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IZVLEČEK
Obnovljivi viri energije se v svetu vse več pojavljajo kot rešitelj našega planeta. Fosilna goriva
zaenkrat še imajo svojo moč, vendar bodo v naslednjih letih tudi ta zaradi prekomernega izkoriščanja
pošla. Zato v vseh državah po svetu veliko sredstev vlagajo v alternativne vire energije. Velika
prednost le-teh je, da so ti viri neizmerni. Še ena od prednosti je vsekakor, da ima skoraj vsaka država
vsaj en obnovljiv vir energije, ki ga lahko energetsko izkoristi.
Geotermalna energija je energija toplote, ki izvira iz Zemljine notranjosti. Njen potencial je 50000-krat
večji od potenciala fosilnih goriv. Geotermalni viri se nahajajo na različnih globinah, lahko so plitvi od
nekaj 100 metrov do več kilometrov pod površjem. V naravi se največkrat pojavlja kot vulkan, izvir
tople vode ali gejzir. V določenih državah se ta oblika energije uporablja že več tisočletij v obliki
zdravilišč. Geotermalna energija se uporablja pri pridobivanju električne energije, ogrevanju
stanovanjskih objektov in industrijskih obratov.
Ena izmed zanimivejših oblik izkoriščanja geotermalne energije je zagotovo proizvodnja električne
energije iz le-te. Pri tem izrabljamo vodo in paro, ki pride iz Zemljine notranjosti. Z vodno paro ali
drugimi plini poganjamo generatorje elektrarn. V svetu veliko držav proizvaja električno energijo iz
geotermalne energije. Izrazito se proizvaja električna energija iz geotermalne energije v ZDA in na
Filipinih.
V Sloveniji zaenkrat še ne deluje nobena geotermalna elektrarna. Tudi uporaba geotermalne energije
bi lahko bila precej večja glede na potencial, ki ga Slovenija premore. Največ jo izrabljamo v
zdraviliščih in termah. Uporablja pa se tudi za ogrevanje stanovanjskih objektov ter rastlinjakov.
Geotermalna energija in ostali obnovljivi viri bodo slej kot prej postali nuja, saj bo predvidoma v
naslednjih 50 letih zmanjkalo fosilnih goriv ob tolikšni porabi, kot je danes.
Ključne besede: obnovljivi viri energije, geotermalna energija, geotermalna elektrarna, proizvodnja
električne energije.
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ABSTRACT
Renewable sources of energy are every day more important and they are a saviour for our planet. For
now fossil fuels have their strength but in the next few decades because of our exploitation they will
be gone. A lot of money is invested in this sources in many countries around the world. The biggest
advantage of renewable sources is that they cannot be exploited. Next advantage is that this sources
can be found almost in every country in the world and they can be used economically.
Geothermal energy is the energy of heat and its origins lies in the Earth's interior. Its potencial is
50000 times bigger than potencial of fossil fuels. Geothermal sources are placed on differrent depths,
they can be shallow around few 100 metres or they can be deep few kilometres. In nature geothermal
sources presents their self as volcanos, sources of warm water or geysers. In some states this type of
energy is used for milleniums in forms of thermal spas. Now geothermal energy is used for producing
electricity and for warming houses and industrial plants.
One of the interesting forms of explotation of geothermal energy is for producing electricity. We use
water and steam which come from the interior of Earth. Water vapour or other gases are used for
starting the generator. In the world there are many countries which exploit geothermal energy for
producing electricity in geothermal power plants, most advanced are USA and Philippines.
In Slovenia we don't have geothermal power plant. The use of geothermal energy could be much
bigger on the potencial that Slovenia has it. Most common use was developed in thermal spas and
resorts. Some is used for waming and cooling houses and greenhouses.
Geothermal energy and other renewable sources will become necessity because the consumption of
fossil fuels like it is today will be in the next 50 years too big and fossil fuels will be completly
exploited.

Keywords: renewable sources of energy, geothermal energy, geothermal power plant, producing
electricity
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1 UVOD
Dandanes v svetu prevladujejo premog, nafta in plin. Vendar se zavedamo, da se s fosilnimi gorivi ne
bomo mogli oskrbovati v nedogled. Razlogov za to je kar nekaj. Zaloge fosilnih goriv se za naše
potrebe obnavljajo prepočasi, so izjemno omejene, njihovo izkoriščanje je vse dražje, na voljo so le v
peščici držav, od katerih so vse ostale države energetsko odvisne, ter onesnažujejo okolje in so tako
osnovni vzrok za podnebne spremembe.
Fosilna goriva potrebujejo milijone let za nastanek, kar pomeni, da se ne morejo obnavljati tako hitro,
kot jih človeštvo troši. Obnovljivi viri energije se hitro obnavljajo, saj jih je v naravi dovolj. Tako
skoraj vsaka država razpolaga z vsaj enim obnovljivim virom, ki ga lahko izkorišča za proizvodnjo
energije. Onesnaževanje okolja pri izrabi obnovljivih virov energije je zanemarljivo v primerjavi z
rabo fosilnih goriv. Raba obnovljivih virov tudi spodbuja zaposlenost, razvoj, izboljšuje kakovost
okolja ter je cenovno konkurenčna fosilnim gorivom.
Evropska Unija si je leta 2005 zadala cilj, da bo delež obnovljivih virov energije z 8,5 % dvignila na
20 % do leta 2020. Letošnje poročilo Evropske komisije navaja, da je EU na dobri poti k uresničitvi
tega cilja. Delež energije obnovljivih virov v bruto rabi končne energije Evropske unije je v letu 2013
znašal 15 %, v Sloveniji pa 21,5 %. Cilj Slovenije je, da do leta 2020 doseže 25-odstotni delež
obnovljivih virov energije. Najvišji delež je v tem letu imela Latvija s 37,1 %, sledijo ji Finska s 36,8
% ter Avstrija z 32,6 %. Najnižji delež so imeli Luksemburg s 3,6 %, Malta s 3,8 % ter Nizozemska s
4,5 %.
Diplomsko delo se osredotoča na rabo geotermalne energije tako v svetu kot tudi v Sloveniji. V svetu
je raba geotermalne energije dokaj dobro razvita, kar pa ne velja za našo državo. Pri nas sta najbolj
uporabljena obnovljiva vira biomasa ter hidroenergija.

3% 3%
5%
Geotermalna energija

35 %

Sončna energija
Tekoča biogoriva
Les in druga trdna biomasa
Bioplin
3%

51 %

Hidroenergija

Grafikon 1: Struktura oskrbe z obnovljivimi viri energije v Sloveniji leta 2013 (vir: SURS)
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2 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
Obnovljivi viri energije vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov,
kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah in potokih, fotosinteza, s katero rastline gradijo
biomaso, bibavica in zemeljski toplotni tokovi oz. geotermalna energija. Čeprav med njimi po količini
prevladuje energija Sonca, to ni edini naravni vir. Obnovljive vire glede na izvor delimo na (Medved
in Novak, 2000):
 sončno sevanje, ki ga oddaja Sonce in ga lahko spremenimo v toploto ali elektriko, v naravi pa
povzroča nastanek vetra, valov, vodne energije in biomase;
 planetarno energijo Lune in Sonca, ki skupaj s kinetično energijo Zemlje povzroča periodično
nastajanje plime in oseke;
 toploto, ki iz notranjosti Zemlje prehaja proti površju in jo imenujemo geotermalna energija.
Za obnovljive vire sta glavni značilnosti neomejena trajnost in velik potencial. Pomembna lastnost teh
virov je tudi njihova enakomerna razporeditev brez geopolitičnih ovir. To pomeni, da če je neka oblika
obnovljivega vira v neki deželi neizrazita, je po navadi ta dežela bogata z nekim drugim obnovljivim
virom. Drugi značilnosti obnovljivih virov, ki ju lahko uvrstimo med slabosti, sta časovna
spremenljivost moči in energije virov ter nizka gostota moči. Razen v obliki biomase in toplote
oceanov obnovljivih virov ne moremo shraniti z naravnimi sistemi, ki bi omogočali rabo energije
takrat, ko jo potrebujemo. Za shranjevanje energije obnovljivih virov v obliki notranje, kemične,
kinetične ali potencialne energije uporabljamo različne naprave, ki pa morajo biti zaradi nizke gostote
moči precej večje od naprav, v katerih uporabljamo fosilna ali jedrska goriva (Medved in Novak,
2000).

4% 3%

16 %

Geotermalna energija

9%

Sončna energija

6%
9%
5%

Tekoča biogoriva
Vetrna energija
Obnovljive frakcije odpadkov
Les in druga trdna biomasa

Bioplin
48 %

Hidroenergija

Grafikon 2: Delež obnovljivih virov v skupni rabi energije za EU-28 leta 2012 (vir: SURS)

Med obnovljive vire energije uvrščamo:
 sončno ali solarno energijo,
 vetrno energijo,
 vodno energijo,
 biomaso,
 geotermalno energijo.
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2.1 SONČNA ALI SOLARNA ENERGIJA
Sonce je skoraj neizčrpen, čist in donosen vir obnovljive energije. Energija, ki jo Sonce seva na
Zemljo, je 15.000-krat večja od tiste, ki jo porabi človek. To je energija, ki se obnavlja, ne onesnažuje
okolja in je hkrati brezplačna (Husić, 2011). Sončno energijo izkoriščamo s pomočjo sončnih ali
fotovoltaičnih celic ter s pomočjo sončnih kolektorjev, ki so lahko vakuumski oziroma ploščati.

2.2 VETRNA ENERGIJA
Vetrna energija je skupni izraz za postopke pridobivanja energije iz premikanja zračnih mas.
Najpogosteje gre za sistem vetrnice, ki energijo vetra pretvori v mehansko ali električno energijo.
Osnovna delitev vetrnic je povezana s položajem osi vrtenja rotorja. Ta je lahko vodoravna ali
navpična. Vetrnice z vodoravno osjo vrtenja rotorja so lahko počasi tekoče ali hitro tekoče. Vetrnice z
navpično osjo vrtenja rotorja pa so treh tipov: Savoniusov rotor, Darrieusov rotor, Flettnerjev rotor.

2.3 VODNA ENERGIJA
Zaradi sončnega obsevanja, ki dospe na površino Zemlje, voda neprestano kroži. To kroženje
imenujemo hidrološki krog. Znanstveniki ocenjujejo, da se okoli 23 % sončnega obsevanja porabi za
delovanje hidrološkega kroga. Zato uvrščamo vodne elektrarne med naprave, ki izkoriščajo obnovljiv
vir energije. V današnjem času se večji del vodne energije uporablja za pridobivanje elektrike. Med
vire energije, s katerimi proizvajamo električno energijo, ima vodna energija v svetovnem merilu zelo
pomemben delež (Medved in Novak, 2000).
Pretvorba hidroenergije v električno energijo poteka v hidroelektrarnah. Z izjemo starih mlinov, ki jih
poganja teža vode, izkoriščajo moderne hidroelektrarne kinetično energijo vode, ki jo le-ta pridobi s
padcem. Glede na to razlikujemo različne vrste hidroelektrarn: pretočne, akumulacijske, pretočnoakumulacijske, male hidroelektrarne in elektrarne na plimovanje.

2.4 BIOMASA
Biomasa je naraven material, proizveden s fotosintezo. Fotosinteza je eden najbolj pomembnih
naravnih procesov pretvorbe sončne energije. S fotosintezo se poleg hrane pridobiva tudi gorivo, v
katerem je v obliki kemične energije shranjena sončna energija. Prvi je razvil teorijo sodelovanja
ogljikovega dioksida pri fotosintezi Melvin Calvin in za svoja odkritja leta 1952 prejel tudi Nobelovo
nagrado (Medved in Novak, 2000).
Za neposredno uporabo in predelavo biomase v goriva so poznane številne tehnologije. Razdelimo jih
v tri skupine: sežiganje, biološka pretvorba in toplotno-kemična pretvorba (Medved in Novak, 2000).
Tudi goriva, ki jih pridobimo iz biomase z opisanimi tehnologijami, lahko razvrstimo v tri skupine:
trdna biomasa, tekoča goriva iz biomase in plini iz biomase (Medved in Novak, 2000).

3 GEOTERMALNA ENERGIJA
Toploto, ki je uskladiščena v Zemljini notranjosti, imenujemo geotermalna energija. Nastala je
predvsem iz gravitacijske energije, katere del se je v času oblikovanja delcev v zemeljsko oblo pred
4.5 milijardami let spremenil v začetno toplotno energijo. Dolgo so menili, da je vir geotermalne
6
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energije le shranjena toplota, toda danes vemo, da je poleg shranjene toplote drugi glavni vir radiogena
toplota. Ta nastaja ob razpadu naravnih radioaktivnih izotopov z dolgo razpolovno dobo predvsem
urana, torija in kalija. Ocenjujejo, da se je do sedaj na tak način sprostila približno tretjina toplote, dve
tretjini pa je bo z radioaktivnim razpadom še nastalo (Medved in Novak, 2000).

3.1 SESTAVA ZEMLJINE SKORJE
Zemeljska skorja je plast kamenin, ki prekrivajo celotno Zemljo. V primerjavi s polmerom Zemlje je
zelo tanka, saj je debela med 7 km pod oceani in 20–65 km pod celinami. Skorja je razdeljena na
ločene dele, ki skupaj z zgornjim delom plašča oblikujejo tektonske plošče. Ta sloja imenujemo
litosfera, ki je debela med 70 (pod oceani) in 125 km (pod celinami). Področja ob stikih tektonskih
plošč so najprimernejša za izkoriščanje geotermalne energije. Potencial geotermalne energije v naravi
opazimo kot vrelce tople vode in pare ali celo kot občasno delujoče vulkane. Tektonske plošče se
počasi, za nekaj deset milimetrov na leto, premikajo po Zemljinem površju. Drsijo po delno
plastičnem sloju spodnjega plašča ali astrosfere. V spodnjem delu plašča so temperature blizu
temperature tališča kamenin, in zato je ta sloj delno tekoč. Imenujemo ga tudi magma, po katerem se
premika plast litosfere. Plašč sega do 2900 km globoko. V središču Zemlje je jedro s premerom 3450
km. Gostota jedra ustreza gostoti tekočega železa in niklja pri visokem tlaku in je precej večja od
povprečne gostote skorje in plašča (Medved in Novak, 2000).

Slika 1: Struktura Zemljine skorje (vir: Physicalgeography)

3.2 PRENOS TOPLOTE IZ JEDRA
Toplota prehaja iz Zemljinega jedra s prevodom in konvekcijo. V neprepustnih kameninah prevladuje
prevod toplote, vendar je zaradi majhnih toplotnih prevodnosti kamenin povprečna gostota toplotnega
toka le okoli 60 mW/m2 v granitnih kameninah in do 100 mW/m2 v bazaltnih kameninah. Toplota pa
prehaja na površje tudi s konvekcijo tekočin, kot so magma in geotermalne vode. Geotermalne vode so
pravzaprav meteorne padavine, ki prodirajo v porozne kamenine in se segrete zadržujejo v
vodonosnikih – poroznih plasteh, ki se nahajajo med neporoznimi sloji kamenin. V povprečju je
temperaturni gradient v skorji 30 °C/km, toda lahko doseže tudi do 100 °C/km v področju delujočih
vulkanov (Medved in Novak, 2000).
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3.3 NAČINI IZKORIŠČANJA GEOTERMALNE ENERGIJE
Geotermalno energijo lahko izkoriščamo na več načinov (Medved in Novak, 2000):
 geotermalno izkoriščanje (vrelci vroče vode, dvofazni vrelci ali gejzirji, vrelci pare),
 hlajenje vročih kamenin,
 geotlačno izkoriščanje.

3.3.1 GEOTERMALNO IZKORIŠČANJE
Zajem toplih vodnih vrelcev predstavlja najstarejšo obliko uporabe geotermalne energije. Hladna
meteorna voda počasi pronica skozi razpokano in porozno plast kamenin, v kateri se segreje. To
porozno plast kamenin s segreto vodo imenujemo vodonosnik. V porozni kamenini vodonosnika voda
kroži, zato v vodonosnikih ni izrazitega temperaturnega gradienta. Temperatura vode v vodonosniku je
nižja od temperature uparjanja pri atmosferskem tlaku na površini. Njihovo izkoriščanje je smotrno, če
vodonosnik ni globlje kot od 2 do 3 km, če je vrelec izdaten (>150t/h) in ima majhno vsebnost
mineralov (<60 g/kg). Izvrtino, po kateri prihaja iz vodonosnika segreta voda, imenujemo
produkcijska vrtina. Količine termalnih voda v vodonosnikih so omejene, njihovo izlivanje v vodotoke
pa povzroča toplotno onesnaževanje okolja. Pri gospodarnem ravnanju s termalnimi vodami zato
vračamo energetsko izrabljeno termalno vodo nazaj v vodonosnik. Postopek imenujemo reinjektiranje
(Medved in Novak, 2000).
Pri dvofaznih vrelcih prihaja na površje zmes vode in vodne pare, pri čemer prevladuje vsebnost vode.
Para nastaja z uparjanjem zaradi zniževanja tlaka vode, ko se ta dviga proti površju. V naravi te vrelce
imenujemo gejzirji. Pri tehnološkem izkoriščanju dvofaznih vrelcev pogosto na površju ločimo paro in
z njo proizvajamo električno energijo ter vodo, ki jo reinjektiramo nazaj v vodonosnik. Za
reinjektiranje vode lahko uporabimo tudi tlak, ki se vzpostavi v separatorju pare (Medved in Novak,
2000).
Parni vrelci so vrelci, iz katerih na površje prihaja para brez vsebnosti vode kot nasičena ali pregreta
para. Med 100 največjimi vodonosniki na svetu je le 10 % takih s parnimi vrelci, 60 % je dvofaznih
vrelcev ter 30 % toplovodnih vrelcev (Medved in Novak, 2000).

Slika 2: Parni vrelec (vir: Goeddelphotography)

Slika 3: Gejzir na Islandiji (vir: Placesonline)

3.3.2 HLAJENJE VROČIH KAMENIN (angl. Hot Dry Rock, HDR)
V kamenino izvrtamo dve, do 5000 m globoki vrtini, ki sta med seboj oddaljeni nekaj sto metrov.
Neporozno kamenino med izvrtinama hidravlično razdrobimo tako, da skoznjo lahko pronica voda.
Vodo s črpalkami potiskamo v razdrobljeno plast vroče kamenine skozi injekcijsko vrtino. Pri tem se
voda segreje ali upari ter izstopa skozi produkcijsko vrtino. Zaradi večjih globin so temperature višje,
8
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zato lahko vodo, ki je pod visokim tlakom, in paro izkoriščamo za proizvodnjo električne energije
(Medved in Novak, 2000).
Geosonda
Za odvzem manjše količine toplote kameninam (toplotne moči do nekaj 100 kW), kjer ni
vodonosnikov, lahko uporabimo geosonde. Geotermalne meritve kažejo, da se temperatura na prvih
10–20 metrih pod zemeljsko površino zaradi atmosferskih vplivov spreminja, v večjih globinah pa je
stalna in se povišuje za približno 3 stopinje na vsakih 100 metrov globine. Za izrabo teh trajnih
toplotnih zemeljskih virov vgrajujemo v vrtino od 60 do 140 metrov vertikalne sonde v obliki U-cevi.
V izvrtino, premera približno 100 milimetrov, se potisneta dve U-cevi iz plastike, prazen prostor med
njima pa se zapolni s snovjo, ki ima dobro toplotno prevodnost. Po ceveh kroži medij, ki zemlji
odvzame toploto in jo prenese do toplotne črpalke na površju (Lifestylenatural).

3.3.3 GEOTLAČNO IZKORIŠČANJE GEOTERMALNE ENERGIJE
Geotlačna polja se nahajajo v večjih globinah, nekje med 4 in 6 kilometri globoko. V njih je topla
voda z visokim tlakom, ki je ujeta v rezervoarje od nastanka teh geoloških plasti. Iz geotlačnih polj
izkoriščamo toploto vode, hidravlično energijo vode pod visokim tlakom in pogosto tudi metan, ki se
tu nahaja. Pilotni projekti izkoriščanja geotlačnih polj delujejo v Teksasu in Mehiškem zalivu, kjer je
najgloblje polje 6567 metrov pod dnom morja (Medved in Novak, 2000).

4 MOŽNOSTI IZRABE IN KORIŠČENJA GEOTERMALNE ENERGIJE
4.1 V SVETU
Temperatura na Zemlji z globino narašča približno za 3 °C na vsakih 100 metrov, čemur pravimo
temperaturni gradient. Vendar pa na nekaterih mestih ni tako. Kjer je Zemljina skorja tanjša, kjer so v
bližini aktivni ognjeniki, kjer je magma blizu površja, kjer so večja nahajališča radioaktivnih
mineralov, tam najlažje izkoriščamo geotermalno energijo. Največje vulkansko in potresno aktivno
območje je tako imenovani ognjeni obroč v Tihem oceanu. V tem obroču se nahaja 452 ognjenikov in
ti predstavljajo preko 75 % vseh ognjenikov na Zemlji. Zato je tu tudi največ območij, kjer se
izkorišča geotermalno energijo. Podobna mesta so še na stiku Evrazijske in Afriške tektonske plošče,
ob Srednjeatlantskem hrbtu, kjer izstopa Islandija, na območju Himalaje ter na Havajih.
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Slika 4: Prikaz večjih tektonskih plošč in območij z geotermalno energijo (vir: Dev.Stelr)

Slika 5: Primerjava rabe geotermalne energije v svetu (vir: Geološki zavod Slovenije)

4.2 V SLOVENIJI
Možnost izkoriščanja geotermalne energije v Sloveniji je zaradi raznolike geološke sestave tal zelo
različna. Najbogatejša in najbolj raziskana so področja Panonske nižine, Rogaško-Celjsko območje,
območje zahodne Slovenije, Krško-Brežiško polje, Ljubljanska kotlina ter slovenska Istra.
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Slika 6: Karta izrabe geotermalne energije v Sloveniji (vir: Finance)

Geološka in tektonska zgradba na področju Slovenije je zelo zapletena. Narivanje in gubanje Afriške
in Evrazijske tektonske plošče je ustvarilo prelomne cone, ki omogočajo globinsko kroženje vode in
dostop termalne vode do površja. Konstantno temperaturo 20 °C ima v Sloveniji več kot 20 termalnih
izvirov, največji potencial izmed vseh ima severovzhodna Slovenija.
Leta 1994 se je na Geološkem zavodu Slovenije pričel sistematičen pregled izrabe geotermalne
energije. Trenutno se pri nas izrablja na 27 lokacijah. Glavni vrsti izrabe sta kopanje in plavanje ter
ogrevanje prostorov. Ostale vrste izrabe so: ogrevanje toplih gred, toplote črpalke, prezračevanje ter
industrijski procesi.
V severovzhodni Sloveniji se nahaja 65 % vsega slovenskega geotermalnega potenciala. V Pomurju je
31 proizvodnih vrtin, ki se večinoma izkoriščajo v turistične namene. V Murski Soboti in Lendavi je
primer ogrevanja stanovanj, v Tešanovcih in v Dobrovniku pa geotermalno energijo izkoriščajo za
ogrevanje rastlinjakov. Ocenjuje se, da je v Sloveniji na razpolago več milijard GJ geotermalne
energije. Paziti je treba na obvezno vračanje geotermalne vode v vodonosnike. Napaka
nereinjektiranja se kaže na vrtinah v Murski Soboti, kjer sta dve vrtini izgubili na izdatnosti, saj se je
iz prvotnih 27 l/s kapaciteta zmanjšala na 5 l/s.
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Slika 7: Temperatura v globini 1000 metrov v Sloveniji (vir: Geološki zavod Slovenije)

V začetkih izkoriščanja geotermalnih virov je na ekonomsko uporabnost vplivala temperatura
geotermalnega medija. Dolgo časa je veljalo, da mora biti temperatura vira višja od 200 °C za
ekonomsko proizvodnjo električne energije ter med 50 in 60 °C za ogrevanje stanovanjskih objektov.
S tehnološkim napredkom v zadnjih letih so se te meje občutno spremenile. Temperature, ki jih lahko
izkoriščajo toplotne črpalke, s katerimi se ogrevajo hiše, so sedaj med 5 in 10 °C.

5 IZGRADNJA GEOTERMALNE VRTINE
Izgradnja globoke geotermalne vrtine poteka v petih korakih:
 izdelava tehnične dokumentacije za izgradnjo vrtine – načrtovanje vrtine,
 izvedba pripravljalnih del,
 izgradnja vrtine,
 aktiviranje vrtine,
 inicialni črpalni preizkus.

5.1 IZDELAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJO VRTINE
Izdelava tehnične dokumentacije za izgradnjo vrtine povzema:
 določitev optimalne lokacije in globine vrtine z ozirom na željeno količino, temperaturo in
sestavo termalne vode, oddaljenost potencialnih porabnikov termalne vode ter stroške
izgradnje vrtine,
 izdelavo geološkega in rudarskega projekta za vrtino, ki vsebuje geološki del, rudarski del,
varnost in zdravje pri delu, požarno varnost in varstvo okolja,
 pridobitev potrebnih soglasij in dovoljenj.
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5.2 IZVEDBA PRIPRAVLJALNIH DEL
Izvedba pripravljalnih del se nanaša predvsem na:
 izbor vrtalne opreme in izvajalca del,
 izdelava pristopne poti do vrtine,
 utrditev delovišča,
 izdelava temeljev za vrtalno garnituro in izplačne jame,
 postavitev vrtalne garniture in opreme za vrtanje.

Slika 8: Glavni deli opreme na vrtalni ploščadi v narisu (vir: DiPippo)

Za vrtanje globokih geotermalnih vrtin uporabljamo rotacijsko vrtanje z uporabo izplakovalne
tekočine oziroma izplake. Izvajamo ga s pomočjo hidravličnega globinskega motorja ali turbine ter
izplake. Izplaka je lahko bentonitna, polimerna, aerizirana ali pa čista voda. Naloge izplake so
odnašanje navrtanine iz vrtine, hlajenje vrtalne glave in vrtalnega drogovja ter preprečitev porušitve
same vrtine med vrtanjem. Izplaka je sestavljena predvsem iz vode z veliko dodatki, ki spremenijo
samo viskoznost in gostoto vode. Gostota se giblje med 1000 kg/m3 in 2400 kg/m3. Zelo pomembna je
tudi izbira krone na vrtalni glavi. Izbiramo lahko med widia kronami in diamantnimi kronami. V
splošnem se widia krone uporabljajo v nekoherentnih in mehkejših materialih, saj se karbidni vložki
kron relativno hitro obrabijo. Izbira posamezne widia krone je odvisna od velikosti, razporeditve zob
in debeline stene krone. Diamantne krone se uporabljajo v trših materialih in zahtevajo izkušenega
operaterja. Poleg tega, da so diamantne krone drag potrošni material, pravilna izbira krone pripomore
k hitrejšemu napredku ter k pridobivanju kvalitetnega jedra. Diamantne krone so opredeljene z
geometrijskim in rezalnim profilom, s številom, razporedom in velikostjo diamantov v kroni ter s
karakteristikami matrice, v katero so vloženi diamanti. Izbiramo lahko med kronami s površinsko
vloženimi zobmi ali impregniranimi kronami.
Z rotacijskim vrtanjem lahko vrtamo vertikalne, poševno usmerjene ali horizontalne vrtine. S poševno
usmerjeno in horizontalno vrtino dosežemo dislocirano ležišče geotermalne vode, ki je odmaknjeno od
vertikalne projekcije ustja vrtine, ter povečamo efektivno debelino ležišča in s tem proizvodnost
vrtine.
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Slika 9:Vrtalna naprava Multitec 9000 (vir: www.dando.co)

5.3 IZGRADNJA VRTINE
Izgradnja vrtine poteka v treh stopnjah:
 izgradnja vrtine do globine vgradnje uvodne kolone zaščitnih cevi, kar obsega vrtanje vrtine z
največjim premerom, geološko spremljavo vrtanja ter vgradnjo in cementacijo uvodne kolone
zaščitnih cevi,
 izgradnja vrtine do globine vgradnje tehnične kolone zaščitnih cevi, kar obsega nadaljnje
vrtanje vrtine s srednjim premerom, geološko spremljavo vrtanja ter vgradnjo in cementacijo
tehnične kolone zaščitnih cevi,
 izgradnja vrtine do končne globine, kar obsega vrtanje vrtine do končne globine z najmanjšim
premerom, jedrovanje vrtine v intervalih proizvodnih vodonosnikov, geološko spremljavo
vrtanja, karotažne meritve v vrtini, vgradnjo filtrskih cevi in proizvodne kolone zaščitnih cevi,
vgradnjo peščenega zasipa v intervalih vodonosnikov, cementacijo dela proizvodne kolone
zaščitnih cevi ter postavitev ustja vrtine.
Z geološko spremljavo vrtanja ugotavljamo oziroma spremljamo litološko sestavo prevrtanih kamnin,
napredke vrtanja, izgube izplake ali dotok vode, pojave plina v izplaki ter lastnosti izplake. Vse te
podatke vpisujemo v operativni geološki diagram ali masterlog.
Jedrovanje poteka v intervalih, kjer so litološke in ležiščne lastnosti navrtanin plasti izredno
pomembne za nadaljnjo izgradnjo vrtine. Odvzeta jedra se vizualno pregledajo ter opravijo se
petrografske, mineraloške, stratigrafske, granulametrijske analize ter analize fizikalnih lastnosti, kot
sta poroznost in prepustnost.
S karotažnimi meritvami na osnovi merjenja naravnega električnega potenciala, upornosti kamenin,
naravne radiaktivnosti, temperature, akustičnih lastnosti prevrtanih plasti in premera vrtine
ugotavljamo fizikalne lastnosti prevrtanih kamenin in ležiščnih fluidov v izmerjenem intervalu vrtine.
Kolona zaščitnih cevi mora tehnično ustrezati vsem pogojem v vrtini. Vgrajuje se z namenom, da
prepreči zarušitve vrtine in pretakanje fluidov v vrtini. Medprostor med vrtino in posameznimi cevmi
se zacementira oziroma napolni s cementno kašo, da prepreči pretakanje voda za kolono zaščitnih
cevi.
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Slika 10: Tipična zacevitev za odprt parni proces (vir: DiPippo)

V intervalih vodonosnikov se vgrajujejo filtrske cevi. To so cevi z odprtinami oziroma režami, čez
katere v vrtino doteka geotermalna voda. Filtrske cevi morajo imeti primerne odprtine z ozirom na
granulometrsko sestavo vodonosnikov, zadostno pretočnost, primerno trdnost z ozirom na tlačne in
natezne obremenitve cevi.
Peščeni zasip se vgrajuje v medprostor med filtrskimi cevmi in vrtino v intervalu vodonosnikov.
Granulacija peska oziroma peščenega zasipa je odvisna od granulacije peščenega vodonosnika in
odprtin vgrajenih filtrov. S peščenim zasipom povečamo prepustnost privrtinske cone, kar pomeni, da
povečamo efektivni premer vrtine in onemogočimo dotok drobnozrnatega peska v vrtino.

5.4 AKTIVIRANJE VRTINE
Aktiviranje oziroma iniciranje dotoka vode iz ležišča v vrtino izvedemo z zamenjavo izplake z vodo, s
samoizlivnim črpanjem in s črpanjem z zrakom ali batom. Z aktiviranjem vrtine odstranimo izplako iz
vrtine in privrtinske cone, vzpostavimo dobro hidrodinamično komunikacijo med vodonosnikom in
ležiščem ter očistimo dotekajočo vodo iz vrtine, kar je pogoj za vgradnjo globinske črpalke. Zelo
pogosto je uporabljeno selektivno aktiviranje vrtine, kar pomeni, da posamezno ležišče iniciramo
ločeno od drugih. S tem ustvarimo pogoje za večjo produktivnost vrtine in višjo temperaturo na ustju
vrtine.
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5.5 INICIALNI ČRPALNI PREIZKUS
Inicialni črpalni preizkus ali prvo poizkusno črpanje vode iz vrtine izvedemo pri samoizlivnem črpanju
vrtine ali s črpanjem z globinsko črpalko. V času izvedbe črpalnega preizkusa ugotavljamo možne
količine črpanja vode, tlake in temperature v vrtini in na ustju vrtine ter kemično sestavo vode. Na
osnovi izmerjenih podatkov določimo proizvodne zmogljivosti in primernost vrtine za izkoriščanje.

Slika 11: Potrditev pravilne izbire postavitve vrtine (vir: DiPippo)

5.6 IZKORIŠČANJE GEOTERMALNE VRTINE
Vrtino lahko energetsko izkoriščamo le z veliko obnovljivo toplotno močjo, kar dosežemo le z
ustrezno tehnično izvedeno standardno ali specialno vrtino na primerni lokaciji z ozirom na naravne
geotermalne pogoje.
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𝑃𝑡 = 𝑐 ∙ 𝑞 ∙ ∆𝑇

(1)

toplotna moč (kW)
specifična toplota (J/kgK)
pretok (m3/s)
temperaturna razlika (°K)

Pt
c
q
∆T

Pri geotermalni vrtini nas najbolj zanima količina geotermalne vode, ki jo lahko proizvedemo pri
konstantni temperaturi. Čas proizvodnje pri konstantni temperaturi predstavlja razmerje med
proizvodnimi rezervami in izdatnostjo vrtine, kar podaja enačba (2222):
𝜏𝑐 =

𝐴 ∙ ℎ ∙ (𝑐𝜌 )

𝐿

(leta)

∆𝑊𝑝 ∙ (𝑐𝜌 )

(2)

𝑊

Skupna količina proizvedene geotermalne vode se izračuna:
𝑊𝑝𝑐 = ∆𝑊 ∙ 𝜏𝑐 =
A
h
(cρ)W
(cρ)L
∆Wp

𝐴 ∙ ℎ ∙ (𝑐𝜌 )

𝐿

(𝑐𝜌 )𝑊

(m3 )

(3)

pretočna površina ležišča (m2)
pretočna višina ležišča (m)
specifična prostorninska toplota vode (J/m3K)
specifična prostorninska toplota ležišča (J/m3K)
letna proizvodnja geotermalne vode (m3/leto)
𝜏𝑐 ≥

𝐴 ∙ ℎ ∙ (𝑐𝜌 )

𝐿

(4)

𝑞𝑊 ∙ (𝑐𝜌 )

𝑊

projektirana proizvodnja geotermalne vode (m3/dan)

qW

5.6.1 Primer izračuna izkoriščanja geotermalne vrtine
Zanima nas, koliko časa bo voda ohranjala konstantno temperaturo brez vpliva hladne vode.
Podatki:
pretočni volumen ležišča
projektirana količina črpanja geotermalne vode
poroznost proizvodnih plasti
specifična toplota masiva
gostota masiva
specifična toplota vode*
gostota vode v ležišču

VL
qW
θ
cm
ρ
cw
ρw

94 387 750 m3
10 000 m3/dan
0,16
882,2 J/kgK
2700 kg/m3
4058 J/kgK
923,6 kg/m3

*Specifična toplota vode, pri hidrostatičnem tlaku vode 247,3 bar in temperaturi 175 °C, znaša 4271
(J/kgK), ker pa je v vodi prisoten CO2, 26 m3/m3, je treba vrednost zmanjšati za okoli 5 % in tako
znaša 4058 (J/kgK).
Izračun:
 specifična prostorninska toplota vode:
(𝑐𝜌 )𝑊 = 4058 ∙ 923,6 = 3,748 × 106 J/m3 K

(5)
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 specifična prostorninska toplota ležišča:
(𝑐𝜌 )𝐿 = (𝑐𝜌 )𝑊 ∙ 𝜃 + 𝑐𝑚 ∙ 𝜌 ∙ (1 − 𝜃) =
= 3,748 × 106 ∙ 0,16 + 882,2 ∙ 2700 ∙ (1 − 0,16) =
= 2,60 × 106 J/m3 K

(6)

 čas izkoriščanja ležišča s konstantno temperaturo vode:
𝜏𝑐 ≥

𝐴 ∙ ℎ ∙ (𝑐𝜌 )

𝐿

𝑞𝑊 ∙ (𝑐𝜌 )

𝑤

94387750 ∙ 2,6 × 106
=
= 6548 dni ≈ 18 let
10000 ∙ 3,748 × 106

(7)

6 GEOTERMALNE ELEKTRARNE
Ena izmed najbolj zanimivih oblik izkoriščanja geotermalne energije je proizvodnja električne
energije. V geotermalnih elektrarnah izkoriščamo vodno paro iz globin Zemlje za pogon turbin, te pa
poganjajo generatorje, ki proizvajajo električno energijo. Pretvorba toplote v električno energijo se
izvaja po treh različnih principih oziroma procesih:
 odprti parni proces (angl. Dry Steam),
 zaprti uparjalni proces (angl. Flash Steam),
 binarni termodinamični proces (angl. Binary Cycle).

6.1 ODPRTI PARNI PROCES
Geotermalne elektrarne, ki uporabljajo suho paro za svoje delovanje, so se pričele uporabljati pred več
kot 100 leti, natančneje leta 1913 v Larderellu v Toskani. Te elektrarne so enostavnejše in cenejše od
elektrarn, ki uporabljajo princip ločevanja pare. Velik zbiralnik pare je bil odkrit še v Kaliforniji v
ZDA. Omejeni in manjši zbiralniki pa so na Japonskem, v Indoneziji, na Novi Zelandiji in v ZDA.
Predpostavke so, da je le 5 % vseh geotermalnih sistemov, ki dosegajo temperaturo višjo od 200 °C,
uporabnih za princip suhe pare. Glavna značilnost teh zbiralnikov je, da jih sestavlja porozna in
razpokana kamnina, ki pa je nasičena s paro. Po navadi se ob pari pojavljajo še ogljikov dioksid,
hidrogen sulfid, metan in drugi plini. Para ima magmatske ali meteorološke izvore. Če ima
magmatske, potem se je izločila iz magme. Najverjetneje pa ima meteorološke, ko se je para uparila iz
padavin, ki so pronicale skozi razpokano kamnino in dosegle vročo kamnino.
Da sistem deluje, mora biti izpolnjenih pet pogojev:
 vir toplote mora biti do globine 5 km, vendar mora temperatura biti dovolj visoka, da se voda
upari,
 kamnina nad zbiralnikom mora biti permeabilna, da dovoli prehajanje pare,
 kamnina mora biti dovolj razpokana, da medij lahko kroži po zbiralniku,
 kamnina, ki obdaja zbiralnik, mora biti neprepustna, da ne pride do vtekanja drugih hladnejših
tekočin,
 najvišji predeli morajo biti neprepustni zaradi pronicanja mineralov.
Povezava od vrtine do elektrarne je zgrajena iz cevi, ki so obložene z izolacijo ter vključujejo zanke
zaradi raztezanja in krčenja ob temperaturnih spremembah. Pri vrtini so po navadi ventili in pa
očiščevalec pare. Na poti do elektrarne je še tlačna postaja, ki v primeru okvare v elektrarni, sprosti
pritisk v ceveh. Preden uporabimo paro, gre še v vertikalni ločevalnik, kjer se odstrani vlažnost.
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Slika 12: Delovanje odprtega parnega procesa (vir: Britannica)

6.1.1 LARDERELLO
Prva geotermalna elektrarna je bila zgrajena leta 1913 v kraju Larderello v Toskani v Italiji. Že
Rimljani so izkoriščali vročo vodo, ki je prihajala na površje, za oskrbo s sanitarno vodo in za kopanje.
Pričetek je zabeležen v letu 1904, ko je Prince Piero Ginori Conti uspel izdelati napravo, ki je iz pare
proizvajala električno energijo ter prižgala pet žarnic. Leta 1911 se je pričela gradnja, ki je bila
zaključena leta 1913. Zgrajena je bila elektrarna Larderello 1 z močjo 250 kW. Do leta 1923 sta bile
vgrajeni dve turbini s skupno močjo 7 MW. Potem pa se je začel velik vzpon, saj je leta 1943 vgrajena
kapaciteta znašala 132 MW. Larderello elektrarne so bile strateško pomembne v drugi svetovni vojni,
saj so dovajale potrebno elektriko na bojišča. V bombnih napadih je bila večina elektrarn porušenih.
Po vojni se je pričela intenzivna gradnja, ki je leta 1950 dosegla vgrajeno kapaciteto 300 MW, leta
2003 pa okoli 700 MW. Danes geotermalne elektrarne, ki so v tem kraju, oskrbujejo okoli milijon
objektov s skoraj 5000 GWh na leto. To predstavlja približno 10 % svetovne proizvodnje elektrike iz
geotermalne energije.

Slika 13: Geotermalne elektrarne v Larderellu (vir: Arhitetturatoscana)
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6.2 ZAPRTI UPARJALNI PROCES
Geotermalne elektrarne, ki delujejo po principu ločevanja pare, so najpogosteje uporabljene elektrarne
na svetu. Te uporabljajo vročo vodo iz geotermalnih zbiralnikov, ki so pod visokim pritiskom in
temperaturami nad 182 °C. S črpanjem vode iz teh zbiralnikov se na površini zmanjšuje tlak in topla
voda se spremeni v paro, ki zaganja turbine. Voda, ki se ni spremenila v paro, se vrne nazaj v zbiralnik
za ponovno uporabo. Poznamo dva tipa zaprtega uparjalnega procesa: enostopenjski in dvostopenjski.

Slika 14: Delovanje zaprtega uparjalnega procesa (vir: Britannica)

6.2.1 ENOSTOPENJSKI ZAPRTI UPARJALNI PROCES
Geotermalne elektrarne, ki uporabljajo enostopenjski proces, so po navadi prve postavljene na
območju, kjer je potencial izkoriščanja. Postavimo jih tam, kjer iz vrtin prihaja mešanica pare in
tekočine, ki je potem v tlačni posodi ločena na parno in tekočo snov. V tej mešanici prevladuje para, ki
je vodena v enostopenjsko turbino, kjer para ekspandira. Tipična 30 MW elektrarna potrebuje 5–6
produkcijskih vrtin ter 2–3 injekcijske vrtine. Vrtine so lahko vrtane iz več mest ali pa z vodenim
vrtanjem z enega mesta. Te elektrarne predstavljajo okoli 32 % vseh geotermalnih elektrarn, ki
proizvedejo več kot 42 % elektrike iz geotermalne energije. Velikost posamezne elektrarne je med 3 in
90 MW.
Cerro Prieto, Baja California Norte, Mehika
Mehika je bila ena prvih držav, ki se je odločila komercialno uporabljati geotermalno energijo. Mesto
se nahaja blizu ognjenika Cerro Prieto, zato ni presenetljivo, da so odkrili geotermalno aktivnost.
Vroči geotermalni fluidi se dvigajo po razpokah, ki so vulkanskega nastanka. V globini do 1000
metrov so ob vrtanju naleteli na fluid temperature 180 °C, do 3000 metrov pa že 350 °C.
Leta 1973 so zgradili prvo elektrarno CP-I. Do leta 1981 je imela pet turbin, štiri (37,5 MW) so
uporabljale enostopenjski proces, ena (30 MW) pa dvostopenjskega. Pozneje so zgradili še CP-II, CPIII ter CP-IV. Konec leta 2003 je bilo na območju Cerro Prieta izvrtanih 315 vrtin s skupno globino
725 km, kar pomeni, da je povprečna vrtina globoka 2300 m. Danes je zmogljivost vseh turbin na tem
območju 720 MW, kar pa lahko še nadgradijo, saj je geotermalni potencial precejšen.
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6.2.2 DVOSTOPENJSKI ZAPRTI UPARJALNI PROCES
Geotermalne elektrarne, ki uporabljajo dvostopenjski proces, so izboljšane različice elektrarn z
enostopenjskim procesom, saj iz istega vira pridobijo 15–25 % več električne energije. Ta proces
uporabljamo, če v dvofaznem geotermalnem viru prevladuje voda. Proces se začne tako, da se najprej
izkoristi para iz nasičenega fluida, ki ima temperaturo vsaj 180 °C. Vodimo jo iz separatorja v
visokotlačni del turbine. Voda pa se iz separatorja, kjer je pod visokim tlakom, upari v dodatnem
uparjalniku, kjer je tlak nižji. Para se uvaja v nizkotlačni del turbine, ostanek vode pa se vrača v
vodonosnik. Sama elektrarna je bolj zapleteno zgrajena, dražja ter potrebuje več nadzorovanja, vendar
večja produktivnost opravičuje sredstva. Te elektrarne so v delovanju v devetih državah, kar
predstavlja 14 % vseh geotermalnih elektrarn. Velikost posamezne elektrarne je med 5 in 110 MW.

6.3 BINARNI TERMODINAMIČNI PROCES
Binarni termodinamični proces uporabljamo, ko je temperatura geotermalnega fluida med 80 in 150
°C ali pa je mineralizacija zelo visoka. V toplotnem izmenjevalcu binarne geotermalne elektrarne sta
aktivna dva zaprta krogotoka: en z geotermalnim fluidom in drugi z delovnim fluidom. Geotermalni
fluid upari delovni fluid in se potem vrača nazaj v geotermalni zbiralnik, medtem ko uparjen delovni
fuid opravi delo, ki se pretvori v električno energijo, kondenzira in se vrne v toplotni izmenjevalec. V
binarnih elektrarnah se uporabljata dva tipa ciklov delovnega fluida: Rankinov in Kalina cikel. Pri
Kalina ciklu termodinamični proces pretvorbe termalne energije v delo opravi zmes amonijaka in
vode, medtem ko pri Rankinovem ciklu sodelujejo organske spojine z visoko molekulsko maso
(freoni, izobutan, izopentan). Prednosti binarnega sistema so: večji izkoristek pretvorbe energije z
uporabo kombiniranega cikla, večja dostopnost geotermalnih zbiralnikov zaradi izrabe virov z nižjo
temperaturo, zaprt krogotok geotermalnega fluida omogoča izrabo visoko mineraliziranih fluidov,
zaradi skoraj nespremenjene kemične sestave fluida je manj težav z obarjanjem mineralov pri
reinjeciranju ter skorajda ni izgub fluida v sistemu zaprtega krogotoka. Slabosti tega sistema pa so:
veliki in dragi toplotni izmenjevalci, nizki izkoristki pri visoki temperaturi okolja, potrebujemo veliko
geotermalnega in delovnega fluida, potrebna je reinjekcija in s tem reinjekcijske vrtine. Od vseh tipov
elektrarn binarne predstavljajo okoli 11 %. V Evropi binarni sistemi delujejo v Avstriji, v Nemčiji, v
Franciji, v Turčiji in na Portugalskem na Azorskem otoku Sao Miguel.

Slika 15: Delovanje binarnega procesa (vir: Britannica)
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6.3.1 HEBER, IMPERIAL VALLEY, CALIFRONIA, USA
V mestu Heber v Kaliforniji v ZDA so zgradili dve geotermalni elektrarni. Ena uporablja
dvostopenjski uparjalni proces (47 MW), druga pa binarni termodinamični proces (33 MW). Tu so
najprej pričeli vrtati za potrebe nafte in plina. Leta 1972 so bile narejene vrtine, ki so potrdile obstoj
vročega fluida, ki pa je bila voda. Leta 1980 so pričeli graditi prvo binarno elektrarno, vendar so zaradi
tehničnih in ekonomskih razlogov leta 1987 gradnjo opustili. Leta 1992 so ponovno pričeli z gradnjo
nove elektrarne in jo leto pozneje tudi končali. Uporabljala naj bi Rankinov cikel s skupno
zmogljivostjo 33 MW.

6.4 NAPREDNI GEOTERMALNI SISTEMI
6.4.1 HIBRIDNA ENOSTOPENJSKA IN DVOSTOPENJSKA GEOTERMALNA
ELEKTRARNA
Relativna enostavnost in zanesljivost sta glavni lastnosti, ki na novo raziskano geotermalno polje
najprej postavlja elektrarno, ki uporablja enostopenjski uparjalni proces. Vendar pa je učinkovitost
manjša kot pri elektrarni z dvostopenjskim uparjalnim procesom. Ko je fluid uporabljen, ima
temperaturo okoli 150–170 °C. Tukaj se pojavi vprašanje, če bi se ta fluid dalo še enkrat izkoristiti ali
pa ga je bolje reinjektirati nazaj v zbiralnik. Na veliko krajih po svetu se je pojavila ta možnost, zato je
bilo opravljenih veliko raziskav in analiz.
Ko je temperatura fluida v zbiralniku okoli 220–240°C in je bila zgrajena enota z enostopenjskim
uparjalnim procesom, ki deluje nekaj časa, je možno postaviti še eno ali dve enoti z enostopenjskim
uparjalnim procesom. Prednost take gradnje je, da ni treba vrtati novih vrtin.
Če pa ima fluid v zbiralniku temperaturo višjo od 240 °C, potem lahko enostopenjskemu procesu
dodamo kar dvostopenjskega, kar pomeni, da fluid doživi trikratno temperaturno izrabo. Tak sistem
glede na termodinamiko deluje, vendar pa se pojavijo težave s kemičnim obrajanjem kremena pri
nižjih temperaturah.

6.4.2 HIBRIDNA BINARNA GEOTERMALNA ELEKTRARNA
Alternativa, ki se ponudi, je, da k enostopenjskem procesu dodamo še binarni proces. Za ta primer
mora elektrarna z enostopenjskim procesom delovati že nekaj let, v zbiralniku pa mora biti dovolj
velika količina fluida. Proizvodnjo elektrike povečamo, da vstavimo enoto z binarnim ciklom med
separator in reinjekcijsko vrtino. V enoti z binarnim ciklom odvzamemo fluidu temperaturo, da lahko
potem fluid reinjektiramo.
Ko pa je binarni cikel integriran v enoto z enostopenjskim procesom, je rezultat elektrarna z nič
emisijami. Potrebe po takšnih elektrarnah se pojavljajo v državah, kjer so okoljske zahteve zelo
striktne.

6.4.3 SISTEM VROČIH KAMNIN (HOT DRY ROCK)
Tehnologija, ki izkorišča toploto kamnin, je bila razvita med leti 1976 in 1996 v Los Alamosu. Vodo
včrpavamo skozi injekcijsko vrtino globoko pod površje, kjer se nahajajo vroče kamnine. Voda
prevzame temperaturo kamnin ter po produkcijskih vrtinah priteka vroča nazaj na površje, kjer je
izkoriščena v geotermalnih elektrarnah. Glavni element tega sistema je izgradnja zbiralnika globoko
pod površjem. Zbiralnik je toliko velik, kolikor vode smo včrpali v podzemlje. Oblika, orientacija ter
struktura zbiralnika je odvisna od geološke strukture in je za sedaj še neodvisna od človeške kontrole.
Prav zato je treba vedeti, kakšni geološki pogoji veljajo, preden začnemo s projektom.
Ko imamo zbiralnik narejen, se kamnina premika zaradi včrpavanja vode. Zaradi tega lahko prihaja do
manjših potresov. Z mikroseizmičnimi napravami zaznavamo sunke ter na podlagi le-teh lahko
določimo velikost, obliko in orientacijo zbiralnika. Ko imamo te podatke, lahko začnemo z vrtanjem
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produkcijskih vrtin z najboljšega položaja na površju. S poskusom v Los Alamosu se je pričelo izvajati
podobne poskuse tudi v severni Franciji, na otoku Honšu na Japonskem ter tudi v Avstraliji.

Slika 16: Delovanje procesa HDR (vir: Hotrockenergy)

7 POZITIVNE IN
ELEKTRARN

NEGATIVNE

LASTNOSTI

GEOTERMALNIH

7.1 POZITIVNE LASTNOSTI GEOTERMALNIH ELEKTRARN
V svetu se veliko pozornosti posveča izpustom emisij ogljikovega dioksida. Geotermalne elektrarne
imajo zelo malo plinskih izpustov. Med izpusti sicer prevladuje ogljikov dioksid, ki pa v primerjavi z
drugimi tehnologijami proizvajanja elektrike (MWh) dosega nižje vrednosti. Binarne geotermalne
elektrarne po navadi ne proizvajajo plinskih izpustov. Prav tako geotermalne elektrarne potrebujejo
mnogo manj prostora za svoje delovanje kot katerakoli druga elektrarna. Geotermalni fluidi, ki so
uporabljeni v elektrarnah, so kemično neškodljivi in predstavljajo nizko nevarnost za onesnaževanje
zemljine. Reinjektiranje uporabljenega medija prav tako prepreči onesnaževanje podtalnice kot tudi
zemljine. Geotermalne elektrarne so okolju najbolj prijazne elektrarne za proizvajanje elektrike.

7.1.1 PLINSKI IZPUSTI
Izpusti pri elektrarnah, ki uporabljajo odprti in zaprti parni proces, izhajajo iz plinov, ki so raztopljeni
v geofluidu. Če ti plini niso odstranjeni v zgornjem delu turbine, se akumulirajo v kondenzatorju, kar
povzroči povečanje tlaka v turbini. To se odraža v zmanjšanju izhodne moči turbine. Zato so plini
odstranjeni iz kondenzatorja z vakuumskimi črpalkami ali turbokompresorji. Najbolj pogosta plina, ki
se pojavljata, sta ogljikov dioksid in vodikov sulfid. Najdemo lahko tudi metan, žveplov dioksid ter
amonijak, ki pa se pojavljajo v zelo nizkih koncentracijah. Težava pri vodikovem sulfidu je oster vonj,
ki je prisoten že pri najnižjih koncentracijah. Vodikov sulfid lahko kemično odstranimo v
kondenzatorju. Možno ga je tudi pod povečanim tlakom raztopiti v medij ter reinjektirati v podzemni
zbiralnik. Ker je globalno segrevanje pereča težava, so se pojavile možnosti pravil in predpisov o
kaznovanju elektrarn, ki v ozračje izpuščajo ogljik. Ker pa elektrarne s parnimi procesi izpustijo zelo
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malo emisij ogljikovega dioksida, binarne pa nič, bodo ob uvedbi tako imenovanega ogljikovega
davka v najboljšem položaju.
Tabela 1: Izpusti plinov iz različnih tipov elektrarn v ZDA (vir: DiPippo, 2008)

Tip elektrarne
Elektrarna na
premog
Elektrarna na olje
Plinska elektrarna
Odprti proces
Zaprti proces
Binarni proces

CO2 [kg/MWh]

SO2 [kg/MWh]

NOx [kg/MWh]

Delci [kg/MWh]

994

4,71

1,955

1,012

758
550
27,2
40,3
0

5,44
0,0998
0,1588
0,000098
0

1,814
1,343
0
0,000458
0

/
0,0635
0
zanemarljivo
zanemarljivo

7.1.2 RABA PROSTORA
Prostor, ki je potreben za delovanje geotermalne elektrarne, je odvisen od velikosti same elektrarne,
tipa sistema za energijsko pretvorbo, lastnosti geotermalnega fluida ter sistema cevitev za pridobivanje
geotermalnega fluida in reinjektiranje. Elektrarna mora biti zgrajena blizu produkcijskih vrtin zaradi
termodinamičnih izgub v ceveh. Čeprav je lahko polje vrtin za 20–50 MW elektrarno veliko med 5 in
10 kvadratnih kilometrov, je ploščad pri vrtini velika le okoli 2 % celotne površine. Usmerjeno vrtanje
omogoča vrtanje več vrtin iz ene ploščadi, kar zmanjša potrebo po prostoru. Cevni sistemi, ki dovajajo
fluid iz produkcijskih vrtin do elektrarne, so po navadi zgrajeni ob prometnicah z vmesnimi
vertikalnimi in horizontalnimi zankami. Polje, kjer so vrtine, se uporablja za kmetijstvo ter pašo
živine.
Tabela 2: Primerjava rabe prostora glede na tip elektrarne (vir: DiPippo, 2008)

Tip elektrarne
110 MW geotermalna z zaprtim procesom
20 MW geotermalna z binarnim procesom
2258 MW elektrarna na premog
670 MW jedrska elektrarna
95 MW hidroelektrarna
47 MW sončna elektrarna
25 MW vetrne elektrarne (10 X 2,5MW)

Raba prostora [m2/MW]
1.260
1.415
40.000
10.000
1.200.000
28.000
16.000

Raba prostora [m2/GWh]
160
170
5.700
1.200
250.000
3.200
7.300

7.1.3 ONESNAŽEVANJE S TRDNIMI SNOVMI
Trdne snovi, ki so lahko izpuščene v okolje iz geotermalnih elektrarn, so raztopljene v geofluid in se
oborijo v procesu v elektrarni. Razvili sta se dve metodi za reševanje visoko slanega fluida. S
preverjanjem obarjanja trdnih delcev nam ti metodi omogočata, da se trdni delci, ki so raztopljeni v
geofluid, vračajo nazaj v zbiralnik ali pa so odstranjeni iz geofluida. Z odstranitvijo trdnih delcev
očistimo geofluid. V geofluidu, ki nam priteče na površje, so lahko raztopljeni minerali, kot sta
kremen in kalcij, vendar v zelo nizkih koncentracijah. Zato so tudi enostavno odstranjeni s kemičnim
posredovanjem. Če pa imamo slučajno visoko mineralen geofluid, lahko mineral, kot je npr. cink,
ekonomično izkoriščamo.

7.1.4 RABA VODE
Voda je potrebna v vsaki fazi gradnje in delovanja geotermalne elektrarne. Vodo izrabljamo pri
vrtanju vrtin ter ohlajevanju fluida v ohlajevalnem stolpu. Pri vrtanju vrtin z vodo ohlajujemo vrtalno
dleto ter z izplako ohranjamo strukturo vrtine, dokler ni zacevljena. Z izplako, ki kroži od dna vrtine
do površja, iz vrtine iznašamo material. Ker izplaka kroži, ne potrebujemo stalnega dovajanja vode. Le
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v primeru večjega izlitja v vrtini ali velikega izhlapevanja zaradi ohlajanja potrebujemo vodo, ki pa jo
dobimo iz lokalnih jezer ali vodnjakov. Pri ohlajevanju fluida v ohlajevalnih stolpih pa nimamo izgube
vode, saj se izguba vode zaradi izhlapevanja povrne zaradi ponovne kondenzacije. Mala potreba po
vodi pa je vseeno prisotna zaradi naraščanja trdnih delcev.

7.1.5 ONESNAŽEVANJE VODE
Na območju geotermalne elektrarne je veliko mest, kjer lahko pride do iztekanja geofluida v okolje.
Ker ti fluidi lahko vsebujejo minerale in snovi, ki so škodljive tako človeku kot tudi živalim in
rastlinju, odgovornost pade na načrtovalce elektrarn, da preprečijo iztekanje fluidov v biosfero.
Količina raztopljenih trdnih delcev narašča s temperaturo, kar pomeni, da so visokotemperaturni
geofluidi bolj nevarni od nizkotemperaturnih. Nekateri od teh raztopljenih mineralov lahko zastrupijo
tako površje kot tudi podtalnico ter tako škodujejo rastlinju in živalim. Cevitev vrtine je prva zapora,
ki preprečuje onesnaževanje podtalne vode. Poškodovane cevi v vrtini lahko privedejo do izteka fluida
in s tem onesnaženja podtalnih vodnih zbiralnikov. Zato je temu področju posvečena dodatna skrb, da
so cevi vstavljene brez poškodb ter dobro zacementirane. Kljub temu je priporočljivo izvajati
monitoring vrtin, da se hitro zazna nepravilnosti, ki se lahko dogodijo pri črpanju fluida.

7.2 NEGATIVNE LASTNOSTI GEOTERMALNIH ELEKTRARN
Bolj kot o negativnih lastnostih geotermalnih elektrarn lahko govorimo o negativnih posledicah. Te pa
ob pravilnem načrtovanju same elektrarne in izkoriščanja geotermalne energije lahko skoraj v celoti
izničimo. Ena od posledic slabega načrtovanja procesa izkoriščanja je pogrezanje površja. V zbiralnik
vode, ki je pod površino, je treba vrniti toliko vode, kolikor je izčrpamo ven. Zato je danes proces
reinjektiranja načrtovan že od samega začetka gradnje, saj s tem podaljšamo življenje samega
zbiralnika ter tudi preprečimo pogrezanje površja. Posledica gradnje elektrarne je tudi hrup, ki pa traja
le toliko časa, kolikor traja gradnja same elektrarne ter pripadajoče infrastrukture. Nekatere ljudi moti
sama postavitev elektrarne v naravno okolje, vendar lahko tako hladilne stolpe kot tudi cevovode
obarvamo v okolju primerne barve ter tako izničimo motnjo v naravnem okolju.
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8 UPORABA GEOTERMALNIH ELEKTRARN V SVETU
Rast vgrajene kapacitete geotermalne energije v elektrarnah v svetu prikazuje naslednji diagram.

Slika 17: Rast vgrajene kapacitete v geotermalnih elektrarnah v svetu (vir: DiPippo, 2008)

Pred drugo svetovno vojno je bila Italija edina država z geotermalnimi elektrarnami. Od leta 1930 do
1944 je bila letna rast okoli 14-odstotna. Po ponovni gradnji v Larderellu je rast padla na 10 %, do leta
1979 se je Italiji pridružilo še 11 držav, ki so pričele izkoriščati geotermalno energijo za proizvodnjo
elektrike. Prva naftna kriza leta 1973 je mnogo držav prisililo k razmisleku o uporabi geotermalne
energije, druga pa je leta 1979 rast vgrajene kapacitete dvignila na 15 %. Do leta 2007 se je potem
stanje umirilo z 3,2-odstotno letno rastjo.
V naslednjih dveh tabelah je 27 držav, ki proizvajajo ali pa so proizvajale električno energijo iz
geotermalne energije. V Argentini, v Grčiji in v Zambiji so onesposobili elektrarne, v Etiopiji pa je
neaktivna.
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Tabela 3: Geotermalne elektrarne v svetu glede na število enot v letu 2007 (vir: DiPippo, 2008)

Položaj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
13
15
15
17
18
18
18
21
21
21
24
24
24
24
Skupaj

Država
ZDA
Filipini
Nova Zelandija
Mehika
Italija
Islandija
Japonska
Indonezija
Kitajska (Tibet)
Rusija
Gvatemala
Kenija
El Salvador
Nikaragva
Kostarika
Papua-Nova Gvineja
Portugalska (Azori)
Turčija
Francija (Guadeloupe)
Avstrija
Tajska
Nemčija
Avstralija
Argentina
Etiopija
Grčija
Zambija

Število enot
193
58
39
37
33
24
22
15
13
12
9
9
7
7
6
6
5
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
504

MWe
2555,5
1979,91
572,1
953,3
811,2
422,4
537,74
807
27,6
79
44,6
130,2
204,3
108,9
163
56
16
27,8
14,7
1,25
0,3
0,2
0,15
0
0
0
0
9513,15
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Tabela 4: Geotermalne elektrarne v svetu: glede na vgrajeno MW za vsak tip posebej v letu 2007 (DiPippo, 2008)

Country
USA
Philippines
Mexico
Italy
Indonesia
New Zealand
Japan
Iceland
El Salvador
Costa Rica
Kenya
Nicaragua
Russia
Papua-New
Guinea
Guatemala
Turkey
China (Tibet)
Portugal (San
Miguel)
France
(Guadeloupe)
Austria
Thailand
Germany
Australia
Totals
% of total

Dry
steam
1462
0
0
790,5
140
55
23,5
0
0
0
0
0
0

1-Flash

2-Flash

3-Flash

Binary

49
1325,44
480
20
667
85
351,75
351,7
160
144
116,4
101,4
79

707,3
496,74
470
0
0
226,8
160
60
35
0
0
0
0

49
0
0
0
0
44,8
0
0
0
0
0
0
0

257,2
15,73
3,3
0,7
0
21,5
2,49
10,7
9,3
19
1,8
7,5
0

FlashBinary
25
142
0
0
0
139
0
0
0
0
12
0
0

0

56

0

0

0

0
0
0

0
20,4
0,6

0
0
26

0
0
0

0

3

0

0

4,7

0
0
0
0
2471
25,97

0
0
0
0
4015,39
42,21

Hybrid

Total

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2555,5
1979,91
953,3
811,2
807
572,1
537,74
422,4
204,3
163
130,2
108,9
79

0

0

56

0
7,4
1

44,6
0
0

0
0
0

44,6
27,8
27,6

0

13

0

0

16

10

0

0

0

0

14,7

0
0
0
0
2191,84
23,04

0
0
0
0
93,8
0,99

1,25
0,3
0,2
0,15
372,52
3,92

0
0
0
0
362,6
3,81

0
0
0
0
6
0,06

1,25
0,3
0,2
0,15
9513,15
100,00

Tabela 5: Države, ki so v letih 2013 in 2015 proizvedle največ elektrike iz geotermalnih virov (vir: Wikipedia)

Država
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ZDA
Filipini
Indonezija
Mehika
Nova Zelandija
Italija
Islandija
Kenija
Japonska
Turčija
Kostarika
El Salvador

Kapaciteta
2013 [MW]
3389
1894
1333
980
895
901
664
215
537
163
208
204

Kapaciteta
2015 [MW]
3450
1870
1340
1017
1005
916
665
594
519
397
207
204

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Nikaragva
Rusija
Nova Gvineja
Gvatemala
Portugalska
Kitajska
Nemčija
Francija
Etiopija
Avstrija
Avstralija
Tajska
Skupaj

104
97
56
42
28
27
13
15
8
1
1
0,3
11.765

159
82
50
52
29
27
27
16
7,3
1,2
1,1
0,3
12.636
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9 PRIHODNOST GEOTERMALNIH ELEKTRARN
Leto 2013 je bilo svetovno gledano zelo uspešno na področju gradnje geotermalnih elektrarn, saj je
bilo vzpostavljenih okoli 530 MW, kar je največ po letu 1997. V naslednjih letih se pričakuje, da bodo
projekti v Vzhodni Afriki zaključeni. V Keniji in Etiopiji gradijo elektrarne, ki imajo kapaciteto večjo
od 100 MW. Države Srednje in Južne Amerike, kot so Čile, Argentina, Kolumbija in Honduras, imajo
velik geotermalni potencial, vendar so šele na začetku raziskovanja in odkrivanja tega potenciala.
Nekaj držav, ki so zadnjih nekaj let stagnirale na razvoju, so spet v vzponu. Mehika je leta 2014
uskladila zakonodajo, tako da lahko elektriko izvažajo tudi privatni investitorji. V bližnji prihodnosti
se lahko dogodi, da ZDA ne bodo več največji proizvajalci električne energije. Indonezija je namreč
objavila projekte gradnje elektrarn, ki bi presegli sedanjo kapaciteto ZDA. Vendar pa se Indonezija
ukvarja z veliko birokratskimi težavami, tako da se zaenkrat to še ne bo zgodilo. Majhni otoki, kot sta
Nevis in St. Lucia, si prizadevajo k čim večji uporabi geotermalnih elektrarn, vendar pa so na
svetovnem zemljevidu pogosto nezaznani, saj so to majhni projekti, ki so v fazi dokončevanja. Bolj
izkušeni otoki na tem področju, kot je Kostarika, se po nekaj letih premora spet odločujejo za gradnjo
novih geotermalnih elektrarn.

Slika 18: Svetovna rast kapacitet geo. elek. zadnjih 15 let ter napoved za prihodnost (vir: Geo-energy)
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10 ZAKLJUČEK
V današnjem času se že zavedamo, kako potrebni so obnovljivi viri energije, kako fosilna goriva
onesnažujejo okolje in kako se je zaradi tega spremenilo podnebje. Posledice so vedno bolj toplo
ozračje, taljenje ledenikov, vsakoletne ujme s točo, na eni strani poplave, na drugi suše in tako naprej.
Narava se nam »maščuje«, saj smo nerazumno in prekomerno izkoriščali danosti, ki niso obnovljive,
ter premalo izkoriščali tiste, ki so hitreje obnovljive.
V Sloveniji se je v zadnjih letih povečala uporaba toplotnih črpalk za ogrevanje in hlajenje
stanovanjskih objektov, vendar še ne v taki meri, da bi leta 2020 uporaba geotermalne energije glede
na vse obnovljive vire dosegla 6,9 %. Če bi lahko dosegli ta cilj, bi imeli večjo energetsko
neodvisnost, manjšo občutljivost na cene energentov, manjšo občutljivost na klimatske spremembe,
večjo kakovost zraka in udobja ter uvajanje sodobnih naprednih tehnologij in delovnih mest. V
Sloveniji je bilo do junija 2010 vgrajenih okoli 4400 geotermalnih črpalk, letno pa se jih vgradi še
okoli 700.
V Sloveniji zaenkrat še nimamo geotermalne elektrarne. Veliko govora o le-tej je bilo leta 2011, ko je
slovensko podjetje podpisalo pogodbo z islandskim podjetjem o prvi gradnji geotermalne elektrarne
pri nas. Zavrtali naj bi okoli 5400 metrov globoko.
Obnovljive vire energije je treba pametno izkoriščati z namenom, da jih bodo lahko izkoriščali še naši
zanamci. Opraviti je treba veliko analiz in raziskovanj, koliko virov lahko na leto porabimo, da se s
prevelikim izkoriščanjem ne bo uničilo še tisto, kar do sedaj nismo uspeli. Vsak posameznik lahko s
svojim angažiranjem pripomore k boljšemu jutri.
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