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A Föld energiaháztartása 

 Föld energiaszolgáltatója a 
Nap 99,977 %-ban (174 
PW), 1150-1300 kWh/m2 

 

 0,024% a földkéregből 
származó geotermikus 
teljesítmény mintegy 40 
TW 



A Föld öves 
szerkezete 
Föld 4,56 milliárd éves 

 

keletkezése után 30 milló 
évvel differenciáció, amely ma 
is tart 

az inkompatibilis elemek pl.: 
K, Rb, Sr, Ba, Nb, Ta, Zr, Hf, U, 
Pb olvadék formájában 
kivonódnak a köpenyből és a 
kéregbe kerülnek 
 



A Föld övei 

Kéreg: 

Kontinentális (kb. 4 milliárd éves, vastagsága 20-90 km, átl. v. 35km, sűrűség: 
2,7-3,3 g/cm3, átlagos összetétele granodiorit (Ca-Al-szilikát+kevés Mg-Fe-
szilikát) 

Óceáni (kb. 250-260 millió éves, vastagsága 10 km, sűrűség: 3,0-3,3 g/cm3, 
átlagos összetétele bazaltos (Mg-Fe-szilikát + kevés Ca-Al-szilikát) 

Köpeny: 

 Peridotit (ultrabázisos kőzet) alkotja, a felső köpeny 410 km-ig, 
geokémiailag kimerített, a kis sebességű zóna (LVL – low velocity level) 60-
220 km, plasztikusból olvadékba, az átmeneti zóna 660 km-ig geokémiailag 
gazdag, alsó köpeny  

Mag: 

 Külső m., belső m., sűrűség: 10-14 g/cm3, Fe-Ni (+Co, Cr, Ti, V) 
fémötvözetek valamint (+ 5-15 % S és O, H, K, Si, C, N) elemek alkotják 



Geotermikus 
energia eredete 

 238U, 232Th és a 40K + akkréciós hő 
maradéka és az asztenoszféra 
konvekciós áramlásainak súrlódási 
hője 

 Föld belső hőtartalma 10x1025 MJ 
nagyságrendű, a földkéregé 5x1021 
MJ 

 30 km mély kéreg annyi U-t 
tartalmaz, mint a 3000 km mély 
köpeny, a többi elemre az eloszlás: 
Th/U≈4 és 40K/U≈1. 

 geokémiailag elvégzett mérések 19-
31 TW-ot mutatnak, Fiorentini 
szerint (Full Rad) meg kell duplázni 
U, Th, K mennyiségét, a hiányzó 
mennyiség nagy valószinűséggel az 
alsó köpenyben, K magban ? 

 



Geotermikus energia felhasználása 

Természetes és mesterséges (EGS) 
Természetes: közvetlen áram és  

közvetett  módon hőenergia vagy a 
kettő együtt 

Áramfejlesztés:  
  Szabad gőzkibocsátó  

(legalább 150 °C hőmérsékletű 
fluidum, teljesítmény 2,5-5-25 MW) 

  Kondenzációs 
(gőzlecsapatásos) (nagyobb 
nyomásesés miatt kétszeres 
energiatermelés, 50-60 MW) 

  Segédközeges (150 °C-100 °C 
hőmérsékletű geotermikus 
fluidumok elsősorban termálvizek) 

  Közvetlen: kaszkád rendszer 
   



Hőszivattyú 
 
hőforrás természetes, a rendszer többi 
eleme mesterséges 

 

környezetükből, levegőből, vízből (a 
65 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű 
vizek fűtési felhasználásánál), talajból 
és a kőzetekből, vagy akár 
hulladékhőből 

felépítésük megegyezik a 
hűtőberendezésekkel csak itt a 
kondenzátorban leadott hőmennyiség 
hasznosul, két hőcserélőből áll (egy 
elpárologtató és egy kondenzátor), 
valamint kompresszorból és 
expanziós szelepből 

 

munkafolyadék lehet ammónia, 
szénhidrogének, víz, szén-dioxid 
 



Geotermikus erőművek 

Környezeti terhelése: kibocsátás, 
tájesztétika sérülése, zajhatás, 
gőzkitörések, elhasznált meleg víz 
elhelyezése, hőszennyezés, 
felszínsüllyedés 

Geotermikus készletek utánpótlódása 
és fenntartható hasznosítása: 
fenntarthatóság a folyadék- és 
hőállapotok helyreállásának a 
függvénye 

Gazdasági oldal: 



Magyarország geotermikus adottságai 
átlagos geotermikus gradiens 45 °C/km, átlagos hőáram 90-100 mW/m2  

500 m mélységben a hideg területek kivételével az átlaghőmérséklet 35-40°C 
néhol (45-70 °C), 1000 m átlag 55-65 °C, 2000 m 110-120 °C, melegebb 
területeken 130-140 °C 

földtani vagyonunk 105 EJ, ipari vagyon 343 EJ, utánpótlódó hővagyon 264 
PJ, jelenleg évente felhasználásra kerül 3,6 PJ 

0,29 %-al van jelen, a megújuló energiákon belül is mindössze 6,6 %-ban 
részesül a biomassza és tűzifa 86 %-a mellett 

rendelkezésre álló minimálisan 60 PJ/év újabb becslések szerint 100-110 PJ/év 
termál hőmennyiség 

felszín alatti vizekkel 26-38 PJ/év  hőt termelünk ki, amelynek csupán 10%-át 
használjuk energetikai célra 

2020-ra elérhető cél lehetne a 35 PJ/év hasznosítás, amelynek folytán ez az 
ország energiamérlegében 3-5 %-kal részesedhetne, hőszivattyúk 
elterjedésével (jelenleg 3-5 PJ/év vesznek részt, de ez 2020-ra 10 PJ/év-re) 



A geotermikus energia felhasználásának 
lehetséges alternatívái Nagymegyer 

(Veľký Meder) esetében 
 

Klímaviszonyok: átlagos évi csapadékmennyiség 545 mm, április-szeptember 
302 mm, az október-március 243 mm 

Geomorfológiai viszonyok: síkság, t.f.m. 113-111 m 

Hidrológiai viszonyok: Duna 

Geológiai rétegek felépítése: Dunamenti-síkság (kialakulás miocén)→bősi 
süllyedék (mai arculat báden) nagy valószínűséggel teljes mértékben 
neogén (harmadidőszaki) üledékkel van kitöltve kb. 3500 m-ig, és mintegy 
2800 m-ig rezervoárokat is tartalmaz 

legrégebbi üledékréteg pannóniai korszakból 2450 m-ről (agyag alkotja 
váltakozva homokkal és különböző keménységű homokkővel), pontuszi 
réteg (homok, homokos agyag rétegek) Bősnél max. vastagság 1400 m, 
dáciai (homokos agyag és homokrétegek váltakoznak), negyedidőszaki-
romániai réteg (homokos kavics és kavicsos homok, néhol agyagrétegek) 

 

 



Kútparaméterek 



Hidrogeológiai viszonyok 
6 hidrogeológiai egység (5 neogén) 

első egységben (maximális vastagsága 462 m) főleg rezervoárok (homok, 
homokos kavics, kavicsos homok), szigetelőket itt-ott megjelenő 
agyaglencsék, fontos ivóvíztároló, víz 12°C 

második egység hasonló felépítésű, 169-1174 m, de van 2000-2500 mn is 

harmadik egységben a szigetelő rétegek aránya nagyobbá válik, agyagrétegek 
vastagsága 18-88 m, homokrétegek 3-12 m, ez az egység a bősi mélyedés 
középén fekszik 1313-1636 m mélyen, teljes vastagsága 312-656 m 

negyedik egységben a szigetelők vannak jelen nagyobb részarányban, 
agyagrétegek vastagsága 3-17 m, a homok, homokkő rétegeké 2-7 m, 
előfordulás 413-1144 m valamint 1800-2082 m 

ötödik egység teljes egészét szigetelő rétegek alkotják 

az áteresztőképesség változása a mélységgel növekedve a következőképpen 
alakul 2,2.10-3 m2.s-1-ről 2,7.10-4 m2.s-1-re csökken, a változás mértéke 
délkelet irányú a mélyedés széle felé. A felső rétegekben a változás 
1,38.10-3 és 8,9.10-4 m2.s-1-ről 3,2-2,1.10-4m2.s-1-re, míg az alsó rétegekben 
2,7.10-3-7,2.10-4m2.s-1-ről 3,76-2,0.10-4m2.s-1-re változik 

 

 



Hidrokémiai viszonyok 

 mélységgel 
növekedve nő a teljes 
ásványianyag-
tartalmuk, csökken a 
nátriumhidrogén-
karbonát 
mennyisége, nő a 
nátrium-klorid 
komponens 
részaránya és csökken 
a rHCO3/rCl hányados 
értéke ez alapján 5 
hidrokémiai mező 

 



Hidrokémiai viszonyok 

Vízben oldott gázok: 

  2000 m-ig lassan nő az oldott 
15-78,7 l/m3 és elkülönült 
(szeparált) gázok 7,1-156 
l/m3 mennyisége, az oldott 
gázok 12,1-98 %-t N2 képezi, 
2000 m-től kezdve megnő a 
metán részaránya 



Geotermikus viszonyok 

 Nagymegyer negatív 
hőmérsékleti anomáliája 500 m-ig 
28,5 °C/km, 500-2400 m 
43,3°C/km, 3000 mnél 
mélyebben pozitív hőmérsékleti 
anomália 130 °C-nál magasabb 
hőmérséklet mérhető 

 



A város jelenlegi energetikai helyzete 



1 A variáns 
 furat mélysége 2500 m, kút 

kapacitása 8,5 l/s, a víz 
hőmérséklete 85 °C, ásványianyag-
tartalma 5-6 g/l, nincs 
visszasajtolás, a felhasználható 
energetikai kapacitás 2 491 kW, 
naponta 734 m3 melegvizet (215 
GJ),éves szinten 260 712 m3 (76 412 
GJ), 204 napos fűtési szezon 149 
818 m3 (43 910 GJ), nyáron pedig 
(151 nap) 110 894 m3 (32 502 GJ), 
metán tartalom (1207 l/m3), 11 663 
kW összteljesítmény geotermikus 
energia éves szinten csupán 40 %-
ban kerülne felhasználásra (a téli 
időszakban 56 %-ban, míg nyáron 
csupán 19%) 



1 B variáns 
 két kút távolságuk 3000 m, 

méllység megegyezik 1 A val, a 
két kút összkapacitása 16 l/s, 
naponta 1382 m3 melegviz (405 
GJ) éves szinten 490 752 m3 (143 
835 GJ), a 204 napos fűtési szezon 
282 010 m3 (82 654 GJ), nyáron 
pedig (151 nap) 208 742 m3 (61 
180 GJ) összteljesítménye 12 808 
kW-ra, a geotermikus energia 
éves szinten 33 %-ban kerülne 
felhasználásra (a télen 50 %-ban 
nyáron 10%) 

 



2-es variáns 
 furat mélysége 2000 m, kút 

hozama 15 l/s, víz hőmérséklete 
70 °C, ásványianyag-tartalma 
1,5-2 g/l, visszasajtolás, a 
felhasználható energetikai 
kapacitás 3454 kW, naponta 
1296 m3 melegviz (298 GJ) éves 
szinten 460 080 m3 (105 950 GJ), 
204 napos fűtési szezon 
tekintetében 264 384 m3 (60 884 
GJ), nyáron pedig (151 nap) 195 
696 m3 (45 066 GJ) a fűtőház 
összteljesítménye 11 754 kW, 
geotermikus energia éves szinten 
28 %-ban kerülne felhasználásra 
(a téli időszakban 39 %-ban, míg 
nyáron csupán 14%) 



 

 Köszönöm a figyelmet! 
 

 Köszönetnyilvánítás:  

 Dr. Kiss Ádám témavezetőnek, Kucsera Ilona asszonynak a 
Városi Hivatal vezetőjének, Michnya Róbert mérnök 
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