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Hlbinné vŕtanie
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• Vŕtanie vzniklo v 19. storočí v USA a prvý hlboký geotermálny vrt bol odvrtaný v Európe
začiatkom 20. storočia. K dnešnému dňu bolo celosvetovo odvrtaných viac ako 6 miliónov vrtov
na ropu a plyn

• Dobrý vrt na ťažbu ropy má „výkon“ 5m3/h, geotermálny vrt na vykurovanie by mal mať 200 
m3/h - čo je 40x viac

• Vo všeobecnosti sa dá povedať, že vrty na geotermálnu energiu majú rádove väčší priemer ako
vrty na ropu a plyn

• Geotermálne vrty sú často situované v zastavaných oblastiach (obytné zóny, sídliská) a tým je aj 
ich enviromentálny vplyv počas vŕtania väčší – hluk, doprava,



Geotermálne vrty



Typická vrtná súprava na vŕtanie hlbokých vrtov
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Hlavné časti vrtnej súpravy:

• Stožiar
• Diesel generátor
• Sklepy vrtnej súpravy
• Vibračné sitá
• 1. pracovná plošina (rotačný stôl)

• 2. pracovná plošina
• Čerpadlá
• Nádrže na vrtný výplach
• Nádrže na vodu



Moderná vrtná súprava
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Ropa & plyn vs Geotermálny vrt
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Charakteristika Ropa a plyn Geotermál

Hĺbka ložiska 1000 až 7000m 500 až 4000m

Lokalizácia vrtu Odľahlé časti, vidiek, off-shore Zastavané oblasti, mestá, miestami vidiek

Ložiskový tlak Nízky až vysoký Nízky až hydrostatický

Ťažený objem 0,1 až 40 m3/h 100 až 400 m3/h

Teplota 30 až 250°C 30 až 150°C

Konštrukcia vrtu Malý až stredný priemer Veľký až veľmi veľký priemer

Priemer 7”pažnice a 5” stupačky 13”3/8 x 9”5/8, reservoir v 7” alebo 8”1/2 s filtrom

6”-7”

Vystrojenie vrtu Stupačky, paker, bezpečnostný ventil Ťažba pažnicami, open hole, štrbinový liner alebo 

filter

Tažba Mechanizovaná ťažba, samotok Mechanizovaná ťažba, samotok



Klasická konštrukcia geotermálneho vrtu

Hlboký vrt je odvŕtaný pomocou 

rotačnej metódy vrtným dlátom na 

vrtnom výplachu.  Všetky tieto 

parametre sú vyšpecifikované na 

základe parametroch prevŕtavanej 

horniny.

Typický vrt s hĺbkou 2000 m a 

produkujúci 300 m3/h vody s 

teplotou 75-80°C má takúto 

konštrukciu.



Všeobecné požiadavky  na odvŕtanie vrtu

Na prvom mieste je špecifikácia vhodnej vrtnej súpravy:

Musí mať dostatočný výkon aby zvládla bezpečné odvŕtanie vrtu do požadovanej hĺbky s 
požadovaným priemerom. Na typ súpravy nadväzujú ďalšie špecifické požiadavky.

• Príprava základov pod súpravou a celého vrtného pracoviska
– veľkosť plochy v závislosti na type súpravy od 5 000 až 10 000 m2

– obzvlášť v zastavaných územiach špeciálne úpravy – protihlukové steny, denná/nočná prevádzka

• Vŕtne dláta (špeciálna servisná firma)

• Vŕtny výplach (špeciálna servisná firma)

• Usmernené vŕtanie (špeciálna servisná firma)

• Pažnice a stúpačky (ťažobné rúry)

• Cementácia (špeciálna servisná firma)

• Odvoz vrtných úlomkov a ostatných odpadov vzniknutých počas vrtného procesu

• Geologická kontrola vŕtania

• Vrtný supervízor



Požiadavky na vybavenie vrtu

• Produkčný kríž – ústie vrtu, 

• Vystrojenie vrtu: Čerpadlo a ovládacie zariadenie k čerpadlu

• Technologická infraštruktúra

• Protikorózny a protiusadeninový systém (v prípade potreby)

• Filtračný systém na zabránenie upchatia geotermálneho okruhu pri spätnej 
injektáží

Geotermálny dublet je budovaný s predpokladom, že bude v prevádzke minimálne
30 – 35 rokov, pričom je možnosť predĺženia životnosti na 50-60 rokov po
nevyhnutnej oprave/úprave vrtov.



Príklady realizácie počas vŕtania



Príklady realizácie po odvŕtaní



Evolúcia v geotermálnych vrtoch

Prvá generácia geotermálnych 

vrtov vŕtaná v 1960 mala malý 

priemer a bola vertikálna. 

Vrty vŕtané v súčasnosti majú veľký 

priemer a sú usmernené – aj viac 

ako 50°.

Nová generácia geotermálnych 

vrtov je horizontálna – takýto vrt 

bol odvrtaný v 2013 vo Švajčiarsku 

a ďalší projekt sa chystá v oblasti 

pri Paríži.


