
 

 

 

 

 

 

 

1. A GEOTERMIKUS ENERGIA TÉRKÉPEK HSZNOSÍTÁSA (BESZÁMOLÓ) 

1.1. A GEOTERMIKUS ENERGIA KÖRNYEZETI HASZNA 

A geotermikus energia meghatározása szerint a Föld elektromos energia termelésére, 
fűtésre és ipari gőztermelés céljára felhasznált természetes hője. Mindenhol jelen van a 
földfelszín alatt, jóllehet a legmagasabb – és ezáltal felhasználás szempontjából 
legkedvezőbb – hőmérsékleten leginkább aktív vagy fiatal vulkánok környezetében található 
meg. 

A geotermikus tiszta és megújuló energiaforrásnak tekinthető, mivel a Föld belsejéből 
sugárzó hő gyakorlatilag korlátlan. A geotermikus energia forrása, a Föld hője hozzáférhető 
a nap és az év bármely szakában; szemben a szél és a nap energiaforrásaival, melyek 
számos tényezőtől függenek, így a napi és évszaki áramlásingadozásoktól és az időjárás 
változékonyságától. Ezen okokból a geotermikus forrásból nyert energia a kitermelés 
megkezdésétől sokkal megbízhatóbban áll rendelkezésre, mint sok más forrás. A Föld 
belsejéből állandóan áramló hő 42 millió MW teljesítményt jelent (Stacy, Loper: Heat 
balance. 1988). Egy megawatt megközelítőleg ezer háztartás energiaszükségletének 
fedezésére elegendő. 

A Föld hőenergiája kimeríthetetlen és bőséges forrás, azonban földrajzilag nagyon elszórtan, 
kis koncentrációban és túl nagy mélységben jelentkezik az ipari felhasználáshoz. E pillanatig 
ezen energiafajta felhasználása olyan területekre korlátozódott, ahol a földtani viszonyok 
lehetővé tették egy hordozóanyag (víz folyékony, vagy gőz halmazállapotban) alkalmazását 
a hő kinyerésére a mélyen fekvő, magas hőmérsékletű közegből, s a felszínre juttatva 
használható ki a geotermikus energiaforrás. 

A geotermikus hő környezeti hatása igen kicsi és ellenőrizhető; ezen energiafajta légnemű 
anyag kibocsátása minimális: a levegőbe jutó dinitrogén-oxid (kéjgáz), kénhidrogén, 
kéndioxid, ammónia, metán, széndioxid és szálló por (particulate matter, PM) mennyisége 
különlegesen alacsony, kiváltképpen a fosszilis energiahordozókkal összevetve. 

A geotermikus erőművek vize és a lecsapatott gőze is tartalmaz olyan kémiai elemeket is, 
így arzént, higanyt, ólmot, cinket, bórt és ként, melyek mérgezők, azonban e hatás függ a 
koncentrációjuktól. Ezen elemek többsége azonban oldott állapotban marad az azonos 
kinyerési pontba visszajuttatott vízben. 

A kettős áramkörű forró vizes, valamint a gőzösítő erőmű közel nulla kibocsátással 
rendelkezik. 



 

 

 

 

 

 

 

A hő termálvízként való közvetlen felhasználása esetén a környezeti hatás szintén 
elhanyagolható, és könnyen tovább csökkenthető zárt áramlású rendszerekkel, ahol is a 
vizet egyazon geotermikus tározóból nyerik, majd oda is juttatják vissza. 

A termálvizek felhasználásának gazdasági szempontjai ugyanakkor továbbra is korlátot 
jelentenek az energiaszektorban történő szélesebb körű elterjedésükben. A gazdasági 
haszon a hosszú távú működés alatt igényelt alacsony működési költségek és a kezdeti 
beruházás közötti különbségként jelentkezik, utóbbi azonban tekintélyes lehet. 

1.2. A GEOTERMIKUS GRADIENS 

Ezen energiafajta felhasználásánál a legfontosabb tényező a geotermikus fluidumok 
hőmérséklete, mely meghatározza a fűtési vagy áramtermelési céllal geotermikus energiát 
alkalmazó berendezések típusát. 

A felszíntől a Föld magja felé haladva megfigyelhető a hőmérséklet folyamatos emelkedése, 
mely átlagosan 3°C-t tesz ki 100 méterenként (30 °C/km); ez az érték a geotermikus 
gradiens. Így kiszámolhatóvá válik a mélyebb rétegek hőmérséklete: alapul véve, hogy a 
felszín alatti néhány méterre található rétegek hőmérséklete megfelel az éves 
átlaghőmérsékletnek, mely ha eléri a 15°C-t, a fenti értéket alkalmazva feltételezhető, hogy a 
hőmérséklet 65-75°C lesz 2000 méter mélységben, 90-105°C 3000 méter mélyen, és így 
tovább ezer méterenként (1. számú ábra). 

A geotermikus energia földrajzi értelemben vett legalkalmasabb felhasználás területei azok, 
ahol a geotermikus gradiens értéke nagyobb az átlagosnál. Egyes helyeken a földtani 
értelemben vett közelmúltban tapasztalható vulkáni tevékenység, vagy a hasadékokon 
feltörő forró vizek hatására a geotermikus gradiens jelentősen nagyobb az átlagosnál, így 
250-300°C található már 2000-4000 méter mélységben. 

E nagy hőmérsékletű területek jellemzően a tucatnyi tektonikus földtani lemez (melyek 
voltaképpen merev sziklák óriási tömbjei) határain helyezkednek el, e lemezek alkotják a 
Föld felszínét és kérgét, a tömörebb, forróbb rétegeken (a földköpenyen) úszó litoszférát. 

Az átlagos földi hőáram a kontinensek és az óceánok alatt 65 és 101 milliwatt 
négyzetméterenként, mely területi súlyozással globális szinten 87 mW/m² átlagértékkel bír 
(Pollack et al., 1993). 



 

 

 

 

 

 

 

2. A GEOTERMIKUS ENERGIA HÁTTERE 

2.1 GEOTERMIKUS RENDSZEREK 

Egy geotermikus rendszer pár fő elemből áll: egy hőforrásból; egy víztározóból; egy 
hőhordozó fluidumból; egy újratöltő medencéből; és egy áthatolhatatlan kőzetrétegből, mely 
lezárja a víztározó kőzetréteget. A hőforrás lehet kis mélységekbe (5-10 km) feltörő, nagyon 
magas hőmérsékletű (> 600°C) magmatikus beáramlás, vagy egyes alacsony hőmérsékletű 
rendszereknél, a Föld normális hőmérséklete, mely a fentiek értelmében növekszik a 
mélységgel. A víztározó egy vízáteresztő kőzetekből álló térfogat, melyből az áramlás révén 
a víz vagy a gőz kivonja a hőt. E forró kőzetekből álló tározót fedi le egy áthatolhatatlan 
földtani réteg, mely a kőzetek réseiben és pórusaiban lerakódó ásványok révén vízzáró 
tulajdonságú. A tározó összeköttetésben van egy feltételezett újratöltő medencével, ahol a 
légköri vizek részben vagy egészben pótolhatják a források vagy fúrt kutak révén eltávozó és 
távolított vizet. A geotermikus fluidum a víz, mely az esetek többségében felszínről 
származik, folyékony vagy gáz halmazállapotú a hőmérséklet és a nyomás függvényében. E 
víz gyakran hordoz magával kémiai elemeket, gázokat, így például széndioxidot és 
kénhidrogént. A 2. számú ábra egy nagyon leegyszerűsített képét adja egy ideális 
geotermikus rendszernek. 

A geotermikus rendszerek alapjait a fluidum alapú hőáramlás (konvekció) jelenti. Konvekció 
a melegedés és a fluidumok folytonos hőtágulása révén alakul ki; a hő szolgál a körfogás 
alapjául, ez tartja mozgásban az áramlási rendszert. A felhevített és alacsonyabb sűrűségű 
folyadék felemelkedik, míg hidegebb és nagyobb nyomású folyadék nyomul a helyére a 
rendszer széleiről. Természetéből adódóan a hőáramlás megnöveli a hőmérsékleteket a 
magasabb régiókban, míg a lenti területeken mért hőmérséklet csökken (White, 1973). 

A fentiekben vázolt jelenség nagyon egyszerű elveken nyugszik, azonban a természetben 
előforduló geotermikus rendszerek geológiai (földtani), fizikai és kémiai jellemzők sokféle 
kombinációjából jönnek létre, így e rendszereknek sok fajtája létezik. 

2.2 AZ ENTHALPIA ELKÉPZELÉSE 

A geotermikus energiaforrások osztályozásának legelterjedtebb kritériuma a geotermikus 
fluidumok entalpiáján alapszik, melyek a hőhordozó szerepét töltik be a mélységi kőzetek és 
a felszín között Az entalpia – mely megközelítőleg a hőmérséklettel arányos –, a fluidumok 
hőjének (termikus energiájának) kifejezésére szolgál, és durva becslését adja értéküknek. Az 
energiaforrások alacsony, közepes és magas entalpiájú (vagy hőmérsékletű) 
energiaforrásokra oszlanak, az energiatartalom és annak kihasználhatóságának 
szempontjából. Az 1. számú táblázat a különböző szerzők által javasolt osztályozási 
módokat mutatja be. 



 

 

 

 

 

 

 

 (a) (b) (c) (d) (e) 

Alacsony entalpiájú energiaforrások < 90 <125 <100 ≤150 ≤190 

Közepes entalpiájú energiaforrások 90-150 125-225 100-200 - - 

Magas entalpiájú energiaforrások >150 >225 >200 >150 >190 

1. számú táblázat – Geotermikus energiaforrások osztályozási lehetőségei (°C) 

Forrás:  
(a) Muffler and Cataldi (1978). 
(b) Hochstein (1990). 
(c) Benderitter and Cormy (1990). 
(d) Nicholson (1993). 
(e) Axelsson and Gunnlaugsson (2000) 

A hagyományos energiatermelésre használt, magas hőmérsékletű mezők újabb kori vulkáni, 
szeizmikus vagy magmatikus tevékenység környezetére korlátozódnak. Alacsony 
hőmérsékletű források a legtöbb országban fellelhetők; melyek a repedések és törések 
mentén mélyre jutó felszíni vizekből táplálkoznak, vagy a nagy porozitású kövekben meglévő 
vizekből, melyek elég mélyen találhatók ahhoz, hogy a Föld geotermikus gradiense révén 
felhevüljenek. 

Különbség tehető víz- vagy folyadékalapú geotermikus rendszer, valamint gőzalapú (száraz) 
rendszer között (White, 1973). A vízalapú rendszerekben a víz állandó nyomású és 
folyékony halmazállapotú, néminemű gáz jelenlétét feltételezve, mely különálló buborékok 
formájában lehet jelen. E rendszerek, melyek hőmérséklete 125 és 225°C között van, a 
legelterjedtebbek a világon. A hőmérséklet és a nyomásviszonyok függvényében forró víz, 
víz-gőz keverék, nedves gőz, vagy egyes esetekben szárazgőz nyerhető belőle. A gőzalapú 
rendszerekben folyékony és gőz halmazállapotú víz egyszerre van jelen a tározóban, ahol a 
gőz a folytonos, állandó nyomású állapot. E magas hőmérsékletű, ritka rendszerek 
legismertebb példái az olaszországi Larderelloban, vagy a Kaliforniában a gejzíreknél 
találhatók. Jellemzően száraz, vagy túlhevített gőzt termelnek. 

A geotermikus rendszerek másik felosztási lehetőségét kínálja a víztározók egyensúlyi 
állapotának vizsgálata (Nicholson, 1993), figyelembe véve a tározóban zajló áramlásokat, és 
a hőközlés folyamatait. A dinamikus rendszerekben a víztározó folyamatos vízutánpótlást 
kap, mely később vagy a felszínre, vagy vízáteresztő kőzetekbe távozik a tározóból. A hő 



 

 

 

 

 

 

 

hőáramlással és fluidum keringéssel jut a rendszerbe. E kategóriába magas (> 150°C) és 
alacsony (<150°C) hőmérsékletű rendszerek tartoznak. A statikus (esetleg mozdulatlan vagy 
tároló) rendszerek esetén a tározó csekély vagy semmilyen utánpótlást nem kap, és a hőt 
kizárólag hővezetés révén kapja. E rendszerek alacsony hőmérsékletűek vagy 
geonyomásúak. 

3. A GEOTERMÁLIS ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA 

Az elektromos áramtermelés jelenti a magas hőmérsékletű (> 150°C) geotermikus 
rendszerek legfontosabb felhasználásai területét. A közepes és az alacsony hőmérsékletű 
(<150°C) energiaforrások sok másra is alkalmazhatók. A hagyományos Lindal-diagram 
(Lindal, 1973) a különböző hőmérsékletű geotermikus fluidumok felhasználási lehetőségeit 
mutatja (3. számú ábra). A 20°C alatti vizek ritkán, vagy nagyon különleges esetben kerülnek 
felhasználásra, esetleg hőszivattyúk számára. 

3.1 A HŐ KÖZVETLEN FELHASZNÁLÁSA 

A 90°C alatti hőmérsékletek esetén a geotermikus víz közvetlenül is felhasználható, az 
elektromos árammá alakítás kiiktatásával. A felhasználás legismertebb példája a fűtés, víz 
hőhordozójú fűtőtestek vagy padlófűtési rendszerekkel; lehetséges a mező – és 
akvakulturális (vízművelési) felhasználás, valamint az ipari alkalmazás. Ha a víz hőfoka 40°C 
alatt marad, hőszivattyús fűtő- és hűtőberendezések működtethetők. Ha földalatti víz nem 
érhető el, a hőszivattyúk a földhőcserélőkkel kombinálhatók. 

3.1.1 A HŐSZIVATTYÚK MŰKÖDÉSI ELVE 

A hőszivattyú (4. számú ábra) egy termodinamikai gép, mely kis mélységekben (10-100 
méter) lehetővé teszi hő kinyerését alacsony hőmérsékletű földből vagy áramló közegekből, 
és magasabb hőmérsékletet ad le környezetének fűtési céllal. A hőszivattyú előnye, hogy a 
felhasznált villamos energia minden egységére körülbelül háromegységnyi hőenergia jut 
geotermikus víz alkalmazásával. 

Hűtés esetén a hőt a levegőből kell elvonni, majd a talajba vezetni, míg fűtés esetén a hő a 
földből nyerhető, és a levegőbe vezethető. 

A hőszivattyú működése a termodinamika második tétele értelmében (az energia bármilyen 
transzformációja hőveszteséggel jár) korlátozott hatásfokú – akárcsak minden 
termodinamikai gép –, és maximális hatásfoka a Carnot-ciklus segítségével számítható. A 
hőszivattyúkat egy teljesítményt leíró együtthatóval lehet jellemezni, mely a termelt 
egységnyi energia, valamint annak kinyeréséhez felhasznált, gépbe táplált energia arányát 
mutatja meg. 



 

 

 

 

 

 

 

3.2 ELEKTROMOS ÁRAMTERMELÉS 

A nagy entalpiával rendelkező geotermikus energia jellemzően elektromos áram termelésére 
fordítható. 

Egy jellegzetes, elektromos áramtermelésre használt geotermikus rendszer nagyjából 10 kg 
gőzt igényel 1 kWh áram előállításához. Nagymennyiségű, több száz megawattnyi áramhoz 
nagy mennyiségű fluidum szükségeltetik. Így a geotermikus rendszerek egyik 
alapkövetelménye, hogy nagy mennyiségű fluidumra van szüksége nagy hőmérsékleten, 
vagy egy olyan potenciális tározóra, melybe vizet vezetve a fluidumok felmelegíthetők a 
kőzettel való érintkezésük révén. 

A geotermikus áramtermelés három alapvető fajtája a kettőskörű, a szárazgőzös (vagy 
gőzös), és az alacsony nyomásba vezetett forró vízzel működő gőzösítő (flash) erőmű. Az 
egyes típusok energiatermelése függ a tározók hőmérsékletétől és nyomásától, és 
mindegyik más hatást gyakorol a környezetére.  

A jelenleg legelterjedtebb megoldás a vízhűtővel kapcsolt gőzösítő erőmű, melyben víz és 
gőz keverékét nyerik a kutakból. A gőzt egy felszíni tartályban (gőzszeparátor) választják ki, 
majd a generátorokat hajtó turbinákba vezetik. 

Egy szárazgőzös rendszerben turbinákat és a generátorokat hajtó gőz közvetlenül a 
geotermikus tározóból származik, és semmilyen szeparáció nem szükséges, mivel a 
kutakból kizárólag gőz nyerhető. Az 5. számú ábra mutatja az elgőzösítő és szárazgőzös 
erőmű közti különbséget. 

A geotermikus technológia fejlődése révén gazdaságossá vált az áramtermelés alacsonyabb 
hőmérsékletű (100-150°C) energiaforrásokból is. A kettős áramkörű geotermikus erőművek 
kibocsátása a többi technológia alacsony értékéhez viszonyítva is kisebb kibocsátással 
rendelkezik. A két áramkörös rendszerben a geotermikus víz egy másik folyadékot fűt, így pl. 
izobutánt (jellemzően n-pentánt), mely alacsonyabb forrásponttal és alacsonyabb 
hőmérsékleten nagyobb gőznyomással rendelkezik, mint a víz és a vízgőz. A két folyadék 
teljesen elkülönítve kering, és egy hőcserélő használatával nyerhető ki a geotermikus víz 
hője a fűtőfolyadék számára. A másodlagos folyadék elpárolog, és a táguló gőz nyomása 
hajtja meg a generátorokat működtető turbinákat. A zártrendszerű hőcserélőt használó 
geotermikus elektromos erőmű így igényel egy geotermikus folyadékot (elsődleges 
folyadék), melynek hőjével felmelegíthető az alacsonyabb forráspontú fűtőfolyadék 
(másodlagos folyadék), mely utóbbi elpárologva meghajtja a generátorokat hajtó turbinákat. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú ábra – Németországban működő geotermikus erőmű egyszerűsített 
folyamatábrája 

Másodlagos folyadékok alkalmazásával a kettős rendszereket 85-170°C geotermikus 
fluidumok kiaknázására használhatók. A hőmérséklet felső határát a szerves fűtőfolyadékok 
magas hőmérsékleten tapasztalható stabilitása szabja meg, míg az alsó határ műszaki és 
gazdasági tényezők függvénye: e hőmérséklet alatt a hőcserélők szükséges mérete már 
gazdaságtalan megoldást szülne. Az alacsony és közepes hőmérsékletű geotermikus 
fluidumok és hulladék fluidumokon túl, a kettős áramkörű rendszerek ott is alkalmazhatók, 
ahol a geotermikus fluidumok elgőzösítése kerülendő, például a kút nyomásbíró tömítésének 
elhagyása érdekében. Ez utóbbi esetben a kút szivattyúi nyomás alatt folyékony 
halmazállapoton tarthatják a fluidumot, és a közegekből az energia bináris rendszerek révén 
nyerhető ki. Egy 1990-es években kifejlesztett rendszer, a Kalina-ciklus víz és ammónia 
keverékét használja fűtőfolyadéknak: a másodlagos folyadék túlhevített állapotba kerülve 
kitágul és hajtja meg a nagynyomású turbinát, majd újra megmelegítve lép be a kisnyomású 
turbinába. A második kitágulás után a telített gőz áthalad egy visszanyerő hőcserélőn, 
mielőtt egy vízhűtéses lecsapató berendezésbe kerül. 

Ha az erőmű léghűtést alkalmaz, a geotermikus fluidumok sosem érintkeznek a levegővel a 
földalatti víztározóba való visszajuttatásukat megelőzve, gyakorlatilag megszüntetve a káros 



 

 

 

 

 

 

 

anyag kibocsátást. E 1980-as években kifejlesztett technológia már elterjedt a világ azon 
erőműveiben, ahol csak alacsony hőmérsékletű energiaforrás áll rendelkezésre. Az alacsony 
hőmérsékletű vizek ilyen módú felhasználhatósága növeli az energiatermelési céllal 
kiaknázott geotermikus víztározók számát. A 6. számú ábra egy kettős áramkörű erőművet 
mutat. 

A mai technológiai színvonalon, a geotermikus erőművek 100°C feletti, és 4 kilométernél 
kisebb mélységből származó energiaforrásokból képesek gazdaságos áramtermelésre. 
Magyarán, egy alacsony hőmérsékletű energiaforrás csak kis mélységből kinyerve válik 
gazdaságilag kedvezővé, míg a négy kilométeres mélységekből származó fluidumok 
kitermelése csak magas hőmérséklet esetén lehet nyereséges; ily módon e két tényező 
kiegyenlíti egymást. Emellett a gazdasági megvalósíthatóság szempontjából figyelembe 
veendő az energiaforrás mérete, a kutak termelékenysége, valamint más, egyéb tényezők. 

4. GEOTERMIKUS ENERGIAFORRÁSOK KUTATÁSA 

A geotermikus víztározók azonosítása összetett feladat, mely számos fázisból áll az adott 
területen végzett felszíni kutatástól kezdve. Ez a vizsgálat egy kezdeti értékeléssel kezdődik, 
mely a felszíni geotermikus jelenségeket (forró vizes források, fumarolák, gőzkitörések, 
gejzírek) veszi sorra, majd a geológiai, geokémiai és geofizikai vizsgálatokkal, majd 
néhányszáz méter mély kísérleti kutak fúrásával folytatódik, és célja a hőmérséklet, a 
geotermikus gradiens és az átlagos földi hőáram meghatározása. 

Az összegyűjtött adatokból meghatározható a további, mélykutatások helyszíne, ahol kutak 
akár négyezer méter mélységig történő fúrásával válik igazolhatóvá a geotermikus fluidumok 
léte. 

Pozitív eredmények esetén megkezdődhet az azonosított geotermikus mező kiaknázása, a 
geotermikus fluidumok (forró víz és vízgőz) kinyerése kellő számú kút fúrásával. 

4.1 VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

A geotermikus vizsgálatok célja (Lumb, 1981): 

1. Azonosítani a geotermikus jelenségeket; 

2. Megbizonyosodni egy hasznosítható geotermikus mező létéről; 

3. Megbecsülni az energiaforrás méretét; 

4. Meghatározni a geotermikus mező jellegét; 

5. Megjelölni a hasznos területek elhelyezkedését; 



 

 

 

 

 

 

 

6. Megbecsülni a kutak által a geotermikus mezőből szolgáltatott fluidumok hőtartalmát. 

7. Összeállítani az alapadatok táblázatát, mely alapján a jövőbeli gazdasági számítások 

elvégezhetők.  

4.1.1 SZÜKSÉGES BEMENETI ADATOK. 

Minden létező geológiai, geofizika és geokémiai adat összegyűjtendő. 

A geológiai és hidrogeológiai tanulmányok képezik minden felderítési folyamat elejét, és 
alapvető céljuk az alaposabb kivizsgálásra érdemes területek elhelyezkedésének és 
kiterjedésének meghatározása, valamint a további kutatások legalkalmasabb módszereire 
történő javaslat tétele. A geológiai és hidrogeológiai tanulmányok a geotermikus kutatások 
valamennyi későbbi fázisban fontos szerepet játszanak, egészen a kísérleti és kitermelő 
fúrások pontjaiig; háttéradatokat szolgáltatnak a más eljárásokból nyert eredmények 
értelmezéséhez, valamint alapul szolgálnak a geotermikus rendszerek modelljeinek 
felállításához és a bennük rejlő potenciál értékeléséhez. 

A geokémiai vizsgálatok – beleértve az izotópok geokémiáját – hasznosak a geotermikus 
rendszer víz- vagy gőzalapú jellegének megállapításához, egy megadott mélységben mért 
minimumhőmérséklet meghatározásához, a vízforrás egyneműségének feltárásához, a 
mélységi fluidum kémiai összetételének felderítéséhez, és a rendszert utántöltő víz 
eredetének feltérképezéséhez. E kutatások révén értékes információk nyerhetők a fluidum 
visszatöltése és az erőműi felhasználás (így a fluidum összetételének változása; korrózió és 
vízkövesedés a csöveken és az erőmű berendezésén, környezetihatások) során felmerülő 
problémákról, s ezek elkerüléséről vagy megoldásáról. A geokémiai vizsgálat a kút-, vagy 
geotermikus (forró vizes források, fumarólák stb.) forrásból származó víz vagy gőz kémiai 
vagy izotópos vizsgálatát jelenti a kérdéses területen. Mivel a geokémiai kutatás hasznos 
információval szolgál az energiaforrás kiaknázását illetően, és költségei is viszonylag 
alacsonyak más, kifinomultabb megoldásokhoz képest – így a geofizikai felméréssel 
szemben –,így  a geokémiai vizsgálatok legkimerítőbb végrehajtása célszerű más, 
költségesebb módszerek alkalmazása előtt. 

A geotermikus területek további vizsgálatát más, fluidum forrásként szolgáló víztározók 
helyét meghatározó geofizikai eljárásoknak (gravimetrikus, mágneses és elektromos 
kutatások, forró vizek kémiai elemzés) kell követniük. 

A geofizikai vizsgálatok célja a felszíni, vagy felszín közeli rétegekből nyert adatok révén 
közvetett módon következtetni a mélységi geológiai formációk fizikai tulajdonságaira. E 
fizikai tényezők: 



 

 

 

 

 

 

 

• hőmérséklet (termikus vizsgálat); 

• elektromos vezetőképesség (elektromos és elektromágneses eljárások); 

• longitudinális rugalmas hullámok sebességének gerjesztése (szeizmikus vizsgálat); 

• sűrűségmérés (gravitációs vizsgálat); 

• mágnesezhetőség (mágneses vizsgálat). 

A fentiek közül egyes eljárások, így az olajkutatásból is ismert szeizmikus, gravitációs és 
mágneses vizsgálatok értékes információt szolgáltathatnak a geotermikus rezervoárnak 
alkalmas mélységi geológiai struktúrák méretéről, alakjáról és egyéb fontos jellemzőiről, 
ugyanakkor kevéssé alkalmasak annak meghatározására, hogy e rendszerek tartalmaznak-e 
egyáltalán valamilyen fluidumot, mely pedig a kutatás legalapvetőbb kérdése és célja. Az 
említett vizsgálatokat ezért a teljes kutatás végén érdemesebb elvégezni, a kísérleti kutak 
létesítését megelőzően, a részletek tisztázása érdekében. 

A geológiai struktúrák víztartalmát elektromos és elektromágneses vizsgálatokkal lehet 
igazolni, melyek minden más meglévő eljárásnál érzékenyebbek a fluidumok hőmérsékletet 
illetően; e két eljárást széles körben alkalmazzák sikerrel. A termikus vizsgálatok 
(hőmérsékletmérések, a geotermikus gradiens és a földi hőáram mérése) jó közelítését 
adják tározó tetején mért hőmérsékletértéknek. 

A kísérleti kutak forrása a geotermikus kutatási program végső és egyben egyetlen fázisa, 
mellyel a geotermikus rezervoár valós jellemzői, és így potenciálja pontosan 
meghatározhatók (). A kísérleti kutak által szolgáltatott adatoknak minden más felszíni 
hipotézist és modellt igazolniuk kell. A vizsgálat végén biztonsággal kell megállapítani, hogy 
a rezervoár termelékeny és elegendő mennyiségben tartalmaz megfelelő tulajdonságú 
fluidumot a kiaknázáshoz. A kísérleti kutak forrása ezért egy nagyon érzékeny része a 
kutatásnak. 

A geotermikus vizsgálat számos lépése három kutatási szakaszba sorolható: 

 a termikus viszonyok felderítése a földi hőáram térképek alapján való 

meghatározásával; 

 a hidrogeológiai térképek tanulmányozása a talajvizek területi 

elhelyezkedésének meghatározásához; 

 kísérleti fúrások elvégzése, és fluidumok kinyerése. 

Csak a felszíni vizsgálatok által igazoltan kinyerhető energiaforrás esetén lehet a kutatást 
mélyfúrásokkal folytatni. 



 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 KIINDULÁSI ADATOK HOZZÁFÉRHETŐSÉGE ORSZÁGONKÉNT 
- geotermikus rezervoárok térképe; 

- nagy entalpiájú (>150 °C) karbonátos geotermikus rezervoárok térképe; 

- a geotermikus kutak listája és adata excel formátumban; 

- publikációk:  

o Kovács Balázs, Szanyi János, Tóth M. Tivadar, Vass István: Geothermal heat 

potential of Hungary with special regards to high enthalphy basement 

(Termálvizeink hasznosítási lehetőségei entalpiájuk függvényében); 

o Kujbus Attila: Geothermal power plant concepts in the Pannonian basin in 

Hungary (Javaslat a geotermikus energia hazai hasznosításának növelésére); 

o Liz Battolcletti: Geothermal Resources in Hungary; 

o Kármán H. Franciska, Kurunczi Mihály, Ádám Béla, Varga Roland: Pilot plant 

geothermal project for multiple integrated use in Hungary; 

o Integrated feasibility study on geothermal utilisation in Hungary (Integrált 

megvalósíthatósági tanulmány a geotermikus energia magyarországi 

felhasználására); 

o kutak térképe a Quantum GIS rendszerében. 

4.1.3 A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKRÓL SZÓLÓ TÉRKÉPEK FELHASZNÁLÁSA 

A megújuló energiaforrások, így a geotermikus energiaforrások térképét a Geographic 
Information System (GIS, Földrajzi Információs Rendszer), az ArcGis 9 és az Arcmap 9.2 
programmal lehet előállítani. A GIS a leghatékonyabb rendszer a téri, földrajzi és egyéb 
adatok kezeléséhez, mely alkalmas azok kezelésére, elemzésére és bemutatására. A 
földrajzi adatok halmazát képezi minden adatkészlet (így például a fizikai tulajdonságok és 
földhasználati tevékenységek adatai), mellyel létrehozható a digitális modell. A GIS 
rendszerek e fizikai kérdések kezelésére és megoldására létrehozott számítógépes 
rendszerek. 

A fizikai és földrajzi viszonyokról szóló adatokat egy adatbázis tárolja, mely dinamikus 
kapcsolatban van a képernyőn megjelenített térképpel. A GIS rendszere öt fő szereplőből áll: 

- a GIS képzett szakemberei; 

- az információ alapjául szolgáló adatok, melyeket általános GIS-struktúrát alkalmazó 

adatbázisokból, úgynevezett geoadatbázisokból (Geodatabase) lehet nyerni; 



 

 

 

 

 

 

 

- hardverek és műszerek, melyek alkalmasak az adatgyűjtéshez, a nyert adatok 

feldolgozásához és tárolásához, információ bemutatásához és azok közzétételéhez. 

E körbe tartoznak olyan berendezések, mint a GPS, a számítógépes rendszerek, 

digitalizáló műszerek, nyomtatók stb.; 

- szoftverek, az adatok kezelésére alkalmas különleges számítógépes programok, 

melyekkel a problémamegoldáshoz szükséges téri elemzések lefolytathatók; 

- módszertani eljárások, melyekkel a munkafolyamat különböző lépései 

rendszerezhetők, beleértve az adatok gyűjtését, egybevetését, elemzését, információ 

kinyerését és a problémamegoldásra képes szaktudás alkalmazásával. 

A GIS alkalmazása a földtudományokban 

A Földrajzi Információs Rendszer a helyszín specifikus adatok és információk kezelésére 
alkalmas legmodernebb eszköz, ennek köszönhető széles elterjedtsége a 
földtudományokban az egyszerűtől a bonyolultabb tevékenységekig, így a földrajzi és 
földtani folyamatok modellezéséig. A GIS geológiai, különösen a felszíni adatgyűjtések 
eredményeképp létrehozott mélységi térképek készítésére alkalmas, de felhasználható a 
felszíni mezőgazdasági, várostervezési és környezethasználati adatok megjelenítésére és 
követésére. 

A téri adatbázisok (geoadatbázisok) és a belőlük létrehozott számítógépes modellek a 
földtani adatok legfontosabb megjelenítési formái, mivel ezek elsősorban a Föld felszínéhez 
és a rajta zajló eseményekhez kötődnek. A GIS technológia másik fontos jellemzői a szoftver 
további funkcióit képező különböző adatátviteli eszközrendszerek (ún. geoprocessing), 
melyek révén újabb adatkészletek nyerhetők a meglévő adatbázisokból. E körbe tartoznak 
olyan elemző funkciók, mint a statisztikai adatokra vonatkozóak. A földrajzi megjelenítés 
(geo-visualisation) szintén fontos funkciója a GIS-nek, mely a különböző térképnézetek 
alapjául szolgáló információk között kapcsolatot teremtve hozza létre az 
összefüggésrendszereket bemutatni képes intelligens térképeket; tulajdonképpen egy 
nézetet biztosít az adatbázisra, a benne foglalt adatok lekérdezéséhez és elemzéséhez. 

Minden földrajzi információs rendszernek képesnek kell lennie hat alapvető folyamat 
végrehajtására, hogy alkalmas legyen a geológiai problémamegoldásra. A GIS tartalmaz: 

- bevitt adatot; 

- tárolt adatot; 

- lekérdezett adatot; 



 

 

 

 

 

 

 

- elemzett adatot; 

- megjelenített adatot; 

- kimeneti adatot. 

A geotermikus energiaforrások feltérképezésénél jellemzően számos forrásból származó 
rengeteg adat kezelésére van szükség. A geotermikus energiaforrás kiaknázásának minden 
lépésében, a forró víz- és gőzmezők felderítése, felbecsülése, kutatása, kitermelése és 
kezelése során az energiaforrás adatai helyszínhez kötöttek – magyarán földrajzi adatok –, 
így a GIS az információkezelés legalkalmasabb eszköze. 

Egy átfogó geotermikus adatbázis létrehozása megkönnyítheti a tematikus térképek, így a 
megvalósíthatósági tanulmányok készítését is. 

 

2. számú ábra – GIS modell 

Az adott területre vonatkozó különböző szintű információ összegyűjtésével a GIS lehetővé 
teszi a kérdéses folyamatok és a meghatározó tényezők jobb megértését. Az ismeretek 
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ÁRAMLÁSI SEBESSÉG (l/sec) ÉS GEOTERMÁLIS 
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INDEX 

DEM - Digital Elevation Model  - Digitális Domborzatmodell. Általános térbeli modell.  Általában 

összefoglaló névként használják a DTM (Digital Terrain Model) és a DSM (Digital Surface Model) 

fogalmakra.  

IDW – Inverse Distance Weighted – a távolság inverzével súlyozott mozgóátlag, interpolálási  módszer  

http://gisfigyelo.geocentrum.hu/informatika/kisokos_digitalis.html
http://gisfigyelo.geocentrum.hu/kisokos/kisokos_dtm.html
http://gisfigyelo.geocentrum.hu/kisokos/kisokos_dsm.html


 

 

 

 

 

 

 

szintje és a felhasznált adatok minősége gyakorlatilag korlátlan, és csak a kívánt 
eredménytől függenek. 

A GIS egyik meghatározó tulajdonsága az adatok földrajzi hivatkozásának megteremtése, 
így minden elemet a globális koordinátáinak megfelelően képes kezelni. A tereptárgy 
koordinátaadatai nem egy tetszőleges vagy más módon alkalmazott hivatkozási 
rendszerében jelennek meg, nem léptékben, hanem a valós földrajzi helyén és méretében 
tárolja a rendszer. A tereptárgy léptéke csak egy pontosságot és a grafikai megjelenítés 
felbontását leíró paraméterré válik. A GIS legfontosabb elve is ez, hogy minden tulajdonság 
és attribútum változatlan, s célja az, hogy az elemzett adat a döntéshozatal eszköze 
lehessen. 

5.1.4 PÉLDA EGY MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁST ÁBRÁZOLÓ TÉRKÉPRE (RES MAP) 

Az alábbiakban bemutatott példa Közép- Magyarország geotermikus viszonyait ábrázolja. Az 
alábbiakban több elkészült térkép egymásra helyezése történt: 

• Közép- Magyarország térségét mutató digitális térkép, majd; 

• a Közép- Magyarország  kutak helyszínei és földrajzi koordinátái; 




