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1.

WPROWADZENIE

Budowa poligonu badawczego na obszarze VB  Uniwersytet Techniczny w Ostrawie zosta³a zainicjowana w ramach projektu badawczego: Badanie zmian cieplnych górotworu w uk³adzie och³adzanie-podgrzewanie przy stosowaniu pomp ciep³a w rejonie Nowego Audytorium oraz Centrum Technologii Informatycznych VB-TU Ostrawa. Projekt
ten otrzyma³ dotacjê z bud¿etu województwa Morawsko-l¹skiego Rep. Czeskiej w latach
20072009.
Wynikiem projektu, kontynuowanego do dzi, ma byæ ocena znaczenia wp³ywu zewnêtrznych i wewnêtrznych róde³ energii na bilans cieplny górotworu oraz szybkoci jego
odbudowy dla niskoenergetycznego systemu eksploatowanego w uk³adzie odbieranie-dostarczanie energii. Oraz okrelenie zmian w strukturze przep³ywu ciep³a na obszarze badañ
w niejednorodnym rodowisku geologicznym (miocen, karbon) w rejonie odwiertów do
poboru energii z górotworu.
Aby oceniæ indywidualny udzia³ zewnêtrznych i wewnêtrznych róde³ energii w ogólnym bilansie cieplnym i weryfikacji zaprojektowanego systemu d³ugoterminowego monitorowania zachowania górotworu w strefie odwiertów do poboru energii z górotworu oraz
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mo¿liwoci jej akumulowania zosta³y zaprojektowane i stopniowo wdra¿ane dwa dowiadczalne poligony badawcze. Poligony te oznaczono, jako wielki poligon badawczy (VVP)
oraz ma³y poligon badawczy (MVP) [1].
Du¿y poligon badawczy (przeznaczony g³ównie do monitorowania wp³ywu masowego pozyskiwania ciep³a z górotworu) znajduje siê w pobli¿u Nowego Audytorium oraz
Centrum Technologii Informatycznych VSB-TU Ostrawa.
Ma³y poligon badawczy (zaprojektowany do badania zachowania siê masywu skalnego podczas ogrzewania, akumulowania i przechowywania ciep³a oraz jego odbudowy energetycznej w rejonie odwiertów pobieraj¹cych energiê z górotworu dla ma³ych obiektów)
znajduje siê nieopodal Centrum Badañ Energii VB-TU Ostrawa. Oba wymienione poligony badawcze zlokalizowane s¹ na ternie uczelni w Ostrawie-Porubie (rys. 1).

Rys. 1. Plan sytuacyjny rozmieszczenia poligonów badawczych ma³ego i du¿ego
na terenie VB-TU Ostrawa

2.

DU¯Y POLIGON BADAWCZY

W 2006 roku w Republice Czeskiej oddano do u¿ytku najwiêkszy wówczas obiekt
ogrzewany pompami cieplnymi. Obiektem tym by³o wielofunkcyjne Nowe Audytorium
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VB-TU wraz z przy³¹czonym w póniejszym okresie Centrum Technologii Informatycznych (rys. 2). Ca³kowita powierzchnia zajmowana przez oba obiekty wynosi 3197 m2, natomiast ca³kowita powierzchnia ogrzewana to 9234 m2.
Zainstalowany do ogrzewania system sk³ada siê z dziesiêciu pomp ciep³a produkcji
szwedzkiej firmy IVT Greenline D70 (rys. 3). £¹czna zainstalowana moc wynosi 700 kW.
Do obs³ugi ca³ego systemu wykonano 110 odwiertów o g³êbokoci 140 m (³¹czna ich d³ugoæ wynosi 15400 m). Otwory wykonane zosta³y na terenie parkingu w okolicy Nowego
Audytorium i parkingu obok nowej biblioteki VB-TU Ostrawa [5].
Przed realizacj¹ ca³ego projektu nast¹pi³o sprawdzenie warunków geologiczno-energetycznych w rejonie wierceñ przez Politechnikê w Lund (Szwecja). W tym celu wykonano
Thermal Respons Test (TRT) oraz dwa otwory pilota¿owe.

Rys. 2. Nowe Audytorium VB-TU Ostrawa

Rys. 3. Pompy ciep³a Greenline D70 zainstalowane w podziemiach Nowego Audytorium
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Program realizacji du¿ego poligonu badawczego
Realizacja du¿ego poligonu badawczego (zaznaczono schematycznie na rysunku 1
jako VVP)  sk³ada³a siê w sumie z grupy 10 odwiertów eksploatacyjnych, które zosta³y
odwiercone w dwóch równoleg³ych rzêdach. S¹ to odwierty V071, V073, V075, V077
i V079 w jednym rzêdzie (po³udniowy profil) i V081, V082, V084, V086 i V088 z rzêdzie
równoleg³ym (pó³nocny profil). Obie serie otworów s¹ usytuowane w przybli¿eniu w kierunku wschód-zachód i oddalone od siebie o 10 m. Tak¹ sam¹ podzia³kê odleg³oci zastosowano pomiêdzy otworami w rzêdzie. Wszystkie odwierty zosta³y wyposa¿one w pary kolektorów polietylenowych o rednicy 32 mm. Kolektory wejciowe (tzw. zimne) zosta³y
wyposa¿one w czujniki temperatury Pt-1000, na g³êbokoci 20, 50, 100 i 140 m. Natomiast
kolektory wyjciowe (tzw. ciep³e) zosta³y wyposa¿one w ten sam typ czujników na g³êbokociach 20 i 100 m [5].
Otwory monitoruj¹ce  pierwotnie grupa 5 odwiertów (oznaczone na planie rysunku 1,
jako MV01 do MV05) odwierconych na planie ³uku porodku poligonu badawczego w kierunku mniej wiêcej pó³nocno-zachodnim. W otworach zainstalowano kolektory z PE, cztery z wymienionych otworów zosta³y wyposa¿one w rurki kolektorowe o rednicy 32 mm,
natomiast otwór o oznaczeniu MV03W jest wyposa¿ony w rurki 40 mm. W otworach
zainstalowano równie¿ zestawy czujników temperatury model Pt-1000 i umieszczono je
odpowiednio na g³êbokociach: 20 m, 50, 100 i 140. Na chwilê obecn¹ badania prowadzone
s¹ w czterech otworach monitoruj¹co-badawczych. Ze wzglêdu na prowadzone prace budowlane nowego pawilonu Wydzia³u Elektroniki i Informatyki w bliskim s¹siedztwie odwiert MV05 zosta³ wy³¹czony z u¿ytku. Na terenie poligonu zlokalizowano jeszcze jeden
odwiert badawczy KV01  znajduje siê on oko³o 10 m na po³udnie od odwiertu MV04.

Rys. 4. Wiertnica NORDMEYER DSB 2/10 podczas prac wiertniczych
na Ma³ym Poligonie Badawczym
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Zosta³ on wyposa¿ony w polietylenowe rurki Stüwe 63/51 mm z przemienn¹ perforacj¹
celem monitorowania d³ugotrwa³ego przep³ywu wód podziemnych oraz pomiaru i kontroli
ich temperatury. W tym celu w otworze zamontowano sondê pomiarow¹ Solinst Levellogger
3001, która rejestruje d³ugoterminowe zmiany poziomu wód gruntowych i wg³êbnych
w punkcie pomiarowym. Dane pomiarowe uwzglêdniaj¹ zmiany cinienia atmosferycznego,
w zwi¹zku z tym przy odwiercie ustawiono aparaturê pomiarow¹ do jego pomiaru.
Wszystkie otwory na terenie poligonów odwiercono wiertnic¹ firmy Nordmeyer DSB
2/10 a wykonawc¹ by³a firma Green Gas, DPB, a.s. Paskov (rys. 4).
3.

MA£Y POLIGON BADAWCZY

Podczas budowy Ma³ego Poligonu Badawczy wykorzystano dowiadczenia zdobyte
przy realizacji Du¿ego Poligonu Badawczego. Ka¿dy z odwiertów wyposa¿ono w szybik
technologiczny, umo¿liwiaj¹cych dostêp do wylotu odwiertu a tym samym do wyjcia rurek
PE, przewodów i skrzynek przy³¹czeniowych. Skrzynki przy³¹czeniowe zosta³y uszczelnione i umieszczone powy¿ej zasiêgu wód gruntowych. Okablowanie poprowadzono najkrótsz¹ drog¹ do budynku Centrum Badañ Energetycznych.
System Monitoruj¹cy Ma³ego Poligonu Badawczego
System monitorowania Ma³ego Poligonu Badawczego sk³ada siê z dwóch pomp ciep³a
(IVT typ Greenline E 11 Plus, o mocy grzewczej 2 × 11 kW), pod³¹czonych do dwóch
odwiertów o g³êbokoæ 140 m oraz grupy 9 odwiertów pomiarowych zlokalizowanych
w bliskim s¹siedztwie. Ma³y Poligon Badawczy s³u¿y do pomiaru wp³ywu dzia³ania pomp
ciep³a na górotwór, (w odró¿nieniu od Du¿ego Poligonu Badawczego ma wiêkszy zakres
pomiarowy w funkcji g³êbokoci). Dodatkowo zosta³ on wyposa¿ony w aparaturê kontrolno-pomiarow¹ s³u¿¹c¹ do pomiaru wp³ywu natê¿enia promieniowania s³onecznego na
górotwór w rejonie badañ oraz do testowania ró¿nego rodzaju czujników. System rozmieszczenia czujników w otworach badawczych pokazano na rysunku 5.
P³ytki otwór monitoruj¹cy MMV-1
P³ytki otwór monitoruj¹cy MMV-1 zosta³ odwiercony do g³êbokoci 20,5 m. Litologiê
przewiercanych warstw pokazano powy¿ej. Otwór zosta³ zarurowany do g³êbokoci 20,0 m
rurami o rednicy 75 mm. Wylot otworu zabezpieczono krótkim szybikiem z klap¹ (rys. 6).
Odwiert wyposa¿ono w czujniki temperatury Pt 1000 i DS18B20 umieszczone w dwóch
równoleg³ych liniach.
Do g³êbokoci 2 m czujniki rozmieszczono co 0,25 m, nastêpnie w przedziale g³êbokoci od 24 m czujniki zosta³y usytuowane w odleg³oci 0,5 m. Poni¿ej 4 m do koñcowej
g³êbokoci czyli 20,5 podzia³ka ich rozmieszania wynosi 1 m (patrz rys. 5). £¹cznie odwiert
zaopatrzono w 30 czujników temperatury typu Pt1000 i 30 równolegle umieszczonych
czujników kontrolnych DS18B20. Wszystkie czujniki pomiarowe s¹ pod³¹czone do centrum pomiarowego usytuowanego w Centrum Badañ Energetycznych (VEC), gdzie odbywa siê automatyczna rejestracja danych.
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Profil geologiczny p³ytkiego otworu
monitoruj¹cego MMMV1
0,0 do 0,3 glina
0,3–1,0 – ciemnoszary piaszczysty i³
1,0–2,0 – ciemno br¹zowy, lekko piaszczysty i³, suchy
2 ,0–3,0 – ciemno br¹zowy, lekko piaszczysty i³, suchy
3 ,0 – 4,0 – ciemno br¹zowy, lekko piaszczysty i³,
suchy
4 ,0–5,0 – ciemno br¹zowy, lekko piaszczysty i³,
plastyczny
5,0–6,0 – ciemno br¹zowy lekko piaszczysty i³,
wk³adki jasnoszarego i³u, suchy
6 ,0–7,0 – czerwono-br¹zowy, lekko ilasty piasek,
suchy
7,0–8,0 – jasnoszary ilasty piasek
8,0–9, 0 – jasnoszary ilasty piasek, plastyczny
9,0–10,0 – jasnoszary piasek ilasty , plastyczny
10,0–11,0 – ciemnoszary i³, plastyczny
11,0–12,0 – ciemnoszary i³, plastyczny
12,0–13,0 – ciemnoszary i³, plastyczny
13,0–14,0 – ciemnoszary i³, plastyczny
14,0–15,0 – ciemnoszary i³, plastyczny
15,0–16,0 – ciemnobr¹zowy ilasty piasek
16,0–17,0 – ciemnobr¹zowy, lekko ilasty piasek
17,0–18,0 – ciemnobr¹zowy piasek
18,0–19,0 – ciemnobr¹zowy piasek
19,0–20,0 – ciemnobr¹zowy piasek
20,0–21.0 – ciemnobr¹zowy piasek
1 – odwiert monitoruj¹cy z 17 czujnikami 17
2 – odwiert monitoruj¹cy z 15
3 – odwiert monitoruj¹cy z 8
4 – odwiert hydrogeologiczny
5 – otwory dla pomp ciep³a
6 – p³ytkie odwierty monitoruj¹ce z 30 czujnikami
SPW – statyczny poziom wód podziemnych

Rys. 5. Schemat rozmieszczenia czujników temperatury w otworach monitoruj¹cych i u¿ytkowych
Ma³ego Poligonu Badawczego

Rys. 6. Szybik p³ytkiego otworu monitoruj¹cego MMV-1
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P³ytki otwór monitoruj¹cy MMV-1 s³u¿y przede wszystkim do monitorowania zmian
temperatury w warstwie powierzchniowej (przypowierzchniowych warstwach) spowodowanych sezonowymi zmianami ich temperatury w ró¿nych porach roku. Na rysunku 7
przedstawiono urednione wartoci zmian temperaturowych w funkcji g³êbokoci uzyskane
w ró¿nych miesi¹cach: maj, sierpieñ i listopad 2011 roku.

Rys. 7. Przebieg zmian temperatury w funkcji g³êbokoci w otworze MMV-1
w miesi¹cach: luty, maj, sierpieñ, listopad w roku 2011
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4.

ANALIZA WYNIKÓW POMIAROWYCH

Niektóre pozycje literaturowe wskazuj¹, ¿e nawet w krajach skandynawskich na g³êbokoci oko³o 1012 m poni¿ej powierzchni terenu, nie wystêpuje roczna zmiana temperatury zale¿na od pory roku. Do tych g³êbokoci temperatura zmienia siê podobnie jak temperatura na powierzchni i jest ona mniej wiêcej zbli¿ona do rocznej redniej temperatury powietrza. Wiêkszoæ autorów ró¿nych publikacji z tego zakresu wskazuje jednak, ¿e rednia
roczna temperatura jest sta³a do tzw. przejciowej (neutralnej) strefy. Pod tym pojêciem
rozumie siê poziom g³êbokoci, do którego mog¹ wystêpowaæ d³ugoterminowe (z geologicznego punktu widzenia) temperaturowe zmiany wywo³ane zmian¹ klimatu czy sezonowoci¹ zmian temperatury. Od tego poziomu g³êbokoci nie obserwuje siê wp³ywu zmian
temperatury w funkcji czasu, a jej zmiana wraz z g³êbokoci¹ zale¿y wy³¹cznie od gradientu geotermicznego (stopnia geotermicznego) w³aciwego dla danego rejonu geologicznego.
Wzrost temperatury wraz z g³êbokoci¹ na wiêkszoci obszarów w Czechach z regu³y jest
pomiêdzy 2 do 3 oC na ka¿de 100 m g³êbokoci. Rysunek 8 przedstawia zmiany temperatury w funkcji g³êbokoci w przebiegu rocznym dla wybranych miesiêcy 2011 roku [3].
Analiza zmian przedstawionych na rysunku wskazuje, ¿e zmiany temperatury w przebiegu pór roku s¹ symetryczne, temperatura na g³êbokoci 1,2 do 1,5 m waha siê od 7o do
13 oC i przy g³êbokoci 18 m osi¹ga dla ca³ego roku wartoæ oko³o 10 oC.

Rys. 8. Zale¿noæ temperatury w funkcji g³êbokoci wg [3]

Pomiary wykonane na poligonach badawczych VSB-TU Ostrawa (rys. 8) wskazuj¹,
¿e w przebiegu rocznym zmiany temperatury w uk³adzie sezonowym nie s¹ symetryczne. Temperatura na g³êbokoci 1,2 do 1,5 m, w naszym przypadku waha siê od 7,5 do
17,5 oC, natomiast poczynaj¹c od g³êbokoci 18 m poziom temperatury ustala siê i wynosi
12 oC w ci¹gu ca³ego roku. Z rysunku 7 wynika równie¿ tendencja spadkowa tempera104

tury wraz z g³êbokoci¹ do strefy neutralnej (przejciowej), która na obszarze Ma³ego Poligonu Badawczego siêga na g³êbokoæ 35 do 40 m. Ten wynik uzyskano w innych otworach
badawczych o wiêkszej g³êbokoci, w których zanotowano sta³¹ temperaturê na poziomie 8 oC przy wymienionych g³êbokociach, co z kolei odpowiada redniej rocznej temperaturze na monitorowanym obszarze. Przebieg zmian intensywnoci wp³ywu warunków zewnêtrznych na zmiany temperatury w przypowierzchniowej warstwie górotworu zaprezentowano na rysunkach 9 i 10 dla tych samych miesiêcy w latach 2010 i 2011.

wrzesieñ 2010
padziernik 2010
wrzesieñ 2010
pa¿dziernik 2010

Rys. 9. Przebieg zmian temperatury w funkcji g³êbokoci w latach 20102011
w miesi¹cach wrzesieñ i padziernik w p³ytkim otworze monitoruj¹cym MMV-1
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Rys. 10. Przebieg zmian temperatury w funkcji g³êbokoci w latach 20102011
w miesi¹cach listopad i grudzieñ w p³ytkim otworze monitoruj¹cym MMV-1

Wynika z nich, ¿e najintensywniejsze zmiany i ró¿nica w przebiegu temperatur zachodz¹ do g³êbokoci ok. 5 m. Poni¿ej tej g³êbokoci przebieg spadku temperatury dla poszczególnych miesiêcy jest zbli¿ony. Z powy¿szego wynika, ¿e pewne schematy przedstawione
w literaturze nale¿y rozumieæ tylko, jako przybli¿one czy te¿ schematyczne. Rzeczywisty
rozk³ad profilu temperatury w warstwie powierzchniowej mo¿e byæ ustalony jedynie na
podstawie badañ przeprowadzonych in situ.
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Wiedza taka jest niezbêdna, zw³aszcza tam, gdzie planowane jest pozyskiwanie energii
z poziomych kolektorów umieszczanych w gruncie. W przypadku, gdy energia jest pozyskiwana z otworów wiertniczych za pomoc¹ umieszczanych w nich kolektorów, czyli pomp
ciep³a wp³yw zmian mo¿na ograniczyæ. W przypowierzchniowej warstwie mo¿na rozwa¿yæ wykonanie iniekcji oko³ootworowej z materia³ów o ró¿nej przewodnoci cieplnej lub
wykonaæ izolacjê przypowierzchniowej czêci otworu.
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