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Geotermálna energia je prirodzený prejav tepelnej energie
zemského jadra, ktorá vzniká rozpadom rádio-aktívnych látok a
pôsobením slapových síl. Jej povrchovými prejavmi sú erupcie sopiek
a gejzírov, horúce pramene či parné výrony. Využíva sa vo forme
tepelnej energie (pre vykurovanie), v našom prípade pre výrobu
elektrickej energie v geotermálnych elektrárňach pomocou
špeciálnych ORC, turbín ktoré vyrábame.

Geo & Petro Thermal (HotRock)
Základný princíp je pomerne jednoduchý:
Zemské jadro má extrémne vysokú teplotu
a v zásade neexistuje miesto na našej planéte,
kde by sme nedokázali nájsť nedostatok
tepelného zdroja (vodu, či iné médium) pre
pohon turbín a generátorov.
Geo-Thermal je základné vyjadrenie pre
využitie horúcej podzemnej vody z prírodných
zdrojov. Ide o takzvané mokré zdroje, ktoré sa
ťažia v priepustných vrstvách pod povrchom
zeme.
Petro-Thermal (HDR, FHR,) často nazývaný HotRock, je uzatvorený okruh, v ktorom koluje
horúce médium v horúcom suchom prostredí
(skale) pod zemou. Tento typ využitia tepelnej
energie zeme nijako nezasahuje do bilancie
podzemných vodných zdrojov.
V podzemí získané teplo sa produkčnými vrtmi
ťažia na povrch, kde je použito k pohonu turbín,
výrobe elektriny a prípadne i k ohrevu zdrojov,
ktoré sú ďalej využívané k vykurovaniu.
Schladená kvapalina sa potom opäť tlakuje
injektážnymi vrtmi späť pod povrch, kde sa
znovu ohrieva a ďalej sa podieľa na celom
procese.

Buďte s tým s nami!
• Geotermálne elektrárne na kľúč • Geologické a Hydrogeologické štúdie • Letecká a pozemná geofyzika
• Technologický návrh a realizácie • Podpora financovania • To a viac len so SUMEC GEOPOWER AG

Právne predpisy EU o podpore využitia obnoviteľných zdrojov urobili
v posledných rokoch výrazné zmeny. Legislatívny rámec vymedzuje
článok č. 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie: energetická
politika EU je zameraná na podporu rozvoja nových a obnoviteľných
zdrojov energie.
Európska únia sa už teraz začala pripravovať na obdobie po roku
2020 v záujme budúceho zaistenia legislatívnej podpory
investorom. Energia z obnoviteľných zdrojov hrá kľúčovú rolu
v dlhodobej stratégii Európskej komisie, ako je uvedené v
dokumente “Energy Roadmap 2050” (COM (2011) 0885).
Geologický potenciál (tepelný tok v určitom mieste) využiteľný pre výrobu
geotermálnej energie môže byť prevedený na ekonomický potenciál za využitie
odvozených nákladov na energiu (LCoE) do 150 € / MWh pro rok 2030 a do 100 € /
MWh pro rok 2050
Celkový ekonomický potenciál geotermálnej energie všetkých o stávajúcich 28-krajín
EU činí 21,2 TWh pre rok 2020. V roku 2030 narastá na 34 TWh, čo predstavuje 1%
podielu z celkových energetických zdrojov v rámci EU.
Vďaka pokroku a inováciám vo vrtných technológiách i podstatne nižším nákladom
ekonomický potenciál geotermálnej energie v EU narastie približne na 2570
TWh do roku 2050, čo už môže pokryť až 50% celkovej energetickej produkcie v EU
a viac než 4000 TWh vrátane Islandu, Turecka a Švajčiarska.
Akokoľvek sa zdajú plány pre nasledujúce dekády vzdialené, je treba si uvedomiť, že sa v
súčasnosti priemerná diaľka plánovania geotermálnej elektrárne pohybuje okolo 5
rokov a vhodné miesta miznú stále rýchlejšie. Pritom práve vhodnosť lokality určuje
ekonomickú úspešnosť projektu.

Prečo geotermálna?
Pretože sa jedná o ekologicky prívetivý energetický
zdroj, poskytujúci stabilnú elektrickú energiu po
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365

hodín

dní

dní v roku

Môže byť taktiež využitá na vykurovanie
domu, infraštruktúry, vyhrievanie chodníkov a
podobne. To všetko s minimálnym
ekologickým dopadom.

Priemerná ročná výroba presahuje
8000 hodín ročne.
Inštalovaný „megawatt“ tak vyrobí
cez 9 990 000 eur ročne*
Produkuje takmer nulové emisie oproti
elektrárňam na klasické fosílne palivá. Tiež
využíva oveľa menej priestoru v prepočte na
megawatt, než akékoľvek iné elektrárne, vrátane
tých, využívajúce obnoviteľné zdroje energie.

Budúcnosť Geotermálnej
energie?
Najväčšou výzvou dnešnej doby je
Extreme Hot Rock vŕtanie, kedy sa
vrtá do hĺbky s teplotou
presahujúcou 600 °C (táto oblasť sa
obecne nazýva MagmaThermal,
zatiaľ je však v rannom štádiu
vývoja). Toto by však mala byť
cesta pre Geo -Termálnu energiu,
ktorá ruka v ruke so znižujúcou sa
cenou za hlbinné vŕtanie má
ekonomický i kapacitný potenciál
k nahradeniu jadrovej energetiky.
* kalkulované s výkupnou cenou ERU pro rok 2016
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4
a zdôrazňuje dôležitosť
dosiahnutia cieľov stanovených
pro rok 2020 a v neposlednej
rade tiež cieľov pre rok 2030.
Okrem toho Európsky parlament
v minulosti vyzval členov EU,
aby pripravili podklady pre
projekty získavajúce energiu
z obnoviteľných zdrojov v ďalšom
časovom horizonte a zároveň
vyjadruje podporu pre technologicky inteligentné prenosové
siete.

Mnoho ľudí sa mylne domnieva, že geotermálne elektrárne sú
aplikovateľné len v sopečných oblastiach. Pravda je taká, že
Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Poľsko a časť Česka či
Nemecka sú mimoriadne vhodné a skrývajú zatiaľ nevyužitý
„Terawatový“ potenciál.

• Geotermálne elektrárne na kľúč • Geologické a Hydrogeologické štúdie • Letecká a pozemná geofyzika
• Technologický návrh a realizácie • Podpora financovania • To a viac len so SUMEC GEOPOWER AG

5 MW elektrárne
Princíp výpočtu energetického výkonu by sa v zjednodušenej podobe
mohol definovať ako:
Teplotný gradient kvapaliny/plynu násobený dĺžkou a objemom produkčného vrtu
(kapacita je závislá na priepustnosti podzemných vrstiev a výdatnosti vrtu ). Výstup je
vedený skrz tepelný výmenník a pre dané množstvo a teplotu sa zvolí vhodné zeotropné
alebo azeotropné médium, jeho vlastnosti určí konkrétna veľkosť a typ turbíny a
následne generátoru. Finálna kalkulácia musí počítať s presnými teplotami, stratami v
priebehu prenosu média, tlakmi, mineralizáciou, molekulárnou hustotou a tlakmi hnacieho
média, a mnohými ďalšími parametrami.

Príklad: Schéma Geotermálnej elektrárne s výkonom 5,2 MW vybudovanej v Nemecku.

Referencie : Geotermálne elektrárne v Turecku a v Novom Mexiku

www.sumecgeopower.com
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Ako sa postupuje pri plánovaní
Geotermálnej elektrárne?
Odpoveď sa nedá zhrnúť do krátkej prezentácie, ale hlavným bodom je
samozrejme zistenie vhodnosti lokality pomocou detailných analýz i
geofyzikálnych metód. Tých existuje celá paleta a SUMEC GEO POWER ponúka
ako (zatiaľ) jediná spoločnosť v Európe niektoré z týchto unikátnych metód ako
je napríklad metóda merania pasívneho elektromagnetického poľa.
Prvým krokom je konzultácia našich špecialistov s klientom a navrhnutie projektu
na mieru podľa stavu projektu a podľa dostupných dát, ktoré sú o lokalite známe.
Po tejto konzultácii je vypracovaná ponuka obsahujúca presný rozsah, časový
plán i finanční rozpočet.
Pretože plánovanie Geotermálnej elektrárne je fakticky zložitým programom,
snažíme sa formou logických segmentov zaistiť maximálnu jednoduchosť a
logiku celého procesu pre maximálnu kontrolu klienta/investora.
V krátkosti sa dajú projektové fázy a segmenty popísať nasledovne:

1.
fáza

2.

Zrealizujeme pre vás
od

30-60 dní

fáza

Zrealizujeme pre vás
od

60 dní

Príprava a predbežný prieskum

Plánovanie a detailný prieskum

1. Štúdia uskutočnenia

1. Detailné geofyzikálne meranie

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

výber/konzultácie vhodnej lokality
ochranný štatút územia
možnosti pripojenia k elektrickej sieti
archívny súhrn údajov
analýza vodných zdrojov
základný technologický koncept
rozpočtové náklady a návrh
financovania
h. legislatívne nastavenie štruktúry firmy

AEM - PTP
Lidar - letecký scan povrchu
seizmický prieskum
gravimetria
magnetometria
rádiometria
ďalší podľa konzultácie s klientom.

2. Technický projekt vrtných prác

2. Geofyzikálny a geologický prieskum

3. Stavebná projektová časť

a. AEM - PTP meranie
pasivnej
elektromagnetiky
b. magnetotelurické meranie
c. hydrogeologické posúdenie
(širšia hydrogeológia)
d. seizmické posúdenie

a. nadzemné časti elektrárne
b. pripojenie k elektrickej sieti
c. prípadne - vplyv na životné prostredie
(EIA)
d. územné riadenie, stavebné povolenie
respektíve povolenie k banskej
činnosti (záleží na legislatíve daného
štátu)
4. Realizácia skúšobného vrtu
a. dokumentácia jadra
b. meranie tepelného
gradientu (termometria)

• Geotermálne elektrárne na kľúč • Geologické a Hydrogeologické štúdie • Letecká a pozemná geofyzika
• Technologický návrh a realizácie • Podpora financovania • To a viac len so SUMEC GEOPOWER AG

Jednotlivé fázy sa čiastočne prelínajú a postupne sa upresňujú parametre nutné k
správnej konfigurácii elektrárne. Meranie teploty v hĺbkach cez 5 km nie je problém,
ale výzvou zostáva určenie vhodnej vrstvy, ktorá umožňuje dostatočnú priepustnosť
(permabilitu). Vrt sa projektuje tak, aby pretínal čo najviac seizmických porúch a zároveň
prechádzal čo najdlhšou trasou permabilní vrstvou.
Cielený stav je vrt produkujúci viac ako 60 l/sek o teplotách
145 °C+.
Platí, že čím vyššia teplota, tým vyšší tlak a tým menšia spotreba média potrebná pro 1 MW
výkonu.

3.
fáza

Vrtné práce

30+dní
Vrtné práce 90+dní
Príprava

4.
fáza

Výstavba a realizácia
od

60–120 dní

Vrtné práce

Realizácia a výstavba

1. Prípravné práce

1. Stavba

a. príprava lokality vrtu
b. dodávky vrtné súpravy
c. príprava vodného a
výplachového hospodárstva
d. dodávky vrtného zariadenia (kolóny)

a. stavební práce elektrárny

2. Realizácia vrtných prác
a.
b.
c.
d.

technické vrtné práce
priebežný monitoring
práce na vyhodnotenie jadra
gamametria

e. inklinometria
f. „fault zone“ kontrola a monitoring
g. spracovanie údajov a priebežná
kontrola
h. čistenie a stabilizácie vrtu
i. čerpacie skúšky
j. opakovanie procesu na všetkých
vrtoch

b. stavební práce čerpacích stanic
2. Dodávka technológií
a. revízia a redesign technológia
b. dodávky technologických komponentov
c. montáž technológií
2. Kompletizácia a deployment
a. kompletné stavebné práce
b. kompletizácia a zapojenie technológií
c. napojenie na prenosovú sústavu
(uvedenie do prevádzky)
c. skúšobná prevádzka

Servis a údržba
a. zaškolenie personálu
b. napojenie na monitoring

www.sumecgeopower.com
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Geotermálne elektrárne na kľuč!
Nasledujúce obrázky zachycujú niektoré grafické 2D a 3D výstupy z geofyzikálnych
metód, ktoré umožňujú detailnú špecifikáciu najvhodnejšej lokality pre umiestnenie
geotermálnych vrtov.
V iniciálnej fáze prieskumu využívame metódy AEM-PTP v kombinácii s gravimetrickými,
magnetometrickými, či rádiometrickými metódami. Pre plánovaciu fázu sú využívané
vhodné upresňujúce metódy, ako sú magnetotellurické merania, elektromagnetické
metódy a metóda presného laserového merania povrchu LIDAR, či efektívne seizmické
metódy.
Seizmické merania patria medzi tie najspoľahlivejšie, ale tiež pomerne drahé.
Správne naplánovanie projektu ušetrí mnoho financií a naši špecialisti sú na to
pripravení.

Metóda leteckého merania pasívneho elektromagnetického poľa
- AEM PTP

• Geotermálne elektrárne na kľúč • Geologické a Hydrogeologické štúdie • Letecká a pozemná geofyzika
• Technologický návrh a realizácie • Podpora financovania • To a viac len so SUMEC GEOPOWER AG

LIDAR - Dopler radarové
skenovanie povrchu sa využíva
pre
spresnenie magnetických a
gravitačných meraní

Magnetotelurické metódy MT

Ukážka z výstupu seizmických meraní

Magnetotelurické metódy AEMT
Ukážka meraní Curie

www.sumecgeopower.com
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AEM PTP
G-01
Hĺbkový dosah
merania

vhodnosť

využitia
v Projektovej

fáze:

Presnosť
interpretácie:
cenový

rámec

metódy Pre spot:

Magnetotellurics
G-02

do 10.000 M

do

Prospekt
Projekt.

Prospekt
Projekt.

60 %

cena od
25.000 Eur

10.000 M

rádiometria
G-03
Povrchové

Prospekt

10.000 M

Povrchové

cena od
20.000 Eur

cena od
3.000 Eur

do

Gravitačné metódy
G-04

do

15.000 M

Prospekt

do

15.000 M

cena od
8.000 Eur

Naše laboratória a vybavenie

• Geotermálne elektrárne na kľúč • Geologické a Hydrogeologické štúdie • Letecká a pozemná geofyzika
• Technologický návrh a realizácie • Podpora financovania • To a viac len so SUMEC GEOPOWER AG

MAgnEToMETriE
G-05

LiDAR
G-06

do 10.000 M

Presná topografia

prospekt
Projektovanie

do

10.000 M

cena od
7.000 Eur

Projektovanie

Presná topografia

cena od
5.000 Eur

sEisMikA
G-07

do

10.000 M

Projektovanie

do

10.000 M

cena od
400.000 Eur

Vrtné práce
Spoločnosť SUMEC GEO POWER zatiaľ
nedisponuje vlastným vrtným zariadením
pre hlbinné vrty, ale v blízkej dobe do nášho
parku pribudne moderní 350 tonová súprava
pre realizáciu vrtov do hĺbok cez 6.000 metrov
o výkonu 1.500 konských síl.
I tak budeme naďalej spolupracovať s
partnermi v rámci realizácie projektov, pretože
doba trvania jedného vrtu môže byť i niekoľko
mesiacov a vrtné kapacity sú a budú kritickým
bodom na časovej osi každého projektu.

TDEM
G-08

do

15.000 M

prospekt
Projektov.

do

15.000 M

cena od
9.000 Eur

gEocHEMiE, TMT
G-09

do

5.000 M

prospekt

do

5.000 M

cena od
6.000 Eur

www.sumecgeopower.com
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(Organic Rankine Cycle)
Naše ORC turbína využíva organické pohonné médium pre absorbovanie tepla z tepelného
zdroja. Ohriaté pohonné médium sa rozpína v takzvanej pracovnej bunke, aby v
zároveň rozhýbalo rotory turbíny alebo expanznej skrutky, ktorá prenáša cez hriadeľ
výkon na pripojený generátor.
Médium musí byť obohacovane olejom a po výstupe z turbíny dochádza pred
schladením a kompresiou plynu k odmasteniu v odlučovači. Prebytočné teplo je možno
ďalej využiť pre ohrev. Cieľom je využitie čo najnižších teplôt na vstupe a výber média je
kritickou voľbou.
Preto je technologický design elektrárne v priebehu projektu priebežne upresňovaný a
ustáli sa až po získaní finálnych parametrov - obvykle po ukončení produkčných testov
z prvého vrtu.
Sme výrobcom ORC turbín a s expandermi, spolupracujeme a pri dizajne elektrárne
používame širokú škálu “konkurenčných“ turbín i ďalších zariadení. V prípade, že zvolíte inú
technológiu, nemôžeme s istotou zaručiť projektové financovanie, ale pre významných
klientov je i tato možnosť reálna.

ORC TURBÍNY a expandéry z nášho portfólia

• Geotermálne elektrárne na kľúč • Geologické a Hydrogeologické štúdie • Letecká a pozemná geofyzika
• Technologický návrh a realizácie • Podpora financovania • To a viac len so SUMEC GEOPOWER AG

Pomoc s financovaním projektov
i s využitím konkurenčných technológií
Projektové financovanie (tzv. Bridge Finance)
znamená, že investorovi prefinancujeme kompletnú fázu
výstavby, vrátane vrtných prác na produkčných vrtoch a technológii
až k uvedeniu do prevádzky. Podmienkou je bonita investora,
bankové záruky, alebo podobné nástroje zaručujúce preplatenie po
dokončení výstavby a uvedení do prevádzky. Týmto modelom
umožňujeme investorom vyhnúť sa projektovým úverom a so
svojou bankou riešiť v podstate iba “refinancovanie”.
Pre investorov ako súčasť finančného plánovania taktiež poskytujeme podporu naším
finančným špecialistom, ktorý pripravuje presné modely na základe vstupných
parametrov výkonu elektrárne, makro i mikro parametre trhu, požiadavky investora i
jeho financujúce inštitúcie (banky/fondy)
Investor musí financovať jedine prvú fázu vrátane skúšobného vrtu a zaistiť na svoje náklady
pozemky potrebné pre realizáciu projektu.

Refinancing
investor

Financovanie
Investor

SUMEC Group

Uvedenie do prevádzky

1.

2.

3.

4.

fáza

fáza

fáza

fáza

• zaistenie
pozemkov
• prieskum
• legislatívny
proces
schvaľovania
• skúšobný vrt

•
•
•
•

zaistenie vŕtacích prác na produkčných vrtoch
zaistenie technológie
kompletná výstavba
uvedenie do prevádzky

To a viac len so
SUMEC GEOPOWER !

www.sumecgeopower.com
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Príklad elektrárne 4000kWp –
3550kWp Netpower – Krušné Hory,
CZECH
Nároky na plochu elektrárne:
Pôdna rozloha pre kompletnú elektráreň:
Výrobná jednotka:
Odparovací kondenzátor:
Kontrolná miestnosť (Velín):
Diaľnice, cesty a ďalšia infraštruktúra:

2000-4000 m2
300 m2
800 m2
200 m2
700 m2

Napojenie k sieti:
Štandardná sieť - 9 kV, 10 kV, 11 kV, 22 kV
Využívanie štandardných nízko stratových transformátorov 110 kV , alebo vyšších je
možné, ale cena za transformačnú stanicu sa pohybuje okolo 3-4 mil. EUR.

• Geotermálne elektrárne na kľúč • Geologické a Hydrogeologické štúdie • Letecká a pozemná geofyzika
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Základné predpoklady:
165 °C / 50 t / za hodinu vstupného média
stupeň 1

stupeň 2*

Turbína ORC

1800 kW

2200 kW

Spotreba

20 kW

25 kW

Tlaky In/Out

1.0/0,4Mpa

0,41/12Kpa
460 t/deň

Spotreba vody pre chladenie

Hlavné časti elektrárne:
Stavba elektrárne rozdelená na sektory:
a. Zásobníky a výmenníky
b. Turbína + generátor
c. Rozvodne, trafa a riadenie
d. Injekčná jednotka
e. Vodné nádrže a výparníky, parovody
f. Produkčné čerpacie stanice
g. Systém ochrana - prepätie, tlaky
h. Systém ochrana - lighting, požiarny atď.
i. Fyzická ochrana a bezpečnosť
j. Velín - energetika, seizmická, automatika
k. Systém ohrevu v prípadne využitie zvyškového tepla
l. Ostatné
*pri teplotách nad 180 °C je možné inštalovať tretí stupeň paralelne so stupňom č.2.
Tým je možné dosiahnuť inštalovanej kapacity 6,2 MW

Základná ekonomika:
Teplotný gradient
Krušné Hory

Ročná produkcia:

– cca 4 °C/100 m. Max.
– teploty povrchových východísk až +70 °C
– teoretická optimálna hĺbka vrtu 3.300
m + á 4,300 m = cca 3.500.000 €
– min operačný výkon 8.000 hod
= cca 104.000 MWh
= hrubý príjem cca 3,4 mil eur / rok
1 MW

4 MW (3,55MWp)

Odhad nákladov na inštalovanú MW:

cca 5.495.000 €

21.980.000 €

Ročný výnos z inštalovanej MW NET:

cca 928.000 €

3.295.000 €

www.sumecgeopower.com
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Váš odborný konzultant:

KORAL, s.r.o.
Nad Medzou 2
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

www.koral.sk
geoterm@koral.sk

SUMEC GEO POWER AG
Schwendetalstrasse 85
CH-9057, Wasserauen
Switzerland
info@sumecgeopower.com
www.sumecgeopower.com

SUMEC Group Corporation
198 Changjiang Road
Nanjing, 210018
China
www.sumec.com

SUMEC GEO POWER AG Váš partner pri plánovaní a výstavbe geotermálnych elektrárni.

