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A Geotermikus energia 

o A Föld belső hőtartaléka 

o Forrása 

    Hosszú felezési idejű radioaktív izotópok bomlásából származó hő 

 

 

 

 

o 30-45 TW hőteljesítmény, 5x 10-5 kW/m2 teljesítménysűrűség 

 

 

Izotóp Felezési idő (109 év) 

238U  4,47 

235U 0,704 

232Th 14,0 

40K 1,28 



A Geotermikus energia 
 

o A földbelső vizsgálata 

 Szeizmológiai vizsgálatok, Geo-neutrinók 

 



Geotermikus energiatermelésre alkalmas területek: 

 szubdukciós zónák, óceánközépi hátságok szigetei 



Geotermikus rendszerek 

o Geotermikus rendszer elemei 

 hőforrás, tározó, geotermikus fluidum 

o Csoportosításuk 

 Természetes geotermikus rendszer 

 Mesterséges geotermikus rendszer (EGS; HDR) 



Mesterséges földhőrendszer 

elvi vázlata 

 

otermelő kút 

ovisszasajtoló kút 

oszeizmikus megfigyelő kút 

ohőcserélő 

oerőmű 



Áramtermelés 

o A geotermikus erőforrás jellegétől függ a felhasználás 

 hőmérséklet 

o Szabad gőzkibocsátó technológia 

 T ≥ 150 ºC  

 olcsó 

 gyorsan telepíthető 

 alacsony kapacitás: 2,5- 5 MWe 



Áramtermelés 

o Kondenzációs technológia 

 T ≥ 150 ºC  

 a turbinát meghajtó gőz egy kondenzációs kamrába jut 

 magasabb nyomásesés következtében kétszeres energiatermelés 
érhető el 

 bonyolultabb, tehát lassabb kivitelezés 

 a hűtőtorony jelentős költségei 

 magas teljesítmény, 50 MWe 



Áramtermelés 

o Segédközeges, binér technológia 

 T lehet kisebb mint 150 ºC,  akár ~100 ºC 

 hőcserélőben alacsony forráspontú másodlagos munkafolyadék 

(izo-bután, n-pentán, izo-pentán) 

  ~10 MWe  kapacitás 

 költséges de gazdaságilag mérlegelni kell olyan területeken ahol 

alacsonyabb hőmérsékletű geotermikus erőforrás van jelen 

  



Környezeti hatások 

 

o Vízben oldott sók és gázok korróziót okozhatnak 

o Zajszennyezés 

o Talaj stabilitás 

o Vízhasználat 

o Balesetek 

 



Geotermikus energia felhasználás világviszonylatban 

o A megújuló energiaforrások egyelőre nem versenyképesek 

o Éves elektromos kapacitás: 8900 MWe 

o Oka: kis energiasűrűség, sok geotermikus fluidum, nagy területről 

kell elvonni 

o Felhasználásban élen járók: USA, Olaszország, Új-Zéland, Fülöp-

szigetek 

o Új technológiákat felhasználók: Németország, Ausztria 



Magyarország lehetőségei 

o Magyarország kedvező geotermikus gradiens értéke 

 (Világ átlag: 10- 60 ºC/km Magyarország: 45 ºC/km) 

Hőmérséklet 2000m mélységben  

 



Erősségek 

o Kedvező természeti adottságok 

o Nagy készletek 

o Szezonalitástól független 

Gyengeségek 

o Magyarország elektromos 

teljesítmény igénye: ~4.5 TWe 

o Kis energiasűrűség 

o Visszasajtolás kritikussága 

o Támogatások hiánya 

o Magas beruházási költségek 

Lehetőségek 

oOlajipar meghatározó szerepe 

oTöbblépcsős, kapcsolt hasznosítás 

oImportenergia függést csökkenthet 

 

Összefoglalás 



Köszönöm a figyelmet! 


