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VSEBINA
• Velike TČ v sistemih DO v Evropi

• Ocena potenciala za oskrbo s toploto iz geotermalnega in
hidrotermalnega vira
• Projekt integracije TČ v sistem DO - primer Energetika
Maribor
• Nekaj zaključnih misli o TČ v SDO
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IZKUŠNJE Z INTEGRACIJO TČ V PRAKSI
▪ TČ omogočajo učinkovito uporabo toplote iz mnogo nizkotemperaturnih (OVE) virov in iz odvečne
toplote
▪ Temperaturni nivoji so primerni za SDO novejših generacij (3. / 4.) in z malo izgubami pri prenosu
▪ Vključitev velikih TČ v SDO povečuje možnost povezovanja električnih in toplotnih omrežij pri
izkoriščanju nizkih cen EleEn (obvladovanje konic pri proizvodnji EleEn iz OVE!)
▪ Tehnološke omejitve praviloma niso ovira – večja težava so:
a) regulatorne ureditve, ki TČ ne dajejo prednosti v primerjavi z drugimi tehnologijami, čeprav so s
socialno-ekonomskega vidika ključni elementi prihodnjega energetskega sistema
(neuravnotežena davčna politika in ohranjanje podpor fosilnim gorivom)
b) administrativne in izvedbene ovire pri umeščanju v prostor (niti ni sistematičnega prepoznavanja
virov toplote iz okolja)
c) pomanjkanje izkušenj in znanj (oblikovalci politik na splošno promovirajo DH, a se povezava s TČ
redko vzpostavi)

R AZVOJNE USMERITVE SDO
Energetska učinkovitost (EZ-1; povzema definicijo iz EE):
… distributerji toplote na letni ravni zagotovijo toploto iz vsaj enega od virov:
•
•
•
•

vsaj 50 % toplote, proizvedene posredno ali neposredno iz OVE,
vsaj 50 % odvečne toplote,
vsaj 75 % toplote iz soproizvodnje ali
vsaj 50 % kombinacije toplote iz najmanj dveh virov iz prejšnjih alinej.

Povečevanje deleža OVE:
23. čl. Direktive (EU) 2018/2001 se nanaša na vključevanje energije iz OVE v
ogrevanje in hlajenje: država članica EU mora na leto povečati delež energije iz
OVE v povprečju za 1,3 odstotne točke

PRIMER ANALIZE POTENCIALA ZA IZKORIŠČANJE PLITVE GEOTERMALNE ENERGIJE
▪ Analiza opravljena za daljinsko ogrevanje
mesta Maribor, naročnik Energetika
Maribor
▪ Izvajalec IJS – CEU v sodelovanju z
Geološkim zavodom Slovenije (geološke
in hidrogeološke analize)
▪ julij 2019 – marec 2020
▪ (1) Ocena možnosti za izkoriščanje plitve
geotermalne energije in (2) analiza
potrebnih aktivnosti za pripravo in
izvedbo investicije v TČ.
Omrežje DO
Energetika Maribor

OSNOVNE PROJEKTNE ZAHTEVE
• Integracija velike toplotne črpalke v SDO
• Toplotna moč: 1.5 MW (pasovna obremenitev)
• Temperatura ogrevanja: 75-80 °C
• Min COP = 2.8
CILJ:
(1) Zagotoviti popolno pokrivanje pasovnih toplotnih obremenitev skozi celo leto
(2) Povečati delež OVE v oskrbi s toploto - za doseganje ciljev pospešenega vključevanja
energije iz OVE v ogrevanje in hlajenje skladno s 23. členom direktive (EU) 2018/2001

IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE IN VREDNOTENJE VARIANT
• sistem mora omogočati kombinirano izkoriščanje hidrotermalne energije, plitve
geotermalne energije in tudi ostalih virov toplote (npr. odvečne toplote dimnih
plinov PM)

• glavni vir toplote je reka Drava; ko je T Drave nižja od 5 °C (približno v 15 – 25 %
leta; 53 dni leta 2014 oziroma 93 dni leta 2018), je glavni vir toplote vodonosnik
• vsa toplota, ki je prenesena iz vodonosnika, mora biti tekom leta vrnjena v
vodonosnik
• zasnova variant mora zagotoviti visoko energijsko učinkovitost in pomemben
delež proizvodnje toplote iz OVE ob nizkem investicijskem strošku
• cena proizvedene toplote mora biti konkurenčna aktualni proizvodnji toplote v
sistemu DO MOM
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OCENA TEHNIČNEGA POTENCIALA PLITVE GEOTERMIJE
Analizirano:
• najugodnejše lokacije in načini izkoriščanja plitve geotermalne
energije ter energije reke Drave
• razpoložljiva toplotna moč iz termalnih virov in režim rabe toplote,
oziroma razporeditev rabe plitve geotermalne energije v
celoletnem obdobju
• scenarijsko ovrednotenje učinkov obratovanja izbranih
tehnoloških rešitev

HIDROGEOLOŠKA PREVERITEV TEHNIČNEGA POTENCIALA
Izključitveni in opozorilni dejavniki pri
izkoriščanju plitve geotermalne energije (npr.
vodovarstvena območja, suhe celice….)

Debeline vodonosnikov in
možne lokacije vodnjakov

Prostorska
razporeditev rabe
toplote iz
podzemnih vod
GIS sloji hidroizohips
in geološke podlage
(vir: GeoZS)
Povezava potencialnih
lokacij z omrežjem

Ugoden koeficient
prepustnosti in velika
debelina omočenega sloja.

ANALIZA MOŽNIH TEHNIČNIH REŠITEV IN OVREDNOTENJE
UČINKOV OBRATOVANJA TČ
• (A) Ocena deleža potrebne toplotne moči, ki jo lahko pokrijemo z
energijo iz plitve geotermije (vodnjak)
− Največja količina črpanja vode za doseganje želene toplotne moči
− Ocena zmogljivosti vodnjaka in znižanje gladine vodonosnika

• (B) Ocena potencial za izkoriščanje toplote
iz reke Drave
− Pretoki in temperature; časovne serije
podatlov prodobljene od ARSO

• Scenarijska analiza kombinacije A in B
(simulacije v programskem orodju
Groundwater Energy Designer)

IZSLEDKI SCENARIJSKE ANALIZE - PRIMERI
Scenarij B) Temperaturna anomalija 3 K po 30 letih delovanja
toplotne črpalke seže 1178 m daleč, anomalija 1 K pa 5000 m daleč.

Scenarij C) Temperaturna anomalija 1K po
30 letih delovanja seže približno 380 m
daleč, največja absolutna sprememba 3K pa
do 210 m daleč vzdolž toka podzemne vode.

1K
PRIPOROČILA za
pridobivanje plitve
geotermalne
energije v VVO
3K

ANALIZA VARIANT
• Izhodišča
− Časovni podatki o virih toplote (Drava,
vodonosnik)
− Ocena potrebne pasovne toplotne moči
− Izbira tehnologje TČ (COP, hladivo,
temperaturno območje in najvišja T na
izhodu iz TČ...)

• 4 variante
−
−
−
−

TČ hidrotermija
TČ hidrotermija + HT
TČ hidrotermija + plitka geotermija
TČ hidrotermija + plitka geotermija + HT

Ocena topote
pridobljene s TČ
(upoštevani
dejanski T podatki
vira)

Ocena potrebne pasovne toplote (iz TČ) sloni na 15-minutnih
podatkih o toplotni moči odjema toplote v sistemu DO.

VPLIV HRANILNIKA TOPLOTE

Obratovanje TČ brez HT

Dinamika potreb po toploti in
proizvodnja toplote za kritičen dan

Obratovanje TČ s HT

Velikost HT optimirana na neprekinjeno
pasovno obratovanje TČ.

OSNOVNI REZULTATI ŠTUDIJE IZVEDLJIVOSTI ZA IZBRANO VARIANTO
• Predviden obratovalni čas: min 6000 hr/l (T
Drave > 5°C

40

30

20

6000 ur
10

TČ Drava

TČ vodnjak

Čas [h]
Q SPTE + KOTLI

QskupajDO

8601

8401

8201

8001

7801

7601

7401

7201

7001

6801

6601

6401

6201

6001

5801

5601

5401

5201

5001

4801

4601

4401

4201

4001

3801

3601

3401

3201

3001

2801

2601

2401

2201

2001

1801

1601

1401

1201

801

1001

601

0
401

• Ocena investicije: 1,7 mio EUR
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• Zmanjšanje emisij CO2: - 4,000 t / leto (zaradi
zmanjšanja rabe ZP)
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• Hranilnik toplote
15 min on/off interval;
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• Ocenjena letna proizvodnja toplote iz TČ: 10.9
GWh >>> 11.6% delež celotne oskrbe s
toploto v SDO = povečanje deleža OVE

TČ hidrotermija + HT

ZA SKLEP ŠE NEKAJ MISLI O INTEGRACIJI TČ V SDO V SLOVENIJI
• TČ bodo ena od ključnih tehnologij SDO v prihodnje: izkoriščanje geo- in
hidrotermije, odvečne toplote; hranilniki toplote bodo omogočali fleksibilnost in
optimizacija obratovalnih režimov; pomembna vloga pri povezovanju sektorjev oskrbe
s toploto in elektriko
• Nujno oblikovanje strategije in akcijskega programa za vzpodbujanje rabe velikih TČ
v SDO (kako kar najbolje izkoristiti geotermalni potencial; usklajeno umeščanje malih
in velikih TČ!) (KeepWarm – Akcijski načrt za prenove SDO)
• Vzpostavitev podpornega okolja za izvedbo projektov (piloti, namenska sredstva in
drugi finančni instrumenti, davčni ukrepi, kompetenčni centri, baze podatkov…)
• Prihajajo naporni časi! Za večino SDO: povečevati delež OVE/odv.toplote v povprečju
za 1% na leto; Za nekatere SDO: doseganje kriterijev učinkovitosti.

