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MODELOVANIE TEPLOTNÉHO OVPLYVNENIA PODZEMNEJ
VODY PREVÁDZKOU TECHNOLÓGIE TEPELNÝCH ČERPADIEL
POMOCOU PROGRAMU TOUGH2
MODELLING THE GROUNDWATER HEAT INFLUENCE BY HEAT PUMP OPERATION
WITH THE HELP OF TOUGH2 MODEL
Dav id K rčmá ř, Tibo r Ková cs, Kamila Hoda sová, Renáta Fľaková, Zla t ica Že nišová
ABSTRACT
There has been increasing recent use of heat pump technology to heat and cool buildings in Bratislava
and its surrounds. Groundwater is the heat source most often used in this technology and important
aquifer hydraulic and thermal parameters must be known for effective use of this source. Combined
data from numerical groundwater flow modelling and aquifer heat transfer enables prediction of the
temporal development of the pumped groundwater temperature. The calculation results allow
optimisation of the following well technology; the number of wells, their spatial distribution and
pumped and recharge quantities. The TOUGH2 program was used here to model temperature
development in pumped and recharge water in the town Ivanka pri Dunaji. Numerical modelling
identified the physical processes required for the appropriate calculations, so that the numerical
simulation results are sufficiently accurate to approximate the actual observed situation. Our paper
confirms that TOUGH2 is a suitable tool for calculating study area changes in groundwater temperature
resulting from heat pump operation.
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ÚVOD
Využívanie tepla podzemnej vody pomocou
tepelných čerpadiel sa stáva v posledných rokoch
populárnou technológiou vzhľadom na ekonomické
a ekologické výhody. Priaznivé hydrogeologické
podmienky v Bratislave a jej okolí umožňujú rast
využívania technológie tepelných čerpadiel využívajúce
podzemnú vodu ako zdroj tepla. Prvé technológie
v Bratislave boli uvedené do prevádzky ešte
v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Dnes ich
počet narastá. Technológie sa využívajú buď len na
chladenie alebo len na vykurovanie budov, alebo sú
využívané
kombinovane.
Čerpané
a vsakované
množstvá podzemnej vody sú od niekoľkých litrov až

po niekoľko desiatok litrov za sekundu. Problémom je,
že veľká časť technológií tepelných čerpadiel bola
uvedená do prevádzky bez adekvátnych výpočtov
overujúcich možnosť využívania požadovaných
množstiev podzemnej vody a tepelnej energie
z existujúcich prírodných zdrojov. To v niektorých
prípadoch spôsobilo, že energetické požiadavky
technológie presiahli prírodné možnosti a technológie
nemohli byť prevádzkované na plný projektovaný
výkon. Preto je potrebné riešiť pomocou analytických
alebo numerických metód ovplyvnenie prírodného
prostredia prevádzkou takýchto zariadení. Naša štúdia
sa snaží ukázať možnosť využitia modelovania na tieto
účely.
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Jednou z možností posudzovania transportu tepla
vplyvom prevádzky tepelných čerpadiel je využitie
analytických vzťahov. Široký prehľad analytických
metód aj s ukážkami programového kódu je v práci
Stauffer et al. (2014). Autor v svojej práci uvádza aj
príklady legislatívy z rôznych štátov, ktorá sa používa
pri schvaľovaní projektov na inštaláciu tepelných
čerpadiel. Nájdeme tu aj analytický vzťah, ktorý sa
používa v Nemecku na posudzovanie tepelného vplyvu
prevádzky tepelných čerpadiel. Pre zložitejšie
podmienky je však výhodnejšie použiť numerické
metódy riešené pomocou modelovania. Veľmi často sa
používa populárny program MT3DMS (Zheng et al.,
1999). Tento program však neuvažuje so zmenou
hustoty a viskozity vody vplyvom zmeny teploty. Ak
rozdiel teplôt nie je väčší ako 15 °C, tak chyba výpočtu
je zanedbateľná (Ma, Zheng, 2010), a preto má široké
možnosti uplatnenia (Alberti et al., 2012; Hecht-Mendéz
et al., 2010; Beretta et al., 2013). Ak je potrebné
zohľadniť aj vplyv zmeny hustoty, tak je vhodnejšie
použiť iné programy, ako napríklad program SEAWAT
(Thorne et al., 2006), ktorý je spojenou verziu programu
MODFLOW a MT3DMS (Langevid et al., 2010).
Príklad využitia tohto programu je napríklad v práci
Vandenbohede et al. (2011). Veľmi často používaným
programom je aj FEFLOW (Diersch, 2014), ktorý je
založený na metóde konečných prvkov a ktorý má
priamo v sebe zahrnutú možnosť zadávania tepelných
čerpadiel a riešenie transportu tepla vplyvom ich
prevádzky (Shu et al., 2017; Piga et al., 2017; Bottarelli,
Yousif, 2017; Rapantová et al., 2016). Problematika
transportu tepla bola riešená aj v diplomových
a dizertačných prácach (Chiasson, 1999; Méndez, 2008;
Molina-Giraldo, 2011).
V našej práci sme použili program TOUGH2.
História programu TOUGH2 siaha do 90. rokov
20. storočia, kedy bol vyvinutý v národnom laboratóriu
Lawrence Berkeley v Kalifornii (Pruess et al., 1999).
TOUGH2 numericky simuluje neizotermické viac
zložkové a viac fázové prúdenie tekutín v dvoj alebo
v trojrozmernom geologickom prostredí s medzizrnovou
priepustnosťou alebo s puklinami (Pruess et al., 2012).
TOUGH2 sa stal dôležitým, celosvetovo využívaným
nástrojom pri optimalizácii využívania geotermálnej
energie na výrobu obnoviteľnej energie. Obsahuje
niekoľko rôznych modulov rovnice stavu (EOS −
Equation of State), a preto môže byť použitý na
modelovanie mnohých druhov geotermálnych polí.
Pruess et al. (2004) a Finsterle et al. (2014) vo svojich
publikáciách spracovali prehľad histórie, vývoja, výhod
a možností budúceho rozvoja programu TOUGH2.
Technický opis programu, zahrňujúci metodiku
a charakterizáciu
numerického
modelovania
je
obsiahnutý v práci Zheng et al. (2009). Ďalšie praktické
použitie programu TOUGH2 pre aplikácie tepelných
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čerpadiel je uvedené napríklad v prácach Kim et al.
(2015) alebo Yu et al. (2016).
Numerický model TOUGH2 je veľmi komplexný.
Umožňuje modelovať celú škálu hydraulických
a transportných procesov. To sa ukázalo ako veľmi
vhodné pre riešenie reálnej prevádzky technológie
tepelných čerpadiel. Pri štúdii sme sa zamerali na
vyhľadanie najpodstatnejších parametrov a dejov
s cieľom zistiť, či získané údaje z monitorovania
a použitie programu TOUGH2 umožňujú získať
dostatočne presný odhad vývoja teplôt v podzemnej
vode.
Modelové územie je plošne malé a je ho možné
z hľadiska geologických pomerov schematizovať. Na
povrchu sa nachádza asi 2 m hrubá vrstva pieskov. Pod
nimi je vrstva piesčitých štrkov hrúbky asi 8 m.
V podloží štrkov sa nachádzajú nepriepustné neogénne
íly. Hladina podzemnej vody kolíše zhruba v rozmedzí
2 m až 4 m pod terénom, takže sa takmer vždy nachádza
pod vrstvou pieskov a vytvára tak zvodnenú vrstvu
s voľnou hladinou.
METODIKA PRÁCE
V rámci riešenia projektu APVV-14-0174 "Nové
metódy prieskumu pre tepelné čerpadlá typu voda-voda"
(ďalej len "projekt") je od 21. 6. 2016 monitorovaná
lokalita v Ivanke pri Dunaji, kde na chladenie a vykurovanie výrobnej haly používajú tepelné čerpadlo (obr. 1
a obr. 2). Na lokalite je využívaný jeden čerpací vrt
a jeden vsakovací vrt. Na účely monitorovania bolo
vybudovaných šesť monitorovacích vrtov P-1 až P-6.
Na susednom pozemku sa nachádza vrt NV-1, ktorý bol
použitý na meranie neovplyvnenej teploty podzemnej
vody, nakoľko sa nachádza v dostatočnej vzdialenosti
od vsakovacieho vrtu (obr. 1). Monitorovacie vrty boli
vybudované ako narážané perforované oceľové rúry
s priemerom 49 mm a hĺbkou 6 m. Počas monitoringu
bolo zistené, že teplota podzemnej vody meraná
v čerpacom vrte je ovplyvnená chodom čerpadla, keďže
čerpadlo pri čerpaní je chladené prúdom vody a umelo
tak zvyšuje teplotu vody vo vrte. Taktiež bolo zistené,
že čerpaná voda je používaná aj na zavlažovanie
trávnikov, takže 18. 8. 2016 bolo zastavené monitorovanie na tomto vrte, nakoľko namerané údaje neboli použiteľné. Vrt P-5 bol 28. 10. 2016 zničený pri stavebných
prácach a nebolo ho možné ďalej monitorovať.
Vo všetkých vrtoch boli umiestnené datalogery
Solinst-Junior, ktoré merajú zmenu hladiny podzemnej
vody pomocou tlakového snímača. Datalogery sú
umiestnené 5,5 m pod terénom, čo znamená minimálne
1,5 m pod hladinou podzemnej vody. Vo vrte P-1 bol
umiestnený 10 cm pod úrovňou terénu barologer od
firmy Solinst, ktorý meria zmeny barometrického tlaku
a slúži na kompenzáciu meraní datalogerov. Pri
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kompenzácii sa od celkového tlaku odčíta tlak vzduchu
a ostane len tlak vodného stĺpca, ktorý sa následne
prepočíta na výšku vodného stĺpca. Datalogery
a barologer merajú tiež teplotu pomocou teplotného
senzora RTD (platinum resistance temperature detector)
s rozlíšením teploty 0,1 °C. Interval záznamu je 15
minút, pretože čerpanie a vsakovanie je riadené podľa

Obr. 1 Situácia záujmovej lokality
Fig. 1 Schematic map of the study area
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potreby tepelným čerpadlom a prebieha vždy
krátkodobým (od pár desiatok sekúnd do pár minút)
čerpaním a vsakovaním. Nie je možné nastaviť kratší
interval snímania vzhľadom na kapacitné možnosti
datalogerov a objem dát. Daný interval je však
postačujúci na podrobnú analýzu zmeny hladiny
podzemnej vody a transportu tepla (obr. 2).
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Obr. 2 Schematický rez modelovým územím
Fig. 2 Schematic cross section of the model area

Pri riešení prúdenia podzemnej vody vplyvom
čerpania je potrebné poznať objem čerpanej vody. Na
našej lokalite však z technických dôvodov nebolo
možné monitorovať čerpané a nalievané množstvá.
Tieto hodnoty sú však nenahraditeľným vstupom do
výpočtov, lebo podmieňujú bilančne správny výpočet
pre množstvá podzemnej vody a tepelnej energie. Na
lokalite však bola robená čerpacia a nalievacia skúška
na čerpacom a nalievacom vrte (Žitňan, 2012). Vďaka
tomu boli k dispozícii pre niektoré čerpané množstvá
z čerpacej skúšky hodnoty zníženia vody vo vrte. Potom
pomocou prepočtu sa z nameraných znížení z monitoringu vypočítalo neznáme čerpané množstvo.
Zapínanie a vypínanie čerpadla pri prevádzke
tepelného čerpadla prebieha veľmi často (obr. 3).

V modelovacom programe TOUGH2 však nie je možné
modelovať priebeh čerpania a nalievania tak detailne.
Preto bolo použité zjednodušenie, modelovaný časový
úsek (od 21. 6. 2016 do 7. 3. 2017) bol rozdelený na 22
časových úsekov – periód. Z nameraných hodnôt boli
pre každú periódu určené sumárne čerpané a nalievané
množstvá a sumárne množstvá tepelnej energie dodané
do zvodnenej vrstvy. Zo sumárnych hodnôt boli do
programu TOUGH2 pre každú periódu zadané
priemerné odoberané množstvá podzemných vôd
a priemerná tepelná energia dodávaná do zvodnenej
vrstvy v jednom kilograme nalievanej vody (špecifická
entalpia). Tým bolo zabezpečené, že do výpočtov
vstupovala rovnaká bilancia množstiev podzemnej vody
a tepla, ako bola zistená meraniami (obr. 4).
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Obr. 4 Množstvo vody a tepla v nalievacom vrte vstupujúcej do výpočtu
Fig. 4 Amount of water and heat in the infiltration well entering calculation

Na modelovanie transportu tepla vo zvodnenej
vrstve bol použitý program TOUGH2. Hmotnostná
a energetická rovnováha, riešená v TOUGH2, môže byť
zapísaná v tvare (O’Sullivan, 2012):

d
Ak dV = −  nFk dA +  qk dV
dt V
A
V

(1)

kde V je objem skúmaného priestoru, ktorý
ohraničuje plocha A. Množstvo Ak predstavuje hmotnosť
zložky alebo energiu na jednotku objemu, pričom k
označuje hmotnostné zložky (voda, vzduch, plyn,
rozpustené látky, ...). Fk označuje hmotnostný alebo
tepelný tok a qk označuje zdroj alebo úbytok
hmotnostných zložiek alebo energie v objeme V. n je
normála povrchového prvku dA, ktorá smeruje do
vnútra objemu V.
Všeobecná forma výrazu hromadnej akumulácie je:

Ak = ϕ  S β ρ β X βk
β

(2)

Celková hmotnosť zložky k sa získa sumáciou nad
kvapalnými fázami s indexmi β (kvapalina, plyn, fáza).
φ je pórovitosť, Sβ je nasýtenosť fázy β (t.j. frakcia
objemu pórov obsadená fázou β), ρβ je hustota fázy β,
a Xβκ je hmotnostný podiel zložky k prítomnej vo fáze β.
Pre množstvo tepelnej energie je potrebné zohľadniť aj
vplyv horninového prostredia:

Ae = (1 − ϕ ) ρ r crT + ϕ  ρ β uβ S β

(3)

β

kde T je teplota, ρr je hustota a cr tepelná kapacita
horninového prostredia, uβ je vnútorná energia fázy β.
Tok každej z komponent Fk v rovnici (1) je počítaný
z príspevkov všetkých fáz Fβ.
Počet množstiev, pre ktoré je potrebné vyriešiť
rovnovážnu rovnicu, je určený rovnicou stavu (EOS),
ktorá bola vybraná na simuláciu geotermálneho
systému. EOS sa vyberá zvážením dôležitých vlastností
simulovaného systému a povahou problémov, ktoré sa
skúmajú. V tejto práci boli použité rovnice stavu EOS1
pre vodu a energiu.
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Nepresnosťou v použitom EOS1 bolo, že
neumožňoval do transportu tepla zahrnúť hydrodynamickú disperziu. Pri povahe riešeného prípadu však
toto obmedzenie nespôsobovalo závažnú chybu. Tok
tepla konvektívnym prenosom, teda prúdením
podzemnej vody, bol doplnený aj vedením tepla vo
zvodnenom prostredí a aj v suchej hornine. Pre každú
látku a každú jej fázu bola definovaná tepelná vodivosť
a tepelná kapacita. Prúd každej fázy Fβ je v programe
TOUGH2 vyjadrený multifázovou verziou Darcyho
zákona:

Fβ = −

k ⋅ k rβ

νβ

(Δp + ρ g )
β

(4)

kde k je tenzor vodivosti, krβ je relatívna vodivosť
fázy β, νβ je jej viskozita, p je tlak a g je vektor
gravitačného zrýchlenia.
Uvedené rovnice kontinua sú v TOUGH2 riešené
numerickou metódou integrálnych konečných diferencií
(Edwards, 1972; Narasimhan, Witherspoon, 1976).
Priestorová a časová diskretizácia má za následok súbor
silne spojených nelineárnych algebraických rovníc,
s časovo závislými primárnymi termodynamickými
premennými. Tie sú neznáme vo všetkých blokoch
siete. To spôsobuje vysoké nároky na zabezpečenie
stability riešení. V TOUGH2 sú k dispozícii rôzne
metódy na riešenie lineárnych rovníc, ktoré vznikajú pri
každom kroku iterácie. S rastom rozmerov výpočtových
sietí sa zvyšuje náročnosť na výkon použitej výpočtovej
techniky. Výpočty úloh v TOUGH2 s vysokými
nárokmi na hustotu priestorovej diskretizácie
a s veľkými časovými úsekmi sú bežnou výpočtovou
technikou nerealizovateľné. Preto bolo potrebné pre
prezentovanú úlohu zvoliť pomerne riedku výpočtovú
sieť, a to aj na úkor presnosti aproximácie riešeného
problému.
VÝSLEDKY
Pomocou programu TOUGHT2 bol zostavený
model transportu tepla v záujmové lokalite. Modelové
územie bolo na jeho okrajoch ohraničené okrajovými
podmienkami typu H = konštanta. Aby okrajové
podmienky neovplyvňovali presnosť výpočtov, boli
umiestnené dostatočne ďaleko (800 m) od záujmového
územia. Zvodnená vrstva bola diskretizovaná do
trojrozmernej výpočtovej siete, ktorá mala 59 riadkov,
54 stĺpcov a 8 vrstiev. Prvé tri výpočtové vrstvy od
terénu predstavovali nenasýtenú zónu. Pomocou nich
bola simulovaná teplotná výmena medzi povrchom
a zónou nasýtenia. Výmena bola aproximovaná
prenosom tepla konvekciou. Keďže aj v nenasýtenej
zóne sa nachádza istý podiel vody (pôdna vlhkosť), bola

pre ňu použitá tabuľková hodnota koeficientu tepelnej
vodivosti 2,25 W·m-1·K-1 uvádzaná pre vlhké horniny.
V prvej výpočtovej vrstve, čo predstavuje podmienky
tesne pod povrchom, bolo modelované ročné sínusové
kolísanie teploty s minimom 1,5 °C v januári
a maximom 22,5 °C v júli. Tieto parametre boli
prevzané z meraní SHMÚ na stanici Hurbanovo
(http://www.shmu.sk/sk/?page=2120&id=&sub=2).
Výpočtové vrstvy č. 4 a č. 5 reprezentovali zvodnenú
vrstvu (zónu nasýtenia), ktorá bola aproximovaná ako
homogénne izotropné prostredie. Pre zvodnenú štrkopiesčitú vrstvu bol použitý koeficient tepelnej vodivosti
2,25 W.m-1.K-1 a špecifické teplo pre vlhké horniny
1480 J.kg-1.K-1, čo zodpovedá tabuľkovým hodnotám
pre uvedený typ sedimentov. Pre koeficient
priepustnosti pre zvodnenú vrstvu bola použitá hodnota
2,66.10-10 m2, čomu zodpovedá koeficient filtrácie 0,002
m.s-1 pri teplote vody 10 °C. Táto hodnota bola získaná
kalibrovaním modelu na stacionárne zníženie 0,305 m
zistené pri čerpaní z čerpacieho vrtu pri čerpanom
množstve 6,5 l.s-1 (Žitňan, 2012). Spodné tri výpočtové
vrstvy, ktoré predstavovali nepriepustné podložie, boli
modelované ako suché a slúžili na modelovanie tepelnej
výmeny medzi nepriepustným podložím a zvodnenou
vrstvou. Pre tieto vrstvy boli použité tabuľkové hodnoty
pre suché horniny a to koeficient tepelnej vodivosti 1,25
W.m-1.K-1 a špecifické teplo 800 J.kg-1.K-1. Pre celé
modelované geologické prostredie bola zvolená hustota
horniny 2600 kg.m-3. Hodnoty dynamickej viskozity
vody a hustoty vody nie sú v programe TOUGH2
konštantné, ale menia sa v závislosti na zmenách teploty
vody. V okolí vrtov mali výpočtové bloky rozmery
10 m x 10 m. Aby boli výpočty realizovateľné na
použitej výpočtovej technike, nebolo možné zvoliť
podrobnejšie delenie.
Zostavený model bol použitý na simulovanie
prúdenia podzemnej vody a transport tepla v záujmovom území. Najprv bol modelovaný transport tepla
bez vplyvu prevádzky tepelnej technológie. Výsledky
boli porovnávané s nameraným časovým vývojom
teploty vody vo vrte NV-1, ktorý bol lokalizovaný
mimo tepelného vplyvu technológie tepelných
čerpadiel. Modelové riešenie dosiahlo veľmi dobrú
zhodu s nameranými teplotami vody (obr. 5) vo vrte
NV-1. Modelové riešenie dosiahlo tiež dobrú zhodu
medzi meraniami barologera, ktorý meral teplotu tesne
pod povrchom a modelovou teplotou pôdy tesne pod
povrchom (obr. 5). Amplitúda modelovej teploty pod
povrchom bola menšia ako teplota vzduchu. Z obrázku
je taktiež viditeľný výrazný teplotný vplyv teploty na
povrchu na teplotu podzemnej vody. Oscilácie teploty
vody sú oproti osciláciám teploty na povrchu fázovo
posunuté a stlmené.
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Obr. 5 Namerané a vypočítané teploty bez vplyvu tepelnej technológie
Fig. 5 Measured and calculated temperatures without influence of heat pump

Po overení súladu modelu s neovplyvnenými
teplotami bolo modelované ovplyvnenie teplôt
podzemnej vody prevádzkovaním tepelnej technológie.
Na začiatku výpočtu bola zadaná prípravná perióda
o dĺžke 1 rok, počas ktorej boli na povrchu modelované
oscilácie teploty spôsobené sezónnymi zmenami teploty
vzduchu a z čerpacieho vrtu bolo modelované čerpanie
priemerného čerpaného množstva zisteného počas
monitorovaného úseku. Odčerpaná voda bola nalievaná
do nalievacieho vrtu. Teplota nalievanej vody v prvej
perióde bola rovná priemernej teplote zistenej
v nalievacom vrte. Prvá perióda mala za úlohu
simulovať na začiatku monitorovaného obdobia aspoň
približne teplotnú distribúciu v záujmovom území, ktoré
bolo teplotne ovplyvnené technológiou tepelných
čerpadiel aj pred zahájením monitorovania. V ďalších
periódach už bola modelovaná reálna situácia počas
monitorovaného obdobia. Bolo simulované prúdenie
podzemnej vody a transport tepla pri využívaní

technológie tepelných čerpadiel v monitorovanom
období od 21. 6. 2016 do 7. 3. 2017. Použitá
aproximácia nalievaného tepla do nalievacieho vrtu, ako
čerpaných a nalievaných množstiev počas výpočtových
periód, bola opísaná vyššie. Pre ilustráciu sú uvedené
modelové hydroizohypsy počas čerpania 2 l·s-1, (obr. 6).
Priemerné čerpané množstvá sa počas periód
monitorovaného úseku menili v intervale od 0 l·s-1 do
2,03 l·s-1.
Výsledné časové priebehy teploty podzemnej vody
vo vrtoch sú znázornené na obr. 7 až obr. 12. Pri
hodnotení bola zistená veľmi dobrá zhoda medzi
nameranými a vypočítanými hodnotami. Teplota vody
v čerpacom vrte nebola teplotne prakticky ovplyvnená
nalievaním vody do nalievacieho vrtu (obr. 13).
Dôvodom bol pomerne výdatný prirodzený tok prúdenia
podzemnej vody cez záujmovú oblasť, veľmi nízke
čerpané a nalievané množstvá a pomerne veľká
vzdialenosť čerpacieho a nalievacieho vrtu.
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Obr. 6 Mapa hydroizohýps a smerov prúdenia pri čerpaní a nalievaní 2 l·s-1
Fig. 6 Map of hydroizohypses and flow direction by pumping and infiltration rate 2 L·s-1
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Obr. 7 Namerané a vypočítané teploty podzemnej vody v nalievacom vrte
Fig. 7 Measured and calculated groundwater temperatures in the infiltration well
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Obr. 8 Namerané a vypočítané teploty podzemnej vody vo vrte P1
Fig. 8 Measured and calculated groundwater temperatures in the well P1
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Obr. 9 Namerané a vypočítané teploty podzemnej vody vo vrte P2
Fig. 9 Measured and calculated groundwater temperatures in the well P2
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Obr. 10 Namerané a vypočítané teploty podzemnej vody vo vrte P3
Fig. 10 Measured and calculated groundwater temperatures in the well P3
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Obr. 11 Namerané
a vypočítané teploty
podzemnej vody
vo vrte P4
Fig. 11 Measured and
calculated
groundwater
temperatures in the
well P4
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Obr. 12 Namerané
a vypočítané teploty
podzemnej vody
vo vrte P6
Fig. 12 Measured and
calculated
groundwater
temperatures in the
well P6

Obr. 13 Modelové teploty podzemnej vody (27. 7. 2016)
Fig. 13 Modelled groundwater temperatures (27. 7. 2016)
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ZÁVER
Od júna 2016 prebieha v Ivanke na Dunaji
monitoring teploty podzemnej vody pri prevádzke
tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo je využívané na
chladenie a vykurovanie výrobnej haly. Na riešenie
transportu tepla bola použitá metóda modelovania.
Porovnanie modelových riešení a nameraných dát
potvrdilo, že reálne deje obsahujú oproti modelovému
riešeniu anomálie, ktoré nebolo možné s úplnou
presnosťou zahrnúť do výpočtov. Tie súviseli
s nehomogenitou parametrov geologického prostredia,
so zložitosťou počiatočných a okrajových podmienok
a zložitosťou nie úplne známych zdrojových členov.
K faktorom obmedzujúcim presnosť výpočtov patrí aj
veľká hardwarová náročnosť kódu TOUGH2 a jeho
vysoká náchylnosť na nestabilitu výpočtov, z čoho
vyplývali značné obmedzenia pre možnú hustotu
použitej modelovej výpočtovej siete a hustotu časového
krokovania. Ukazuje sa však, že napriek veľkej
komplexnosti reálnych dejov, modelovú aproximáciu je
možné považovať za dostatočne presnú z hľadiska
návrhu a optimalizácie technológie tepelných čerpadiel.
Spôsob prevádzkovania tepelných čerpadiel na zvolenej
lokalite nie je úplne optimálny z hľadiska možného
modelového posúdenia samotného vplyvu technológie
a teploty podzemnej vody v čerpanom vrte. Dôvodom
je, že intenzita využívania podzemnej vody je veľmi
nízka a teda aj tepelné ovplyvnenie podzemnej vody
technológiou je veľmi nízke. To spôsobilo, že vo vrtoch
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vzdialenejších od nalievaného vrtu prevládajú vplyvy
výmeny tepla s povrchom, čo sa prejavilo na
nameraných teplotách. Tento významne pôsobiaci dej
bol programom TOUGH2 aproximovaný veľmi
úspešne. Ďalším problémom bolo, že nebolo možné
získať dáta o skutočných čerpaných a nalievaných
množstvách, a tak museli byť stanovené len nepriamo,
výpočtom z nameraných znížení hladiny podzemnej
vody v čerpanom vrte a zvýšení hladiny podzemnej
vody v nalievanom vrte. Napriek zjednodušeniam,
vypočítané časovo sa meniace teplotné pole
v podzemnej vode veľmi presne zodpovedalo skutočne
nameranému.
Výsledky modelovania transportu tepla v Ivanke pri
Dunaji potvrdzujú, že napriek obmedzeniam programu
TOUGH2 (malá sieť, nestabilita výpočtov, výpočtová
náročnosť, absencia možnosti modelovania vplyvu
disperzie) pri jeho správnom použití, je program možné
veľmi úspešne použiť na modelovanie vplyvu tepelných
technológií na transport tepla vo zvodnenej vrstve a na
možnú optimalizáciu systému tepelných čerpadiel.
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SUMMARY
Heat pump technology for heating and cooling buildings relies on groundwater as the heat source, and the assumption
of efficient use of groundwater heat potential is based on numerical modelling of groundwater and heat transfer. The
TOUGH2 program has proven a suitable tool for modelling a wide range of hydraulic and transport processes, so this
methodology is applied in the research. Here, the numerical TOUGH2 model was applied in the town Ivanka pri
Dunaji where a heat pump is used for heating and cooling of the production hall. There is one pumping well, one
infiltration well and the six P1 - P6 monitoring wells at this study area.
To establish the groundwater flow affected by pump operation, it is first necessary is to know the amount of pumped
water. This is important in compiling the balance equation for calculation of the amount of water and heat energy.
Unfortunately, these values can not be measured, so they are approximated from data supplied by pumping test on
pumping and the infiltration well. A further problem was caused by heat pump operation irregularity, because the
pump turns on and off alternately as needed. Since it is not possible to model these events, the pumping process
required modification. The modelling period was therefore divided into 22 periods, where constant average pumped
and infiltrated water amounts were given for each period and the average enthalpy value was calculated in a given
period to ensure the correct balance of water and heat quantities in the calculations (Fig. 4). The EOS1 equation for
water and energy was used to calculate the equilibrium equation, and although this equation does not include the
process of hydrodynamic dispersion, this influence can be eliminated for our purposes.
A model of groundwater flow and heat transfer in the Ivanka complex was created using the TOUGH2 program
which divided the geological environment into a three–dimensional computing network with the following eight
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computational layers; (1) the first three terrain layers formed an unsaturated zone where temperature exchange
between the surface and saturation zone was simulated by convection; (2) the next two layers were for aquifer, where
advection heat transfer prevailed and (3) the bottom three layers formed an impervious base layer which served to
model the heat exchange between the aquifer and the base.
The compiled model was used to simulate groundwater flow and heat transfer in the investigated area. In the first
step, heat transport was modelled without affecting the operation of the heat pump. This was compared with the
evolution time of the temperature in the NV-1 well where unaffected groundwater temperature was measured. Based
on the successful compliance between model results and measurements, it can be argued that the model solutions
correspond very well with the actual situation. In the second step, a model was created to solve the influence of
groundwater temperature on heat pump technology. The model was assembled so that the first period of one year
produced a quasi–steady state with constant pumped and infiltrated water quantities and the temperature of the
pumped and infiltrated water remained the same as the groundwater temperature. This first period created equilibrium
between the hydraulic and temperature conditions in the model. Finally, the 22 periods were then solved and these
simulate the real situations occurring during both the operation and our monitoring. Therefore, the model results
illustrate excellent compliance with the data measured during monitoring (Fig. 7-12).
The use of the TOUGH2 model also has some disadvantages. The program solves very complicated equations, but
this can lead to problems in creating a modelling grid and calculating periods. If the model has too many calculation
points or periods, the calculation time increases significantly, and problems with calculation convergence can easily
occur. Therefore, it is extremely important to make the best choice for discrete division of space and time to ensure
correct entry of the individual parameters. However, the advantages outweigh disadvantages and this program has
proven a most valuable tool for optimising design and dimension of heat pump technology; especially as seen in the
solution of heat transfer in the aquifer.

