem
delu sedimentacijskih bazenov se voda pretaka zelo počasi ali celo miruje, zato je lahko stara nekaj deset
do sto tisoč let. Ponekod iz vrtin še danes pritekajo slanice nekdanjega Panonskega jezera.
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Slika 9: Shema regionalnega toka termalne vode v sedimentacijskem bazenu in njegovi podlagi

Regionalni tok podzemne vode je značilen za razpoklinske in kraške vodonosnike podlagi Panonskega
sedimentacijskega bazena, predvsem na Madžarskem. Leče dobro prepustnih spodnje- in srednjemiocenskih peščenjakov so zaradi svojega turbiditnega izvora pogosto obdane z manj prepustnimi kamninami
in vsebujejo zelo mineralizirano termomineralno vodo z veliko plina, CO2 ali zemeljskega plina. Ponekod
so v njih odkrita tudi nahajališča nafte. Na Madžarskem so v debelih paketih glinavca in meljevca v globini
več kilometrov nastala območja s povišanim tlakom. Termomineralna voda, zelo bogata z raztopljenimi
snovmi, se iz njih izredno počasi izceja bodisi v niže bodisi v više ležeče vodonosnike. Čeprav je količina te
vode zelo majhna, pomembno vpliva na kemijsko sestavo termalne vode iz sosednjih vodonosnikov. Ta
termalna voda se uporablja predvsem za zdravljenje in balneologijo.

Regionalni tok podzemne vode je ugotovljen tudi v drugih medzrnskih geotermalnih vodonosnikih v sedimentacijskih bazenih, izmed katerih je najpomembnejši čezmejni zgornjemiocenski peščeni vodonosnik.
V dobro prepustnih pliocenskih sedimentnih kamninah deltne in aluvialne ravnice je razvit srednji sistem
toka podzemne vode, ki vsebuje do nekaj tisoč let staro padavinsko vodo, ogreto le v najglobljem delu, na
primer na Ptuju v Sloveniji.
Tok zelo mlade, do nekaj deset let stare, in hladne podzemne vode je značilen za številne lokalne tokovne
sisteme, ki so nastali v plitvih kvartarnih in pliokvartarnih sedimentnih kamninah.
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Slika 10: Razdelitev plitvih vodonosnikov s hladno podzemno vodo po tipu poroznosti ter piezometrična gladina podzemne
vode z označeno smerjo toka

TOK TERMALNE VODE V PODLAGI SEDIMENTACIJSKEGA BAZENA
Kamninska podlaga Panonskega bazena je sestavljena iz treh velikih tektonskih enot, v katerih prevladujejo metamorfne in magmatske kamnine. Ker so te slabše prepustne, so se v njih le na območju obsežnejših
in globokih prelomnih struktur razvile lokalne konvekcijske celice, kakršna je npr. v Benediktu v Sloveniji.
Regionalni t������������������������������������������������������������������������������������������
ok termalne vode v podlagi sedimentacijskega bazena je razvit predvsem v zakraselih
�����������������
apnencih in dolomitih v Alpah, Malih Karpatih, Karpatih in Transdanubijskem hribovju, kjer kamnine segajo na
površje. Infiltrirana voda tone proti najglobljim delom bazenov po razpokanih ali zakraselih in zato dobro
prepustnih conah, se tam ogreje, nato pa se zaradi nižje gostote prične dvigovati na površje. Površino
doseže na obrobju gorstev, kjer se izliva v termalne izvire. Območje iztoka je običajno bistveno manjše od
napajalnega območja ter celotnega ozemlja, iz katerega podzemna voda odvzema toploto, zato predstavlja lokalno geotermično anomalijo.
V Dunajskem bazenu se do največje globine 5,5 kilometrov poglabljajo razpokane mezozojske karbonatne kamnine, ki se razprostirajo v smeri JZ-SV. V njih uskladiščena termalna voda dosega temperaturo nad
100 °C. V njegovem osrednjem in severnem delu je tok termomineralne vode zelo počasen, nasprotno
pa se v južnem delu tega območja termalna voda bistveno hitreje pretaka iz Alp proti severu. Na obrobju
Mursko-Zalskega in Donavskega bazena se v smeri JZ-SV raztezajo več kilometrov debele zakrasele mezozojske karbonatne kamnine Transdanubijskega hribovja, v katerih tok usmerjajo tudi regionalni prelomi.
Tak sistem toka termalne vode imenujemo termalni kras. V njem so poznani številni kraški termalni izviri,
npr. v Hévízu, Tapolci, Esztergomu in Budimpešti na Madžarskem.
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Slika 11: Hidrogeološki model toka podzemne vode v karbonatnih vodonosnikih v podlagi sedimentacijskega bazena - termalnem krasu

TOK TERMALNE VODE V ZGORNJEMIOCENSKIH PESKIH
Regionalni tokovi termalne vode so vezani tudi na manjše sedimentacijske bazene, kot so Dunajski, Donavski, Štajerski in Mursko-Zalski bazen. Glavni čezmejni geotermalni vodonosnik v Panonskem sedimentacijskem bazenu sestavlja nekaj deset metrov debel paket zgornjemiocenskih bolj ali manj sprijetih peskov.
Ta se razprostira na območje vseh štirih projektnih držav in vsebuje več deset tisoč let staro (pleistocensko)
srednjemineralizirano deževnico, ki je v globini do 2 kilometrov ogreta na temperaturo do okoli 80 °C.
Nastanek vodonosnih plasti je naslednji: v zgornjem miocenu, pred približno 10 milijoni let, je območje
prekrivalo Panonsko jezero, ki je bilo tedaj podobno današnjemu Kaspijskemu jezeru. Bilo je namreč izolirano od večjih morskih okolij, velike količine sladke vode, ki so jih prinašale reke iz obdajajočih gorstev, pa
so postopno manjšale njegovo slanost. Reke so prinašale tudi raznovrstni kamninski drobir in ga odlagale
v obsežnih rečnih deltah ter ga postopoma zasipavale. Ko so dosegle morje, je hitrost rečnega toka naglo
upadla, zato so se v tako imenovanem čelu delt odložila debelejša zrna, predvsem pesek, nekoliko dlje v
morje pa je odneslo drobnejša zrna melja in gline. Zaradi stalnega dotoka klastičnega materiala so čela
delt napredovala proti globljim delom morja na jugovzhod, za njimi pa je nastajala obširna deltna ravnica.
V novem okolju so prevladovala močvirja, ki so jih pogosto poplavljale reke. Peščene sedimente deltnega
čela so tako prekrili meljasti in glinasti poplavni sedimenti deltne ravnice. V Sloveniji deltne sedimente
uvrščamo v Mursko formacijo. Podobno dogajanje lahko danes opazujemo v deltah velikih rek, na primer
Nila. V pliocenu, pred manj kot 5 milijoni let, se je zasipavanje preostalega jezerskega bazena končalo.
Panonsko jezero se je iz vzhodne Slovenije dokončno umaknilo in za seboj pustilo obširne rečne ravnice.
Vztrajno dvigajoče se Alpe so zagotavljale dotok novega materiala, s katerim so predhodnice današnjih rek
Drave, Mure, Zale in Donave zasipale obale in dno presahlega jezera. Te običajno debelejše zrnate rečne
sedimente v Sloveniji uvrščamo v Ptujsko-Grajsko formacijo.
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Slika 12: Karta največje globine zgornjemiocenskih peskov (dno deltnega čela) v sedimentacijskem bazenu

Napajanje tega geotermalnega vodonosnika poteka z infiltracijo padavin na območjih, kjer njegove plasti
segajo na površje, ali pa z vertikalnim in horizontalnim izcejanjem vode iz okoliških hidravlično povezanih plasti. Hribovja, kot so Pohorje, Goričko in Slovenske gorice v Sloveniji, Transdanubijsko hribovje na
Madžarskem, Vzhodne Alpe v Avstriji in Karpati na Slovaškem, določajo smer gravitacijskega toka hladne
infiltrirane vode z obrobij proti osrednjemu delu sedimentacijskega bazena. Vpliv tovrstne infiltracije na
znižanje pričakovane temperature je opazen nekako do globine 2 kilometrov. Med počasnim tokom v večje
globine se podzemna voda ogreva, tako nastala termalna voda pa se zaradi manjše gostote dviga in pretaka proti izvirom, ki vsebujejo termalno vodo ali pa zaradi počasnega toka proti površini že ohlajeno vodo.
Nam najbližji naravni iztok iz opisanega sistema je termalno jezero Hévíz, ki leži zahodno od Blatnega jezera na Madžarskem. Približno pet odstotkov njegovega dotoka priteka iz zgornjemiocenskih peskov, ki se
kot Murska formacija zvezno nadaljujejo iz SV Slovenije na Madžarsko, kjer jo imenujejo Újfalu formacija.
Preostala termalna voda priteka iz termalnega krasa Transdanubijskega hribovja.
Visoka starost termalne vode kaže na zelo počasen regionalni tok, zato jo je pri njenem izkoriščanju za različne namene (kopanje, zdravljenje, ogrevanje) potrebno črpati čim manj. Če pridobljeni vodi odvzamemo
le toploto in jo zatem vrnemo nazaj v geotermalni vodonosnik (reinjeciramo), bomo kar najmanj vplivali
na njen naravni tok.
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Slika 13: Hidrogeološki model toka podzemne vode v zgornjemiocenskih peskih

TESTNO OBMOČJE BAD RADKERSBURG-HODOŠ
Na pilotnem območju Bad Radkersburg-Hodoš ločujemo dve glavni geološki strukturi: neogenske sedimentne kamnine ter predneogensko podlago iz redkih mezozojskih karbonatnih in prevladujočih paleozojskih metamorfnih kamnin. Na širšem območju obravnavane Rabske prelomne cone so te kamnine
pretrte in razpokane, zato se po njih lahko pretaka termalna voda in tvorijo geotermalni vodonosnik. Iz
njega pridobivajo termalno vodo v Benediktu v Sloveniji in v Radgoni (Bad Radkersburgu) v Avstriji, na
Madžarskem pa je še ne izkoriščajo. V Korovcih ob slovensko-avstrijski meji so leta 2008 izvrtali 2 kilometra
globoko geotermalno vrtino, ki je le 5 kilometrov oddaljena od Radgone. Ker obstaja možnost, da bi bodoči
odvzem termalne vode v Korovcih zmanjšal razpoložljivo količino termalne vode obstoječemu uporabniku
v Avstriji, smo z matematičnim modelom toka podzemne vode in toplote ugotavljali, kako se termalna
voda in Zemljina toplota pretakata skozi omenjeni vodonosnik.
Izračuni so pokazali, da je hidravlični vpliv odvzema termalne vode v Korovcih na Radgono po 50 letih
izrabe manj verjeten, seveda pa ga lahko pospešijo ali povzročijo (še neodkrite) dobro prepustne prelomne
cone. Simulirali smo tudi toplotni in hidravlični vpliv med uporabo geotermalnega dubleta v Korovcih (to
sta dve vrtini: s prvo pridobivamo termalno vodo na površje, z drugo pa jo po odvzemu toplote vračamo
nazaj v vodonosnik) ter pojasnili, kako je nastala lokalna konvekcijska celica v razpokanih metamorfnih
kamninah v Benediktu.
Poročila o preostalih štirih pilotnih območjih so na voljo na spletni stani projekta.
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Slika 14: Globina do geotermalnega vodonosnika v predneogenski podlagi ter njegov geotermični potencial

UPORABA TERMALNE VODE
Zbrali smo podatke o uporabi 387 termalnih vrtin in 16 termalnih izvirov, s katerimi razpolaga 214 uporabnikov. Pregled stanja izrabe geotermalnih virov za leto 2011 je pokazal, da je termalno vodo z nad 20 °C
izkoriščalo skoraj 70 % zajetih uporabnikov s 307 aktivnimi vrtinami. Najvišja temperatura iztoka s 110 °C
je ugotovljena v Bad Blumauu (Avstrija), kjer se termalna voda iz razpokanega paleozojskega dolomita
uporablja za proizvodnjo elektrike v binarni geotermalni elektrarni. S pomočjo geotermalnega dubleta
se toplotno izrabljena termalna voda vrača (reinjektira) nazaj v geotermalni vodonosnik, iz katerega se
pridobiva. Reinjekcija se izvaja tudi v zgornjemiocenski peščeni vodonosnik, katerega termalna voda se
uporablja za daljinsko ogrevanje mesta Lendava v Sloveniji, ter v mezozojski karbonatni vodonosnik v Podhájski na Slovaškem, kjer se uporablja za ogrevanje rastlinjakov.
V Sloveniji in na Slovaškem je povprečna temperatura pridobljene vode razmeroma visoka, med 60 in 80 °C,
zato se voda uporablja kaskadno; odvzemu geotermalne toplote za različne načine ogrevanja prostorov in
vode sledi raba za kopanje in balneologijo. V Avstriji in na Madžarskem je njena povprečna temperatura
nekoliko nižja, večinoma okoli 40 °C, zato ne preseneča, da prevladuje raba za kopanje in balneologijo. Na
Madžarskem termalno vodo s temperaturo pod 30 °C zelo pogosto uporabljajo kot vir pitne ali tehnološke
vode.
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Slika 15: Lokacije uporabnikov termalne vode s podano najvišjo temperaturo iztoka

Letni odvzem termalne vode v Avstriji je zaradi zaupnosti podatkov neznan, razpoložljivi so le podatki
o dovoljeni količini odvzema v koncesijah. Na projektnem območju Madžarske, Slovaške in Slovenije je
skupni odvzem termalne vode leta 2009 dosegel nekaj nad 30 milijonov m3 in se sčasoma povečuje. Največ, kar 12 milijonov m3, so jo načrpali iz čezmejnega vodonosnika v zgornjemiocenskih peskih, od tega
približno 20 % v Sloveniji. Največji izvir termalne vode na projektnem območju predstavlja termalno jezero
Hévíz, ki prispeva kar 65 % vsega odvzema iz mezozojskih karbonatnih kamnin. Celotni tehnični potencial
geotermalnih vodonosnikov je ocenjen na 36 milijonov m3, medtem ko glede na podeljene ali zaprošene
koncesije za rabo termalne vode predvidena količina prihodnjega odvzema dosega celo 60 milijonov m3
letno.
Zaradi večdesetletnega odvzema termalne vode iz geotermalnih vodonosnikov brez bistvene reinjekcije so
pogosto opažene spremembe v kemijski sestavi pridobljene termalne vode ter padcu njene piezometrične
gladine in količine iztoka iz vrtine. Vrtine so sprva prelivale brez inštaliranih črpalk, sedaj pa so za izrabo kar
69 odstotkov vrtin potrebne potopne črpalke.
V severovzhodni Slovenji smo identificirali 21 uporabnikov s 37 vrtinami, od katerih jih je bilo 26 aktivnih.
Odvzem termalne vode je leta 2011 presegel 3,2 milijona m3, z njo pa se je ogrevalo 9 kopališč in zdravilišč
ter njihovi bazeni. V hladnem delu leta obratuje daljinsko ogrevanje Lendave in Murske Sobote ter rastlinjaka orhidej v Dobrovniku in paradižnika v Tešanovcih. Kot zanimivost lahko omenimo taljenje snega na
javnih površinah v Lendavi in ogrevanje nogometnega igrišča v Moravskih Toplicah. Po letu 2012 so bile
izvrtane in testirane tri nove geotermalne vrtine v Renkovcih, Černelavcih in Murski Soboti.
Podrobnejši pregled stanja je dostopen na projektni spletni strani v obliki podatkovne baze uporabnikov
(http://akvamarin.geo-zs.si/users/), končnih poročil, 12 tematskih kart (http://transenergy-eu.geologie.
ac.at/index-Dateien/Page959.html) ter interaktivnih spletnih kart (http://transenergy-eu.geologie.ac.at/).
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Slika 16: Primerjava razširjenosti različnih tipov uporabe termalne vode po državah

POSLEDICE ODVZEMA TERMALNE VODE NA DANAŠNJE STANJE
GEOTERMALNIH VODONOSNIKOV
Vsak odvzem podzemne vode iz vodonosnika brez njenega vračanja povzroča spremembe smeri in jakosti
toka vsaj v bližini aktivnih vrtin. Lokalno znižanje gladine podzemne vode se zaradi dolgotrajnega odvzema in na območjih z veliko gostoto delujočih vrtin širi po vodonosniku in v primeru obstoja čezmejnega
in regionalnega vodonosnika povzroča njeno regionalno znižanje. To se kaže s stalnim počasnim upadom
merjene piezometrične gladine, znižano izdatnostjo vrtin ter spremenjeno kemijsko in izotopsko sestavo termalne vode in njeno temperaturo. Slabšanje količinskega in kakovostnega stanja vodonosnika ni
alarmantno samo z ekološkega vidika ohranjanja naravnega fizikalnega in kemičnega stanja, ampak bo
sčasoma povzročilo tudi ekonomsko škodo uporabnikom, saj bo pridobivanje termalne vode vse težje in
manj ekonomično.
Dodaten problem predstavlja zelo redko vzpostavljena reinjekcija oziroma vračanje toplotno izrabljene
termalne vode nazaj v geotermalni vodonosnik, s čimer se njegovo količinsko stanje stalno slabša. Zdaj še
vedno prevladuje izpust kemično neobdelane odpadne termalne vode s temperaturo med 20 in 30 °C v
površinske vodotoke, kar spreminja njihovo naravno temperaturno in kemijsko stanje in jih onesnažuje.
V primeru čezmejnih vodonosnikov, kot so že opisani v prejšnjih poglavjih, je pomembno razumeti, da s
poseganjem vanje v eni državi spreminjamo hidrodinamične pogoje tudi v sosednjih državah. Posledično
je potrebno način izkoriščanja in posledice odvzema termalne vode še toliko bolj natančno poznati in spremljati ter vzpostaviti njeno trajnostno izkoriščanje.
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Slika 17: Simulirano kvazi-stacionarno znižanje regionalne piezometrične gladine podzemne vode v zgornjemiocenskem
geotermalnem vodonosniku zaradi današnjega izkoriščanja termalne vode

RAZISKAVE IN DOVOLJENJA ZA RABO TERMALNE VODE
Kljub opisanim posledicam je nadaljnji razvoj uporabe geotermalnih vodonosnikov na območju projekta
TRANSENERGY mogoč in potreben, seveda z uporabo primerne tehnologije in reinjekcije. Če želi investitor
izvrtati novo geotermalno vrtino, je treba raziskave in izvedbo tega projekta izvajati postopoma ter interdisciplinarno. Iz naravnih dejavnikov, ki jih ugotavljamo z geofizikalnimi, hidrogeološkimi in geokemičnimi
raziskavami, lahko predvidimo ustrezen način rabe termalne vode, na čemer temelji tehnološka in energetska zasnova projekta. Njegovo največjo učinkovitost in ekonomičnost lahko ob ustreznem poznavanju
tveganja dosežemo s postopnim razvojem vira, ki zajema:
 pregledno študijo: pregled in reinterpretacijo obstoječih podatkov,
 študijo predizvedljivosti: dodatne površinske raziskave in izbor treh najboljših možnosti za razvoj
geotermalnega vira,
 študijo izvedljivosti: izbor najugodnejše možnosti, ki ji sledi vrtanje in testiranje globokih raziskovalnih
vrtin ter
 razvoj in izkoriščanje geotermalnega vira: raziskovalne vrtine se lahko spremenijo v proizvodne ali
pa se izvrtajo nove proizvodne vrtine, sledi stalna optimizacija izkoriščanja in opazovanje stanja geotermalnega vira.
Če je območje dobro raziskano, lahko uvodne raziskovalne faze izpustimo. Za dolgotrajno izrabo geotermalnih virov je bistveno njihovo trajnostno izkoriščanje, kar je mogoče le s stalnim prilagajanjem tehnologije izrabe ter z ustreznim opazovalnim sistemom.

Ker je podzemna voda v Sloveniji naravno javno dobro v lasti države, je za njeno upravljanje in izkoriščanje
potrebno pridobiti koncesijo, pri čemer Vlada RS ni vezana na formalne roke ali druge prisile, da jih sploh
podeli. Po pridobljeni koncesiji je potrebno na ARSO vse do prenehanja uporabe letno pošiljati interpretirane podatke o opazovanju stanja termalnih voda.

Slika 18: Postopek pridobivanja dovoljenj za raziskovanje in rabo termalne vode v Sloveniji
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V Sloveniji je za vrtanje geotermalne vrtine, globlje od 30 m ali na vodovarstvenem območju, potrebno
v skladu z Zakonom o vodah pred pričetkom del pridobiti dovoljenje za raziskavo podzemnih voda, ki ga
izda Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO). Po končanju raziskovalnih del in oddanem poročilu o
opravljenih raziskavah lahko zaprosimo za vodno pravico oziroma koncesijo za rabo vode za pridobivanje
toplote ali kopanje in balneologijo. Za vzpostavitev geotermalnega dubleta (proizvodne in reinjekcijske
vrtine), ki omogoča izkoriščanje geotermalne toplote, je potrebno pridobiti dovoljenje v skladu z določili
Zakona o rudarstvu.

PREDLAGAN SISTEM PODELJEVANJA VODNIH PRAVIC
Pred začetkom rabe je potrebno določiti začetno stanje temperature, tlaka in kemijske sestave termalne
vode v geotermalnem vodonosniku. Če je nova uporaba načrtovana v neposredni bližini obstoječih uporabnikov, je potrebno pred začetkom globinskih raziskav izdelati študijo ter matematični model medsebojnega vpliva novih vrtin na obstoječa zajetja oziroma vrtine.
Dodelitev vodne pravice oziroma koncesije za izrabo termalne vode mora biti neodvisna od geoloških, zgodovinskih, pravnih ali čezmejnih prednosti. Zato smo razvili sistem stalnega letnega spremljanja ključnih
kazalcev, ki lahko služi kot pogoj za doseganje minimalne učinkovitosti in omogoča hitro prepoznavanje
sprememb v vodonosniku. Hkrati omogoča daljši reakcijski čas za vpeljavo ukrepov za njihovo ublažitev in
prilagajanje vodnih pravic.
Vsaka raba geotermalnega vira mora izpolnjevati šest kriterijev:







Kadar je letna ocena ključnih kazalnikov dobra, se vodna pravica podeli v želeni meri. V nasprotnem primeru mora odgovorni uporabnik najprej zadostiti vsem kazalnikom, drugače se mu vodna pravica zmanjša
ali prekine. Za vsako spremembo sistema izkoriščanja se izda enoletno začasno koncesijo, da se pridobi
informacije o vplivu na geotermalni vodonosnik.
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varstvo opreme in objektov za rabo termalne vode,
obratovalni monitoring,
energetska izkoriščenost termalne vode,
balneološka izkoriščenost termalne vode,
najboljša razpoložljiva tehnologija za rabo termalne vode ter
ravnanje z odpadno termalno vodo.

Slika 19: Predlagan postopek podeljevanja vodnih pravic za rabo termalne vode in njegovega nadzora

OPAZOVANJE RABE GEOTERMALNEGA VIRA
Monitoring rabe termalne vode mora zagotoviti zanesljive podatke o energetskem prispevku inštaliranega
geotermalnega sistema ter doseganju okoljskih ciljev. Energijske cilje lahko ugotavljamo, če poznamo:
 masni tok termalne vode ter
 temperaturno razliko pred inštalirano enoto za odvzem geotermalne toplote in po njej.
Priporočljivo je poznati tudi inštalirano kapaciteto in faktor izrabe razpoložljive toplote.
Doseganje okoljskih ciljev preverjamo z razlago odziva naravnega sistema na odvzem in emisije termalne
vode ter učinkovitostjo njene rabe. Pri tem je v stalnih časovnih intervalih, ki omogočajo prepoznavanje
poglavitnih procesov oziroma sprememb in statistično značilnih trendov, potrebno spremljati:
količino pridobljene termalne vode,
temperaturo pridobljene termalne vode,
tlak na ustju ali piezometrično gladino v aktivnih vrtinah,
kemično in izotopsko sestavo termalne vode,
količino vtiskane termalne vode pri reinjekciji,
temperaturo vtiskane termalne vode pri reinjekciji,
tlak na ustju ali piezometrično gladino v reinjekcijskih vrtinah,
tlak v vodonosniku ali piezometrično gladino v opazovalnih vrtinah,
temperaturo v vodonosniku iz temperaturnih profilov v opazovalnih vrtinah,
tehnično stanje vrtin,
specifično izdatnost proizvodnih vrtin ali vtiskovalno sposobnost reinjekcijskih vrtin,
kemično sestavo odpadne termalne vode, ki se izpušča v okolje ter
temperaturo odpadne termalne vode, ki se izpušča v okolje.

Slika 20: Primerjava obstoječe opazovalne mreže piezometrične gladine podzemne vode med državami
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KAZALCI USTREZNEGA UPRAVLJANJA VODONOSNIKOV
Pri upravljanju geotermalnih virov je potrebno slediti različnim okoljskim in energetskim ciljem. Okoljski
cilji so določeni predvsem z implementacijo Vodne direktive 2000/60/EC. Obsegajo vzdrževanje dobrega
in preprečevanje slabšanja količinskega in kakovostnega stanja geotermalnih vodonosnikov z dolgoročno
pozitivno vodno bilanco in vzdrževanjem naravne smeri toka podzemne vode. Energetski cilji večinoma
sledijo nacionalnim načrtom o povečanju deleža obnovljivih virov energije do leta 2020 (ANOVE, NEP). Pri
izkoriščanju čezmejnih vodonosnikov so razlike med njihovim (uspešnim) upravljanjem lahko očitne. Med
sledenjem obema ciljema lahko pride do nasprotja interesov, zato je potrebno poznati prednosti in slabosti
trenutnega sistema upravljanja. O trajnostnem izkoriščanju govorimo le, kadar se stroški za današnje izkoriščanje geotermalnega vira ne prelagajo na naslednje generacije.
Primerjalna analiza upravljanja istega geotermalnega vodonosnika v različnih državah upošteva kazalce,
ki skupaj kažejo na stopnjo njegove trajnostne izrabe. Ti zajemajo podatke, ki se zbirajo v okviru koncesijskih pogodb, poročanja za Vodno direktivo 2000/60/EC in Direktivo o spodbujanju rabe obnovljivih virov
energije 2009/28/EC ter priporočil EGEC. Podatki so na primeru Mursko-Zalskega bazena interpretirani po
prilagojeni metodologiji ‘’Lemano’’, ki zajema številčno in ilustrativno oceno desetih kazalcev:
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stanja monitoringa aktivnih vrtin,
uporabe najboljše razpoložljive tehnologije,
energetske učinkovitosti,
dejavnika uporabe polne zmogljivosti sistema,
balneološke učinkovitosti,
stopnje vračanja toplotno izrabljene termalne vode (reinjekcije),
napajanja geotermalnih vodonosnikov,
njihovega čezmernega izkoriščanja,
kakovosti izpusta odpadne termalne vode ter
obveščenosti javnosti.

Slika 21: Rezultati primerjalne analize upravljanja geotermalnih vodonosnikov na primeru zgornjemiocenskih peskov (tako imenovane Murske formacije) v severovzhodni Sloveniji

PROBLEMATIKA RABE GEOTERMALNE ENERGIJE V SEVEROVZHODNI
SLOVENIJI
Udeleženci strokovnega posveta Raba geotermalne energije in razvojne možnosti Pomurja, ki je potekal
6. septembra 2012 v Moravskih Toplicah, smo razpravljali o administrativnih postopkih pridobivanja dovoljenj in spodbud za izkoriščanje geotermalne energije, razvojnem potencialu Pomurske regije ter energetskih in okoljskih ciljih razvoja lokalnega geotermičnega potenciala. Glavni sklepi posveta so naslednji:
 Za učinkovite spodbude in razvoj rabe geotermalne energije Slovenija potrebuje jasno razvojno nacionalno strategijo, na kateri bodo temeljile regionalne in lokalne strategije. Pri doseganju nacionalnih energetskih ciljev glede rabe geotermalne energije prispeva severovzhodna Slovenija polovico celotne slovenske
rabe, zato to območje nujno potrebuje opredelitev regionalnih ciljev rabe geotermalne energije.
 Potrebno je sočasno in usklajeno reševanje pobud za podelitev koncesij, čeprav so zanje pristojni različni resorji ministrstev. Zato je potrebna strokovna kadrovska okrepitev državnih uradov za upravljanje
naravnih virov in vključevanje strokovnjakov z geotermalnega področja tudi za naloge v upravah na
občinski oziroma medobčinski ravni.
 Geotermični potencial je potrebno razvijati na način kaskadne rabe. Za obstoječe aktivne in neaktivne
vrtine je treba ugotoviti, ali so na okoliških zemljiščih uporabniki, ki bi termalno energijo lahko izkoristili
v kaskadah za različne namene. Na pobudo občine oziroma pripravljavcev podrobnih občinskih prostorskih aktov bi se morali lastniki teh zemljišč povezati na občinski in medobčinski ravni.

 Za opazovanje oziroma monitoring regionalnega stanja geotermalnih vodonosnikov je priporočljivo
uporabiti tudi obstoječe neaktivne vrtine. Regionalni monitoring bo omogočil spremljanje regionalnih
vplivov rabe termalne vode in optimalno dolgoročno načrtovanje rabe geotermičnega potenciala regije.
 Za ohranjanje virov geotermalne energije je pomembno uskladiti potrebe različnih uporabnikov podzemne vode v okviru podeljevanja vodnih pravic. Iz istih plasti, skozi katere se termalna voda obnavlja,
se odvzema tudi mineralna voda za stekleničenje, voda za tehnološke namene in voda za lastno ter
javno oskrbo, kar še posebej velja za obrobje Murske kotline. Za ohranjanje termalne vode je potrebno
spremljati tudi tovrstno izkoriščanje podzemne vode.
 Geotermalni vodonosniki severovzhodne Slovenije so čezmejni naravni sistemi, katerih dolgoročna
vzdržna raba bo možna le z razvojem skupnega čezmejnega upravljanja in enakih kriterijev za vse
sosednje države. Morebitna obmejna nesoglasja zaradi rabe termalne vode naj se rešujejo na osnovi
skupnih strokovnih podlag v okviru meddržavnih komisij.
 Načrtna promocija rabe geotermičnega potenciala mora nagovarjati tako strokovno, politično kot laično javnost na pregleden, odkrit in vsem deležnikom odprt način. To bo spodbudilo tudi bolj odločno
politično podporo nadaljnjemu razvoju rabe geotermalne energije.
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 Današnja raba energije iz termalne vode je še premalo učinkovita. Le z uvajanjem najnaprednejše
tehnologije izdelave vrtin in sistemov za izkoriščanje termalne vode bomo lahko dosegali nacionalne
energetske in okoljske cilje. Podelitev vodnih pravic bo omogočila vzpostavitev spremljanja dejanske
rabe termalne vode in s tem določitev jasnih ciljev rabe ter učinkovitih spodbud.

ZAKLJUČEK
Rezultati projekta TRANSENERGY dokazujejo obstoj čezmejnih geotermalnih virov, ki se raztezajo na območju med vzhodno Avstrijo, severovzhodno Slovenijo, zahodno Madžarsko in jugozahodno Slovaško. Čeprav
se trenutno uporablja termalna voda le iz nizkotemperaturnih geotermalnih vodonosnikov s temperaturo
pod 90 °C, smo določili tudi območja, na katerih je pričakovan obstoj srednjetemperaturnih geotermalnih
virov s temperaturo do 150 °C. Ti bi lahko bili primerni za pridobivanje električne energije s pomočjo binarnih geotermalnih elektrarn, a verjetno šele ko bo cena električne energije dovolj visoka, da bodo takšni
projekti ekonomsko sprejemljivi. Razpoložljivi podatki ne potrjujejo obstoja visokotemperaturnih geotermalnih virov s temperaturo nad 150 °C.
Ker je geotermalna energija zelo pomemben naravni vir na območju Srednje Evrope, je potrebno njeno
uporabo spodbujati in še povečati, a le na trajnostni način.
Zaradi razmeroma nizkih temperatur termalne vode, bo verjetno tudi v prihodnje prevladovala direktna
raba. Izkušnje kažejo, da je mogoče obstoječe vire termalne vode s primerno tehnologijo izrabe, kaskadno
rabo ter vzpostavljenim sistemom vračanja vode v vodonosnik (reinjekcijo) izkoriščati trajnostno. Zato ob
upoštevanju ustreznega načina izkoriščanja in upravljanja ugotovljenih čezmejnih geotermalnih vodonosnikov njihov nadaljnji razvoj ni vprašljiv. Seveda je zelo pomembno, da se čim prej vzpostavi ustrezno
skupno in sistematično opazovanje dejanske izrabe in stanja identificiranih čezmejnih geotermalnih virov.
Dodatne informacije so vam na voljo na projektni spletni stani http://transenergy-eu.geologie.
ac.at/ ali pri nacionalnem predstavniku sodelujočega geološkega zavoda.
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SLOVARČEK STROKOVNIH IZRAZOV
Aluvij: sedimenti rečnega nastanka, ki jih v dolini odloži tekoča voda, najpogosteje mulj, glina, pesek in
prod.
Andezit: magmatska kamnina (predornina) dioritske skupine.
Astenosfera: plastični zgornji del Zemljinega plašča, na katerem plavajo litosferske tektonske plošče.
Bazalt: magmatska kamnina (predornina) gabrske skupine.
Delta: nasipna ravnica pahljačaste oblike ob izlivu reke v morje ali jezero. Nastane, ko reka ob ustju nima
več moči za prenos materiala in se delci usedajo na dno korit in bregov.
Diageneza: kemični, biokemični in fizikalni procesi, ki določajo in omogočajo nastanek kamnin.
Geotermični dublet: v zaprti krogotok povezani proizvodna in reinjekcijska vrtina, ki omogočata izkoriščanje toplote termalne vode.
EGS: spodbujeni geotermalni sistem, kjer je rezervoar ustvarjen z umetnim povečanjem prepustnosti kamnin.
Infiltracija: proces vstopanja vode iz talne površine v tla, s čimer nastane tako imenovana podzemna voda.
Kaskadna raba: odvzem toplote termalne vode po več stopnjah; običajno se voda z najvišjo temperaturo
najprej uporabi za ogrevanje prostora, nato za ogrevanje sanitarne vode, zatem za polnjenje bazenov,
na koncu pa za zalivanje.

Kondukcija: prevajanje toplote v smeri od višje proti nižji temperaturi skozi mirujočo snov.
Konvekcija: kombinacija prevajanja toplote skozi snov (kamnino) in njenega prenosa s kroženjem ogrete
vode, ki se premika od toplejšega proti hladnejšemu mestu. Glavni sili, ki omogočata konvekcijo, sta
težnost in vzgon.
Medzrnska poroznost: delež praznega prostora v kamnini, ki ga prispevajo praznine med zrni.
Paratetida: s Tetido vzporedno morje, ki je nastalo v neogenu na prostoru od Panonske nižine do Črnega
morja.
Razpoklinska poroznost: delež praznega prostora v kamnini, ki ga prispevajo razpoke in kanali.
Reinjekcija: postopek vtiskovanja oziroma vračanja vode nazaj v vodonosnik, iz katerega je bila odvzeta,
skozi reinjekcijsko vrtino.
Riolit: magmatska kamnina (predornina) granitne skupine.
Sedimentacijski bazen: pogreznjeno območje na Zemlji v katerem se v kopenskem, sladkovodnem, brakičnem ali morskem okolju usedajo sedimenti.
Termalni kras: zakrasele karbonatne kamnine v podlagi sedimentacijskega bazena, po katerih se pretaka
termalna voda.
Turbidit: klastična kamnina, ki je nastala zaradi delovanja kalnih turbiditnih tokov na podmorskih pobočjih. Bliže pobočja nastanejo bolj ali manj izolirane peščene leče, ki jih obdaja drobnozrnati sediment,
običajno melj ali glina.
Vodonosnik: porozna kamnina ali sediment, ki sta zapolnjena z vodo, in iz katerih je mogoče ekonomično
pridobivati podzemno vodo.
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Klastični sedimenti ali kamnine: so nastali s fizikalnimi procesi s preperevanjem, erozijo in transportom
starejših kamnin, katerih zrna in minerali so bili odloženi z usedanjem v vodah ali na kopnem.
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Slika 22: Geološka časovna lestvica za območje Centralne Paratetide

