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Bevezetés 

• Fosszilis energiahordozók:  85% 

• Készletek kimerülése, szennyezés, növekvő 
igények -> új energiaforrások 

• Geotermikus energia-  földhőhasznosítás  

• Fenntarthatóság, környezetvédelem-
>visszasajtolás 

 

 



A geotermikus energia 
• Földünk belső hőtartaléka 

• Hosszú felezési idejű radioaktív elemek bomlási hőjéből származik 
(238U, 235U 232Th, 40K) 

• Föld 99%-a >1000°C; 0,1%<100°C 

 



A geotermikus rendszerek 

• Három részből: Hőforrás, tározó, geotermikus fluidum 

 

Természetes geotermikus rendszerek 

• Mindhárom elem természetes 

• Mesterséges visszatáplálással működő rendszerek 

 

Mesterséges geotermikus rendszerek 

• Hőforrás természetes kell legyen, a másik két elem lehet 
mesterséges 

• Hőszivattyúk 

• EGS technológia 



A visszasajtolás célja 
• A kitermelt geotermikus fluidum földtani közegbe történő 

visszajuttatása. 

• Geotermikus kútpárokon keresztül (termelő és visszasajtoló kút). 

 



Geotermikus kútpárok kialakítása 

Létesítés előtt megismerni a rezervoár: 

• Hidraulikus tulajdonságait 

• Nyomását 

• Hőmérsékletét 

• Fluidum kémiai tulajdonságait, gáztartalmát 

 

Visszasajtolás történhet: 

• Porózus 

• Repedezett rezervoárokba 

 



Geotermikus kútpárok kialakítása 
Visszasajtolás történhet: 

• Termelői rétegbe 

• Sekélyebb rétegbe-> olcsóbb kialakítás 

Ferde fúrások alkalmazása->rövidebb vezetékszakasz->olcsóbb 
kialakítás 



 
• Hulladékvíz elhelyezés 
 
• Geotermikus rendszerek természetes 
    utánpótlódásának kiegészítése 
 
• Nyomáscsökkenés ellensúlyozása -> 
    termelési hozam csökken 
 
• Pórusnyomás csökkenés ellensúlyozása-> 
     kőzettömörödés-> felszínsüllyedés. 
 

 

 

 

 

San-Joaquin- völgy: 1920-tól mezőgazdasági célú 
 vízkivétel 
 

A visszasajtolás előnyei 



Lehetséges problémák 
Műveleti problémák: 

• Termális áttörés->rezervoár hűlése-> termelékenység csökken 

• Termálvíz oldott anyag tartalma->csapadékként kiválik-> 
visszasajtolási ütem csökken 

• Visszasajtolt víz áramlási útvonala: 70-90 % nem meghatározható-
>kialakítási nehézségek 

Környezeti problémák: 

 



Németország 
• Legkedvezőbb geológiai feltételek az Észak-Német medencében 

• Homokkő karbonát kőzetek 

• Waren-i, Neustadt-Glewe- erőmű 



Németország 
• Waren 

• Kitermelés: 62°C,  60m3/óra hozam 1470 méter mélyről 

• Visszasajtolás: 20-40°C 50 m3/óra, szivattyú alkalmazása nélkül-
>lefele áramlással jellemzett földtani közeg ->költségmegtakarítás 

 

• Neustadt-Glewe 

• Az ország legmelegebb termálvize (~100°C) 

• Kitermelés: 125 m3/óra, 2200 méter mélyről 

• Visszasajtolás: 110 m3/óra 

• 1998-ban szilárd anyag leülepedést észleletek, elsősorban vas-
hidroxid-> 4m3 25%-os sósav hozzáadása 



Ausztrália-Perth medence 
• Homokkő üledék 

• Kitermelés: 750m mélyről, 40°C, 50 l/s hozam 

• Visszasajtolás: 30 l/s 560-630 mélyre 

• Visszasajtoló kutak helyzete- > mélybeszivárgás 



Összefoglalás 

Visszasajtolás 

• Környezeti és geológiai  problémák elkerülése 

• Komplex művelet 

• Külföldi tapasztalatok  



    Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


