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IZVLEČEK V SLOVENSKEM JEZIKU
Diplomsko delo opisuje značilnosti ter različne načine izrabe geotermalne energije.
Izkoriščanje termalne vode na ozemlju Slovenije in kako geotermalna energija vpliva na
okolje. V svetu, v katerem živimo danes, je geotermalna energija pomemben obnovljiv vir,
ker jo lahko izkoriščamo glede na hidrogeološke danosti vodonosnikov. Vodonosnik se pri
večjih sistemih toplotno in hidrogeološko obnavlja več kot sto let. Ker pa obnova
vodonosnika lahko traja desetletja, je pomembno, da izrabljeno geotermalno vodo vračamo s
povratno ali reinjekcijsko vrtino nazaj v vodonosnik.
V diplomskem sem obravnavala izrabo geotermalne energije na območju Medijskih toplic, ki
ležijo v občini Zagorje ob Savi v kraju Izlake. Na območju Medijskih toplic je predvidena
izvedba raziskovalne globoke vrtine (1700 m), s katero bi se lahko zajela termalna voda z
višjo temperaturo. V Medijskih toplicah trenutno geotermalni potencial ni popolnoma
izkoriščen, saj je celoten kompleks s hotelom in letnim kopališčem zaprt in je potreben
temeljite prenove. V okolici Medijskih toplic so 3 geotermalne vrtine. Ena od vrtin se
trenutno izrablja za potrebe ogrevanja doma starejših občanov v kraju Izlake.
Ključne besede: Geotermalna energija, Slovenija, vodonosnik, Medijske toplice, vrtina
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ABSTRACT
Diploma work describes the characteristic and different use of geothermal energy.
Using thermal water in Slovenia and how the geothermal energy impact on
Environment. In a world we leave today the geothermal energy is very important
renewable resource because it can be exploited according to the hydrogeological
conditions of aquifers. The aquifer may in larger systems needs more than hundred
years to restore the heat. Since the recovery of well can take decades it is important
that already used geothermal energy is returning in injection well back to aquifer.
In Diploma work is written about using geothermal energy in the area Medijske
toplice located in the municipality of Zagorje ob Savi in the city Izlake. In the area of
Medijske toplice is analyzed borehole (1700 m) which would capture termal water
with higher temperature. Currently the geothermal potential in Medijske toplice is not
fully exploited because the whole complex of the hotel and swimming pool is closed
and requires renovation. In the are of Medijske toplice there are namely three
geothermal boreholes. One of this boreholes is being exploited for heating a home of
elderly people in the city Izlake.

Key words: geothermal energy, Slovenia, aquifer, Medijske toplice, borehole
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV

Oznaka simbola

Poimenovanje

d
v
°C
M
Gt
Ti
T0

temperatura na dnu vrtine (termokarotaža)
temperatura vode med črpalnim poskusom
stopinje cezija
merska enota meter
geotermalni koeficient
temperatura izmerjena na določeni globini
povprečna srednja temperatura tal, vzeta vrednost povprečja za
območje Celja, ki znaša 11.675 °C.
globina na kateri je izmerjena temperatura
splošno temperatura
specifična entalpija
merska enota meter
merska enota kilometer
merska enota liter na sekundo
izpeljana enota za moč, toplotni tok
kvadratni meter
kubični meter
1 ura
izpeljana enota za maso, gram
osnovna enota mase, kilogram
procent
megawatt, kar je enako 106 watt
decibel
kelvin

H
T
s
m
km
l/s
W
m2
m3
h
g
kg
%
MW
db
K
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1 UVOD
Za Slovenijo lahko rečemo, da je regija z geotermalnim potencialom, kljub temu, da je celotna
geološka in tektonska zgradba Slovenije kar zapletena, saj jo sestavlja pet različnih
strukturnih enot. To so Panonski bazen, Vzhodne Alpe, Južne Alpe, mejni pas med
Vzhodnimi in Južnimi Alpami in Zunanji Dinaridi. Prav stično območje Alp, Dinaridov in
Panonskega območja, ki jih je spremljalo gubanje in narivanje so ustvarila globoke tektonske
cone in te cone so omogočile globinsko kroženje vode. Za dotok tople vode je v Sloveniji
pomembna debelina Zemljine skorje, ki je največja v zahodnem delu, saj tam znaša kar 50
km, proti vzhodu pa se debelina skorje tanjša, tako da jo lahko v skrajnem vzhodnem delu že
ocenjujemo le na okoli 30 km. Izkoriščanje termalne vode v Sloveniji ima dolgo tradicijo, saj
je po podatkih bilo prvo zajetje termalne vode z globoko vrtino izvedeno že v prejšnih
stoletjih.
Namen diplomskega dela je izraba geotermalne energije na območju Medijskih toplic, ki so
bile že v času Valvasorja poznane po izviru termalne vode. Medijske toplice ležijo v občini
Zagorje ob Savi in sicer bolj natančno v severozahodnem delu kraja Izlake. V diplomskem
delu je tudi prikazana globoka raziskovalna vrtina (1700 m), s katero bi se lahko zajela
termalna voda z višjo temperaturo. V prihodnosti lahko pričakujemo, da se bo našel investitor,
ki bo zopet oživel turistične dejavnosti v Medijskih toplicah. Trenutno geotermalni potencial
v Medijskih toplicah ni popolnoma izkoriščen, saj je celoten kompleks s hotelom in letnim
kopališčem zaprt, prav tako je celoten kompleks potreben temeljite prenove. Sicer so v
okolici Medijskih toplic 3 geotermalne vrtine, ena od vrtin se trenutno izrablja za potrebe
ogrevanja doma starejših občanov na Izlakah. Kompleks Medijske toplice ima zgodovinsko
tradicijo že od leta 1877, ko ga je takratni lastnik Alojz Prašnikar kupil in uredil plavalni
bazen s termalno vodo. Izrabljali so tudi jamsko vodo. Jamska voda je poznana kot zdravilna
z majhno vsebnostjo silikatov in zdravi stanja po poškodbah in operacijah. Šele po drugi
svetovni vojni so uredili olimpijski bazen in kopališče preuredili, saj so ga partizani požgali.
Zanimivo je, da je za hotelom prvotni izvir termalne vode s temperaturo od 24 do 26 °C in
kapaciteto do 50 l/s.
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2 SPLOŠNO O GEOTERMALNI ENERGIJI
Geotermalna energija je toplota, ki je nastala iz gravitacijske energije in katere del se je v
času oblikovanja delcev v zemeljsko oblo pred 4.5 milijardami let spremenil v začetno
toplotno energijo. Geotermalno energijo imenujemo tudi toploto, ki je uskladiščena v Zemljini
notranjosti oziroma toploto zemlje, ki je posledica razpada radioaktivnih elementov v njeni
skorji in zgornjem plašču. Toplotna energija nastaja ob razpadu naravnih radioaktivnih
izotopov z dolgo razpolovno dobo, predvsem urana, torija in pa kalija. (Novak, Medved,
2000).
Iz Zemljinega jedra prehaja ta toplota s konvekcijo, prevodom ali posredno s segreto vodo,
kondukcijo, radiacija je manj pomembna in pa z magmo pri izbruhih vulkanov. Ko imamo
neprepustne kamnine, prevladuje prevod toplote, ki je majhen na površju, zaradi majhne
toplotne prevodnosti kamnin. Povprečna gostota toplotnega toka v granitnih kamninah je 100
mW/m2 in do 100 mW/m2 v bazaltnih kamninah. (Medved, Novak, 2000)
V bližini tektonskih plošč se temperatura geotermalne energije poviša celo do 100 °C na
kilometer globine, v povprečju pa se poviša za 30 °C na vsak kilometer globine. (Medved,
Arkar, 2009)
Najugodnejša izraba geotermalne energije je v vulkanskih in geotermalnih področjih Zemlje.
In sicer, če prenos toplote iz Zemljine notranjosti štejemo za proces ohlajanja, sledi, da je bolj
učinkovitejši v vulkanskih in geotermalnih področjih, kot pa tam, kjer se toplota prenaša s
konvekcijo. V Vulkanskih in geotermalnih območjih je glavni način prenosa toplotne energije
masni prenos. (Kralj, 1999)
Geotermalno energijo lahko štejemo kot obnovljiv vir energije, če je stalen toplotni tok. O
njeni trajnostni izrabi govorimo kjer sta nadomeščanje in izkoriščanje toplote približno enako
hitri. V Sloveniji, prevladuje prenos toplote s kondukcijo, kar pomeni, da so nižje
temperaturni sistemi, ki se obnavljajo počasi in tako je ponavadi količinska izraba
razpoložljive termalne vode pretirana in nevzdržna. Najprimernejša področja za izkoriščanje
geotermalne energije so področja ob stikih tektonskih plošč. Vrelce tople vode, pare ali
občasno delujoči vulkani pa lahko štejemo kot potencial geotermalne energije v naravi.
(Rman, Lapanje, Rajver, 2009)
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2.1 Načini izkoriščanja geotermalne energije

Poznamo več različnih načinov izkoriščanja geotermalne energije, med njimi so:





Geotermalno izkoriščanje
 Vrelci vroče vode
 Dvofazni vrelci
 Vrelci pare
Hlajenje vročih kamnin
Geotlačno izkoriščanje

2.1.1 Geotermalno izkoriščanje

Najstarejša oblika uporabe geotermalne energije ja zajem toplih vodnih vrelcev. Pri izrabi
geotermalne energije ugotavljamo, da izkoriščamo shranjeno toploto v zemljini skorji, to pa
privede do ohlajevanja kamnitih masivov oz vodonosnikov. V vodonosnikih, ki jih
imenujemo tudi porozna plast kamnin s segreto vodo, ni izrazitega temperaturnega gradienta,
ker v tej porozni kamnini vodonosnika voda kroži.
V vodonosniku je temperatura vode nižja od temperature uparjanja pri atmosferskem tlaku na
površini, izkoriščanje geotermalne energije je ekonomično, če vodonosnik ni globje kot 2 do
3 km, če je vrelec izdaten (> 150 m3/h) in ima majhno vsebnost mineralov (< 60 g/kg).
Pri optimalni (tudi že zahteva zakonodaje) izrabi geotermalne energije, izvrtamo produkcijsko
in reinjekcijsko vrtino.
Produkcijska vrtina je vrtina, po kateri prihaja iz vodonosnika geotermalna voda. Pri
reinjektiranju pa energetsko izrabljeno geotermalno vodo vračamo nazaj v vodonosnik.

Legenda:
1 vodonosnik
2 neporozne kamnine
3 meteorna voda
4 prelomnice
5 naravni vrelci
6 produkcijska vrtina

Slika 1: Geotermalne vode prihajajo na površje v naravnih vrelcih ali umetno izdelanih vrtinah (Medved,
Novak, 2000)
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Legenda:
1 vodonosnik
2 neporozne kamnine
6 produkcijska vrtina
7 reinjekcijska vrtina

Slika 2: Toplotno izrabljena geotermalna voda, ki se vrača nazaj v vodonosnik (Medved, Novak, 2000)

Poznamo pa tudi dvofazne in parne vrelce. Pri dvofaznih vrelcih prihaja na površje zmes
vodne pare in vode, kjer prevladuje vsebnost vode. Para pa nastaja z uparjanjem zaradi
zniževanja tlaka vode, ko se le ta dviga proti površju. Temu pojavu v naravi rečemo gejzirji.
(Medved, Novak, 2000) Gejzirji so vroči vrelci, ki v presledkih bruhajo vrelo vodo in paro na
površino zemlje. Izbruh lahko traja nekaj minut. Intervali med ponovnimi izbruhi pa lahko
trajajo od nekaj ur do nekaj dni. Daleč pod površjem je podzemna voda pregreta do vrelišča.
Ko voda zavre se je nekaj v obliki mehurčkov pojavi na površju, kar povzroči nenadni padec
pritiska vode v sloju. Nato pritisk požene vročo vodo v curku navzgor proti površju. (Savage,
2007)

2.1.2 Izraba suhih vročih kamnin (Hot Dry Rock)

V kamnino izvrtamo dve globoki vrtini, ki sta med seboj oddaljeni nekaj 100 m. Praviloma
vrtine vrtajo do globin med 3000 m in 5000 m. Med vrtinama neporozno kamnino
hidravlično zdrobimo in umetno ustvarimo razpoke, ki omogočajo pretok vode. Skozi
injekcijsko vrtino nato potiskamo vodo s črpalkami. Pri tem se voda segreje ali upari in
izstopa skozi produkcijsko vrtino. Zaradi večjih globin so temperature višje in zato lahko
vodo (paro) pod visokim tlakom izkoriščamo za proizvodnjo električne energije. (Medved,
Novak, 2000)
Na območjih, kjer ni vodonosnikov lahko za odvzemanje manjših količin toplote kamninam
(toplotne moči do nekaj 10 kW) uporabimo posebne navpične ali vodoravne prenosnike
toplote. Zemeljski prenosnik, ki je položen vodoravno, vsaj 2 m pod površjem, ima cevi
speljane v obliki zanke ali spirale. Navpični prenosnik toplote imenujemo geosonda.
(Medved, Arkar, 2009) Geosonda je sestavljena iz 4 cevi, od katerih sta po dve povezani v
zanko. Sonde v obliki črke U vgrajujemo v vrtine globin med 60 m in 140 m. Cevi v vrtini
zalijemo s cementnim mlekom. Voda po ceveh kroži s pomočjo obtočne črpalke – primarni
tok. V sekundarnem toku (ogrevanje in hlajenje objektov) pa preko toplotne črpalke
4

zagotavljamo potrebno toplotno energijo. Praviloma je temperaturna razlika ΔT = 4 °C, ki jo
toplotna črpalka s primarnega toka dvigne na temperaturo ogrevanja do 35 °C. V tem primeru
govorimo o nizko temperaturnem načinu ogrevanja prostorov.
Pri izrabi podtalnice, pa predstavlja primarni krog podzemna voda, sekundarni krog pa je
enak kot pri geosondah.

Legenda:
1 produkcijska vrtina
2 vrtina za reinjektiranje
3 razdrobljene kamnine
4 neprepustne kamnine

Slika 3: Geotermalna energija vodoprepustnih kamnin izkoriščena z umetno ustvarjenimi poroznimi polji
(Medved, Novak, 2000)

Legenda:
1 vtok medija
2 Povratek medija
3 bentonit
4 zaščitna kapa

Slika 4: Geosonda (Okvirna ocena potencialov obnovljivih virov energije v občini Zagorje ob Savi, 2010)

Toplotna črpalka je naprava, ki pretežni del toplote za ogrevanje črpa iz okolja oz. okoliškega
zraka, tal ali pa podtalnice. Potrebno temperaturo grelnega medija pa zagotavlja s stiskanjem
delovnega medija s kompresorjem, ta je za delovanje porabi manj električne energije v
5

primerjavi s količino toplote, ki jo dobimo v stavbo. Toplotna črpalka ima štiri osnovne
elemente, to so uparjalnik, kompresor, kondenzator ter dušilni ventil med njimi kroži delovno
sredstvo, ki prenaša toploto iz okolja v stavbo. Delovno sredstvo se v uparjalniku pod nizkim
tlakom upari s toploto iz okolja, s kompresorjem, ki porablja električno energijo pa stisnemo
in segrejemo delovno sredstvo na temperaturo 40 do 60 °C. Segreto paro ohladimo s
kapljevino, ki kroži v ogrevalnem sistemu, para delovnega sredstva pa se pri ohlajanju
utekočini. Da se utekočinjeno delovno sredstvo ponovno upari pri nizki temperaturi zemlje ali
zraka, mu moramo znižati tlak, to naredimo z ekspanzijskim ventilom. Tako dobimo sklenjen
proces in je lahko ponovi. Pri toplotnih črpalkah je pomembno grelno število toplotne črpalke,
ki nam pove razmerje med količino toplote, ki jo dobimo v stavbi in količino porabljene
električne energije. Grelno število je odvisno od temperature vira toplote, k temu štejemo
zunanji zrak, zemljo, podtalnico, odpadno toploto in odpadno sanitarno vodo ter od
temperature, na katero toplotna črpalka ogreva medij, ki v stavbi prenaša toploto. Grelno
število je čim višje, čim višja je temperatura vira in čim nižja je temperatura vode za
ogrevanje. Pri sodobnih napravah je grelno število 4 do 5. (Medved, Arkar, 2009)

Slika 5: Delovanje toplotne črpalke (Medved, Arkar, 2009)

Toplotne črpalke so lahko izvedene kot sistem voda – voda ali sistem zemlja – voda. V
primeru voda – voda, se izkorišča toplota plitve podzemne vode z nad 4 °C, ki se črpa iz
vodonosnika in po odvzemu toplote vrača nazaj vanj ali pa se spušča v površinski vodotok. V
primeru zemlja – voda pa se toplota izkorišča s horizontalnimi ali vertikalnimi kolektorji, kjer
je v vrtino vstavljena cev s fluidom, ki se uporablja za prenos toplotne energije in ne posega v
količinsko stanje podzemne vode. (Rman, Lapanje, Rajver, 2009)
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2.1.3 Geotlačno izkoriščanje geotermalne energije

Če ima geotermalna voda, ki jo črpamo iz vodonosnika temperaturo med 30 in 80 °C je
mogoče neposredno izkoriščanje geotermalne energije. Učinkovitejše izkoriščanje je, če jo
uporabljamo kaskadno, torej na različnih, vedno nižjih temperaturnih nivojih. S kaskadnim
izkoriščanjem geotermalne energije geotermalno vodo ali paro z visokim tlakom najprej
uporabimo za proizvodnjo elektrike in v procesni industriji. (Medved, Arkar, 2009)
2.2 Možnosti uporabe geotermalne energije
Možnost uporabe geotermalne energije pogojuje temperatura termalne vode in tako ločimo
visokotemperaturne in nizkotemperaturne geotermalne vire. Za mejno temperaturo pravimo,
da je okoli 150 °C, prav tako pa je pomembna možnost izkoriščanja balneologija, čeprav ni
povezana z energetiko. Balneologija je izkoriščanje zdravilnih učinkov vode in mulja iz
vodonosnikov in vrelcev. (Medved, Novak, 2000)

2.2.1 Izkoriščanje geotermalne energije za proizvodnjo električne energije

Za proizvodnjo električne energije se uporabljajo visokotemperaturni geotermalni viri s
temperaturo nad 150 °C in v večini primerov je to geotermalna voda z visokim tlakom. Para
nastane v posebnem uparjalniku, v katerem znižamo geotermalni vodi tlak in nato paro
vodimo v parno turbino. Če nimamo na voljo geotermalne visokotlačne pare za proizvodnjo
električne energije, uporabimo organski proces, pri katerem je delovni sredstvo snov, ki se
uparja pri nižjih temperaturah, kot na primer silikonsko olje ali amonijak. Ta termodinamični
proces se imenuje tudi Rankinov termodinamični proces. (Medved, Arkar, 2009)
V splošnem termodinamične procese prikazujemo v diagramu s temperaturo T in specifično
entalpijo s.

Slika 6: Prikaz termodinamičnega procesa v diagramu s temperaturo T in specifično entalpijo s (Medved,
Novak, 2000)
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Poznamo več različnih možnosti uporabe geotermalne energije, med njimi so:


Odprti termodinamični proces je proces pri katerem vodimo paro, ki se v separatorju
loči od vode, iz geotermalne vrtine v turbino, kjer ekspandira do tlaka okolice in nato
prosto izstopa iz turbine v okolico. Sledi odplinjanje, kjer vodo reinjektiramo v
vodonosnik. Skozi odplinjevalnik vodimo iz proizvodne izvrtine paro ali zmes vode in
pare v separator. Zaradi tlaka v vodonosniku izstopa geotermalna voda samodejno in
jo ni potrebno črpati. V separatorju pa se ločita kapljevina in para oz. se najpogosteje
uporabljajo ciklonski separatorji v katerih se vroča voda zaradi centrifugalnih sil loči
od pare. Nato se paro vodi v turbino kjer ekspandira do tlaka okolice in prosto izstopa
iz turbine. Skozi reinjekcijsko izvrtino se črpa vodo iz separatorja nazaj v vodonosnik,
višek geotermalne pare pa se odvaja v okolico skozi glušnike. Odprti termodinamični
proces se uporablja takrat, ko je v pari velika količina plinov, ki se utekočinijo, prav
tako pa je potrebna izdatnost vrelca 15 do 25 kg pare za proizvedeno kWh električne
energije. (Medved, Novak, 2000)

Slika 7: Shema in proces v T-s diagramu za geotermalno elektrarno z odprtim procesom (Medved, Novak,
2000)

Legenda:
1 produkcijska vrtina
2 separator pare
3 turbina
4 generator električne energije



5 odplinjevanje
6 glušnik in izpust pare
7 vrtina za reinjektiranje

Zaprti termodinamični sistem je proces, pri katerem uporabljamo enostopenjski
proces. Ko v geotermalnem viru prevladuje para, vodimo paro iz separatorja v
enostopenjsko turbino kjer ekspandira. Paro nato utekočinimo v kondenzatorju z
odvajanjem toplote preko hladilnega stolpa v okolico. Če pa želimo izboljšati
izkoristek procesa to naredimo z izkoriščanjem kinetične energije plinov, ki se v
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kondenzatorju ne utekočinijo, kot primer lahko navedemo ogljikov dioksid v plinski
turbini, ki je povezana z dodatnim generatorjem električne energije. Če pa v
dvofaznem geotermalnem vrelcu prevladuje voda, uporabimo dvostopenjski parni
proces. In sicer najprej izkoristimo energijo pare, ki jo iz separatorja vodimo v
visokotlačni del turbine, voda pod visokim tlakom iz separatorja se pri nižjem tlaku v
dodatnem uparjalniku upari. Nato paro vodimo v nizkotlačni del turbine, ostanek vode
pa reinjektiramo v vodonosnik.

Slika 8: Shema in proces v T- s diagramu za geotermalno elektrarno s parnim enostopenjskim procesom
(Medved, Novak, 2000)

Legenda:
1 produkcijska vrtina
2 separator pare
3 turbina
4 generator električne energije

5 kondenzator
6 hladilni stolp
7 vrtina za reinjektiranje
8 odplinjevanje
9 glušnik in izpust pare

Slika 9: Shema in proces v T- s diagramu za geotermalno elektrarno s parnim dvostopenjskim procesom
(Medved, Novak, 2000)
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Legenda:
1 produkcijska vrtina
2 separator pare
3a visokotlačni del turbine
3b nizkotlačni del turbine
4 generator električne energije
5 kondenzator


6 hladilni stolp
7 vrtina za reinjektiranje
8 flasher
9 odplinjevanje
10 glušnik in izpust pare

Binarni termodinamični proces imenujemo tudi organski parni proces in ga
uporabljamo takrat, ko iz proizvodne vrtine dobimo toplo vodo s temperaturo nad
85°C. Dodatno delovno sredstvo, ki ga uporabljamo v teh sistemih je tisto, ki se uparja
pri nižjih temperaturah, kot na primer freon, izobutan ali amonijak. Za uparjanje
delovnega sredstva v prenosniku toplote se uporablja geotermalni vir. Delovno
sredstvo v stanju pregrete pare pa se vodi v turbino, kjer ekspandira, nato se v
kondenzatorju utekočini in s črpalko ga potiskamo nazaj v prenosnik toplote in tako je
krožni proces zaključen. Učinkovitost geotermalne elektrarne z organskim parnim
procesom je 2.8 do 5.8 %, zaradi vpliva dodatnega prenosnika in nizkih temperatur pri
katerih poteka krožni proces.

Slika 10: Shema in proces v T-s diagramu za geotermalno elektrarno z binarnim - organskim parnim
procesom (Medved, Novak, 2000)

Legenda:
1 produkcijska vrtina
2 prenosnik toplote, v katerem se
organska delovna snov upari in pregreje
3 turbina
4 generator električne energije
5 kondenzator

6 hladilni stolp
7 vrtina za reinjektiranje
8 črpalka
9 odplinjanje
10 glušnik in izpust pare
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Uporabo geotermalne energije za ogrevanje prikažemo v odvisnosti od temperature
geotermalnega vira, tak prikaz imenujemo Lindalov diagram, saj ga je prvi predlagal
prav Lindal. In sicer je za neposredno uporabo geotermalne energije značilno
kaskadno izkoriščanje, kar pomeni, da priključujemo porabnike toplote zaporedno
glede na potreben temperaturni nivo.

Slika 11: Levo-shematski prikaz ogrevanja z geotermalno energijo; desno - Lindalov diagram uporabe
nizkotemperaturnih geotermalnih virov (150 °C) (Medved, Novak, 2000)

Legenda:
1 produkcijska vrtina
3 odplinjanje


2 separator pare
4 glušnik in izpust pare

Balneologija je del fizikalne medicine, pri kateri terapije temeljijo na naravnih
zdravilih, kot so termalne in mineralne vode, ki se uporabljajo predvsem za pitje ter
polnjenje bazenov in peloid. (Medved, Novak, Ljubljana 2000) »Peloid je mešanica
mineralne, morske in jezerske vode z anorganskimi (glina, pesek, sol) ali organskimi
(produkti iz alg, bakterij) snovmi« (Medved, Novak, 2000, str. 213)

2.3 Izkoriščanje geotermalne energije v Sloveniji
Potencial izkoriščanja geotermalne energije v Sloveniji je različen, predvsem zaradi raznolike
geološke sestave tal, za dotok toplote proti površju pa je pomembna predvsem debelina
Zemljine skorje. V Sloveniji so geotermalno najbogatejša in tudi najbolj raziskana območja
Panonska nižina v SV Sloveniji, Krško – Brežiško območje, Rogaško – Celjsko-Šoštanjsko
območje, območje Ljubljanske kotline, Planinsko-Laško-Zagorko. (Medved, Arkar, 2009)
V Sloveniji se voda primerna za odvzem toplote nahaja tako v razpoklinskih vodonosnikih, to
so karbonati, kot so apnenci, dolomiti in delno tudi peščenjaki kakor tudi v medzrnskih
vodonosnikih, kamor spadajo peski in prodi. Starejše plasti predstavljajo razpoklinske
11

vodonosnike in sicer so najpogostejše mezozoiske starosti. V terciarnih kadunjah pa nastajajo
peski in prodi, lahko tudi globje od 1000 m. (Kralj, 1999)

Slika 12: Temperatura v globini 1000 m (Geološki zavod Slovenije, 2013)



Panonska nižina, v tem predelu so terciarne plasti debele med 400 do 5000 m in v
večini primerov v tem predelu gre za vodo z velikim deležem mineralov, saj so
geotermalno vodo odkrili pri raziskavah nahajališč surove nafte, vrtine za iskanje
nahajališč nafte pa segajo globoko v terciarno plast. V zadnjem času, pa črpajo
geotermalno vodo iz plitkejših plasti, temperatura vode pa je med 40 in 70 °C.



Rogaško – Celjsko - Šoštanjska regija, tu so terciarne plasti med 500 in 1500 m
debeline in na tem območju je tudi nekaj vrelcev termalnih vod, to so Topolščica,
Frankolovo, Zbelovo, Zreče ter Dobrna. Temperatura termalne vode je med 18 in 48
°C in izdelana so tudi globoka zajetja z vrtinami.



Planinsko – Laško - Zagorska regija, v tej regiji so terciarne plasti debele med 500 in
1500 m, temperature geotermalnih vod pa se gibljejo med 21 in 43 °C. V tem območju
je največ geotermalnih izvirov, kot so Medijske toplice, Trbovlje, Rimske toplice,
Laško in Podčetrtek.
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Krško - Brežiška regija ima terciarne plasti debeline med 250 in 1000 m. Geotermalni
vrelci so v okolici Šmarjeških toplic, Kostanjevice, Bušeče vasi, Klevevž ter Čatežkih
toplic in sicer se temperature termalnih vod gibljejo med 21 in 43 °C. V tem predelu
uporabljajo geotermalno energijo za balneologijo, ogrevanje hotelov in toplih gred.



Ljubljanska kotlina, za njo je značilno da prevladujejo terciarne gline in laporji, ki so
sorazmerno tanki, saj je največja debelina na Sorškem polju, okoli 500 m. In to je
glavni razlog, da so geotermalne vode hladnejše na tem območju od 20 do 30 °C.

V Sloveniji sta najbolj raziskana geotermalna vira vodonosnik Termal I in Termal II, ki ležita
v SV Sloveniji. Vodonosnik Termal I se nahaja v globini 1200 m in debelino do 50 m s
temperaturami geotermalne vode do 50 °C. Vodonosnik Termal II se nahaja na globini 3000
m do 4000 m in debelino od 10 do 100 m ter temperaturo geotermalne vode do 170°C.
(Medved, Novak, 2000)

Slika 13: Vodonosnik TERMAL I (Medved, Arkar, 2009)

Slika 14: Vodonosnik TERMAL II (Medved, Arkar, 2009)
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V Sloveniji je raziskanih 28 naravnih geotermalnih vrelcev z izdatnostjo 510.6 l/s in toplotno
močjo 23 MW, izdelanih je tudi 51 vrtin s skupnim pretokom vode 870 l/s in toplotno močjo
107 MW, od teh se jih izkorišča 26 s skupnim pretokom 632 l/s in močjo 8,8 MW,
temperature geotermalnih vod pa so me 15 in 70 °C. (Medved, Novak, 2000)
Po dogovoru, se v Sloveniji med termalno vodo šteje vsa voda, katere temperatura presega
povprečno letno temperaturo za več kot 5 °C na mestu izvira in sicer tem geotermalnim
sistemom pravimo nizkotemperaturni geotermalni sistemi. Kjer se v večjih globinah nahaja
vodonosnik, lahko skoraj povsod pridobivamo termalno vodo. Vodonosnike pa najpogosteje
sestavljajo karbonatne kamine, kot so apnenci in dolomiti. Sledi temperaturno območje po 25
°C. Tu imamo pojem plitva geotermija, s katerim povezujemo tisto izrabo Zemljine toplote, ki
odvzema toploto v majhnih globinah, iz površinskih vodonosnikov ali nekoliko globjih
toplotnih sond. V Sloveniji se uporabljajo v današnjem času toplotne črpalke voda - voda, ki
koristijo površinske vodonosnike. V temperaturnem območju od 25 – 90°C spadajo vsi
današnji koristniki termalne vode, razen plitve geotermije, prav tako so v tem območju zajeti
vsi danes poznani termalni vodonosniki, z izjemo termalnega vodonosnika Termal II. V to
temperaturno območje štejemo slovenska naravna zdravilišča, ki termalni vodo izkoriščajo
večstransko, kot na primer za balneologijo, za ogrevanje prostorov, ter pripravo tople
sanitarne vode ali pa tudi za samo energetsko izrabo, kot na primer za ogrevanje
stanovanjskih in hotelskih površin ter ogrevanje rastlinjakov. Zadnje temperaturno območje je
nad 90 °C in sicer termalne vode na tem temperaturnem območju danes v Sloveniji ne
izkoriščamo, z vrtinami pa je že dokazano, da obstajajo možnosti izkoriščanja v OBMOČJU
Termal II. (Kralj, 1999)
2.4 Ekološki vidiki geotermalne energije
Tehnično izkoriščanje geotermalne energije je velikokrat v povezavi z škodljivimi vplivi na
okolje.






Onesnaževanje zraka, največji problem pri izkoriščanju geotermalne energije
predstavlja relativno velika emisija vodikovega sulfida, ta oksidira v žveplov dioksid
in ta v žvepleno kislino, katere posledica je kisli dež. (Medved, Novak, 2000) Pri
proizvodnji električne energije s paro iz geotermalnih virov pride do onesnaževanja
zraka, ker vsebuje geotermalna para različne pline, te pline pred uporabe pare izločimo
v izločevalnikih.(Medved, Arkar, 2009)
Onesnaževanje voda, poveča se vsebnost škodljivih snovi, trdnih snovi in slanost z
izlivom izkoriščene termalne vode ali kondenzirane geotermalne pare v reke in jezera.
Obstaja pa tudi nevarnost toplotnega onesnaževanja površinskih voda v katere
izpuščamo zavrženo geotermalno vodo.
Usedanje tal nastaja pri praznjenju vodonosnikov in sicer pride do posedanja tal, kar
pa lahko preprečimo z reinjektiranjem.
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Hrup nastaja pri vrtanju vrtin in tudi zaradi samega delovanja strojev in naprav,
meritve kažejo, da je pri prostem izpustu pare tudi do 120 dB, če pa vgradimo
dušilnike, se zvočna moč zmanjša.



Odpadni material, ki ga odstranimo iz geotermalnih vod je velika, pri geotermalni
elektrarni moči 50 MW dnevno tudi do 25 ton.
Tehnološke težave so povezane s korozijo cevi in usedlinami v ceveh sistema. Zato
motajo biti cevi v geotermalnih sistemih korozijsko zaščitene, usedline v ceveh pa
odpravljamo z ionizacijo, kemičnimi topili ter mehčanjem z apneno vodo. Vse ostale
nezaželene snovi v termalnih vodah odpravljamo z odplinjanjem ter drugimi
mehanskimi in kemičnimi postopki. Do vse teh težav pa pride, ker termalne vode
vsebujejo raztopljene pline in trdne snovi, emulgirana olja, parafine, pesek, mulj itd.
(Medved, Novak, 2000)






Zmanjševanje izdatnosti geotermalnega vira do tega pride, če ohlajenih geotermalnih
vod ne vračamo nazaj v vodonosnik. (Medved, Arkar, 2009)
Povečan metabolizem vodnih živali in večje črpanje v vodi raztopljenega kisika pa
nastane, če izpuščamo geotermalne vode s previsoko temperaturo v površinske
vodotoke, ker se z višanjem temperature vode zmanjšuje količina razstopljenega
kisika, je problem podvojen. (Medved, Arkar, 2009)

Geotermalna energija pa ima tudi pozitivne učinke na okolje. In sicer geotermalne elektrarne
pomagajo zaščititi kvaliteto zraka in vode in imajo minimalne učinke na površje. Seveda pa
morajo biti zgrajene v smislu ekološko prijaznih elektraren. Geotermalna proizvodnja
proizvede zelo malo ogljikovega dioksida in toplogrednih plinov v primerjavi z premogom in
proizvodnjo zemeljskega plina Veliko geotermalnih elektrarn proizvede trdne odpadke ampak
v večini ti odpadki vsebujejo koristne minerale, ki se lahko uporabljajo dalje za namene
recikliranja. (Savage, 2007)
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Slika 15: HDR - Hot Dry Rock Technology (prirejeno po knjigi Savage, 2007)

Za okolje je najprimernejši način izkoriščanja geotermalne energije, da toplotno izkoriščamo
geotermalne vode z vračanjem v vodonosnik. (Medved, Arkar, Ljubljana 2009)
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3 IZRABA GEOTERMALNE ENERGIJE V MEDIJSKIH TOPLICAH
Že Janez Vajkad Valvasor je v 2. Knjigi Slava vojvodine Kranjske opisal vrelce vode na
območju Medijskih toplic. In sicer je je omenil, da v tem delu izvira zdravilna vodna kopel ali
toplica in blizu izvira iz pečine tudi ledeno mrzla voda, ki je izvrstna za pitje. Opisuje, da je
voda zdravilna, da pomaga pri težavah s sklepi in drugih bolezenskih stanjih. V tistem času še
ni bilo na tem območju nič zgrajeno in nič urejeno in v takšne stanju je bil izvir vse do 70 –ih
let 19. Stoletja. V tistem času so po nalogu takratnega lastnika gradu Medija, na Izlakah iskali
premog in so pri kopanju v poskusnem rovu naleteli na toplo vodo in tako se je tedanji lastnik
gradu odločil za letovišče, kjer so se ljudje tudi zdravili. V rovu z izvirom je uredil jamsko
kopališče, zraven pa še kopališče s plavalnim bazenom in sicer je voda v tistem času imela
nekoliko višjo temperaturo kot danes. Poleti leta 1944 so partizani toplice požgali in tako se je
po drugi svetovni vojni menjalo veliko lastnikov kopališča. Sledilo je veliko obnov in skozi
leta so zgradili olimpijski bazen in popravili gostinski objekt, nato so v letu 1985 zgradili
sodoben hotel in v začetku 90 –tih odprli nove bazene s toboganom. (Zagorje nekoč: Zbornik
mladih raziskovalcev Zagorja, 2007)

Slika 16: Medijske toplice 1957 (www.delcampe.net)

V preteklosti so bile izvedene različne analize termalne vode, ki se je uporabljala za
balneološke namene v Medijskih toplicah in se deloma še danes uporablja v rekreativne
namene v domu starejših občanov na Izlakah. Na osnovi balneomedicinskih raziskav
opravljenih v letu 2005 je bilo ugotovljeno, da ima voda veliko zdravilnih učinkov, je visoko
kvalitetna in brez primesi, čista ter primerna za kopanje, vodno masažo, pitje in terapijo. Za
glavne lastnosti vode lahko povzamemo naslednje lastnosti:
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pH vode, ki je 7.4, pretok vode s 50 l/s in temperatura vode, ki se giblje med 23 – 25 °C.
(Regionalni center za razvoj d.o.o., Zagorje ob Savi, 2010)
Voda je tudi zdravilna za stanja po poškodbah na gibalih, po operacijah na gibalih in
nevrotska stanja s telesno simptomatiko. (Godec, 1996)

Slika 17: Uporaba geotermalne energije v Sloveniji in Medijskih toplicah (Geološki zavod Slovenije, 2009)

Hidrološke raziskave, ki so bile izvedene v Medijskih toplicah so omogočile zajetje večjih
količin nizkotemperaturne termalne vode in sicer je bilo z dvema vrtinama zajeto preko 60 l/s
vode s temperaturo okoli 25 °C, kar je bila osnova za izgradnjo hotelsko - rekreacijskega
kompleksa in ogrevanje stanovanjskih blokov s pomočjo toplotnih črpalk na termalno vodo.
Za nadaljnji razvoj Medijskih toplic bi bilo pomembno zagotoviti vir toplote s temperaturo
nad 30 °C in na podlagi tega je bil zastavljen cilj treh raziskav, ugotoviti možnost zajetja
termalne vode z višjo temperaturo z globoko vrtino nekje v bližini Medijskih toplic. (Veselič,
1996)
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3.1 Geološka zgradba območja Medijskih toplic
Medijske toplice se nahajajo na severnem robu laškega terciarnega sinklinorija, tega tvori več
manjših sinklinal in antiklinal. Sinklinale so ponekod močno zožene v izoklinalne gube,
terciarne plasti pa so povečini nagubane zaradi stiskanja v smeri sever – jug. Ena od
močnejših zožitev je ravno pri Medijskih toplicah, kjer je pas terciarja širok 1,5 km, krila
sinklinal so pa precej strma. Debelina in lega terciarnih plasti je bistvenega pomena za
hidrološke in geotermalne razmere, saj so odličen toplotni izolator ter po večini še
neprepustne in prav zaradi njihovih termičnih lastnosti je potrebno iskati termalno vodo z
višjo temperaturo v najglobljih predelih sinklinorija oziroma sinklinal. Mezozoiske kamnine,
med katerimi prevladujeta apnenec in dolomit so razvite na obeh krilih sinklinorija, prav tako
se pojavljajo znotraj njega kot manjši otoki v terciarju ter se pričakujejo tudi povsod v podlagi
terciarja in tako predstavljajo najpomembnejši termalni vodonosnik. Poleg apnencev in
dolomitov je tudi precej klastičnih plasti, kot so na primer psevdoziljske plasti, ki so v
splošnem neprepustne in predstavljajo hidrogeološke bariere, kar velja tudi za večino drugih
mezozoiskih klastitov. Paleozoiske kamnine so v stiku s terciarjem pri Medijskih toplicah, v
območju posameznih sinklinal so globoko pod terciarnimi in mezozoiskimi plastmi in so to
neprepustne plasti, ki tvorijo hidrološke bariere in gradijo podlago vsem mlajšim kamninam.
(Veselič, 1996). Za paleozoik pravimo, da je obdobje starega zemeljskega veka, ki se je
pričelo pred približno 570 milijoni let in končalo pred 250 milijoni let s pričetkom mezozoika.
V tistem času je Slovenijo prekrivalo morje v katerem so se odložile najstarejše sedimentne
kamnine, med katerimi so najbolj zastopani apnenci, glinovci, peščenjaki. (povzeto po
raziskovalni nalogi, kamnine v občini Vojnik, 2001).
3.2 Termalne vode na območju Laške sinklinale
Na območju Laške sinklinale je poznanih pet izvirov termalne vode med njimi so zdraviliško
– rekreacijski center Laške in Rimske toplice ter Medijske toplice, ki pa trenutno ne
obratujejo kot zdraviliško – rekreacijski center, sledi cementarna Trbovlje in pa Zagorje, tu je
bil Rudnik Zagorje in pa jama Kotredež.
Medijske toplice se nahajajo na severnem krilu sinklinale in sicer je temperatura vode 26 °C
in ta voda skoraj nima silikatov. Posamezna termalna območja so hidravlična ločena in sicer
glavne hidravlične bariere predstavljajo prelomi s smerjo SZ – JV ob katerih je prišlo do
horizontalnega zamika in pretrtja kamnin ter prostorska lega kamnin od katerih so ene
vodonosniki, druge pa neprepustne bariere, kot so dolomit in psevdoziljske plati. Temperature
vode so različne za teh pet območji in sicer temperatura narašča od zahoda proti vzhodu kar
se pokaže v primerih različnih temperatur vode, Laško 35 °C, Rimske toplice 38 °C, Trbovlje
32 °C, Zagorje 30 - 33 °C, Medijske toplice 26 °C. (Veselič, 1996). Za psevdoziljske plasti
pa pravimo, da so karbonatno klastične kamnine. (Jurkovšek Kolar, Rižnar, 2006)
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3.3 Dosedanje raziskave v Medijskih toplicah in ocena geotermalnega
potenciala Medijskih toplic
Raziskave o zajemanju termalne vode v Medijskih toplicah so bile izvedene v letih 1978 in
1984, vsebovale so geološko kartiranje, geofizikalne meritve, hidro kemične analize in
raziskovalno vrtanje. Med raziskavami so bile izdelane 3 globoke vrtine in sicer V – 1/78, V –
2/78 in V – 3/84, pred izdelavo raziskovalnih vrtin in zajetjem vode z vrtinami, je znašala
skupna izdatnost naravnih izvirov 10 – 14 l/s termalne vode s temperaturo 21 – 23°C. In sicer,
je bila termalna voda zajeta z vrtinama V – 1/78 in V – 3/84 ter s črpalnimi poskusi je bilo
ugotovljeno, da bi bilo iz vrtin možno črpati še več vode s temperaturo 23.7 – 27 °C. Prav
tako je bila ugotovljena temperaturna inverzija v vrtini V – 3/84, saj je temperatura v globini
450 – 550 m znašala 25.6 – 25.8 °C, na dnu vrtine v globini 800 m pa le 23.6 °C. V vrtini V –
1/78 pa je bilo ugotovljeno zmanjšanje naraščanja temperaturnega gradienta z globino.
(Veselič, 1996)
Osnovni podatki o ugotovljenih podatkih vrtin so prikazani v spodnji tabeli.
Tabela 1: Osnovni podatki o vrtinah v Medijskih toplicah

vrtina
V - 1/78
V - 2/78
V - 3/84

globina vrtine
(m)
400
110
800

količina
vode
(l/s)
16
17
50

temperatura
(d/v) (°C)
24.5 / 23.7
18.1 / 18.0
23.6 / 25.7

vodonosnik opombe
Dolomit
Dolomit
Dolomit

črpanje
črpanje
preliv

Legenda: d……temperatura na dnu vrtine (termokarotaža)
v……temperatura vode med črpalnim poskusom
l/s…..liter na sekundo
Če želimo dobiti oceno geotermalnega potenciala nekega območja moramo izračunati
geotermalni gradient.
Geotermalni gradient (Gt) in sicer z njim opazujemo naraščanje temperature z globino.
Temperatura na Zemljinem površju je odvisna od os sevanja sonca in sicer v povprečju je
temperatura od globine 30 m neodvisna od sevanja sonca. Srednja vrednost geotermalnega
gradienta za Evropo je 30 °C/ km, v SV Sloveniji pa najnovejše raziskave kažejo vrednost
geotermalnega gradienta 60 °C.

Gt =

𝑇𝑖−T0
𝐻
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(1)

°

Enota za geotermalni gradient je (𝑚 𝑜𝑧𝑖𝑟𝑜𝑚𝑎

𝐾
𝑚

)

Ti …temperatura izmerjena na določeni globini
T0…povprečna srednja temperatura tal, vzeta vrednost povprečja za območje Celja, ki znaša
11.675 °C. (vir: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/period/soiltemp/)
H…globina na kateri je izmerjena temperatura
𝐾 …kelvin
Izračun geotermalnega gradienta za vrtino V - 3/84 na globini 800 m:
𝐺𝑡 =

23.6 °𝐶 − 11.675 °𝐶
11.925°𝐶
=
= 0.015 °𝐶/𝑚
800 𝑚
800 𝑚

Rezultat nam pove, da je srednja vrednost geotermalnega gradienta za Medijske toplice 15 °C/
km na globini 800 m.
Izračun geotermalnega gradienta za vrtino V – 2/78
𝐺𝑡 =

18.1 °𝐶 − 11.675 °𝐶
6.425°𝐶
=
= 0.058 °𝐶/𝑚
110 𝑚
110 𝑚

Izračun geotermalnega gradienta za vrtino V – 1/78

𝐺𝑡 =

24.5°𝐶 − 11.675 °𝐶
12.825 °𝐶
=
= 0.032 °𝐶/𝑚
400 𝑚
400 𝑚

Izračuni nam povedo, kakšen je geotermalni gradient za posamezno vrtino oziroma kako se
temperatura giblje z globino. Podatki so vzeti iz raziskave za zajetje termalne vode na
območju Medijskih toplic (Veselič, 1996). Iz izračunov lahko opazimo, kako se za posamezno
vrtino giblje geotermalni gradient. Vrtine so bile izvrtane na različnih območjih Medijskih
toplic, kar nam tudi prikazuje spodnja slika. Na podlagi geotermalnega gradienta se izdelajo
prognoze o perspektivnosti posameznega področja za izrabo geotermalne energije.
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Slika 18: Območje obstoječih vrtin in pa območje lokacije kaptažne vrtine MTV-4 (Veselič, 1996)
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3.4 Vrtina v Medijskih toplicah V – 3/84
V Medijskih toplicah se je termalno vodo uporabljalo za balneološke namene in trenutno se
geotermalno energijo izrablja za potrebe ogrevanja, s toplotno črpalko doma starejših občanov
Polde Eberski Jamski. Vrtina V- 3/84 ima temperaturo 25.8 °C in izdatnost ocenjeno na 10 l/s.
V domu starejših občanov uporabljajo podzemno vodo iz vrtine V - 3/84 za potrebe ogrevanja
s toplotno črpalko ter za potrebe manjšega terapevtskega bazena (6 x 12 m) . Trenutno imajo
največjo količino črpanja 6.5 l/s, v času ko je potekalo črpanje vode za toplotni črpalki in
dodajanje termalne vode v bazen oziroma 3.3 l/s, v času, ko je potekalo le črpanje termalne
vode za toplotni črpalki. Predvideni odvzem vode je 105.000 m3/leto, ta odvzem bodo v
letošnjem letu zmanjšali z montažo regulacijskega ventila. (povzeto po besedah direktorice
doma starejših občanov Černi, 2015)

Slika 19: Vrtina V - 3/84 Izlake/ Medijske toplice (Okvirna ocena
potencialov obnovljivih virov energije v občini Zagorje ob Savi, 2010)

3.4.1 Profil skozi vrtino in tektonska zgradba

Če razčlenimo zgradbo Medijskih toplic, je pomembna notranja razčlenitev druge strukturne
etaže, ki jo sestavlja več narivnih enot, ki se med seboj ločijo po litološkem razvoju in legi
plasti in jih poznamo kot Kalska, Kolovraška, Borjanska, Limbarska in Kumska narivna
enota. V tektonski zgradbi Medijskih toplic, dolomit nastopa kot tektonska leča v širši
prelomni coni Škocijanskega preloma, najpomembnejši element strukture je prelom, ki je
določen s pasom grodenskega peščenjaka sredi dolomita. Severno od tega preloma nastopata
temno siv do črn dolomit z nekaj apnenca, ki prevladuje na severozahodu in siv do svetlo siv
zrnat dolomit na jugovzhodu. Znotraj tega kompleksa je mogoče razdvojiti še en prelom.
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Vrtina V – 3/84 je po raziskavah podala podatke. Dolomit od 0 – 104 m, pripada
cordevolskemu grebenskemu apnencu, od 104 do 140 m je milonitiziran dolomit s koščki
grodenskega peščenjaka na začetku in konce intervala. Od 140 do 400 m je skitijski dolomit z
ooliti, v katerem je več pretrtnih con z razmazi grodenskih kamnin, od 400 – 412 m je milonit,
nato do 530 m dolomit z roženci, ki navzdol verjetno normalno prehaja s siv zrnat dolomit, ta
sega do globine 830 m. Dolomit z roženci in zrnat dolomit sta tipična za psevdoziljsko grupo
formacij Kalske narivne enote, zaradi česar sta cordevolske ne pa anizijske starosti.
Na podlagi predstavljenih podatkov je mogoče predstaviti več interpretacij, kar pa je važno je
to, da dajejo v hidrološkem smislu enak rezultat.
Tektonsko območje v vrtini V – 3/84. Prikaz v prilogi 4. Na sliki 1 je godenski peščenjak s
površja povezan z grodom v vrtini. V profilu 1 je skrilijski dolomit obravnavan kot del Kalske
narivne enote, dolomit južno od preloma številka 1 je v tem primeru lahko cordevolske
starosti in pripada Kalski enoti, kot je narisan na sliki 1. Dotok iz Kalske enote je le
simboličen, saj severovzhodno od Škocjanskega preloma ni pravega zaledja za večjo
akumulacijo vode, število izvirov pa kaže na to, da se vode sproti odvajajo.
Kot neprepustne obravnavamo karbonskopermske klastite, grodenske klastite, langobardske
piroklastite in psevdoziljske klastite, kot pogojno prepustne pa obravnavamo so obravnavane
ploščate karbonatne kamnine z vložki ali vključki klastičnih kamnin kot spodnjepermski
ploščat dolomit, skitijske plasti, ki vključujejo tudi anizijski dolomit tam, kjer ne dosega
velikih debelin, črn cordevolski ploščat apnenec in julijski ter tuvalijski apnenec in dolomit.
Neprepustna bariera so nekompetentne kamnine v jedru Zagorske sinklinale, ki popolnoma ali
v veliko meri onemogočajo pretok vode med južnim in severnim krilom.
Glede na analizo zgradbe širše okolice Medijskih toplic, se lahko sklepa, da obstaja največji
dotok podzemne vode iz Kolovraške enote, pogojno tui Limbarske enote, na terciarnem robu
obeh enot praktično ni stalnih izvirov. (Veselič, 1996)
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Slika 20: Profil prepreza skozi vrtino V- -3/84 (Veselič, 1996)

25

3.5 Ocena možnosti zajema termalne vode z višjo temperaturo
Vsa dosedanja zajetja termalne vode na območju Medijskih toplic so na dolomitnem bloku, ki
je omejen s prelomi in obsega majhno površino, njegova povezava z drugimi karbonatnimi
vodonosniki v zaledju je nekje v globini, saj drugače ne bi bili možni tako veliki pretoki vode.
In sicer glede na relativno majhne dimenzije dolomitnega bloka in velike količine vode se
voda v njem ne zadržuje dolgo. Da na območju Medijskih toplic ni možno zajeti toplejše vode
se kaže tudi v temperaturni inverziji v vrtini V – 3/84 ter zmanjševanje temperaturnega
gradienta v vrtini V- 1/78. Z vrtino V- 2/78 pa je bila ugotovljena le hladna voda, iz česar
lahko sklepamo, da gre za močne dotoke hladne vode. Če upoštevamo takšne razmere in
relativno majhne dimenzije dolomitnega bloka, res ni pričakovati termalne vode z višjo
temperaturo v globini, saj so v globinah največji dotoki hladne vode. Na podlagi
temperaturnih razmer, pretokov vode in dimenzij dolomitnega bloka sklepamo, da termalna
voda na območju Medijskih toplic predstavlja mešanico hladne in tople vode, ki dotekata iz
različnih vodonosnikov in se mešata v dolomitnem bloku. Termalna voda z višjo temperaturo
in večjo koncentracijo silikatov doteka iz primarnega termalnega vodonosnika in se v
sekundarnem termalnem vodonosniku pri Medijskih toplicah meša s hladno vodo ter se ohladi
in razredči, kar pa vpliva na majhno vsebnost silikatov v termalni vodi. Glede na zgornje
ugotovitve, je potrebno za zajem termalne vode z višjo temperaturo iskati termalni
vodonosnik in termalno vodo zajeti v njem oziroma pred mešanjem s hladno vodo.
Temperatura termalne vode je odvisna od globine vodonosnika, debeline terciarnih plasti ter
od njihove litološke sestave in s tem povezavi z njihovimi termičnimi lastnostmi. Povprečni
geotermični gradient terciarja na območju Medijskih toplic se ocenjuje na okoli 0.016 – 0.017
°C / m in sicer, bi pri takem gradientu znašala temperatura v globini 1000 m okoli 26 – 27°C.
Če pa se upošteva še okoli 600 m debel paket triasnih klastičnih kamnin, pretežno
psevdozoiske plasti z ocenjenim geotermičnim gradientom na okoli 0.009 °C / m, bi znašala
temperatura na temu termalnega vodonosnika v globini 1600 m 31 – 32 °C. Iz tega lahko
ocenjujemo, da bi bilo možno vrtino globine 1700 - 2000 m zajeti termalno vodo s
temperaturo nekoliko nad 30 °C, seveda ob pogojih če bodo navrtani pričakovani in zadostni
prepustni karbonatni vodonosniki in če bo vrtina ustrezno opremljena in obdelana kot je
predvideno v preliminarnem projektu vrtine. (Veselič, 1996)
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3.6 Lokacija in globina vrtine
V geološkem pogledu bi bilo najbolje termalno vodo zajeti z vrtino v globokem karbonatnem
vodonosniku, čim bližje osi Zagorske sinklinale, kjer se pričakujejo najdebelejši terciarni
sedimenti in v globinah se pričakujejo karbonati Limbarske narivne enote, ki so ocenjeni kot
najbolj perspektivni termalni vodonosniki. Zajem vode v tem vodonosniku bi bil možen z
vertikalno ali usmerjeno vrtino in sicer, bi vertikalna vrtina morala biti izvrtana približno v osi
sinklinale, kar je 2 km daleč od toplic, medtem, ko bi bila usmerjena vrtina lahko locirana v
ožjem območju Medijskih toplic. (Veselič, 1996)

3.6.1 Preliminarni projekt raziskovalno – kaptažne vrtine MTV – 4

Po topografskih raziskavah in dostopnosti terena naj bi bila najbolj ustrezna lokacija
vertikalne vrtine nekje v dolini Medije. Prognoza vrtine bi znašala 1700 – 2000 m, pri čemer
bi se kot osnovno varianto upoštevalo 1700 m in podvariantno poglobitev na 2000 m, pri tem
pa je potrebno tudi upoštevati, da bi bila vrtina zavrtana vsaj 200 m v dolomit ali katerikoli
karbonatni vodonosnik pod psevdoziljskimi plastmi. (Veselič, 1996). Geološki in izvedbeni
načrt vrtine MVT - 4 je prikazan na Sliki 21.
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Slika 21: Profil vrtine MTV-4 (Veselič, 1996)
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4 ZAKLJUČEK
Geotermalna energija je obnovljiv vir energije, ki jo lahko izkoriščamo, dokler količina
odvzete toplote ne preseže količine toplote, ki jo prenaša na površje vodonosnik. Vodonosnik
pa se lahko pri večjih sistemih toplotno obnavlja tudi več ko sto let. V primeru uporabe
toplotnih črpalk lahko obnova vodonosnika prav tako traja desetletja, zato je pomembno, da
izrabljeno geotermalno vodo vračamo s povratno ali reinjekcijsko izvrtino nazaj v
vodonosnik. V nasprotnem primeru pa izkoriščanje geotermalne energije vpliva na
ekosisteme, še posebej, če termalno vodo spuščamo v površinske vode.
Vsebina diplomskega dela je podati možnosti za izrabo geotermalne energije na območju
Medijskih toplic. V diplomski nalogi sem predstavila splošne pojme o geotermalni energiji,
kakšni so načini pridobivanja geotermalne energije, izrabo geotermalne energije v Sloveniji,
ter kako vpliva geotermalna energija na okolje. Glede na razpoložljive podatke, ki pa so
izredno skopi, čeprav so Medijske toplice v preteklosti uspešno poslovale, je ob določeni
stopnji tveganja, najbolje izdelati novo globoko vrtino. Z globoko geotermalno vrtino, bi
zadostili vsem energetskim potrebam na območju Medijskih toplic. Seveda pa je vprašanje,
kdaj bodo lastniki Medijskih toplic sprejeli odločitev o ponovni oživitvi turistične dejavnosti.
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