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1

Namen in obseg

(1) Namen smernic je:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

olajšati postopek pridobivanja dovoljenj in spodbud,
izboljšati evidenco geoloških in hidrogeoloških podatkov s slovenskega ozemlja,
izboljšati evidenco rabe obnovljivih virov energije,
prispevati k zmanjšanju stroškov zaradi tveganj in geoloških presenečenj,
prispevati k izboljšanju kakovosti storitev izvedbe vrtin za zajetja plitve geotermalne energije,
opremiti naročnika z ustreznimi podatki za naročanje storitev,
opremiti naročnika z vedenjem, katere podatke mora dobiti ob prevzemu vrtine,
prispevati k zmanjšanju napak med obratovanjem,
opremiti izvajalce z jasnimi navodili in priporočili.

(2) Smernice za vrtanje v plitvi geotermiji obsegajo vse vrtine za zajetja plitve geotermalne energije
do globine 300 m za odprte in zaprte sisteme, to je za vodnjake (črpalne in ponikalne vrtine) in
geosonde.
(3) Vrtanje v plitvi geotermiji obsega ali posredno zadeva naslednje vrste dejavnosti:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

načrtovanje velikosti zajetja plitve geotermalne energije,
predhodne raziskave,
izbira najprimernejšega načina zajetja plitve geotermalne energije,
pridobivanje dovoljenj,
izpolnjevanje okoljskih zahtev,
zagotavljanje usposobljenosti za vrtanje in izdelavo zajetja,
priprava ponudbe za vrtanje in izdelavo zajetja,
izvedba vrtine in zajetja, preizkušanje in meritve,
priprava dokumentacije za prevzem vrtine (garancija za dobro izvedbo del, pridobitev vodne
pravice),
načrt vzdrževanja vrtine,
priprava vrtine na morebitno začasno ali stalno opustitev delovanja.
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3.1

Terminologija

Posebni izrazi

(1) Področje geotermije, energetike in rudarstva:
»Aerotermalna energija“ pomeni energijo, ki je shranjena v obliki toplote v zraku iz okoljskega
zraka.
„Geotermalna energija“ pomeni energijo, ki je shranjena v obliki toplote pod trdnim zemeljskim
površjem.
„Hidrotermalna energija“ pomeni energijo, ki je shranjena v obliki toplote v površinski vodi.
»Plitva geotermija« je dejavnost, ki se ukvarja z izkoriščanjem zemljine toplote (njenim
pridobivanjem ali skladiščenjem) plitvo pod površjem. Meja med plitvo in globoko geotermijo ni
natančno določena. V dosedanji praksi se v svetu kot meja največkrat uporabljata globini 400 ali
300 m. Do teh globin je temperatura geoloških plasti v naravnih razmerah najpogosteje v
razponu med 2 in 20 °C. V dosedanji slovenski praksi globinska razmejitev še ni bila uporabljena,
razen v primeru rudarskega zakona, kjer je bil za vrtine, globlje od 300 m, namenjene izkoriščanju
mineralnih surovin in geotermičnih virov, zahtevan rudarski projekt. Agencija RS za okolje je v
dosedanji praksi za vrtine, globlje od 300 m, namenjene raziskavam in izkoriščanju podzemne
vode, prav tako zahtevala rudarski projekt. Do te globine se namreč upošteva, da so tveganja pri
tehnični izvedbi manjša (glede pojavov plina, visokih arteških tlakov in visokih temperatur vode).
»Neposredna raba« geotermalne energije za ogrevanje in hlajenje je raba načrpane zemljine
toplote ali hladu brez uporabe toplotnih črpalk.
»Posredna raba« geotermalne energije za ogrevanje in hlajenje je raba geotermalne energije s
toplotnimi črpalkami.
»Termalna voda« je podzemna voda, ki ima zaradi vpliva zemljine toplote povišano temperaturo
nad določeno vrednostjo. Povišana temperatura podzemne vode je temperatura, ki je vsaj za 4 °C
višja od srednje letne temperature kraja. V Sloveniji je za temperaturno mejo, ko za izkoriščanje
podzemne vode zahtevamo koncesijo, določena vrednost 20 °C. Upravno poenostavljeno je
termalna voda podzemna voda s temperaturo, višjo od 20 °C. Upravna temperaturna meja je
zaradi administrativnih in naravnih razlogov lahko različna v različnih državah, običajno pa je 20
°C, 25 °C ali 30 °C. S praktičnega stališča je voda s temperaturo 20 °C že v veliko primerih
uporabna tudi za neposredno izkoriščanje toplote. Naravni izviri podzemne vode s temperaturo >
20 °C so v Sloveniji redki in so s tega stališča posebna vrednota. Na pretežnem delu slovenskega
ozemlja je podzemna voda s temperaturo > 20 °C v globinah, večjih od 300 do 400 m. Zaradi tega
ima v Sloveniji voda z 20 °C gotovo posebno vrednost, zaradi česar se za njeno nadaljnjo prodajo
in uporabo zahteva koncesija.
»Zemeljski toplotni izmenjevalec« je naprava (sistem) za prenos zemljine toplote iz tal ali v tla. V
plitvi geotermiji gre za vodoravne sisteme (kolektorje) v globini od 1,2 do 2 m ter za navpične
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sisteme z vrtinami običajno največ do globine od 300 do 400 m, z energetskimi piloti globine od 5
do 45 m, z energetskimi košarami globine od 2 do 5 m in z vodnjaki globine od 4 do > 50 m. Za
toplotne izmenjevalce se lahko izkoristijo tudi gradbene konstrukcije, kot so na primer temelji
stavb, predori ali tudi rudniški rovi.
»Zaprti sistem« je sistem toplotne izmenjave, pri katerem prenosnik toplote kroži v zaprti cevni
napeljavi in ne pride do stika z naravnim okoljem.
»Odprti sistem« je sistem toplotne izmenjave, pri katerem je prenosnik toplote površinska ali
podzemna voda, ki je v stiku z naravnim okoljem, iz katerega se črpa oziroma vrača.
»Geotermična sonda (= geosonda)« je krožna cevna napeljava, lahko koaksialna, lahko v obliki
črke enojni U (simplex) ali dvojni U (duplex), vgrajena v izkop ali vrtino. Vrtina lahko sega do 300
m globoko ali tudi več. Cevi geosonde so zapolnjene s prenosnikom toplote, ki tako kroži v
zaprtem sistemu cevi, napeljanih v izkopu ali vrtini. Prenosnik toplote pri tem izmenjuje z okolico
toploto, ki se nato uporablja za gretje ali hlajenje [SIA, str. 7].
»Prenosnik toplote« (EK, 2013: »sredstvo za prenos toplote«, ZRud-1: »nosilec za odvzem
toplotne energije«) je v splošnem mešanica tekočin, odporna proti zmrzovanju, ali voda, ki kroži v
ceveh (npr. geosonde) in prenaša toplotno energijo iz okolice v toplotno črpalko [SIA 384/6, str.
7].
»Hladivo« je posebna snov, ki kroži v toplotni črpalki in se upari že pri nižjih temperaturah (npr. 0
°C–35 °C), tako da lahko s spremembo svojega agregatnega stanja prenese toploto iz okolice v
ogrevalni sistem. Hladivo v uparjalniku odvzame toploto prenosniku toplote iz okolice in se upari.
Uparjeno hladivo nato potuje skozi kompresor, kjer se mu zaradi vloženega mehanskega delakompresije zvišata tlak in temperatura. V kondenzatorju nato uparjeno hladivo kondenzira in pri
tem odda toploto v ogrevalni sistem. Utekočinjeno in ohlajeno hladivo nato potuje skozi dušilni
ventil, kjer ekspandira na nižji tlak in gre od tam nazaj v uparjalnik.
»Zapolnitev (snov zapolnitve)« je material za zapolnitev praznega prostora med cevmi geosonde
in steno vrtine [SIA 384/6, str. 9].
(2) Področje geologije in hidrogeologije
»Podzemna voda« je voda pod zemeljskim površjem v neposrednem stiku s tlemi.
»Vodonosnik« je geološka plast, ki vsebuje pomembno količino vode, da jo lahko ekonomsko
izkoriščamo. Vodonosnik je sestavljen iz nenasičene in nasičene cone (neomočeni del
vodonosnika nad gladino podzemne vode in omočeni del vodonosnika pod gladino podzemne
vode).
»Krovne plasti« so slabo ali zelo slabo prepustne plasti, ki prekrivajo vodonosnik. Te plasti so
izrazita hidravlična zapora, močno omejujejo infiltracijo v spodaj ležeči vodonosnik in lahko
povzročajo zaprte, polzaprte ali polodprte hidrodinamske pogoje, če je vodonosnik pod njimi v
celoti omočen z vodo.
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»Gladina podzemne vode« je meja med zasičeno in nezasičeno cono vodonosnika, pod katero je z
vodo zasičeni vodonosnik, oziroma pod katero so vse pore v geološki plasti zapolnjene z vodo.
»Zajetje podzemne vode« je objekt za odvzem podzemne vode. To so na primer črpalna vrtina
(vodnjak), drenažno zajetje, zajeti izvir.
»Izdatnost vodonosnika« je lastnost vodonosnika, ki opredeljuje, kako zmogljive vodnjake je
mogoče izdelati v tem vodonosniku. Izdatnost vodonosnika je odvisna od vrste hidrogeoloških
parametrov, kot so prepustnost, učinkovita poroznost, debelina omočenega dela vodonosnika,
oddaljenost in lastnosti hidrodinamskih mej, količina obnavljanja podzemne vode v vodonosniku.
»Zmogljivost vodnjaka« je največja količina črpanja vode Qp [m3/s], pri kateri ne pride do
škodljivih posledic za vodnjak. Škodljive posledice so:
‒

‒

‒

spiranje delcev iz vodonosnega sloja (in posledično zapolnjevanje vodnjaka in napeljave z
usedlinami, erozija vodov in črpalk, mašenje filtrov, posedanje tal, povečanje stroškov
vzdrževanja in odpravljanja napak),
turbulentni tok podzemne vode skozi filtrske cevi (in posledično večje znižanje gladine vode
ter povečanje potrebne višine dviganja vode in stroškov črpanja, povečani korozija in
inkrustracija cevi, povečanje stroškov vzdrževanja in odpravljanja napak),
dolgoročni trend zniževanje piezometrične gladine podzemne vode v vodonosniku (in
posledično prevelik vpliv na izdatnost sosednjih vrtin ali zajetij).

Če ima zajetje zbiralnik, je njegova zmogljivost lahko nižja od konične potrebe po vodi.

3.2

Uporabljeni simboli

(1) Energetski parametri:
Φc…– [W] toplotna moč je moč kondenzatorja toplotne črpalke, to je nazivna moč, ki jo daje
toplotna črpalka za gretje, oziroma moč, ki je potrebna ogrevanje stavbe [SIA 384/6, str. 10].
Φe…– [W] hladilna moč je moč uparjalnika toplotne črpalke, to je nazivna moč, ki jo daje toplotna
črpalka za hlajenje, oziroma moč, ki je potrebna za hlajenje stavbe [SIA 384/6, str. 10].
Φp…– [W] priključna moč je moč, ki je potrebna za pogon toplotne črpalke (kompresorja).
dT…– [°C] temperaturna razlika prenosnika toplote na vstopni in izstopni strani.
QNH…– [kWh] letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe je potreba po energiji, ki jo je treba v
enem letu dovesti v stavbo za doseganje projektnih notranjih temperatur zraka v obdobju
ogrevanja, določena po standardu SIST EN ISO 13790 [TSG-1-004:2010, str. 12] .
QNC…– [kWh] letni potrebni hlad za hlajenje stavbe je potreba po energiji, ki jo je treba v enem
letu dovesti v stavbo za doseganje projektnih notranjih temperatur zraka v obdobju hlajenja,
določena po standardu SIST EN ISO 13790 [TSG-1-004:2010, str. 12].
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(2) Geotermični parametri:
λ…– toplotna prevodnost [W/(m·K)] je gostota toplotnega toka, ki v ustaljenem stanju prehaja
skozi homogeno telo, izpostavljeno temperaturnemu gradientu 1 K na meter [SIA 384/6, str. 9].
c,ρc…– specifična toplotna zmogljivost [J/(kg·K), J(m3·K)] je količina potrebne toplote za dvig
temperature enega kilograma (oziroma 1 kubičnega metra) mase snovi za 1 K [SIA 384/6, str. 9].
PBHE…– specifična grelna moč [W/m] je moč odvzemanja toplote iz geoloških plasti na meter
dolžine sonde. Odvisna je od fizikalnih lastnosti geoloških plasti. Je rezultat zmnožka med masnim
pretokom in temperaturno razliko prenosnika toplote na vstopni in izstopni strani ter specifične
toplotne zmogljivosti prenosnika toplote [SIA 384/6, str. 10].
PGE…– toplotna moč, odvzeta iz okolja (vode/tal) [W].
QGE…– energija, odvzeta iz okolja (vode/tal) [Wh].
T0…– temperatura tal [°C]
Tv0…– temperatura črpane vode na vstopni strani [°C]
(3) Hidrogeološki parametri:
k...– koeficient prepustnosti, parameter, značilen za stopnjo prepustnosti kamnine [m/s]
mef…-– učinkovita poroznost
Qm…– masni pretok [kg/s]
Qp…– prostorninski pretok [m3/s]
Vdop…– dopustna vstopna hitrost vode iz sloja v vrtino [m/s]
R…– vplivni polmer vodnjaka [m]
r…– vrtani/kopani polmer vodnjaka [m]
lf…– dolžina filtrskih cevi [m]
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3.3

Uporabljene kratice

ARSO – Agencija Republike Slovenije za okolje
EK – Evropska komisija
GE – geotermalna energija
GTČ – geotermalna toplotna črpalka
VD – Vodna direktiva
DPV – Direktiva o podzemni vodi
ZV-1 – Zakon o vodah
ZRud-1 – Zakon o rudarstvu
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4

Tehnični del

4.1
4.1.1

Odločanje za zajetje plitve geotermalne energije
Osnove plitve geotermalne energije

(1) Temperatura Zemljinega površja, ki je v povprečju 13 °C, je odvisna od ravnotežja med energijami
sončnega obsevanja, toplotnega toka iz Zemlje in toplotnega sevanja Zemlje v vesolje ter od
kombinacije in medsebojnih vplivov teh dejavnikov [VDI 4640-1].
(2) Zaradi razmeroma majhnih toplotnih tokov iz Zemljine notranjosti (od 0,05 do 0,12 W/m2) v
primerjavi s sončnim obsevanjem (do 1.000 W/m2) je tudi delež toplotnih tokov v energetski
bilanci na površju Zemlje razmeroma majhen. Kadarkoli posežemo v to naravno energetsko
ravnovesje z odvzemom ali vnosom toplote, se mora ta toplotni primanjkljaj ali presežek zopet
uravnovesiti s prehajanjem toplote v tleh. Toplota se prenaša oziroma obnavlja s kondukcijo in
konvekcijo iz vseh razpoložljivih virov [VDI 4640-1].
(3) Pri izkoriščanju plitve geotermalne energije je zaželeno, da imajo tla visoko sposobnost
prevajanja toplote, tako da se potrebna toplota čim lažje prenese do vrtine oziroma toplotnih
izmenjevalcev v tleh, v primeru hlajenja pa stran od njih. Po drugi strani pa boljša sposobnost
prevajanja toplote pomeni večje izgube v primeru, ko toploto skladiščimo v tleh [VDI 4640-1].
(4) Sposobnost prevajanja toplote s kondukcijo je odvisna predvsem od »toplotne prevodnosti« tal
(λ), sposobnost prevajanja toplote s konvekcijo, to je s pretakanjem podzemne vode, pa je
odvisna predvsem od hidravlične prevodnosti oziroma »prepustnosti« tal (k). »Specifična
toplotna zmogljivost« tal je bistveni parameter za skladiščenje toplote (c,ρc) (glej poglavje 3.2(2)).
(5) Prenos toplote s konvekcijo (s podzemno vodo) je lahko bistveno večji kot samo s kondukcijo.
Prepustnost tal je zato zelo pomembna, če je zajetje pod gladino podzemne vode. V geoloških
plasteh nevezanih sedimentov (prod, pesek, melj, glina) je odvisna od velikosti in razporeditve
delcev, v kamninah pa predvsem od pogostosti in širine odprtih razpok. Medtem ko so pore med
delci v nevezanih sedimentnih plasteh razmeroma enakomerno porazdeljene, je razporeditev in
pogostost razpok veliko bolj spremenljiva. Zato je prepustnost v kamninah lahko zelo
spremenljiva, zlasti v kraških kamninah pa tudi zelo težko napovedljiva oziroma negotova [VDI
4640-1].
(6) Prispevek Zemljinega toplotnega toka k skupni toplotni bilanci tal se zelo spreminja z globino. Če
sega toplotni izmenjevalec do globine do 20 m, se odvzeta toplotna energija obnavlja skoraj
izključno iz sončnega obsevanja in infiltracije vode. Šele od globine od 20 do 100 m je prispevek
Zemljinega toplotnega toka opazen. Naprave, ki segajo globlje od približno 100 m pod površje, pa
so odvisne predvsem od Zemljinega toplotnega toka [VDI 4640-1].
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4.1.2

Prispevek plitve geotermije h končni porabi energije iz obnovljivih virov

(1) Geotermalna energija je energija iz obnovljivih virov (Direktiva 2009/28/ES, 5. člen) in je
enakovredno kot drugi obnovljivi viri energije pomembna za doseganje energetskih ciljev, to je za
odpravljanje uporabe fosilnih goriv za ogrevanje in hlajenje stavb ter za energetsko raznovrstnost
in neodvisnost.
(2) Toplotne črpalke, ki omogočajo uporabo aerotermalne, geotermalne ali hidrotermalne toplote
pri koristni temperaturni ravni, potrebujejo za svoje delovanje električno ali drugačno pomožno
energijo. Zato je treba energijo, ki se uporablja za pogon toplotnih črpalk, odšteti od skupne
uporabne energije. Poleg tega pa se na ravni države članice za izračun njene končne bruto porabe
energije iz obnovljivih virov prišteva samo prispevek iz toplotnih črpalk, katerih produkt znatno
presega primarno energijo, ki je potrebna za njihov pogon (Direktiva 2009/28/ES, 5. člen).
Plitvo geotermalno energijo uporabljamo za ogrevanje, hlajenje in pripravo sanitarne tople vode.
Sedanja uporaba plitve geotermalne energije je razširjena v vseh vrstah stavb, to je v
enostanovanjskih, večstanovanjskih, industrijskih in drugih stavbah.

4.1.3

Načini zajemanja plitve geotermalne energije

(1) Plitvo geotermalno energijo izkoriščamo neposredno, to je brez uporabe toplotnih črpalk, ali
posredno, to je z uporabo geotermalnih toplotnih črpalk.
(2) Geotermalne toplotne črpalke omogočajo izkoriščanje zemljine toplote tudi za sisteme ogrevanja
z višjimi temperaturami (tudi do 70°C) ali hlajenje v sistemih hlajenja s temperaturo nižjo od 12
°C.
(3) Zemljino toploto zajemamo na več načinov (Preglednica 4.1-1), ki jih razvrščamo predvsem glede
na to, ali odvzemamo toploto iz zemlje ali vode in ali je prenosnik toplote v neposrednem stiku z
okoljem ali ne (odprti in zaprti sistemi).
Preglednica 4.1-1. Načini zajetja plitve geotermalne energije
Energetski
vir

Vir energije za odvzem
toplote – prenosnik toplote v
razdelilnem sistemu

Odprti sistemi

Hidrotermalna
energija

Voda – voda
Voda – zrak

Zajetja
površinske vode

Zemlja – voda
Zemlja – zrak
Geotermalna
energija

Zemlja (podz. voda) – voda
Zemlja (podz. voda) – zrak

Zaprti sistemi

Vodoravni/na
vpični

Izmenjevalci toplote
(kolektorji) v izkopih
ali ob gradbenih
konstrukcijah

Vodoravni
sistemi

Vrtine za črpanje
podzemne
vode(vodnjaki)

Zemlja – voda
Zemlja – zrak
Zemlja – voda
Zemlja – zrak

Energetske košare,
piloti
Vrtine z geosondami
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(4) Vedno bolj se uporablja tudi zajem plitve geotermalne energije z gradbenimi konstrukcijami, ki
poleg temeljenja prevzamejo še vlogo toplotnih izmenjevalnikov (= energetske geostrukture).
Izmenjevalci toplote se vgrajujejo, na primer, v temeljne plošče objektov, pilote, tesnilne zavese,
zaščitne obloge predorov in podobno [SIA D 0190].

4.1.4

Odločitvena shema za plitvo geotermalno energijo

(1) Pri odločanju za način zajetja plitve geotermalne energije je predvsem treba upoštevati in čim
bolj izkoristiti osnovne naravne in druge danosti, ki so na voljo na mestu posega (Preglednica
4.1-2).
Preglednica 4.1-2 Shema odločanja za način zajetja plitve geotermalne energije
Prednostno
od 1 do 5

Način zajetja
HIDROTERMALNI SISTEM:

1

Zajetje za izkoriščanje
površinske vode
GEOTERMALNI SISTEMI:

2

Vrtina, vodnjak – zajetje za
izkoriščanje podzemne
vode

Odprti sistem

Zaprti sistem

Ali je v bližini
potok/ribnik/jezero/morje
?

X

Ali je pod objektom
vodonosnik/ali so v bližini
vodnjaki, ki omogočajo
črpanje želene količine
vode s primerno
kakovostjo?

X

3

Izkop na globini od 1,2 do 2
m

X

4

Košare globine do 5–8 m,
piloti globine > 8 m

X

5

Vrtine (globine običajno >
50 m) za geosondo

X

Ali imamo ob objektu dovolj
veliko površino (travnik, vrt,
igrišče ipd.) in zemljino,
ugodno za izkop?
Ali potrebujemo za
temeljenje objekta večje
izkope/pilote?
Ali imamo prostor in dostop
za vrtanje vrtine?

(2) Pri odločanju za zajetje plitve geotermalne energije so poleg rentabilnosti investicije pomembne
še nekatere posebnosti izkoriščanja plitve geotermalne energije. V preglednici (Preglednica
4.1-3) so podane nekatere posebne značilnosti, ki so v veliko primerih prepoznane kot
pomembne prednosti. Te posebnosti so lahko od primera do primera tudi odločilne in so
predmet investitorjeve analize stroškov in dobrobiti.
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Preglednica 4.1-3 Pomembne lastnosti izkoriščanja plitve geotermalne energije
Dobrobit

Vrednost

Kazalci

Primernost

primerna je za nove stavbe in zamenjavo obstoječih energetskih sistemov,
stanovanjske stavbe (enostanovanjske, večstanovanjske) in
nestanovanjske stavbe (industrijske, kmetijske, trgovske, turistične)
z 1 kWh vložene energije pridobimo 4 kWh energije

Ekonomska

Učinkovitost

omogoča povečanje učinkovitosti s shranjevanjem presežkov energije v
tla ali vodonosnik in sezonsko izkoriščanje viškov

Obratovalni stroški

obratovalni in vzdrževalni stroški so nizki

Prihranki

omogoča okoli 50 % prihrankov na letni ravni obratovanja v toplotnem in
hladilnem načinu v primerjavi s konvencionalnim sistemom

Življenjska doba

ima dolgo življenjsko dobo (> 30 let)

Rentabilnost

stroškovno učinkovit sistem z dobo vračanja od 6 do 15 let

Občutljivost na
spremembe cen
energentov

uporabnik je zaradi visoke učinkovitosti tehnologije manj občutljiv na
spremembo cen na energetskem trgu
veliko prispeva k zmanjšanju izpustov (NOX, SOX, CO2)

Zmanjšanje
izpustov

v primeru uporabe električne energije iz OVE v kombinaciji s PV ali
kogeneracijo na biogoriva je brez emisij toplogrednih plinov
ni izpustov dima in prašnih delcev

Okoljska

Zmanjšanje rabe
primarne energije
Zmanjšanje
odvisnosti od
fosilnih goriv
Skladiščenje
Transport

pomembno prispeva k prihranku primarne energije
omogoča pomembno zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv in prispeva k
energetski neodvisnosti
ne potrebuje rezervoarjev goriv
ne potrebuje prevozov in naročanja surovin
je povsod prisoten, obnovljiv in trajni vir energije

Dostopnost

Socialna

Nadzor
Udobje
Varnost

geotermalna energija je brez tveganja za prekinitev v dobavi in je na voljo
24 ur na dan, vse leto
omogoča stalen in natančen sprotni nadzor nad učinkovitostjo delovanja
naprav za ogrevanje in hlajenje
delovanje je tiho
naprave zavzamejo malo prostora
ne pomeni nevarnosti za požar, eksplozijo ali iztekanje/razlitje goriva
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4.1.5

Osnove načrtovanja zajetja plitve GE s toplotno črpalko

(1) Pri načrtovanju geotermalne toplotne črpalke je treba razlikovati kratkoročni vpliv njenega
delovanja na temperaturo tal (to je pri obratovanju z največjo zmogljivostjo) in dolgoročni vpliv
njenega delovanja na temperaturo tal (to je pri obratovanju s povprečno zmogljivostjo) [VDI
4640-1].
(2) Treba je jasno ločiti, kakšne so potrebe po ogrevanju oziroma po hlajenju (npr., stavbe,
tehnološkega postopka ipd.) in kakšno količino toplote moramo pridobiti iz tal ali uskladiščiti v tla
[VDI 4640-1].
(3) Pri ogrevanju s toplotno črpalko na električni pogon s COP = 4 dobimo na evaporatorju 3 kW
energije iz tal, 1 kW energije dodamo za pogon kompresorja toplotne črpalke in s tem na
kondenzatorju pridobimo skupno 4 kW energije kot skupno toploto za pokrivanje potreb po
ogrevanju [VDI 4640-1].
(4) Drugače je pri hlajenju. Če je za pokrivanje potreb po hlajenju potrebna energija 3 kW in je za
pogon kompresorja toplotne črpalke potreben 1 kW, spravljamo v tla skupno 4 kW toplotne
energije. V hladilnem načinu je v tem primeru COP = 3.
(5) V primeru poddimenzioniranja vodoravnega sistema lahko pride do lokalno omejenih učinkov na
rastlinski pokrov (podaljšanje zimskega obdobja). Vsekakor pa pri poddimenzioniranju pride do
večjega znižanja temperature vira in zato nižje letne učinkovitosti (SPF). V najhujšem primeru
lahko pride do padca temperature tal pod mejo za obratovanje toplotne črpalke [VDI 4640-1].
(6) V primeru poddimenzioniranja navpičnega sistema (geosonde) lahko pride tudi do zelo nizkih
temperatur in podhladitve tal že v kratkoročnem obdobju obratovanja s polno zmogljivostjo, tudi
pod mejo obratovanja. Poleg tega lahko poddimenzioniranje povzroči, da se toplota v tleh ne
obnovi do naslednje ogrevalne sezone [VDI 4640-1].
(7) V primeru skladiščenja toplotne energije lahko nepravilno dimenzioniranje geosonde povzroči, da
na koncu sezone zmanjka uskladiščene toplote ali hladu, kar moramo običajno reševati z
dopolnilnim/rezervnim virom ogrevanja ali hlajenja [VDI 4640-1].

4.1.6

Pravna ureditev

(1) Raziskave, izkoriščanje in evidenca plitve geotermalne energije so urejeni z dvema krovnima
zakonoma: Zakonom o rudarstvu (ZRud-1) in Zakonom o vodah (ZV-1).
(2) Zakon o rudarstvu (ZRud-1) ureja raziskave in izkoriščanje mineralnih in energetskih surovin ter
podobno tudi raziskave in izkoriščanje geotermalne energije. Mineralne in energetske surovine
ter geotermalna energija se štejejo za rudno bogastvo, ki je kot naravni vir v lasti Republike
Slovenije.
(3) Zakon o vodah (ZV-1) ureja upravljanje s površinskimi in podzemnimi vodami, ki so naravni vir v
lasti Republike Slovenije. ZV-1 s tem posredno ureja tudi dejavnosti, ki posegajo v vodonosnike,
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ter posege v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda. Med te
dejavnosti se šteje tudi bogatenje vodonosnika ali vračanje vode v vodonosnik (150. člen).

4.1.7

Pridobivanje dovoljenj za raziskave

(1) ZRud-1 (5. člen) izrecno poudarja pogoj, da se zagotovi, da s kakršnimikoli raziskavami ne bo
povzročena škoda tretjim osebam. Za vrtine globoke, več kot 30 m, je treba pred začetkom
raziskav preveriti, da v geološki strukturi, v kateri se namerava izvesti vrtina, ni ležišč premoga ali
ogljikovodikov.
(2) Rudarsko pravico za raziskave geotermičnega vira je treba pridobiti, če gre za vrtino, globljo od
300 m.
(3) Za vse vrtine v varovanih ali ogroženih območjih je treba pridobiti dovoljenje za raziskave
podzemnih voda (ZV-1, 115. člen). Tako dovoljenje je treba pridobiti tudi za vse vrtine, globlje od
30 m, razen če so vrtane v krovne slabo prepustne plasti brez zaznavne količine podzemne vode.
(4) Za pridobitev dovoljenja za raziskave podzemnih voda je treba navesti podrobne podatke o
namenu raziskave, točnem položaju načrtovane vrtine, geoloških in hidrogeoloških značilnostih
prevrtanih plasti ter predložiti načrt izvedbe vrtine.
(5) Dovoljenje za raziskave podzemnih voda izda ARSO, ki preveri navedene podatke s stališča
možnih sporov zaradi že obstoječih pravic ter tudi hrani in uporablja podatke za potrebe
upravljanja z vodami.
(6) Dovoljenja za raziskave in s tem tudi za vrtanje v najožjih vodovarstvenih območjih in na vodnih
zemljiščih se praviloma ne izdajo. V teh primerih se ne uporabljajo niti vodoravni sistemi.
(7) Dovoljenje za raziskave je lahko zavrnjeno tudi iz drugih razlogov, na primer zaradi prednosti rabe
vode za javno oskrbo z vodo, zaradi načrtovanih posegov, ki bodo predvidoma spremenili vodni
režim (gradnja HE, protipoplavna zaščit, ipd.), ali zaradi preprečevanja sporov zaradi že izdanih
pravic.

4.1.8

Pridobitev pravic za izkoriščanje

(1) Rudarsko koncesijo za izkoriščanje geotermičnega vira je treba pridobiti le za odprti sistem s
črpanjem in vračanjem vode, če je črpalna ali povratna vrtina globoka 30 m ali več (ZRud-1, 5.
člen).
(2) Za vse odprte sisteme, to je geotermalne toplotne črpalke s črpanjem podzemne vode, je treba
pridobiti vodno pravico. Za izkoriščanje podzemne vode za namen odvzema toplotne energije
izda ARSO vodno dovoljenje. Če gre za izkoriščanje termalne vode s temperaturo > 20 °C, pa je
treba pridobiti koncesijo, ki jo izda ministrstvo, pristojno za vode.
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(3) Če je namen izkoriščanja podzemne vode samo odvzem toplote, je mogoče vodno pravico
pridobiti le, če se vsa načrpana voda vrača v vodonosnik, od koder je bila načrpana. Običajno je
poleg črpalne vrtine zato potrebna še ponikalna (povratna) vrtina.
(4) Vodne pravice praviloma ni mogoče pridobiti v najožjih vodovarstvenih območjih za oskrbo s
pitno vodo in na vodnih ter priobalnih zemljiščih.
(5) V ožjih in širših vodovarstvenih območjih je pridobitev vodne pravice vprašljiva in je odvisna od
veljavnih predpisov varovanja določenega vodnega vira oziroma od presoj na podlagi mnenj ali
analiz tveganja in od primera do primera. Vsekakor pa so v teh primerih prisotna dodatna
tveganja in je zato treba posebno pozornost nameniti vsem možnim varnostnim ukrepom.
(6) Izdaja vodne pravice (= vodnega dovoljenja ali koncesije) je vsekakor lahko zavrnjena, če lahko
pride do sporov zaradi že izdanih pravic ali prednosti, ki jo ima oskrba s pitno vodo, ali zaradi
načrtovanih posegov v prostor in s tem povezanega tveganja neželenih medsebojnih vplivov.

4.1.9

Okoljski vidiki zajetij plitve geotermalne energije

(1) Značilna okoljska tveganja za sisteme GTČ:
‒
‒
‒
‒
‒

slaba izvedba vrtin (precejanje onesnažene vode ob vrtini),
vrtanje na stabilnostno neugodnih zemljiščih,
slabo dimenzioniranje (medsebojni vpliv med vrtinami, pretirano ohlajevanje ali segrevanje
okolja),
poškodbe in puščanje hladiv,
opuščanje sistemov.

(2) Značilne razmere za različna tveganja:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

4.2

območja z vodonosniki drug nad drugim,
območja, na katerih je geološka in hidrogeološka sestava premalo znana,
območja, izpostavljena poplavam,
območja s povečano gostoto izkoriščanja podzemnih vod,
območja, ki so že opremljena s podzemnimi napravami,
območja z zelo mineraliziranimi podzemnimi vodami,
onesnažena zemljišča.

Zaščitni ukrepi pred škodljivimi vplivi (OFEV)

(1) Splošne zaščitne ukrepe je treba upoštevati povsod.
(2) Možni dodatni zaščitni ukrepi se lahko predvidijo na varovanih, ogroženih območjih ali v drugih
primerih, kadar so zato predvidene presoje v postopku izdaje dovoljenj na podlagi analiz tveganj
ali strokovnih mnenj.
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4.2.1

Splošni zaščitni ukrepi za geotermične sonde

(1) Faza zasnove in izvedbe
1. Geotermične vrtine (geosonde) morajo biti zasnovane in vgrajene z upoštevanjem
razpoložljivih sodobnih standardov.
2. Globina vrtin mora biti izbrana tako, da so upoštevane omejitve uporabe materialov, ki se
vgrajujejo v vrtine, in da je zagotovljeno brezhibno zapolnjevanje.
3. Datum vrtanja se pred začetkom vrtalnih del sporoči upravnemu organu, ki je izdal
dovoljenje.
4. Dovoljeno se lahko uporablja le za stroje, ki so prilagojeni za delo v lokalnih geoloških
razmerah na mestu vrtanja. Prepričati se je treba, ali vrtalni stroj in določeno osebje
ustrezajo posebnim pogojem in ali so opremljeni za delo v izjemnih razmerah. Usposobljena
so le tista vrtalna podjetja, ki uporabljajo najsodobnejšo tehnologijo (npr. podjetja, ki so
registrirana za to dejavnost, oziroma imajo certifikat kakovosti za vrtanje navpičnih
geotermičnih vrtin). To pomeni, da morajo biti vrtalci dobro izkušeni ter da pozorno
izpolnjujejo vse predpise in so poučeni (imajo izkušnje) o težavah, do katerih lahko pride, in o
ukrepih, ki jih je treba izvesti v nujnih primerih, o opremi in sredstvih za preprečevanje
nesreč in odpravo njihovih posledic, o ustreznih napravah za začasno skladiščenje
uporabljanih snovi in za odstranitev odpadkov, nastalih na delovišču.
5. Vrtalni stroj mora biti opremljen z vsem potrebnim materialom za izjemne okoliščine.
Posebna pozornost mora biti namenjena zaprtim vodonosnikom in vdorom plina. Uporabljeni
materiali morajo biti prilagojeni stroju in metodi vrtanja. Vodja vrtalcev (vrtalne skupine na
delovišču) vodi dnevnik vrtanja.
6. Če vrtina naleti na podzemno vodo, vrtalno podjetje o tem takoj in še pred vgradnjo
geotermične sonde obvesti pristojno službo za izdajo dovoljenj. Enako velja tudi za vse druge
okoliščine, ki bi lahko kazale na vpliv na okolje, kot so vdori plina, navrtanje jam, onesnaženih
tal ali bituminoznih skrilavcev.
7. V primeru vrtanja z izplako so sprejemljivi le dodatki, ki niso nevarni za okolje.
8. Med vrtalnimi deli je treba zagotoviti, da so stroji na delovišču opremljeni tako, da ne more
priti do kakršnegakoli kapljanja ali izgubljanja goriva ali maziva. O nesrečah, ki kakorkoli
vključujejo snovi, nevarne za onesnaženje voda, je treba takoj obvestiti upravni organ,
pristojen za zaščito vod, ali policijo, če iztekajočih snovi ni mogoče zadržati z enostavnimi
sredstvi.
9. Voda in izplaka od vrtanja morata biti iz vrtine odstranjena na predpisani način v skladu z
načeli zaščite vod in okolja oziroma po navodilih izdajatelja dovoljenja za raziskave.
Odstranitev odpadne vode mora potekati v skladu z državnimi in občinskimi predpisi.
Odpadna voda se pred izlitjem spelje prek dovolj velikega usedalnika. Kakovost vode, ki se jo
odstranjuje, mora ustrezati zahtevam iz predpisov za izpuste odpadnih vod.
10. Vzorci navrtanih plasti se vzamejo v skladu z navodili izdajatelja dovoljenja. Na podlagi
vzorcev se izriše prerez vrtine s hidrogeološkimi značilnostmi. Po končanih delih vodja
vrtalcev (vrtanja) izda uradni zapisnik o končani vrtini v skladu s standardi. Ta uradni zapisnik
se preda naročniku, ta pa pristojni upravni službi.
11. Sistemi vgrajenih cevi morajo biti trajni in odporni proti koroziji. Na splošno so iz plastike. Vsi
vgrajeni spoji, vključno s spoji vodov za oskrbo, so neločljivo povezani in odporni proti
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koroziji. Vgrajeni del mora imeti potrdilo za tlake, ki jim bo podvržen, in mora biti preizkušen
s tlačnim preizkusom. Rezultati preizkusa se zabeležijo v uradnem zapisniku o preizkusu in
skladnosti s standardi. Ta zapisnik se preda naročniku, ta pa pristojni upravni službi.
12. Takoj, ko je geotermična sonda vgrajena, se prazen prostor v vrtini poponoma in brez vrzeli
zapolni od dna vrtine do površja z vtiskanjem mase, ki se strdi, ob morebitnem zmrzovanju
pa ne more razpokati. Za izvedbo tega se uporabi posebna cev, pritrjena na dno sonde, ki
ostane v vrtini. Za pripravo primerne mase morajo biti upoštevane priporočene vrednosti
(seznam A7).
13. Količina vtisnjene mase mora biti zabeležena. Če se porabi dvakrat tolikšna količina mase, kot
je prostornina praznega prostora v vrtini, je treba vtiskanje ustaviti in o tem obvestiti
pristojno upravno službo.
14. Če izdelava vrtine ne uspe, še preden bi lahko vanjo vgradili geotermično sondo, je treba
vrtino zapolniti do površja s trajno neprepustnim materialom. Če je sonda že vgrajena, se
prav tako popolnoma zalije s strdljivim materialom.
(2) Obratovanje
1. Sprejemljiva so le hladiva brez nevarnosti za vode (seznam).
2. Vsi vkopani zaprti sistemi morajo biti opremljeni s samodejno napravo za nadzor nad
izgubami. V primeru izgube se takoj izklopi obtočna črpalka in začne oddajati znak za napako
v delovanju. Uporabnik naprave mora obvezno redno nadzirati, če prihaja do izgub hladiva. V
takem primeru napravo izklopi in prekine uporabo, dokler napake niso odpravljene.
(3) Opustitev naprave
1. Po prenehanju uporabe je treba napravo izprazniti in hladivo na primeren način odstraniti.
Zatem se sonda popolnoma zalije s strdljivim materialom, ki ne razpoka tudi ob zmrzovanju.
Upravna služba, ki izdaja dovoljenja, lahko natančno določi zahteve za postopke po opustitvi
naprave.

4.2.2

Možni dodatni zaščitni ukrepi za geotermične sonde

(1) Za območja, kjer splošne obveznosti za zaščito podzemnih vod ne zadoščajo, je mogoče
predvidevati še naslednje ukrepe:
1. za območja s tankimi vodonosniki, ki se nahajajo v vodovarstvenem območju:
a. vgradnja stalne cevitve ali tesnil (ali cementacija pod tlakom) po navodilih ali pod
nadzorom pristojne službe;
2. za poseljena območja, ki se nahajajo znotraj vodovarstvenega območja:
a. taka omejitev števila geosond in/ali njihove globine in/ali odvzema toplote, da se čim
bolj omeji vpliv na podzemne vode;
b. vgradnja stalne cevitve ali tesnil (ali cementacija pod tlakom) po navodilih ali pod
nadzorom pristojne službe;
c. uporaba vode za prenos toplote (brez dodatka sredstva proti zmrzovanju);
3. območja z vodonosniki drug nad drugim:
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

4.2.3

a. taka omejitev globine geosond, da se vrtina zagotovo omeji le na geološko plast, ki je
predmet dovoljenja za izkoriščanje;
območja z arteškimi podzemnimi vodami
a. taka omejitev globine geosond, da arteški vodonosnik gotovo ne bo navrtan;
b. preprečitev kakršnegakoli hidravličnega kratkega stika z uporabo stalne cevitve ali
tesnil ali v nadaljevanju cementacija pod tlakom po navodilih pristojne službe;
območja z zelo mineraliziranimi podzemnimi vodami:
a. taka omejitev globine geosond, da vodonosnik z mineralno vodo gotovo ne bo
navrtan;
b. protikorozijska zaščita;
c. za zapolnjevanje geosonde mora biti izbrani material prilagojen agresivnim vodam;
območja, na katerih je geološka in hidrogeološka sestava premalo znana, in območja, ki so
mestoma zakrasela ali razpokana:
a. dodatne hidrogeološke preiskave;
območja, kjer so že zajetja:
a. taka omejitev globine geosond, da zajetja medsebojno zagotovo ne bodo ogrožena;
območja, kjer lahko pride do težav zaradi geoloških razmer (npr. naravni plini, bituminozni
skrilavci, masni tokovi):
a. taka omejitev globine geosond, da take plasti zagotovo ne bodo dosežene;
onesnažena zemljišča:
a. ukrepi za preprečitev prodora onesnaževal v podzemne vode (npr. vgradnja stalne
cevitve).

Splošni zaščitni ukrepi za izkoriščanje toplote iz podzemnih vod

(1) Faza zasnove in izvedbe
1. Za črpanje vode mora biti izdelan neprepustni jašek z najmanj naslednjimi izmerami:
a. premer: 1 m,
b. globina: 1,5 m,
c. dvig nad okoliški teren: 0,3 m ali uporaba neprepustnega pokrova in izdelava
poglobitve za zbiranje vode in vgradnjo črpalke.
Jašek mora biti opremljen s pokrovom z zapahom in oznako (z napisom »Podzemna voda«) in
z neprepustnimi tlemi ter vdolbino za vgradnjo črpalke in čiščenje. Prehod vstopnih in
izstopnih vodov skozi dno jaška se opremi s tesnili. Vodnjak mora biti opremljen s trajnimi
materiali in odpornimi na korozijo (npr. plastični materiali, kot je PVC).
2. Načrpano vodo je treba odvajati nazaj v vodonosnik skozi drug objekt, to je v ponikalni
vodnjak ali ponikalno drenažo, po naslednjem prednostnem vrstnem redu:
a. posredno odvajanje z razpršenim ponikanjem v nenasičeno cono v vrhnjih plasteh
(ponikalne galerije),
b. posredno odvajanje s točkovnim ponikanjem v nenasičeno cono pod vrhnjimi plastmi
(ponikalni vodnjaki),
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c. neposredno odvajanje s ponikanjem v zasičeno cono pod vrhnjimi plastmi (ponikalni
vodnjaki).
Jašek se izdela podobno z upoštevanjem smernic iz prve točke (A2-2). Na pokrovu je
napis »Ponikanje«.
3. Načrpano vodo je treba vračati neokrnjeno, to je v celoti in takšno, kot je bila, ne da bi bila
onesnažena, v vodonosnik, iz katerega je bila načrpana. Če to ni mogoče, jo je treba vračati v
ustrezni odvodni kanal.
4. Objekt za vračanje ne sme v nobenem primeru sprejemati meteornih vod, s pridržkom za
izjeme, če so natančno navedene v vodni pravici.
5. Jaški morajo biti vedno dostopni za občasne zahtevane preglede.
6. Dopustne so le črpalke, ki se mažejo z vodo, ustrezne prehrambnim zahtevam.
7. Celotni sistem črpanja in vračanja vode mora biti zaprt. Pristojna upravna služba natančno
določi naprave, ki morajo vključevati vmesni krog (med podzemno vodo in porabnikom
toplote).
8. Za dovoljenje za naprave, ki odvzemajo toploto iz podzemne vode, je potrebno predhodno
hidrogeološko poročilo. V njem se opišejo obseg, debelina, prepustnost in izdatnost
vodonosnika, vključuje pa tudi temperaturno krivuljo, smer pretakanja, hitrost pretakanja in
kemizem podzemne vode. Prav tako se preučijo možni učinki na sosednje naprave (A3-3).
9. Izpust ali odvzem toplote ne sme spremeniti temperature vode podzemne vode za več kot za
3° C glede na naravne razmere. Sprememba je lahko večja kot 3° C v neposredni okolici,
največ v območju s polmerom 100 m.
(2) Obratovanje
1. Redni pregled vodnjakov (vsaj vsaka štiri leta).
2. Obnavljanje vodnjaka (reaktiviranje) je predmet dovoljenja po Zakonu o vodah, če se
uporabljajo kemijska sredstva.
(3) Opustitev
1. Ko se naprava, namenjena za izkoriščanje toplote iz podzemne vode, opusti, morata biti
črpalni in ponikalni vodnjak ustrezno zasuta. Upravna služba, ki izdaja dovoljenja, natančno
določi zahteve, ki jih je treba izpolniti pri opustitvi.

4.2.4

Možni dodatni zaščitni ukrepi za izkoriščanje toplote iz podzemnih vod

(1) Za območja, kjer splošne obveznosti za zaščito podzemnih vod ne zadoščajo, je mogoče
predvidevati še naslednje možne ukrepe:
1. območja z vodonosniki drug nad drugim
a. taka omejitev globine vrtin, da spodaj ležeči vodonosnik gotovo ne bo prevrtan;
2. območja, na katerih je geološka in hidrogeološka sestava premalo poznana:
a. izvedba dodatnih hidrogeoloških preiskav;
3. območja, izpostavljena poplavam:
a. dvig jaškov (za črpalni in ponikalni vodnjak), prilagojen razmeram;
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4. območja s povečano gostoto izkoriščanja podzemnih vod:
a. določitev toplote, ki se jo še lahko odvzame, ne da bi konkurirali že obstoječi rabi;
5. območja, ki so že opremljena s podzemnimi napravami:
a. taka omejitev globine vrtin, da te naprave zagotovo ne bodo ogrožene;
6. območja z zelo mineraliziranimi podzemnimi vodami:
a. vračanje točno v formacijo, od koder je bila voda odvzeta;
7. onesnažena zemljišča:
a. izvedba ukrepov za preprečitev spiranja onesnaževal iz zemljišča v podzemno vodo;
b. vračanje vode v neonesnažene plasti.

4.3

Predhodne raziskave

4.3.1

Zasnova zajetja plitve geotermalne energije z vrtino – potreba po energiji

(1) Dimenzioniranje zajetja plitve GE – osnovni podatki o rabi energije
Preglednica 4.3-4 Osnovni podatki o potrebi po energiji za oceno velikosti zajetja
Parameter

Oznaka

Enota

Potrebna moč za ogrevanje
Letna obremenitev za ogrevanje
Potrebna moč za hlajenje
Letna obremenitev za hlajenje
Potrebna moč za pripravo tople sanitarne vode
Letna obremenitev za pripravo tople sanitarne vode

Φc
Qh
Φe
Qc
ΦSTV
QSTV

W
Wh
W
Wh
W
Wh

Priporočljivo je poznati mesečne vrednosti, za večje sisteme pa tudi dnevne vrednosti.
(2) Dimenzioniranje zajetja plitve GE – podrobnejši podatki o rabi energije
Preglednica 4.3-5 Podrobnejši podatki o potrebi po energiji za oceno velikosti zajetja
Parameter
Nazivna moč toplotne črpalke
Grelna moč
Hladilna moč
Masni pretok prenosnika toplote
Temperaturna razlika prenosnika toplote na vstopni in izstopni strani
Povprečna temperatura prenosnika toplote (npr. B0, B5 itd.)
Specifična toplotna zmogljivost prenosnika toplote
Temperatura prenosnika toplote v ogrevalnem/sekundarnem krogu (npr.
W35, W55 itd.)
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(3) Ocena potrebne količine črpanja vode za odprti sitem:
Zmogljivost vodnjaka in izdatnost vodonosnika morata zagotavljati stalno črpanje nazivnega
pretoka priključene toplotne črpalke. Nazivni pretok je približno 0,25 m3/h na kW moči
uparjalnika (= 0,07 l/s/kW).
Izdatnost vodonosnika je odvisna od lokalnih hidrogeoloških razmer, zmogljivost vodnjaka pa tudi
od zgradbe vodnjaka. Izdatnost vodonosnika in zmogljivost vodnjaka morata biti preizkušena s
poskusnim črpanjem (=črpalnim poskusom).

Qm =

1.
2.
3.
4.

Φe
dT × c, ρc

(enačba 4-1)

Qm = pretok črpane vode [kg/s]
Φe = moč uparjalnika oziroma moč, pridobljena iz vode (Φc - Φp) [W]
dT = temperaturna razlika [°C] prenosnika toplote na vstopni in izstopni strani
c,ρc = specifična toplotna zmogljivost prenosnika toplote [J/(kg·K), J(m3·K)]
Preglednica 4.3-6 Primer ocene potrebne količine črpanja vode z vodnjakom

Parameter

Oznaka

Enota

Vrednost

Nazivna moč toplotne črpalke za ogrevanje (W10W35)
Priključna moč toplotne črpalke
Temperatura črpane podzemne vode na vstopni strani
Temperaturna razlika črpane podzemne vode na vstopni in
izstopni strani
Specifična toplotna zmogljivost vode
Potrebna količina črpanja (masni pretok črpane vode)

Φc
Φp
Tv0

W
W
°C

12000
2400
12

dT

°C

4

c,ρc
Qm

J/(kg·K)
kg/s

4184
0,57

(4) Ocena velikosti zajetja z geosondo
Preglednica 4.3-7 Podrobnejši podatki o potrebi po energiji za oceno velikosti zajetja z geosondo
Parameter

Enota

Nazivna moč toplotne črpalke
Priključna moč toplotne črpalke
Specifična grelna moč geološke plasti PBHE
Masni pretok prenosnika toplote
Povprečna temperatura prenosnika toplote
Temperaturna razlika prenosnika toplote na vstopni in izstopni strani
Specifična toplotna zmogljivost prenosnika toplote
Toplotna prevodnost zapolnitve
Potrebna globina/dolžina geosonde
QGE = zmogljivost zajetja plitve geotermalne energije (kW)
QH = potrebna grelna (nazivna) moč za ogrevanje stavbe (kW)
QC = potrebna hladilna (nazivna) moč za hlajenje stavbe (kW)
COP = grelno število

W
W
W/m
kg/s
°C
°C
J/(kg·K)
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(5) Pomembnost podatkov za zasnovo zajetja plitve geotermalne energije
Potrebno število, globino in razdaljo med vrtinami določimo z načrtovanjem zajetja glede na
dane potrebe po energiji. Načrt je odvisen od številnih parametrov, ki so pri tem bolj ali manj
pomembni.
Parametri, ki vplivajo na načrtovanje geotermičnih sond in njihove uteži, so podani v preglednici
(Preglednica 4.3-8).

Preglednica 4.3-8 Parametri, ki vplivajo na načrtovanje geotermičnih sond [po SIA 384/6, str. 18]
Parameter
Potreba po energiji
Potrebna moč
Razlika med odvzeto in vračano količino energije
Toplotna prevodnost geoloških plasti
Temperatura tal
Razlika med temperaturo tal in prenosnika toplote
Trajanje obratovanja
Toplotna prevodnost zapolnitve
Globina geosonde
Razdalja med geosondami
Prenos toplote pri uporabljenem hladivu
Toplotna kapaciteta in gostota geoloških plasti
Premer vrtine
Premer geotermične sonde

4.3.2

Posledica za načrtovanje, kadar je
vrednost parametra povečana
Več geosond
Več geosond
Več geosond
Manj geosond
Manj geosond pri odvzemu; več geosond
pri oddaji toplote (hlajenje)
Manj geosond
Več geosond
Manj geosond
Manj geosond pri odvzemu; več geosond
pri oddaji toplote (hlajenje)
Manj geosond
Manj geosond
Manj geosond
Manj geosond
Manj geosond

Utež
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Srednja
Srednja
Srednja
Srednja
Srednja
Majhna
Majhna
Majhna

Ocena potenciala plitve geotermalne energije na danem zemljišču

(1) Najpoglavitnejša geotermična parametra geoloških plasti za načrtovanje geosonde sta toplotna
prevodnost in temperatura tal, druga najpomembnejša pa toplotna zmogljivost in gostota
geoloških plasti.
(2) Za načrtovanje geosonde z iskano zmogljivostjo je pomembno poznati geološke razmere na kraju
samem [SIA, 15]. Stopnja poznavanja teh razmer oziroma vir uporabljenih podatkov vpliva na
zanesljivost načrtovane zmogljivosti in možno odstopanje dejanskih vrednosti od ocenjenih
(Preglednica 4.3-9). Na podlagi tega se lahko lažje odločamo za izvedbo dodatnih podrobnejših
preiskav.
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Preglednica 4.3-9 Odstopanja pri oceni vrednosti toplotne prevodnosti in temperature tal v
odvisnosti od uporabljenega vira podatkov [po SIA 384/6, str. 15]
Vir podatkov
Geološke karte
Baza podatkov o toplotnih
prevodnostih in temperaturah,
izmerjenih na območju Slovenije

Geološki podatki iz sosednjih
vrtin z litološkim popisom
Geološki podatki na mestu
samem z litološkim popisom
Laboratorijske meritve toplotne
prevodnosti na vzorcih jedra iz
dane vrtine
Posnetek temperature vzdolž
vrtine

Odstopanje pri oceni toplotne
prevodnosti
Ocene iz literaturnih podatkov:
potrebno je upoštevati možnost 25
% nižjih vrednosti
Srednja utežena vrednost, manj 50 %
utežene vrednosti odstopanja, razen
v primerih zapletenih geoloških
razmer
Izračun utežene vrednosti iz
literaturnih podatkov, manj 20 %
utežene vrednosti odstopanja, razen
v primerih zapletenih geoloških
razmer
Izračun utežene vrednosti iz
literaturnih podatkov, manj 15 %
Izračun utežene vrednosti, manj 10
% za izmerjeni odsek in manj 15 % za
ostali odsek

Odstopanje pri oceni
temperature površja
Nadmorska višina; odšteti
odstopanje za ogrevanje in
prišteti za hlajenje
Temperatura površja po
izračunu C.2.2,
- 1 °K za ogrevanje
+ 1 °K za hlajenje

Po uporabljenem postopku

Po uporabljenem postopku
Po uporabljenem postopku

Preizkus toplotne odzivnosti
(TRT)

Trajanje vsaj 60 ur, s preizkusom na
iskano zmogljivost – 5 %, ali na
standardno zmogljivost – 10 %.

Srednja temperatura,
izračunana iz toplotne
prevodnosti in lokalnega
toplotnega toka ± 0,5 °K

Razširjeni preizkus toplotne
odzivnosti (E-TRT)

Kombinacija beleženja dinamične
temperature (relativna ločljivost <
0,01 K) s TRT na iskano zmogljivost in
3D izračunom toplotne prevodnosti
vzdolž prereza, utežene vrednosti
brez odstopanja

Odstopanje glede na napako
izvedenih meritev

(3) Osnovni podatki za oceno potenciala: debelina preperine, opredelitev osnovnega tipa kamnin ali
sedimentov (prod, apnenec, granit itd.), menjavanje različnih kamnin v navpični in vodoravni
smeri, osnovne mehanske lastnosti kamnin in sedimentov (trdnost, krhkost, sprijetost, zbitost,
plastičnost), toplotna prevodnost, hidrogeološke lastnosti (vlažnost, poroznost, hitrost toka
podzemne vode)
(4) Osnovni prosto dostopni podatki
‒
‒
‒
‒
‒

osnovne geološke karte Slovenije 1:100.000,
geotermične karte,
hidrogeološka karta,
podnebni podatki ARSO,
atlas okolja (že izdana vodna dovoljenja in koncesije, varovana in ogrožena območja, merilna
mesta gladin in kakovosti podzemnih vod).
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4.4

Dopolnilne geološke in hidrogeološke raziskave

(5) Dopolnilne raziskave (raziskovalna vrtina, izkop) so potrebne, če ocenjujemo, da bi z njimi
zmanjšali stroške oziroma bistveno:
‒
‒
‒
‒

izboljšali napoved in oceno parametrov za dimenzioniranje zajetja,
povečali zanesljivost doseganja rezultatov vrtanja,
povečali varnost,
olajšali izbiro načina zajetja in tehnologije.

(6) Ocena učinkovitosti izvedbe vrtin za zajem podzemne vode oziroma vgradnjo geotermičnih sond
za izkoriščanje plitve geotermalne energije se v prvi fazi izdela na podlagi:
‒
‒

pregleda topografije, geoloških in hidrogeoloških kart in zbirke (arhiva) strokovnih poročil ter
uporabe podatkov bližnjih vrtin (če so na voljo), da se ugotovi, kakšne hidrogeološke
značilnosti kamnin/plasti se lahko pričakujejo na območju predvidenega posega.

(7) Vrste dopolnilnih raziskav:
‒
‒

‒

podrobno geološko in hidrogeološko kartiranje ožjega območja lokacije;
geofizikalne raziskave (georadar, geoelektrične raziskave), ki se predlagajo na lokacijah, kjer v
bližnji okolici ni kakovostnih podatkov, na podlagi katerih bi bilo mogoče napovedati
strukturni profil na lokaciji predvidenega posega;
raziskovalna vrtina se izvrta s ciljem pridobivanja točnejših podatkov za dimenzioniranje
predvidene črpalne vrtine za zajem podzemne vode za toplotno črpalko ali vrtine za vgradnjo
geotermične sonde in oceno geotermalne učinkovitosti » posega«. V vrtini oziroma na jedru
se izvedejo:
o odvzem vzorcev jedra za laboratorijske meritve toplotne prevodnosti,
o meritev temperaturnega T-z profila vzdolž vrtine,
o nalivalni poizkusi, če se vrtina precevi, tudi črpalni poizkus za določitev
hidrodinamičnih parametrov zajetega vodonosnega sloja na lokaciji predvidenega
posega,
o temperature podzemne vode na lokaciji predvidene vrtine,
o karotažne meritve za podrobni litološki in geotermični profil na lokaciji vrtine,
o odvzem vzorcev vode za kemijske analize.

(8) Pričakovani rezultati dopolnilnih raziskav:
Dobijo se podatki, ki omogočijo optimalno načrtovanje predvidene črpalne vrtine za toplotno
črpalko ali za načrtovanje geotermične sonde. Ocena energetske učinkovitosti izbranega sistema
za izrabo geotermalne energije je na podlagi izmerjenih podatkov zelo zanesljiva.
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4.5

Usposobljenost vrtalne skupine

(1) Vrtalna skupina izkazuje svojo usposobljenost najmanj z izpolnjevanjem naslednjih desetih točk
kakovosti:
1. Imeti osebje s potrebnimi strokovnimi znanji. Imeti izpolnjene vse tekoče socialne in finančne
obveznosti. Imeti jamstva (garancije) za dejavnosti in dela, ki jih izvaja.
2. Svetovati uporabo materialov, ki ustrezajo predpisom (zakonskim, tehničnim priporočilom ali
oznakam ES) in ki so hkrati najprimernejši za potrebe naročnika.
3. Dati naročniku ustrezni nasvet za izbiro rešitve, ki najbolj ustreza naročnikovim potrebam.
4. Predložiti naročniku ponudbo na podlagi ogleda in z navedbo vseh postavk in opisom
predlagane vgradnje.
5. Obvestiti naročnika o potrebnih korakih za pridobitev vseh potrebnih dokumentov pred
začetkom del; za prejetje javnih podpor idr.
6. Vgraditi naprave v skladu z ustreznimi zahtevami.
7. Opraviti prevzem vgrajene naprave. Predati naročniku tehnična poročila o vgradnji in uporabi
naprave.
8. Predati naročniku podrobno razdelani račun za izvedeno delo in naprave kot tudi vse
zahtevane certifikate, ki omogočajo pridobitev vseh upravičenih podpor.
9. Se takoj odzvati v primeru napak na napravi in opraviti ustrezne posege za rešitev težav.
10. Spodbudno omogočiti kakršnokoli kontrolno preveritev, ki bi jih izdajatelj certifikata želel
opraviti na vgrajeni napravi.

4.6

Priprava pogodbe

4.6.1

Razmejitev obveznosti

1. Inštalater toplotnih črpalk
‒
‒
‒

‒
‒
‒

Študija za določitev potreb stavb po ogrevanju
Določiti nazivno moč toplotne črpalke
Sporočiti vrtalcu podatek
o o predvidenem času delovanja TČ na leto
o o hladilni moči TČ (moč, ki jo je potrebno pridobiti iz tal)
Vgraditi črpalko in ogrevala
Izpolniti in podpisati dogovor o prevzemu
Ponuditi pogodbo za vzdrževanje in servisiranje ter nadzor nad hladivi

2. Svetovalna pisarna
‒
‒

Biro za tehnične študije (geolog, hidrogeolog, geotehnik, geofizik, geotermik ipd.) sodeluje v
glavnem, kadar gre za večje naprave ali več posameznikov
Pogosto je partner s proizvajalcem TČ ali investitorjem
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‒

‒

Določiti mora:
o naravne danosti in značilnosti,
o tveganja za okolje oziroma okolico
o Termično študijo stavbe in moč TČ
Pregleda določila pogodbe in dimenzioniranja izmenjevalcev, število in globine vrtin, ki jih je
treba izvesti

3. Vrtalno podjetje
Vrtalno podjetje izvede podzemne naprave (na primer GCHPv):
‒
‒
‒
‒
‒
‒

4.6.2

zagotavlja potek in izpolnjevanje postopkov, predvidenih v dovoljenju,
za posameznika dimenzionira zajetje in zagotavlja, da ne bo poddimenzionirano; svetuje
naročniku podaljšanje vrtin (npr., v primeru geosonde, če so tla bolj sipka in suha),
upošteva značilnosti tal, prisotnost vodonosnikov, omejitve, ki so zajete v predpisih,
izbere tehniko vrtanja, ki upošteva značilnosti tal, ki jih je treba prevrtati, in zagotavlja
predvideni premer vrtine,
zagotavlja dobro vstavljanje geosonde v vrtino, popolno cementacijo vzdolž vrtine in tlačne
preizkuse,
izdela poročilo o vrtanju in izpolni ter podpiše dogovor o prevzemu.

Način pogodbe

Vzorec pogodbe je v poglavju 7, priloga (4).

4.7

Orodje, oprema in material

4.7.1

Orodje, oprema in material za geosondo

(1) Cevi in zanke za geosondo
Za navpične in vodoravne toplotne izmenjevalce se najpogosteje uporablja polietilen visoke gostote
(High density polyethylene – PE HD).
Polietilen je po kemijski strukturi najenostavnejši in najbolj uporaben polimer. Pridobiva se s
polimerizacijo etilena. Kemijsko in mehansko je odporen (tudi pri nizki temperaturi), prožen,
higiensko in okoljevarstveno neoporečen, odporen na sončno svetlobo, lahek. Uporablja se pri
temperaturah od –40 °C do +60 °C.
Polietilenske cevi se razvrščajo po minimalni zahtevani trdnosti polimerov (minimum required
strength – MRS), nazivnem tlaku (Pressure Nominal – PN), zunanjem premeru ter razmerjem med
zunanjim premerom in debelino stene – SDR (Standard Dimension Ratio – SDR).
‒

MRS (minimum required strength) – minimalna zahtevana trdnost materiala pomeni
dolgotrajno hidravlično trdnost materiala za dobo 50 let pri temperaturi 20 °C in je izražena v
MPa. Polietilen se v skladu s SIST ISO 4427 označuje:
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Preglednica 4.7-10 Minimalna trdnost PE-cevi za dobo 50 let pri temperaturi 20 °C

Material
(MRS)



Minimalna trdnost materiala
za dobo 50 let pri
temperaturi 20 °C
MPa

bar

PE 100

10

100

PE 80

8

80

PE 63

6,3

63

PE 40

4

40

PE 32

3,2

32

nazivni tlak (Pressure Nominal – PN) je najvišji dovoljeni tlak vode v barih v ceveh pri
temperaturi 20 °C. V skladu s SIST ISO 4427 se proizvajajo cevi nazivnega tlaka PN 2,5; PN 4;
PN 6; PN 10 in PN 16.

S temperaturo se najvišji dovoljeni tlak spreminja, kot je prikazano v preglednici:
Preglednica 4.7-11 Najvišji dovoljeni tlak v odvisnosti od temperature
Temperatura
o



Najvišji dovoljeni delovni tlak (bar)

( C)

PN 6

PN 10

PN 16

20

6.0

10.0

16.0

30

3,2

8.0

13.0

40

2,6

6.0

11.0

50

2,0

4.0

8.0

60

1.0

3,2

6.0

Veliko proizvajalcev prikazuje višino dovoljenega tlaka PE-cevi z razmerjem med zunanjim
premerom in debelino stene – SDR (Standard Dimension Ratio – SDR).
SDR = D/s
D – zunanji premer cevi
s – debelina stene cevi



Cevi se proizvajajo z zunanjim premerom 20–1.600 mm. Za navpične izmenjevalce se
najpogosteje uporabljajo cevi premera 25–75 mm.
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Cevi so izdelane iz materialov z naslednjimi fizikalnimi značilnostmi:
Preglednica 4.7-12 Fizikalne značilnosti PE- HD-cevi
Parameter
Specifična masa
Koeficient linearne toplotne razteznosti
Koeficient toplotne prevodnosti

Vrednost
> 930 kg/m³
-4
-4 -1
1,3 x 10 – 2,0 x 10 K
0,35-0,40 W/mK

V praksi se uporabljajo:




enojna "U" cev,
dvojna "U" cev in
koaksialni izmenjevalec toplote (sestavljeni in enostavni).

Slika 4.7-1 Enojna in dvojna "U" cev

Slika 4.7-2 Koaksialna cev (sestavljena in enostavna)

(2) Polnilna masa
S polnilno maso (injekcijsko mešanico) se zapolnjuje prostor med steno vrtine in cevmi vertikalne
geotermične sonde. Potrebno je, da imajo visoko toplotno prevodnost in majhno prepustnost za
vodo.
Polnilne mase so mešanice izdelane iz:
‒
‒
‒
‒

portland cementa,
bentonita,
cementa in bentonita,
cementa – kremenčeve mivke – bentonita.
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Polnilne mase iz bentonita imajo nižjo toplotno prevodnost od injekcijskih mešanic iz kremenčeve
mivke.
V nekaterih primerih se zaradi znižanja cene v injekcijske mešanice dodaja elektrofiltrski pepel ali
žlindra. V teh primerih in v primeru uporabe kremenčeve mivke se pretočnost uravnava s
plastifikatorji. Reološke lastnosti injekcijskih mešanic se uravnavajo z dodajanjem bentonita.
Bentonit se mora zmešati z določeno količino vode pred začetkom dodajanja cementa.
Danes je na trgu pod različnimi trgovskimi imeni mogoče dobiti že pripravljene (»suhe«)
mešanice za izdelavo polnilne mase.
(3) Prenosnik toplote
Prenosnik toplote je v splošnem mešanica tekočin, odporna proti zmrzovanju, ali voda, ki kroži po
ceveh vertikalnega ali horizontalnega kolektorja in prenaša toploto na toplotno črpalko
neposredno ali prek izmenjevalca topline.
Morajo biti izbrani tako, da so v primeru odtekanja v okolje čim manj škodljivi za okolje oziroma
da so v primeru uporabe organskih substanc biološko razgradljivi.
Kot dodatki proti zmrzovanju se običajno uporabljajo:





etilen glikol,
propilen glikol,
kalcijev klorid,
etilni alkohol.

(4) Distančniki
Distančniki (centralizerji) so narejeni iz PVC ali PE in omogočajo centriranje PE-cevi in cevi za
vtiskovanje v vrtini in s tem kakovostno zapolnjeni prostor med steno vrtine in cevmi navpične
geotermične sonde.

Slika 4.7-3 Distančniki (centralizerji) za centriranje PE-cevi
(5) Utež
Utež se uporablja za obtežitev PE-cevi za vgradnjo v vrtino. Teža uteži se določa glede na premer
cevi, dolžino vrtine oziroma cevi in tekočino v vrtini. Utež je lahko iz jekla ali plastičnega ohišja, ki
se napolni s cementno mešanico.
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Slika 4.7-4 Utež za obtežitev PE-cevi pri spuščanju v vrtino
(6) Cev za vtiskovanje
Cevi za vtiskovanje so PE-cevi, skozi katere se v vrtino vtiska polnilna masa. Vgrajene morajo biti
do uteži. Njihov premer mora biti vsaj 32 mm. Če se pričakuje izguba polnilne mase, je nujno
vgraditi več cevi za vtiskovanje polnilne mase ali cevi z manšetama.

4.7.2

Orodje, oprema in material za vodnjak

(1) Cevi
1. Premeri cevi in filtrov
Geometrijske lastnosti (premer, debelina stene itd.):
‒
‒
‒
‒

jeklenih cevi za vrtine so podane v API standardu 5A, 5AC in 5AX,
brezšivnih jeklenih cevi so podane v DIN 2448 oziroma za šivne jeklene cevi v DIN 2458,
filtrov iz jeklenih cevi so podane v katalogih proizvajalcev ali pa so enakih dimenzij kot
jeklene cevi,
PVC-cevi v DIN 4925.

2. Materiali cevi in filtrov
‒

jeklo

Mehanske lastnosti cevi za globoke vrtine so podane v API standardu 5A, 5AC in 5AX oziroma za
šivne in brezšivne cevi SIST EN 10027-2.
‒

‒

Nerjaveče jeklo – za izdelavo cevi in filtrov se uporablja:
o Wr. No 1.4301 oziroma AISI 304
o Wr. No 1.4306, oziroma AISI 304L
o Wr. No 1.4404 oziroma AISI 316L
PVC
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Preglednica 4.7-13 Značilnosti in metode preizkušanja za PVC-cevi in filtre
Parameter
Modul elastičnosti
Gostota
Natezna trdnost
Žilavost

Enota
2
N/mm
3
g/cm
2
N/mm

Vrednost
2.500–3.000
približno 1,4
45 do 55
max 10 % zlom

Standard preizkušanja
DIN EN ISO 178
DIN 53479
DIN EN ISO 527-2
DIN EN ISO 179

(2) Spojnice
1. Varjenje
‒
‒
‒
‒

Spajanje cevi se lahko izvaja s čelnim ali kotnim električnim varjenjem.
Robovi cevi za čelno varjenje morajo biti pobrušeni v konus pod kotom 30 –35.
Kotno varjenje se izvaja na ceveh, opremljenimi s prstani (spojnico).
Elektrode morajo ustrezati lastnostim cevi.

2. Vijačni spoji za cevi in filtre
Najpogostejši vijačni spoji za jeklene cevi so: API 8rd, API Buttress, Whithwort, različni trapezni
navoji itn.
‒

Vijačni spoji za PVC-cevi:

Preglednica 4.7-14 Vijačni spoji za PVC-cevi
Tip navoja
R – Whitworthov navoj, DIN 4925 1. del, povezava na
DIN 2999, 1. del

T – trapezni navoj, DIN 4925, 2. in 3. del, korak navoja
6 mm za cevi od DN 100 do DN 200, 12 mm za cevi od
DN 250 do DN 400

TNA – trapezni navoj z »gladko« spojnico (non upset
– flush joint connection)
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(3) Filtrske cevi

Slika 4.7-5 Primeri režastih (slotiranih) filtrskih cevi iz nerjavečega jekla

Slika 4.7-6 Primeri podatkov o odprtosti (%) filtrskih cevi iz nerjavečega jekla
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Slika 4.7-7 Primeri podatkov o geometrijskih lastnostih, teži in tipu spojev filtrskih PVC-cevi
Žični filtri
‒
‒
‒
‒

Odprtina je od 0,1 mm do nekaj milimetrov.
Nosilnost na zunanji tlak je odvisna od velikosti in števila nosilnih žic.
Za velike globine oziroma obremenitve z zunanjim tlakom se izdelujejo iz ojačanih žic ali pa
imajo za osnovo cev.
Izdelujejo se tudi iz PVC.

Slika 4.7-8. Primer žičnih filtrov s prikazom v prerezu skozi aktivirani peščeno-prodni vodonosnik (po
Johnsonu)
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(4) Filtrski zasip
S filtrskim zasipom se zapolni prostor med cevjo in steno vrtine. Namen filtrskega zasipa je, da:
‒
‒
‒

stabilizira filtrske cevi,
zviša prepustnost v coni okoli filtrov in
prepreči peskanje.

Velikost uporabljenega zrna filtrskega zasipa je odvisna od velikosti zrn prevrtanih plasti in
velikosti odprtin (rež) filtrskih cevi.
(5) Cement
Za izdelavo cementne mešanice se uporabljajo:
‒
‒
‒

4.8
4.8.1

API cementi,
portland cementi in
različni dodatki.

Vrtanje
Premeri vrtanja

(1) Geosonde
(2) Vodnjaki
4.8.2

Metode vrtanja
Preglednica 0-15 Metode vrtanja po UNI 1467:2004, 4
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Preglednica 0-16 Izbira metode vrtanja po UNI 1467:2004, 18
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Preglednica 0-17 Primerjava metod vrtanja po SIA 384/6; 2010, 66

4.8.3
‒
‒
‒
‒
‒

4.9

Izplačna sredstva
Vrtanje z izplako
Vrtanje z zrakom
Vrtanje s peno
Neposredna ali inverzna cirkulacija
Udarno vrtanje brez izplake

Vgradnja zajetja

4.9.1

Geosonda

(1) Priprava ustja
Za vrtanje za geosonde ni potrebna posebna priprava ustja vrtine. Za primer vrtanja s sistemom s
sprotno cevitvijo z vrtalnim strojem, opremljenim z dvojno rotacijsko glavo, se navrtanina skozi
gibljivo cev odvaja v bazen za navrtanino. V drugih primerih je ustje vrtine oziroma vrtalno
rotacijsko glavo treba opremiti z usmerjevalcem navrtanine (diverter).
(2) Vgradnja
Pri prevozu in skladiščenju PE-cevi navpičnih toplotnih izmenjevalcev ne sme priti do mehanskih
poškodb PE-cevi, iz katerih je izmenjevalec sestavljen in na konceh zvarjen v zanko. Pred vgradnjo
v vrtino se preveri dolžina izmenjevalca in se ga opremi z utežjo. Masa uteži je odvisna od globine
vgradnje in tekočine v vrtini. Vgradnja sonde v predhodno pripravljeno vrtino se izvede z
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namensko opremo, ki zagotavlja enakomerno odvijanje kolutov v navpični smeri brez dodatnih
mehanskih poškodb, katerih posledica bi bila poznejša netesnost izmenjevalca oziroma njegova
neuporabnost.
V primeru mehanske poškodbe površine cevi, globlje od 10 % debeline stene, takšna sonda ni več
primerna za vgradnjo oziroma je treba mesto poškodbe sanirati z uporabo postopka
elektrofuzijskega uporovnega varjenja s posebnimi spojki, ki zagotavljajo brezhibnost spoja.
Izvlečenje sonde iz vrtine v nobenem primeru ni priporočljivo, saj je posledično takšna sonda,
tudi v primeru uspešnega izvlečenja, neuporabna zaradi natezne preobremenitve in dodatnih
odrgnin ter vzdolžnih rezov.
(3) Kontrola vgradnje
Geosondo vgrajujemo za 50 let! Kontrolo kakovosti izvedbe lahko razdelimo na:
‒
‒
‒
‒
‒

vidni pregled – deformacije,
preizkus pretoka – upori,
tlačni preizkus – tesnost,
kontrolo kakovosti vgradnje PE-cevi,
kontrolo kakovosti injekcijske mešanice in injektiranja (vgradnje) injekcijske mase.

Kontrola kakovosti vgradnje PE-cevi se izvaja skozi kontrolo pretoka vode in padca tlaka skozi
posamezno zanko ter testa tesnosti (tlačni test). Zaradi možnosti, da je v PE-ceveh umazanija
in/ali »tujki«, je pred kontrolo pretoka nujno PE-cevi dobro izprati s čisto vodo. Izpiranje se
izvede z obeh strani »U«-cevi. Padec tlaka pri konstantnem pretoku ne sme biti večji od
teoretskih vrednosti za posamezni material, premer cevi in dolžino PE-cevi.
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VISOKOTLAČNA
ČRPALKA

MANOMETER
VENTIL

VENTIL
90

REZERVOAR

PE CEV

SHEMATSKI PRIKAZ TESTA TESNOSTI PE CEVI

Slika 4.7-9 Priprava za preizkus tesnosti (tlačni preizkus)
Preizkus tesnosti (tlačni test) se izvaja v skladu s standardom EN 805. Za izvedbo preizkusa se
uporabljajo visokotlačna črpalka, dva ventila in manometer. Preizkus se izvaja takoj po
injektiranju vrtine, pred vezavo in strjevanjem injekcijske mase. Izvaja se kot tlačni test po celi
dolžini PE-cevi z nadpritiskom glede na zunanji tlak. Pri tem se PE-cev nekoliko napihne po celi
dolžini. Z naglim zmanjševanjem tlaka za približno 10 % od najvišjega tlaka testiranja se cev
nekoliko skrči. Če PE-cev tesni, se v tem primeru zabeleži porast tlaka. V nadaljevanju je prikazan
preizkus tesnosti v skladu s SIA 384/6.
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Slika 4.7-10 Preizkus geosonde (SIA 384/6:2010, str. 35)
PE-cev tesni, če je padec tlaka med točkami C in A manjši od 0,1 bara.
Pred injektiranjem je treba kontrolirati pretočnost in izdvajanje vode ter izmeriti gostoto
injekcijske mešanice. Izmerjene vrednosti morajo ustrezati vrednostim za projektirano cementno
mešanico.
Toplotna prevodnost cementnega kamna (termična upornost vrtine-Rb) oziroma materiala, s
katerim je zapolnjena vrtina, se določa z geotermalnim odzivnostnim testom. Iz velikosti
termične upornosti vrtine se sklepa o kakovosti injektiranja in polnjenja vrtine.

4.9.2

Vodnjak

(1) Vgradnja cevi
Postopek vgrajevanja cevi in filtrov oziroma polnih in filtrskih cevi v vrtino se imenuje cevitev.
Glede na predvideno cementiranje oziroma izvedbo zasipa se cevi opremijo s centralizerji in
opremo za izvedbo cementiranja.
(2) Vgradnja filtrskega zasipa
Filtrski zasip se lahko vgrajuje:
‒
‒

»gravitacijsko« in
pod tlakom.
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Gravitacijska vgradnja filtrskega zasipa je lahko vgradnja skozi cev, nameščeno v medprostor
»vrtina – filtrska cev (konstrukcija)« ali brez vgrajene cevi v ta prostor. Hitrost zasipanja se računa
po Stoksovem zakonu.
Vgradnja filtrskega zasipa pod tlakom se izvaja skozi cev, nameščeno v medprostor »vrtina –
filtrska cev (konstrukcija)«, ki je na vrhu opremljen z lijakom, skozi katerega se v tok izplačne
tekočine dodaja zasip.
(3) Aktivacija vodnjaka
Po cevitvi vrtine s filtrsko konstrukcijo se vrtina aktivira. Namen aktiviranja je zmanjšati zamašitev
(»blokada vodonosnika z izplako«) oziroma poškodbe vodonosnika, ki so nastale pri izdelavi
vrtine, in zvišati prepustnost vodonosnika ali zasipa v coni filtrov.

Slika 4.7-11 Shematski prikaz mašitve vodonosnih plasti z izplako, uporabljeno med vrtanjem (po
Johnsonu)
Za aktiviranje vrtin se uporabljajo naslednje metode:
‒
‒
‒
‒

zamenjava izplake s čisto vodo,
izpiranje filtrov z vodo pod tlakom,
batiranje,
air lift.

Metode aktiviranja (batiranje, izpiranje filtrov z vodo in air lift) se lahko kombinirajo.
1. Zamenjava izplake s čisto vodo
Do dna vrtine se vgradi vrtalno drogovje, skozi katero se izpira vrtina s “čisto” vodo.
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2. Izpiranje filtrov z vodo pod tlakom
Izpiranje filtrov z vodo pod tlakom je metoda aktiviranja, pri kateri se v cono filtrov na vrtalnem
drogovju spusti orodje, opremljeno z šobami. Cona filtrov se izpira s curkom vode s počasnim
rotiranjem in premikanjem vrtalnega drogovja. Hitrost curka vode je 50–80 m/s.

Slika 4.7-12 Primer priprave za izpiranje filtrov z vodo pod tlakom
3. Batiranje
Batiranje je metoda aktiviranja, pri kateri se v vrtino spusti enojni ali dvojni bat na vrtalnem
drogovju ali vrvi servisnega vitla. Z vlečenjem in spuščanjem bata se iz vodonosnika črpa voda.

Slika 4.7-13 Shematski prikaz bata in postopka batiranja v vrtini
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Metoda batiranja, ko se z vlečenjem in spuščanjem bata na vodonosnik proizvajajo hidravlični
udarci, se v angleškem jeziku imenuje »surgging«.

Slika 4.7-14 Shematski prikaz učinka aktiviranja na primeru žičnih filtrov in peščeno-prodnega
vodonosnika (po Johnsonu)
4. Air-lift
Metoda aktiviranja, pri kateri se v vrtino vtiskuje stisnjeni zrak in se s tem iz vrtine iznaša
mešanica zraka in vode, se imenuje air-lift. Glede na položaj zračnih in črpalnih cevi ločimo
različne tipe air-lifta: enojni (enocevni) ter dvojni – sredinski (centrični), vzporedni (paralelni), po
odsekih (separatni).

Slika 4.7-15 Shematski prikaz tipov air-lifta
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4.10 Zapolnitev medprostora/cementacija
4.10.1 Običajna cementacija
(1) Namen cementacije
Zapolnjevanje prostora med cevjo in steno vrtine s cementno mešanico se imenuje cementiranje
vrtine (cementacija).
Naloga cementiranja je:
‒
‒
‒
‒

odvajanje posameznih prevrtanih plasti,
preprečitev komuniciranja različnih fluidov po prstanastem medprostoru,
učvrstitev kolone,
antikorozijska zaščita kolon.

(2) Priporočeno cementno mleko
Za izdelavo cementne mešanice se uporabljajo API cementi ali portland cementi.
Zaradi sprememb časa vezave, fluidnosti ipd. cementne mešanice oziroma trdnosti, prepustnosti,
toplotne prevodnosti, odpornosti na agresivne snovi se cementnim mešanicam dodajajo različni
dodatki (aditivi). Dodatki se uporabljajo po navodilih proizvajalca oziroma se pred uporabo
recepture za cementno mešanico izvede preizkus takšne mešanice.
Cementne mešanice se določijo z vodo-cementnim faktorjem (w/c), in sicer od 0,6 do 0,4.
Preglednica 0-18 Gostota injekcijske mase v odvisnosti od w/c faktorja za prostorninsko gostoto
cementa 3.000 kg/m3
w/c

cement
3

voda

gostota
3

3

kg/m

kg/m

kg/m

0,60

1.071

643

1.714

0,58

1.095

635

1.730

0,56

1.119

627

1.746

0,54

1.145

618

1.763

0,52

1.172

609

1.781

0,50

1.200

600

1.800

0,48

1.230

590

1.820

0,46

1.261

580

1.840

0,44

1.293

569

1.862

0,42

1.327

558

1.885

0,40

1.364

545

1.909

0,38

1.402

533

1.935

0,36

1.442

519

1.962
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(3) Izvedba cementacije
Glede na način injektiranja cementne mešanice v vrtino, izvajamo:
‒
‒

neposredno (direktno) cementacijo ter
posredno (indirektno) cementacijo.

Pri izdelavi globokih vrtin se najpogosteje uporablja neposredna metoda po Perkinsu s čepi.
Oprema za izvedbo cementiranja po Perkinsu je:
‒
‒
‒
‒
‒

cementacijska peta z nepovratnim ventilom ali brez njega,
spojnica z nepovratnim ventilom,
spodnji in zgornji čep,
zaustavna plošča,
centralizerji, strgala itn.

Cementacijska peta z nepovratnim ventilom

Cementacijska spojnica z nepovratnim ventilom

Centralizerji

Cementacijski čepi

Slika 4.7-16 Cementacijska peta, spojnica, čepi in centralizerji
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Slika 4.7-17 Shematski prikaz načina cementacije po Perkinsonu (s čepi)
Pri izdelavi vrtin v plitvi geotermiji je izvedba cementacije po Perkinsu predraga zaradi visokih cen
opreme za izvedbo cementacije. Zaradi tega se cementacija izvaja brez vgrajene cementacijske
pete ter spodnjega in zgornjega čepa. V tem primeru prevzame vlogo nepovratnega ventila
ventil, ki je vgrajen na tlačnemu vodu.

Slika 4.7-18 Shematski prikaz načina cementacije brez vgrajene cementacijske pete ter spodnjega in
zgornjega čepa (1 – vrtina pred cementacijo, 2 – vtiskovanje cementne mešanice, 3 – vrtina ob koncu
cementacije)
Vrtine, v katerih se v coni filtrov vgrajuje filtrski zasip, se vrtajo s premerom, ki je večji od
premera filtrske konstrukcije za najmanj 100 mm (4"). V tem primeru se nadfiltrski del cementira
skozi vod za cementacijo, ki je vgrajen v medprostor vrtine. Za preprečitev pronicanja cementne
mešanice v filtrski zasip se pred izvedbo cementacije nad filtrskim zasipom vgrajuje glinenocementni most ali most, narejen iz granul (zrn) gline. Dolžina mostu je odvisna od velikosti
hidrostatskega tlaka cementne mešanice. Ta dolžina je običajno od 1 do 4 m.
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Slika 4.7-19 Shematski prikaz cementacije medprostora
Nadfiltrski del filtrske konstrukcije je mogoče v vrtinah, v katere ni vgrajen filtrski zasip,
cementirati z uporabo košar za cementacijo ali »casing pakerjev«. V odvisnosti od velikosti
medprostora v vrtini se uporablja spojnica z nepovratnim ventilom, vgrajena v filtrsko
konstrukcijo, ali pa vod za cementacijo, vgrajen v medprostor.
(4) Kontrola cementne mešanice
Izvajalec vrtalnih del mora za najpogosteje uporabljane cementne mešanice narediti predhodne
raziskave cementne mešanice. V času izvedbe cementiranja vrtine je treba kontrolirati:
‒
‒

prostorninsko gostoto in
pretočnost (Marshovo viskoznost).

Po koncu cementiranja je treba vzeti vzorec za kontrolo tlačne trdnosti
(5) Hitrost cementacije
Cementacija mora biti izvedena v času, ki je krajši od časa začetka vezave cementne mešanice. Če
pričakujemo, da bo čas cementiranje daljši od časa začetka vezave, se lahko cementni mešanici
dodajo zakasnilci. Izvajalec cementiranja mora pred začetkom del narediti predhodne raziskave
cementne mešanice z zakasnilcem.
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(6) Tlak cementacije
Zaključni (hidrostatski) tlak cementiranja je enak razliki hidrostatskega tlaka cementne mešanice
(cm) in tekočine za iztiskanje cementne mešanice (f) iz cevi, zmanjšanega za hidrostatski tlak
preostale cementne mešanice v cevi. Cementna mešanica se zaradi zagotavljanja kakovostnega
cementiranja pete kolone ne sme v celoti iztisniti iz cevi.
Zaključni tlak cementiranja je:
pzc = 9,81  10 -6  (cm - f )  (Hk - lcn) [MPa]

4.10.2 Posebnosti cementacije
(1) Potencialne geološke plasti s conami za izgubo cementacije
V plasteh z visoko prepustnostjo ali v razpokanih plasteh lahko pričakujemo izgubo cementne
mešanice pri izvedbi cementiranja kolon. V teh primerih se cementni mešanici lahko dodajo
polnila (kvarcna mivka, mleti apnenci, granule bentonitne gline itn.), ki zmanjšujejo odtekanje
cementne mešanice v prepustne plasti oziroma izgubo.
Izgube cementne mešanice v prepustnih zemljinah in hribinah so še bolj izražene pri vrtanju z
globinskimi kladivi s sprotno cevitvijo ali brez nje. V teh primerih ni izplačne obloge, ki zmanjšuje
prepustnost zemljin ali hribin na steni kanala vrtine in v zemljini ali hribini v bližini kanala vrtine.
(2) Cementacija z izgubo ali delno izgubo
Če pričakujemo izgubo cementne mešanice v plasteh z visoko prepustnostjo ali v razpokanih
plasteh, je treba:
‒
‒

pripraviti cementno mešanico z dodatkom polnil in/ali
opremiti kolono za izvedbo večstopenjskega cementiranja oziroma recementiranja vrtine.

Izgubo cementne mešanice v plasteh z visoko prepustnostjo ali v razpokanih plasteh je treba
reševati za posamezno vrtino v fazi projektiranja na podlagi podatkov iz predvidenega geološkega
profila ali v času izvedbe vrtanja, če se na podlagi popisa navrtanine pričakujejo te težave.
Če se v času vrtanja navrtajo kaverne ali cone z izjemno visoko prepustnostjo, je treba te kaverne
oziroma cone zapreti med izvajanjem vrtanja ter pred cevitvijo in cementacijo.
(3) Cementacija z začasno cevjo (zlasti za vrtine z dvojno glavo)
Naloga začasne zaščitne cevi pri vrtanju s sprotno cevitvijo je, da stabilizira kanal vrtine oziroma
prepreči porušitev (kolaps) kanala vrtine. Cevi se v vrtino vgrajujejo skozi začasno zaščitno cev.
Začasna zaščitna cev se ne sme izvleči iz vrtine pred izvedbo cementiranja. To bi v večini primerov
povzročilo kolaps kanala vrtine, zapiranje kanala vrtine okrog kolone in s tem onemogočilo
izvedbo cementiranja cevi.
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V takem primeru je cementiranje vrtine treba izvesti v dveh fazah:
‒
‒

s cementno mešanico zapolniti prostor med začasno zaščitno cevjo in stalno cevjo ter
dodajati cementno mešanico »z vrha« pri izvleku začasne zaščitne cevi.

V prvi fazi cementiranja mora biti cementna mešanica na ustju vrtine v prostoru med začasno
zaščitno cevjo in stalno cevjo.

4.11 Vrtanje in vgradnja sonde/vodnjaka pod arteškim tlakom
4.11.1 Oprema vrtine za pričakovani arteški izbruh
Če na mestu vrtanja na podlagi predvidenega geološkega prereza pričakujemo, da bomo prevrtali
plasti, v katerih se nahaja tekočina (voda in/ali plin) pod arteškim tlakom, je treba ustje vrtine
nujno opremiti s sistemom za kontrolo tlaka, zapiranje in dušenje vrtine. Cev, na katero se vgradi
ta oprema, mora biti kakovostno cementirana in testirana na tlak, ki je dvakrat višji od
pričakovanega tlaka na ustju vrtine.
Ne glede na prej navedeno je zaželeno, da se na takšnih območjih vrta z oteženo izplako, ki ima
specifično težo prilagojeno arteškemu tlaku v prevrtanih plasteh.

4.11.2 Oprema glave arteškega vodnjaka
Ustje arteškega vodnjaka mora biti opremljeno s prirobnico, tesnilom in pokrovom, na katerem je
ventil za zapiranje vrtine. Pod prirobnico mora biti vod za razbremenitev z ventilom, ki omogoča
razbremenitev vrtine v času zamenjave ventila na pokrovu prirobnice, tesnila pokrova prirobnice
in montažo opreme za kontrolo tlaka pri izvajanju del v vrtini.
Oprema ustja arteškega vodnjaka mora biti dimenzionirana na tlak na ustju, zvišan za 50,%.

4.12 Nadzor v času izvajanja del
4.12.1 Splošno
(1) Nadzor izvajanja del
V času izvajanja del se izvaja vrtalna in hidrogeološka spremljava (nadzor).
Vrtalni nadzor spremlja režim vrtanja, lastnosti izplake, cevitev, cementacijo in aktiviranje ter
določa neizogibne spremembe projektnih rešitev glede na razmere v vrtini.
Hidrogeološka spremljava del zajema izdelavo ''master-loga'' (popis navrtanine, spremljanje
hitrosti napredovanja vrtanja, režim vrtanja, dotoke vode, izgubo izplake in podobno), določa
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globino vgradnje tehnične zaščitne cevi ter filtrskih cevi in določa trajanje in metodologijo
aktiviranja.
Vrtalnega nadzora in hidrogeološke spremljave ne sme izvajati podjetje, ki izdeluje vrtino
(neodvisna spremljava).

4.12.2 Vodnjak
(1) Meritve aktivacije
Ni standardov ali predpisanih postopkov za aktivacijo vrtin:
‒
‒
‒

glavno načelo – začetek aktivacije in nato postopno naraščanje intenzitete,
pomembno je, da če je vrtina izvrtana z izplako, se ta iz vrtine odstrani takoj po končani
cevitvi in vgradnji filtrskega zasipa,
ni časovnih omejitev, aktivacija je končana, ko je cilj dosežen.

Aktiviranje se začne pri načrtovanju vrtine. Glede na pričakovano strukturo in trdnostne
parametre navrtane zemljine oziroma kamnine je treba izbrati tehnologijo vrtanja in izvedbo
vrtine, ki najmanj poškodujeta in onesnažita bližnjo okolico vrtanega profila.
Pomembna je pravilna izbira filtrov, ki bodo vgrajeni v vrtino, in ali bo vrtina izvedena s filtrskim
zasipom ali brez zasipa.
‒
‒
‒

Širina odprtin na filtrih mora biti izbrana tako, da omogoči vstop manjšemu delu zrn filtrskega
zasipa ali okoliškega materiala v vrtino, kar pospeši in izboljša aktivacijo vrtine.
Najboljši rezultati se dosežejo, če se z aktivacijo sprožita v gibanje (premikanje) filtrski zasip
in okoliški material.
Gibanje znotraj filtrskega zasipa omogoči drobno zrnatim delcem, ki so ujeti znotraj pornih
prostorov filtrskega zasipa in v bližnji okolici vrtine, da začno prehajati v vrtino. Iz vrtine se
izčrpajo z air-liftom ali črpanjem.

(2) Aktiviranje vrtine
Najbolje je, da začetno aktiviranje izbere izkušeni hidrogeološki nadzor, ki je spremljal izvedbo
vrtine in dobro pozna hidrodinamične značilnosti zajetih plasti.
Začetno aktiviranje zajema:
1. Če je bila vrtina izvrtana z izplako, se ta izpere s čisto vodo, nato pa se izvede:
‒

aktiviranje s hidravličnim curkom/brizgom (jet). Izvaja se od vrha filtrov navzdol in se ponovi
navzgor. Priporočljivo je, da se curek premika z maksimalno hitrostjo 0,3 m na minuto. Izvaja
se, dokler ni peska in zrnc v zajeti vodi < 0,5 %,
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nato pa se izvede:
‒
‒

‒

‒

ali aktiviranje vrtine z air-liftom: enojnim, paralelnim ali centričnim,
ali batiranje z enojnim batom – najboljši učinki se dosežejo, če gumijasti diski na batu niso
manjši kot 5 mm od notranjega premera filtrov. Batiranje z enojnim batom se prične od
spodaj navzgor. Pomikanje bata mora biti sunkovito v obe smeri. Dolžina batiranega odseka
je enaka višini vrtalnega stolpa. Ko se z batiranjem zaključi zgornji odsek filtrov, se izmeri
višina v usedalniku odloženega nanosa. Nanošeni material se očisti s paralelnim air-liftom.
Batiranje se zaključi, ko višina nanošenega materiala več ne narašča;
ali sektorski air-lift – gumijasta diska naj bi bila narazen do 3 m, med njima je perforirana cev.
Batiranje z razmaknjenima tesniloma in sektorski air-lift se izvaja po odsekih od spodaj
navzgor. V usedalnik nanošeni material se iz vrtine očisti s paralelnim air-liftom;
ali kombinacija enojnega bata in pulzirajočega air-lifta.

2. Če je vrtina izvedena s filtrskim zasipom, se aktiviranje vrtine izvede v 2 fazah:
‒

‒

Prva faza aktiviranja je zaključena, ko se zaustavi posedanje filtrskega zasipa. Nato se v vrtino
vgradi glineno cementni most. Nato se izvede cementaža medprostora – vrtani profil –
cevitev.
Aktiviranje vrtine se v drugi fazi nadaljuje ali samo s pulzirajočim air-liftom, ali s sektorskim
air-liftom, ali samo z enojnim batom in očiščenjem dna vrtine s paralelnim air-liftom, ali
kombinacijo enojnega bata in pulzirajočega air-lifta.

Aktiviranje vrtine je zaključeno, ko je po 3 do 5 minutah delovanja air-lifta zajeti vzorec vode
bister, NTU < 10 in v vodi ni vidnih zrnc peska.
(3) Črpalni poskus – osnove
1. Namen črpalnega poskusa:
‒
‒
‒
‒
‒

preveritev zmogljivosti in ponikalnih sposobnosti,
učinkovitost in varčnost odvzema in vračanja podzemne vode,
vzdržnost sistema,
medsebojni vpliv ponikalne in črpalne vrtine,
določitev hidrogeoloških parametrov vodonosnika.

2. Vrste hidravličnih preizkusov glede na namen:
‒

‒
‒
‒

Preveritev zmogljivosti in ponikalnih sposobnosti; določitev hidrogeoloških parametrov
vodonosnika
o Črpalni poizkus; ponikovalni poizkus
Učinkovitost in varčnost odvzema in vračanja podzemne vode
o Stopenjski črpalni poizkus (step test)
Vzdržnost sistema
o Črpalno-ponikalni poizkus
Medsebojni vpliv ponikalne in črpalne vrtine
o Dolgotrajni črpalno-ponikalni poizkus
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3. Hidravlični preizkus – standardi kakovosti
‒
‒

Za izvedbo hidravličnih poizkusov – standard ISO 22282:2012, hidrogeološke preiskave (1.
del, 2. del, 4. del, 6. del)
Zagotavljanje natančnosti in točnosti meritev, dokumentiranost postopkov in obdelave

4. Hidravlični preizkus – ponikanje
‒

Nestacionarni ponikalni poizkus (kratkotrajni)
o Določitev osnovnih sposobnosti ponikanja

5. Hidravlični preizkus – črpanje
Delitev na:
‒
‒

manjše sisteme (enostanovanjske) in
o Klasični črpalni poizkus (Q = konst.)
večje sisteme (večstanovanjske enote ali poslovni prostori)
o Step test (3 ali več različnih količin) in klasični črpalni poizkus

6. Hidravlični preizkus – meritve med preizkusi
‒

‒

Samodejno
o Količine črpanja
o Gladina (ravni) podzemne vode
Ročno na 20 min
o Količine črpanja (ročno)
o Meritve globine do podzemne vode
o Električna prevodnost
o Temperatura
o Motnost

7. Hidravlični preizkus – poročilo
Iz poročila mora biti razvidno
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Položaj in tehnične značilnosti vrtin
Podroben opis poteka poizkusov in rezultatov terenskih meritev ter uporabljene opreme
Opis metod obdelave hidravličnih poizkusov
Rezultati poizkusov (K, T, Qmax)
Navodilo uporabniku
Druge hidrogeološko pomembne ugotovitve

8. Primer meril za izvedbo črpanih poskusov
‒
‒
‒

Črpalni poskus se lahko izvede po uspešno zaključeni aktivaciji in po vsaj 12 urah mirovanja.
Daljše črpanje mora biti izvedeno z vsaj tako ali večjo količino, kot je predvidena za odvzem.
Glede na lokalne značilnosti (na primer razpoklinski vodonosnik) je treba prilagoditi trajanje.
Stran 55 od 78

Poskusni izvod - 2A: Smernice za vrtanje v plitvi geotermiji do globine 300 m

Preglednica 4.12-19 Priporočila za izvedbo črpalnega poskusa – * stopnje niso zvezne, razen, če ni
drugače dogovorjeno (NF X 10-999:2007, str 33)

4.13 Prevzem
4.13.1 Zadeve, ki jih mora hraniti naročnik
(1) Poročilo za prevzem vrtine je poročilo o izvedenih delih. Vsebuje tehnične podatke, rezultate in
razlago vseh raziskav.
(2) Glede na namen je poročilo za prevzem vrtine lahko del projekta izvedenih del, hidrogeološkega
poročila za pridobitev vodnega dovoljenje ali poročila o raziskavah podzemnih voda.
(3) Sestavni del poročila so tudi:
‒
‒
‒

grafični prikaz prereza vrtine za geotermalno toplotno črpalko,
zapisnik o vrtanju/popis geoloških plasti in
zapisnik o preizkusu in prevzemu geotermične sonde.

(4) Priloge poročil so:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

karta območja vrtanja z lokacijo vrtine,
zapisniki o cevitvah in cementacijah ter vgradnji PE-cevi in injektiranju vrtine,
prerez vrtine za geotermalno toplotno črpalko,
zapisnik o vrtanju/popis geoloških plasti,
zapisnik o preizkusu in prevzemu geotermične sonde,
zapisnik o testu pretočnosti in tlačnem testu PE-cevi,
izjave o skladnosti za cevi in PE-cevi ter
izjave o skladnosti za cement in dodatke (bentonit, mivka, plastifikator ipd.).
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4.14 Vzdrževanje in kontrola geosonde in priključkov
4.15 Vzdrževanje in kontrola vodnjaka
(5) Obratovanje vrtine (črpalne vrtine) oziroma vodnjaka je treba sistematično spremljati
(nadzorovati), saj se z zgodnjim odkrivanjem napak motnja hitreje, enostavneje in predvsem
ceneje odpravi.
Spremljanje delovanja vodnjaka:
‒
‒
‒

vizualna inšpekcija/preverjanje,
monitoring obratovalnih parametrov – kontrola produktivnosti vrtine,
analize zajete podzemne vode.

1. Vizualna inšpekcija:
‒
‒
‒
‒
‒

pregled stanja črpališča,
kontrola ustja vrtine,
preverja se možno spuščanje (kapljanje) tlačne napeljave v črpališču,
preverja se delovanje merilne opreme: merilcev pretoka, gladin podzemne vode, temperatur
in delovanje merilnih sond,
preverjanje korozije na vidnem delu opreme.

Vizualna inšpekcija se izvaja enkrat mesečno ali vsaj vsake tri mesece.
2. Monitoring obratovalnih parametrov – kontrola produktivnosti vrtine:
‒
‒
‒
‒
‒

neprekinjene meritve načrpanih količin,
neprekinjene meritve gladin podzemne vode v vrtini,
neprekinjene meritve temperature vode,
meritve dna vrtine – občasne meritve (predlagamo enkrat letno),
kontrola produktivnosti vrtine (specifično znižanje Q/s) – občasna meritev (predlagamo
enkrat letno).

Monitoring obratovalnih parametrov je izvajanje stalnih in občasnih meritev.
3. Analize zajete podzemne vode
‒
‒

Priporočljivo je, da se vsaj enkrat letno odvzamejo vzorci vode za mikrobiološke in kemijske
analize.
V preglednici so prikazani parametri, ki vplivajo na učinkovitost (učinkovito delovanje) vrtine
in jih je koristno spremljati (meriti) v okviru preventivnega monitoringa vrtine (vodnjaka) s
ciljem zgodnjega odkrivanja in odpravljanja motenj v delovanju vrtine.
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Preglednica 4.15-20 Priporočljivi parametri preventivnega monitoringa (nadzora) delovanja vrtine
skupina
Hidrodinamski

Fizikalno-kemijski

Mikrobiološki

Vizualni nadzor

parameter
neprekinjene meritve načrpanih količin vode,
neprekinjene meritve ponikovane vode,
meritve gladine podzemne vode v vrtini,
meritve depresijskega lijaka ob črpanju/dvigov v nalivalni vrtini,
periodično izvajanje step testov,
meritev časa delovanja črpalke,
beleženje porabe energije za delovanje črpalke,
beleženje skupne načrpane količine vode – mesečne, letne količine.
temperatura načrpane vode,
električna prevodnost,
skupno železo in železo v raztopini, skupni mangan,
kationi (Ca, Mg, Na, NH4),
anioni (Cl, NO3, NO2 HCO3, SO4, PO4, F, Br, S, CN (cianid)),
pH,
konduktivnost,
redox potencial (EH),
kalnost.
železne in manganove bakterije
žveplene bakterije,
drugi indikativni mikrobi, ki lahko tvorijo sluz.
pregled črpalke, električnih in tlačnih vodov,
pregled in nadzor delovanja merilne opreme,
pregledi vrtine s kamero.
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5

Dodatek (z dodatnimi pojasnili)

5.1

Geološki in hidrogeološki opis sestave tal in navrtanine

(1) Geološki in hidrogeološki opis sta sestavni del načrta vrtine.
(2) Geološki opis temelji na stratigrafskem opisu (starosti) in litološkem opisu (sestave) sedimentov
in kamnin.
(3) Hidrogeološki opis temelji na oceni najpomembnejših hidrogeoloških lastnosti sedimentov in
kamnin, to sta prepustnost in poroznost. Hidrogeološke klasifikacije temeljijo na oceni vrednosti
koeficienta prepustnosti in vrste poroznosti.
(4) Navrtanina je lahko v obliki jedra, izpirka ali kopanega sedimenta. V popisu se navede
reprezentativni opis za določeni odsek globine. Sestavni del popisa so tudi fotografije navrtanine.

5.1.1

Osnovni litološki opis

(1) Nevezani sedimenti:
Nevezane sedimente tvorijo zrna, ki med sabo niso sprijeta oziroma cementirana oziroma so zelo
slabo sprijeta tako, da se jih da brez truda ločiti s prsti. Delitev nevezanih sedimentov glede na
velikost zrn je prikazana na sliki (Slika 5.1-20).

20
63
de
Bloki

Debelozrnati sedimenti
2
6,3
0,63
sr
Prod

dr

de

Drobnozrnati sedimenti
0,02
2
0,0063

0,2
0,063
sr
Pesek

dr

de

sr
Melj

dr
Glina

Mulj

Slika 5.1-20 Delitev nevezanih sedimentov po velikosti zrn [mm] (Din-4022 skala)
S prostim očesom mej med zrni drobnozrnatih sedimentov ne vidimo. Ker so drobnozrnati
sedimenti vezljivi z vodo, jih je mogoče svaljkati. Delitev na skupine sedimentov temelji na
masnem deležu zrn z določenim premerom. Na primer 20 % peska pomeni, da zrna s premerom
od 0,063 mm do 2 mm predstavljajo 20 % mase vzorca.
(2) Kamnine:
Med kamnine prištevamo: vezane sedimente (sedimentne kamnine), magmatske kamine in
metamorfne kamnine.
(3) Podrobna litološka razdelitev je dostopna tudi na spletni strani.
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5.1.2

Osnovni stratigrafski opis

(1) Stratigrafska umestitev temelji na geološki časovni lestvici.
Preglednica 5.1-21 Osnovna stratigrafska lestvica
Era
Kenozoik

Perioda
Kvartar
Neogen
Paleogen

Mezozoik

Kreda
Jura

Trias
Paleozoik

Epoha
Holocen
Pleistocen
Pliocen
Miocen
Eocen
Paleocen
Oligocen
Zgornja
Spodnja
Zgornja
Srednja
Spodnja
Zgornji
Srednji
Spodnji

Perm
Karbon
Devon
Silur
Ordovicij
Kambrij

Predkambrij

(2) Podrobna stratigrafska razdelitev je dostopna na spletni strani:
http://www.stratigraphy.org/index.php/ics-chart-timescale.
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5.1.3

Osnovni hidrogeološki opis

(1) Osnovni trije tipi poroznosti geoloških plasti so: medzrnska, razpoklinska in kanalska poroznost.
Tip poroznosti ima lahko pomembno vlogo pri načrtovanju zajetij (Preglednica 5.1-22).
Preglednica 5.1-22 Razvrstitev geoloških plasti po tipu poroznosti
Tip poroznosti

Prevladujoče
pretakanje
podzemne vode

Litološki opis

Pomen za dimenzioniranje zajetij

Medzrnska

V vmesnih
prostorih med
zrni sedimenta

Nevezani sedimenti
karbonatne in silikatne
sestave

Razpoklinska

Po razpokah in
stikih med
plastmi

Kamnine: magmatske,
vulkanske, sedimentne
kamnine iz karbonatov
ali klastitov (npr. fliš,
peščenjak, lapor ipd.)

Kanalska

Po kraških
kanalih

Zakrasele karbonatne
kamnine: večinoma
apnenec

Večinoma najbolj homogene geotermične in
hidravlične lastnosti vodonosnika.
Najbolj predvidljivi dotoki vode in geotermični
pogoji za vse vrste zajetij.
Najbolj prilagojene računske metode za
dimenzioniranje zajetja.
Spremenljiva prepustnost, usmerjena v
odvisnosti od pogostosti in razvitosti razpok.
Najprimernejše za zajetja z geosondami, bolj
negotovo za zajetje z vodnjakom.
Izredno spremenljiva prepustnost od zelo
slabe do zelo dobre.
Težko predvidljiva območja kavern in dotokov
vode.
Najprimernejše za zajetja z geosondami,
najbolj negotovo za zajetje z vodnjakom (tudi
zaradi možnosti kaljenja vode in velikega
sezonskega nihanja temperature vode).

(2) Opis prepustnost vodonosnika (Preglednica 5.1-23):
Preglednica 5.1-23 Opis prepustnosti geoloških plasti (Custodio & Llamas, 1976)

Opis prepustnosti
Zelo dobra prepustnost
Dobra prepustnost
Srednja prepustnost
Slaba prepustnost
Zelo slaba prepustnost

Razpon vrednosti koeficienta
prepustnosti [k (m/s)]
-3
> 5 × 10
-5
-3
1 × 10 do 5 × 10
-7
-5
1 × 10 do 5 × 10
-9
-7
1 × 10 do 5 × 10
-9
< 1 × 10

Opis izdatnosti vodonosnika (Preglednica 5.1-24) in razvrstitev ter označevanje vodonosnikov (
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Preglednica 5.1-25)

Preglednica 5.1-24 Kategorije izdatnosti za hidrogeološki opis tal in potencialna toplotna moč,
pridobljena iz podzemne vode s temperaturno razliko dT = 4 °C in specifično toplotno zmogljivostjo
vode c,ρc = 4.184 J/(kg·K)
Kategorija izdatnosti
Visoka izdatnost
Srednja izdatnost
Nizka izdatnost
Zelo nizka izdatnost

Zmogljivost vodnjaka (l/s)
> 50
2 do 50
0,5 do 2
0,01 do 0,5

Potencialna toplotna moč (kW)
> 837
33 do 837
8,4 do 33
0,17 do 8,4

Preglednica 5.1-25: Razvrstitev vodonosnikov – prirejeno po IAH (Struckmeier & Margat, 1995)
Oznaka

Barva

Opis po IAH (Struckmeier & Margat, 1995)

1

modra

Vodonosniki, v katerih prevladuje medzrnski tok

1.2

Obširni in visoko izdatni vodonosniki

1.3

Lokalni ali nezvezni vodonosniki ali obširni, vendar največ srednje izdatni vodonosniki

2

zelena

2.1

Obširni in srednje izdatni vodonosniki

2.2
3

Razpoklinski vodonosniki, vključno s kraškimi

rjava

Lokalni ali spremenljivo izdatni vodonosniki ali obširni, vendar največ srednje izdatni
vodonosniki
Plasti (medzrnske ali razpoklinske), ki tvorijo neznačilne vodonosnike z lokalnimi ali
omejenimi viri podzemne vode, ali plasti brez virov podzemne vode

3.1

Manjši nizko izdatni vodonosniki z lokalnimi in omejenimi viri podzemne vode

3.2

Plasti brez pomembnih virov podzemne vode ali z zelo nizko izdatnostjo (od 0,01 do
0,5 l/s)
črte

3.3

(sive črte, v ozadju podlaga v barvi spodaj ležečega vodonosnika)
Krovne plasti nad vodonosnikom
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5.2

Poročilo za prevzem vrtine

(1) Poročilo za prevzem vrine je poročilo o izvedenih delih. Vsebuje tehnične podatke, rezultate in
razlage vseh raziskav. Glede na namen je poročilo za prevzem vrtine lahko del projekta izvedenih
del, hidrogeološkega poročila za pridobitev vodnega dovoljenje ali poročila o raziskavah
podzemnih voda. Sestavni del poročila so tudi grafični prikaz prereza vrtine za geotermalno
toplotno črpalko, zapisnik o vrtanju/popis geoloških plasti in zapisnik o preizkusu in prevzemu
geotermične sonde.
Poročilo mora vsebovati:
SPLOŠNO O VRTINI IN NJENEM POLOŽAJU
‒

‒

‒

Ime vrtine:
o priporočljivo je, da je določeno tudi z imenom naselja, zaselka, objekta (izbor). V rabi
sta predvsem črki V (vrtina, vodnjak) in P (piezometer),
o priporočljiva je oblika zapisa XXX-Y/LL ali X-Y/LL ali XX-Y/LL, pri čemer je X črka, Y
zaporedna številka vrtine in LL zadnji dve števki koledarskega leta (npr. TAM-7/82,
VG-1/09, P-1/13),
o izogibati se je treba podvajanju imen, zlasti v bližnji okolici;
položaj vrtine:
o naj bo podan z referenčnimi koordinatami, parcelno številko, številko in imenom
katastrske občine ter imenom občine – najbolj praktično in zanesljivo je, da je položaj
prikazan na TTN5 ali aeroposnetku (kjer je prikaz bolj značilen) – ter z
o nadmorsko višino površja in ustja vrtine – potrebno je ločiti med nadmorsko višino
ustja/vrha vrtine in nadmorsko višino površja,
o nadmorsko višino merilnega mesta za meritve piezometrična gladine podzemne
vode;
merilna mesta:
o mesta (točke) meritev naj bodo prikazana na skici ali sliki ustja vrtine ali napeljave,
tako da je vedno jasno, kje ali od kod so bile izvajane navedene meritve.

PREGLED OPRAVLJENIH RAZISKAV (terenske, laboratorijske, predhodne)
TEHNIČNI PODATKI O IZDELAVI VRTINE
‒

‒

‒
‒

Podatki o času izdelave:
o datumi pričetka vrtanja, končanja vrtanja, zaključka del (cevitve, aktivacije, če je
izvedena);
vrtanje in cementacija:
o način vrtanja, vrtani premer, začasna cevitev, način cementacije, končna globina
vrtanja;
vgrajeni materiali:
o zasip, cementacija, cevi, vgrajeni toplotni izmenjevalci (geosonde);
aktivacija vrtine:
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o

način izvedbe aktivacije (»air-lift«, batiranje, spiranje itd.), čas trajanja in opis poteka
aktivacije, ocena pretoka med aktivacijo, način pretoka (pulziranje, stalni iztok),
motnost vode, opis iznašanih sedimentov, meritve uspešnosti aktivacije.

OPIS GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH IN GEOTEHNIČNIH RAZMER
‒
‒
‒
‒

Opis zaporedja navrtanih plasti (litološki popis), umestitev navrtanih plasti v hidrogeološke
enote (vodonosnik/podlaga, tip poroznosti in prepustnost)
Karotažne meritve
Geotermične meritve
Črpalni poskus

POGOJI UPORABE
‒

Največja izdatnost, temperatura kamnine, temperatura podzemne vode, največji odvzem
toplote

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE
Kontrola delovanja in kritične vrednosti
Navodila za redna vzdrževalna dela
Navodila za odpravljanje napak in okvar
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Priloge

(1) Značilnosti nevezanih sedimentov za načrtovanje vrtine in terenski popis
(2) Značilnosti kamnin (izbor) za načrtovanje vrtine in terenski popis
(3) Vzorci prilog poročila za prevzem vrtine
‒
‒
‒

Prerez vrtine za geotermalno toplotno črpalko
Zapisnik o vrtanju/popis geoloških plasti
Zapisnik o preizkusu in prevzemu geotermične sonde (geotermičnih sond)

(4) Vzorec pogodbe

Stran 67 od 78
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Preglednica 7-26 Značilnosti nevezanih sedimentov za načrtovanje vrtine in terenski popis
Oznaka

Opis najpomembnejših značilnosti (po Sterrett, 2007)

Kratek splošni opis

Glina

Delež zrn velikosti gline je večji od 90 %. Manj kot 10 % pa je večjih zrn,
kot sta melj in pesek. Gline se od meljev ločijo tako, da jih je mogoče
svaljkati v svaljke premera 6 mm.

Drobnozrnati sediment; dà se
svaljkati, mej zrn s prostim očesom
ne vidimo

Melj

Melji so na videz podobni glini, vendar jih ni mogoče svaljkati. Praviloma
je največ 10 % zrn večjih od velikosti melja.

Drobnozrnatega sedimenta ni
mogoče svaljkati, mej zrn s prostim
očesom ne vidimo

Pesek do prod
(pesek do
grušč)

20 % ali več sedimenta sestavljajo zrna velikosti gline ali melja in 80 % ali
manj zrna velikosti peska in proda. Ta sediment se na prvi pogled zdi
dobro prepusten, vendar vodoprepustnost zmanjšajo glinena in meljna
zrna.
Vsaj 20 % zrn je velikosti peska , ostala zrna so lahko večjega premera,
vendar 20 % zrn ne sme biti večjih od 5 mm. Sediment ima zanemarljivo
melja in gline.
Vsaj 20 % sedimenta je premera od 0,5 do 2 mm. Ostala zrna so lahko
večja, vendar več kot 20 % zrn ne sme biti večjih od 3,2 mm. Gline in
melja je zanemarljivo malo (< 3 %).

Prod, drobni
(grušč, drobni)

Najmanj 20 % sedimenta je premera od 2 do 5 mm. Manj kot 20 % zrn je
večjih od 5 mm. Gline in melja je zanemarljivo malo (< 3 %).

Prevladujejo zrna 2–5 mm.

Prod, srednji
(grušč, srednji)

20 do 50 % zrn je premera od 2 do 5 mm in vsaj 50 % zrn je večjih od 5
mm.

Prevladujejo zrna > 0,5 mm, vendar
ima vsaj 20 % zrn premer od 2–5
mm

Pesek z glino ali
meljem

Pesek

20 % ali več sedimenta je melj ali
glina ostalo pesek in prod.
Večina zrn peska. Zanemarljivo
gline in melja.
Največ zrn premera (2–5 mm).
Zanemarljivo gline in melja.

Najmanj 20 % zrn ima premer večji od 5 mm. Manj kot 5 % zrn je
velikosti peska. Manj kot 5 % zrn je velikosti peska. Ta oznaka vključuje
Več kot 80 % zrn je večjih od 5 mm.
tudi sediment z bloki (> 63 mm), balvani in skalami.
Če so debelozrnata zrna zaobljena, gre za prod. Če imajo debelozrnata zrna ostre robove, gre za grušč.
Če med spremljanjem vrtanja sedimenta ne moremo uvrstiti v ustrezno oznako, prosto napišemo na primer prod, drobni do
prod, srednji ali melj s prodom (do 10 % proda).
Prod, debeli
(grušč, debeli)
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Okvirne hidrogeološke lastnosti (po
Struckmeier in Margat, 1995; Sterret,
2007)
-8
k < 10 m/s
Predstavlja oviro toku podzemne vode,
velikokrat podlago vodonosnika
-8
-5
10 < k < 10 m/s
Srednje do slabo prepusten. Zelo redko
zajet za izkoriščanje večinoma
termalne vode.
-7
-5
10 < k < 10 m/s
Srednje do slabo prepusten. Pesek z
meljem je bolj prepusten. Vrtine imajo
nizko izdatnost.
-5
-3
10 < k < 10 m/s
Vrtine imajo večinoma srednjo
izdatnost.
-4
-3
10 < k < 10 m/s
Vrtine imajo srednjo do visoko
izdatnost.
-3
-2
10 < k < 10 m/s
Vrtine imajo srednjo do visoko
izdatnost
-2
k > 10 m/s
Večinoma je mogoče izvesti visoko
izdatne vrtine.
-2
k > 10 m/s
Večinoma je mogoče izvesti visoko
izdatne vrtine.
-5
Pri prepustnostih > 10 m/s lahko
izdelamo vodnjake z nizko do srednjo
izdatnostjo.
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Preglednica 7-27 Značilnosti kamnin za načrtovanje vrtine in terenski popis
Praktični opis

Okvirne hidrogeološke lastnosti (po
Struckmeier in Margat, 1995; Sterret, 2007)

Kamnine s sprijetimi drobnozrnatimi zrni. Te kamnine so
običajno ovira za tok podzemne vode. Za skrilave se je
uporabljal izraz skrilavec. V glinavcu prevladujejo zrna
velikosti glin, v meljevcu zrna velikosti melja in v muljevcu
zrna velikosti mulja.

Drobnozrnata kamnina, ki ne reagira
na 10 % HCL.

k < 10 m/s
Te kamnine so praviloma ovira za tok
podzemne vode in pogosto tvorijo podlago
vodonosnikov.

Peščenjak,
konglomerat

Kamnina, v kateri vidimo zrna. Pri peščenjaku so večinoma
manjša od 2 mm, pri konglomeratu pa večinoma večja od 2
mm.

Peščenjak – kamnina z zrni velikosti
peska.
Konglomerat – kamnina z zrni velikosti
proda.

10 < k < 10 m/s
Srednje do zelo slabo prepusten, odvisno od
poroznosti.

Lapor

Usedlina z zrni velikosti gline. Kemijska sestava je med
apnencem/dolomotom in glinavcem, hitro prepereva, če je
na površju. Značilna je laporasta krojitev.
Pogosto krhek, navadno rjav ali siv.

Pogosto reagira s 10 % HCL,
drobnozrnat, krhek, navadno rjav ali
siv.

k < 10 m/s
Praviloma je ovira za tok podzemne vode in
pogosto tvori podlago vodonosnikov.

Oznaka

Opis najpomembnejših značilnosti

(Skrilavi)
glinavec,
meljevec,
muljevec

-9

-10

-9

-8

Apnenec,
dolomit,
marmor

Karbonatna kamnine. Apnenec reagira na 10 % HCl, dolomit
na 20 % HCl.

Karbonatne kamnine, Apnenec reagira
na 10 % HCL, dolomit na 20 % HCL

Granit, tonalit,
granodiorit,
dacit, diabaz,
tuf

V kamninah pogosto vidimo mineralna zrna, ki so večinoma
različnih barv.

V kamninah pogosto vidimo mineralna
zrna, ki so večinoma različnih barv.

Premog

Redka kamnina, navadno rjav ali črn, lahko so vidni ostanki
rastlin. Pogosteje prisoten v tankih vmesnih plasteh.

Rjav do črn, krhek, gorljiv.
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-5

-3

10 < k < 10 m/s
Prepustnost je lahko od zelo dobre do slabe,
odvisno od skraselosti in razpokanosti.
Podzemna voda ima višjo trdoto.
-13
-6
10 < k < 10 m/s
Praviloma so ovira za tok podzemne vode.
Zajemi podzemne vode so pogosti na področjih
z debelo preperino, pri izvirih in na območjih
večje pretrtosti. Podzemna voda ima nizko
trdoto.
-4
Lahko je dobro prepusten do ~ 10 m/s, če je
razpokan ali ima vmesne plasti peščenjaka.
Podzemna voda lahko vsebuje več žvepla,
železa in mangana, lahko je prisoten tudi
metan.
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Prerez vrtine za geotermalno toplotno črpalko 1 : 1000 (0–300 m)

Način
vrtanja

Objekt/ime vrtine:
Vodja del:
Vrtalno podjetje:
Vodja vrtalnega
stroja:

Datum izvedbe:
Koordinate:
Kota terena:
Geološka karta:

Glob.
Geološki/stra (m)
Litološki opis
tigrafski opis pod
teren.

Opombe

Začasna cevitev
..…… do ……….. m pod
terenom
..…… do ……….. m pod
terenom
…

Stalna cevitev
..…… do ……….. m pod
terenom
..…… do ……….. m pod
terenom
…

Izgube izplake

Pribl. ……….. m pod
terenom

Pribl. ……….. m pod
terenom

…

Dotoki vode

Pribl. ……….. m pod
terenom

Pribl. ……….. m pod
terenom

…
Arh. št.:
Projekt:
Datum:
Podpis:
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Zapisnik o vrtanju/popis geoloških plasti
Št. dovoljenja: ....................................................

Izdal: .......................................................

Št. naloga: .......................................................

Vodja vrtanja: .....................................................

Objekt: .....................................................

Kraj/občina: ..................................................

Začetek vrtanja: ..................... Konec vrtanja: ….................. Koordinate: ........................................................................ Nadm. višina: .................. Vrtina št.: ....... od skupaj ....... vrtin po načrtu

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

Kaverne

Sum, da je prisoten plin

vsakih………………m

Vzorci:

Do globine [m]

Vzorci: □ odvzeti
□ opisani
□ izročeni v hrambo
→ kam ……………

Stran 71 od 78

□
□
□
□
□
□
□
□

Izgube pri injektiranju

suho

vlažno

Opazovanja

Cevitev (Φ)

Vrtano (tip, Φ):
(MTL: trokrilno,
MTC: trizob
MFT: globinsko
kladivo
MEX: ekscentrično
_________________ kladivo)

Podpis vodje vrtanja: __________________

vrtano

Izguba izplake

Datum:

A/B

Pojavi, pomembni za varovanje
vod
VE PF PI C G Globina

Dotoki vode

□ Poševna
vrtina:

………………+/– 0,0 m
kota vrtine
Smer:
Naklon:
.………… …………

mokro/suho Opombe

~ = Vrtano z vodo
- = Vrtano na suho

Kota vrtine:

Barva

Tip

A = vrtano z zrakom
B = Vrtano z izplako

(Končna globina)
Vrtalni stroj:

Vlažnost tal

namočeno

Globi Popis navrtanine/geoloških plasti
na
Do
Tip (jedro, drobci ipd.)/značilnosti (litološke,
stratigrafske)
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Zapisnik o preizkusu in prevzemu geotermične sonde (geotermičnih sond)
Zapisnik o preizkusu in prevzemu geotermične sonde
(geotermičnih sond)
Objekt: ……………………………………………………………………...........................……….… št. naročila:
…………….............................................…
Geotermična sonda
št.
…………..
…………..
…………..
Tovarniška številka
ID:
…………..
…………..
…………..
Številka para cevi (npr. 0040)
št.
…………..
…………..
…………..
Dolžina (vgrajene sonde)
m
…………..
…………..
…………..
Zunanji premer/debelina cevi (stena)
mm
.…. / .....
.…. / .....
.…. / .....
Preizkus pretoka
Datum preizkusa
Vrtalno podjetje:

cl.1/cl.2

Pretok vode
Tlačna razlika
Pogoj izpolnjen
Tlačni preizkus
SN EN 805
Natančnost odčitka
0,01 bar
Čas v minutah

0
10
60

cl. 1

cl. 2

cl.1/cl.2

cl. 1

cl. 2

cl.1/cl.2

cl. 1

cl. 2

l/min.
bar
da/ne
Datum preizkusa
Nastavl
jena
Realna
vredno vrednost
st

Nastavl
jena
Realna
vredno vrednost
st

Nastavl
jena
Realna
vredno vrednost
st

cl.1/cl.2 cl. 1

cl.1/cl.2 cl. 1

cl.1/cl.2 cl. 1

Postopek preizkusa za:
Polnjenje sonde (voda)
Doseženi tlak preizkušanja

bar 8,0
bar
12,0

Tlak pri vzdrževanju tlaka
preizkušanja
Padanje tlaka

bar
bar

(največ 30 % preizkusnega tlaka)

Tlak po znižanju

cl. 2

cl. 2

8,0

8,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

>8,4

>8,4

>8,4

cl. 2

bar

(zmanjšanje pribl. 2,0 bar)

Količina izpraznjene vode
65
Izmerjeni tlak
75
Izmerjeni tlak
90
Izmerjeni tlak
Pogoj izpolnjen:
Vtiskanje
(Standard 100 kg bentonita, 200 kg cementa, 900 l vode)

l
Bar
bar
bar
da / ne
Datum:
Bentonit Cement Voda

Bentonit Cement Voda

Bentonit Cement Voda

Količina bentonita/cementa/vode (kg):
ali pripravljene mešanice (znamka voda/100 kg suhe sn.):
Skupna količina vtisnjenega materiala (kg):
Da /ne

Manjkajoči m

Da/ne

Manjkajoči m

Da /ne

Manjkajoči m

Vtiskanje do površine terena (da / ne):
Če ne, koliko m manjka:
Prevzem
Standard: …………………… (npr. SIA 118)
Kraj in datum: .............................................................

Nadzornik: ..........................................................................
Vodja del: ...........................................................................
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POGODBA ŠTEVILKA:
sklenjena med
NAROČNIKOM:
in
IZVAJALCEM:
I. PREDMET POGODBE
1. člen
S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:



IZDELAVA ČRPALNEGA VODNJAKA IN PONIKOVALNEGA VODNJAKA
ALI



GEOSONDE ZA ZAGOTAVLJANJE
………………………………

GEOTERMALNE

ENERGIJE

NA

OBJEKTU

Pogodba se sklepa na podlagi ponudbe izvajalca št. ...... z dne ....in naročnikove izbire izvajalca z dne
.... ..
Ponudba izvajalca je sestavni del te pogodbe.

II. VREDNOST POGODBENIH DEL
2. člen
Vrednost del iz 1. člena te pogodbe v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti vključno z DDV znaša:
.................................. EUR
(z besedo: ……………………………………………………………………………………………….. 00/100)
od tega DDV (22 % ali 9,5 %): …………………….. EUR
(z besedo: ………………………………………………………………………………………………...
00/100)
III. ROK ZA DOKONČANJE DEL
3. člen
Izvajalec se obvezuje začeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najpozneje v štirinajstih (14)
dneh po uvedbi v delo.
Dela se obvezuje dokončati v skladu s časovnim načrtom izvajanja del najpozneje do …………… Rok
dokončanja del pomeni izpolnitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi, vključno z izročitvijo
tehnične dokumentacije, potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja.
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4. člen
Če izvajalec zamuja glede na časovni načrt izvajanja del ali rok dokončanja del iz 3. člena te pogodbe,
mora o tem pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka.
Rok za dokončanje del se lahko podaljša v primerih, ko del ni bilo mogoče pravočasno dokončati
zaradi spremenjenih hidrogeoloških in vremenskih razmer.
Za podaljšanje roka se sklene dodatek k tej pogodbi oziroma pisni dogovor.

IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
5. člen
Naročnik mora pred začetkom izvajanja del izvajalcu izročiti:




projektno dokumentacijo (hidrogeološke osnove, načrt izvedbe vodnjakov/geosonde),
lokacijsko informacijo,
dovoljenje za raziskovanje podzemnih voda.
6. člen

Naročnik se obvezuje izvajalcu pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spremembe
tako, da dela lahko potekajo nemoteno oziroma v skladu s časovnim načrtom izvajanja del.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
7. člen
Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z vsebino pogodbe in vsemi tveganji v zvezi z izvedbo del ter z
razpisnimi zahtevami oziroma prejeto projektno dokumentacijo in so mu razumljivi in jasni pogoji in
okoliščine za pravilno izvedbo del.
8. člen
V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da:












14 dni pred pričetkom izvajanja del na gradbišču pripravi prijavo gradbišča v elektronski obliki
v skladu z veljavnimi predpisi in jo izroči naročniku,
pred pričetkom del izdela ustrezni načrt organizacije gradbišča v skladu z veljavnimi predpisi,
pred pričetkom del preda odgovornemu nadzorniku načrt izvajanja del in priprave obračunov,
zagotovi, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom,
izvede zakoličbo vrtin,
po uvedbi v delo zavaruje predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da izvajanje del
ne bodo motile tretje osebe,
kopijo prijave na gradbišču namesti na vidno mesto,
med časom izvajanja vrtalnih del vodi redne sestanke z naročnikom in nadzornikom ter o tem
vodi zapisnik,
vodi vrtalni dnevnik,
vrtalna dela izvaja v skladu s »SMERNICAMI ZA VRTANJE V PLITVI GEOTERMIJI DO
GLOBINE 300 m«,
po zaključku del dostavi naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del:
o poročilo o izvedenih delih v skladu s »SMERNICAMI ZA VRTANJE V PLITVI
GEOTERMIJI DO GLOBINE 300 m« v dveh izvodih,
o garancijo za kakovostno izvedbo vrtalih del.
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Izvajalec izvede dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.
ali
Poleg izvajalca sodeluje(jo) pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalec(i):
1. "firma", "naslov firme", "kraj", "matična številka", "davčna številka" in "transakcijski račun"
2.
Podizvajalec(i) bo(do) na podlagi te pogodbe o izvedbi predmetnega naročila v okviru prevzetih del
izvedel(i): (ČE JE VEČ PODIZVAJALCEV, LOČENO NAVESTI ZA VSAKEGA POSEBEJ!)
"vrsta del(a), "predmet", "količina", "vrednost", "kraj" in "rok izvedbe del(a)".

VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL
9. člen
Opravljena dela po tej pogodbi izvajalec obračuna po cenah za enoto iz predračuna in po dejansko
izvedenih količinah, potrjenih pri nadzoru-naročniku.
Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo računa oziroma začasne ali končne situacije, pri
čemer mora upoštevati določila o načinu obračunavanja del iz splošnih pogojev pogodbe. Pri izstavitvi
računa ali situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.
Izvajalec pred izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti ne more obračunati več kot 95 % pogodbene
vrednosti, razen če tega posebej ne odobri naročnik. V predlogu končne obračunske situacije morajo
biti upoštevani odbitki zaradi morebitne manjvrednosti del (v zapisniško evidentirani vrednosti) in
uveljavljenih pogodbenih kazni.
Pogodbene cene za enoto so dokončne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

VII. NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL
10. člen

Izvajalec mora dostaviti račun oziroma situacijo v petih (5) dneh po opravljenem delu oziroma do 5. v
mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Naročnik mora račun oziroma situacijo v 15
dneh po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v 15 dneh računa oziroma situacije ne potrdi ali
ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da sta račun oziroma situacija potrjena. Rok plačila je 30.
dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oziroma situacije, ki je podlaga
za izplačilo. Končno plačilo 5 % zadržanih sredstev se izvede ob prevzemu del.

VIII. POGODBENA KAZEN
11. člen
Če izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbeni rok, mu naročnik pri izplačilu končne situacije
obračuna pogodbeno kazen v višini 1 ‰ (en promil) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni
koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 5 % (pet odstotkov) od vrednosti
dejansko opravljenih pogodbenih del, ugotovljenih na podlagi končne situacije.
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Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunavanja pogodbene kazni ni pogojena z nastankom
škode naročniku. Povračilo tako nastale škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

IX. GARANCIJE IN GARANCIJSKI ROK
12. člen
Izvajalec v 20 dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izroči brezpogojno garancijo (menico, bančno
garancijo ali garancijo zavarovalnice) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 %
pogodbene vrednosti z DDV. Garancija mora veljati vsaj 90 dni po roku za dokončanje del iz te
pogodbe, če pa iz kakršnegakoli razloga pred iztekom njene veljavnosti ne pride do naročnikovega
prevzema del, mora njeno veljavnost podaljšati do prevzema del.
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih
obveznosti do naročnika ne izpolni v skladu s pogodbo.
13. člen
Ob prevzemu mora naročnik pregledati opravljena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se vpišejo v
zapisnik o prevzemu del, pri čemer se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne
odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik
na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
14. člen
Pred iztekom garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvajalec izroči garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, ki je 1 leto po prevzemu del.
15. člen
Izvajalec se obvezuje na naročnikovo zahtevo ugotovljene napake v garancijskem roku odpraviti v
dogovorjenem roku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega
gospodarja upravičen odpraviti naročnik, in to na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov izvajalec ob
prevzemu del izroči naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki znaša 5 %
(pet odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije. Rok trajanja
garancije mora biti za en (1) dan daljši od garancijskega roka.
Če se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, mora
izvajalec podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

X. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK IN STROKOVNI NADZOR
16. člen
Pooblaščena predstavnica naročnika je …………………....
Izvajalec mora vso pisno korespondenco pošiljati naročniku.
Nadzornik del po tej pogodbi je v skladu z Zakonom o graditvi objektov …………………….. .
Odgovorni vodja del – odgovorni vodja gradbišča pri izvajalcu je:...........................
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XI. REŠEVANJE SPOROV
17. člen
Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.
Če spornega vprašanja ne bo mogoče rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor
pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

XII. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 1. členu te pogodbe,
sestavni del pogodbe še:


npr. »SMERNICE ZA VRTANJE V PLITVI GEOTERMIJI DO GLOBINE 300 m
19. člen

Ta pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme dva izvoda.
................................., dne ……………………………

……………, dne ...........................................

IZVAJALEC:

NAROČNIK:
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Smernice so pripravili:
‒

mag. Joerg Prestor, univ. dipl. inž. geol. (Geološki zavod Slovenije)

‒

Dušan Rajver, univ. dipl. inž. geol. (Geološki zavod Slovenije)

–

Simona Pestotnik, univ. dipl. inž. v. k. i. (Geološki zavod Slovenije)

–

Ratimir Benček, univ. dipl. inž. rud. (Hidroinvest, d. o. o.)

Pri pripravi smernic so sodelovali tudi:
‒

Darko Petauer, univ. dipl. inž. geol. (Georaz, d. o. o.)

‒

Melhior Pregl, univ. dipl. inž. geol. (Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje)

‒

dr. Jože Ratej, univ. dipl. inž. geol. (Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje)

‒

mag. Josip Sadnikar, univ. dipl. inž. geol. (Geoko, d. o. o.)

‒

mag. Jurij Šporin, univ. dipl. inž. rud. (Geosolut Jurij Šporin, s. p.)

‒

doc. dr. Željko Vukelić, univ. dipl. inž. rud. (Naravoslovnotehniška fakuleta Univerze v
Ljubljani)
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