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hĺbky 600 m, režimných pozorovaní (2 roky) 
hladiny podzemnej vody vo vrtoch, výdat
nosti prameňov a režimného sledovania zme
ny chemického zloženia podzemnej vody, 
geofyzikálneho výskumu a z fotogeologického 
výskumu. 

Na základe výskumných prác bola zosta
vená hydrogeologická mapa v M 1 : 250 00í), 
mapa zásob podzemnej vody a množstvo 
hydrochemických profilov. 

V oblasti sa vyčlenili dve rozsiahle nádrže 
podzemnej vody. Do hĺbky 600 m boli overe
né 3—4 horizonty podzemných vôd. Najmä 
pozdĺž výraznej zlomovej línie na styku 
s Mezopotámskou nížinou je karbonátový ho
rizont intenzívne porušený' a skrasovatený. 
Výdatnosť vrtov bežne presahuje 50 l/s, špe
cifická výdatnosť sa pohybovala od 3,0 do 
20 l . s  ' . m  ' , v centrálnej časti bazénu do 
10 l . s  ' . m  1 . 

Špecifický odtok podzemnej vody vypočí
taný z dvojročných pozorovaní sa pohyboval 
od 0,14 do 0,3 l . s " 1 z km plochy. 

J á n P ô b i š : Využívanie geotermálnej vody 
vo Francúzsku (Bratislava 19. 1. 1984) 

1. Za najaktívnejšie využitie geotermálnej 
vody s nízkou entalpiou sa vo Francúzsku 
pokladá vykurovanie budov. Touto energiou, 
získanou z vlastných zdrojov, sa plánuje do 
konca roku 1990 pokryť 1 milión TEP (ropo
ekvivalentných ton) ročnej francúzskej bi
lancie. Tento program predpokladá podstatné 
zrýchlenie doterajšej výstavby diel na využí
vanie geotermálnej vody, a preto sa prijali 
najmä nasledujúce opatrenia: 
— prispôsobenie banského zákona potrebám 

využitia geotermálnej energie, 
— zriadenie Francúzskeho úradu na ovláda

nie energie s dôležitou zložkou na koor
dináciu, poskytovanie subvencií a krytie 
rizika neúspechu, 

— zriadenie organizácií poskytujúcich dlho
dobý bonifikovaný úver, 

— rozšírenie podriaditelstva nových zdrojov 
energie na Ústave geologického výskumu 
a výskumu nerastov v Orleáne. 

Tieto opatrenia viedli k novej orientácii 
výrobných podnikov a k vzniku nových špe
cializovaných stavebnomontážnych firiem, 
čím sa urýchlene vytvorili normálne dodáva
telskoodberatelské vzťahy v novom odbore. 

2. Technika využívania geotermálnej vody 
závisí od jej zloženia. Pri jej nižšej mine
ralizácii, keď tepelne využitú geotermálnu 
vodu možno púštať do kanalizácie alebo po
vrchového toku, sa aplikuje stavba jediného 
exploatačného geotermálneho vrtu. Pri vyššej 
mineralizácii horúcej vody, keď jej púšťanie 
do recipienta po využití by mohlo vážne 
znečistiť povrchové vody, sa buduje popri 
produkčnom aj druhý, reinjektážny vrt. 
Technológia v obidvoch prípadoch predpo
kladá tlakové čerpanie termálnej vody do vý
menníkov tepla. Ochladená voda sa z vý
menníkov vypúšťa do recipienta, resp. sa 
vtláča do pôvodného podzemného rezervoára. 

3. Príklady využívania: 
A. Vykurovanie obytnej štvrte Meriadeck 

v strede mesta Bordeaux jediným vrtom 
čerpajúcim horúcu vodu z turónskosenón
skeho vápenca a dolomitu a jurského vápen
ca akvitánskej panvy. Hĺbka vrtu je 1148 m. 
čerpané množstvo vody v priemere 
120 m 3 , h  1 , teplota termálnej vody 53 C, 
typ vody HCOiClNa a mineralizáciou 
0,41 g . I  1 , obsah železa 0,37 m g . l  ' . 
Voda sa po využití vypúšťa do mestskej 
kanalizácie. Vykuruje sa 1200 byto
vých jednotiek. Energia dodaná spotrebite
ľom je 14 200 MWh ročne. Investičné náklady 
na celé dielo boli 21,660 mil. frankov, úspora 
na primárnych palivách je 3000 TEP a ná
klady na 1 ušetrený TEP predstavujú 
7220 franc, frankov. 

B. Vykurovanie sídliska Coulommiers dvo
jicou vrtov. Horúca voda (83 CC) sa čerpá zo 
série vápencov dogeru parížskej panvy a po 
využití sa vtláča naspäť ochladená na 43 *C. 
Hĺbka produkčného vrtu je 2195 m, čerpané 
množstvo 230 i r r . h  1 , voda je typu ClNa 
s mineralizáciou 32 g. I  1 , vykurovaných je 
2200 bytových jednotiek. Investičné náklady 
na celé dielo boli 44,211 mil. frankov, energia 
dodávaná term, vodou 27 580 MWh rok. ušet
rená energia 2890 TEP, investičné náklady na 
1 TEP boli 10 700 frankov. 


