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A projekt célja, problémafelvetés

• Az Alföld energetikailag ‚hadra fogható’ termálvíz készlete 1200-2200 m 
mély, alapvetően felső-pannon korú homokkövekből termelhető, és a 
visszasajtolás is ebbe a földtani környezetbe lehetséges.

• A bevett gyakorlat szerint egy termelő kúthoz két visszasajtoló kút tartozik. 
• Szegeden a jelenlegi és a jövőbeli geotermikus fejlesztések városi 

környezetben valósultak meg, illetve fognak megvalósulni ->helyigény
• Annak a lehetőségnek a vizsgálata, hogy egy termelő és egy visszasajtoló 

kútból álló rendszer működőképes lehetséges-e?
1. A kitermelt termál-fluidumban az energetikai használat során beálló fiziko-kémiai, 

hidrogeokémiai változások megismerése
2. A fluidum és a földtani közeg egymásra hatása -> pórusszerkezet, ásványos 

összetétel
3. Szerves és szervetlen kémiai anyagok kiválásának okai, mechanizmusának 

vizsgálata

• Meglévő rendszerek telepítésének és üzemeltetésének problémái -
vízkövesedés, inhibíciós eljárások



A vizsgálati 
területek 
bemutatása

1.

2.

1.: Huszár utcai 
megvalósítási terület

2.: Újszegedi geotermikus 
kaszkádrendszer



A vizsgálati 
területek 
bemutatása

Visszasajtoló kút 

Teremelő kút

• Termelő és visszasajtoló kútpár
• Mindkét kút 2000 m-es tervezett 

talpmélységű
• A kutak kivitelezése megtörtént.
• A visszasajtoló kút speciális, ferdített 

pályás kiképzésű



• 2013/14-ben létesült, 2015-ben vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott
• Kaszkád rendszer,
• termelő kút 1936,7 m, a visszasajtoló kutak 1740 és 1225 m 

talpmélységűek.
• 17 hőközpont
• Rendszer kapacitás 5 mW, eddigi max. kiterheltség kb. 3 mW volt.

• Évente átl. 320e m3 víz kerül kitermelésre és visszasajtolásra.
• Visszasajtolt hőmérséklet 41-45 °C, 15 °C külső hőmérséklet felett ez 

55 °C is lehet.
• Átlagosan kitermelt víz 1200 l/min.
• A teljes rendszerben termálvíz kering, az egyes hőközpontokban 

lemezes hőcserélők vannak.
• A kútban lévő termálszivattyú egyedi gyártású, vízkémiára kovácsolt 

járókerekekkel rendelkezik és a magas fluidum hőmérséklet miatt 
középfeszültségű motorral szerelt.

• A rendszerbe beépített összes szivattyú a víztakarékos üzem miatt 
számítógép által vezérelt fordulatszám szabályozott.

• A kút adottságai miatt a szivattyú 500 m-en lett telepítve.

A vizsgálati területek bemutatása



Hidraulikai tesztek

• 2 ütemben zajlottak le a mérések,
• termelő - visszasajtoló kútpárokban 

(termelt és észlelt, visszasajtolt és 
észlet),

• 9 óra termelés - 9 óra zárt állapot,
• 1700 m és 1900 m között szűrőzött

kutak.



Hidraulikai 
tesztek

• Megállapítható, hogy a hidrodinamikai kapcsolat a B – 415 aktív és a B – 384, - 748, - Huszár uca-1 megfigyelő kutak 
(kútpárok) között fennáll (mindkét ütemben).

• A számított adatok közel azonosak az egykutas tesztek alapján meghatározott adatokkal, ezért a homokrétegeket 
folytonosnak feltételezzük a kutak között.

• A B-415 és B-748 jelű kút között az első ütemben elvégzett pulzációs teszt a második ütemben elvégzett teszttel szinte 
megegyező transzmisszivitás értéket – 182 m2/nap versus 157 m2/nap – eredményezett, ami a választott módszer 
nagyfokú megbízhatóságát mutatja.



Kőzettani és geokémiai vizsgálatok

• A termelő és visszasatoló (Huszár-1,2) kísérleti kútpárból 5 
méterenként furadékmintát,

• a Huszár-1 termelő kútból összesen 7 méter magmintát vettünk.

• A kísérleti kútpárból illetve az újszegedi geotermikus 
kaszkádrendszer termálvizéből vízmintákat vettünk – fűtési szezon 
alatt illetve két fűtési szezon közt, a rendszer összesen 70 
mintavételi pontján.

• Az újszegedi geotermikus kaszkádrendszer gépészeti egységein 
kialakult ásványkiválásokat megmintáztuk.

• Cements, waters, and scales: an integrated study of the Szeged 
Geothermal Systems (SE Hungary) to characterize natural 
environmental conditions of the thermal aquifer - Geofluids



Kőzettani és geokémiai vizsgálatok

• Változatos litológia
• alapvetően homokkövek

• homokgazdag,
• agyaggazdag,
• magas szervesanyag tartalmú kőzetek

• ~5-25%-os makroporozitás
• vékonycsiszolat, ásványos összetétel és elemösszetétel meghatározás, SEM
• a kőzetek karbonát fázisai:

• Cal < Dol
• törmelékes kőzetszemcse és cement
• magas szerves anyag tartalom + framboidális pirit => reduktív viszonyok =>  

karbonát cement
• Ca, Mg, CO2-ra telített pórusvíz => egyensúlyi összetétel
• mintha karbonátos rezervoárként működne
• H2S hiánya miatt vastartalmú karbonát => nem várható agresszív vas korrózió
• Kiédesedő brakk víz => Cl− hiánya => kevésbé korrozív



Kőzettani és 
geokémiai 
vizsgálatok
• a termelő kúttól mennyiségük csökken
• legintenzívebb vízkőképződés a puffertartály előtt
• két fő típus:

• vastag (akár 8 cm), világos színű, sávos, 
vázkristály szerű, dendrites – Cső, puffertartály 
belső falán

• vékony (2-3 mm), sötét színű, az egyéb gépészeti 
elemek felületén (szivattyú lapát, tömszelence)

• Mind majdnem tisztán kalcit összetételű, nyomokban 
behordott kvarc és földpát szemcséket tartalmaznak.

• A vastag kiválások opak sávjai szervesanyag 
tartalmúak (bakteriális hatás), ez adja a vékony 
kiválások sötét színét is.



Biológiai vizsgálatok
• Az újszegedi geotermikus kaszkádrendszer 30 

különböző pontjáról összesen 117 minta 
került begyűjtésre és hagyományos 
mikrobiológiai elemzésre.

• A rendszer termelőkúttól távolabbi részein 
egyre nagyobb mennyiségben

• A legnagyobb mennyiségben a visszasajtoló 
kút szűrőin illetve a puffertartály belsejében

• Totál DNS extrakció után magnetometriai
szekvenálás => az összes fellelhető baktérium 
45,5%-a a Thermodesulfovibrio nemzetségbe 
tartozik

• Átlagos méretük 2,8 x 0,5 µm 
• 7.7 – 8.5 pH és 40-75 °C ideális a 

növekedésükhöz
• Telepeket alkot => szűrő eltömődés
• Szulfát, tioszulfát, vas (III) fogyasztók => 

korrózió veszély



Geokémiai szondarendszer

• ~ 70 ponton került kiépítésre mintázási hely
• 7 szonda pár – vezetőképesség és pH 
• a szondák az adott rendszer fiziko-kémiai tulájdonságait

figyelembe véve egyedileg készültek
• in situ adat naplózás másodpercenként
• vizsgálatok folyamatban, kiértékelés fűtési szezon végén



A jövőben megvalósuló 
beruházások Szegeden

• 9 projekt – 9 rendszer
• 27 kút – termelő – visszasajtoló
• Zárt rendszer, hőcserélés után 

visszasajtolás
• A szegedi távhő hálózat >50%-a



Köszönöm a 
figyelmet!


