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Egy különös vízszintsüllyedés
Három hét alatt 18,5 m-rel csökkent a termálkút nyugalmi vízszintje
Szeged Felsőváros nevű városrészén 21 évvel ezelőtt, 1992
végén termálvíz-kitermelési és -visszasajtolási kísérlet
folyt a Szegedi Hőszolgáltató Kft. megbízásából. A cél a
visszasajtolás hosszabb távú üzembiztonságának bizonyítása, ezzel együtt egy kilátásba helyezett nagy összegű
PHARE támogatás elnyerése volt. A visszasajtolás mellett viszonylag kevés figyelem jutott arra a drasztikus
vízszintcsökkenésre, amely a csupán három hetes kitermelés hatására a termelő kúton bekövetkezett.
Előzmények
A termálvíz energetikai felhasználásának az 1970-es években végbement erőteljes fejlődése után az évtized végére
felmerült a használt hévizek visszasajtolásos elhelyezésének
igénye. 1978-ban a Szegedhez tartozó Szentmihálytelken
már végeztek egy rövid idejű visszasajtolási próbát, majd az
1981-ben Szegeden megrendezett nemzetközi geotermikus
konferencia egyik központi témája szintén a vízelhelyezés
problémája volt. Ennek, továbbá valószínűleg a Franciaországban, mindenekelőtt a Párizsi-medencében gomba módra

szaporodó termelő/visszasajtoló kútpárok elterjedésének és
példájának köszönhető, hogy 1983-ban a Központi Bányászati Fejlesztési Intézet (KBFI) megbízásából Szegeden lemélyítettek két termálkutat. A fúrási pontok távolsága a felszínen mindössze 8 m volt, de kiferdítés következtében a
kúttalpak mintegy 800 m-re kerültek egymástól. A kútszerkezeteket az 1. ábra mutatja. A helyszínt úgy választották
meg, hogy a kutak hasznosítása is megoldható legyen, ezért
kerültek azok a Felsőváros II. nevű távfűtőmű közvetlen
közelébe.
1983 és 1992 között a kutakon több méréssorozatot is elvégeztek, azonban érdemi energetikai hasznosítás nem indult
el. Ennek elsődleges oka a csaknem 90oC-os termálvíz kitermelési technológiájának megoldatlansága, nevezetesen a
búvárszivattyú állandó meghibásodása volt.
A PHARE program
Az Európai Közösségek Tanácsa még 1989 decemberében
300 millió ECU gazdasági segítség folyósításáról döntött
Magyarországnak és Lengyelországnak. Ezzel jött létre a

1. ábra A termelő (T-3) és a visszasajtoló (B-3) kút szerkezete
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PHARE-program. (A betűszó jelentése: Poland Hungary
Assistance for the Reconstruction of the Economy, azaz segély Lengyelország és Magyarország gazdaságának átalakí-
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tásához.) 1991 után ez a program odáig fejlődött, hogy konkrét beruházási elképzelések megvalósítása is célkitűzéssé
vált. Ehhez témákat kerestek, és így került a döntéshozók
látókörébe a Szegeden akkor már 9 éve elhagyatottan, használat nélkül álló 2 termálkút. A PHARE támogatásával 1992
nyarán kitisztították a kutakat az időközben belehajigált törmelékektől, betondaraboktól, és elvégeztek egy rövid idejű
termelési és visszasajtolási próbát. Az eredmények azonban
kevésnek bizonyultak egy hasznosító rendszer megnyugtató
megtervezéséhez. A kísérletet végző és irányító szakemberek
további, mintegy három hetes folyamatos próbaüzem elvégzését javasolták.
Termelési és visszasajtolási próba
A majdani pénzügyi támogatás elnyerése reményében a Szegedi Hőszolgáltató Kft. saját forrásból finanszírozta azt a
termálvíz-kitermelési és -visszasajtolási kísérletet, amelyet a
Porció Kft. 1992. november 27-e és december 18-a között
hajtott végre. A mérési program kidolgozására a SZETÁV
Dr. John Lund (USA) szakértőt kérte fel, aki a 2. ábrán látható feladatokat írta össze. (Megjegyzés: Dr. Lund 2004 és
2007 között a Nemzetközi Geotermikus Szövetség, az IGA
elnöke is volt.) A program szerint a hévízkitermelést és a
visszatáplálást is 20-40-60 m³/h-s hozammal kellett végrehajtani, lehetőleg 21 napon keresztül, de legalább 5 napig. Ez
részben módosult a helyi lehetőségek, illetve a hazai szakemberek javaslatára. Ez utóbbiak ugyanis nem látták célszerűnek 45 m³/h fölé emelni a visszasajtolás térfogatáramát,
ugyanakkor a kitermelésnél meghagyták a 60 m³/h-s maximális hozamot. A két vízmennyiség közötti különbséget hidegvízzel keverve a csapadék csatornarendszerbe vezették.
A kísérleti berendezés rövid leírása: egy hossztengelyes búvárszivattyúval kitermelt víz először egy 100 m³-es ülepítő
tartályba, majd egy 20 m³-es kisebb tartályba került. Innen
nagyteljesítményű, 14 baros szivattyúk nyomták a vizet a
visszasajtoló kútba. A termelő kút üzemi vízszintjét a búvárszivattyú nyomócsövéhez rögzített hegesztőtömlő segítségével, sűrített levegős méréssel állapították meg. Folyamatosan
mérték a hőmérséklet, a nyomás és a víztérfogatáram értékeit
mindkét kútfejen. A kor műszaki színvonalának megfelelően
elektronikus távadókat is használtak. Az általuk szolgáltatott
jeleket egy 6 csatornás pontíró készülék rögzítette. A mintavétel gyakorisága jelenként 1 perc volt. Ezen kívül a kísérlet
helyszínén folyamatos szolgálatot teljesítető kezelőszemélyzet óránként leolvasta az aktuális nyomás-, hőmérséklet-,
vízmennyiség- és vízszintértékeket. A kísérleti berendezésről
készült fénykép a 3. ábrán látható.

2. ábra A mérési program John Lund aláírásával

A vízszintek alakulása a termelőkútban
A kísérlet kezdete előtt mindkét termálkúton talpmélységellenőrzést végeztek. Ez kiegészült a nyugalmi vízszintek
mérésével. A termelőkútban -35,5 m, a visszasajtoló kútban
-18,5 m volt a lehűlt nyugalmi vízszint. A kísérlet során a
termelőkútban a 4. ábra diagramja szerint alakult a vízszint.
Mivel a kitermelés hozama három lépcsőben változott, ezért
az ábrán feltüntettük a kitermelés térfogatáramát is. A program végén, a búvárszivattyú leállítása után a felmelegedett
kút vízszintje egy rövid időre elérte a -48 m-t, majd a vízoszlop hűlésének hatására fokozatosan csökkent -54 m-ig, és ott
stabilizálódott. A diagram jól szemlélteti a nyugalmi vízszint
igen jelentős csökkenését is a mindössze három hetes kísérlet
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3. ábra A kísérlet helyszíne.
A berendezések balról jobbra: tartályok, visszasajtoló szivattyúk (a hátsó fehér zajszigeteléssel ellátva), indukciós áramlásmérő
a visszasajtolt térfogatáram mérésére (kék színű), visszasajtoló kútfej, termelő kútfej (a búvárszivattyú motorja zajszigetelő dobozban).
A kép jobb felső részén a háttérben a fűtőmű látható a kültéri hmv tartályokkal.

során, amely idő alatt nem egészen 24.000 m3 termálvizet
termeltek ki a kútból.
Nyilvánvaló, hogy a létrejött vízszintcsökkenés önmagában a
kitermelt vízmennyiség nagyságával nem magyarázható.
Nagy valószínűséggel külső hatás is közrejátszott abban,
hogy a vízszint a kiindulásihoz képest ilyen mértékben lecsökkent. Külön érdekessége a 4. ábrának, hogy 45 m³/h-s
hozamhoz előbb egy erőteljes üzemi vízszintcsökkenés,
majd egy visszaemelkedés volt tapasztalható. A 20 m³/h-s,
illetve a 60 m³/h-s állandósult kitermelési ütemek alatt a vízszint változása nem volt jelentős.
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Összegző gondolatok
A felsővárosi kitermelési és visszasajtolási program végrehajtása közben a termelőkút vízszintje meglepően, az elvárhatónál sokkal nagyobb mértékű süllyedést mutatva alakult.
Szerencsésnek mondható az a körülmény, hogy a vízszint
csökkenése éppen akkor következett be, amikor azt egy jól
kiépített kísérleti berendezéssel sikerült érzékelni és archiválni. Feltehető, hogy az utóbbi évtizedben Magyarországon
megépült geotermikus rendszereknél már olyan adatgyűjtő
rendszereket alkalmaztak, amelyekkel az ilyen és ehhez hasonló, nem szokványos kútviselkedések nyomon követhetők.
Az ilyen események szakértői értékelése rendkívül
fontos lenne (lett volna),
Vízkitermelés (m3/h)
hiszen csak így juthatnánk közelebb a hévíztárolók és/vagy termálkutak
működésének jobb megismeréséhez. Csak így
3
23 547 m
lehetne választ adni arra a
kérdésre is, hogy a hévíztárolók nyomáscsökkenése mennyiben vezethető
vissza az adott termálkút,
vagy az azonos rétegre
Vízszint (m)
szűrőzött
közeli
termálkutak
hatására,
vagy esetleg más külső
körülményre.
A Felsővároson tapasztalt
különös vízszintcsökke18,5 m
nésről éppen azért állítottuk össze ezt a kis anyagot, hogy fenti kérdéseken elgondolkodhassanak
a szakemberek.
4.ábra A kitermelt térfogatáram, illetve a termelő kút vízszintjének változása a kísérlet során
(SzG)

