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Szarvas: új vezetékhálózat, bővítés, korszerűsítés
A helyi kiváló termálvíz adottságok fokozottabb mértékű hasznosítása
Két évtized óta a legjelentősebb geotermikus fejlesztés a szarvasi városfűtési rendszeren. Kicserélték a
teljes, 1994-1995-ben lefektetett vezetékhálózatot, és
bekapcsoltak a termálfűtésbe 10 új fogyasztót.
Kiépült egy korszerű irányítástechnikai rendszer
távfelügyeleti és adatgyűjtő funkcióval kiegészítve.
Előzmények
Szarvason már hagyománya volt a termálvíz nemcsak
fürdési, hanem energetikai hasznosításának, amikor 1985ben egy országos energiaracionalizálási program keretében a
város nagy összegű vissza nem térítendő támogatást kapott
geotermikus energiahasznosító rendszer kiépítésére. Az eredeti elképzelés szerint a Holt-Körös kanyarulata által bezárt
ún. Ligetekben egy kettős funkciójú, termelő-visszasajtoló
kutat létesítettek volna. A városi tanács vezetői azonban helyesen - úgy döntöttek, hogy a még sehol ki nem próbált
megoldás helyett inkább ráfizetnek 5 millió forintot, és két
külön kutat furatnak. Így mélyült le 1986-ban egymástól a
felszínen kb. 50m távolságra a K-87 és K-88 jelű termálkút.
Ezek különböző talpmélységgel létesültek, és a felsőpannóniai homokkő rétegeket különböző mélységszinten
csapolták meg (lásd az alábbi táblázatot). A próbatermeltetés
során mindkét kút pozitívnak bizonyult. A támogatásból a
kútfúrásokon felül kiépült egy kis vezetékhálózat a kutak
környéki kemping és néhány üdülő fűtésére. A visszasajtoláshoz szükséges technológiai elemeket nem valósították
meg, helyette a használt víz felszíni elhelyezését oldották
meg. Ennek lényege, hogy a fűtés során lehűlt termálvíz
Kút jele

K-87

K-88

Építés éve

1986

1986

termelő

-

1790

1501

Funkció
Talpmélység
Csövezés

m-től

m-ig

m-től

m-ig

339,7 mm

0,0

54,5

1,6

67,0

244,5 mm

0,0

689,3

1,5

749,0

177,8 mm

613,3

1 566,5

608,0

1 501,0

114,3 mm
Szűrőzés

1 498,6

1 790,0

1 569,3

1 747,7

-

-

1 306,5

1 494,4

Hőmérséklet

99°C

82°C

Nyugalmi vízszint

+39 m

+19 m

Max. hozam
Összes só
pH
Na egyenérték
GVV
MVV

3

75 m /h

-

3 621,0 mg/l

4 308,0 mg/l

8,5

8,7

97,3%

97,4%
3

336,2 l/m
185,5 l/m3

259 l/m3
149,9 l/m3

Szarvas önkormányzati tulajdonú termálkútjai

10

először egy hűtőtóba kerül, majd kb. 20°C hőmérséklettel a
városi tisztított szennyvízzel együtt egy kb. 4 km hosszú
nyomott vezetéken keresztül a Hármas-Körösbe folyik a
békésszentandrási duzzasztó alatt. 1988-ban olajipari szakemberek bevonásával végeztek ugyan egy visszasajtolási
kísérletet a K-88 jelű kúton, azonban az teljes kudarccal
végződött. Az egyébként kiváló vízadó képességű kútba
mindössze 25 órán (!) át sikerült fokozatosan csökkenő térfogatárammal és növekvő kútfejnyomással jelentéktelen
mennyiségű termálvizet visszanyomni. Ezzel a kút sorsa
meg is pecsételődött, és az elmúlt negyedszázadban nem
használták semmire.
A rendszerváltozás után az említett intézmények tulajdoni viszonyai megváltoztak, és nem igényelték már a termálfűtést. Így a termelésre használt K-87 jelű kút fogyasztó
nélkül maradt.
Az 1990-ben szabad választással megalakult önkormányzat hamarosan azzal a problémával találta magát szemben,
hogy az állam a korábban nyújtott támogatás fejében követelte a fosszilis energiahordozó-kiváltás felmutatását, ami
nyilvánvalóan lehetetlen volt. Ugyanakkor a nem működő
kútban óriási kihasználatlan lehetőség rejlett, amit kár lett
volna veszni hagyni. Több „tanácsadót” meghallgatva a város végül úgy döntött, hogy nem saját beruházással épít ki
hasznosító rendszert, hanem fölajánlja a kutat egy olyan
vállalkozónak, aki hajlandó saját kockázatára és saját finanszírozással beruházni Szarvason. Így jött létre, 1993–ban a
megállapodás, a hasznosító rendszer létesítésére és 10 éves
üzemeltetésére, a Porció Kft-vel.
A Porció Kft. 1994. november 2-án kezdte meg a termál
hőszolgáltatást az általa kiépített mintegy 4,2 km hosszú
vezetékhálózat segítségével két főiskolának, önkormányzati
intézményeknek és lakásoknak. A szerződés lejártával 2004ben a rendszer üzemeltetését a városi tulajdonú M-Termál
Kft. vette át, melynek jogutódja a jelenlegi üzemeltető, a
Szarvasi Gyógy-termál Nonprofit Kft.

A fejlesztés előkészítése
A termálkút, a vízkezelő és alhőközponti technológia két
évtizedig jól működött, a távvezetéken viszont lyukadások
keletkeztek. Ennek nem a termálvíz volt az oka, hanem vagy
a régi hőszigetelési technika hiányossága, vagy a helyenként
rossz kivitelezés, esetleg a gyenge anyagminőség. A vezeték
ugyanis kívülről lyukadt át, amit a külső korróziós nyomok
egyértelműen jeleztek. (Ilyennek előszigetelt csővezetéken
nem szabadna előfordulnia.) A város vezetése elérkezettnek
látta az időt, hogy KEOP forrásra pályázva kicserélje a teljes
vezetékhálózatot, illetve kiterjessze azt olyan intézmények
felé, amelyek az 1994-es körből pénzhiány miatt kimaradtak. A pályázat energetikai alapját és gazdasági megtérülését
éppen az ezen épületeknél kiváltható földgáz adta. A sikeres
pályázat után 2012-ben a város megkötötte a támogatási
szerződést az illetékes hivatallal, majd 2013-ban megterveztette a létesítményt. Ezután két ütemre bontották a kivitelezést: az első ütemben a távvezeték építése, a másodikban a
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gépészet szerepelt. Mindkét ütemre nyílt közbeszerzési felhívást tették közzé. A távvezeték kivitelezését 2013-ban a
Swietelsky-Porció közös ajánlata nyerte, míg a másodikra a
termál- és alhőközponti gépészettel, villamos és irányítástechnikai munkákkal 2015-ben a Porció Kft. kapott megbízást.

A kivitelezés folyamata
A tervező a távvezeték anyagául üvegszálas poliésztert
képzelt el, azonban annak magas költsége és hosszú szállítási
határideje miatt korrózióálló acélcsőre módosított. A kivitelezést emiatt tervezéssel kellett kezdeni, hiszen a 99°C-os
termálvíz szállítása vékony falú, kis szilárdságú acélcsövön
teljesen más feladat, mint műanyagcsöveket fektetni. A tényleges kivitelezés 2014. februárjában indult meg, és a vállalt
határidő előtt a fűtési időszak elejére be is fejeződött. Ekkor
az új vezetékekkel, de a régi gépészettel végigvitték a 20142015-ös telet, majd 2015. tavaszán elkezdődött a második
ütem kivitelezése is. Ezzel a fővállalkozó október 15-re lett
készen. Ekkor indult el a termálfűtés immár kibővített fogyasztói körrel.
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erénye a megnövelt kapacitású távvezeték hálózat. Míg a
kúttól a Holt-Körösig tartó gerincvezeték mérete 1994-ben
NA150 volt, ugyanez jelenleg NA200, ami igen jelentős
különbség. Ugyanakkora induló nyomással csaknem kétszeres térfogatáram érhető el rajta. A szarvasi távvezetéken keresztül tehát még a mostaninál is jóval nagyobb fogyasztói
kör is ellátható lenne. Igény esetén a nem működő K-88 jelű
kút energiája is beszállítható a városba.
A KEOP pályázat sajátosságai miatt sajnos nem sikerült
minden régi hőközpontot felújítani, így azokban még a 22
évvel ezelőtt kiépített technológia működik. Egy következő
fejlesztési lépcső egyik legfontosabb feladata ezen
hőközpontok korszerűsítése kell hogy legyen.
Végül a vízelhelyezés módját is át kellene alakítani.
Szarvason egyedülálló lehetőség mutatkozik a vizes élőhelyes, pihentetéses és ütemezett leeresztésű felszíni vízelhelyezésre, természetesen továbbra is a Hármas-Körösbe. A
szintén szarvasi Barex Kft. által üzemeltetett termálvíz használatnál már évek óta sikerrel kísérleteznek ezzel a fajta
megoldással. Érdemes lenne nagyobb figyelmet fordítani rá.

A beruházás finanszírozása
A beruházási költség forrásait az alábbi táblázat mutatja.

Üzemi tapasztalatok
Az alhőközponti szabályozások beállításával a rendszer
megfelelően működik. Bebizonyosodott, hogy a betervezett
továbbító szivattyú fölöslegesen nagy teljesítményű. Frekvenciaváltós szabályozással 36Hz-nél nagyobb fordulaton
még nem járt a legnagyobb hidegben sem.

Fejlesztési lehetőségek és igények
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