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G eot er m ikus ener g ia ha sznosít á sa
Kiss György vállalkozási mérnök
A világ energiaszükségletét évszázadokon keresztül a fosszilis (szén, szénhidrogén) energiahordozók használatával
fedezték. Az, hogy e tevékenység töméntelen mennyiségû széndioxid kibocsátásával jár, sokáig nem jelentett prob lémát  látszólag. Addig, míg az õsember az elejtett vadat tûzön sütötte meg, nem járt akkora környezetkárosítással,
hogy érzékelhetõ lett volna. A komoly probléma az iparosodás megjelenésével és robbanásszerû, világméretûvé
válásával kezdõdött. A múlt század második felében rájöttek arra, hogy a széntüzeléssel a levegõbe jutott korom
és kéndioxid látványos koszt, a szmog hatásának következtében légzõszervi megbetegedéseket  az utóbbi látványos
erdõpusztulásokat  okozott, fõleg a nagy iparvidékek környékén.
Ebben az idõszakban született meg a felismerés, hogy az olaj és
a gáz tiszta energiahordozók, továbbá az a tévhit alakult ki,
hogy kifogyhatatlan készletek állnak rendelkezésre. Erre a békés nyugalomra az olajárrobbanások fújtak csattanós ébresztõt. A
széndioxid-kibocsátással sokáig nem foglalkoztak úgymond: a
növények úgyis azzal táplálkoznak! Az ûrkutatás, a távérzékelés
és az egyre precízebb méréstechnika egyre nagyobb mennyiségû
adatot és fõleg bizonyítékot szolgáltatott (üvegházhatás) arra,
hogy az emberiség nagyot tévedett. A megoldás: a felhasznált

1. ábra Hazánk hõmérsékleti eloszlása a felszín alatt 2000 m
mélységben

amelyen a felszín alatti hõmérsékleti eloszlásokat láthatjuk
2000 m mélységben.
A fenti térképhez viszonyítva az 1000 m mélységben található hõmérsékletek csak 30 °C-kal alacsonyabbak  kb. hasonló
eloszlásban. A hazánk területén található híres gyógyfürdõk is
ennek a geológiai adottságnak köszönhetik létüket, például  a
teljesség igénye nélkül  Hajdúszoboszló, Budapest, Bük, Sárvár. Sok helyen a kutakból feltörõ termálvizeket melegházak fûtésére használják, de számos példát találunk arra, hogy a víz felhasználatlanul elfolyik. Ennyit a geológiai alapokról.
A most ismertetésre kerülõ rendszer a Hódmezõvásárhelyi
Geotermikus Közmûrendszer, Hódmezõvásárhelyen a Geohód
Kft. kezelésében 1998 óta üzemel.
Négy lakótelep 3000 távfûtéses lakásának teljes melegvízellátásáról gondoskodik, a fûtési idényben 40 000 GJ/év hõmenynyiséggel segíti a fûtési rendszert. Ezzel kb. 2 millió m3 földgázt helyettesít. 2003-ban a rendszer kibõvült a városi uszoda
jakuzzi, medencevíz, használati melegvíz és a légtechnikát kiszolgáló egységeivel.
Az egész rendszer három 1100 2300 m mélységû termelõ
termálkúton és egy visszasajtoló kúton alapszik. A kórház területén levõ kút vizét gyógyvízzé minõsítették. A kibõvített rendszer felépítése a 2. ábrán látható.
A kutakból kiszivattyúzott termálvíz hõcserélõkön keresztül
hõmérséklet-szabályozottan melegíti a melegvíz és a fûtés szekunderköreit. Az így lehûtött termálvíz egy része a strand és az
uszoda medencéinek vizét adja, a gyógyvíz kút lehûtött vize kü-

energiamennyiség drasztikus csökkentése, s
ezzel egyetemben a kutatások irányának az
újra keletkezõ energiahordozók felé fordítása.
Napjaink tudományos ismeretterjesztõ orgánumai tele vannak a szél-, a vízi, a nap-, az
ár-apály és a geotermikus erõmûvek ismertetéseivel, elõnyeinek lefestésével. Természetesen az energianyerés ilyen formái megfelelõ
területi adottságok nélkül nem alkalmazhatók.
Hazánk a sokféle megújuló energiaforrás
közül a geotermikus energia kiaknázásához
rendelkezik igen komoly lehetõségekkel. A
Kárpát-medence geológiai adottságai kiválóak. A földkéreg vastagsága 24 26 km; átlagosan kisebb, mint a szárazföld más területein (33 km). Az alapkõzet hõvezetõ képessége 90 mW/m2, a geotermikus gradiens
5 °C/100 m. Ennek illusztrálására az 1. ábrán
látható Magyarország izotermikus térképe,
2. ábra A Hódmezõvásárhelyi Geotermikus
Közmûrendszer blokksémája
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lön vezetéken a strand gyógymedencéjét
is segítenek (3. ábra). A rendszer felügyetáplálja.
letét a hódtói hõközpontba telepített felA medencék vízének hõmérsékletét az
ügyelõ számítógép látja el, amely a grafiivóvízhálózatból motoros keverõszelepekus megjelenítésen kívül riasztási és
ken keresztül bekevert hidegvízzel szabátrendkészítési funkciókat is ellát. A hõközlyozzák. A több lépcsõben lehûtött termálpontokban szövegterminálokon keresztül
víz a városi uszoda légtechnikáját is kilehetõség van a helyi szabályozási paraszolgálja. A felhasznált lehûtött termálméterek leolvasására, beállítására.
víz elhelyezése környezetvédelmi probléKülön érdekességként említhetõ meg,
mákat vet fel. Egyrészt az oldott ásványi
hogy az uszoda fûtési rendszerébõl kikesó tartalma és hõmérséklete magas (emiatt
rülõ kb. 25 °C-os melegvizet télen a gépa városi szennyvízhálózatba, élõ vízfokocsi parkoló jégmentesítésére használlyásba nem ereszthetõ be), másrészt a kuják.
takból kiemelt nagy mennyiségû víz a ta- 3. ábra A képen a visszasajtoló kút gépháza
A cikkben leírt termálvízrendszer több
és puffertartálya látható
laj vízkészletét, vízszintjét nagymértékben
éve hibátlanul üzemel, ezzel nem kis költcsökkenti.
séget megtakarítva a városnak, a környeA felmerülõ problémát a lehûtött kitermelt víz visszasajtolá- zetbarát technológiának köszönhetõen pedig hozzájárul a körsa oldja meg. A visszasajtolás csak szigorú környezetvédelmi nyezeti ártalmak csökkentéséhez.
elõírások betartásával lehetséges. Ennek érdekében a primer kör
A kipróbált rendszer és az izotermikus térképrõl leolvasható
teljesen zárt, túlnyomásos. A visszasajtolás mértéke a befogadó adatok jó alapot teremthetnek további rendszerek megépítéséhez.
kõzet vízelnyelõ képességétõl függ, ezért szabályozottan, a beKöszönetemet fejezem ki az Aquaplus Kft. és a Geohód Kft.
fogadó képesség függvényében történik. A visszasajtolásra vá- munkatársainak, valamint kollegáimnak, hogy a cikk megírásáró víz egy puffertartályban gyûlik össze, ahonnan frekvencia- ban segítségemre voltak, az ábrákat és fényképeket rendelkezéváltóval szabályozott szivattyúkkal sajtolják vissza a tároló kõ- semre bocsátották.
zetbe. A rendszer összehangolt mûködésére a kutaknál és a négy
hõközpontban elhelyezett, egymással soros vonalon kapcsolat- Saia-Burgess Controls Kft.
ban álló Saia PCD2-egységek szolgálnak. Már a bevezetõ le- 2040 Budaörs
írásból is kitûnik, hogy precízen összehangolt, több szabályozó- Puskás Tivadar u. 12.
körös rendszerrõl van szó. A rendszerben nagy, de erõsen inga- Tel.: (06-23) 501-170
dozó mennyiségû melegvíz található, ezért a kutaknál és a nyo- Fax: (06-23) 501-180
másfokozó gépházakban igen precíz mûködésû nyomáskövetõ E-mail: gyorgy.kiss@saia-burgess.hu
szabályozás valósul meg, melyet közbeiktatott puffertartályok www.saia-burgess.hu
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