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Úvod do problematiky - zdroje primární energie 
pro systémy s tepelnými čerpadly
Systémy GSHP (Ground Source Heat Pump) – zdroj energie
představuje horninové prostředí v pevné či kapalné fázi

BHE – borehole heat exchanger – vrtaný tepelný výměník

GSHP closed-loop – skrze horninové prostředí (zvodněné) či vodní
prostředí prochází trubice s proudícím teplonosným médiem; tyto systémy
lze také využívat za příznivých podmínek (daných okolním horninovým
prostředím) jako podzemní zásobníky tepelné energie (Underground
Thermal Energy Storage; UTES)



Úvod do problematiky - zdroje primární energie 
pro systémy s tepelnými čerpadly
GSHP open-loop – voda je čerpána z jedné studny (tj. studna čerpací) a
do druhé studny zase zasakována (tj. studna vsakovací) či vypouštěna
do řeky nebo do jezera; v tomto případě je nutno se řídit v rámci legislativy
ČR Zákonem č. 254/2001 Sb., O vodách.



Výsledek projektu

1. Příprava komplexní metodiky pro rozhodovací proces investorů zvažujících 
možnosti uplatnění tepelných výměníků různých výkonů instalovaných do 
horninového prostředí jako obnovitelných zdrojů energie.

2. Klasifikace horninového prostředí Moravy a Slezska z pohledu jeho využití pro 
získávání a akumulaci tepelné energie formou tepelných výměníků 
instalovaných ve vrtech (BHE), a to včetně optimalizace instalací výměníků 
pro různě velké spotřebitele.

3. Zdokonalení technologie instalace tepelného výměníku ve specifickém 
horninovém prostředí popsaném spolehlivými parametry potřebnými pro jeho 
návrh a realizaci získanými kombinací „in situ“ testování, laboratorními 
zkouškami a následným modelováním transferu tepla.

Využití tepelné energie zemské kůry
pro zřizování obnovitelných zdrojů energie
včetně ověření možnosti akumulace tepla

Program: TA – Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
Podprogram: Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí

č. TA 01020932



MODUL 1: Horninové prostředí – rajonizace horninového prostředí dle tepelných vlastností v mělké 
zóně na území Moravy a Slezska.

MODUL 2: Měření a kvantitativní analýza tepelných parametrů horninového prostředí in situ.

MODUL 3: Modelování transferu tepla v horninovém prostředí pro tepelné výměníky (Borehole Heat 
Exchanger – BHE).

a) Teorie a vývoj softwaru.

b) Modelování transferu tepla v horninovém prostředí nízkoteplotního 
výzkumného polygonu BHE v areálu VŠB-TUO a vysokoteplotního polygonu 
GG DPB.

c) Modelování transferu tepla ve vybraných horninových masivech na území ČR z pohledu 
realizace BHE. 

MODUL 4: Projektování a technologie výstavby BHE (ve specifickém horninovém prostředí 
popsaném spolehlivými parametry potřebnými pro jeho návrh a realizaci, získanými kombinací „in 
situ“ testování, laboratorními zkouškami a následným modelováním transferu tepla v horninovém 
prostředí).

MODUL 5: Poloprovozní ověření teoretických předpokladů a modelů získávání a akumulace tepla 
pomocí BHE na polygonech VŠB – TUO a GG DPB.

Jednotlivé moduly



Modul 1: Charakteristika a rajonizace horninového prostředí dle 
tepelných vlastností pro projektování a technologii výstavby BHE 
(Borehole Heat Exchanger)

Zásadní údaje o horninovém prostředí:

1. Základní makrostruktura horninového masivu a jeho stratifikace.

2. Petrografická charakteristika horninového materiálu (všech typů hornin) v aktivní 
zóně.

3. Saturace vodou v otevřeném pórovém systému horninového materiálu.

4. Hydrogeologická charakteristika horninového masivu, zejména proudění 
podzemní vody.

5. Tepelná vodivost horninového masivu či jeho dílčí části.

6. Tepelná kapacita horninového masivu.



http://dap.vsb.cz/geobase

Relační databáze

Základní zdroj informací:

1. O horninovém prostředí obecně.

2. O vlastnostech tohoto horninového prostředí získaných z různých zdrojů.



Schematické zobrazení části rajonové geologické
mapy severní Moravy a Slezska
(dle podkladů ČÚZK a ČGS)

Charakteristika horninového prostředí (I)



Tvorba komplexního modelu horninového prostředí

3D model horninového prostředí areálu VŠB – TUO se zobrazením tří základních horninových formací:
a) kvartér červenohnědá
b) terciér šedožlutá (spodní karbon)
c) kulm šedá



Modul 2: Měření a kvantitativní analýza tepelných parametrů 
horninového prostředí „in-situ“

1. Návrh,realizace a pilotní provoz speciálního záznamového a řídícího zařízení 
systémů BHE:

toto zařízení registrováno jako funkční vzorek 106/08-12-2011_F: 
„Autonomní systém pro sběr dat a diagnostiku chyb“.

2. Návrh měřicího polygonu v areálu partnera projektu, tj. ve firmě Greengas DPB 
a. s.

3. Návrh, realizace a provozování webového portálu na adrese:

http://tepelnacerpadla.vsb.cz.

4. Provedení a vyhodnocení 15 testů teplotní odezvy horninového masivu (TRT 
experimenty). Vytvoření metodiky realizace a vyhodnocování testů tepelné 
odezvy (tj. metodika TRT experimentů).

5. Návrh a realizace měřicí jednotky pro měření teplot ve vrtech.



Modul 2: Měření a kvantitativní analýza tepelných parametrů 
horninového prostředí „in-situ“

Blokové schéma datového přenosu z technologie 
monitorovacích vrtů do hierarchicky vyšších vrstev 

(databáze, webový server)

Fyzická realizace rozváděče pro datový přenos z 
technologie monitorovacích vrtů do hierarchicky 

vyšších vrstev



Modul 2: Měření a kvantitativní analýza tepelných parametrů 
horninového prostředí „in-situ“

Měřicí jednotka pro měření teplot ve vrtech:

■ Návrh koncepce měřicí jednotky
pro měření teplot ve vrtech.

■ Pořízení a realizace HW systému.

■ Realizace SW systému.

■ Sestavení, ověření a doladění
funkčnosti.

■ Laboratorní pilotní provoz
v laboratorních podmínkách.

■ Registrováno jako funkční vzorek 134/18-12-2013_F: „Modulární zařízení pro 
vzdálené monitorování veličin s energetickým managementem“.



Realizace „měřicího kufru“:

■ Toto zařízení bylo realizováno
a nasazeno v květnu 2013.

■ Určeno pro rychlé měření
neovlivněných/ovlivněných
teplotních profilů vrtů.

■ Obsahuje PLC B&R X20 CP1484
coby datový koncentrátor
pro analogové/digitální signály.

■ Z hlediska datového přenosu
funguje na stejném principu
jako v případě autonomních měřicích
modulů, neobsahuje však dálkový
přenos dat.

Modul 2: Měření a kvantitativní analýza tepelných parametrů 
horninového prostředí „in-situ“



Modul 3: Modelování transferu tepla v horninovém prostředí pro 
tepelné výměníky (Borehole Heat Exchanger - BHE)

Hodnocení horninového prostředí z hlediska vhodnosti pro instalaci různě
velkých systémů tepelných čerpadel využívajících geotermální energii
(tj. GSHP; closed-loop, systém země / voda), kdy tepelným výměníkem
v horninovém prostředí je vrtaný tepelný výměník (Borehole Heat
Exchanger; BHE), který může sloužit i jako akumulátor nadbytečné
tepelné energie.

 Část 1 Optimalizace akumulace tepelné energie v horninovém prostředí

 Část 2 Optimalizace odběru tepelné energie systémem BHE na lokalitě
pro výstavbu administrativní budovy Red House Development s.r.o. –
využití komponenty OPTIM.



Modul 3: Modelování transferu tepla v horninovém prostředí pro 
tepelné výměníky (Borehole Heat Exchanger - BHE)

Numerické modelování přenosu tepla v horninovém prostředí:

1. Software FEFLOW – DHI WASY, Berlín (SRN).

2. Metoda konečných prvků (FEM) – simulace konduktivního i konvekčního vedení 
tepla.

3. Plná škála okrajových podmínek (BCs), a to včetně tepelných výměníků (BHE).



Modul 3: Modelování transferu tepla v horninovém prostředí pro 
tepelné výměníky (Borehole Heat Exchanger - BHE)

Lokalita Paskov – areál firmy GreenGas DPB, a. s.:

Cíl: Využití kalibrovaného numerického modelu pro optimalizaci provozu systému 
akumulace tepla prostřednictvím BHE – návrh optimálních nabíjecích a vybíjecích 
cyklů.



Zkušební polygon Green Gas DPB, 
a.s.

■ Vysokoteplotní
■ Vstupní teplota do vrtů až 95 °C

■ Celková délka vrtů 1.100 m
■ Energetické vrty 16 x 60 m
■ 2U trubice, síť s roztečí 2.5 m
■ Monitorovací vrty 80 m, 15 m

■ Monitorování teploty
■ Teplonosného média ve vrtech
■ Teploty horninového prostředí

■ Monitorování dodaného a 
odebraného tepla

Kompatibilita s polygonem VŠB – TU 
Ostrava.



„Sezónní podzemní zásobník tepla – BTES“
Ostrava 24.6.2014

Zkušební polygon Green Gas DPB, a.s. – povrch BTES



„Sezónní podzemní zásobník tepla – BTES“
Ostrava 24.6.2014

Zkušební polygon Green Gas DPB, a.s. – finální úprava



Zkušební polygon Green Gas DPB, a.s.



http://tepelnacerpadla.vsb.cz

On-line vizualizace



Charakteristika horninového prostředí

Vlevo a uprostřed: dokumentace vrtného profilu monitorovacího vrtu VM1
Vpravo: dokumentace řezu horninovým prostředím v místě zásobníku tepla

na lokalitě Paskov se zvýrazněným zvodněným horizontem (modrá barva)



Modul 3: Modelování transferu tepla v horninovém prostředí pro 
tepelné výměníky (Borehole Heat Exchanger - BHE)

Charakteristika horninového prostředí:

1. Geologický profil– kvartér (0 m až 8,5 m), suché černé jílovce těšínsko-
hradišťského souvrství (8,5 m až 80 m).

2. Přípovrchová vrstva – zvodněný kvartér (3,5 m až 8,5 m) tvořený navážkou a 
jílovitými povodňovými hlínami, od hloubky 3 m na bázi hrubozrnného štěrku 
(terasa Ostravice).

3. Diskretizace 30 vrstev – vrstvy (1 až 2; mocnost 10 cm), 3 vrstvy navážek, 4 
vrstvy štěrku, 21 vrstev jílovce.



Zobrazení tepelných charakteristik ve 3D modelu horninového 
prostředí

Prostorový model horninového prostředí v zásobníku tepla (lokalita Paskov):
a) zobrazený coby litologický profil v jednotlivých vrtech zásobníku
b) proložený dvěma kolmými řezy reprezentující tepelnou vodivost tohoto horninového prostředí



Modul 3: Modelování transferu tepla v horninovém prostředí pro 
tepelné výměníky (Borehole Heat Exchanger - BHE)

Vymezení zájmové oblasti:

1. Zájmová oblast – orientace ve směru proudění, výměra 1139 m na 765 m.

2. Triangulace – dle Delaunayova algoritmu.

3. Síťování – superelementy jsou definovány na základě tzv. supermeshových
uzlů a fixovány z důvodu optimalizace sítě (tj. 236490 prvků, šestiuzlová 
triangulární prizmata).



Modul 3: Modelování transferu tepla v horninovém prostředí pro 
tepelné výměníky (Borehole Heat Exchanger - BHE)

Diskretizace oblasti:



Modul 3: Modelování transferu tepla v horninovém prostředí pro 
tepelné výměníky (Borehole Heat Exchanger - BHE)

Diskretizace oblasti – detail sítě:



Řešení je založeno na Al-Khoury numerické strategii (Al Khoury et al. 2005,
2006) upravené ve FEFLOW: zdokonalení vztahů pro výpočet tepelných
odporů BHE, integrace 1D BHE do maticového systému konečných prvků
obdobně jako pro planární prvky (tektonika), přímé a nesekvenční (ne-iterační)
propojení 1D prvků s diskretizovaným průlinovým prostředím.

Alternativně možno simulovat lokální procesy v rámci BHE analyticky za
předpokladu lokálních stacionárních podmínek, kdy k tepelné rovnováze mezi
vstupní a výstupní trubicí dochází pro danou teplotu na stěně vrtu okamžitě -
Eskilson a Claesson (1988) - vhodná alternativou zejména pro dlouhodobé
predikce. Tato metoda je vysoce efektivní, přesná a robustní, avšak naprosto
nevhodná pro predikce tepelné odezvy v řádu hodin. Není možno ji tedy volit
pro numerické vyhodnocení testů tepelné odezvy (TRT).

Implementace okrajové podmínky BHE ve FEFLOW



Modul 3: Modelování transferu tepla v horninovém prostředí pro 
tepelné výměníky (Borehole Heat Exchanger - BHE)

Konceptualizace přestupu tepla v rámci BHE:

2U BHE je schematizován 8 komponentami: 
dva vstupy (in) označené jako i1 a i2,
dva výstupy (out) označené jako o1 a o2,
injektážní materiál, rozdělený do 4 zón, 
označený jako g1, g2, g3, g4.



Parametr Kapalina Trubice Injektáž

Objemová
tepelná 
kapacita ρc 
[MJ∙m-3∙K-1] 

4,185 pro 60 
°C 

2,185  1,86 

Tepelná 
vodivost  λ  

[J m-1∙s-1∙K-1] 

0,651 pro 60 
°C 

0,4 pro 60 °C 0,593

Viskozita 
[kg∙m-1∙s-1] η 

0,000466 pro 
60 °C 

- - 

 

Modul 3: Modelování transferu tepla v horninovém prostředí pro 
tepelné výměníky (Borehole Heat Exchanger - BHE)

Fyzikální parametry BHE:



Parametr 

Hloubka vrtu 60 m

Poloměr vrtu 60 mm 

Vzdálenost trubic není konstantní, w – 4 cm, s – 
5,5 cm 

Vnější poloměr vstupní
trubice 

32 mm 

Vnější poloměr výstupní 
trubice 

32 mm 

Tloušťka stěny vstupní
trubice 

2,9 mm 

Tloušťka stěny výstupní 
trubice 

2,9 mm 

 

Modul 3: Modelování transferu tepla v horninovém prostředí pro 
tepelné výměníky (Borehole Heat Exchanger - BHE)

Geometrické vlastnosti BHE:



kombinace II. okrajové podmínky – tepelný tok na spodní hranici a I. 
okrajové podmínky na svrchní a bočních hranicích

Advekce simulována v horizontu 3 – 8 m.

Tepelné charakteristiky vrstev na základě TRT testů

Modul 3: Modelování transferu tepla v horninovém prostředí pro 
tepelné výměníky (Borehole Heat Exchanger - BHE)

Okrajové podmínky:



Simulace nabíjecího cyklu 13 měsíců, 6 měsíců samovolného vybíjení, 
vrty zapojeny do 8 smyček – loopů
Monitoring teplot

Kalibrace a výsledky modelu:



Srovnání teplot pro čidlo VM3
Hloubka 15 m

Modul 3: Modelování transferu tepla v horninovém prostředí pro 
tepelné výměníky (Borehole Heat Exchanger - BHE)

Kalibrace a výsledky modelu:



Simulované teploty v kalibračních bodech

Modul 3: Modelování transferu tepla v horninovém prostředí pro 
tepelné výměníky (Borehole Heat Exchanger - BHE)

Kalibrace a výsledky modelu:



Simulované teploty na vstupu a výstupu z tepelného výměníku

Modul 3: Modelování transferu tepla v horninovém prostředí pro 
tepelné výměníky (Borehole Heat Exchanger - BHE)

Kalibrace a výsledky modelu:



Teplotní profil BHE, černě injektáž, červeně vstupní větev, modře 
výstupní větev, dva vrty ve smyčce

Modul 3: Modelování transferu tepla v horninovém prostředí pro 
tepelné výměníky (Borehole Heat Exchanger - BHE)

Kalibrace a výsledky modelu:



Modul 3: Modelování transferu tepla v horninovém prostředí pro 
tepelné výměníky (Borehole Heat Exchanger - BHE)

Teplotní profily a charakter teplotního pole:



3
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Výsledky optimalizace 
Simulované scénáře:

 Optimalizace délky nabíjecích a vybíjecích cyklů,
 Odhad množství tepla uloženého do horninového prostředí,

které může být zpět odebráno (výpočet ztrát – disipace v
horninovém prostředí).

Simulace nabíjecích cyklů
Bilance 
ukládání 
tepla do 
zásob

Výtěžnost tepla – 33, 65 a 80%

Optimum výtěžnosti 65%
80% přetěžování systému
33% dlouhodobý nárůst teploty



Rapantova, N., Pospisil, P., Koziorek, J., Vojcinak, P., Grycz, D., Rozehnal, Z.
Optimisation of experimental operation of borehole thermal energy storage.
Applied Energy 181:464 - 476 · November 2016. DOI:
10.1016/j.apenergy.2016.08.091



Optimalizace odběru tepelné energie systémem BHE 
na lokalitě pro výstavbu
administrativní budovy Red House Development s.r.o.

 Numerická simulace systému GSHP na základě sběru geologických 
informací, sestavení geologického modelu a výsledků testů tepelné 
odezvy.

 Použitý sofware FEFLOW (DHI WASY Berlín).

 Vývoj optimalizačních procedur – rozvoj aplikace OPTIM (metoda 
SIMPLEX)  – technicko-ekonomická optimalizace hloubek vrtů a 
množství tepla odebíraného z jednotlivých vrtů



4
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Optimalizace GSHP na lokalitě RedHouse
Development a.s.



Typická instalace GSHP typu země - voda

Realizační a provozní náklady

• Hloubka vrtu
• Rychlost cirkulace – oběhové 

čerpadlo
• Příkon kompresoru – vstupní a 

výstupní teplota



Setup simulace GSHP  v prostředí FEFLOW

Editor dat BHE

FEFLOW prostorová diskretizace a poloha vrtu



Běh simulace BHE v prostředí FEFLOW

Teplotní profil Výsledky simulace

BHE Temperature Grout
BHE Temperature In
BHE Temperature Out



Komponenta OPTIM - minimalizace nákladů GSHP

F Cílová funkce

F minimalizace -->  Simplexová metoda

Omezení TempIn 	0



FEFLOW simulace – výsledek po optimalizaci

Teplotní profil Výsledky simulace



Běh simulace GSHP v prostředí FEFLOW –
minimalizace nákladů

TempRef 	35	°C	 podlahové	topení

F1 ………	Náklady		na	realizaci	vrtu
F2	………	Náklady		na	spotřebu		energie	kompresoru za 20	let
F3	………	Náklady		na	spotřebu		energie	oběhového	čerpadla	za 20	let

Iteration# Depth TempRef –
TempOut FlowRate TempIn F F1 F2 F3

[m] [°C] [m3/day] [°C] CZK CZK CZK CZK

0 150,0 27,60 25,0 4,00 372 635 180 000 165 335 27 300

1 104,7 29,45 54,0 4,03 361 025 125 640 176 417 58 968

2 80,3 31,40 56,6 2,18 346 266 96 360 188 099 61 807

3 83,9 32,26 35,4 0,31 332 587 100 680 193 250 38 657

4 77,2 32,00 40,0 0,95 328 013 92 640 191 693 43 680

5 70,6 32,68 39,8 0,27 323 948 84 720 195 766 43 462



FEFLOW simulace – optimalizace realizačních a provozních
nákladů

Jednoduché GSHP
• Hloubka vrtu
• Rychlost cirkulace – oběhové čerpadlo
• Příkon kompresoru – vstupní a výstupní teplota

Projekt GSHP
• Analýza podmínek vymrzání
• Zahrnutí sezóny topení i chlazení
• Časové řady pro okrajové podmínky (teplota na povrchu, …)
• Geometrie BHE – Jednoduchý nebo dvojitý U-shape, geometrie 

potrubí
• Vyhodnocování TRT testů

Pole GSHP
• Viz výše a navíc:
• Uspořádání vrtného pole
• Optimalizace vzdáleností vrtů
• Efekt pohybu podzemní vody



• Výzkum tepelných vlastností injektážních směsí a materiálů kolektorů.
• Hodnocení vývoje přípovrchové zóny.
• Vývoj stratifikované injektáže.
• Stanovení externích a interních zdrojů na tepelné regeneraci

horninového masivu při intervalových odběrech tepla.

Modul 4: Projektování a technologie výstavby BHE (Borehole Heat 
Exchanger)



Modul 4: Projektování a technologie výstavby BHE (Borehole Heat 
Exchanger)



Modul 4: Projektování a technologie výstavby BHE (Borehole Heat 
Exchanger)



mělký monitorovací vrt (č. 6)

rozmístění snímacích čidel (Pt 1000)

Modul 4: Projektování a technologie výstavby BHE (Borehole Heat 
Exchanger)



teplotní segmentace stvolu vrtu; prezentace zón 
ovlivnění 

teplotní segmentace stvolu vrtu; změny teploty s hloubkou 
– zimní minimum a letní maximum 

Modul 4: Projektování a technologie výstavby BHE (Borehole Heat 
Exchanger)



Thermo STEND řady S

Modul 4: Projektování a technologie výstavby BHE (Borehole Heat 
Exchanger)



Modul 4: Projektování a technologie výstavby BHE (Borehole Heat 
Exchanger)



Děkuji za pozornost


