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A PE ANYAGÚ GÁZELOSZTÓ VEZETÉKEK NYOMVONALÁNAK  

FELDERÍTÉSE 

 

BALOGH CSABA1–TÓTH ZOLTÁN2–HORÁNSZKY BEÁTA3 

1, 3Miskolci Egyetem, Kőolaj és Földgáz Intézet 
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2toth.zoltan.ed@nkm.energy 

 

 
Absztrakt: Napjainkban a közműhálózatok, a különféle hálózatrendszerek egységes áttekin-

tésének biztosítása kihívásokkal járó feladat. A föld alatt található rendszerek adatainak ösz-

szegyűjtését egyelőre hátráltatják a több évtizeddel ezelőtt történő kiépítésük dokumentáció-

jának hiánya, mind papíralapon, mind digitálisan. A földgázelosztó rendszerek jelentős 

arányban polietilén vezetékekből épültek, utólagos felderítése nehéz feladat lehet az elosztói 

engedélyesnek. 

Kulcsszavak: PE-alapanyag, földgázelosztó-hálózat, utólagos felderítés 

 

 

1. BEVEZETÉS 

Az elmúlt évszázad végén elkezdődött a földgáz térhódítása Magyarországon is.  

A növekvő számú gázfelhasználók ellátására sok településen elosztóhálózatok épül-

tek, mára ezek a hálózatok közel 89 000 km hosszúak. Az évtizedek alatt a vezetékek 

alapanyagát felváltotta az acél és a polietilén (PE), függően az adott hálózatrész név-

leges nyomásától.  

Az elosztói vezetékeket működtető földgázelosztói engedélyeseknek a fém alap-

anyagú, föld alá fektetett vezetékek pontos, utólagos meghatározására képes techno-

lógiával rendelkeznek. Azonban a PE-vezetékek esetében ez a feladat továbbra is 

nehézségeket okoz. A cikkünk ezeket az utólagos feltárást szolgáló technológiákat 

és műszereiket mutatja be. 

 

2. AZ E-KÖZMŰVESÍTÉS 

Egy 2013-ban született kormányrendelet1 adott alapot arra, hogy létrejöjjön az egy-

séges elektronikus közműnyilvántartási rendszer (e-közmű). Egy információs, lekér-

dezési rendszer, mely öt vezetékes közmű közérdekből nyilvános adatait tünteti fel, 

így a gázelosztó hálózatot is (1. ábra).  

A gázelosztói engedélyesnek egyik alapfeladata, hogy a szakági e-közmű nyil-

vántartásba felvigye a már kiépített, vagy újonnan létesített elosztóvezetékek adatait. 

 
1  324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról. 

mailto:b.csaba0709@gmail.com
mailto:3bea.horanszky@uni-miskolc.hu
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Ezzel nemcsak a rendelet és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzat2 előírá-

sainak tesz eleget, hanem nagyban megkönnyítheti a saját munkáját: a jövőbeli be-

ruházásokban, gyorsabb, egyszerűbb tervezési munkálatokban, az esetleges hibael-

hárítások kezelésénél is. 

 

 
1. ábra: Az egységesített közműnyilvántartási rendszer sematikája 

Forrás: Szűcs (2008) 

 
2  21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a 

Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról 

Egységes közműnyilvántartás 

 KÖZMŰNYILVÁNTARTÁSI SZABVÁNYOK 

 INFORMATIKAI SZABVÁNYOK 
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3. A TÉRINFORMATIKA 

A gázelosztó hálózataink nyomvonalának ismerete elengedhetetlen az elosztási te-

vékenység ellátásához (hálózatellenőrzés, hálózatjavítás, hálózatbővítés, üzemelte-

tés, fenntartás, nyomvonalról információadás, építési engedélyekhez nyilatkozat ki-

adás stb.). A térinformatikai rendszer adatokkal látja el: az elosztói munkatársakat, 

a hálózatszimulációs, a munkairányító, a gépjárműves gázszivárgáskereső informa-

tikai rendszereket és az e-közmű rendszert. 

A rendszer alapadatai: a beszkennelt, koordinátára igazított bittérképes és vektor-

grafikus térképi adatok, egyes vezetékszakasz csőanyaga, átmérője, geodéziai mére-

tek stb. Az elosztói engedélyeseknél a digitális közműtérképek készítése az 1990-es 

évek végén kezdődött el, előtte csupán papíralapú térképek szolgálták a csővezeté-

kek pontos helyzetmeghatározását. Ezek alapvetően is tartalmazhattak tervezési-ki-

vitelezési eltéréseket, azonban a digitalizálás után a különbségek még jobban kiüt-

köztek.  

A speciális szkennelési és digitalizálási folyamatok sok vállalatnál okoztak ne-

hézségeket, amelyekkel akár a mai napig is küzdenek. A beszkennelt alaptérképek 

segítségével továbbá azt is tudhatjuk, hogy milyen precízséggel, megbízhatósággal 

számolhatunk a digitalizált képek esetében. A nyilvántartás legfőbb problémái:  

• személyi hibából származó pontatlan bemérés, hibás térképi jelölés; 

• közhiteles földhivatali alaptérképek hibái; 

• bemérés elmaradása, hiányos térképi információk; 

• tervrajzon feltüntetett helyen PE-vezeték nem található;  

• a mérési eredményt befolyásoló környezeti tényezőkből adódó hibák (pl. for-

galmi körülmények, környezeti hőmérséklet, légnyomás, légnedvesség, elekt-

romos és mágneses tér stb.); 

• tervrajzon szereplő és kivitelezett hálózat közötti eltérés; 

• az alap (papíralapú) térképen való mm-es eltérések a digitalizált kép esetében 

akár méteres különbözetet is jelenthetnek; 

• digitalizációs hibák, torzítások. 

 

4. A VEZETÉKHÁLÓZAT UTÓLAGOS MEGTALÁLÁSA 

Általánosan elmondható: a felszínen a vezeték nyomvonalát nem kell megjelölni. 

Belterületen a vezeték tartozékait (elzárószerelvény, szaglócső, vízgyűjtő, szigetelő 

karimapár) jelzőtáblával kell ellátni (2. ábra). A táblán fel kell tüntetni a tartozéktól 

mért távolságokat, a vezeték üzemi nyomását, az ügyeleti telefonszámot, és vezetéki 

elem megnevezését. 

Külterületen ezzel szemben a nyomvonalat is jelölik a tartozékjelölés mellett. Ezt 

egy oszlopon lévő zászlóval és azon adattáblával teszik meg (3. ábra). 

A nyomvonal meghatározásának fő problémája az általános szabályok és elő-

írások nem betartása és egyes esetekben azok (és a technológia) elavulása okozza. 

Az 1980-as évektől a lefektetett műanyag vezetékek esetében az utólagos nyom-

vonal-meghatározásban elkezdték alkalmazni a vezetékek felületén vezetett fém 
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anyagú jelzőhuzalt. Ez a megoldás műszakilag nem volt megfelelő a pontos hely-

meghatározásra. Ma már egyik jogszabály vagy szabályzat sem írja elő az ilyen al-

kalmazást.  

 
2. ábra: Jelzőtábla 

Forrás: E-On (2019) 

 

 
3. ábra: Nyomvonaljelző oszlop és zászló 

Forrás: E-On (2019) 
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Sokszor a munkaárok kiásása után a térképeken jelölt PE-vezetékek nyilvántartásban 

tartott és a feltárás utáni nyomvonaluk lényegesen eltérhetnek. Abban az esetben, 

amikor sem jelzőhuzal, sem más marker nincs alkalmazva, a megtalálása szinte csak 

a szerencsén múlik, a jelenleg alkalmazott technológiákkal. 

A legbiztosabb és legprecízebb eredményt a kutatóárkok készítésével érhetjük el 

jelenleg. Ezek telepítése azonban nagyon költséges és nem is kivitelezhető minden-

hol (sűrű forgalmú utca, vagy útszakasz). Továbbá az árkok készítése közben nagyon 

figyelmesnek kell lenni az esetlegesen ott található közművezetékekre (gáz-, víz-, 

áramszolgáltatók vezetékei), hogy azokat sértetlenül ki tudjuk kerülni, meg tudjuk 

találni. Tehát nagyon fontos, hogy ezek jelenlétét minden egyes építkezés, vezeték-

fektetés előtt meg tudjuk határozni, de már magával a kutatóárok ásásával is veszé-

lyeztethetjük ezeket.  

 

5. A FELDERÍTÉS JELENLEGI TECHNIKÁI 

A kutatóárok készítése mellett még sok technikát alkalmaznak a vezetékkeresésben: 

elektromágneses módszerrel működő talajradart, akusztikus elvet felhasználó talaj-

mikrofont, a hangfrekvenciát felhasználó rádiódetektort és az omni markert. 

A módszerek közül alkalmazásának szempontja a gazdaságosság és a pontosság. 

Továbbá fontos még:  

• legyen könnyen kivitelezhető/kezelhető, egyszerű a módszer/eszköz; 

• képesek legyünk a gázvezetéket a többi közmű vezetékétől megkülönböztetni; 

• a módszer/eszköz alkalmazására szakképzett munkaerő felvétele/betanítása; 

• megbízható, stabil eredmények szülessenek bármilyen esetben; 

• ne zavarja a fektetési nyomvonal környezetét, kis helyigénye legyen. 

 

5.1. Talajmikrofon 

Az akusztikus működés elven alapuló eszköz: kopogtató által létrehozott, vagy szi-

várgásból eredő zajjal dolgozik az eszköz. Az elektroakusztikus készülékkel akár a 

föld felett is érzékelhetjük a hanghullámokat a talajmikrofon segítségével. Ez nagy-

ban függ a cső anyagától, átmérőjétől, a fektetési mélységtől és a talajviszonyoktól 

is, hiszen a produkált hanghullámok csak korlátozott távolságig terjednek a csőfalon 

majd a talajon keresztül. Legjobb esetben akár a talaj felső szintjén mérhetjük a hul-

lámokat és megállapíthatjuk a cső nyomvonalát. Általánosságban a hátrányai:  

• hanghullámok könnyen elnyelődnek, csillapodnak; 

• környezeti zajok nagymértékben befolyásolják a mérési eredményt; 

• az ismeretlen mélységet és a nyomvonalat sem tudjuk teljesen pontosan meg-

határozni. 

 

5.2. Rezgésdetektor 

Hangfrekvencián alapuló mérési elvvel működik, melyet a gázhálózatra rögzített jel-

adó gerjeszt. A membránnal hanghullámot juttatunk a csővezetékben található 
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földgázba, majd az abban továbbterjedését egy távolabbi ponton/pontokon elvileg 

érzékelni tudjuk. Általánosságban a hátrányai közé sorolható: 

• csatlakoztatni kell a műszert a működő rendszerhez, ez problémát jelenthet; 

• környezeti zajok nagymértékben befolyásolják a mérési eredményt; 

• erősen szaktudást igényel; 

• több pont (felállás) által kaphatunk tiszta képet. 

 

5.3. Talajradar 

Elektromágneses impulzusokat bocsát ki, melyek a talajba hatolva mérik annak di-

elektromos tulajdonságait. A talajradarok általában egy adó- és egy vevőantennából 

és egy központi irányító egységből állnak, mely vezérli a jelkibocsátást és kapcsola-

tot tart a számítógéppel. Az adó elektromágneses hullámokat bocsát a talajba, mely 

hullámok egy része elnyelődik, más része visszaverődik. A visszaérkezett jeleket a 

vevőantenna regisztrálja, így a mérés folyamán egy időszelvényt kapunk, melyen 

láthatók a visszaverődésből kapott jelek. A kapott jel erőssége (reflektivitás) a réte-

gek elektromos vezetőképességének és dielektromos permittivitásának eltérésétől 

függ. Minél nagyobb e két paraméter különbsége a két anyagban, annál erősebb ref-

lexiót kapunk a felvételen. A közeg vezetőképessége és a kibocsátott jel frekvenciája 

határozza meg a jel csillapítását. A visszaverődött hullámok kiértékelése során, le-

képezhetjük a talaj szerkezetét. Általánosságban a hátrányai közé sorolható: 

• az azonnali, vizuálisan megjelenített hiperbolák ellenére, irodai kiértékelés 

szükséges; 

• pontatlan, nem egyértelmű kép; 

• a geofizikai programtámogatás mellett szakemberre van szükség a kiértéke-

léshez. 

 

5.4. Omni marker (direkt jeladó) 

Az Omni marker önindukciós gerjesztési elven működik, három egymásra merőle-

ges rezgőkörből áll. Gerjesztés során gömb alakú mező fogja körülvenni a műszert, 

így a földbe való pozicionálása is egyszerűen történik. Továbbá sokkal nagyobb ki-

terjedésű mező jön létre gerjesztéskor, ezáltal a megtalálása is egészen könnyű. Lé-

teznek lapos alakú/verziójú markerek is, de azok gerjesztett mezeje sokkal kisebb 

kiterjedésben van jelen, detektálásuk nehézkesebb. Általánosságban a hátrányai közé 

sorolható:  

• a már lefektetett vezetékek nem tartalmaznak markeres megjelöléseket; 

• maga a műszer és a markerek összességében költséghatékony megoldást nyúj-

tanának a gázipari cégeknek is, azonban a régebbi csővezetékek nyomvonalá-

nál való földalatti elhelyezésük ismét árkos módszerrel kell, hogy történjen. 

 

Napjainkban a legmegbízhatóbb és legpontosabb műszerek a markerek, amelyek 

költséghatékony kutatási módszernek bizonyulnak. Szaktudás igényessége is elég 

alacsony, könnyen kezelhető a keresőműszer.  
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6. A JÖVŐ LEHETSÉGES TECHNIKÁI 

Az új, nemzetközileg is elismert technológiák, mint a múltban sok műszaki újdonság 

a katonai vagy a holdkutatási technológia eredménye. Ilyen az akusztikus csőlokátor 

vagy a magas rádiófrekvenciás csőkereső.  

 

6.1. Csőlokátor 

Az akusztikus módszerrel dolgozó készülék különböző alapanyagú csővezetéket is 

(pl. műanyag, fém, agyag, beton, üvegszál, öntött-, illetve hajlított vas) detektál.  

A csőrendszerek elhelyezkedése a felette elterülő közeg minőségétől függetlenül 

azonosítható (kavics, talaj, fű, beton vagy aszfalt). Rendkívül speciális akusztikus 

jelátalakító technológiát alkalmaz, amely a földfelszínnel kell érintkezzen, hogy je-

leket küldjön a talajba. Később a rendkívül érzékeny gyorsulásmérők érzékelik a 

visszavert energiát. A beérkezett adatokat feldolgozza és könnyen értelmezhető 

eredménnyé alakítja át, amelyet megjelenít a kijelzőn. Működését nem befolyásolják 

az elektromos mezők vagy a felsővezeték rendszerek. A programja olyan zajszűrési 

technológiát alkalmaz, amely kizárja a forgalom vagy a tesztelés területén működő 

berendezések által okozott zajforrásokat.  
 

A technológia hátrányai:  

• viszonylag lassú vizsgálat során, sokszor újra kell indítani a felvételt külön-

böző hibák miatt; 

• a szerkezet súlya 11 kg, így hosszú távú használata sem túl praktikus; 

• a készüléket, a mérőegységeket meg kell tisztítani mindenféle szennyeződéstől; 

• nedves körülmények között pontatlan eredmények születhetnek; 

• a hibahatára 0,45 méter is lehet, egy 20-as, illetve 32-es csövet nem tud bizto-

san azonosítani. 

 

6.2. Csőkereső 

Az eszköz modulált, rendkívül magas rádiófrekvenciákat használnak a felületi sűrű-

ség különbségeinek megtalálásához. A legjobb módszer a PVC- és PE-csövek elhe-

lyezkedésének megtalálásához, valamint szinte bármely más, felszín alatti felületre 

ugyanez igaz. A holdkutatásra kifejlesztett technológia a felszín alatti anyagokat vá-

logatás nélkül megtalálja – műanyag, fém, fa, kábel vagy cső. Nedves talajon, hóban 

vagy akár álló vízben is üzemképes. Mélyebbre hatol a nagy sűrűségű anyagokban, 

mint például a beton, agyag, aszfalt, nagy tömörségű talaj. Kevéssé sikeres a kisebb 

sűrűségűek esetében, mint a homok, szemcsés talaj vagy frissen feltöltött talajszer-

kezeteken, mivel ezek hajlamosak a refraktált jelet elnyelni. A speciálisan, segéd-, 

víz-, gáz- és kábelvezetékekkel dolgozó iparágak számára készült újratervezés révén 

lehetővé vált a szakemberek számára, hogy gyorsabban találják meg a tárgyakat, és 

maximalizálják a munka hatékonyságát. Erősen ellenáll a víznek, de azért nem víz-

álló készülékek. Előnyei közé tartozik továbbá a kis súlya, amely a direkt megköny-

nyített szerkezetének köszönhetően közel 1 kg, a nedves környezet tűrése és a két 



12                                          Balogh Csaba–Tóth Zoltán–Horánszky Beáta 

 

akkumulátorának köszönhetően az egész napos munkabíró képessége. Kézben hor-

dozható, felhasználóbarát egy egész munkanap során. A beépített GPS rendszer se-

gítségével pedig egyből be is tudjuk olvasztani a kapott adatokat az elektronikus 

rendszerünkbe.  

 

A műszer hátrányai: 

• képzettség, gyakorlat nélkül félreértelmezhető az eredmény; 

• az eltérő sűrűség és permeabilitás más anyagokra is utalhatnak, így az egyéb 

tényezőkre és eddigi tapasztalatainkra kell, hagyatkozni egyes esetekben; 

• a nagyobb repedéseket és töréseket is jelzi az operátor számára. 

 

7. ÖSSZEFOGLALÁS 

A gáziparban a nyomvonalak azonosítása sok gondot okoz. Annak ellenére, hogy a 

már föld alá fektetett műanyag (PE) csővezetékrendszerek nyomvonalát elvileg a 

tervrajzokból/e-közmű adatbázisából pontosan meg lehet határozni. Azonban hiá-

nyosak tűnnek az adott csőszakasz fektetési koordinátái és a várt nyomvonalak na-

gyon sok esetben eltérnek. A helyszíneken található jelzőtáblák, aknafedelek, föld-

munka kezdetekor a vezeték felett minimum fél méterrel sárga jelzőszalagok jelen-

léte is mind segítheti a vezetékek detektálását, bár ezek sok esetben eltűnnek. To-

vábbá a régebbi adminisztratív munkálatok által könyvelt nyomvonalak átkonvertá-

lása, a régi rajzok digitalizálása során is torzulások születhetnek. Elég a hagyomá-

nyos tervrajzi-beolvasott képek közötti néhány milli-, centiméteres különbség, 

amely a való életben métereket is jelenthet (például a közhiteles földhivatali alaptér-

képek pontatlansága). A fentiekben bemutatott kutatóeszközökkel nem kaphatunk 

stabil és pontos kutatási eredményt, főleg egy összeközművesített területen.  

A probléma jelentősen elkerülhető a későbbiekben az újonnan létesített esetleg 

kiásott és felújított vezetékek teljes geodéziai bemérésével és dokumentálásával, az 

elektronikus közműnyilvántartási rendelet betartásával. 
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Absztrakt: Az EU 2020 irányelvének egyik legmarkánsabb célja a tagállamok saját energia-

forrásainak hatékonyabb kiaknázása a megújuló energia részarányának növelésével. Ennek 

egyik legígéretesebb módja a geotermikus energia kiaknázása. 

A meglévő földtani információ és hasznosítható infrastruktúra mellett, kiemelt fontosság-

gal bír a geotermikus kút leghatékonyabb kialakítása. Tudott, hogy egy geotermikus kút ha-

tékonyság erősen függ a kútban feláramló fluidum teljes hőveszteségétől, amelyet a kútszer-

kezet, a cement minősége és a teljes rendszer hővezetőképessége markánsan befolyásol. 

Jelen kutatás két különböző kútösszetétel mélyreható vizsgálatát mutatja be, kiemelve 

azok energiahatékonyságbeli különbségeit. Az eredmények alapján olyan gazdasági értékelés 

végezhető, amely a hasonló struktúrával rendelkező kutak tervezésének korai szakaszában 

hathatós döntéselőkészítést hozhat. 

Kulcsszavak: geotermikus energia, felhagyott szénhidrogén kutak, CAPEX 
 

 

1. BEVEZETÉS 

A vizsgálat célja egy olyan kútszerkezet kialakítása, amely eltérő az eddigi szénhid-

rogén ipari gyakorlathoz képest. A bemutatásra kerülő kútszerkezet egy speciális 

termelőcsővel bír, melyet az olajipari gyakorlatban speciális kútfolyadékok elhelye-

zéséhez használnak magas hőmérsékleten. Jelen tanulmányban hőtani számítások 

alapján bemutatásra és összehasonlításra kerül két különböző kútszerkezet esetén e 

speciális termelőcső pozitív hatása. Gyakorlati alkalmazásának gazdaságosságát egy 

alapos gazdasági számítás igazolhatja. Feltétlen pozitívum, hogy felhagyott szénhid-

rogénkutak átalakításával beépíthető, így elkerülve a geotermikus projekt egyik leg-

nagyobb költségét a kútfúrást, ezzel javítva a beruházás CAPEX költségeit. Termé-

szetesen ez csak akkor lehetséges, amennyiben a felhagyott kút megfelelő geotermi-

kus potenciállal rendelkezik, és kedvezőek a rezervoár feltételek egy esetleges fel-

színi energiatermelő rendszer telepítéséhez. 

 

2. KÚTSZERKEZET FELÉPÍTÉSE 

A vizsgálat elvégzéséhez a magyar ipari gyakorlathoz igazodó, hipotetikus kútszer-

kezet lett összeállítva, amely akár a valóságban egy felhagyott szénhidrogénkút is 
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lehet. Azért volt szükség a hipotetikus kútszerkezetre, hogy a kapott adatok megőriz-

zék olajipari mibenlétüket.  

 

 

 

 

A hőtani számítások elvégzéséhez még szükség van különböző adatokra melyek 

kulcsfontosságú szerepet játszanak a matematikai modell alkalmazása során  

(1. táblázat). Első körben a kutat körülölelő réteginformációk, amelyeket felhasz-

nálva ρk, ck, kk, átlagértékek képezendők és tekintendők alapadatként a számítások 

során. Kellő információ hiányában elhanyagolandó a levegővel való gyűrűs térben 

kialakuló konvekciós hőáramlás. Minden szakaszban az általános ipari gyakorlat-

nak megfelelően hidraulikailag sima cső feltételezendő. 

 

1. ábra 

A hipotetikus kút szerkezete 

Termelőcső 
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1. táblázat 

Számoláshoz szükséges adatok 

Kúttalp hőmérséklete Tt 116,5202 °C 

Felszíni hőmérséklet T0 12,3 °C 

Kőzetsűrűség ρk 2300 kg/m3 

Vízsűrűség ρv 958 kg/m3 

Dinamikai viszkozitás μv 0,00059396 Pas 

Kinematikai viszkozitás νv 0,00000062 m2/s 

Víz fajhő cv 3897 J/kg∙K 

Kőzet fajhő ck 2051 J/kg∙K 

Víz hővezetési tényező kv 0,58 W/m∙K 

Cement hővezetési tényező kc 1,05 W/m∙K 

Kőzet hővezetési tényező kk 2 W/m∙K 

Acél hővezetési tényező ka 45,69 W/m∙K 

Termelőcső belső sugár R1B 0,05026 m 

Termelőcső külső sugár R1K 0,05715 m 

Termelő béléscső belső sugár R2B 0,075185 m 

Termelő béléscső külső sugár R2K 0,089 m 

Cementpalást külső átmérő RF1 0,155575 m 

Tömegáram ṁ 5 kg/s 

Kút beindulása óta eltelt idő t 86 400 s 

Geotermikus gradiens γ 0,0406 °C/m 

Mélység H 2567 m 

Technikai béléscső belső sugár R3B 0,11025 m 

Technikai béléscső külső sugár R3K 0,12224 m 

Felszíni béléscső belső sugár R4B 0,154625 m 

Felszíni béléscső külső sugár R4K 0,169865 m 

Iránycső belső sugár R5B 0,234 m 

Iránycső külső sugár R5K 0,254 m 

Cementpalást külső átmérő 2 RF2 0,155575 m 

Cementpalást külső átmérő 3 RF3 0,2032 m 

 

 

3. HŐTANI SZÁMÍTÁS 

A hőtani számítás során a [2] irodalomra alapozva megállapítható, hogy a kútból 

kifelé haladó hőfluxus azonos azzal a hőárammal, amely a kútkörnyezetben fog 

tovább haladni. Az egész eredő hőfluxust egy eredő hőátbocsátási tényezővel szá-

moljuk:  

ṁcv∆T = 2πR1BU1B(T − TF)dz   (2.0) 

2πR1BU1B(T − TF)dz = 2πkk
TF−T∞

ln
R∞

RF

     (2.1) 

 

Ahol az R∞ sugár vége addig tart, ahol a kőzettömegre már nincsen hatással a kút 

környezetfűtő hatása, így a standard nyugalmi geotermikus hőség található. Az ln
R∞

RF
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tag az egyenletben pedig az idő elteltével folyamatosan növekszik, míg el nem éri a 

kút életében a stacionárius állapotot. A zavartalan geotermikus hőséget a következő 

egyenlettel számoljuk: 

 

 T∞ = T0 + γ ∙ z              (2.2) 

 

A következő egyenlet az eredő hőátbocsátási tényező alapegyenletét képezi: 

 

 ln
R∞

RF
= f(F0,U1B)               (2.3) 

 

Az F0 Fourier-szám: 

 

 F0 =
kk

ρkck

t

RF
2             (2.4) 

 

Az 2.0 és 2.1 -es egyenlet egy differenciálegyenlethez fog vezetni, mely a következő: 

 

 
dT

dz
=

2πR1BU1B(T−T0−γ∙z)

ṁc(kk+f(t)∙R1B∙U1B)
          (2.5) 

 

Azok a paramétereket, amelyek mélységtől függetlenek összevonódnak egy kons-

tansba: 

 A =
ṁc(kk+f(t)R1BU1B)

2πR1BU1Bkk
        (2.6) 

 

Ezután felírható egyszerűbb formában a 2.6-os egyenlet: 

 

 A
dT

dz
= T − T0 − γz      (2.7) 

 

A differenciálegyenlet általános megoldása: 

 

 T = T0 + γ(z + A) − γA ∙ e
z−H

A               (2.8) 

 

A differenciálegyenlet végleges megoldását felhasználva és alkalmazva a kút tele-

szkópos szerkezetére, a következő egyenletekkel tudjuk kiszámolni a különböző sza-

kaszokban a hőmérséklet-eloszlásokat: 

Első szakasz: 

 T1 = T0 + γ(H2 + A1) − γA1 ∙ e
(H2−H1)

A1    (2.9) 

 

Második szakaszban: 

 T2 = T0 + γ(H3 + A2) + [γ ∙ (A1 − A2) − γA1 ∙ e
(H2−H1)

A1 ] ∙ e
(H3−H2)

A2  (2.10) 
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Harmadik szakaszban: 

T3 = T0 + γ(H4 + A3) + γ 

∙ [(A2 − A3) + [(A1 − A2) − A1 ∙ e
(H2−H1)

A1 ] ∙ e
(H3−H2)

A2 ] ∙ e
(H4−H3)

A3      (2.11) 

 

Végül a negyedik szakaszban: 

 

Tki = T0 + γ(0 + A4) + γ 

∙ [(A3 − A4) + [(A2 − A3) + [(A1 − A2)A1 ∙ e
(H2−H1)

A1 ] ∙ e
(H3−H2)

A2 ] ∙ e
(H4−H3)

A3 ] ∙ e
(0−H4)

A4    

(2.12) 

 

A 2.9, 2.10, 2.11 és 2.12-es egyenlettekkel egy könnyen felhasználható modellt kap-

hatunk, amit alkalmazhatunk a kút teleszkópos szerkezetére. 

 

4. KONKLÚZIÓ 

A számítási módszer és az eredmények (2. táblázat) alapján szembetűnő, hogy a 

tömegárammal arányosan nő a kútfejen kifolyó víz hőmérséklete (2., 3., 4. ábra). 

. 

2. táblázat 

Különböző hőmérséklet végeredmények 

Kút beindulás óta eltelt idő: 1 nap 

t = 1 nap Nem szigetelt Szigetelt 

H (m) m = 5 kg/s m = 10 kg/s m = 20 kg/s m = 5 kg/s m = 10 kg/s m = 20 kg/s 

2567 116,520 116,520 116,520 116,520 116,520 116,520 

2367 116,224 116,370 116,444 116,467 116,494 116,507 

2167 115,363 115,925 116,218 116,308 116,414 116,467 

1967 113,978 115,197 115,845 116,045 116,281 116,400 

1767 112,108 114,197 115,327 115,680 116,096 116,307 

1678 111,128 113,667 115,051 115,484 115,997 116,257 

1478 108,300 112,100 114,200 114,900 115,700 116,100 

1278 105,000 110,200 113,200 114,300 115,400 115,900 

1078 101,402 108,203 112,148 113,618 115,044 115,776 

878 97,390 105,865 110,881 112,797 114,623 115,562 

678 93,046 103,287 109,470 111,879 114,149 115,322 

478 88,395 100,478 107,918 110,864 113,625 115,055 

278 83,463 97,448 106,227 109,755 113,050 114,762 

108 79,067 94,707 104,684 108,739 112,521 114,493 

78 78,341 94,250 104,426 108,557 112,426 114,444 

58 77,853 93,944 104,252 108,434 112,362 114,411 

38 77,364 93,635 104,077 108,310 112,298 114,379 

30 77,167 93,511 104,007 108,260 112,272 114,365 

20 76,900 93,343 103,912 108,193 112,237 114,347 

10 76,633 93,174 103,816 108,125 112,201 114,329 

0 76,365 93,005 103,720 108,057 112,166 114,311 
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Ez egyértelmű tény, hiszen a tömegáram és a termelőcső belső keresztmetszete be-

folyásolja az áramló víz sebességét, mint az a számolásokban is látható. Nagyobb 

tömegáram esetében az adott víz kevesebbet tartózkodik a csőben, gyorsabban ér a 

felszínre, így kevesebb ideje van az értékes hőt leadni a tárgyalt felületeken keresz-

tül. A másik befolyásoló paraméter a kút beindulása óta eltelt idő. A diagramon egy-

értelműen kivehető, hogy az idő függvényében nő a termelvény hőmérséklete a kút-

fejen. Ez a jelenség igazolja a kút környezetfűtő hatását.  

Kérdéses az, hogy megéri-e egy ilyen speciális termelőcsövet alkalmazni termál-

kút esetében. Ezt a kérdést egy alapos gazdasági számítással lehetne megválaszolni, 

amihez ismernünk kellene a kúthoz telepített energiatermelő rendszert.  

A fő kérdés az, hogy az elért hőmérséklet-megmaradással tudunk-e a felszínen any-

nyival több áramot termelni, vagy annyival nagyobb hatékonyságú fűtőrendszert al-

kalmazni a kinyert meleg vízzel, hogy az fedezze a szigetelésre fordított pénzt. Egy 

bizonyos megtérülési idővel kalkulálni kellene. A legjobb eset az, ha gőz formájában 

áramlik a felszínre, és erről direktben üzemeltethetünk egy gőzturbinát 

 

 

 
2. ábra 

Hőmérsékleti görbék, kút beindulása eltelt idő: 1 nap 

 

 

 

 

Hőmérséklet-eloszlás különböző tömegáramok függvényében t = 1 nap 
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3. ábra 

 Kútfejhőmérsékletek alakulása alap kútszerkezet esetén 

4. ábra 

Kútfejhőmérsékletek alakulása speciális kútszerkezet esetén 
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JELÖLÉSEK JEGYZÉKE 

ṁ  tömegáram [kg/s] 

R  sugár [m] 

U1B  eredő hőátbocsátási tényező [W/m2K] 

T  hőmérséklet [°C] 

k  hővezetési tényező [W/mK] 

γ  geotermikus gradiens [°C/m] 

Fo  Fourier szám [–] 

c  fajhő [J/kgK] 

f(t)  tranziens hővezetési függvény [–] 

t  kút beindulása óta eltelt idő [s]  

H  kúttalp mélység [m] 

ρ  sűrűség [kg/m3] 

A  üzemi tényező [–] 
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Absztrakt: 2015 decemberében Párizsban tartották a COP21 nemzetközi klímakonferenciát, 

ahol elfogadták az első egyetemes klímamegállapodást. A megegyezés ténye és a jövőbeni 

felülvizsgálat lehetősége az eddig egyre inkább lanyhuló (nem EOR1 célú) CCS2-projektek-

nek új lendületet adhat. Nyolc éve, egy a JRC3 által közzétett, az egész európai kontinenst 

átívelő CO2-szállítóhálózat terveinek csak részeit fedezhetjük fel egyelőre az európai pilot és 

EOR célú projektekben. Megjelent két új elem a CO2 szállításában: a hub és a klaszter. 

Kulcsszavak: CCS-technológia, CO2-szállítás, hub, klaszter, emisszió, klímavédelem 
 
 

1. ELŐZMÉNYEK 

1992-ben megszületett az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye, melyhez Ma-

gyarország 1994-ben csatlakozott. A keretegyezmény melléklete a 2005-ben életbe 

lépett Kiotói Egyezmény – melyet az Európai Unió (EU) is aláírt 1997-ben. Fő célja 

a légkörbe jutó üveggázhatású gázok (ÜHG-k) koncentrációjának a csökkentése.  

 

 
 Forrás: EEA dataviewer 

1. ábra  

CO2-kibocsátás az EU-ban 1990–2017 között (millió t) 

 

Még 1992-ben megalakították a Felek Konferenciáját (Conference of the Parties, 

COP), amelyen a globális felmelegedés problémáit kívánják megoldani. Azóta min-

den évben megrendezik a klímakonferenciát, ahol a keretegyezményt aláírók közö-

sen megállapodhatnak a célok menetrendjében és eszközeiben. 2015-ben a COP21 

konferencián a résztvevők elfogadták az első egyetemes klímamegállapodást, a pá-

rizsi éghajlatvédelmi egyezményt. 2018-ig 195 ország ratifikálta, igaz 2017-ben az 

USA bejelentette kilépési szándékát, aminek legkorábbi időpontja 2020 lehet. 

 
1  Enhanced Oil Recovery (EOR) – fokozott olajkitermelés. 
2  Carbon Capture and Storage (CCS) – CO2-leválasztás és tárolás. 
3  Joint Research Centre (JCR). 
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2. AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK CSÖKKENTÉSE 

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) adatai szerint [2] az ÜHG-k leg-

nagyobb arányát a CO2 adja, 80%-ot. Az Unióban 2017-ben ez mennyiségileg 

4483,137 M t ÜHG-t jelentett (1. ábra). Ami az elmúlt közel negyed században 1240 

M t csökkenés. 

 
2. ábra 

Az EU ÜHG kibocsátásának összetevői 2017-ben, M t 
Forrás: EEA dataviewer 

 

A Kiotói Egyezmény 2012-ig volt érvényben és az egyre erősödő környezet- és klí-

mavédelmi törekvések, emisszió jelentős csökkentésének sikere életre hívták az 

egyezmény második periódusát. A periódus fő célja, hogy hidat képezzen egy új, 

globális megállapodás és az első periódus között. A felfrissített egyezmény a 2013–

2020 közti időszakot foglalja magában, résztvevői az EU tagországai, néhány euró-

pai ország és Ausztrália. Bázisévnek most is az 1990-es évet tekintik, azonban az 

eddigi 8%-kal szemben a résztvevők 20%-os emissziócsökkentést vállaltak. Ezt a 

20%-os csökkentést 2013-ban érte el az EU (3. ábra).  

 
      Forrás: EEA dataviewer 

3. ábra 

A kibocsátott ÜHG arányának alakulása a Kiotói Egyezmény periódusaiban  

az EU-ban 
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A Kiotói Egyezményben vállalt kötelezettség betartására fontossá váltak az ÜHG 

legnagyobb részarányát adó CO2 csökkentésére szolgáló technológiák, az EOR és a 

CCS. De míg az olajtermelésben már évtizedek óta alkalmazott EOR-technológia 

pénzügyileg pozitív hatást mutat, a CCS alkalmazása inkább környezet- és klímavé-

delmi pozitívumokkal rendelkezik. Mindkét folyamat fő eleme a kibocsátott CO2 

föld alá juttatása. 

E tevékenység jogi keretét az Európai Unió Parlamentje (EP) és Tanácsa (ET) 

által a 2009. évi éghajlati és energiacsomag részeként elfogadott irányelv (2009/31/ 

EK) adta meg. A következő években az EU Bizottsága (EB) folyamatosan átvizs-

gálta a jogszabály végrehajtását és jelentést adott le az EP-nek és az ET-nek 2014-

ben [COM(2014)99].  

 

3. A LETÁROLÁSI HELYEK 

Az irányelv megszületése előtt már folytak előzetes vizsgálatok az EU-ban. A 2006 

és 2008 között folytatott uniós GeoCapacity projekt keretén belül nemcsak a CO2-

emisszió mennyiségét és területi eloszlását, de a lehetséges tároló formációkat is fel-

térképezték. A kutatásban 23 ország intézményei vettek részt, köztük a magyar Eöt-

vös Loránd Geofizikai Intézet (ma: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat). 

A kutatás eredményeképp kiderült, hogy az Unió mely területein a legnagyobb a 

CO2-emisszió-terhelés, és hol vannak természetes CO2-források. A letárolási helyek 

meghatározásához és felkutatásához számos lehetséges helyet és tényezőt figye-

lembe vettek (4. ábra):  

• Szénhidrogén rezervoárok 

o leműveltek, 

o művelés alatt álló mezők, melyeknél mind olaj-, mind földgáztermelés fo-

kozásának céljából használható fel a CO2 (EOR/EGR technológia). 

• Víztestek  

o nagy területen találhatók,  

o geológiájuk nem minden esetben ismert. 

• Nem művelt széntelepek 

o korlátozott tárolási és injektálási kapacitással vehetők figyelembe. 

 

2009-ben az irányelv elfogadása lendületet adott a CCS-technológia alkalmazásá-

hoz és megismeréséhez. Az új technológia megtanulásához, sikeres üzemeltetésé-

hez elkezdődtek a kutatások, a mintaprojektek előkészítései. A közösség számos 

tagországában: CCS-kutatóhelyet hoztak létre és tovább folyt a kutatás a lehetsé-

ges letárolásra alkalmas formációk alaposabb felderítése. Ez utóbbi feladathoz 

több ipari szereplő is társult (pl. Franciaországban a TOTAL, Németországban az 

E.ON és a Siemens, Norvégiában a STATOIL, Magyarországon a MOL). 2010-

ben a ZEP (Zero Emission Platform) kutatói is bejelentették, van elég letárolásra 

alkalmas formáció az EU területén. 

Az előkészítő kutatások után nagyszabású tervek, megvalósíthatósági tanulmá-

nyok születtek. Több európai országban épültek meg pilot projektek, működésükkel 
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gyarapítva a technológia alkalmazásának tapasztatait. A legtöbb projekt a technoló-

gia teljes láncát átfogja, és bár 2013-ra sok projekt befejeződött, azok utólagos el-

lenőrzését, monitoringját ajánlott elvégezni. 

 

 
Forrás: GeoCapacity, 2009 

4. ábra 

A CO2 lehetséges letárolási területei Európában (2008) 

 

 

4. MŰSZAKI, JOGI ÉS PÉNZÜGYI VONATKOZÁSOK 

A 2013-ig bezáró mintaprojektek ugyan sikeresek voltak, de jogilag és pénzügyileg 

sok kihívás elé állították a tagállamokat. Az európai emissziókereskedelmi rendsze-

rében (ETS) folyamatosan csökkenő kvótaárak nem biztosították a várt pénzügyi fe-

dezetet. Bár az ETS harmadik, 2020-ig tartó szakaszában már a kibocsátók keretei 

szűkültek, a letárolt CO2 mennyisége csökkent. Az eleinte alacsony kvótaárak 2017-

től újra emelkedést mutatnak (5. ábra). Előrevetítve a következő negyedik periódus 

(2021–2030) sikerességét, a letárolt CO2 mennyiségének növelését. 
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   Forrás: Portfolio 

5. ábra  

A CO2 ára az EU-ETS-ben (euro/t) 

 

 

Az EB 2011-ben kiadott közleménye alapján 2050-ig a CO2-kibocsátás 80%-kal 

történő csökkentésének egyik alapköve a legtöbb füstgázt (és így szén-dioxidot) kibo-

csátó erőművekkel kapcsolatos technológiai folyamatok megtervezése. [COM(2011) 

112]. Új szénalapú erőműveket már nem lehet építeni, a meglévők technológiáját pe-

dig át kell alakítani, fejleszteni. 

2014-ben az IEA4 is sürgette, lassúnak ítélte az eddigi megvalósulást5, az Európai 

Parlament képviselői is elismerték a CCS-technológia szükségességét. Az eddigi inkább 

kormányzati és ipari támogatás mellett, újra megjelent az uniós támogatás és az Európai 

Beruházási Bank is felvette a támogatási lehetőségek listájára az ilyen projekteket6.  

Gazdaságilag kizárólag a CO2 EOR/EGR célú felhasználása tűnt kedvezőnek. 

Az olaj- földgáztermés ilyen módon történő feljavítása már évtizedek óta ismert és 

alkalmazott volt az USA-ban és Európában. Még a CCS-irányelv évében az Egyesült 

Királyság Norvégiával együtt térképezte fel az Északi-tenger lehetséges formációit7 

nemcsak tárolásra, hanem EOR célú felhasználásra is. Végül 2014-ben a Shell is 

beszállt a kutatások folytatásába8. De az eddig jövedelmezőbbnek tűnő technológiai 

alkalmazás lendülete megcsappant, köszönhetően az elmúlt pár évben tapasztalt olaj-

árcsökkenésnek, a világ- és gazdaságpolitika átalakulásának.  

 

 
4  International Energy Agency 
5  http://bellona.org/news/ccs/2014-05-international-energy-agency-calls-ccs-deploymen 
6  http://bellona.org/news/ccs/2014-04-european-investment-bank-raises-funding-ccs-

projects 
7  http://bellona.org/news/ccs/2009-05-uk-and-norway-to-study-role-of-north-sea-in-co 

2-storage 
8  http://bellona.org/news/ccs/2014-05-shell-joins-enhanced-oil-recovery-research-project-

north-sea 
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5. ÚJ ELEMEK A SZÁLLÍTÁSBAN: HUBOK ÉS KLASZTEREK 

Az előkészítő, tervező évek alatt az EU egyik kutatócsoportja9 felvázolta 2050-ig a 

CCS szállítási útvonalait a kontinensen. A terveken a hosszú, nagy kapacitású (néhol 

túltervezett) csővezetékek egészen a letárolási helyekig húzódnak (6. ábra).  

 

 

 
6. ábra  

CO2-szállítóvezeték-hálózat 2050-ben 
Forrás:JRC Technical Report 

 

 

A CCS bevezetése a szállítórendszerek folyamatos fejlesztésével jártak és járnak 

(7. ábra). Az első időszakban csupán a nagy füstgázkibocsátással rendelkező létesít-

ményeket (erőművek) kívánták letárolásra bírni (1. fázis).  

 

 
9  Joint Research Centre  Institute for Energy (JRC-IE) 
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   Forrás: ZEP, 2015 

7. ábra  

A hubok és klaszterek kialakulásának fázisai 

 

A későbbiekben az ETS-be újonnan bevont, kisebb kibocsátású ágazatok (bányászat, 

papíripar, acél- és vasgyártás, kőolaj-finomítás, cementgyártás stb.) létesítményeire 

is vonatkoztak a letárolási szabályok. Az ilyen iparvállalatok viszonylag egy föld-

rajzi területen helyezkednek el, így a már leválasztott CO2-t együtt összegyűjtve 

(mint egy fürtben) lehet a letárolási helyig szállítani (csővezetékkel vagy tankerek-

kel). A nagy kibocsátósűrűségű ipari területek felméréséből a CO2-vezetékrendszer 

egy egészen új elemei bontakoztak ki: a klaszterek (2. fázis). A több, egymástól és a 
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letárolási területtől távol lévő klasztereket a következő lépésben egy csővezetékkel 

vagy szállító tankerekkel összekapcsolják (3. fázis).  

Az elmúlt időszakban a kibocsátó és letároló területek összekötésére sok terv és 

megvalósíthatósági tanulmány született. Néhány tagország már jelentős lépéseket 

tett a CO2 szállítóhálózatának kialakítása felé.  

A legjelentősebb klaszter projektek (1. táblázat) országai: Hollandia, Franciaor-

szág, Egyesült Királyság, Dánia, Svédország, Norvégia. Ezek a projektek nem EOR 

célra kívánják felhasználni a CO2-t, néhány esetben már leművelt gáztelepekbe, 

máshol sós aquiferekbe történik majd a letárolás. 

 

1. táblázat 

Tervezett európai klaszterek 

 
Forrás: IEAGHG, 2015 

 

Természetesen az egymás közti kooperáció sem elhanyagolható. A COCATE pro-

jektben Franciaország Hollandiával, a SKAGERRAK/KATTEGATE projektben a 

három északi ország, Norvégia, Svédország és Dánia működik együtt. Európa más 

területein is vannak hasonló típusú törekvések: Lengyelország Norvégiával, a 

CO2Europipe szerint Németország (a Ruhr-vidék és egyéb ipari központok) Csehor-

szággal alakíthat ki együttműködést. És az Ibériai-félszigeten is kialakulhatnak por-

tugál és spanyol klaszterek. 

 

CCS KLASZTER PROJEKT CO2 FORRÁS SZÁLLÍTÁS MÓD
CSŐVEZETÉK 

HOSSZA (km)

ROTTERDAM CCS KLASZTER 

PROJEKT (RCP)
szénerőmű csővezeték 25 km

ROAD

szén- és 

biomassza 

erőmű

csővezeték 25 km

SKAGERRAK/KATTEGAT 5 ipari forrás
csővezeték és 

tanker
60 km

YORKSHIRE AND HUMBER szénerőmű csővezeték 190 km

TEESSIDE

7 erőmű,            

2 acélipar,          

13 vegyészet,              

5 olajfinomító, 

7  biomassza és 

egyébforrások

csővezeték 200km

VASCO (Marseille terület) csővezeték kb. 200 km

COCATE (La Havre terület)
tanker és 

csővezeték
616 km
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8. ábra 

Hubok a CCS rendszerben 
Forrás: Bellona 2015 

 

 

Az egymástól távol eső klasztereket a letárolási mennyiségtől és a helyszíntől füg-

gően egy központi pontba, a hubba is összegyűjthetik. Egy hubhoz nemcsak több 

szállítóvezeték, hanem több szállítótanker is csatlakozhat. De ilyen hubokat is ki le-

het alakítani a nagyobb letároló helynél is, ahol több, egymástól távol eső tárolókút 

van (8. ábra). 

A tervezett klaszterprojektek nagy része a megvalósíthatósági tanulmányok ké-

szítésnél tart. A tervezési és építési folyamat után, a klaszterek pilot projektek lehet-

nek. A már hagyományosnak is nevezhető CCS-lánc (leválasztás-szállítás-letárolás) 

mellett a kutatásokban, szabályozásokban megjelent a CCU-lánc (leválasztás-szállí-

tás-felhasználás) és a kettő kombinációja is (CCUS). Az új, ipari klaszterek megva-

lósítása az EU-ban kiemelt közérdekű projektnek minősült 2007-ben10.  

 

6. KOCKÁZATOK ÉS KIHÍVÁSOK 

A jelenleg napvilágot látott szállítórendszer kiépítési, -fejlesztési tervekben a rend-

szert építtető és működtető konzorciumok együtt viselik a műszaki, biztonsági és 

gazdasági következményeket. Ezek a beruházások kizárólag hosszú távon tudnak 

működni, a tárolási célnak megfelelően. A kutatók számos kockázatot, kihívást je-

leztek: 

• egy kulcsfontosságú partner visszalépése, 

• további ügyfelek elvesztése, 

 
10  C(2017) 7834 
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• CO2-árak további zuhanása, 

• beruházási szakasz késedelmes végrehajtása, 

• fontos engedélyek beszerzésének késedelme, 

• a gerinc/fő gyűjtő vezeték balesete, 

• tárolóhely kiesése, 

• EOR-módszer költséghatékonyabbá válása. 

 

Természetesen a leválasztás-szállítás (klaszter és hub)-letárolás rendszernél mindig 

hatékony projektmenedzsmentet, a letárolási célnak megfelelően tisztított CO2-t kell 

biztosítani. Folyamatosan felügyelni, optimalizálni kell magát a folyamatot, és hosz-

szú ideig magát a tárolót figyelni kell. Ha a letárolási és az EOR-cél a tároló hubnál 

válik szét, mindkét rész menedzsmentjének folyamatosan együtt kell működnie. 

Gazdaságilag, főként az emisszió-kereskedelem alacsony kvótaárai miatt, a tisztán 

környezetvédelmi célú CO2-letárolás nem profittermelő tevékenység. De ez az ár-

csökkenés az elmúlt években megfordulni látszik (5. ábra). 

Napjainkban főként az állami, regionális alapok, ipari támogatások tartják életben 

a szektort segítve az uniós állami környezetvédelmi és jogi előírások betartását. A jö-

vőben folyamatos pozitív és negatív hatásokkal kell a szektornak szembenéznie. Po-

zitív lehet, ha egy államban a letárolási lehetőségei versenyképesek lesznek, ha az 

állami támogatás mellett külföldről is kap CCS támogatást, a leválasztási módszerek 

hatékonyabbak lesznek, stb. Negatív hatásnak lesz majd érzékelhető azonban, ha a 

nehézipari központok helye megváltozik, ha a nagy erőművekben kisebb lesz a füst-

gáz mértéke, a megújuló energiák nagyobb teret nyernek, stb. 

 

7. ÖSSZEGZÉS 

A ZEP elnöke 2017 végén az európai CCS hajnalát11 vizionálta. De a 2018-as krak-

kói COP24 konferencián elmaradt a várt áttörés. A CCS-technológia alkalmazása az 

elmúlt két évtizedben meglehetősen hullámzó utat járt be. Az EOR-technológia ta-

pasztalatait felhasználva kontinensünkön sok pilot projekt épült meg, sőt egyes terü-

leteken (főként az Egyesült Királyságban/Skóciában) már jelentős szállítóhálózatok 

is kialakultak vagy alakulóban vannak. Egy ideig úgy tűnt, hogy a 2015 decemberé-

ben elfogadott egységes, egyetemes klímaegyezmény további lendületet adhat az al-

kalmazásnak. Azonban 2017-ben az USA kilépett a történelminek mondható Párizsi 

Egyezményből. A kilépés bejelentése óta Hawaii aláírta az egyezményt, valamint 

Szíria és Nicaragua is csatlakozott. Az elmúlt években számos új megállapodásokról, 

beruházásokról hallhatunk, nemcsak Európában, de a világ számos területén is.  

A CLT-irányelv rendelkezéseit a jelentési időszak alatt egységesen alkalmazták az 

uniós tagállamokban. Egyes tagállamok előreléptek a tárolókapacitás értékelése te-

rén, de a szén-dioxid-leválasztással és -tárolással kapcsolatos projektek elindításá-

hoz további és részletesebb vizsgálatokra van szükség. A szén-dioxid-leválasztáshoz 

 
11  http://www.europeanenergyinnovation.eu/Articles/Winter-2017/A-New-Dawn-for-CCS 

-in-Europe 

http://www.europeanenergyinnovation.eu/Articles/Winter-2017/A-New-Dawn-for-C
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és -tároláshoz szükséges átalakítás műszaki és gazdasági megvalósíthatóságára vo-

natkozó kedvezőtlen értékelések ellenére az újonnan épült erőművek általában meg-

haladják a jogi követelményeket, és elkülönítik a szükséges területet arra az esetre, 

ha a feltételek a jövőben megváltoznának. 
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Absztrakt: A vezetékes földgázhálózattal nem rendelkező, azonban nagyobb gázigényt mu-

tató térségek ellátására mai napig megoldást jelentenek a propán-bután gázok (továbbiakban 

PB-gázok) tartályparki technológián alapuló elosztói rendszerei. Az elmúlt évtizedek alatt a 

távvezetéki földgázhálózat kiépítettségének fejlődése, a PB-gáz árának a növekedése, illetve 

a felhasználók más energiaforrásra való átállása a PB-gáz alkalmazásának jelentős csökke-

nését okozta. Mára a tartályparki és a hozzá tartozó elosztó rendszeren alapuló gázszolgálta-

tás jelentős gazdaságossági kérdéseket vet fel, azonban az érintett településeken a szolgáltatót 

ellátási kötelezettség terheli. A meglévő technológia sok esetben elavult, így a fejlesztési le-

hetőségek több szempontú vizsgálata szükséges. A szerzők célja, hogy a fejlesztési potenci-

álokat energetikai, gazdaságossági és ellátásbiztonsági aspektusból vizsgálják meg. 

Kulcsszavak: PB-gáz, falugáz, tartálypark  

 

 

1. BEVEZETÉS 

Magyarországon a földgázhálózat kiépítettsége európai szinten is példaértékű, így a 

propán-bután gázok használata, alkalmazása azokon a területeken jellemző csak, 

ahol a földgázvezetékek kivitelezése nehéz, illetve költséges lett volna. A vezetékes 

PB-gáz ellátó rendszerek az országos földgáz vezetékhálózattól független üzemelte-

tési lehetőséget biztosítanak, a beruházás költsége kisebb, illetve a szolgáltatott gáz 

minősége is állandó.  

Az úgynevezett falugáz rendszerek létesítése nyugati példára épült. Az 1990-es 

évek elején az akkoriban Prímagáz nevet viselő cég a holland SHV leányvállalatainak 

mintájára Magyarországon először alakított ki PB-gáz tartályokon alapuló elosztói 

rendszert. Az első hazai településellátó rendszer működtetése 1994-ben Apaj község-

ben indult. A falugáz rendszerek csúcsa az 1990-es években volt, amikor az országban 

több mint 40 település vette igénybe a vezetékes PB-gáz szolgáltatást. Az elmúlt 25 

évben jelentős visszaesés történt a gázfelhasználás ezen területén is. Az egykor 40 te-

lepülés gázellátását biztosító technológia ma összesen 15 településen érhető el, miköz-

ben a felhasználók száma is jelentős csökkenésen ment keresztül. A visszaesés egyik 

oka a földgázhálózat infrastruktúrájának térhódítása volt. A PB-gázok ára a 



Települési PB-gáz tartálypark technológiai fejlesztési lehetősége                         35 

 

 

földgázéhoz képest már ebben az időszakban is magasabb volt, amelyet az ár ható-

sági szabályozásának megszűnése tovább súlyosbított. A vezetékes PB-gáz ára a mai 

napig nem lépett versenyre a vezetékes földgáz árával. [1], [2], [4] 

 

2. TELEPÜLÉS ELLÁTÓ RENDSZEREK FELÉPÍTÉSE 

A falugáz rendszerek két részre oszthatók fel: a tartálypark a technológia „magját” 

alkotja, ahol a folyékony halmazállapotú propán-bután tartályokban történő tárolása 

és a felhasználáshoz szükséges elpárologtatása történik. Az elosztó rendszer a gőz 

halmazállapotú PB felhasználói helyekre való eljuttatásáért felelős. 

A felhasználási terület meglehetősen széles körűnek mondható: lakóépületek fűté-

séhez, használati meleg víz készítéshez és a főzéshez szükséges energia előállításához 

is jó forrásnak bizonyul a PB-gáz. Előnye az egyenletes minőség, és magas hőérték, 

így jelentős energiaforrásnak tekinthető mezőgazdasági és ipari vállalkozások, illetve 

kereskedelmi és vendéglátó egységek ellátásához. A tartálytöltet megválasztását a te-

lepítés körülményei határozzák meg, főképp a gázfázisból történő elvételnél, amely a 

propán-bután gázok hőmérsékletfüggő tulajdonságain alapul: 

− mindegyik terméknél viszonylag magas a párolgási hő és alacsony a folyadék 

fajhő, így gázfázisú elvételnél a folyadéktöltet intenzív lehűlésével kell szá-

molni; 

− a folyadéktöltet lehűlése a gázfázis túlnyomásának csökkenését okozza, ez 

legkedvezőtlenebb a bután esetében, ahol már 0 ⁰C közelében megszűnik a 

gáznyomás. Ezért a tiszta bután használata csak a speciálisan erre alkalmas 

készülékeknél terjedt el (aeroszolos hajtógáz, öngyújtó töltet stb.). 

A PB-gáz szolgáltatás ezen formája egyedi technológiát igényel. A technológia 

alapja és legfontosabb része a tartálypark. A cseppfolyósított propán-bután gáz táro-

lására műszerekkel felszerelt, és számos elvárásnak megfelelő nyomástartó edények, 

tartályok szolgálnak. A tartályok elhelyezése, kialakítása, üzemi nyomása és űrtar-

talma a felhasználói oldal igényétől függ. [3] 

 

A tartályokról történő ellátáshoz szükséges elosztóvezeték rendszer legfőbb elemei 

a következők: 

1. Tárolótelep (tartálypark) 

− tároló tartályok a tartályszerelvényekkel, 

− nyomásszabályozók, egy vagy két fokozatban, 

− csővezetékek és szerelvényeik (tankautó töltő csatlakozása), 

− elgőzölögtető berendezés (folyadékfázisú elvételnél). 

2. Távfelügyeleti rendszer, biztonsági rendszer. 

3. Elosztóvezeték 

− kisnyomású, 

− középnyomású. 

A tartályparki létesítmények, mint fokozott veszélyforrások kialakításánál, elhe-

lyezésénél körültekintően kell eljárni, azt jogszabályok szabályozzák. A falugáz 

rendszer tartályparkjában elhelyezett nyomástartó berendezések műszaki 
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követelményei a propán-bután töltő- és tároló üzemek Biztonsági Szabályzatáról 

szóló 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendeletben vannak szabályozva, amelyben a tartály-

park besorolása B2 kategóriájú, tehát az a töltőtelep, melynek gáztárolási kapacitása 

kisebb, mint 200 tonna és ahol palacktöltési tevékenység nem folyik. [5] 

A vizsgálat egy konkrét településellátó rendszer alapján ment végbe. A technoló-

gia egyszerűsített folyamatát az alábbi 1. ábra mutatja be. 

 

 
1. ábra 

Technológia folyamatábra 

 

A nyári időszakban a tartályokról gázfázisú elvétel történik a kisebb felhasználó ol-

dali igények kielégítésére. Téli időszakban a szezonális fogyasztásból adódóan na-

gyobb gázigénnyel szükséges számolni, illetve az alacsonyabb külső hőmérséklet 

miatt a tartályban csökken a gőzfázis nyomása, ezért folyadékfázisú elvétel mellett 

az elpárologtató berendezések üzemeltetése szükséges. Az elpárologtató berendezé-

sekhez szükséges megfelelő hőmérsékletű fűtővíz előállításáról PB-gáz üzemű ka-

zánok gondoskodnak. Az ellátás és az üzembiztonság biztosításáért különböző se-

gédberendezések, nyomáshatároló berendezések, termosztátok, gázérzékelők és a 

távadat-szolgáltató rendszer a felelős. [1], [3] 

 

3. A TARTÁLYPARKI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI 

A fejlesztési lehetőségek szempontjából az ellátás- és üzembiztonságot növelő, vala-

mint az energiamegtakarítást eredményező lehetőségek külön vizsgálata szükséges. 
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3.1. Tartálydiagnosztika és a távadat szolgáltatás fejlesztési lehetőségei 

A vizsgált településellátó rendszer tartályai és telemetria rendszere a legalapvetőbb 

technológiával rendelkeznek.  

A tartályhoz jelenleg hőmérséklet- és nyomásmérő műszer, illetve szintérzékelő 

berendezés csatlakozik a dómaknán keresztül. A hőmérséklet- és nyomásmérő be-

rendezések cseréje jelen esetben nem indokolt. A szintmérő berendezés jelenleg a 

tartály százalékos feltöltöttségi szintjét mutatja mechanikus módon. A mechanikus 

szintmérő elvi működése, hogy a merülőtest a mérendő folyadékban a mérési tar-

tomány teljes hosszában elmerül. A mérés Arkhimédész törvényén alapszik. Ennek 

értelmében a merülő testre a folyadékszint változásának függvényében változó ér-

tékű felhajtóerő hat. A felhajtóerő változását egy mechanikus erőmérő érzékeli.  

A szintjelző műszer egyik legnagyobb hátrányát a rugós mechanizmus jelenti. Üze-

meltetési tapasztalatok alapján, amennyiben a tartályban hosszabb ideig volt alacso-

nyabb a folyadékszint, a rugó a gravitációs erő hatására hajlamos a deformálódásra. 

Ennek következtében szükségessé válik az adott műszer bizonyos időközönkénti (1-

2 év) újrakalibrálása, amely plusz költséget jelent az üzemeltető számára. [7] 

A műszer cseréjére az iparban már több helyen alkalmazott úszó berendezést 

használó szintjelző lett ajánlva. Az ajánlott műszer felépítését a 2. ábra szemlélteti. 

 

 
2. ábra 

Úszós szintmérő elemei 
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Az úszó (float) a tartály töltöttségének és a folyadék szintjének megfelelően mozog 

a fázishatáron „úszva”, mintegy 20°–160° közötti szöget bezárva a szárral (stem). 

Az adapter feladata, hogy a vízszintes mozgást függőleges mozgássá alakítsa át, és 

egy mágneskuplung segítségével leolvashatóvá tegye a töltöttségi szintet. A műszer 

előnye a jelenleg használt technológiával szemben, hogy pontossága a kalibrálást 

követően nem változik, így alkalmazása gazdaságosabb, nem igényel rendszeres kar-

bantartást. Egyetlen gyenge pontja, hogy az adapter meglehetősen érzékeny a folya-

dékban esetleg előforduló szennyeződésekre. Ezen szennyeződések előfordulása 

azonban a technológia megfelelő használata során ritkának tekinthető. [7] 

A tartálypark területén nincs 24 órás emberi felügyelet, normál üzem mellett a 

megbízott tartályparki kezelő egy héten egy vagy két alkalommal ellenőrzi a rend-

szer működését. A távfelügyelet fejlesztése szintén fontos, hiszen ez az egyetlen le-

hetőség a rendszer hatékony és biztonságos működésének folyamatos ellenőrzésére.  

A tartálypark állapotáról jelenleg SMS szolgáltatáson keresztül érkezik az infor-

máció a felelős személyzetnek, mint a tartálypark kezelőnek, műszaki vezetőnek, és 

szolgáltatási megbízottnak. A jelzések egy előre meghatározott és beállított szokat-

lan, vagy az üzemeltetés normál rendjétől eltérő esetben érkeznek, a paraméterek 

állandó regisztrálása nem lehetséges. A beépített GSM egység az érzékelők jelei 

alapján négy esetben küldhet riasztó jelzést a jogosultak számára: 

− Életjel küldés a rendszer működéséről napi 1 alkalommal. 

− Táphiba: villamos energiaellátás hiányának jelzése. 

− Gázveszély épület/tartály: telepített gázérzékelőktől érkező jelzések. 

− Alacsony vízhőmérséklet: a kazán előremenő alacsony vízhőmérsékletéről 

jelez. 

 

Az ajánlott fejlesztések üzemeltetési tapasztalatok alapján lettek meghatározva. 

A telemetria rendszer fejlesztésének alapja az adatok és paraméterek internetes 

platformon történő tárolása és követése. Ez alapján a mért paraméterek sora további 

szenzorok alkalmazásával kiegészíthető, amelyek lehetőséget nyújtanak: 

− a fűtővíz hőmérsékletének mérésére és ez által a kazánok üzemidejének vizs-

gálatára, 

− a külső hőmérséklet mérésére, ehhez kapcsolódóan az elpárologtató berende-

zések szükséges üzemeltetésének megállapítására, 

− a nyomásszabályzó berendezés szekunder oldali nyomásának mérésére, 

− a tartályszint mérésére, 

− a gázérzékelők jelzési és beavatkozási szintjeinek beállítására. 

 

Továbbá a tartálypark biztonságos üzemének biztosítása érdekében a villamosener-

gia-ellátást kimaradása esetére szünetmentes táp alkalmazása, illetve az illetéktele-

nek behatolása és kezelő személyzet nyomon követése céljából mozgásérzékelő be-

rendezések alkalmazása ajánlott. [8] 

 



Települési PB-gáz tartálypark technológiai fejlesztési lehetősége                         39 

 

 

A műszerek cseréje, az átalakítások, illetve a rendszer központi szerepét betöltő 

vezérlőszekrény kialakítása az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet (a bányafelügyelet 

hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljá-

rások szabályairól) alapján bányafelügyelet engedélye nélküli, bejelentés alapján vé-

gezhető építési tevékenységnek minősülnek. [6] 

 

3.2. Energiafelhasználást csökkentő fejlesztési lehetőségek 

Manapság az energetika kérdése központi helyet foglal el az energiafelhasználás 

minden szektorában. Egy falugáz rendszernél a tartálypark saját gázfelhasználása 

a téli, tehát a fő fogyasztási időszakban jelentős, amikor az ellátás biztosítása ér-

dekében az elgőzölögtető berendezéseket működtetni kell. Az elgőzölögtető be-

rendezések működését a már említett kazánok biztosítják. 

Az elpárologtató berendezések méretezése a fogyasztói igények alapján történt. 

A vizsgált településen a 306 fogyasztó összesen 276 kg/h maximális lekötött pro-

pángáz igénnyel rendelkezik. A két tartályból nyári időszakban a közvetlen gázfá-

zisú elvétel 2 × 80 kg/h mértékű lehet. Nagyobb felhasználás esetén a 2 × 200 kg/h 

kapacitású elpárologtató berendezések működtetése szükséges. Az alkalmazott el-

párologtatók üzemeltetéséhez a kazánok teljesítménye az alábbiak szerint lett meg-

határozva. [3] 

A berendezésekben 100 kg/h propán elpárologtatásához kb. 11,63 kW hőmeny-

nyiség kell. Ez az érték 400 kg/h teljesítmény esetén 46,52 kW-nak felel meg. Ezért 

vált szükségessé a 48 kW névleges teljesítményű jelenleg alkalmazott állókazán 

használata. A két kazán egymás tartalékaként szolgál. A kazán tüzeléstechnikai 

hatásfoka alacsony, 89%, így a fejlesztés során beépíteni kívánt kondenzációs ka-

zánok használatával az alsó hőértékre vonatkoztatott hatásfok akár a 100%-ot is 

elérheti.  

A korszerűbb gázkazán kiválasztása előtt azonban fontos kiemelni, hogy ennél a  

technológiánál az alacsony (50/30 °C) előremenő/visszatérő hőmérséklet alkal-

mazása nem lehetséges, ugyanis az elpárologtató berendezések biztonságos üze-

méhez minimum 70 °C-os fűtővíz hőmérséklet szükséges. Az alacsonyabb hő-

mérsékletviszonyok alkalmazására az elpárologtató berendezések méretezése 

nélkülözhetetlen. 

A fejlesztési lehetőségek vizsgálatakor a két üzemállapot (alacsonyabb 30/50 °C 

és magasabb 80/60 °C hőmérséklet viszonyok) lett alapul véve. Ugyanakkor a vizs-

gálat egy konkrét, a 2018/2019. évi fűtési időszakra lett elvégezve a kiválasztott 

tartálypark esetén, amely során összesen 1048 m3 propángáz került felhasználásra 

a fűtőkazánok működtetésére.  

Az egyes üzemállapotok alatt 10-10 forgalomban lévő kondenzációs gázkazán 

(A-J kazán) gázfelhasználásának sajátosságai lett figyelembe véve az ár és megté-

rülési idő függvényében. A kutatás során az eredeti gázkazán névleges teljesítmé-

nyét legjobban megközelítő berendezések lettek kiválasztva a vizsgálat céljára. [8] 
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A gázkazánok adatait az alábbi 1. táblázat foglalja össze. 

1. táblázat 

Kazán adatok 

Kazán 
80/60 °C  

hőmérsékletviszony 

50/30 °C  

hőmérsékletviszony 
Ár 

 Teljesítmény 

[kW] 

Hatásfok 

[%] 

Teljesítmény 

[kW] 

Hatásfok 

[%] 

[Ft] 

A 55,0 97,2 59,4 105,0 760 857 

B 54,8 97,3 49,9 106,8 849 680 

C 50,1 96,4 55,2 106,1 718 000 

D 49,2 98,4 53,4 108,8 505 900 

E 46,0 98,0 49,9 110,0 1 681 456 

F 45,7 96,8 49,9 103,2 498 000 

G 45,0 97,2 48,6 105,0 762 451 

H 45,0 92,0 48,6 105,0 512 000 

I 44,1 98,4 48,2 107,2 509 245 

J 44,0 97,5 46,6 106,2 882 450 

 

 

3.3. Magasabb hőmérsékletviszonyokhoz tartozó üzemállapot 

 
3. ábra 

Kazánok megtérülése 
 

 

A 80/60 °C hőmérsékletviszonyok a jelenlegi rendszernek felelnek meg, azaz eb-

ben az üzemállapotban a kazánok nem kondenzációs módban működnek. Az elpá-

rologtató berendezés biztonságos működéséhez minimum 70 °C előre menő 
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hőmérséklet szükséges, így az alacsonyabb hőmérsékletű előremenő és visszatérő 

fűtővíz alkalmazása nem lehetséges. A kazánok megtérülési idejét a következő 3. 

ábra szemlélteti. 

Az első két kazán esetén azért nem mutatkozik megtérülési idő, mert a két kazán a 

számítások során veszteséges üzemeltetést mutatott. Abban az esetben, ha a 46,52 kW 

minimális kazánteljesítményt figyelembe vesszük, akkor a választási lehetőségek két 

típusra csökkennek, hiszen ennek a feltételnek csak a C és a D kazán felel meg. Eb-

ben az esetben a megtérülési időt figyelembe véve egyértelműen a D kazán a meg-

felelő. 

A 80/60 °C-os, magasabb vízhőmérsékletű üzemállapot kiválóan alkalmas ab-

ban az esetben, ha a minimális beruházással szeretnénk megvalósítani a fejlesztést. 

A kazán cseréje esetén így csak maga a berendezés, és a hozzá szükséges szerelvé-

nyek, illetve füstgázelvezető rendszer beruházása szükséges. [8] 

 

3.4. Alacsonyabb hőmérsékletviszonyokhoz tartozó üzemállapot 

Az alacsonyabb hőmérsékletviszonyokra vonatkozó (kondenzációs) második üzem-

állapot esetében a készülékek elemzése ugyanazon szempontok alapján lett elvé-

gezve. A vizsgálat ezen szemszögéből azonban meg kell említeni, hogy a jelenlegi 

elpárologtatók nem képesek az ilyen alacsony hőmérsékletviszonyok közötti bizton-

ságos üzemre. Tehát ebben az esetben az elpárologtató berendezések cseréje is szük-

séges. 

A kazánok megtérülési idejét a 4. ábra szemlélteti: 

 

 
4. ábra 

Kazánok megtérülése 
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A két üzemállapot közötti elsődleges különbség, hogy amennyiben alacsonyabbak a 

hőmérsékletviszonyok, az előző esetben veszteséget mutató B kazán itt nyereséggel 

üzemelne. A 46,52 kW minimális kazánteljesítmény feltételnek így három kazán fe-

lel meg. A megtérülési időt figyelembe véve ebben az esetben is a D készülék a 

legkedvezőbb, amely beruházás 8,35 év, illetve fűtési időszak alatt fordulna gazda-

ságossá. 

Az üzemeltetés alapján a második üzemállapot az alacsony hőmérsékletviszo-

nyok miatt a jelenlegi rendszeren nem kivitelezhető. Ebben az esetben az üzemálla-

pot bemutatására és az egyes paraméterek vizsgálatára egy elméleti modell lett lét-

rehozva. 

Az üzemállapot prezentálására az Aspentech cég által forgalmazott HYSYS 

nevű, olaj- és gázipari folyamatok modellezésre alkalmas számítástechnikai program 

került alkalmazásra. A modellt a következő 5. ábra mutatja be. [8] 

 
5. ábra 

HYSYS modell felépítése 

 

A felépített rendszerben az 1. ábrán is bemutatott főfolyamat került rekonstruálásra. 

A modell a téli üzemnek megfelelően a propán tartályból való kilépési pontja felől 

lett felépítve. A rendszer központi eleme a hőcserélő berendezés, amely a későbbi 
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vizsgálatok alapjaként szolgál. A folyadékfázis elgőzölögtetéséhez szükséges kazán-

kör mellett, a folyadék, illetve a hőcserélő után teljes mértékben gáz halmazállapotú 

propánt szállító vezetékrendszer és az arról leágazó fűtőgáz vezeték került beépí-

tésre. A modell a tartálypark fogyasztói elosztó rendszerhez való kapcsolódási pon-

tig tart. 

A tartály, a vezetékek és a további berendezések átmérői és jellemző méretei a 

vizsgált konkrét rendszer alapján lettek megadva. A nyomásszabályzó berendezések 

kilépő nyomásának meghatározásakor az 1. ábrán is látható értékek kerültek alkal-

mazásra. A vizsgált üzemállapotnak megfelelően a kazán előremenő fűtővíz hőmér-

séklete 50 °C-on került definiálásra. A fűtővíz keringetéséért felelős szivattyú sze-

kunder oldali nyomása 5 bar. A gázösszetétel megadása egy hivatalos kereskedelmi 

propánösszetétel alapján történt. 

A szimuláció során különböző fogyasztói igények, illetve környezeti és anyag-

áram hőmérsékletek alapján (a szükséges kazánteljesítményt is befolyásoló) elpáro-

logtató oldalról jelentkező teljesítmény igényeket az alábbi táblázat összesíti. [8] 

 

2. táblázat 

Elpárologtató teljesítmény 

Fogyasztói igény 

G
á

 h
ő

m
ér

sé
k

le
t 

 170 kg/h 200 kg/h 276 kg/h 400 kg/h 

–15 °C 21,82 kW 24,85 kW 34,34 kW 49,74 kW 

–10 °C 21,27 kW 24,20 kW 33,47 kW 48,42 kW 

–5 °C 20,71 kW 23,54 kW 32,50 kW 47,08 kW 

0 °C 20,13 kW 22,86 kW 31,55 kW 45,70 kW 

5 °C 19,55 kW 22,17 kW 29,58 kW 44,30 kW 

10 °C 2,75 kW 3,23 kW 4,47 kW 6,41 kW 

15 °C 2,66 kW 3,12 kW 4,33 kW 6,38 kW 

 

 

A fogyasztóigények megválasztása a következő megállapítások alapján történt: 

− 170 kg/h igény: a tartályról közvetlenül gőzfázisból elvehető gázmennyiség 

2 × 80 kg/h, így 170 kg/h a legkisebb fogyasztói igénynek felel meg, amely 

esetén szükséges az elpárologtató berendezések működtetése.  

− 200 kg/h igény: egy elpárologtató berendezés maximális kapacitása. 

− 276 kg/h igény: a vizsgált település háztartási és kommunális fogyasztóinak 

maximális gázigénye. 

− 400 kg/h igény: a két elpárologtató berendezés együttes maximális kapacitása. 

 

A 28 db szimuláció lefuttatása során tapasztalt paraméterek a következők:  

− A vezetékeken tapasztalt nyomás és hőmérséklet csökkenés elhanyagolhatóan 

kicsi. 

− A fűtési visszatérő ág fűtővíz hőmérséklete a legkedvezőtlenebb esetben 

(400 kg/h; –15 °C) 18,83 °C, a legkedvezőbb esetben (170 kg/h; +15 °C) 

48,40 °C volt.  
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− Az 5 °C és 10 °C hőmérsékletértékek között tapasztalható szükséges teljesít-

mény hirtelen csökkenése azzal magyarázható, hogy a szimuláció futtatása so-

rán kb. 7,8 °C hőmérsékletnél már 10% arányban gázfázis megjelenés volt 

tapasztalható az elgőzölögtető berendezés előtt. 10 °C felett a tartály irányából 

érkező propán 100%-ban gőz halmazállapotú volt. 

 

Az eredmények alapján a legkedvezőtlenebb esetre méretezve az elpárologtatók üze-

méhez szükséges teljesítményt 50/30 °C üzemviszony mellett 49,74 kW adódott, 

amelynek a vizsgált D kazán megfelel.  

A vizsgált alacsonyabb hőmérsékletviszonyokhoz tartozó üzemállapot esetében 

szükség van a hőcserélő berendezés méretezésére. Alapesetben az ehhez kapcsolódó 

összefüggést az alábbi képlet adja meg:  

 

𝑄 = 𝑘 ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑇 

Ahol: 

Q  az időegység alatt átbocsátott hőmennyiség, [W] 

k a hőátbocsátási együttható, [W/m2K] 

A a hőcserélő hőátadó felülete, [m2] 

∆T  hőmérsékletkülönbség, [K] 

 

A hőátbocsátási tényező értékét több egymástól is függő paraméter befolyásolja, így 

a szükséges hőcserélő felület meghatározására az Aspentech HYSYS program hő-

cserélő méretező modulja került alkalmazásra. Az alkalmazott paraméterek alapján 

a szükséges felület 18,08 m2. [8] 

 

4. ÖSSZEGZÉS 

Települést ellátó gázrendszerek fejlesztési lehetőségei szigorú gazdaságossági kér-

déseket vetnek fel, hiszen az elmúlt években jelentős visszaesés történt a gázfelhasz-

nálás ezen területén is. 

Üzemi tapasztalatok alapján az ellátás- és üzembiztonságot növelő telemetria és 

tartálydiagnosztika rendszer fejlesztésének szükségessége került elemzés alá. Meg-

állapítást nyert, hogy az alkalmazott technológia elavult, a fejlesztések kivitelezése 

a jövőben mindenképp megfontolandó.  

Az energetikai szempontoknak eleget tevő fejlesztési lehetőségek vizsgálata a ka-

zánberendezések, illetve az elpárologtató berendezések cseréjét indokolta. A kutatás 

során a feltételek két üzemállapot alapján kerültek meghatározásra. A jelenlegi rend-

szernek is megfelelő 80/60 °C, magasabb előremenő és visszatérő hőmérsékletű ka-

zánüzem esetén a beruházás kisebb mértékű, azonban fűtőgáz felhasználás szempont-

jából kedvezőtlenebb. Az alacsonyabb hőmérsékletviszonyokat (50/30 °C) bemutató 

üzemállapot vizsgálata során egy elméleti modell alkalmazása vált szükségessé, 

amely az Aspentech HYSYS szoftverrel került felépítésre. Ebben az esetben az el-

párologtató berendezések cseréje is szükséges. A régi, elavult technológiát alkal-

mazó kazánokat leváltó berendezés azonban mindkét üzemállapotnak megfelel.  
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A kazán megtérülési idejét elsősorban a készülék ára és fűtőgáz felhasználása hatá-

rozta meg. A megtérülési időt azonban más paraméterek is befolyásolják, ezek az 

egyes berendezések cseréjéhez szükséges további átalakítások, mint a füstgázelve-

zető rendszer kialakítása, de ide tartozik a második üzemállapothoz tartozó szüksé-

ges hőcserélő felülettel rendelkező elpárologtató berendezés beszerzése, illetve a ki-

vitelezéshez tartozó költségek.  

Az eredmények alapján ezen beruházások mindenképp kényes kérdésnek tekinthe-

tők a szolgáltató szempontjából. A döntés meghozása előtt figyelembe kell venni az 

elmúlt évek fogyasztási tendenciáit és a lehetséges jövőbeli prognózisokat. 
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Absztrakt: A Földünk által nyújtott természeti energiaforrásokat felhasználó hőszivattyús 

rendszerek a környezet károsítása nélkül merítenek a levegőben, vízben, valamint a talajban 

lévő hőenergiából, amit használható fűtési és hűtési energiává alakítanak át. A hőszivattyús 

rendszerek berendezéseinek kiválasztásához és telepítéséhez minden esetben szükségesek az 

ellátandó létesítmények hőtechnikai paraméterei (fűtési és hűtési igény). A talajhő-víz hőszi-

vattyúk talajszonda hosszának méretezésénél továbbá célszerű figyelembe venni és megku-

tatni az épület környezetének földtani és talajtani viszonyait is. A különböző földtani kép-

ződményekből a talajszondák csőrendszerében keringő munkaközeg, eltérő teljesítményeket 

képes felvenni, ezért kedvező földtani körülmények esetén csökkenthető a szükséges talaj-

szondahossz. Jelen cikk egy alkalmasan választott budapesti családi ház hőszivattyús fűtő-

hűtő rendszerének tervezése kapcsán vizsgálja meg ezt a témát. 

Kulcsszavak: földtani adatgyűjtés, geotermikus energia, hőszivattyúk, fűtés, hűtés 

 

 

1. BEVEZETÉS 

A hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon hosszú múltra tekinthet vissza: a 

Ganz-gyár és Egyiptom között már az 1930-as évek elején létrejött az a szerződés, 

amely szerint az Egyiptom részére gyártott vasúti motorkocsikat klímahűtő-beren-

dezésekkel szállították. A berendezések R12 hűtőközeggel működő 3 hengeres és 

20 kW teljesítményű kompresszorait, valamint hőcserélőit is (légkondenzátor, el-

párologtató) a gyár saját kollektívája tervezte és kivitelezte. Ezek a gépek hőszi-

vattyús üzemre is átkapcsolhatók. Az 1950-es években Heller László professzor úr 

vetette fel a Duna vizéből az Országház fűtésének a gondolatát, terve azonban nem 

valósult meg. A 2000-es évektől komolyabban megkezdődött a hőszivattyúk tele-

pítése, tendenciája, azonban elmaradt a többi európai uniós országtól [7]. Napja-

inkban, főképp Budapest és agglomerációs térségéből egyre nagyobb igény jelent-

kezik mind lakossági, mind középületek fűtési és hűtési energiaigényének ily mó-

don történő kielégítésére.  

A lakossági szektor alacsonyabb hőigényű (<30 kW) létesítményeinek földhőszi-

vattyús méretezését földtani adatok hiányában a német VDI4640 szabvány irányadó 

átlagértékével végzik. Ennek a tanulmánynak a célja, egy budapesti lakóépület ta-

lajhő-víz hőszivattyús rendszertervének elkészítése úgy, hogy a méretezést a földtani 

kutatásokból származó adatok alapján a rétegtani felépítés figyelembevételével is 

elvégezzük. 
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2. FÖLDTANI ÉRTÉKELÉS 

A vizsgálati területen történő geotermikus energiahasznosítás, azon belül is a föld-

hőszondák telepítési hatékonyságának értékelése négy szempont alapján végezhető 

[3]. Az első ilyen szempont a (1) geomorfológiai helyzet, ahol a lakóépület tenger-

szint feletti magasságából, és környezetének topográfiai helyzetéből következteté-

seket vonhatunk le a terület hidrogeológiai és geotermikus viszonyairól. A dom-

borzati adottságok mellett a pontosabb értelmezések érdekében figyelembe kell 

venni továbbá a terület (2) kőzettani felépítését, valamint a felszín alatti képződ-

ményekre vonatkozó (3) általános hővezető képesség (λ) értékeket. A (4) földi hő-

áram és a geotermikus gradiens, mint jelenségek pedig együttesen határozzák meg 

a vizsgálandó területre vonatkozó geotermikus tulajdonságokat. A Magyarországot 

is magába foglaló Pannon-medence litoszféra vastagsága körülbelül 10 km-rel vé-

konyabb, mint a környező területeké, így átlagosan, a geotermikus gradiens más-

félszerese (55 °C/km) a földi hőáram értéke pedig körülbelül kétszerese (0,1 W/m2) 

a világátlagnak.  

A vizsgálat tárgyát képező budapesti családi ház a főváros északnyugati részén 

található, amely természetföldrajzilag a Budai-hegység tájegységhez tartozik. A köz-

vetlen környezetében mélyülő fúrások terepszint adatai alapján a tengerszint feletti 

magasság körülbelül 130 mBf [4]. Az 1. ábrán látható, hogy a lakóépületet a Budai-

hegységen belül a Solymár-völgyben, több oldalról is topográfiai magaslatok veszik 

körül, tehát környezeténél jóval alacsonyabb terepszinten helyezkedik el. 
 

 

 
1. ábra 

Domborzati térkép a lakóépület környezetéről 

 

Összességében elmondható, hogy a lakóépület geomorfológiai viszonyai hidrogeo-

lógiai és geotermikus szempontból egyaránt kedvezőek, ugyanis a gravitáció által 
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vezérelt felszín alatti vízáramlások megcsapolódása az alacsonyabb tengerszint fe-

letti magasságoknál jelentkezik. A Solymár-völgyben a domborzati viszonyok alap-

ján a geotermikus jelenségek fokozottabb jelenlétére is számíthatunk, amelynek oka 

a vékonyabb földkéregre vezethető vissza. A megbízhatóbb értelmezésekhez azon-

ban elengedhetetlen a terület földtani hátterének ismerete. 

A Budai-hegység fő tömegét a triász időszaki repedezett és karsztos karbonátos 

kőzetek (mészkövek és dolomitok) alkotják, amelyeknek számos felszíni kibúvása 

is észlelhető. Ezek a kőzetek magas hővezető-képességük (λ = 3,4–5,5 W/mK) és 

másodlagos porozitásuk miatt ideális geotermikus rezervoároknak tekinthetők.  

A mezozoikumi karbonátokra települő pannóniai homokköves képződmények kő-

zetfizikai tulajdonságai szintén kedvezőek (λ = 2,9 W/mK, ɸ = 20–30%) a geoter-

mikus energiahasznosítás szempontjából. Az oligocén korú finomhomokos, aleuri-

tos kiscelli agyag pedig jó hőszigetelő (λ = 0,3 W/mK), így képes megtartani a re-

zervoárokban tárolt hőt. [1], [5] 

A rétegtani felépítés részletesebb leírása érdekében továbbá a Magyar Bányászati 

és Földtani Szolgálat fúrási jegyzőkönyvei közül a lakóépület közvetlen környezet-

ében mélyülő vízkutató és földtani térképező fúrások rétegsor adatai is figyelembe 

lettek véve az értékelés során (2. ábra). Az egyes kőzetrétegek vastagságának és 

kőzettani sajátosságának a földhőszivattyús rendszerek talajszonda-hosszának mére-

tezésében lesz meghatározó szerepe a továbbiakban. 

 

 
2. ábra 

A rétegtani tagoláshoz felhasznált vízkutató és térképező fúrások  

egy pretercier aljzattérképen szemléltetve [2] 
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Alapvetően a sekély földhőszivattyús rendszerek számára kedvezőek a kutatási te-

rület geotermikus adottságai, különösen, ha a talajszondák a törmelékes és karboná-

tos kőzeteket harántolják. Ezen képződmények esetében ugyanis a szondák fajlagos 

hőelvonása magasabb, így a csőrendszerben keringő munkaközeg nagyobb teljesít-

ményt képes felvenni ezekből a kőzetekből. Mindezek mellett azonban nem hagy-

ható figyelmen kívül a rétegsorokban megjelenő oligocén agyag alacsony fajlagos 

hőelvonási tényezője és rossz hővezető képessége. 

 

3. SZONDAHOSSZ MÉRETEZÉS 

A talajszondás rendszerek méretezése Magyarországon a német VDI 4640 szabvány 

alkalmazásával történik. A szükséges fúrási mélység/talajszonda-hossz (l) [m] a la-

kóépület fűtési hőigényének (Qt) [W] és a szonda fajlagos hőelvonásának (q) [W/m] 

hányadosából számítható. A fűtési hőigény a lakóépület megfelelő paramétereinek 

megadásával (belmagasság, alapterület, légtérfogat, hőátbocsátási tényező, határoló 

szerkezetek rétegrendje és vastagsága, tájolás) az erre alkalmas fűtéstechnikai mére-

tező szoftver által lett meghatározva, amelynek értéke: 16 026 W. Földtani adatok 

hiányában a szabvány szerint a talajszondás berendezéseknél 55 W/m fajlagos hőel-

vonással lehet számolni a méretezés során. Ezeket az értékeket a képletbe behelyet-

tesítve meghatározható a szükséges szondahossz [6]: 
 

𝑙 =
𝑄𝑡

𝑞
=

16026 𝑊

55
𝑊
𝑚

 
= 291,38 𝑚 

 

A földtani felépítés szerinti méretezésnél a holocén száraz kavicsos talaj, a pleiszto-

cén-oligocén agyagos, homokos, löszös üledékek, valamint az oligocén kiscelli 

agyag alsó homokköves betelepülései voltak a mérvadóak. A fúrási adatok rétegsorai 

alapján a termőtalajt 2 méter, az agyagos homokos üledékeket 48 méter, az oligocén 

agyag kavics finom- és aprószemcsés homokköves betelepüléseit pedig 50 méter 

vastagnak vettük (3. ábra). 

 

 
3. ábra 

A méretezés számításaihoz felhasznált földtani képződmények rétegsora 
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Az egyes képződmények rétegvastagság részarányainak (di) figyelembevételével, 

valamint a képződményekhez tartozó fajlagos hőelvonás értékekkel (1. táblázat) szá-

mítható a hőszivattyús rendszerhez szükséges talajszondahossz. 
 

1. táblázat 

Lehetséges fajlagos hőelvonási értékek a talajszondák esetében [6] 

Felszín alatti közeg 
Fajlagos hőelvonás értéke (q) [W/m] 

1800 óra/év 

Száraz kavics <25 

Agyag, homokos agyag 35–50 

Homokkő 65–80 

A földtani adatok ismeretében a talajszondák hossza a következő egyenlettel számít-

ható. A számítás a táblázatban megadott intervallumos q értékek számtani átlagaival 

történt. 

𝑙 =
𝑄𝑡

∑ 𝑑𝑖 ∙ 𝑞𝑖

=
16026 𝑊

0,2
10

∙ 25 
𝑊
𝑚

+
4,8
10

∙ 42,5 
𝑊
𝑚

+
5

10
∙ 72,5 

𝑊
𝑚

= 280,42 𝑚 

 

Mivel a talajszondákat általában 30–100 méteres mélységtartományokban mélyítik, 

ezért az előírások és a talaj megfelelő termikus kihasználtsága érdekében minimum 

3 darab talajszonda elhelyezése szükséges. 
 

280,42 𝑚

3 𝑑𝑏
= 93,47 𝑚

𝑑𝑏⁄  

 

4. ÖSSZEGZÉS 

A választott budapesti családi ház fűtési és hűtési igényeinek kielégítéséhez az is-

mertetett földtani kutatás szerint tehát 3 darab 94 méteres hosszúságú szondát szük-

séges mélyíteni. A szakirodalmakból, valamint a földtani adattárból szerzett infor-

mációk alapján ez összesen 11 méterrel kevesebb, mintha csak az irányadó átlagér-

tékkel (55 W/m) számoltunk volna. A talajszondák fúrási költsége ez idő szerint 

(2019) körülbelül 7500 forint méterenként, így 82 500 forintos megtakarítást értünk 

el a rétegtani háttér megkutatása segítségével. 

A vizsgált lakóépület környezetében mélyülő fúrások ugyan tükrözik a szakiro-

dalmi leírásoknak megfelelő földtani hátteret, azonban a gyakorlatban gyakran je-

lentkezhetnek kőzettani eltérések még az azonos rétegtani szinteken is. Ennek oka 

lehet a terület geológiai heterogenitása (kőzetlencsék, kiékelődések, szerkezetföld-

tani folyamatok, hirtelen bekövetkező topográfiai változások stb.), leírási pontatlan-

ság, vagy az adatok összeegyeztetésének elmaradása. A méretezés során ezért ked-

vezőtlen földtani viszonyok lettek feltételezve, nagy kiterjedésű löszös agyagos kép-

ződményekkel. 
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Fontos megjegyezni azonban, hogy még ez a kutatási módszer sem ad teljes bi-

zonyosságot a vizsgálati terület geológiai viszonyairól. Pontosabb földtani adatszer-

zés az alkalmazott geofizikai módszerek (gravitációs, geoelektromos, szeizmikus 

stb.) segítségével érhető el, ezek azonban jelentős többletköltséget jelenthetnek, 

mely a lakossági szektor (<30 kW) számára már nem mindig elérhető, így a földhő-

szivattyús rendszereinek tervezésében általában nem is alkalmazzák őket.  
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Absztrakt: Társadalmunk legjelentősebb problémái közé sorolandó az egyre növekvő energia-

felhasználás, amellyel együtt jár a túlzott környezetterhelés, valamint a fenntarthatóság kérdése. 

De mit is jelent a fenntarthatóság? Az ENSZ 1987-ben definiálta először: Olyan fejlődés, amely 

„anélkül elégíti ki a jelen szükségleteit, hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségét saját 

igényeik kielégítésére”. A levegőszennyezés egyik legfőbb oka elsősorban a benzin- és gáz-

olajüzemű motorok által kibocsátott gázok mennyisége. A közúti közlekedés levegőszennye-

zését a járművek száma, korszerűsége, műszaki állapota és a felhasznált üzemanyag típusa ha-

tározza meg. Az élet és a technológiai fejlődés természetes velejárója lett a jelentős mennyiségű 

hulladék keletkezése. A hulladékok elhelyezése, tárolása, illetve feldolgozása folyamatos prob-

lémát okoz a társadalom számára. A Föld népessége folyamatos növekedést mutat, amelynek 

eredményeképpen egyre több nyersanyagra, élelmiszerre és energiára van szükség. A problé-

mák jelentőségével egyenes arányban növekszik a bizonytalanság a fenntarthatóság megva-

lósításával kapcsolatban. Szerencsére a világ vezetése elkezdett ráébredni, hogy a népesség 

energiaigényének kielégítése más típusú forrásokból is lehetséges. A felvázolt problémákra 

ideiglenes megoldást nyújthatnak az alternatív energiák alkalmazása, mint például a bio-

massza. A biomassza mint energiaforrás hasznosítása bárhol megvalósítható. Energetikai fel-

használásait tekintve jelentős a biodízel és a bioetanol előállítása, a komposztálás, valamint 

a biogáz előállítása. Már a 19. század eleje óta hasznosítják a biogázt, ami nem más, mint a 

szerves anyagok anaerob erjedésekor képződő légnemű anyag. Felhasználását nézve rendkí-

vül sokoldalú, leginkább hő- és villamos energia előállítására használják, azonban hajtó-

anyagként is alkalmazható.  A kutatás célja, a biogázok jelenlegi felhasználási területeinek, 

valamint a tisztítási technológiák fejlesztési lehetőségeinek összegzése és vizsgálata. 

Kulcsszavak: biomassza, biogáz, tisztítási technológiák, membrános technológia 

 

 

1. AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS ÉS KÖRNYEZETÜNK TERHELTSÉGÉNEK  

ÖSSZEFÜGGÉSE 

Primer energiahordozókon azokat az energiaforrásokat értjük, amelyek a természet-

ben megtalálhatók. Az elmúlt évtizedekben lezajlott óriási mértékű információs, 

technológiai és ipari fejlődés, valamint a nagymértékű népességnövekedés együtte-

sen folyamatosan növeli a Föld lakosságának energiaigényét. A szén mint energia-

forrás, napjainkban is jelentős annak ellenére, hogy szerte a világon igyekeznek ha-

tárt szabni a szén elégetésének. Továbbá jelentős fosszilis energiahordozók még a 

kőolaj és a földgáz. Az óriási energiaigény kielégítése nagyban hozzájárul a Föld 
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globális felmelegedéséhez. Az évek során ehhez a növekedéshez párosult a fosszilis 

energiahordozóktól való nagymértékű függés, hiszen ezen energiahordozók alkal-

mazása elégíti ki az energiaigényeket jelenleg a leghatékonyabb módon. Azonban 

ezen energiahordozók felhasználása nagy mennyiségű CO2 kibocsátásával jár. Ah-

hoz, hogy a globális felmelegedést visszaszorítsák, radikális változásokra lenne 

szükség az energiaszektorban. [1] 
 
 

 

1. ábra 

Európa energiafelhasználása 
Forrás: www.eurostat.com , saját szerkesztés 

 

 

Az 1. ábrán Európa energiafogyasztásának alakulása látható éves bontásban.  

A 2008-as évtől kezdődően elindult egy csökkenés a felhasználásban, azonban az 

utóbbi néhány évben stagnálás figyelhető meg ebből a szempontból. Továbbá fi-

gyelembe kell venni azt a tényt is, hogy ebben a statisztikában csak az Európára 

vonatkozó adatok vannak feltüntetve, amely egy pozitív változásra enged követ-

keztetni, viszont ha belegondolunk abba, hogy Ázsia, valamint az Egyesült Álla-

mok mekkora szerepet töltenek be az energiatermelésben, illetve felhasználásban, 

rögtön egy teljesen más képet kapunk. A British Petrol (www.bp.com) adatai alap-

ján elmondható, hogy a Föld teljes energiafogyasztása 10 év alatt körülbelül 15%-

kal növekedett, azonban Európában és Afrikában is csökkenő tendenciát mutat a 

felhasználás aránya. Európában 5%-os, míg Afrikában 2%-os csökkenés követke-

zett be, bár a statisztikák szerint Afrika alapvetően igen kevés energiát fogyaszt a 

világ többi részéhez képest. A legnagyobb fogyasztónak 2016-ban Ázsia nevez-

hető meg 42%-kal. A 10 év alatti 7%-os növekedéssel gyakorlatilag majdnem a 

felét teszi ki a Föld teljes energiafelhasználásának. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Európa 54 767 49 726 51 115 50 990 48 871 47 559 44 911 44 234 43 832 44 109

Németország 7 536 6 822 7 914 8 770 7 715 7 492 7 007 7 971 7 959 7 844

Franciaország 3 214 2 571 2 779 1 856 2 034 1 722 1 671 1 750 1 721 1 790

Egyesült Királyság 3 707 3 349 3 532 3 264 3 326 4 032 3 975 3 467 2 828 2 594
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1. táblázat  

Világ CO2 kibocsátása (2010–2016) 

[millió tonna] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Észak-Amerika 6 758 6 650 6 433 6 582 6 627 6 458 6 348 

Dél- és Közép-Amerika 1 210 1 256 1 306 1 354 1 380 1 377 1 348 

Európa és Eurázsia 6 661 6 671 6 627 6 464 6 272 6 240 6 258 

Közép-Kelet 1 816 1 846 1 921 2 000 2 058 2 127 2 167 

Afrika 1 094 1 092 1 127 1 158 1 190 1 192 1 209 

Ázsia 13 987 14 897 15 324 15 666 15 814 15 907 16 100 

Összes 31 528 32 413 32 740 33 226 33 342 33 303 33 432 

Forrás: www.bp.com, saját szerkesztés 

 

Az 1. táblázatban a világ kontinenseire vonatkozó CO2 kibocsátási adatok kerülnek 

bemutatásra. Az adatok szerint az a megállapítás tehető, hogy a CO2-kibocsátás glo-

bálisan folyamatosan növekszik annak ellenére, hogy egyes területeken éppen hogy 

folyamatos csökkenés figyelhető meg. Nyilvánvaló, hogy ennek legfőbb oka az 

ázsiai területek által nagy mennyiségben kibocsátott szén-dioxidnak a hatása. Sehol 

sem növekedett akkora mértékben a CO2-kibocsátás, mint ott. 

Tehát az üvegházhatást okozó gázok (többek között a CO2) légkörbe jutásának 

legfőbb oka a fosszilis energiahordózók elégetése. A káros kibocsátások többféle 

forrásból is származhatnak: 

‒ ipar, 

‒ energiaipar, 

‒ szállítás/közlekedés, 

‒ háztartások. 

 

A legutóbbi adatok szerint az energiaipar után közvetlenül a közlekedésből szárma-

zik a legtöbb károsanyag-kibocsátás, ezért rendkívül fontos az, hogy a szakemberek 

olyan alternatív technológiákat kutassanak, amellyel a leghatékonyabban tudják a 

lehető legtisztább közlekedést biztosítani, főleg városi viszonylatban. [2] 

 

2. A BIOGÁZ MINT LEHETSÉGES ALTERNATÍVA 

Már a 19. század eleje óta hasznosítják a biogázt, ami nem más, mint a szerves anya-

gok anaerob erjedésekor képződő légnemű anyag. Felhasználását nézve rendkívül 

sokoldalú, leginkább hő- és villamos energia előállítására használják, azonban haj-

tóanyagként is alkalmazható. Ezen gázok termelésére felhasználhatók a mezőgazda-

ságban, az élelmiszer termelésben és a kommunális szférában keletkezett szerves 

anyagok, illetve hulladékok. Az előállított biogáz felhasználásakor kevesebb CO2 jut 

a környezetbe, mint más primer energiahordozók esetében, tehát ha a környezetre 

gyakorolt hatását vizsgáljuk, kedvezőnek tekinthető. A biogáz fűtőértéke a 

http://www.bp.com/
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földgázhoz képest jóval kisebb, mivel a földgáznak sokkal nagyobb a metántartalma, 

azonban növelhetjük a biogáz energiatartalmát, sűrítéssel, illetve szén-dioxidtól való 

megtisztítással, tehát akár a földgázzal egyenértékű biogázt hozhatunk létre. [3] 

 

2.1. A biogáz tisztítása 

A villamos árammá átalakított energia ugyan piacképesebbnek tekinthető, viszont ez 

az átalakítás mindenképpen többletköltségekkel jár, amely növeli a biogáz önköltsé-

gét. Az újabb gázmotorok esetében az elektromos hatásfok csupán 40% körüli, míg 

a mikrogázturbinák, illetve a dízelmotoroké 30–35%, ami nagy mennyiségű hulla-

dék hő elhelyezésének a feladatát veti fel. Emiatt érdemes megfontolni a biogáz bio-

metánná történő átalakításának lehetőségét is, hiszen ebben az esetben egyáltalán 

nem keletkezik hulladék hő. Az eljárás során képződő termékek többféleképp is fel-

használhatóak: 

‒ A magyarországi gázellátási törvény által biztosítható betáplálás a földgázhá-

lózatba.   

‒ A biogáz alkalmas lehet arra, hogy egy adott, rendszerbe integrált üvegház 

fűtési igényeit kielégítse, a tisztítás során leválasztott szén-dioxidot pedig al-

kalmazhatják az épületben nevelt növények táplálására. 

‒ A légkör terheltségének csökkentése szempontjából az egyik legígéretesebb 

terület a gépjárművek hajtóanyagaként történő hasznosítása. 

 

Attól függően, hogy mi az alkalmazott alapanyag, a biogáz metántartalma igen szé-

les tartományban változhat, ezen kívül az adott gázelegy jelentős mennyiségben tar-

talmazhat más gázokat és vízgőzt is, ezek miatt fűtőértéke lényegesen kisebb, mint 

a földgázé és égési tulajdonságai is rosszabbak. Tehát ezen paraméterek javítása ér-

dekében el kell távolítani a gázból a nemkívánatos összetevőket.  A biogáz nemkí-

vánatos összetevőinek eltávolítására több módszert is alkalmaznak.  

 

A nagynyomású vizes mosás (v. fizikai abszorpció) 

Napjainkban ez az egyik legelterjedtebb tisztítási eljárás. A technológia a metán és 

a szén-dioxid vízben való oldhatóságára koncentrál. A nyers biogáz nyomását növe-

lik, majd az emiatt bekövetkezett hőmérséklet-növekedés redukálása válik szüksé-

gessé. Ezután egy újabb nyomásnövekedés, majd egy ismétlődő hűtési fázis követ-

kezik. A biogáz a mosótorony alján kerül bevezetésre, míg vele szemben, a torony 

tetején víz lép be a rendszerbe. A víz kioldja a gázból a nemkívánatos komponense-

ket, így végül akár 99%-os metántartalmú termékgázt is kaphatunk. 

 

A szerves-fizikai abszorpció („glikolos mosás”)  

A vizes mosáshoz hasonló, csak ebben az esetben szerves oldószert (pl. polietilén-

glikol) alkalmaznak víz helyett. Ebben az esetben a szén-dioxid és a kén-hidrogén is 

jobban oldódik. További előnyként említhető, hogy kevesebb oldószer szükséges, 

így kisebb berendezéssel kezelhető ugyanaz a gázmennyiség. 
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Az aminos mosás (v. kémiai abszorpció)  

A szükséges aminoldatot a torony tetején vezetik be, míg a biogázt a torony alján. 

Amikor találkoznak, kémiai reakció következik be, amely szelektív, és metán is ab-

szorbeálódik az alkalmazott tisztító folyadékban. A szükséges regeneráció többlép-

csős melegítéssel zajlik.  

 

A nyomásváltásos adszorpció (PSA)  

A szén-dioxid megkötésére aktív szeneket és molekuláris szűrőket használnak, nagy 

nyomáson. Az adszorbensek regenerálását folyamatos nyomáscsökkentéssel valósít-

ják meg, amikor is a hulladék gáz távozik az adszorberből, amit átöblítenek nyers 

biogázon vagy biometánon, ezután ismét nyomásnövelés következik nyers biogázzal 

vagy biometánnal.  

 

A membrán technológia  

A technológia lényege, hogy a folyamat során alkalmazott membránok a szén-dioxi-

dot, a vizet és az ammóniát átengedik, viszont a metánt csak nagyon kis mértékben.  

A kén-hidrogén, a nitrogén és az oxigén is csak meghatározott mértékben képes át-

áramolni a membránokon.  A gázkomponensek szétválasztását a membrán két oldala 

között fellépő parciális nyomáskülönbség határozza meg. A nyomásfokozás után a 

nyers biogáz lehűtése következik a szárításhoz, valamint az ammónia leválasztása 

érdekében. Végső lépésként a gáz egy- vagy többlépcsős gázpermeációs egységbe 

áramlik. 

 

A kriogén eljárás  

Az eljárás lényege, hogy a nemkívánatos szén-dioxidot folyékony halmazállapotra 

hozzák alacsony hőmérséklet és magas nyomás segítségével, ezáltal az könnyen le-

választhatóvá válik. A kriogén rendszer előtt egy kénhidrogénleválasztó egység ke-

rül beépítésre. Ezután következik a víztelenítés, majd a biogázt az optimális 18–25 

bar nyomásra sűrítik. A hőmérséklet csökkentése több lépésben –25, –50 és –59 °C-

ra történik. [4], [5] 

 

2.2.  A membrános biogáz tisztítási eljárás szerkezeti optimalizálása 

Az áttekintett szakirodalmak és kutatási anyagok alapján kijelenthető, hogy napja-

inkban leginkább a membrános, valamint a kriogén technológiák fejlesztésével fog-

lalkoznak legtöbbet. Ezen publikáció a membrános technológia szerkezeti optimali-

zálására koncentrál.  

A gázszűrős membránok igencsak jól ismertek, ha a szén-dioxid és a metán szét-

választása a feladat a biogázok tisztítása során. Beszélhetünk egylépcsős, illetve 

többlépcsős folyamatokról. Az egylépcsős folyamatok egyidejűleg nem képesek ga-

rantálni a magas termék-gáz tisztaságot, valamint a magas metántartalmat, a több-

lépcsős folyamatok viszont igen.  
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Az „upgrading” folyamatok általában több lépcsőt foglalnak magukban, ha ma-

gas tisztaság, valamint metántartalom a cél egyidejűleg. A biogázok tisztítása esetén 

azonban nem célszerű háromnál több lépcsőt alkalmazni, mivel a rendszer bonyo-

lultsága gyorsan növekedhet, a mi esetünkben viszont a relatíve egyszerűség és a 

lehető legnagyobb hatékonyság elérése a cél. A következő folyamatmodell nem kor-

látozódik semmilyen fáziskorlátra, viszont jelen esetben 3 fázisra korlátozódott a kí-

sérlet. A szimulációban lévő gázáteresztő modulok polimer membrán anyagokkal 

vannak ellátva. A CO2 gyorsabban áthatol a membránon, így az átáramló elegy fo-

lyamatosan gazdagodik a szén-dioxidban, míg a visszatartott oldalon a metántarta-

lom emelkedik. 

A kísérlet során strukturális optimalizálási megközelítést alkalmaztak. Ezen mód-

szer segítségével meghatározható, hogy hogyan lehet az adott eljárást a legjövedel-

mezőbbé tenni, ezen kívül meghatározza az ehhez szükséges nyomásokat, a gázok 

optimális szétválaszthatóságát. A szükséges folyamatmodellt az általános algebrai 

modellező rendszer (GAMS) segítségével valósították meg. Tehát az optimális fo-

lyamatkonfiguráció, a különböző fázisokra vonatkozó membránterületek, valamint 

a leválasztáshoz szükséges nyomások meghatározása egyidejűleg zajlik.  

Az optimális folyamatkonfiguráció kialakításában a következő paramétereknek 

van szerepük: 

‒ Betáplált gáz paraméterei. 

‒ Termék gáz követelményei. 

‒ Termék gáz nyomása. 

‒ Energia költségek (pl. a technológia működéséhez szükséges eszközök kar-

bantartási költségei, élettartamok). 

‒ Az optimalizálás célja, hogy maximalizálja a biogáz üzem nyereségét, és mi-

nimalizálja a működtetésből adódó többlet költségeket. 

 

Négy különböző típusú egységművelet van figyelembe véve ebben a folyamatmo-

dellben, amely az ábrán is látható. Ezek azok a területi gázáteresztő modulok, ame-

lyek biztosítják a leválasztást, a betáplálás hajtóerejét, mint például a kompresszor, 

a vákuumszivattyú és a nyomásszabályozó szelepek. 

Az úgynevezett disztribúciós doboz bemeneténél (alsó részén) minden egyes ára-

mot fel lehet osztani és csatlakoztatni lehet az elosztódoboz összes rendelkezésre 

álló kimeneti nyílásához. A bemenetek szétosztók, míg az elosztódoboz jobb oldalán 

található különböző kimeneti csatlakozók keverők. Minden egységművelet többször 

is választható. Magának a gázáteresztő modulnak a legfontosabb része az a berende-

zés, ami az leválasztást végzi. Általában a működési és beruházási költségek alapján 

választják ki a kompressziós berendezést, mivel a hajtóerő módszer határozza meg 

a nyomásszinteket, valamint a recirkulációs áramlási sebességet. 
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2. ábra 

Membrános eljárás folyamat modellje 
Forrás: Structural optimization of membrane-based biogasupgrading processes 

 
 

A folyamatmodell során figyelembe vett további meghatározó paraméterek: 

‒ Aktív membrán terület 

‒ Mólfrakciók 

‒ Izentrópikus kimeneti hőmérséklet 

‒ Valós kimeneti hőmérséklet 

‒ Kompresszor izometrikus hatékonysága 

‒ Gázáramba juttatott energia 
 

Egyszerűsítő feltételezések 

‒ Nincsenek nyomásveszteségek 

‒ Izotermikus a működés 

‒ Állandó áramlás 

‒ Ideális gázviselkedés 
 

A folyamat optimalizálása érdekében célszerű az energiaoptimalizálás mellett a gaz-

dasági optimálást is figyelembe venni, mivel a membránalapú biogázfejlesztési folya-

matnak gazdaságosságban kell versenyeznie a többi technológiával. Az energetikai 

optimum eltérhet a gazdasági optimálistól. Meg kell határozni a legjövedelmezőbb fo-

lyamatkonfigurációt, figyelembe véve a működési költségeket, elsősorban az elektro-

mos energiafogyasztást, valamint a kompressziós berendezések és a membránmodu-

lok beruházási költségeit. A membránok élettartama 4 év, és a membránokat ezek után 

cserélni kell. A kompresszor és a vákuumszivattyú beruházási költségei Guthrie-mód-

szerrel becsülhetők. Ez a módszer lehetővé teszi a tőkeköltségek kiszámítását a komp-

ressziós berendezés mérete és a folyamatfeltételek alapján. A módszer nagyjából 25%-

os hibával becsüli a beruházási költségeket. 



A biogázok felhasználása a városi közlekedésben – Hatékony tisztítási technológiák             59 

 

 

 
3. ábra 

Kompresszorok beruházási költségei 
Forrás: Structural optimization of membrane-based biogasupgrading 

 

A 3. ábra a kompresszor beruházási költségeit mutatja a kompressziós igény függ-

vényében. A vonal a Guthrie módszerével kapott adatokra vonatkozik, míg a négy-

zetek egy kompresszorgyártó által szolgáltatott adatokat jelentenek. A becsült költ-

ségek és a valós kompresszorköltségek közötti különbség kevesebb, mint 20%. Jelen 

esetben két kereskedelmi membránanyag összehasonlítása történt meg.  

Az egyik tulajdonságai jellemzőek a poliimid (nagy szilárdság széles hőmérsékleti 

tartományban, jó elektromos szigetelés) típusú anyagokra, és a második anyag a cel-

lulóz-acetát membránok tulajdonságait tükrözi. A membránok mindkét típusának 

vizsgálata a szelektivitásnak a folyamat teljesítményére gyakorolt hatását vizsgálja. 

Az optimalizálás során legalább 96%-os termék gáztisztaságot és 95%-ot meghaladó 

metántartalmat értek el. [6] 

 

3. EREDMÉNYEK, KONKLÚZIÓ 

A kutatás célja az volt, hogy összegezzem az energiafogyasztás és a légkör terhelt-

sége közötti összefüggéseket. A statisztikai adatok alapján összességében elmond-

ható, hogy a különböző környezetvédelmi törekvések ellenére is, ha globálisan te-

kintünk a problémára, a Föld energiafogyasztása folyamatos növekvő tendenciát mu-

tat. Ezzel párhuzamosan növekszik a különböző káros anyagok kibocsátásának 

mennyisége, amelyek közül napjainkban a szén-dioxid az egyik legjelentősebb a glo-

bális felmelegedés szempontjából.  

A kutatás során különböző szakirodalmakra alapozva megvizsgálásra került a 

biogázalapú technológia, mint lehetséges alternatíva a fosszilis energiahordozók al-

kalmazásával szemben. Napjainkban a biogázt több területen is sikeresen 
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alkalmazzák, mint energiaforrást, azonban ebben a cikkben az egyik legígéretesebb 

területként a hajtóanyagként való alkalmazás került kiemelésre. A hajtóanyagként 

való alkalmazáshoz a biogáz tisztítására van szükség, mégpedig azért, hogy a lehető 

legmagasabb metántartalmat tudják biztosítani, hiszen a földgázhoz hasonló para-

méterek által érhető el olyan gázminőség, amely alkalmassá teszi motorhajtóanyag-

ként történő alkalmazásra. A kutatás során nyilvánvalóvá vált, hogy ezen tisztító 

technológiák már léteznek, azonban jelenleg is folynak különböző fejlesztések, me-

lyek a költséghatékonyságot tűzték ki fő célul. Minél költséghatékonyabb egy adott 

technológia, annál könnyebben integrálható be a már meglévő rendszerbe, és annál 

gyorsabban történhet meg a globális elterjedése. 

Bemutatásra került a membrános biogáztisztítási eljárás strukturális optimalizá-

lására szolgáló folyamatmodell a CH4 és a CO2 szétválasztására. A GAMS-ban egy 

gázelszívó modul, egy kompresszor, egy vákuumszivattyú és egy nyomásszelep rö-

vidheveder modelljei kerültek bevezetésre.  A kereskedelmi forgalomban kapható 

gázáteresztő membránok és az itt meghatározott határfeltételek esetében a háromfo-

kozatú gázáteresztő folyamat, amely csak egy kompresszort használ, a legjövedel-

mezőbb. A két típusú membránanyag összehasonlításával a 60-as CO2/CH4 szelek-

tivitással rendelkező membránanyagokkal ellátott eljárás nagyobb nyereséggel és 

alacsonyabb költségekkel rendelkezik. Azonban az optimalizált membránanyagok 

hatása a nyereségességre alacsony, mivel a háromlépcsős kereskedelmi membrán-

modulok CH4 visszanyerése már magas. Ezért a termék gázáramát nem lehet jelen-

tősen növelni. A membránanyag kiválasztása hatással van a korszerűsítési költsé-

gekre. Tehát összességében az a megállapítás tehető, hogy az elmúlt évek során fo-

lyamatos előrehaladás figyelhető meg a biogáz technológiájának alkalmazhatóságát 

tekintve, azonban további fejlesztésekre van még szükség ahhoz, hogy továbbra is 

növekedjen az alkalmazottság mértéke a fosszilis energiaforrásokhoz képest. 
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Absztrakt: A 1990-es évek második felében Nagy-Britannia példáját követve már az Euró-

pai Unióban is elkezdődött a földgáz piacának versenypiaccá alakulása. A növekvő energia-

igények mellett a földgáz kereskedelmének ebben a piactípusban egyre rugalmasabbnak, nyi-

tottabbnak kellett lennie. Az addig jellemző monopolrendszert végül 2009 júliusában a telje-

sen nyílt piaci modell váltotta fel. Az újfajta ellátási rendszer koordinátora a kereskedő, biz-

tonságos működésének alapja pedig az eladó és a vevő közös döntésén alapuló szerződéskö-

tések. Ezek olyan változatos, sokrétű és részletes dokumentációk, melyek kiindulási pontja 

az energiafelhasználás megfelelő becslése a jövőre tekintve. A földgázfogyasztói társadalom 

széles körű, vizsgálatunk a 100 m3/h feletti földgázvételezéssel rendelkező nagyipari fo-

gyasztókra koncentrálódik. Egy gázévre vonatkozó tervezett átvételi mennyiségek függvé-

nyében különböző szerződéstípusokat elemeztünk abból a célból, hogy meghatározzuk az 

ellátni kívánt vevő számára a legoptimálisabb megállapodást az ellátásbiztonság és a gazda-

ságosság szempontját is figyelembe véve. 

Kulcsszavak: energiapiac, földgáz-kereskedelem, kereskedelmi szerződések, optimalizálás 
 

 

1. BEVEZETÉS 

A rendszerváltást követően a földgázhálózat nagyobb mértékű bővítésére került sor, 

mely a fogyasztók számának növekedését is jelentette, befolyásolva ezzel a piaci fej-

lődést. A közüzemet jellemző korlátozottság – hatósági árszabás, ellátási kötelezettség, 

közüzemi rendeletek – enyhítésével főként a 100 m3/h felett vételező felhasználók te-

kintetében a hosszú távú szerződéseket kiszorították a rövid távú üzletkötések, a bila-

terális kereskedői tevékenységek szerepkörét pedig a tőzsdék váltották fel.  

Az anonim üzleteléseket elszámoló házak közreműködésével végző társaságok 

nem csupán kapcsolatot teremtenek az eladó és a vevő között, hanem elszámolási 

alapinformációt nyújtanak az arra akkreditált árjegyző cégek – Argus, ICIS, Platt’s 

– számára, hogy az adataikat a különböző szerződési struktúrák során felhasználják 

árképzés céljából.  

A végső összköltség a földgázmolekula – azaz maga az energia – árán felül tar-

talmazza továbbá a rendszerhasználati díjakat, működési költségeket, adó jellegű fi-

zetendő összegeket is. Kiemelkedő szerepet kap a kapacitásdíj, azaz a maximális 

jogosultság után fizetett díj, mely lényegében egy olyan megvásárolt jog – azaz nem 

fizikai termék –, melynek megléte elengedhetetlen a földgáz vételezéséhez. A fel-

használni kívánt mennyiségek – mind a fizikai termék, mind a hozzá tartozó vezetéki 

teljesítmény – lehető legpontosabb megadása kötelező a rendszerirányító felé (no-

minálás), mely a fogyasztáson alapuló elszámolástól (allokálás) maximum 14%-ban 

térhet el következmények nélkül. Következtetésképp, a megfelelő tervezés kiemel-
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kedő fontosságú kereskedői feladat, mely által a szerződéskötések is biztonságosab-

ban és gazdaságosabban választhatóak meg. 

 

2. TANULMÁNYOZOTT SZEMPONTOK 

Vizsgálatunk fő célja, hogy meghatározzuk egy 100 m3/h feletti földgázfogyasztó 

számára a legoptimálisabb szerződéskötést a várható gázévi felhasználás és az adott 

megállapodási lehetőségek figyelembevételével. A piacon köttetett egyezségek – el-

lenben egy egyetemes szolgáltatónál aláírt lakossági szerződéssel – különbözőek, 

sokszínűségük mellett mégis vannak olyan tartalmi pontok, melyeket minden doku-

mentum tartalmaz.  

Ezek közé tartozik a szerződő felek adatai; szerződéskötés előzménye, általános 

hatálya; szolgáltatás időtartama; átadás helyszíne; termék jellemzése, ára; infor-

mációcserével kapcsolatos kötelezettségek; fizetési, számlázási feltételek és a 

megegyezéstől eltérő viselkedés következményei. Az elemzés céljából az átvételi 

mennyiségek és a földgáz árazása volt számottevő. Az előbbi a rugalmassága miatt 

fontos, és további pozitív tényező, ha az alulvételezési időszakokra is kedvező 

megoldást kínál. Az utóbbi esetén minden vizsgált dokumentumban a molekula és 

kapacitásdíjakat vettük figyelembe – a többletköltségeket a számításainkban elha-

nyagoltuk –, fix, rugalmas és árképletek alkalmazásával meghatározott díjszabások 

alapján összegeztük a felmerülő költségeket minden egyes szerződésnél. 

 

3. VIZSGÁLT SZERZŐDÉSEK JELLEMZÉSE ÉS ÁRKALKULÁCIÓJA 

Az 1. ábrán a földgázzal ellátni kívánt vállalat egy gázévre vonatkozó, tervezett fo-

gyasztása látható. Szembetűnő volumencsökkenés figyelhető meg július–augusztus 

hónapokban, mely a cég 2 hetes leállását szimbolizálja, és ez az alulvételezési idő-

szak döntő szerepet játszik a szerződéskötés szempontjából. 

1. ábra 

Vizsgált nagyipari fogyasztó várható földgázfogyasztása 
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Első típusú szerződés 

Az első vizsgált dokumentum egy keretszerződés, mely rögzített jogokkal, kötele-

zettségekkel, teljesítésre vonatkozó követelményekkel rendelkezik. A szerződött mi-

nimum átvételi mennyiség 390,8 MWh/h, maximum 651,3 MWh/h, így közepes ru-

galmassággal jellemezhető. A szerződés sajátossága, hogy a megállapodásban kije-

lölt időszakra (14 + 7 gáznap) a vevő mentesül az átvételi kötelezettség alól, mely 

tulajdonságot előnyösen használhatja fel a leállás idejére. Árazásának alapját fix és 

rugalmas díjak alkotják a kapacitás és az energia tekintetében is. Mivel kapcsolt ka-

pacitásról állapodnak meg a felek, így mind a fix (KD1), mind a rugalmas (KD2) 

mennyiségekhez tartozó költséget rendezni kell magyar és osztrák szállítórendszer-

rel is, aminek vásárlása az eladót, de a költségei a vevőt terhelik.  

A gázdíj szintén két részből tevődik össze, melynek számítása a következőképpen 

történik: 

𝑃𝐺1 = 𝑇𝑇𝐹𝑓𝑚 + 0,850 

𝑃𝐺2 = 𝑇𝑇𝐹𝑓𝑚 + 0,875 

ahol  

• PG1 a fix gázdíj (minimum értékhez tartozik) 

• PG2 a rugalmas gázdíj (minimum és a fogyasztott mennyiség közötti érték-

hez tartozik) 

• TTFfm az Argus árjegyző cég által kiadott gázár-információs összefoglaló 

dokumentumának a tárgyhónapra vonatkozó értéke, mely az előző hónap 

napi kiadványaiban feltűntetett értékek számtani átlaga. (EUR/MWh) 

 

Minden gáznapra vonatkozóan kiszámítottuk az adott költségeket, eredményünket 

az 1. táblázat tartalmazza összegzett formában. 

 

1. táblázat  

Első típusú szerződés alapján fennálló költségek 

Hónap Földgáz összértéke [EUR] 

Október 468 131,079 

November 532 634,404 

December 540 653,487 

Január 563 782,796 

Február 541 159,814 

Március 512 419,103 

Április 484 751,255 

Május 485 868,593 

Június 468 252,904 

Július 319 582,361 

Augusztus 385 201,415 

Szeptember 439 891,784 

ÖSSZESEN 5 742 328,996 
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Második típusú szerződés 

Az első típustól struktúrában jelentősen eltér a következő megállapodás, mely lényeg-

ében 3 részből áll. Egy általános keretszabályozással kezdődik a dokumentum, ahol a 

főbb rögzített pontok mellett opcionális lehetőségeket tartalmazó cikkelyeket találunk.  

Az alternatívák közül a felek megbeszélés alapján a választási lapon meghatároz-

zák a közös célokat, döntésüket pedig véglegesítik az elfogadói nyilatkozatban. Ru-

galmasság szempontjából a legszélesebb skálával rendelkezik, a rögzített minimális 

átvételi mennyisége 162,9 MWh/h, maximum értéke 651,6 MWh/h. Az alulvételezési 

időszak figyelembevétele jelen szerződés esetén visszavásárlási garancia – igaz, be-

szerzéstől jóval alacsonyabb áron.  

A végösszeg kalkulációjához az előzőhöz hasonlóképp a kapcsolt kapacitás is 

hozzátartozik, viszont jelen esetben a vevőt terheli annak vásárlása. Az energia után 

fizetett költség a felhasznált mennyiség függvényében alakul és a díjszabás a CEGH 

osztrák tőzsde napi árjegyzékéhez indexált. Ezeknek az adatoknak az ismeretében 

összegeztük a második szerződés módszerei alapján fennálló költségeket, melyeket 

a 2. táblázat szemléltet. 

 

2. táblázat 

Második típusú szerződés alapján fennálló költségek 

Hónap Földgáz összértéke [EUR] 

Október 506 270,716 

November 568 322,031 

December 583 645,870 

Január 605 202,387 

Február 588 616,054 

Március 561 048,053 

Április 536 464,121 

Május 542 941,204  

Június 532 666,179 

Július 371 822,681 

Augusztus 416 684,687 

Szeptember 484 626,690 

ÖSSZESEN 6 298 293,794  

 

 

Harmadik típusú szerződés 

Vizsgálatunk utolsó szerződése egy olyan egyedi dokumentum, mely formailag ke-

retszerződésként jelenik meg, viszont az alkalmazott számítási módszer több ténye-

zőn alapuló, az eddigiektől jóval bonyolultabb folyamatokat foglal magában. Egy 

nagyipari fogyasztó szempontjából lényeges, hogy egy szerződés rugalmasságot és 
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kedvező feltételeket biztosítson azokra az időszakokra is, mely során a fogyasztás 

jelentősen az átlag alá csökken.  

Ez a kritérium jelen elemzés esetén kevésbé teljesül, ugyanis a három közül a 

legrugalmatlanabb megállapodásról beszélhetünk – minimum 473,2 MWh/h, maxi-

mum 548,0 MWh/h átvétel – továbbá nem esik szó a leállási időszakot érintő, fenn-

maradó többletmennyiségek kedvezőbb kezeléséről sem. A vevő által intézett kapa-

citásvásárlás díja mellett az összetett gázdíj adja a szerződés végösszegét, amely 2 

fő részből áll: egy TTF holland tőzsde jegyzékeihez indexált ár (40%) és az olajárhoz 

viszonyított költség (60%). Az utóbbi további feltételekhez kötött, alsó és felső ha-

tárértékekhez (65%), valamint csak alsó korláthoz (35%) kapcsolódó részösszegből 

adódik.  

 

2. ábra 

Ps (40%) ár alakulása a gázévben 

 

A holland tőzsde alapú indexált árképlet: 𝑷𝒔 = 𝑻𝑻𝑭𝒇𝒎 ∙ 𝟏, 𝟎𝟐𝟓, ahol TTFfm a szál-

lítási hónapot megelőző hónap utolsó munkanapján az Argus piaci publikációjában 

szereplő ár. A végösszeg e részének szemléltetésére szolgál a 2. ábra. 

 

Az olajár indexált díjszabás az előző résznél összetettebb: 

 

𝑷𝒏 = 𝟎, 𝟔𝟓 ∙ 𝑷𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟓 ∙ 𝑷𝟐 

 

ahol:     𝐏𝟏 = 𝐏𝐨𝐢𝐥 − 𝐒𝟏  (65%)                                     𝐏𝟐 = 𝐏𝐨𝐢𝐥 − 𝐒𝟐(𝟑𝟓%) 
  

 
 
 
 

S1 = Poil - S1 = 0, ha Pgap2 ≤ Poil ≤ Pgap1  

S1= Poil – Pgap1, ha Poil > Pgap1               

S1 = Poil – Pgap2, ha Poil < Pgap2 

 

S2 = 0, ha Poil ≥ Pgap2 

S2 = Poil – Pgap2, ha Poil < Pgap2 
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Feltételek megadásához szükséges képletek [EUR/MWh]:  

 

𝑷𝒈𝒂𝒑𝟏 = 𝑻𝑻𝑭𝒇𝒎 + 𝟐, 𝟏𝟎 

𝑷𝒈𝒂𝒑𝟐 = 𝑻𝑻𝑭𝒇𝒎 + 𝟏, 𝟏𝟎 

𝑷𝒐𝒊𝒍 =
𝑷𝒐 ∙ (𝟎, 𝟓 ∙

𝑨
𝑨𝒐

+ 𝟎, 𝟓 ∙
𝑮
𝑮𝒐
)

(𝒏 ∙ 𝒌)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindezek ismeretében kiszámítottuk a P1 és P2 értékeket, melyekből adódóan meg-

kaptuk Pn-t. 

 

3. ábra 

Pn (60%] ár alakulása a gázévben 

 

 

Ps (40%) és Pn (60%) kiszámításával összefoglaltuk a 3. típusú szerződés végösz-

szegeit. 

 

• Po – olaj bázisár [222,0 USD/1000 m3] 

• A – 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi árainak számtani közepe  

9 hónap átlagolásával [USD/metrikus tonna] 

• Ao – A-hoz tartozó bázistényező [332,386 USD/metrikus tonna] 

• G – 0,1%-os kéntartalmú gázolaj havi árainak számtani közepe 

9 hónap átlagolásával [USD/metrikus tonna] 

• Go – G-hez tartozó bázistényező [484,858 USD/metrikus tonna] 

• n – USD/EUR árfolyam 

• k – átszámítási állandó [10,293] 
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3. táblázat 

Harmadik típusú szerződés alapján fennálló költségek 

 
 

 

4. EREDMÉNY ELEMZÉSE ÉS JAVASLATTÉTEL 

A háromféle szerződés kalkulációi során kapott eredményeket a 4. ábra összegzi. 

 

4. ábra 

Vizsgált szerződések összehasonlító ábrája 

 

A rugalmasságot, az árat befolyásoló külső tényezőket és a leállási időszak figye-

lembevételének mértékét fő vizsgálati pontként értelmezve érveket és ellenérveket 

értékeltünk. Eredményként megállapítottuk, hogy az ellátásbiztonság és a gazdaság 

 

Hónap Földgáz összértéke 

[EUR] 

Október 446 376,377 

November 543 047,693 

December 564 503,000 

Január 569 025,020 

Február 580 070,586  

Március 550 764,646 

Április 508 058,444 

Május 526 237,469 

Június 510 174,149 

Július 467 586,727 

Augusztus 464 336,577 

Szeptember 475 666,765 

ÖSSZESEN 6 205 847,455 
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szempontja alapján az 1. típusú szerződés megkötését javasoljuk a nagyfogyasztó 

számára. A 4. ábrán is látható, hogy ez az a dokumentum, amely egy 100 m3/h felett 

vételező felhasználó részére a leghatékonyabb módon veszi figyelembe a leállás ide-

jén fennálló helyzetet, továbbá az alulvételezési időszakon kívül is a közepes rugal-

masságával biztosítja a szükséges mennyiségeket elfogadható áron. 

Tovább elemezve a szerződések megkötési opcióinak tárgykörét, megvizsgáltuk 

a másik két egyezséggel kapcsolatos pozitívabb végkimeneteleket is. A 2. típust 

azoknak a fogyasztóknak ajánlott megkötnie, akik magasabb, de változó mennyisé-

gek átvételére hajlamosak, így ki tudják használni a nagy rugalmasságot. A 3. típus-

sal kapcsolatosan felvetettük azt a lehetőséget, hogy az alulvételezés során fennma-

radó többletet sikeresen tároltatjuk vagy eladjuk. Az eredmény az 5. ábrán látható. 

Ebből adódóan megállapítottuk, hogy ezt a típust akkor érdemes megkötni, ha egy 

kiegészítő szerződésünk van földgáztárolói engedélyessel, kereskedővel vagy más 

szabadpiaci szereplővel. 

 

 

 
 

5. ábra 

Alulvételezési időszak költség alakulása a bevételek figyelembevételével 

 

5. ÖSSZEFOGLALÁS 

Egy nagyipari fogyasztó földgázfelhasználásának a megtervezése a legjobb megkö-

zelítéssel történő becslésen alapszik. Ennek tudatában szerződéseket kötnek a nyitott 

piacon, ahol a felhasználók számára megannyi lehetőség rejlik az igények kielégíté-

sére. Ebből a sokféleségből 3 típust szerettünk volna elemezni a struktúra, sajátossá-

gok és a költségek figyelembevételével.  

Az összehasonlító tanulmányozás legfőbb célja a nagyipari fogyasztó földgázigé-

nyének kielégítése a legbiztonságosabb és leggazdaságosabb módon. Érvek és 
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ellenérvek szembeállításával mérlegeltünk, hogy melyik dokumentum aláírása jelen-

tené a célnak megfelelő döntést, eredményül pedig egy olyan szerződést választot-

tunk, amely a fő szempontok szerint optimális, hiszen mind ellátásbiztonságban, 

mind költségekben helyt áll az elvárt követelményeknek. Továbbelemezve a rendel-

kezésre álló dokumentumokat, a fennmaradó két megállapodás lehető legjobb szer-

ződési lehetőségére is találtunk megoldást. Ezzel a tanulmánnyal nem csupán egy 

nagyipari fogyasztó földgázfelhasználási struktúrájába és annak kielégítési lehetősé-

geinek kiaknázásába szerettünk volna betekintést nyújtani, további célunk, hogy rá-

mutassunk a kereskedők kiemelkedő szerepére a földgázpiacon, akik az ellátásbiz-

tonság mellett a költséghatékonyságot szem előtt tartva képviselik a kereskedelmet. 
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Absztrakt: A miskolctapolcai Tavas-barlang déli járatrendszerének klímáját meleg vizű for-

rása és fürdőként való hasznosítása is befolyásolja. Léghőmérséklete melegebb, mint az 

északi rész hőmérséklete, páratartalma magas. Az egységes légkörzésnek köszönhetően, az 

északi rész klimatológiai vizsgálati eredményeit, erre a területre is érvényesnek tekintjük.  

A választott terápiás helyszín, a galéria már kiépített, mérete nagyszámú betegcsoport elhe-

lyezését is lehetővé teszi. Klímája hőmérséklet és páratartalom tekintetében kiegyenlített, de 

változóbb, mint a barlang más pontja. Az északi részbe tervezett szakirodalmi terápiás hely-

szín a fürdőként használt területtől elzárt. A barlang terápiás értékét emeli egyedi infrastruk-

túrája és kórházhoz való közelsége is. 

Kulcsszavak: barlangfürdő, éghajlat, levegő hőmérséklet, levegő páratartalma 

 

Abstract: The climate of the southern part of the Miskolctapolca cave system is influenced 

both by its hot spring and its utilisation as a cave bath. Its air temperature is higher than that 

of the northern part, and air humidity is also high. Owing to the undivided air circulation of 

the cave system, the results of the climatic study performed in the northern part may be valid 

for this area as well. The scene selected for therapeutic purpose is a gallery which is already 

constructed and large enough to host even a larger group of patients. Its climate is balanced 

in terms of temperature and humidity; however, it is more changeable than other parts of the 

cave. The therapeutic site planned for the northern part on the basis of reference literature is 

separated from the part used as bath resort. The therapeutic value of the cave is increased by 

its infrastructure and its proximity to a hospital. 

Keywords: cave bath, climate, air temperature, air humidity, therapeutic value  

 

 

1. A TERÁPIÁS CÉLÚ KLÍMAVIZSGÁLAT MÓDSZERTANA ÉS EREDMÉNYEI 

A szakirodalom alapján, a miskolctapolcai Tavas-barlang északi járataiban végzett 

terápiás célú klímavizsgálatok mérési adatokat szolgáltattak a legtöbb barlangi ható-

tényezőről. A vizsgálatok rövid idejűek voltak, ám az eredmények bíztatóak és egy 

terápiás hasznosíthatóságra optimális és különleges klímát mutattak. A járatrend-

szerben van terápiára alkalmas helyszín, melynek kialakítása még építési munkákat 

igényel (LÉNÁRT–MUNKÁCSI 1997; LÉNÁRT–MUNKÁCSI 2016). Célunk volt a 
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barlang déli járataiban (Barlangfürdő) klímavizsgálat elvégzése és a klíma jellemzé-

sével a barlang gyógyászati hasznosíthatóságának értékelése. 

A barlang déli, barlangfürdőként használt járatrendszerében a klímavizsgálatokat 

az UC Mote Mini vezeték nélküli szenzorok alkalmazásával végeztük, mely 15 per-

cenkénti adatrögzítést biztosít. A műszert a Szegedi Tudományegyetem fejlesztette és 

biztosította a mérés időtartamára. A műszer pontossága hőmérséklet tekintetében ±0,3 

°C, páratartalom-mérésnél ±2,0% és légnyomásadatok rögzítésénél –20–85 C és 

300–1100 mbar tartományban ±2,5 mbar (MULADI–CSÉPE 2012; MULADI et al. 

2013; CSÉPE-MULADI 2016). Vizsgálataink mérési időszakait, a mérési helyeket és 

a szenzorok azonosító számait az 1. táblázat mutatja. A műszereket a járatok falán 

helyeztük ki, 2 m-es magasságban. Az első, nyári méréssorozat során, mind a négy 

mérőhelyen hőmérséklet- és páratartalommérés történt, valamint a barlangbelső és a 

termálforrás mérőhelyeken légnyomásmérés is. A második, őszi méréssorozat során, 

mind a négy mérőhelyen hőmérséklet- és páratartalommérés történt. 

 

1. táblázat  

A klímavizsgálati mérési helyek, időszakok és a szenzorok azonosítói 

 Első méréssorozat Második méréssorozat 

Mérési hely 
Szenzor-

azonosító 

Mérési 

időszak 

Szenzor-

azonosító 

Mérési 

időszak 

Termálforrás 1048 
2013. 06. 12–

2013. 09. 07. 
5062 

2013. 09. 09–

2013. 10. 30. 

Barlang bejárata 1066 
2013. 06. 12– 

2013. 06. 18. 
5063 

2013. 09. 09–

2013. 10. 30. 

Barlang kijárata 1065 
2013 .06. 12–

2013. 07. 05. 
3038 

2013. 09. 09–

2013. 10. 30. 

Barlangbelső 1049 
2013. 06. 12–

2013. 07. 03. 
3109 

2013. 09. 09–

2013. 10. 05. 

 

A vizsgálati eredmények értékeléséhez felszíni klímaadatokat és a miskolctapolcai 

termálforrás vízhőmérsékleti adatait használtuk fel. 2011–2014 évek napi csapadék 

adatait az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság szolgáltatta három miskolci 

csapadékmérő állomásról (Felsőhámor, Miskolc-Sajópart, Jávorkút-automata). 

2011–2016. évek napi és 2013. június 1.–október 31. időszak óránkénti hőmérsék-

letadatait az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatta a Miskolc-Avas, illetve 

Miskolc-Diósgyőr Tűzoltó laktanya mérőállomásokról. 2009–2014. évek havi mini-

mum három és 2011. 11. hónaptól napi termálforrás vízhőmérsékleti adatait a mis-

kolci MIVÍZ Kft. szolgáltatta.  

A szenzorok kihelyezése és a méréssorozat elkezdése előtt az úgynevezett kalibrá-

ciós időszakban elvégeztük a műszerek pontosságának, megbízhatóságának ellenőrzé-

sét. A kalibrálási időszak értékelésének alapja az, hogy az egyes szenzorok azonos 

körülmények között rögzített mérési eredményeit értékeljük. A vizsgálat során alkal-

mazott szenzorok elindítását követően ellenőrizhető a működésük, majd egy légmen-

tes dobozba kerülnek a kalibrációs időszakra. Az ellenőrzést mindkét méréssorozat 
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előtt elvégeztük. A műszerek kalibrálása során nyert mérési eredmények értékelése 

alapján a műszerek mérési pontossága mindkét vizsgálati időszakban elfogadható 

szintű volt. A termálforrás vízhőmérsékleti adatai alapján, a vizsgálati időszakban a 

víz hőmérséklete kiegyenlített volt, 30,0–31,0 C között változott. A miskolci felszíni 

napi és óránkénti léghőmérséklet adatokat, valamint a bükki csapadékadatokat is ele-

meztük. Az azonos időszakok felszíni hőmérsékleti jellemzőit a 2. táblázat mutatja be 

mérési időszakonként. A nyári időszakban a felszínen a léghőmérséklet átlaga 20,8 C 

volt, ősszel 11,8 C.  

2. táblázat 

A felszíni léghőmérséklet statisztikai jellemzői 

  Nyári mérés °C Őszi mérés °C 

minimum 10,2 –2,5 

maximum 32,4 23,6 

átlag 20,8 11,8 

 

 

A szenzorok telepítését követően rögzített hőmérsékletadatok mutatták, hogy a műszer 

minimális hőmérséklet-változásokra is jól reagált. A hőmérséklet-változásokkal össz-

hangban a páratartalom és a légnyomás adatokon is megfigyelhetők voltak a változási 

trendek. Az egyes paraméterek változásai ugyanabban az időben következtek be, mint 

a hőmérséklet változása. Az eredményeket mérőhelyenként értékeltük. A 3. táblázat a 

barlangbelső mérőhely hőmérséklet és páratartalom adatainak minimum, maximum, 

átlag és szórás értékeit tartalmazza. A nyári időszakban a hőmérséklet átlaga 28,1 C 

volt, az őszi méréskor 28,4 C. A hőmérséklet az őszi mérés során kisebb intervallum 

között változott, mint a nyári alatt. A páratartalom nyáron átlagosan 97,7% volt, ősszel 

103,5%. A páratartalom a nyári mérés során kisebb értékek között változott.  

 

3. táblázat  

A barlangbelső mérőhely hőmérséklet és páratartalom eredményeinek  

statisztikai jellemzői 

 Nyári mérés (1049) Őszi mérés (3019) 

Hőmérséklet C Páratartalom % Hőmérséklet C Páratartalom % 

minimum 26 93,9 28,1 88,6 

maximum 29 99,1 28,7 104,9 

átlag 28,1 97,7 28,4 103,5 

szórás 0,4 0,6 0,1 2 

 

 

Légnyomásmérés június–július között két helyen, a termálforrásnál és a barlang bel-

sejében történt (4. táblázat). Az értéke 992,4–1010,7 hPa, illetve 992,3–1008,0 hPa 

között ingadozott. 
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4. táblázat 

Két mérőhely légnyomás eredményeinek statisztikai jellemzői 

  Termálforrás (1048) Barlangbelső (1049) 

minimum 992,4 992,3 

maximum 1010,7 1008,0 

átlag 1002,5 1002,1 

szórás 3,0 2,8 

 

A felszínen bekövetkező hőmérsékletingadozás a szenzorok mérési eredményei alap-

ján néhány tized C-ra csökken a barlang belsejében. A felszín és a barlang közötti 

légcsere következményeképpen mérhető hőmérsékletingadozás nagyon kicsi. A bar-

lang klímáját tehát kismértékben befolyásolja a felszíni hőmérséklet, és a többi klima-

tikus jellemző változása. A felszíni hőmérséklet ingadozását a szűk intervallum között 

változó barlangi léghőmérséklet tompítottan követte mindkét mérési időszakban. Az 

5. és 6. táblázatok a termálforrás, a barlangbejárat, valamint a barlangkijárat mérőhe-

lyek hőmérséklet és páratartalom nyári, illetve őszi adatainak minimum, maximum, 

átlag és szórás értékeit tartalmazza.  

 

5. táblázat 

A termálforrás, a barlangbejárat és barlangkijárat mérőhelyek mérési  

eredményeinek statisztikai jellemzői a nyári mérés során 

 
Termálforrás Barlangbejárat Barlangkijárat 

Hőmérs. 

°C 

Párat. 

% 

Hőmérs. 

°C 

Párat. 

% 

Hőmérs. 

°C 

Párat. 

% 

minimum 27,5 65,8 25,2 94,6 23,9 73,4 

maximum 29,7 99,3 26,3 101,5 25,9 114,1 

átlag 29,0 93,1 25,8 100,7 24,7 100,3 

szórás 0,3 4,2 0,3 0,7 0,5 15,0 

 

6. táblázat 

A termálforrás, a barlangbejárat és barlangkijárat mérőhelyek mérési  

eredményeinek statisztikai jellemzői az őszi mérés során 

 
Termálforrás Barlangbejárat Barlangkijárat 

Hőmérs. 

°C 

Párat. 

% 

Hőmérs. 

°C 

Párat. 

% 

Hőmérs. 

°C 

Párat. 

% 

minimum 28,3 62,6 24,8 92,9 24,1 51,8 

maximum 29,4 95,2 26,9 101,4 27,2 82,9 

átlag 28,9 83,0 26,1 99,8 25,4 71,8 

szórás 0,2 4,7 0,3 1,4 0,8 7,8 

 

A barlang be- és kijáratánál a hőmérséklet átlagai kis intervallum között változnak, 

azonban a felszíni hőmérséklet átlagához jobban közelítenek, mint a belső mérőhelyek 

értékei. A felszínnel való aktívabb kapcsolat megmutatkozik a barlangrendszer kijára-

tához közeli területeken jellemző hőmérsékletben. A bejárat és kijárat léghőmérséklete 
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a teljes mérési periódus alatt alacsonyabb a barlang belsejében jellemző magas léghő-

mérséklethez képest. A nappalok és éjszakák változásával bekövetkező felszíni hő-

mérsékletváltozások mindhárom mérési helyen, nyomon követhetőek voltak. A sta-

tisztikai jellemzők alapján ez a két mérőhely hőmérséklet és páratartalom tekintetében 

kiegyenlített, azonban nagyobb mértékben reagál a felszíni meteorológiai jellemzők 

változásaira. A galéria, mint tervezett terápiás helyszín a barlang kijárata mérőhelyhez 

esik legközelebb. A termálforrásnál a nyári hónapokban a hőmérséklet átlagosan 

29,0 C volt, a hidegebb mérések alkalmával 28,9 C. Az adatok közötti szórás is 

hasonló a két időszakban. A léghőmérsékletben ezen a ponton évszakos változás nem 

volt megfigyelhető. Az eredmények alapján a mérőhely hasonló jelleget mutatott a 

barlangbelső mérőhely léghőmérsékleti jellemzőivel. Azonban a páratartalom értékei 

nagyobb szélső értékek között változtak a két mérési sorozatban. A teljes mérési peri-

ódus eredményei alapján a legmagasabb a léghőmérséklet, 29 °C a termálforrás mérő-

helyen volt. A barlang belseje átlagosan 28,3 °C-os volt. A barlangbejárati mérőponton 

26 °C és a barlangkijárati ponton 25,1 °C volt az átlagos hőmérséklet. Ez alapján a 

barlang déli járataiban a léghőmérséklet átlagosan 27,1 C. A nyári és az őszi értékek 

mérőhelyenként kis eltérést mutattak, ezért feltételezhetően az átlagok az éves érté-

keket reprezentálják. A páratartalom a barlangbelső és a barlangbejárat mérőponto-

kon magas, és hasonló értékű. A termálforrás mérőhelyen 88,1% és a barlangkijárat-

nál 86,1%. 

 

2. ÖSSZEFOGLALÁS 

A Miskolctapolca Barlangfürdő belsejében a szenzorok eredményei alapján, a kli-

matikus viszonyok kiegyenlítettek. A barlangban a léghőmérséklet és a páratartalom 

egész évben kiegyenlített és magas. A barlang belsejében a szűk intervallumban vál-

tozó léghőmérséklethez jelentősen hozzájárul az egész évben kiegyenlített forrás víz-

hőmérséklete, valamint a fűtött vizű medencék jelenléte. Újbarlang rész medencéi-

nek vize 33-34 °C-os, az Újcsarnok medencéé 31 °C. A barlang belsejében kiegyen-

lítettek a páratartalom és légnyomás paraméterek értékei is. Kimutatható a Tavas-

barlang kapcsolata a felszínnel, a barlangi klíma a felszín évszakos és napszakos 

változásaitól alig befolyásolt. Azonban egyedi klímáját döntően határozza meg a 

közel állandó hőmérsékletű termálvíz jelenléte. A barlang vizsgált szakasza morfo-

lógiája, bejáratainak elhelyezkedése miatt jól szellőző barlangnak tekinthető. A mis-

kolctapolcai Tavas-barlang déli járataiban végzett klímavizsgálatunk módszertana 

eltérő volt az északi rész módszertanától. A vezeték nélküli szenzorokkal nyert ada-

tok és azok változásai alkalmasak voltak a barlangi hőmérséklet, páratartalom és lég-

nyomás jellemzőinek leírására. A páratartalom adatokban megfigyelhető volt az ér-

tékek lassú felfutása mérés alatt és a 100% fölötti értékek előfordulása. A szakiroda-

lom említi ezeket a szokatlan jelenségeket, melyeket más, hasonlóan magas páratar-

talmú barlangokban is rögzített a műszer (CSÉPE-MULADI 2016). A járatokban több, 

különböző hőmérsékletű medence található és több bejárattal rendelkezik. Különle-

ges a barlang terhelése. A benn tartózkodók számának és tevékenységeiknek válto-

zása jelentős a nyitva-, illetve a zárvatartási periódusokban. A Barlangfürdőben az 
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Újdögöny kialakításával leszűkített, korábban terápiára alkalmas tér helyett, vizsgá-

latainkhoz megfelelőt kellett keresnünk. A választott új helyszín, a galéria előnye, 

hogy már kiépített. Területe 90 m2, mely nagyszámú betegcsoport elhelyezését is 

lehetővé teszi. Megfelelően burkolt, előny a mosdók és öltözők közelsége. Egy eme-

letnyi lépcsőzéssel elérhető. Az Újdögöny és a falnedvesítés közelsége által, az ál-

landó vízesés biztosítja a levegő magas aeroszol tartalmát. Klímája hőmérséklet és 

páratartalom tekintetében kiegyenlített, de változóbb, mint a barlang más pontja, a 

csarnokba nyíló bejáratok közelsége miatt. A barlang terápiás értékét meleg klímája, 

egyedi infrastruktúrája és kórházhoz való közelsége jelenti.   
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Absztrakt: A cikk egy parti szűrésű vízkivétel 5 és 50 éves elérési időkhöz tartozó befogási 

zónáit mutatja be, összehasonlítva az időben állandó és a folyó dinamikusan változó vízállását 

követő tranziens áramlási térben kapott eredményeket. A numerikus számítások azzal az ered-

ménnyel zárultak, hogy a permanens és tranziens befogási zónák különbözhetnek, attól füg-

gően, hogy a permanens áramtérben feltételezett vízáramlási helyzethez képest milyen víz-

áramlási helyzetek milyen arányú fennállását tételezzük fel a szimulált 50 év alatt. A permanens 

befogási zónákhoz képest kisebb és nagyobb kiterjedésű befogásokat is kaphatunk, és a különb-

ség mértékét befolyásolja a meder vezetőképessége, valamint az elérési idők nagysága. Mind-

kettő növelésével nő a permanens és tranziens befogási zónák közötti különbség. 

Kulcsszavak: parti szűrés, befogási zóna, numerikus modellezés, tranziens áramlás 

 

Abstract: This paper shows the 5- and 50-years’ capture zones of a theoretical bank-filtered 

water resource comparing the results of steady-state and time-varying transient groundwater 

flow fields. The numerical calculations concluded that the steady-state and transient capture 

zones may differ, depending on the assumed ratio of the different river stages and related 

groundwater flow situations in the simulated 50 years. Smaller and larger transient capture 

zones than the steady-state ones can be obtained, and the degree of difference is influenced 

by conductance of the river bed as well as the capture times. By increasing both, the differ-

ence between steady-state and transient capture zones increases. 

Keywords: bank filtration, capture zone, numerical modelling, transient flow 

 

 

1. BEVEZETÉS 

Parti szűrés a vízbeszerzés olyan fajtája, amelynél folyópart (esetleg tópart) mentén 

történik a talajvíz kitermelése, és a kitermelt víz valamennyi hányada (általában leg-

alább 50%-a) a felszíni vízből származik [9]. Valójában a parti szűrés maga a felszín 

alatt bekövetkező természetes szűrés folyamata, amelyben a meder és a partmenti 

felszín alatti zóna a felszíni víz „víztisztító üzemeként” szolgál. Ezt a technológiát 

több mint egy évszázada alkalmazzák Európában, több mint fél évszázada az Egye-

sült Államokban, és nagy stratégiai jelentőséggel bír a világ legnépesebb országai-

ban is (Kína, India). A folyamat során a talajvíz szivattyúzásával a kút körül kiala-

kuló depresszió a felszíni víz intenzív beszivárgását indukálja, a beszivárgó víz át-

halad a porózus közegen, ahol akár ivóvíz minőségűvé is tisztulhat. 
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A tisztítás hidrodinamikai (hígulás), mechanikai (szűrés), biológiai (a mikroor-

ganizmusok lebomlása) és fizikai-kémiai (szorpció, csapadékképződés, koaguláció 

stb.) folyamatokból áll. Két fő zónában zajlanak le ezek a folyamatok: intenzív bio-

degradáció és adszorpció a biológiailag aktív kolmatált zónában egy rövidebb tar-

tózkodási idő alatt megy végbe, míg nagyobb mértékű keveredés és hígulás zajlik a 

folyó és a termelőkút közötti zónában [4] (1. ábra). A felszíni vízből az oldott szer-

ves és szervetlen szennyező anyagok, lebegőanyagok, valamint kórokozók részleges 

vagy teljes eltávolítása megtörténik.  
 

 

 
1. ábra  

A parti szűrés komplex folyamata [4] 
 
 

A lehetséges áramlási viszonyokat a 2. ábra mutatja be. A kialakuló helyzet sok 

mindentől függ, így a vízadó harántolásának mértékétől, a termelt hozamtól, a meder 

kolmatáltságától, stb. Teljes harántolás ritkán fordul elő (5. típus), a részleges harán-

tolás a gyakori, mégis a folyómeder alatti vízáramlást sokszor elhanyagolják. A fo-

lyó csak részben harántolja a vízadót, amennyiben a meder alja a vízadó réteg feküje 

felett húzódik (1–4., 6. típus). 

A vízfolyások medre hazai viszonyok között többé-kevésbé bevágódik a 

talajvízadó rétegbe, teljes harántolás azonban ritkán fordul elő [7]. Völgyesi [12] 

parti szűrésű vízbázisok kapcsán tesz említést arról, hogy „a folyó és a parti talajvíz 

kapcsolata gyakran korlátozott [...] a vízvezető réteg nem teljes harántolása miatt”. 

Egy részlegesen harántoló folyómeder esetében a víz a legkisebb ellenállás irányá-

ban mozogva, a medret alulról megkerülve is áramolhat, ezzel utánpótlást nyújtva 

a parti szűrésű vízbázisnak a folyó átellenes oldaláról is. A mederfenék szintje alá 

eső depresszionált talajvízszint, és ezáltal háromfázisú áramlás is előállhat (4. tí-

pus), ha a talajvíz-kitermelés olyan mértékű, hogy azt a folyóból beszivárgó víz-

hozam a folyómeder kis áteresztőképessége, eltömődése miatt nem tudja biztosí-

tani. Ilyen áramlási helyzet hazai példaként a Szentendrei sziget vízbázisánál is 

észlelhető volt [10]. 
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2. ábra  

A lehetséges parti szűrésű vízáramlási viszonyok  

[szerző szerkesztése alapján] 

 

 

A felszíni víz és felszín alatti víz egymásra hatását befolyásolja, ha a felszíni víz 

medre teljesen vagy részben eltömődött (kolmatált). A kolmatált zóna finomszemű 

anyagot, iszapot, és biológiailag lebomlott szerves anyagokat tartalmazhat, és per-

meabilitása alacsonyabb, mint az alatta húzódó vízadó rétegé [1]. A folyómeder 

kolmatációja egyrészt lehet a víztermelés következménye [10], amikor a depresszió 

hatására a mederből a vízadóba lépő vízből kiszűrődő anyagok eltömik a pórusteret. 

Ugyanakkor a folyómeder feneke feletti feliszapolódás is okozza. A folyó és a parti 

talajvíz kapcsolata gyakran korlátozott az eltömődött mederfenék ellenállása miatt 

[12], ami még napjainkban is bizonytalanságot okozó tényező a parti szűrésű vízmű-

vek tervezési fázisában [11]. 

 

2. KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK 

Magyarországon 92 darab parti szűrésű vízbázis található, ebből 51 darab üzemelő 

és 41 darab távlati (2015-ös nyilvántartás alapján). Legnagyobb ilyen típusú vízmű 

a Szentendrei-szigeten található. A legtöbb ivóvizet a Duna mentén termelik, de más 

folyónk, így a Tisza és a Maros mentén is találhatóak parti szűrésű ivóvízbázisok. 

Távlati ivóvízbázisainknak több mint fele parti szűrésű, vagyis a jövőbeli vízkészlet-
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gazdálkodásban is nagy szerepet játszanak. A parti szűrésű vízbázisainknál a jel-

lemző áramlási viszonyok a 3., és 6. típusba (2. ábra) sorolhatók, tehát a folyó túl-

partjáról is érkezhet valamilyen hányadú utánpótlás. A hazai jogi szabályozás értel-

mében egy vízbázis akkor parti szűrésű, ha az utánpótlódása legalább 50%-ban a 

felszíni vízből származik [123/1997. (VII. 18.) Korm.rendelet]. A kolmatáció és a 

mederfenéken fellépő egyéb ellenállások miatt sok partközeli vízbázisunk nem felel 

meg a parti szűrés „hivatalos” definíciójának, a kutak több helyen 60–80%-ban ta-

lajvízből táplálkoznak, és ez meg is látszik a vízminőségükön [13].  

Az államilag koordinált vízbázisvédelmi programon belül a parti szűrésű ivóvíz-

bázisok diagnosztikája során vizsgálták, hogy a kitermelt vízben mekkora a felszíni 

folyóvíz eredetű víz és a háttérvíz részaránya, hogyan alakul a termelt víz minősége, 

távlati vízbázisok megvalósításakor a kijelölt szakaszok alkalmasak-e parti szűrésű 

vízbeszerzésre. Kijelölték továbbá az üzemelő és a távlati parti szűrésű vízbázisok 

védőidomait. A védőidomok, védőterületek minden esetben időben állandó, jel-

lemző átlagos áramlási helyzet feltételezése mellett, a legvalószínűbb mértékű folyó-

vízadó kommunikáció esetére lettek kijelölve. 

Vízkivételek befogási zónáinak vizsgálatára, és a védőidomok lehatárolására nu-

merikus számításokat alkalmaznak, amellyel a felszín alatti vízáramlás képe a meg-

csapolási- és utánpótlási terület között matematikailag leírható. A numerikus mód-

szerek az általános felszín alatti vízáramlás egyenletrendszerét iteratív közelítéssel 

oldják meg, általában véges differencia- vagy végeselem-módszerrel. Felszín alatti 

telített áramlás szimulálására az egyik leggyakrabban használt véges differencia 

módszert alkalmazó, és a kereskedelmi forgalomban elérhető szoftverekbe beépített 

numerikus program a MODFLOW. A MODFLOW program előnye, hogy forrás-

kódja – amelyet fortran programnyelven írtak – publikus, bárki számára hozzáfér-

hető és módosítható. Az első közlés óta a szerzők is folyamatosan fejlesztették, és a 

nyilvános kódnak ma három változata érhető el [2], [3], [8].  

A MODFLOW programban a felszín alatti közeg felszíni vízzel való érintkezési 

területén fekvő cellák vízforgalmában a felszíni víz hatását számszerűsíthetjük víz-

szintfüggő csomagokkal (folyó, drén, tó stb.), időben állandó, vagy változó nyomás-

szintű (Dirichlet típusú) peremfeltétellel, valamint féligáteresztő, GHB típusú pe-

remfeltétellel.  

A legelterjedtebben alkalmazott „folyó” típusú feltétel működési elvét és a való-

ságos helyzethez képesti egyszerűsítéseit a 3. ábra szemlélteti. A folyó modelladap-

tációjában vízátadás csak a folyómeder alján lehetséges, a mederoldal vízzáró.  

A felszíni víz szintje hfolyó, a cella nyomásszintje h, a mederfenék szintje Bfolyó. Ami-

kor a vízadó (cella) nyomásszintje a folyómeder felett van a szivárgás arányos a fo-

lyó és a cella nyomásszintjeinek különbségével [8]: 
 

Qfolyó =  CRIV ∙ (hfolyó − h)      ha h >  Bfolyó 

 

A hozam előjelétől függően tápláló (pozitív), vagy megcsapoló (negatív) típusú a 

folyó. Ha a cellában a nyomásszint a mederfenék szintje alá esik a fluxus függése a 

vízadó nyomásszintjétől megszűnik, és az egyedül a folyó vízállásával lesz arányos.  
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Ekkor a folyó táplálja a vízadót [8]: 
 

Qfolyó =  CRIV ∙ (hfolyó − Bfolyó)      ha h <  Bfolyó 

 

Feltételezve, hogy a folyómeder alatti zóna telített marad, a nyomáskülönbség, ami 

hajtja a szivárgást egyszerűen a folyómeder alja feletti vízoszlopnak lesz megfelelő. 

 

 

 
 

 

3. ábra  

A valóságos vízföldtani helyzet (a), a modellbeli megvalósítás (b) [8],  

és a modellcella (hi,j,k) és a folyó szintje (hfolyó(i,j,k) ) közötti modellbeli kapcsolat 

 

 

Az összefüggésekben az arányossági tényező az ún. folyómeder vezetőképesség 

(CRIV), amely arányos a meder szivárgási tényezőjével (KM), a mederszélességgel 

(W), a folyó cellán belüli hosszával (L), és fordítottan arányos a kolmatált zóna vas-

tagságával (M). 

CRIV =
KM ∙ L ∙ W

M
 

 

A képletben szereplő 
𝐾𝑀

𝑀
 [T–1] hányadosban az átszivárgási tényező jelenik meg.  

A matematikai módszerekben a meder ellenállásának figyelembevételére alkalmaz-

zák (1) az M/KM [T] hányadost, ami az eltömődött fenékréteg függőleges irányú hid-

raulikai ellenállása (mederellenállás) (2) ennek reciprokát (KM/M [1/T]), ami az át-

szivárgási tényező. 

Az átszivárgási tényező a kommunikáció mértékének jelzőszáma, a mederellen-

állás ugyanakkor idő dimenzióban fejezi ki a függőleges átszivárgásnak a kolmatált 

a) 

b) c) 
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fenékréteg miatti késleltetését. Nagyságrendileg az 1–100 nap közötti értéktarto-

mány reális a homokos folyómedertől a nagymértékben eltömődött kis vízhozamú 

csatornákig.  

 

3. A KUTATÁSI MÓDSZER 

Vízkivétel befogási zónája a felszín alatti környezetnek azon része, ahonnan a víz adott 

idő alatt a víztermelő létesítménybe érkezhet. A különböző, jogszabályban rögzített 

időtávokhoz tartozó befogási zónák burkolói képezik a vízbázisok védőidomát.  

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesít-

mények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet értelmében a védőido-

mot permanens áramlási helyzetre kötelező kijelölni. Ez azt jelenti, hogy feltételez-

zük a vízáramlási rendszer időbeli állandóságát. A folyó azonban a felszín alatti víz-

áramlás sebességét, ebből adódóan az áramlás gradiensét és irányát is befolyásolja a 

folyótól akár nagy távolságig. A folyó vízállásának változása miatt a talajvízadóban 

a potenciálszint is folyamatosan változik egy sajátos, dinamikus rendszert képezve 

[6]. A 4. ábrán a Tisza folyó tiszapalkonyai vízmércéjén regisztrált vízállás, és tér-

ségi partmenti kutak vízszintidősora látható 10 éves időszakra. 

 

 

 
4. ábra  

A tiszapalkonyai vízmérce és partmenti törzshálózati monitoring kutak idősora 
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A parti szűrésű vízkivétel ugyan módosítja a természetes vízáramlási helyzetet a ta-

lajvízadóban, azonban a folyó vízállásának időbeli folyamatos változása, és ezáltal 

hatása a vízadó nyomásviszonyaira továbbra is fennáll. 

Permanens áramlási helyzet modellezése során egy átlagos vízáramlási helyzetet 

szimulálunk. Ekkor feltételezzük a folyó közepes vízállásának állandósulását, 

amelynél a hazai nagy vízfolyásaink természetes állapotban megcsapolják a vízadót, 

és folyó felé mutató talajvízáramlás a jellemző. Ez az áramlási helyzet az év legna-

gyobb részében (jellemzően 70–90%-ában) fennáll, azonban az áramlás gradiense 

folyamatosan változik. 

Tranziens (időben változó) modell felépítésekor a folyó vízállását változónak vesz-

szük fel. Ekkor a számított potenciáltér a modell időlépcsőiben változik. A rendelke-

zésre álló mért adatok tér és időbeli sűrűsége és a modell időbeli felbontása befolyá-

solja, hogy milyen pontosan közelítjük a valóságos vízáramlási viszonyokat [5]. 

A Tisza mentén több távlati partiszűrésű vízbázis is húzódik, amelyek védőido-

mának vizsgálata olyan szempontból is érdekes, hogy a meder jellemzően csak rész-

legesen harántolja a felső sekély vízadót, amely az alatta húzódó mélyebb vízadó 

rétegekkel hidraulikailag egységes, így kérdéses a folyóból érkező vízhozam aránya. 

A jelenlegi vizsgálat szempontjából ugyanakkor azért esett a választás a Tisza menti 

területre, mert a folyó vízszintje, és a sekély talajvízadó potenciálszintje is igen gyor-

san és szeszélyesen változik. 

A cél a permanens és tranziens védőidom közötti különbségek elvi vizsgálata, és 

nem egy konkrét vízbázis védőidomának kijelölése. Ezért a számításokhoz egy elvi 

modell épült, amelynek azonban vízföldtani paraméterezése a Tisza menti távlati 

parti szűrésű vízbázisoknál szerzett tapasztalatok alapján lett megadva. 
 

 

 
5. ábra  

A Tisza vízállásváltozása 2007–2008 
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A modellezett 7 × 8 km kiterjedésű területet a folyó É-D irányban, középen szeli át. 

A modellcellák mérete 20 × 20 m. A modellgeometria szándékosan egyszerű, az 

egyetlen homogén, izotróp modellréteg a vízadó réteget szimulálja, amelyet a folyó 

részlegesen harántol. A réteg vastagsága 20 m, amelybe a folyómeder 8 m mélységig 

metsz bele. A természetes vízáramlás iránya Ény-DK, amely a 0,0008–0,002 közötti 

átlagos áramlási gradienssel együtt jellemző a Tisza menti vízbázisokra. A réteg szi-

várgási tényezője 20 m/nap, amely szintén egy átlagos érték a folyóparti homokos 

vízadó képződményekre. A meder vezetőképessége 1–1000 m2/nap között változó 

érték, amely 0,0025–2,5 1/nap átszivárgási tényezőnek felel meg.  

A permanens modellben a Tisza folyó KÖV szintjéhez tartozó (89,8 mBf, 5. ábra) 

átlagos talajvíz-áramlási gradiensű helyzetet feltételeztem. A 6. ábra bal oldalán az 

így számított talajvízszinteket mutatom be a modellterületnek egy részére. A folyó 

ebben az állapotban kismértékben megcsapolja a talajvízadót, ami látszik a potenci-

álvonalak folyómenti torzulásán. Ezt követően ebbe a vízáramlási térbe, egyetlen 

cellába helyezve 1000 m3/nap hozamú vízkivétellel számítottam a vízszinteloszlást 

(6. ábra jobb oldala).  

 

 
6. ábra  

Az átlagos vízáramlási helyzetre számított talajvízszintek (mBf) (balra),  

és a kút depressziós hatása (mBf) (jobbra) 

 

 

A tranziens modellben napi felbontással a folyó 2007–2008 közötti, egy hidrológiai 

évének vízjárását (5. ábra) tételeztem fel 50 éven keresztül. A számítások kiindulási 

feltétele az előző permanens modellel számított átlagos vízáramlás volt. Azért esett 

a választás erre az időszakra, mert ez egy jellemző, szélsőségektől mentes év több 

mint 20 év távlatában vizsgálva a Tisza folyó vízjárását. Ekkor a folyó modellbe 
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épített vízjárásától függően napról napra változik a számított talajvízszint a modell-

térben. 

A 7–8. ábrákon két, az átlagostól eltérő, számított áramlási helyzetet mutatok be 

természetes állapotban, és az előbb ismertetett vízkivétel esetén. Az első esetben (7. 

ábra) a folyó vízállása alacsonyabb a KÖV-szinttől, a folyó jobban megcsapol, mint 

az átlagos helyzetben. A másik kiragadott periódusban (8. ábra) a folyó tápláló hely-

zetűre vált. 

 

 
7. ábra  

Megcsapoló vízáramlási helyzetre számított talajvízszintek (mBf) (balra),  

és a kút depressziós hatása (mBf) (jobbra)  

 

 

Ahogyan a vízszint folyamatosan változik, úgy változik a depressziós tér, és ezekkel 

együtt a vízáramlási irányok is a folyó vízszintingadozása miatt. Emellett periódu-

sonként változik a modellterület vízmérlege, és a folyó-vízadó között kicserélődő 

vízhozam is. 

Ezt követően egy fiktív parti szűrésű vízbázist tételeztem fel, amely 20 db kútból 

álló, folyóval párhuzamos kútsor, a folyótól 60 méter távolságban. Az összes termelt 

hozam 20 000 m3/nap. A permanens és a tranziens szimulációval egyaránt vizsgál-

tam a kútsor befogási zónáit, és meghatároztam a jogszabályi előírások szerinti 5 és 

50 éves elérési időkhöz tartozó befogások burkológörbéit. 

A számítások során a meder-vezetőképesség 1–1000 m2/nap között változik, mi-

vel ez befolyásolja a folyó hatásának mértékét a talajvízadóra, és így a befogási zó-

nákra is hatással van. Emellett minden modellvariánsra vízmérleg is készült, a fo-

lyóból nyert hozam arányainak ismeretéhez.  
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8. ábra  

Tápláló vízáramlási helyzetre számított talajvízszintek (mBf) (balra), és a kút de-

pressziós hatása (mBf) (jobbra) 

 

 

4. EREDMÉNYEK 

A kapott befogási zónák burkológörbéit (horizontálisan) két különböző meder-veze-

tőképesség mellett a 9. ábrán mutatom be. A permanens és tranziens burkolók között 

csak nagyon minimálisak az eltérések. Ez annak tulajdonítható, hogy a tranziens mo-

dellben az 50 éven keresztül felvett vízjárása a folyónak egy szélsőségektől mentes, 

a kis- és nagyvizes állapotokat egyforma arányban tartalmazó, átlagos vízjárás. To-

vábbá ez az átlagos év ismétlődik 50 éven keresztül.  

Az eredmények azt is kiválóan tükrözték, hogy szűkült a befogások területe a 

meder-vezetőképesség növelésével. A leggyengébb mederkapcsolat esetén szinte 

szimmetrikus volt a befogási zóna a folyó körül, ekkor a folyóból érkező hozam ará-

nya átlagosan 20%, tehát valójában hivatalosan ez az eset nem minősül parti szűrésű 

víztermelésnek. Ugyanakkor az 1 1/nap átszivárgási tényező esetén (9. ábra jobb 

oldala) már 65% az átlagos folyóból érkező hozam. 

A feltételezett hidrológiai évhez képest sokkal szélsőségesebb vízjárások is elő-

fordulnak, valamint nem tudhatjuk, hogy az elkövetkezendő 50 évben milyen vízjá-

rás fogja jellemezni a folyót. A következő lépésben ezért olyan tranziens szimuláci-

ókat végeztem, amelyekben még mindig a 2007–2008-as hidrológiai éven belül csak 

olyan folyó vízállások, és ehhez tartozó vízáramlási helyzetek váltakoznak az 50 év 

alatt véletlenszerűen, amelyekben a folyó megcsapol, az átlagostól kisebb a vízál-

lása. Ekkor csak az átlagostól nagyobb folyó irányú vízáramlási gradienseket kapunk 

a modelltérben. Az előfordulását az átlagostól egyre kisebb vízállásoknak növeltem, 

egészen addig a szélső állapotig, amelyben a minimum vízállás állandósul.  
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9. ábra  

Permanens és tranziens modellel kapott 5 és 50 éves elérési időhöz tartozó áram-

vonalak burkológörbéi 

 

 

 
10. ábra  

Permanens és tranziens (a folyó vízállása az átlagostól kisebb) modellel kapott 50 

éves elérési időhöz tartozó áramvonalak burkológörbéi 
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Az így kapott burkológörbéket 50 évre a 10. ábra mutatja be. Nagyobb kiterjedésű 

a tranziens áramtérben kapott 50 éves védőterület, mint a permanens modellben 

(szürke szaggatott vonalak). A legnagyobb különbség értelemszerűen akkor adódott, 

ha a szimulált hidrológiai év vízjárásának a minimumát tételezzük fel 50 éven ke-

resztül (szürke pontvonalak). 

A következő lépésben ugyanezt ismételve az ellenkező irányban, az egy éven be-

lüli vízállásokból csak az átlagostól magasabb vízszintek váltakoznak a tranziens 

modellben. Ehhez vagy tápláló áramlási helyzet tartozik, vagy megcsapoló, de a fo-

lyó irányú áramlási gradiensek kisebbek az átlagos vízáramlási helyzethez képest 

(11. ábra szaggatott vonal). Ennek szélső állapota, amikor az egy éves vízjárás ma-

ximális szintjét, és az ehhez tartozó vízáramlási helyzetet tételezzük fel 50 éven ke-

resztül (11. ábra pontvonal). 

 

 
11. ábra  

Permanens és tranziens (a folyó vízállása az átlagostól nagyobb) modellel kapott 

50 éves elérési időhöz tartozó áramvonalak burkológörbéi 

 

 

Ebben az esetben kisebb kiterjedésű a tranziens áramtérben kapott 50 éves védőte-

rület, mint a permanens modellben, és az eltérés a permanens és tranziens védőterü-

letek között nagyobb, mint az előző esetben. 

A különbség a permanens és tranziens védőterületek kiterjedése között nő a me-

der-vezetőképesség növelésével, hiszen javul a folyó-vízadó kommunikáció. Már-

pedig a parti szűrésű vízbázis kijelölésekor a folyó olyan szakaszát érdemes válasz-

tani, ahol ez minél jobb a minél nagyobb arányú folyó felőli utánpótlás érdekében.  
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Végül kiterjesztettem a vizsgálatsorozatot a teljes ismert vízállás idősorra, amellyel 

tovább nőttek a különbségek a permanens és tranziens befogások között. A folyó 

legkisebb és legnagyobb vízállásához (LKV és LNV) tartozó áramlási helyzet felté-

telezése mellett is lehatároltam az 50 éves védőterületet (12. ábra) (azzal a megjegy-

zéssel, hogy ezek elméleti számítások). Legnagyobb valószínűséggel a két szélsőál-

lapothoz tartozó burkolók közötti területről származhat a vízbázis utánpótlása.  

 

 
12. ábra  

Permanens, a folyó legkisebb és legnagyobb vízállásához tartozó áramlási helyze-

tet feltételező modellel kapott 50 éves elérési időhöz tartozó áramvonalak burkoló-

görbéi 

 

5. ÖSSZEFOGLALÁS 

A parti szűrésű típusú vízbázisokhoz kötődő kutatásokban, s így a védőidomuk kije-

lölésében is legnagyobb figyelmet az a tényező kapja, hogy milyen erősségű a folyó 

és a felszín alatti víz kapcsolata. A kapcsolat erősségére a folyómeder kolmatáltsága, 

és a vízadó harántolásának mértéke is hatással van. Ezek nagymértékben befolyásol-

ják a folyóból érkező hozam arányát, és a védődidom térbeli kiterjedését is. 

Ugyanakkor a vízbázisok védőidomát (amely adott időtávokhoz tartozó befogási 

zónák térbeli burkolója) permanens áramlási helyzetre kötelező kijelölni. Ekkor fel-

tételezzük a vízáramlási rendszer időbeli állandóságát. Jelen kutatás azt vizsgálat, 

hogy befolyásolja-e a parti szűrésű vízkivétel befogási zónáit az, hogy permanens 

vagy tranziens áramtérben végezzük a részecske követéses számításokat. Utóbbi 

esetben a folyó vízállása és a felszín alatti vízszint időben változik.   
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A befogási zónák numerikus vizsgálata alapján megállapítható, hogy parti szű-

résű vízbázis tranziens befogási zónái nem feltétlenül azonosak a permanens befo-

gási zónákkal, alakjuk és térbeli kiterjedésük különbözhet. Ez a különbség függ attól, 

hogy a permanens védőidom kijelöléséhez alkalmazott vízáramlási helyzethez ké-

pest milyen vízáramlási helyzetek milyen arányú fennállását tételeztem fel a szimu-

lált 50 év alatt. Amikor a vízáramlási helyzetet állandóan megcsapolónak, és a lehető 

legnagyobb folyó felé mutató áramlási gradienssel vettem fel, akkor a befogások 

térbeli kiterjedése nagyobb a permanens helyzetben kapott befogásoktól. Amennyi-

ben természetes állapotban a folyó irányú áramlási gradiensek kisebbek az átlagos-

tól, illetve a folyó tápláló helyzetű, a tranziens befogások kisebbek.  

Megállapítható továbbá, hogy a különbség a permanens és tranziens befogási zónák 

között a szimulációs idő előrehaladtával, és a meder-vezetőképesség növelésével nő.  

Feltételezhetően ez az állítás más folyó és más földtani-vízföldtani helyzetre is 

érvényes. A parti szűrésű vízbázis jogilag előírt permanens védőidomának kijelölé-

sekor legnagyobb biztonsággal tehát akkor járunk el, ha a védőidomot a folyó legki-

sebb olyan vízszintjéhez tartozó permanens vízáramlási helyzet feltételezésével je-

löljük ki, amelynél a vízbázis még biztonságosan üzemeltethető.  
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Absztrakt: Az első precíziós gazdálkodási alkalmazások a ’90-es években jelentek meg a 

technológiailag fejlettebb országokban. Magyarországon a precíziós mezőgazdaság megje-

lenése későbbre tehető, fejlődése ugyanakkor ma is intenzíven zajlik. Vizsgálataink során 

először talajszelvények és fúrások mélyítésével talajgenetikai feltárásokat végeztünk a KITE 

Zrt. Hort-Péntekföld kutatási területén, amely mintavételezés eredményeit, valamint a cég 

által biztosított adatokat az ArcGIS szoftvercsomag segítségével térképesen is feldolgoztuk. 

Vizsgálataink célja, hogy a talajgenetikai feltárások során gyűjtött információkat és a cég 

menedzsment adatait (pl. terméshozam) összevessük és egy átfogó, egységes adatbázist hoz-

zunk létre. Így korrigáltuk a talajfizikai eredményeket, bemutattuk ennek a módszertanát, 

majd következtetéseket vontunk le, melyeket hasznosítani lehet a mezőgazdaságban, főleg a 

fejlesztési ágazatban. 

Kulcsszavak: GIS, NDVI, talajgenetika, talajtan 

 

Abstract: The first precision farming applications began to appear in the 1990s, primarily in 

technologically advanced countries. In Hungary, the start of precision agriculture can be 

made later, but its development is still intensive today. During our studies, we first carried 

out soil genetic explorations by deepening soil profiles and drillings in the field of Hort-

Péntekföld of KITE Zrt. We also processed the results of the sampling and the data provided 

by the company with the help of the ArcGIS software package. The aim of our research is to 

compare the information gathered during the soil genetic exploration and the management 

data of the company (ex.  yield) by creating a comprehensive, unified database. We correct 

the soil physical results, present its methodology, and draw conclusions that can be utilized 

in agriculture, especially in the development sector. 

Keywords: GIS, NDVI, soil, soil genetics 

 

 

1. BEVEZETÉS 

Hazánk földrajzi helyzetének köszönhetően kiváló agroökológiai jellemzőkkel ren-

delkezik, amelyek alkalmasak a megfelelő minőségű és mennyiségű mezőgazdasági 

termelésre [1]. A hatékonyabb mezőgazdasági termelés egyik előfeltétele a mező-

gazdasági területek alapos ismerete. A hazai és nemzetközi tanulmányok [2] szerint, 

hatékonyabb mezőgazdasági termelést eredményez a heterogenitás figyelembe-
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vétele. A Miskolci Egyetem és a KITE Zrt. közös kutatásokat is végez a talajok fizi-

kai és kémiai tulajdonságainak jobb megértése érdekében. A KITE Zrt. ösztöndíja-

saként, valamint kutatókként vizsgálataink célja az összegyűjtött adatok feldolgo-

zása, a könnyebb mezőgazdasági hasznosíthatóság érdekében.  

 

2. A TALAJTANI VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI 

A 2017. március 15–17. között, a 90,1 hektáros Hort-Péntekföld parcellán végzett 

talajtani felmérések eredményei szerint, a tábla talajtani jellemzői hasonlítanak a kis-

táj általános jellemzőire, a különbségek többnyire az uralkodó talajtípuson belül je-

lennek meg. Első pillantásra a tábla enyhe lejtésű, homogén terület, de jobban meg-

figyelve, ahogy az alábbi térképen is látható (1. ábra), erős térbeli és talajtani elté-

rések rajzolódnak ki [3]. 

 

 
1.ábra  

A Hort-Péntekföld parcella talajtani térképe 

 

A talajtani vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a területen a csernozjom barna 

erdőtalajok vannak többségben. Mélységük szerint három csoportra oszthatók.  

A csernozjom barna erdőtalajokat két folyamat jellemzi, amelyek közül az egyik a 

kilúgzás, ami miatt erdei talajnak lehet tekinteni, a másik pedig az erős humuszkép-

ződés, amely a csernozjom talajok egyik fő jellemzője. A mély csernozjom barna 

erdőtalajok szelvényei közel 120 cm, a közepesek 70–90 cm, míg a sekélyek 60–70 

cm mélységűek. Ezeken a területeken kezdődik a mész felhalmozódása, eddig vizs-

gáltuk a talajtulajdonságokat. A tábla keleti részén a talajvíz hatású csernozjom 
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barna erdőtalajok markáns tulajdonságokkal rendelkeznek, és az egyes években na-

gyon eltérő értékeket mutatnak. A parcella talajtípusainak kialakulásában kiemelt 

jelentősége van a víznek, mivel a parcella déli részén a réti talajokat az időszakos 

víztöbblet alakítja ki. A nyugati oldalon, az itt elhaladó patak hatására alakulnak ki 

a lejtőhordalék talajok, illetve a földes kopárok. Ez utóbbiak egyik jellemzője, hogy 

külső erő, jelen esetben a vízfolyás folyamatosan pusztítja őket [3]. 

 

3. A PARCELLA NÖVÉNYBORÍTOTTSÁGI ELEMZÉSE 

A modern mezőgazdasági gyakorlatban a távérzékeléses adatgyűjtés leggyakrabban 

használt eredménye az NDVI, azaz a Normalizált Differenciált Vegetációs Index, 

melyet a Sentinel-2 műholdak közeli infra és látható vörös csatornájának segítségé-

vel számíthatunk ki, erre képes például az általam használt ArcGIS szoftver is.  

A rendelkezésünkre álló talajtani adatok mellé tehát műholdfelvételeket szerez-

tünk be a Sentinel-2 műholdakról a U.S Geological Survey Earth Explorer webolda-

láról. A 2018-as évben Péntekföldön napraforgó-termesztés folyt, így a növény te-

nyészidőszakából szereztük be a felvételeket, melyekből 13-at tudtunk hatékonyan 

felhasználni. A Sentinel-2 műholdfelvételek jellemzője a 10 méteres térbeli felbon-

tás, illetve a 2-3 napos visszatérési idő, viszont a légkör tulajdonságainak változása, 

például a felhőképződés miatt nem mindegyik kép volt használható. A műhold 13 

hullámhosszról gyűjt adatokat, melyek közül számunkra a 4-es, látható vörös, illetve 

a 8-as, infravörös csatornák képeit hasznosítottuk az NDVI-térképek készítéséhez a 

megfelelő matematikai műveletek elvégzésével. A készített vegetációs térkép segít-

het nyomon követni a növények fejlődését és egészségi állapotukat [4]. 

 

 
2. ábra 

A Hort-Péntekföld parcella NDVI térképe 2018. 04. 25-én és 05. 20-án 

 

Az elkészült NDVI-térképek tanulsága szerint a parcella átlagos növényborítottsági 

értéke az áprilisi 0,2-es értékről júliusra érte el a 0,8 közeli maximumát (2. ábra).  

Ez a növekedés viszont nem egyenletes mértékű. A legnagyobb ugrás, a zöld nö-

vényzet megjelenése a május–június közötti időszakra tehető, majd az aratást köve-

tően az értékek újfent visszaestek a 0,2 közeli értékre. Az NDVI-térképek szerint a 
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tábla átlagos borítottsági index értéke áprilisban 0,2 volt, majd a júliusi maximuma 

0,8 lett. Ez idő alatt a növekedés azonban nem egységes. A legnagyobb növekedés, 

a zöld növényzet megjelenése május és június között volt, és a betakarítás után csök-

kentek az értékek közel 0,2-re. Itt mutatkozik meg az NDVI egyik nagy erénye, mert 

például a talajtani mintavételezéssel ellentétben, itt időben jóval sűrűbb adatsorok 

állnak rendelkezésünkre, így nem állapotot, hanem folyamatokat tudunk vizsgálni. 

A vegetáció zöldülése nemcsak időben, hanem térben is mutat eltéréseket. A fenti 

térképen is kirajzolódik, hogy lassabban indul be a növekedés a keleti, illetve dél-

nyugati, vízhatású területeken. Mivel a sokéves átlaghoz képest ez az év viszonylag 

csapadékos volt a területen, a többletvíz hátráltatta a növényzet korai fejlődését. 

 

4. A PARCELLA HOZAMADATAINAK KIÉRTÉKELÉSE 

A parcellák vegetációs indexe mellett minden talajtípusra vonatkozóan értékeltük a 

2016-os, 2017-es és 2018-as évek hozamadatait. Az elmúlt három évben három kü-

lönböző növényt termesztettek a táblán, ezért nem összehasonlítva elemeztük a ter-

méshozamokat, hanem a térbeli viszonyokat vizsgáltuk, különösen figyelmet for-

dítva a talajtípusokkal való kapcsolatra. Mivel a KITE Zrt. adatait használjuk és nem 

az összes használt adat nyilvános, nem írtuk le számszerűen a konkrét értékeket, ha-

nem csak a hozamok térbeli fejlődését számítottuk ki (3. ábra). 

 

 
3. ábra 

A parcella terméshozam térképe a 2016-os és a 2017-es évről 

 

A 2016-os térképen látható, hogy a már korábban említett vízhatású részek alacso-

nyabb hozamot produkáltak a patak közelében lévő és a nyugati részen, illetve a 

keleti „sarokban”. Megállapítható tehát, hogy a növekedési szezon csapadékmeny-

nyisége meghaladta az ekkor termesztett kukorica optimumát és a felhalmozott több-

letvíz károsan befolyásolta a termést. A talajviszonyokból, illetve a hozam eloszlá-

sából tehát következtetni tudunk, hogy milyen a növény vízigénye és ehhez képest 

mekkora a bejutó víz mennyisége. 

A 2017-es adatokat tekintve megállapítható, hogy a 2016-os évből származó 

alapvető összefüggések majdhogynem megfordultak. A legalacsonyabb hozamú 
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talajvíz hatású területek ebben az évben a legmagasabb hozamot produkálták a tábla 

keleti részén. Ez évben őszi búzát vetettek a táblára, és a hozam eloszlása alapján 

megállapítható, hogy az átlagosnál kevesebb csapadék miatt a keleten felhalmozott 

víz pozitív hatást fejtett ki a termésre. 

A 2018-as terméshozam adatok (4. ábra) már egységesebb képet mutatnak, nin-

csenek jelentős különbségek tábla szinten, mondhatni „jellegtelen” a hozamtérkép. 

Amennyiben nem vesszük figyelembe a sávozottságot, látható, hogy magasabb ho-

zamérték jellemzi az alacsonyabb lejtési viszonyú, csernozjomos területeket. 

 

 
4. ábra 

 A parcella terméshozam térképe a 2018-as évről 

 

Közelebbről nézve, a térképen kirajzolódik a 2016-hoz hasonló, de annál kisebb 

erősségű tendencia. A kedvezőbb tulajdonságú barna erdőtalajok a termékenyebb 

részeken vannak. A talajvíztöbblettel bíró területek, pl. a talajvízhatású csernozjom 

barna erdőtalajok, illetve a réti hatású és kopár talajok alacsonyabb értékekkel ren-

delkeznek, és ez ismételten hangsúlyozza a talajvíz és a talajtípusok döntő jelentő-

ségét a termelékenység szempontjából. 

A három év adatai egyértelműen azt mutatják, hogy a talajtípusok évről évre 

nem változnak, de a hozamok eloszlása ettől még évente eltérő törvényszerűsége-

ket eredményezhet. A parcella hozamát tehát erősen befolyásolják a talajtípusok 

és a talajvíz hatása. Ezért fontos, hogy ezt a tulajdonságot a jövőben öntözéskor 

figyelembe vegyük. 

Fontos módszertani körülmény még, hogy az adatok feldolgozása közben a Sen-

tinel-2 műholdak rácshálójához igazítottam az összes adatomat. A gyakorlati előnye 

ennek az volt, hogy az adatbázis mérete jóval kisebb lett, mint az eredeti, így az 
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egyes műveleteket gyorsabban lehetett elvégezni, és a teljes adatbázist könnyebben 

lehetett kezelni és feldolgozni. 

 

5. A MÓDSZER ÉS AZ EREDMÉNYEK GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA 

A vegetációs és a termékenységi térképeket a Sentinel-2 műhold képei alapján ké-

szítettük el. Ezekhez a 10 × 10 m-es cellákhoz adtuk hozzá a domborzati, talajtani, 

és egyéb adatainkat. Ennek eredményeként létrehoztunk egy egységes adatbázist, 

amely hatékonyabb tárolást, gyorsabb elkérdezéseket, illetve a KITE Zrt. térkép-

rendszerével, a KITErképpel (5. ábra) való összefésülést tesz lehetővé. 

 

 
5. ábra 

 A KITErképhez illesztett adatbázis 

 

A KITErkép a KITE Zrt. térképrendszere, amely lényegében az adott tábla termőké-

pességi térképe és geostatisztikai adatbázis alapú modellezés (NDVI, domborzat 

stb.) eredménye. A gyakorlatban a KITErképet arra használják, hogy a gazdálkodók 

számára komplex, üzemméret-független tanácsadó rendszert biztosítsanak. Ehhez a 

rendszerhez illesztve hoztuk létre az adatbázisunkat, hogy további információkkal 

(pl. talajtani adatokkal) csatlakozhasson a vállalat központi rendszeréhez. Ez azért is 

fontos, mert a már általuk is használt rendszerben az egyes mezőgazdasági táblák 

tulajdonosai és üzemeltetői könnyen átláthatják az eredményeket. Ugyanakkor lehe-

tőség van az elkészült térképek és adatok későbbi felhasználására. 
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Absztrakt: Az érc- és szénbányászat, az ércek olvasztásához használt térségbeli fa kiterme-

lése jelentős mértékben befolyásolta a településhálózat fejlődését. A tanulmányozott terület 

mai településállománya az 1950-es évek végére alakult ki. A bányászat gazdasági, társadalmi 

hatása legkevesebb kilenc település létrejöttében, fejlődésében mutatható ki. A bányászat a 

Habsburg Birodalom, majd az Osztrák–Magyar Monarchia idején felértékelődött, legerőtel-

jesebb hatása az 1950–1990 közötti romániai iparosítás idején valósult meg. Az 1990 utáni 

gazdasági-társadalmi összeomlás, majd átalakulás a térség bányásztelepülésein jelentős né-

pességcsökkenést, a gazdaság lehetőségeinek beszűkülését eredményezte. 

Kulcsszavak: bányászat, településhálózat, szén, ércek  

 

Abstract: Ores and coal mining, the production of timber in the region used for the melting 

of ores, has a significant impact on the development of the settlement system. The today’s 

settlement system of the studied area was established by the end of 1950. The economic and 

social impact of mining can be demonstrated in the esteblishment and development of nine 

settlements.  

The mining was appreciated by the Habsburg Empire, then the Austro- Hungarian Mo-

narchy, and its most powerful effect was during the Romanian industrialisation between 

1950–1990. The socio-economic collapse after 1990 and the transformation in the mining 

towns of the region resulted in a significant decline in population growth and economic op-

portunities. 

Keywords: mining, settlement system, coal, ores 
 

 

1. BEVEZETÉS 

A tanulmányozott terület a Szörényi-érchegység, a Ruszka-havasok és a Retyezát–

Godján-hegyvidék között helyezkedik el, a történeti Bánság egyik legjelentősebb bá-

nyavidéke, 1920-tól Románia része, 1968-tól Krassó-Szörény megye keleti területe.  

A római időkig visszanyúló bányászat fellendülése a Habsburg Birodalom idején 

kezdődött. A térség ipari nyersanyagának feltárása 1718-tól indult meg osztrák bá-

nyászok vezetésével. 1739-ben a bécsi udvar komoly lépéseket tett a bányászat és 

kohászat fellendítésére. A Bánság a vasércbányászat és a nyersvasgyártásban, öntött 
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és kovácsoltvasban volt kiemelkedő. A bányászat, kohászat és gépgyártás további 

fejlődése az Osztrák–Magyar Monarchia idejére tevődik. A tanulmányozott területen 

erősödik Karánsebes bányászat szervezésében, igazgatásában betöltött szerepe, a tá-

gabb térségben Resicabánya és Oravicabánya kohászati és gépipari jelentősége. A II. 

világháború után, a kor kelet-közép- és kelet-európai kommunista országaihoz hason-

lóan, Romániában is elkezdődött az erőteljes nyersanyag-kitermelés és iparosítás.  

Az 1950-es, 1960-as években felmérték a kibányászható tartalékokat, elkezdődött 

gyors ütemű kitermelésük. Fokozták a régi bányák termelését, újabb bányákat és fel-

dolgozó központokat létesítettek. Ez a térség bányászattörténetének „csúcsidőszaka”. 

Az ipar (kohászat, gépgyártás) az első időszakban a helyben kitermelt nyersanyagot 

dolgozta fel, de az 1980-as években már jelentős mennyiségű import szenet, ércet 

használtak (Resicabánya, Vajdahunyad stb.). (HUNFALVY J. 1869; GUTTMANN O. 

1881; KÓKAI S. 2010; http://mek.niif.hu/07200/07290/pdf/szoreny2.pdf). Az 1990-től 

elkezdődött gazdasági-társadalmi átalakulás „nagy vesztesei” közé tartoznak a bá-

nyásztelepülések.  

A fölvázolt gazdasági, történeti folyamatok jelentős mértékben befolyásolták a te-

lepülésállomány változásait, a települések történelmi időszakokban betöltött szerepét.  

 

2. BÁNYÁSZTELEPÜLÉSEK A BISZTRA VÖLGYÉBEN ÉS A TEMES  

FORRÁSVIDÉKÉN 

Igazolják a térség településhálózatának több évszázados fejlődését a rendelkezésre 

álló írásos dokumentumok. Az írásos emlékek adatait Photoshop CS4 program se-

gítségével készített települési és közigazgatás földrajzi térképsorozat összegzi, mely-

nek segítségével nyomon követhetők a településállomány, valamint a térszervezés 

változásai. Módszertani referencia volt a Partium – társadalom és térszerkezet című 

könyv (SZILÁGYI F. 2013). 

A kartográfiai szintézis jelen tanulmányba beillesztett térképe (1. ábra) a terület 

településeinek első említését rögzíti Szabó M. A. adatai (2003) alapján.  A térkép 

segítségével nyomon követhető a térség bányásztelepüléseinek időbeli megjelenése, 

helye a korabeli településállományban. A bányászfalvak, városok ismertetése során 

rámutatunk gazdasági, közigazgatási, történeti jelentőségükre.  

 

Karánsebes 

Első írásos említése 1290-ből származik, stratégiai jelentőségű vára a 13. században 

épült a Temesbe ömlő Sebes torkolatánál. Bányászati tevékenysége a barnakőszén-

bányászatra korlátozódott (1879-ben 600 tonna). Nagy kiterjedésű erdőségei bizto-

sították a fát a térség bányái számára. Kedvező földrajzi helyzete biztosította a tele-

pülés fejlődését, évszázadokon át a térség társadalmi, gazdasági központja volt. 

1629-től 1649-ig az Erdélyi Fejedelemségen belül a Lugos-Karánsebesi Bánság 

egyik székhelye. 1649–1688 között a Temesvári Vilajethez sorolt karánsebesi szan-

dzsák központja. 1717–1768 között a Temesi Bánság, Karánsebesi kerületének szék-

helye. 1803-tól határőrezred központja, 1840-ben mezőváros, majd 1872-től Szö-

rény vármegye székhelye. 1876-ban törvényhatósági jogát elveszti, az 1881-es 
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Kassó-Szörény vármegye megszervezésekor járásszékhelyé minősítették vissza. 

1880–1950 között járás-, 1950–1968 között rajonközpont, 1995 óta a tanulmányo-

zott terület egyetlen megyei jogú városa, 24 000 lakossal. (GUTTMANN O. 1881) 

 

 
1. ábra 

A tanulmányozott terület településhálózata 1960-ban (Szerző: HUSZTI Á. M.) 
SZABÓ M. A. 2003, http://www.insse.ro 

http://mek.niif.hu/07200/07290/pdf/szoreny2.pdf 

http://www.insse.ro/
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Delényes 

Első írásos említése 1433-ból származik. A falu alapításában és későbbi gazdasági 

életében másodlagos szerepe volt a határában működött kőszénbányáknak. Lakói 

megélhetését a növénytermesztés és a gyümölcsösök biztosították. (SZABÓ M. A. 

2003; http://mek.niif.hu /07200/07290/pdf/szoreny2.pdf) 

 

Örményes 

A Temes felső folyása mentén található település 1428-tól bizonyíthatóan létezik. 

1524-ig szabad város, 1524-től Szörény vármegye része. Évszázadokon át erdőségei 

a település lakói számára megélhetést, a bányák számára fát biztosítottak. (PESTY F. 

1883; SZABÓ M. A. 2003; http://mek.niif.hu /07200/07290/pdf/szoreny2.pdf)  

 

Galadnabánya 

Nevét 1454-ben említik először. Létrejötte és fennmaradása réz- és vasbányáinak, 

valamint tölgyerdőinek köszönhető. Az 1990 utáni bányabezárásokat követően né-

pessége megfogyatkozott, elöregedett. (PESTY F. 1883; SZABÓ M. A. 2003)  

 

Márga 

Már az ókorban is lakott hely volt, a római korban település állt itt. Az okiratok 1470-

től bizonyítják létezését a Bisztra vízgyűjtőjének felső részén települt falunak. 1913-

ban említik meg először faszéntelepét. Talk bányáját napjainkban is művelik külszíni 

fejtéssel. A település nemesi családról kapta a nevét, a bányászat, a fakitermelés csak 

később jelent meg a falu gazdasági életében. (SZABÓ M. A. 2003; KÓKAI S. 2010; 

http://mek.niif.hu/07200/07290/pdf/szoreny2.pdf, http://www.mineral.hermuz.hu/k 

o zmuv/mf2004.pdf) 

 

Nadrág 

Létezését 1364-ben említik először. A később elpusztult falu helyén 1846-ban oszt-

rák vállalkozók alapították meg a térség közbirtokosságától megvásárolt területen a 

mai bányásztelepülést. A vasérctermelésre bányát nyitottak, vashutákat és szénége-

tőket telepítettek. A szükséges fát a szomszédos erdőségekből a Nadrág-patakon és 

mellékágain szállították. Az 1800-as évek második felében hengerművet, lemezgyá-

rat, szöggyárat létesítettek. A II. világháború után bővült a termelés és az itt előállí-

tott termékek mennyisége. A bányászat-kohászat-gépgyártás rendszere 1990-re 

többszörösen ráfizetésessé vált és felszámolódott. Hasonló sorsra jutott az itteni ha-

gyományos gazdasági ágazatokra alapozó, 2009-ben alapított magánvállalat is a 

2011-ben 2500 lakosú településen (SZABÓ M. A. 2003; HUNFALVY J. 1869; GUTT-

MANN O. 1881; KÓKAI S. 2010; http://www.insse.ro, http://mek.niif.hu/07200/0729 

0 /pdf/szoreny2) 

 

http://www.mineral.hermuz.hu/k%20o%20zmuv/mf2004.pdf
http://www.mineral.hermuz.hu/k%20o%20zmuv/mf2004.pdf
http://mek.niif.hu/07200/0729%200%20/pdf/szoreny2
http://mek.niif.hu/07200/0729%200%20/pdf/szoreny2
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Ruszka 

1430-ban Szörény vármegye része. Gazdasági életében jelentős a vasérc, később a 

barnaszén bányászata. Az 1800-as évek második felében jelentős térségbeli bányász-

település. (SZABÓ M. A. 2003; GUTTMANN O. 1881) 

 

Ruszkabánya 

A tanulmányozott terület északi részében, a Ruszka-patak mentén 1803-ban  

létesült bányatelep. 1823-ban alapított bányatársasága irányította a térség vasérc, 

ezüst, ólom, króm, márvány és feketeszén kitermelését. Kisebb pirit és kvarc tarta-

lékokkal is rendelkezett. A hidrotermális folyamatok eredményeként kialakult, sza-

bálytalan tömbök formájában megjelenő érceket a térségben dolgozták fel, majd a 

gépgyártó ipari központokba szállították. A szükséges fát a tágabb térség erőségei 

biztosították. Az 1970–1980-as években még jól működő ércbányászat hanyatlása 

1990 után felerősödött, majd a 20. század elejére felszámolódott. A leépülése erőtel-

jes népességcsökkenést eredményezett a jellegzetes bányásztelepülésen: 1992-ben 

2600, 2011-ben 1500 lakosa volt. Napjainkban csak a jó minőségű márványt bá-

nyásszák a térségben. (GUTTMANN O. 1881; SZABÓ M. A. 2003; KÓKAI S. 2010; 

http://mek.niif.hu/07200/07290/pdf/szoreny2.pdf, http://www.insse.ro,http://www.mi 

neral. hermuz.hu/kozmuv/mf2004.pdf, 0) 

 

Ruszkica 

Ruszkabányával egy időben, 1803-ban alapított bányászfalu, 1850-ben már olvasz-

tóművében dolgozták fel a térség vasércét. Öntvényeit korabeli gépipari központok-

ban dolgozták fel. Csak a márványbányászat vészelte át az 1990 utáni leépülés idő-

szakát a 300 fős bányászfalu térségében. (SZABÓ M. A. 2003; PESTY F. 1883; GUTT-

MANN O. 1881) 

 

3. ÖSSZEFOGLALÁS 

Évszázadok során a bányászat jelentős szerepet játszott e térség településhálózatának 

kialakulásában, tér- és időbeli fejlődésében. Ezt bizonyítja, hogy egyes ásványkin-

cseket már a római korban kitermeltek és feldolgoztak. Hasonlóan jelentős tényező 

a térség megélhetését részben biztosító fakitermelés és az állattenyésztés. A térség 

vasúthálózatának megépítését befolyásolta a bányák, a kohászati és fakitermelő köz-

pontok térbeli elhelyezkedése.  

Évszázadokon át központi szerepet töltött be a kedvező földrajzi elhelyezkedésű 

Karánsebes a térség gazdasági, erdészeti, közlekedési, kulturális és közigazgatási 

központja. 

Galadnabánya térségében évszázadokon át réz- és vasércbányák működtek, De-

lényes kőszénbányáiról vált ismertté. Örményes és Márga a térség bányái számára 

szállítottak fát és faszenet. Az 1800-as évek elején fellendülő ipar számára szállítot-

tak érceket, öntvényeket az 1803-ban létesített Ruszkabánya és Ruszkica bányász-

http://www.mi/
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települések. Az 1846-ban létesített Nadrág a térség egyik legfontosabb vasércbányá-

szati és feldolgozó központja lett. 

Az 1990 utáni gazdasági átalakulás időszakát a tanulmányozott területen csak 

Ruszkabánya és Ruszkica márványkitermelése, valamint Márga talk bányája vé-

szelte át. A bányabezárások, a vasipari tevékenység leépülése jelentős gazdasági po-

tenciál csökkenést és népességveszteséget eredményezett Krassó-Szörény megyé-

ben. 1990–2017 között a megye népessége 30,8%-kal csökkent (403 000-ről 

279 000-re), ami a romániai fogyás duplája (15,3%; 23,2 millióról 19,6 millióra 

csökkent az ország népessége). A népességveszteség eltérően érintette a megye tele-

püléseit. A fogyás mértéke általában a megyei átlag feletti volt a bányászati-kohá-

szati, gépipari központokban, valamint a nehezen megközelíthető aprófalvas térsé-

gekben (http://www.insse.ro).   
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Absztrakt: Az Aldunai-hegyvidék nagyobbrészt középidei mészkőből fölépülő vonulatai-

hoz jelentős ércesedés és szénképződés kapcsolódik. Az ércek bányászata már a rómaiak 

idejében elkezdődött, majd a középkor során folytatódott.  A 19. majd a 20. században az 

érc- és szénkitermelés fejlődési szakaszait stagnálási időszakok követték, majd az 1990 utáni 

gazdasági-társadalmi átalakulás időszakában a leépülés a jellemző.  

A tanulmányozott terület 91 mai településből 14-en a bányászat szerepet játszott a tele-

pülés létrejöttében, fejlődésében, mai arculatában.  

Kulcsszavak: Aldunai-hegyvidék, bányásztelepülés, településhálózat  

 

Abstract: The Alduna mountain range is largely composed of Mesozoic limestone and is 

associated with significant ore and carbon formation. The mining of the ores had already 

started in Roman times and continued during the Middle Ages. During the 19th- 20th centuries, 

the development stages of ore and coal mining were followed by stagnation periods, followed 

by a declining period during the period of economic and social transformation after 1990.  

In the studied area mining played an important role in the establishment, development 

and present image in 14 present-day settlements of the 91.    

Keywords: The Alduna mountain range, mining settlemnt, settlement system  

 

 

1. BEVEZETÉS, FÖLDRAJZI HELYZET  

Az Aldunai-hegyvidék az Aldunai-szoros által határolt Bánsági-hegyvidék déli egy-

ségét képezi. Részei az 1224 m magas Almás- és a 800 m alatti Lokva-hegység. 

Keleten és északon a Szörénységi-medencék határolják (közülük a legnagyobb a 

Néra és mellékágai által felszabdalt Almás-medence). A hegyvidék északabbra az 

1447 m magas Krassó-Szörényi-érchegységben folytatódik. Keletről a Cserna és 

mellékága a Bela a Retyezát–Godján-hegyvidékről érkezik (KOCSIS K. 2018).  

Jelen tanulmány kutatási területe magában foglalja a Cserna és a Néra alsó sza-

kasza között elhelyezkedő Aldunai-hegyvidéket, valamint az almás-hegyközi me-

dence térségét. E terület a történeti Krassó-Szörény megyéhez tartozott, napjainkban 

a romániai Krassó-Szörény és Mehedinţi megye osztozik rajta.   

A nagyobbrészt középidei mészkőből fölépülő vonulatok jelentős ércesedés és 

szénképződés helyszínei. Az ércbányászat a rómaiak idejében kezdődött, a szénki-

termelés az iparosodás idejétől értékelődött fel. A bányászat és a szükséges fa, 
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valamint az abból égetett szén előállítása meghatározó jelentőségű volt a térség szá-

mos településének kialakulásában, fejlődésében. (PESTY F. 1878; GUTTMANN O. 

1881; KÓKAI S. 2010)  

 

2. CÉLKITŰZÉS, MÓDSZEREK  

A településhálózat és térbeli szerveződésének több évszázados folyamatát több idő-

metszetben tanulmányoztuk. A kitűzött cél, a településhálózat kialakulásának, fejlő-

désének összegzéséhez elsősorban Szabó M. Attila írásos dokumentumok alapján 

összeállított történeti és közigazgatási helységnévtárát (2003) használtuk fel, to-

vábbá Hunfalvi J. (1869), Pesty F. (1877–1878), Kókai S. (2010), Szilágyi F. (2013), 

Engel P. (1996) szakmai és módszertani forrásmunkáit.  

A kutatás során összegyűjtött adatokból elsődlegesen a Photoshop CC, kisebb-

részt az ArcGIS 10.2.1 és a GIMP 2.10.6 programok használatával 12 térképből álló 

kartográfiai szintézis készült. Jelen tanulmányban szereplő térkép a települések első 

írásos említését jeleníti meg (1. ábra). 

 

 
1. ábra 

Az Aldunai-hegyvidék térségének mai települései első említésük évével 
(Szerkesztette: SZALÓCZY Gyula 2019, SZABÓ M. A. adatai alapján) 
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A mai településállomány legkorábban említett faluja, az Aldunai határvidéket a Temes 

völgyével összekötő fontos közlekedési útvonal mentén települt Mehádia (Miháld, 

1278). A 14. századtól kezdődik a Néra völgyének, a 15. századtól az akkor vízi szál-

lításra alig használható Duna völgye bánsági részének betelepülése. A mai település-

hálózat kialakulásában, fejlődésében jelentős szerepet töltött be a bányászat. 

 

3. AZ ALDUNAI-HEGYVIDÉK TÉRSÉGÉNEK BÁNYÁSZTELEPÜLÉSEI  

Szászkabánya a Néra alsó szakaszán, a hegyperemen települt, már a rómaiak idejé-

ben ismert vasércbányászatáról. Legjelentősebb ércei réztartalmúak, de kisebb-na-

gyobb mennyiségben jelen van arany, ezüst, cink, ólom, nikkel, kobalt, arzén és an-

timon. Az 1719-ben alapított mai település fénykora az 1760-as években volt, ami-

kor három kohót működtetett. 1754-ben már önálló bányahivatallal rendelkezett. 

Az 1787–1788-as török betöréskor elpusztult, majd később technikai okok miatt 

több bányája művelését feladták. A vaskohászat újraindítása sikertelen volt, a tér-

ségben épülő vasúthálózat elkerülte a versenytársaival többszörösen hátrányba ke-

rülő községet. A 20. század első éveiben leállt bányászata. Az 1970-es évektől három 

évtizeden át rézércet termeltek ki. 1968-tól községközpont, mai 500 fős népessége a 

20. század eleji népességnek 1/5-e. (SZABÓ M. A. 2003; HUNFALVY J. 1869; GUTT-

MANN O. 1881; KÓKAI S. 2010; http://www.insse.ro, http://mek.niif.hu/07200/07 

290/pdf/szoreny2.pdf) 

Berszászka nevét 1554-ben említik, a 17. század végén idetelepült aranymosók-

kal gyarapszik. Az iparosítás idején sorra nyílnak a Berszászkához tartozó szénbá-

nyák: 1830-ban Kozlatelepen, 1867-ben a közeli Kamenicán. A Monarchia idején, 

1876-ban megnyitott újabb bánya a település további fejlődését eredményezte.  

Az 1878-ban Drenkován megnyílt gőzhajókikötő a térségben kitermelt szén elszál-

lítását is szolgálta. Egy újabb infrastruktúra-fejlesztés, a térségbeli Duna-parti kis-

vasút megépítése is a gyorsabb szállítást segítette. A 20. század elején Drenkován 

létesített üveggyár kemencéje széngázzal működött, termékeit a Balkánra a közeli 

kikötőn át szállították. A település bányászatának legjelentősebb időszaka az 1960–

1980 közötti évtizedek. Az 1970-es évek elejére megépített Vaskapui-erőmű 30 mé-

teres vízszintduzzasztása jelentős hidroenergetikai potenciált eredményezett, bizto-

sította az akadálymentes hajózást. Ugyanakkor 7 szerbiai (korabeli jugoszláviai) és 

10 romániai település (köztük Drenkova alacsonyabb részei) kerültek víz alá. Mind-

egyiket újjáépítették az új vízszint feletti lejtőkön. Mára a térségben megszűnt a 

szénbányászat, utoljára, 2004-ben a kozlatelepi bányát zárták be. Jelentős gazdasági-

társadalmi problémákkal küzd az 1990-től napjainkig a felére csökkenő, elöregedő 

népességű bányászközség. (SZABÓ M. A. 2003; HUNFALVY J. 1869; GUTTMANN O. 

1881; ENGEL P. 1996; KÓKAI S. 2010; http://mek.niif.hu/07200/07290/pdf/szore 

ny2.pdf, http://www.insse.ro)  

Újmoldova a Duna partján települt, napjainkban a Lokva-hegység déli előterének 

legjelentősebb kisvárosa. Határában római kori bányaüregeket tártak fel. A réz-, vas-, 

ólom- arany- és ezüstbányászat a 18. század elején kezdődött. A fellendülő bányászat 

német, a fakitermelés olténiai román, később cseh telepeseket vonzott. Az 1788-as, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kisvas%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kisvas%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vaskapu-er%C5%91m%C5%B1&action=edit&redlink=1
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majd az 1848-as háborús pusztítás után, a 20. század elejéig újraindult a bányászata. 

Fénykora az 1960–1980 közötti időszakra tevődik. Ekkor népességszáma megdup-

lázódott, majd a fokozatos bányabezárásokat követően ismét lecsökkent a 20. század 

eleji 3000-es lélekszámra. A bányászat okozta gazdasági problémákat a kulturális, 

oktatási, közigazgatási, idegenforgalmi szerepkör megerősítésével ellensúlyozzák. 

(SZABÓ M. A. 2003; HUNFALVY J. 1869; GUTTMANN O. 1881; http://mek.niif.hu/ 

07200/07290/pdf/szoreny2.pdf) 

Orsova évszázadokon át határátkelő, a tanulmányozott terület egyik legrégebbi 

(1349), napjainkban a legnagyobb települése (10 000 fő), a térség egyetlen megyei 

jogú városa (municípium). Más környékbeli településeknél kisebb jelentőségű a bá-

nyászata, de térségében kvarcot, csillámpalát, földpátot, azbesztet, zsírkövet, szer-

pentinitet és bentonitot is bányásztak. Előnyösen befolyásolta gazdasági életét az 

1833–1837 között, a sziklába vágott „Széchenyi-út”, majd az 1890–1896 között, Vá-

sárhelyi Pál irányítása alatt végzett Duna szabályozási munkálatok. Az 1970-es 

években megépített Vaskapui-erőmű duzzasztása elöntötte Orsovát, az új város a ki-

kötővel és hajójavító műhellyel a magasabb vízszint fölött épült újjá. Korábbi határ-

város szerepkörét közigazgatási, kulturális, turisztikai és a kiteljesedett közlekedési-

szállítási funkciói ellensúlyozzák. (SZABÓ M. A. 2003; HUNFALVY J. 1869; GUTT-

MANN O. 1881; ENGEL P. 1996; KÓKAI S. 2010; http://www.insse.ro, http://mek. 

niif.hu/07200/07290/pdf/szoreny2.pdf) 

Mehádia (Miháld) a térség legrégebben fennálló települése, már 1278-ban emlí-

tik az oklevelek. Barnakőszénbányája az 1870-es évektől hat évtizeden át működött. 

Az 1970-es évek végén újrakezdett bányaművelést egy évtized után újra abbahagy-

ták a 2000 lakosú községben. (SZABÓ M. A. 2003; PESTY F. 1878; GUTTMANN O. 

1881; KÓKAI S. 2010; http://www.insse.ro) 

Bozovics első írásos említése 1464-ből, más források szerint 1484-ből származik. 

Az Almás-medence közepén, a Ménes-patak torkolatánál elhelyezkedő faluban a 19. 

század elején aranymosók telepedtek. A 20. század elején arany-, majd barnakőszén-

bányát nyitottak. Mindkettőt az I. világháború idején zárták be. Később aranybányá-

szat 1955-ig folyt, barnakőszenet 1987-től napjainkig külszíni bányákban fejtenek. 

Földrajzi helyzetének és gazdasági jelentőségének köszönhetően a térség közigaz-

gatási központja volt a Habsburg Birodalom és az Osztrák–Magyar Monarchia ide-

jén. Jelenleg községközpont a 2000 lakosú falu. (SZABÓ M. A. 2003; PESTY F. 1878; 

GUTTMANN O. 1881; KÓKAI S. 2010) 

Tiszafaiújbánya az 1826-ban cseh telepesek által alapított Tiszafa településből 

a 20. század első harmadában kivált bányatelep. Feketekőszenét 1840-ben kezdték 

kitermelni. A 20. század második felében krómércet, azbesztet, majd vasércet is bá-

nyásztak. 2006-ban egy bányaszerencsétlenség következében leállt a termelés, be-

zárták a település bányáit és megszűnt a falu korábbi legfontosabb gazdasági tevé-

kenysége. (SZABÓ M. A. 2003; PESTY F. 1878; KÓKAI S. 2010) 

Dubova (Dunatölgyes) a Duna feletti magas mészkőparton települt, 1554-ben 

említett falu. Térségében színesfémérceket és barnakőszén tartalékokat azonosítot-

tak, de a többszöri próbálkozás során kitermelésük nem bizonyult gazdaságosnak. 

(SZABÓ M. A. 2003; GUTTMANN O. 1881; ENGEL P. 1996) 
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Toplec (Csernahévíz) a Cserna mentén elhelyezkedő település első írásos emléke 

1436-ból származik. Bányászata a szerény vasérctartalék kitermeléséhez kapcsoló-

dik. A megélhetést vízimalmok, a faipar és az 1870-es évektől a gépgyártás bizto-

sítja. Kiegyensúlyozott gazdaságában szerény jelentőségű a bányászat. (SZABÓ M. 

A. 2003; PESTY F. 1878; GUTTMANN O. 1881; KÓKAI S. 2010) 

Ógerlistye az Almás-hegység északi lejtőjén települt, hagyományos „vízimalom 

központ”, nevével 1410-ben találkozhatunk először oklevélben. A környékbeli he-

gyekben a mangánérc és a vasérc a két legfontosabb bányászott nyersanyag, ezen 

kívül kőszenet és azbesztet is termeltek ki. (SZABÓ M. A. 2003; PESTY F. 1878; 

GUTTMANN O. 1881; KÓKAI S. 2010) 

Bánya falu már 1351-ben szerepel oklevélben. Közelében már a korábbi évszá-

zadokban ismert mangán-, vasérc- és kőszénlelőhelyek találhatók. (SZABÓ M. A. 

2003; PESTY F. 1878; GUTTMANN O. 1881) 

Pecsenyeskát, a Csernába ömlő Bela folyó torkolatánál fekvő települést 1540-

ben említik először. Évszázadokon át mészkőbányáiról volt ismert. (SZABÓ M. A. 

2003; PESTY F. 1878; GUTTMANN O. 1881; ENGEL P. 1996) 

Jeselnica, a Duna partján elhelyezkedő falu 1484-től bizonyíthatóan létezett.  

A Vaskapui-erőmű építésekor telepítették mai helyére a napjainkban hozzá tartozó 

Plavisevica, Ogradena és Tiszovica falvakkal egyetemben. Jeselnica lakói hagyomá-

nyosan mészégetéssel és márványkitermeléssel foglalkoztak, a bányászat napjaink-

ban is jelentős gazdasági tevékenység. Az egykori Plavisevica, Ogradena és Tiszo-

vica falvak környékén ércek és szén is található. (SZABÓ M. A. 2003; PESTY F. 1878; 

GUTTMANN O. 1881; KÓKAI S. 2010) 

Szinice első írásos emléke 1443-ból származik, mai helyére a Duna duzzasztása 

után telepítették a 2000 lakosú községközpontot. Az 1880-as években kőszénbányát, 

a 20. század második felében uránbányát működtetett. Az 1990-es évek végére bá-

nyászati jelentősége leértékelődött. (SZABÓ M. A. 2003; PESTY F. 1878; GUTTMANN 

O. 1881; http://www.insse.ro, Kókai S. 2010) 

 

4. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az ércek bányászata a rómaiak idejéig nyúlik vissza (Szászkabánya, Újmoldova), 

majd a középkor során folytatódik (Bánya, Pecsenyeska). Az ipar megjelenése, a 

vasúthálózat kiépítése a vas- és színesfémércek, valamint a szénbányászat felértéke-

lődését jelentette a tanulmányozott területen. A 18. század elejétől korabeli modern 

technológiával felszerelt jelentős bányák kezdik el működésüket. A század elején 

Újmoldova színesfémérc, arany-, ezüstbányái, Szászkabánya ércbányái jelentősek, 

ez utóbbi településen az 1760-as években 3 kohó működik. A 19. században tovább 

bővül a bányászati tevékenység. Berszászkán szenet az 1830-as évektől, Tiszafaiúj-

bányán feketekőszenet 1840-től, Mehádián barnakőszenet 1873-tól termeltek. A 20. 

század első éveitől Bozovicson barnakőszén- és aranybánya működött. Kisebb je-

lentőségű volt a térség többi, a jelen tanulmányban felsorolt bányásztelepülése.  

A 20. század második fele, az erőteljes iparosítás időszaka újabb fejlődési sza-

kaszt jelentett a térség bányászata számára. Bővült a korábbi bányák tevékenysége, 
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új, gyakran gazdaságtalan lelőhelyeket vontak be művelésbe. A ráfizetésessé vált 

bányászat leértékelődése az 1980-as években kezdődött és az ágazat teljes leépülését 

eredményezte. Az ezredfordulón már csak Bozovics barnakőszén-, valamint Jesel-

nica márvány- és mészkőbányája számított jelentősebb kitermelő központnak.   

A tanulmányozott terület 91 mai településből 14 és tartozéktelepüléseik kapcso-

lódnak a bányászathoz, létrejöttükben, fejlődésükben, mai arculatukban nyomon kö-

vethető e gazdasági tevékenység jelenléte, fejlődési és hanyatlási szakaszai.  
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Absztrakt: A nyersanyag-gazdaság-népesség kapcsolatrendszer jelentős változásokat élt át 

a 20. század során. A 19. század végétől, a nyersanyagban szegény Japán ipara növekvő igé-

nyeit csak behozatallal tudta fedezni. A II. világháború után kialakított hatékony, modern 

gazdaság fejlődése az 1990-es évek válságáig tartott. A gazdasági kilábalás után egyre nö-

vekvő probléma a népesség természetes fogyása, elöregedése. A növekvő munkaerőhiányt 

külföldi vendégmunkásokkal szervezetten, az állam által ellenőrzött formában pótolják.  

A jelen népesedési folyamatok jelentős társadalmi-gazdasági változásokat vetítenek előre Ja-

pánban.    

Kulcsszavak: Japán, nyersanyag, gazdaság, népesség, külföldi munkavállalók 

 

Abstract: The raw material-economy-population relationship system has experienced sig-

nificant changes over the 20th century. From the end of the 19th century the growing industry 

of Japan, which was poor in raw materials, was able to cover its needs with imports only. 

The development of the efficient, modern economy after the World War II lasted until the 

crisis of the 1990’s. After the economic recovery a growing problem has been the natural 

loss of population and ageing. The growing workforce is replaced by foreign guest workers 

in an organized state-controlled form. The present population processes anticipate significant 

socio-economic changes in Japan. 

Keywords: Japan, raw materials, economy, population, foreign workers 

 

 

1. BEVEZETÉS 

A nyersanyag-gazdaság-népesség kapcsolatrendszer jelentős változásokat élt át a 20. 

század során. A fejlődő ipar egyre több és változatosabb nyersanyagigénye gyakran 

átrajzolta az országok, térségek kapcsolatait, átértékelte viszonyaikat az energiahor-

dozók, az ércek vagy a ritkafémek birtoklása, értékesítése, felhasználása függvényé-

ben. A 20. század második felében eltérő intenzitással, idő- és térbeli súlyponttal 

látványos volt a gazdasági fejlődés. Az utóbbi évtizedekben egyre inkább kirajzo-

lódnak a fejlett gazdaságú és fogyó népességű, illetve a fejletlen, de jelentős 
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népességnövekedést felmutató térségek. A gazdaság, társadalom működőképességé-

nek fenntartása jelentős változtatásokat igényel Földünk különböző térségeiben.  

 

2. GAZDASÁGI, NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK JAPÁNBAN AZ UTÓBBI SZÁZ ÉVBEN  

Japánban a több évszázados belső háborúskodás, szegénység felszámolásának kezdete 

1869. Ekkor alakult meg a korabeli modern kormány és elkezdődött az országos mé-

retű társadalmi és gazdasági átalakulás. A hajózás fejlődése és a feldolgozóipar meg-

jelenése gyors nyersanyagigény-növekedést eredményezett (WOOLEY P. J. 2005). 

A növekvő alapanyag szükségletet egyre nehezebben lehetett kielégíteni a szegé-

nyes belső forrásokból. 1894-ben Korea déli része, majd Tajvan és a kínai Xiamen 

kikötő elfoglalása olcsó külső erőforrásokat és új kereskedelmi vonalakat biztosított 

Japán számára. Az elfoglalt területek nyersanyagot biztosítottak a Japánban működő 

és gyorsan fejlődő feldolgozóiparnak, ugyanakkor az előállított termékek egy részét 

a megszerzett kereskedelmi útvonalakon az elfoglalt területekre és a világpiacra szál-

lították. A további területszerzést korlátozták előbb az orosz, később a térségben je-

len levő brit és francia érdekek. Az 1918-ig működő brit–japán kapcsolatok leépü-

lése ellenére a „felkelő nap országa” versenyképes, fejlett országgá vált. Az antant 

oldalán lépett be az I. világháborúba és megszerezte a németek csendes-óceáni gyar-

matait, növelte kínai területeit, bővítette gazdasági, politikai befolyását a térségben. 

Az 1930-as évektől a fasizmus térhódítása fegyverkezési hullámot indított el Japán-

ban. A II. világháborúban elszenvedett vereség után elvesztette gyarmatait, majd egy 

pacifista alkotmányon alapuló társadalom építését kezdte el. Jelentős amerikai 

anyagi támogatással elkezdődött egy újabb gazdasági fejlődési időszak. A II. világ-

háború utáni, új településfejlesztési és közigazgatási elemeken nyugvó újjáépítés 

1960-ig tartott. Ebben az időszakban tovább erősödött a nyersanyagfüggősége, gyor-

san növekedett a behozott kőolaj mennyisége. A kiadásokat növekvő termelékeny-

séggel, változatos és jó minőségű termékek előállításával ellensúlyozta, az 1970-es 

évekre lekörözte nyugat-európai versenytársait (1. ábra).  
 

1. ábra 

Az egy főre jutó GDP alakulása néhány fejlett országban 1960–2010 között 
Forrás: gapminder.com 



   Nyersanyag-gazdaság-népesség. Kapcsolatrendszerének néhány sajátossága Japánban…     113 

 

Megtorpanást jelentett a két olajválság, fékező tényező volt a magas infláció. Az 1970-

es évektől jelenik meg a „Toyota-modellnek” nevezett gyártási mód, melynek során 

az addig alkalmazott gyártási folyamatból elvonták azokat az elemeket, amelyek visz-

szafogták, akadályozták a gördülékeny termelést. A rugalmasnak nevezett termelési 

mód a tömeges és kézi termelés eredményes kombinációja, ami kizárja a korábbi ter-

melési mód negatívumait. Az átszervezés serkentette az 1990-es évekig tartó gazda-

sági növekedést (SORENSEN A. 2002; HAYASHI F. 2001; HORVÁTH G.–SZABÓ P.–

WILHELM 2010; FUKAO K. 2007; WOOLEY P. J. 2005). 

Néhány évtized alatt Japán felsorakozott a világ vezető gazdasági hatalmai közé. 

Az 1990-es évekre a térség több országával együtt gazdasági válságba került, a kilá-

balás a 21. század elején kezdődött el (HAYASHI F. 2001).  

A felvázolt gazdasági-társadalmi folyamatokkal párhuzamosan elemezzük a szü-

letések, elhalálozások és a természetes szaporulat alakulását a japán statisztikai hi-

vatal által közzétett adatsorok alapján (www.stat.go.jp). 

 

2. ábra 

Élve születések és halálozások alakulása Japánban 1900–2015 között 
A stat.go.jp alapján szerkesztette Deák Tamás 

 

A 2. ábra alapján megállapítható, hogy a 20. század első felében a természetes szapo-

rulat éves értéke 0,5 és 1 millió között alakult. A távol keleti országban az össznépes-

séghez viszonyított kis mértékű vándorlás volt a jellemző, így a lakosságszám alaku-

lását túlnyomó részt a születések és elhalálozások különbsége alakította. A II. világhá-

ború utolsó évét óriási emberveszteség, természetes fogyás jellemezte. Az 1950-es 

évek elején, elsősorban a gazdasági fejlődésnek és a javuló egészségügyi ellátásnak 

http://www.stat.go.jp/
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köszönhetően, 2,7 millió körüli születésszám mellett 1 millió alatti elhalálozást re-

gisztráltak. A magas színvonalú orvosi ellátásnak is köszönhetően az elhalálozások 

száma 700 000 körül alakult az 1980-as évek végéig, majd ezt követően fokozatosan 

1,5 millió fölé emelkedett napjainkig. Ugyanakkor, az újszülöttek száma több mint 

30%-kal csökkent az 1950-es évek második felére, majd egy újabb növekedés után 

az 1970-es évek közepétől fokozatosan csökken napjainkig. 2007 után a természetes 

fogyás a jellemző, az utóbbi években ez az érték meghaladta a fél milliót a 124 millió 

lakosú távol-keleti országban. Az elöregedés, a természetes fogyás mértékének nö-

vekedése jellemzi Japánt napjainkban. 

A felvázolt folyamatok az aktív népesség arány- és számbeli csökkenését ered-

ményezik. A megüresedő, illetve a gazdasági fejlődés által létrehozott új munkahe-

lyekre egyre gyakrabban külföldi munkavállalókat alkalmaznak. Az idegenek mun-

kavállalását, betelepülését határozott jogi keretek között szabályozza az állam. A ha-

tározott időre, egy adott munkahelyre érvényes munkavállalói vízumot a külföldi 

lakhelyéről kérvényezi, majd annak jóváhagyása után érkezhet Japánba. A külföl-

diek többsége a gazdagabb prefektúrákban, a nagy nemzetközi repülőterekkel ren-

delkező nagyvárosokban telepedett le (3. ábra). 2012-ben az össznépesség 1,6%-a, 

2016-ban 1,9%-a volt külföldi (2 millió, illetve 2,4 millió fő) (www.stat.go.jp).  

 

 
3. ábra 

A külföldiek aránya a japán prefektúrák népességében 2011-ben 
A stat.go.jp alapján szerkesztette Deák Tamás 

http://www.stat.go.jp/
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A legtöbben a kevésbé fejlett közeli, gyakran történelmi kötődésű országokból szár-

maznak, de az utóbbi években egyre jelentősebb számban érkeznek más kontinen-

sekről is. 2016-ban 700 000 kínai, 450 000 dél-koreai, 250 000 fülöp-szigeteki, 

52 000 tajvani élt Japánban. Olcsó munkaerőként, többnyire fizikai munkára érkezett 

200 000 vietnámi, 67 000 nepáli, 42 000 indonéziai. A „közeli” Oroszországból 

8000-en dolgoznak Japánban. Többnyire magasan képzett munkaerő érkezett Észak-

Amerikából, Nyugat-Európából és Ausztráliából: az USA-ból 53 000, Kanadából 

10 000, az Egyesült Királyságból 16 000, Franciaországból 12 000, Németországból 

7000, Olaszországból 4000, Spanyolországból 3000, Ausztráliából 10 000. Kelet-

közép- és kelet-európai munkavállalók közül az utóbbi években növekedett a romá-

nok (2500) és az ukránok (1900) száma. 1000–3000 nigériai, ghánai és egyiptomi él 

Japánban. Braziliából 180 000, Peruból 47 000 hajdani japán ültetvénymunkás le-

származottja települt vissza az anyaországba. Nyelvi és kulturális ismeretekkel 

könnyebben szereznek állampolgárságot, eredményesebb társadalmi integrációjuk 

(www.stat.go.jp; SORENSEN A. 2002; WOOLEY P. J. 2005; HORVÁTH G. 1998; 

http://stats-japan.com/t/kiji/10709).  

Japán jelen gazdasági, népesedési folyamatai a külföldiek számának és arányának 

további növekedését jelzik a következő időszakra. A bevándorlás elsődleges célte-

rületei a gazdag centrumtérségek.  

 

3. ÖSSZEFOGLALÁS 

1869-től kezdődik Japánban a korabeli modern társadalom kialakítása, a hajózás fej-

lődése, az egyre nagyobb mennyiségű nyersanyagot igénylő feldolgozóipar gyors 

ütemű felértékelődése. A 19. század végétől öt évtized alatt meghódított területeket 

Japán a II. világháború után elveszítette. A háborút követő újjáépítéssel négy évtize-

des látványos gazdasági fejlődés kezdődött. A fejlődést visszafogta a két olajválság, 

majd leállította az 1990-es évek elejére kialakult térségbeli válság. A válság utáni 

években felerősödött az 1970-es évek közepétől jellemző természetes fogyás. A nö-

vekvő munkaerőhiányt állami felügyelet alatt, szervezett formában, nagyobbrészt a 

térségbeli, kevésbé fejlett országok vendégmunkásaival pótolják. Észak-Ameriká-

ból, Ausztráliából és Nyugat-Európából nagyobbrészt magasan képzett munkaerő 

érkezett. Az utóbbi években növekedett a kelet-közép- és kelet-európai vendégmun-

kások száma. Nagy számban települnek vissza a Brazíliában, Peruban letelepedett 

japán vendégmunkások leszármazottjai. A külföldiek többsége az ország gazdasági 

centrumtérségeiben telepszik meg, a következő évtizedekben számuk jelentős növe-

kedése várható.  
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Absztrakt: Erőteljes spanyolországi bevándorlás a 20. század végétől alakult ki és az európai 

uniós csatlakozás után (1986) az egyre kedvezőbb jogi környezetnek is köszönhetően töme-

gessé vált a századfordulón. A több mint 6 millió külföldi nagyobbrészt Madridban és a me-

diterrán parti térségben telepedett le. A spanyol társadalomban a leggyorsabban érvényesül-

nek a dél-amerikaiak, hosszabb időt igényel az európai volt kommunista országokból érkezett 

1 millió ortodox kultúrájú bevándorló integrációja. Az ibériai ország társadalmi berendezke-

désétől legtávolabb az 1 millió fős muzulmán (főleg marokkói) népesség áll. A visszaván-

dorlás és a továbbvándorlás a külföldiek kevesebb, mint 10%-át érinti.  

Kulcsszavak: Spanyolország, bevándorlás, külföldiek térbeli megoszlása  

 

Abstract: Vigorous Spanish immigration had started in the end of the 20th century and after 

the accession of the European Union (1986) it became a mass at the turn of the century, 

thanks to an increasingly favorable legal situation. More than 6 million foreigners settled in 

Madrid and the Mediterranean costal region. The South Americans can integrate in the fastest 

way in the Spanish society, while the 1 million Orthodox cultured immigrants from the for-

mer communist countries of Europe require more time for the integration.  The farthest from 

the social structure of the Iberian country is the Muslim, mainly Moroccan population of 1 

million people. The return of migrants or migration to another countries affect less than 10% 

of immigrants. 

Keywords: Spain, immigration, foreigners’ spatial distribution 

 

 

1. BEVEZETÉS 

Spanyolország migránskibocsátó szerepe, évszázadokra, a hajdani közép- és dél-ame-

rikai gyarmatbirodalom kialakításának kezdetéig nyúlik vissza. Jelentős mértékű be-

vándorlás a 20. század végétől alakult ki és tömegessé vált a századfordulóra. A föl-

erősödő folyamat kezelésére, az uniós csatlakozás előtti évben, 1985-ben idegenren-

dészeti törvényt fogadtak el. A külföldiek spanyolországi tartózkodását munkaválla-

lói vízumhoz kötötték, szigorították a határőrizetet és a rendészetet. 1991-től Spa-

nyolország a schengeni övezet része. Az 1996-ban elfogadott törvény biztosítja a 

külföldiek oktatáshoz, a kiskorúak védelmezéséhez kapcsolódó jogokat, család-

egyesítési, jogi tanácsadási lehetőséget szavatol. Az 1990-es évek közepére 
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kialakult munkaerőhiányt törvényes bevándorlókkal pótolták, de ekkor már felerő-

södött az illegális bevándorlás is. 

A 2000-ben elfogadott törvény minden bevándorló számára biztosította a közok-

tatást és a szabad orvosi ellátást. A két évig legálisan Spanyolországban tartózkodó 

és dolgozó külföldi letelepedési engedélyt szerezhetett. A Marokkóval, Romániával, 

Ecuadorral, Kolumbiával és a Dominikai Köztársasággal kötött megállapodások 

visszafogták az illegális bevándorlás mértékét. A bevándorlók integrációját segítette 

elő a 2001–2004 közötti időszakra összeállított program. A gazdasági válság hatá-

sára, a 2009-ben elfogadott törvény szűkítette a külföldiek lehetőségeit. (ÉLTETŐ A. 

2010; IZQUIERDO, M–JIMENO, J. F. 2015; MAROSI 2015) 

 

2. A KÜLFÖLDIEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA SPANYOLORSZÁGBAN 2000-TŐL 

NAPJAIKIG  

1991-ben a spanyol statisztikai hivatal adatai alapján hivatalosan 350 000 külföldi 

élt az ibériai országban, a bevezetőben felvázolt változások, kedvező törvények ha-

tására 2001-re számuk megközelítette a 2 milliót, 2002-re a 2,6 milliót (1. táblázat)  

 

1. táblázat 

A külföldiek száma Spanyolországban 2000–2018 között  

(az INE alapján)  

év 
Spanyolország 

népesség (fő) 

külföldiek/ kül-

földön született 

(fő) 

külföldiek/ 

nemzetiség (fő) 

2000 40 499 791 1 472 458 923 879 

2001 41 116 842 1 969 269 1 370 657 

2002 41 837 894 2 594 052 1 977 946 

2003 42 717 064 3 302 440 2 664 168 

2004 43 197 684 3 693 806 3 034 326 

2005 44 108 530 4 391 484 3 730 610 

2006 44 708 964 4 837 622 4 144 166 

2007 45 200 737 5 249 993 4 519 554 

2008 46 157 822 6 044 528 5 268 762 

2009 46 745 807 6 466 278 5 648 671 

2010 47 021 031 6 604 181 5 747 734 

2011 47 190 493 6 677 839 5 751 487 

2012 47 265 321 6 759 780 5 736 258 

2013 47 129 783 6 640 536 5 546 238 

2014 46 771 341 6 283 712 5 023 487 

2015 46 624 382 6 162 932 4 729 644 

2016 46 557 008 6 123 769 4 618 581 

2017 46 572 132 6 180 342 4 572 807 

2018 46 722 980 6 386 904 4 734 691 
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A 20. század utolsó évtizedében a bevándorlók túlnyomó része Latin-Amerikából, 

Észak-Afrikából és Nyugat-Európából érkezett. 2002-ben a legnépesebb külföldi 

csoport az ecuadori, de jelentős dél-amerikai kibocsátó országok Kolumbia és Bolí-

via. A magasabb életszínvonal miatt érkező, a nyelvi, kulturális kötődések miatt 

gyorsabban beilleszkedő dél-amerikaiak szétszórtan telepedtek le az országban. 

Ugyanakkor, náluk erősebb Barcelona és Madrid vonzása, mint a többi bevándorló 

csoportnál. Az afrikaiak túlnyomó része Marokkóból érkezett, őket a magasabb élet-

színvonal és a biztonság vonzotta, túlnyomó részt a Földközi-tenger közeli területe-

ken, elsősorban a fejlett Katalóniában telepedtek le. Nyugat-Európából nagyobb 

számban magasabban képzett munkaerő, valamint nyugdíjasok érkeztek Németor-

szágból, az Egyesült Királyságból, Franciaországból. Az ország minden tartományá-

ban jelen vannak, nagyobb arányban a tengerparti területeken és a szigeteken. Ekkor 

még kisebb az európai volt kommunista országokból érkezők létszáma. Nagyobb-

részt mezőgazdasági munkákra érkeztek, később a vendéglátásban helyezkedtek el, 

túlnyomóan a tengerpart közeli térségekben. A szomszédos Portugáliából érkezők a 

közös határ spanyol oldalán vállaltak munkát. A legtöbb ázsiai Kínából érkezett.  

A megtelepedett bevándorlók helyismeretét, kapcsolatait használták fel az újonnan 

érkező honfitársak, így az egyes nemzetekhez tartozók kolóniái, településrészei ala-

kultak ki a spanyol településeken. Gyakran egy országon belüli azonos régióból szár-

mazók alkotják a bevándorló csoportot (2. táblázat) (In1, In2).  

 

2. táblázat 

Külföldi állampolgárok Spanyolországban  

(az INE alapján, In4) 

külföldi állampolgárság/ország 2002 2011 2018 

Marokkó 300 654 774 246 692 379 

Románia 98 792 790 754 671 229 

Egyesült Királyság 116 074 311 687 280 669 

Olaszország 50 850 174 749 231 157 

Kína 37 174 170 072 185 746 

Kolumbia 224 214 256 345 176 356 

Németország 91 862 153 287 137 995 

Ecuador 303 852 330 204 136 235 

Bulgária 40 024 149 370 123 801 

Franciaország  54 919 100 045 108 023 

Bolívia 20 165 189 074 69 738 

 

 

2001-ben a külföldiek legnagyobb arányban a szigeteken 8,4 és 6,1%-ban (európa-

iak, marokkóiak, latin-amerikaiak), Melilla és Ceuta észak-afrikai területeken 9,5 és 

6,1%-ban (főleg marokkóiak) éltek.  Kedvelt letelepedési célterület volt Madrid 
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(5,7%), Valencia és Murcia (4,7%), Katalónia (4%) és Andalúzia (2,2%) (NARANJO, 

F. Z.–PÉREZ, A. A. 2002) (1. ábra). 

 

 
1. ábra 

Külföldi állampolgárok száma és aránya Spanyolországban 2001-ben 
Forrás: az INE alapján szerkesztette Pelle Tamás 

 

2001 és 2011 között a külföldiek száma több mint háromszorosára növekedett, elér-

ték a 14,1%-ot (6,7 millió) az össznépességen belül. Spanyolország kedvelt európai 

bevándorlási célponttá vált. A bevándorlás üteme a 2001–2009 közötti időszakában 

évente 300 000–800 000 fő, 2009 után lecsökkent évi 100 000–150 000 főre (1. táb-

lázat). A látványos gazdasági fejlődés vonzotta a nyugat-európaiakat, a fejletlenebb 

térségekből érkezők gyakran a jogi bizonytalanság, a korrupció, a gazdasági kilátás-

talanság miatt választották a kiszámíthatóbb megélhetést biztosító országot. Két és 

félszeresére növekedett a marokkóiak, kilencszeresére a bolíviaiak száma, gyarapo-

dott a kolumbiai, ecuadori közösség. 2007 után, Románia és Bulgária EU-s csatla-

kozása után munkavállalók százezrei érkeztek az Ibériai-félszigetre. 2011-ben közel 

800 000 román és 150 000 bolgár állampolgár tartózkodott hivatalosan Spanyolor-

szágban, a román közösség lett a legnépesebb külföldi nemzet, megelőzve a marok-

kóiakat (2. táblázat).  

A volt kommunista országokból érkezők aránya a külföldiek összlétszámán belül 

7%-ról 21%-ra nőtt. Csökkent a nyugat-európai, korábbi nagy kibocsátó országok 

(Németország, Franciaország) jelentősége. Két és félszeresére nőtt a latin-amerika-

iak száma (MAROSI Zs. 2015).  

A gazdasági válság idején nehezebb lett munkahelyet találni, ez csökkentette a 

bevándorlási kedvet. Erőteljesebben csökkent a nyugat-európaiak bevándorlási haj-

landósága. A szegényebb országokból érkezők számára az itteni alacsonyabb bér, a 
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munkanélküli segély, a szociális juttatások jobb, kiszámíthatóbb megélhetést bizto-

sított, mint az anyaország, így továbbra is folytatódott beszivárgásuk (ÉLTETŐ A. 

2011; HORVÁTH P.–SARUDI Cs. 2014). 

Továbbra is a szigetek, a mediterrán tengerparti térség és Madrid a kedvelt be-

vándorlási célterületek, de egy évtized alatt felértékelődött az északi La Rioja, Ara-

gónia és Navarra (14,3%, 12,7%, 11,2% külföldivel) (2. ábra). 

 
2. ábra 

Külföldi állampolgárok száma és aránya Spanyolországban 2011-ben 
Forrás: az INE alapján szerkesztette Pelle Tamás 

 

 
3. ábra 

Külföldi állampolgárok száma és aránya Spanyolországban 2018-ban 
Forrás: az INE alapján szerkesztette Pelle Tamás 
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Csökkent a külföldiek száma 2012 és 2016 között (1. táblázat). A gazdasági válság 

hatásai, a bevándorlókat érintő törvényi szigorítások miatt elkezdődött egy vissza-

vándorlási folyamat a származási országba és egy továbbvándorlás más nyugat-eu-

rópai országokba. A két folyamat a külföldiek kevesebb, mint 10%-át érinti, jelen-

tősebb a nyugat-európaiaknál, kisebb mértékű a kelet-európaiaknál és legkisebb a 

latin és a marokkói közösségeknél (GIL-ALONZO, F. és mtsai 2015, IZQUIERDO, M.– 

JIMENO, J. F. 2015). A 2011–2018 közötti folyamatok hasonlóan érintették az ország 

térségeit, nem történt jelentős változás a bevándorlási célterületek, illetve a legnépe-

sebb külföldi közösségeknek helyet adó térségek között. Továbbra is Madrid, a szi-

getek, a földközi-tengeri és az északkeleti térségek a legjelentősebbek a külföldiek 

vonatkozásában (3. ábra).  

2016 után ismét növekszik a külföldiek száma, közelíti a 2012-es csúcsértéket. 

Csökken az EU-ból érkezők és növekszik a Latin-Amerikából, Afrikából érkezők 

száma (In3). A 2. táblázat adatai szerint megfeleződött a latin-amerikai és jelentősen 

csökkent a kelet-európai állampolgárságú személyek száma. Ez a spanyol állampol-

gárság tömeges felvételével magyarázható és a sikeres integráció jeleként is értékel-

hető (In4.). 

 

3. ÖSSZEFOGLALÁS 

A spanyolországi tömeges bevándorlás az 1990-es évek elején kezdődött, a századfor-

duló utáni első évtizedben, a gazdasági fejlődés időszakában felerősödött és megha-

ladta a 6,7 millió főt 2012-ben. Ezt követően, a gazdasági válság hatására, valamint a 

bevándorlókat érintő törvényi szigorítások miatt elkezdődött egy visszavándorlási fo-

lyamat a származási országba és egy továbbvándorlás más nyugat-európai országokba. 

2016-ra 6,1 millióra csökkent a külföldiek száma. 2017-től ismét a bevándorlás felerő-

södése a jellemző folyamat. A tanulmányozott időszak kezdetén az afrikaiak, latin-

amerikaiak és nyugat-európaiak alkották a legnagyobb külföldi csoportokat. 2007 után 

rohamosan növekedett a románok és a bolgárok száma. A gazdasági válság utáni évek-

ben, csökkent az európaiak és növekedett a latin-amerikaiak és észak-afrikaiak aránya 

és száma. A nyelvi, kulturális azonosság miatt, legnagyobb arányban a dél-amerikaiak 

szereznek spanyol állampolgárságot. Időigényesebb az európai volt kommunista or-

szágokból érkezett 1 millió ortodox kultúrájú bevándorló gazdasági-társadalmi integ-

rációja. Az 1 millió fős muzulmán (főleg marokkói) népesség áll a legtávolabb Spa-

nyolország társadalmi berendezkedésétől (LILÓN, D. 2010). 

Számos tényezőtől függ a külföldiek jövőbeli számának, arányának alakulása.  

A fejlődő gazdaság elsődleges vonzótényező. A kibocsátó ország rossz gazdasági 

helyzete, a jogi bizonytalanság, kiszámíthatatlanság a kivándorlást ösztönzi. A ki- 

és bevándorlást befolyásolja a politikai környezet (pl. a külföldiek munkavállalási 

lehetőségei, jogi helyzetük), a bevándorlók korszerkezete, a vegyes házasságköté-

sek hajlandósága, a gyerekvállalási kedv, az állampolgárság megszerzésének lehe-

tősége (HORVÁTH P.–SARUDI Cs. 2014; GONZÁLEZ-FERRER, A.–CASTRO-MAR-

TÍN, T. 2018). 
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Spanyolország Statisztikai Hivatala a külföldiek számának növekedését jelzi a 

következő évekre (In5). 
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Absztrakt: A Bükk hegység délkeleti, illetve északkeleti részén (a lillafüredi Vesszős-völgy-

ben) egy-egy nagyszerkezeti határzóna mentén eddig ismeretlen ritkaföldfém- és ritkaelem- 

(Nb, Y, Zr, Th) dúsulás került feltárásra. A dúsult kőzettestek között metavulkanit- és aleuro-

litrétegek is előfordulnak, jellemzően elváltozást nem mutató karbonátos rétegekbe (legtöbb-

ször tűzköves mészkőbe) közberétegzettek. A dúsulást okozó elváltozás semmiféle szabad 

szemmel látható nyomot nem hagy, ezért az elváltozott kőzetek felkutatásához a különféle rit-

kaelem-tartalmú ásványokba, így a cirkonba és monacitba gyakran beépülő tórium radioaktív 

tulajdonsága volt felhasználható spektrális gammasugárzás-mérések segítségével. 

A szöveti kép alapján a RFF- és ritkaelem-dúsulást hidrotermás eredetű folyamat okoz-

hatta, ami a regionális metamorfózist felülbélyegezte. A dúsulást okozó hatót nem ismerjük, 

de feltételezhető, hogy az oldatok a vetőzónák mentén mozogtak. 

Kulcsszavak: ritkaföldfémek, ritkaelemek, kőzetelváltozás, hidrotermás folyamat 

 

 

1. BEVEZETÉS 

A Bükk hegység délkeleti részén a CriticEl projekt keretében eddig ismeretlen ritka-

földfém- és ritkaelem-dúsulás nyomai bukkantak fel, amire alapozva több kőzettest-

ben is sikerült kimutatni a dúsulás nyomait, mind a hegység délkeleti, mind az észak-

keleti részén [1], [2]. A dúsult nagy térerejű elemek (HFSE) a kritikus nyersanyagok 

közé tartoznak, így a fellelt kőzettestek vizsgálatának a későbbiekben akár gazda-

ságföldtani jelentősége is lehet. Mindazonáltal fontos a dúsulást létrehozó folyamat 

mibenlétének megismerése is, hisz az itt előforduló dúsulásra teljesen illő analógiát 

világviszonylatban sem lehet találni. Jelen cikk a megegyező című szakdolgozat 

alapján készült [3], célja a különböző területekről előkerült, dúsulást tartalmazó kő-

zettestek ásvány- és kőzettani alapon történő jellemzése és az elváltozás folyamatá-

nak természetére való következtetés. 

 

2. A KUTATÁSI TERÜLET FÖLDTANÁNAK ÁTTEKINTÉSE 

A bükki középső–felső-triász rétegsorokat különböző mértékben deformált és meta-

morfizált üledékes kőzetek, illetve vulkanitok jellemzik [4]. A Bükk keleti részén 

északkeleti, központi és délkeleti nagyszerkezeti egységek különíthetőek el, melyeket 

vetőzónák választanak el egymástól. A szerkezeti határzónákból, mészkőtestekbe 



126                                    Balassa Csilla–Németh Róbert–Kristály Ferenc 

 

települt, néhány dm-estől néhányszor 10 m-esig változó vastagságú üledék- vagy vul-

kanitrétegekből kerültek begyűjtésre a vizsgált dúsulást hordozó minták. 

A krétában dinamotermális anchizonális regionális metamorfózis (T = 200–

350 °C, fluidumnyomás 1,5–3 kbar, de legfeljebb 5 kbar) érte a Bükk paleozoos-me-

zozoos képződményeit. A metamorfózis foka nem egyenletes, az epizónától az anchi-

zóna alacsony hőmérsékletű részéig terjed [5]. A legnagyobb mértékű elváltozás és 

deformáció a központi nagyszerkezeti egységben észlelhető. A metamorf csúcsese-

mény utáni lehűlési kor a Bükk legnagyobb részén 118 millió évnek adódik, de Lilla-

füred környékén a fehér csillámokon mért K-Ar korok kb. 80 millió évet jeleznek [6]. 

 

3. MINTAGYŰJTÉS, VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

A mintázandó rétegek spektrális gammasugárzás-mérések segítségével kerültek kivá-

lasztásra, felhasználva, hogy a magas Th-tartalom feltehetően magas RFF-tartalommal 

jár együtt. A begyűjtött minták kémiai összetételét röntgen-fluoreszcens (XRF, Rigaku 

Supermini 200, 200W-os Pd röntgencső, 50 kV gyorsító feszültség, 4 mA áramerősség, 

LiF200/PET/XR25 kristályok, 4 g préselt porminta, ZSX vezérlő és kiértékelő soft-

ware), ásványtani összetételét röntgen-pordiffrakciós módszerrel (XRD), Bruker D8 

Advance, Cu K-α sugárzás, Vantec-1 helyzetű érzékelő detektor, Göbel-tükör, 40 kV, 

40 mA. Kiértékelés: DiffracPlus EVA szoftver, ICDD PDF2 2005 adatbázis és elekt-

ron-mikroszondával (energiadiszperzív, SDD-EDX típusú detektorral felszerelt, SamX 

vezérlésű JEOL JXA 8600 Superprobe elektronsugaras mikroszonda, 15–20 kV gyor-

sítófeszültség, 20 nA mintaáram) vizsgáltuk, egyedi ásványszemcsék kémiai összeté-

telét pedig standard nélküli EDX-módszerrel. Néhány vizsgált minta kémiai összeté-

telét az 1. táblázat, az ásványtani összetételét pedig a 2. táblázat foglalja össze. 

 

4. MINTAVIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 

A Vesszős-völgyben a radiometriai mérések alapján főképpen aleurolitrétegek hor-

dozzák a dúsulást, az elváltozással leginkább érintett V18 jelű minta össz-ritkaföld-

fémtartalma az 1800 ppm-et is eléri. Emellett kisebb Th-anomáliát mutató márgaré-

tegekből, elváltozott aleurolitréteg karbonátos mellékkőzetéből és el nem változott 

aleurolitrétegből is gyűjtöttünk mintákat. Az aleurolitok fő kőzetalkotó ásványai kü-

lönféle dioktaéderes csillámok, illetve az egyik minta – az elváltozással feltehetően 

nem érintett V36 – esetében a kvarc. A márgás mintákat elsősorban kalcit, csillámok 

és kvarc, a mészköveket kalcit és dolomit alkotja. A vesszősi mintákra különösen 

jellemző a pirit utáni pszeudomorfózák járulékos ásványként való jelenléte. 

A Bükk délkeleti részén a központi és délkeleti egység is tartalmaz metavulkanit-

testeket a határzónában. A központi egységből származó mintákat rendszerint ma-

gasabb Fe-, Mg- és Na-, illetve alacsonyabb Si-, Al- és K-tartalom jellemzi, mint a 

délkeleti egység mintáit. Ásványos összetételüket tekintve – szemben a másik cso-

portból származó mintákkal – a földpátok (főként albit) vannak túlsúlyban a csillá-

mok ellenében, és a klorit is kőzetalkotó mennyiségben van jelen. A szmektit meny-

nyisége nem jelentős, de több, mint a délkeleti egységben. Kvarcot a délkeleti egység 

mintái tartalmaznak nagyobb mennyiségben. A központi egységhez tartozó minták 
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közül a HOR 12 és a HOR 31 kilóg, ezeket érte a csoport vizsgált mintái közül a 

legerősebb elváltozás. A délkeleti egység rendszerint magasabb K- és alacsonyabb 

Na-tartalma kálimetaszomatózisból eredhet, azonban ebben nem minden minta (pl. 

a HOR 25 sem) érintett. 

A délkelet-bükki üledékes minták minden esetben Th-anomália alapján kerültek 

begyűjtésre. Kémiai összetételüket tekintve általában a vulkanitoknál alacsonyabb 

Fe- és Mg- tartalommal bírnak, Al- és Si-tartalmuk a délkeleti egység vulkanitjaihoz 

hasonló, Na-tartalmuk pedig alacsony. Klorit alig van bennük, a szmektit pedig több-

nyire XRD-vel nem kimutatható. A vulkanitoknál kevesebb földpátot tartalmaznak, 

és azok is főként albitok. 

 

5. HFSE-ÁSVÁNYOK 

A vizsgált elváltozási folyamatot legjobban a különböző HFSE-tartalmú ásványok 

jelzik, melyek a BSE-felvételen világos színükkel tűnnek ki. Méretük legtöbbször 

10 µm alatti, így optikai mikroszkópiával nem vizsgálhatóak. A különféle HFSE-ket 

tartalmazó ásványok gyakran alkotnak halmazokat az egykori szemcsék helyén (pl. 

4. ábra). 

Az egyik legjellemzőbb HFSE-ásvány a cirkon, mely sok esetben hintett érként 

fordul elő, megjelenésével metaszomatikus eredetre utalva (1. ábra). Emellett na-

gyobb, akár vékonycsiszolatban optikailag vizsgálható példányok is jelen lehetnek, 

ezek azonban valószínűleg relikt eredetűek. A monacitok jellemzően Ce-dominán-

sak. Hintettek, gyakran alkotnak szemcsehalmazokat (2. ábra), gyakran nőnek Fe-

oxidokhoz (főleg a vesszősi mintáknál), és viszonylag alacsony Th-tartalom jellemzi 

őket. Mindezek alapján egyértelműen kijelenthető, hogy hidrotermás eredetűek [7]. 

A mintákban jelen levő apatitok jellemzően F-OH apatitok, néhol ezekben is elő-

fordul RFF-tartalom. Akár zónásak is lehetnek, ebben az esetben a RFF-ek a belső 

zónában vannak jelen. 

A Nb elsősorban titán-oxidokban dúsulhat, legnagyobb mértékben a központi 

egységből kikerülő metavulkanitokban, ahol gyakori a szemcsék magas Zr-tartalma 

is, valószínűleg apró cirkonkristályok jelenléte miatt. A titán-oxidokat leszámítva 

Nb csak a vesszősi leginkább elváltozott mintában (V18) jelen levő eszkinitekbe (Ca-

RFF-Ti-Nb-oxid ásványokba) épült be (3. ábra). Az eszkinitek hosszú, megnyúlt 

alakúak és rendszerint zónásak: a belső, fényesebbnek mutatkozó sávok összetétele 

a nioboeszkinithez áll közelebb (Nb- és RFF-tartalmuk magasabb, Ti-tartalmuk ala-

csonyabb). Az eszkinit jellemzően karbonatitok [8], pegmatitok [9] ásványa. 

A Bükk délkeleti részének egy üledékes mintájának (HOR 38) legjellemzőbb 

RFF-ásványa egy karbonát, mely összetételében a parisit-(Ce)-hez áll közel. Egyet-

len más bükki mintából sem került eddig elő ilyen ásvány. Sokszor egykori szemcsék 

kitöltéseként van jelen különböző agyagásványokkal együtt (4. ábra), vagy Nb-tar-

talmú titán-oxidokkal alkot szálas halmazokat. Érdemes megjegyezni, hogy mind az 

eszkinit, mind a parisit olyan mintából került elő, amely káliföldpátot nem tartalmaz. 

Elképzelhető, hogy a csillámok nagyobb aránya vezetett a „különlegesebb” ásvá-

nyok létrejöttéhez. 
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1. táblázat 

Néhány vizsgált minta kémiai összetétele XRF vizsgálat alapján 

(A mérést és kiértékelést végezte Móricz Ferenc) 
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2. táblázat 

Néhány vizsgált minta ásványos összetétele XRD vizsgálat alapján 

(A mérést és kiértékelést végezte dr. Kristály Ferenc) 
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HOR 13 8,22 25,76 5,93  43,94 0,1 2,57        1,47  12 
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HOR 42 14,52 20,85 12,39  20,61  2,95  13,87       0,81 14 
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6. A DÚSULÁS LÉTREJÖTTE 

Az RFF-, Nb-, Ta-, Zr-, Th-tartalmú ásványok képződése az üledékes rétegekben a 

szöveti kép alapján csakis metaszomatikus folyamattal, oldatból való kiválás útján tör-

ténhetett, nem törmelékes eredetű felhalmozódással. Erre utal többek között a ritka-

elem-tartalmú ásványok apró, alig néhány µm-es mérete, hintett megjelenése. Emellett 

cirkonok esetében a kanyargós érkitöltések, monacitoknál a relatíve alacsony Th-tart-

alom vagy éppen a vas-oxidokban rendszerint jelen levő P is a hidrotermás eredetet 

bizonyítja. Mivel az összes dúsulást mutató minta K-ban gazdagodott, az oldatok 

1. ábra: Cirkon anyagú hintés monacitdúsulással  

(V18) 
2. ábra: Monacithintés (HOR 39)   

3. ábra: Eszkinitek és Nb-tartalmú titánoxid 4. ábra: Parisit és agyagásvány kitöltésű álalak 

Az eredeti ásvány földpát lehetett. 
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valószínűleg magas K-tartalommal bírtak, emellett a F-apatitok gyakori jelenléte 

alapján a F-ban is gazdagnak kellett lenniük, amik RFF- és HFSE-elemek szállításá-

hoz is megfelelőek. 

A dúsult testek közvetlen mellékkőzete rendszerint mészkő. A dúsulás létrejötté-

nek legvalószínűbb oka egy mélyen elhelyezkedő, alkáli magmás intrúzió, amiből a 

szerkezeti vetőzónák mentén valósulhatott meg az oldatok áramlása. A legtöbb szak-

irodalmi példában a ritkaelemek forrása maga a hidrotermás folyamatot kiváltó 

magma (pl. [10]). Azt egész biztosan feltételezhetjük, hogy az RFF- és HFSE-ele-

mek mobilizációs útvonala viszonylag hosszú, legalább több 100 m-es nagyságrendű 

volt. A fluidumokat feltehetően a karbonátos rétegek vezették, az oldatok velük nem, 

csak a metavulkanit- és aleurolitrétegekkel léptek reakcióba, ahol új ásványokat hoz-

tak létre, melyek elsősorban az előzőekben már említett HFSE-tartalmú ásványok, 

de emellett a káliföldpátok vagy épp a flogopit megjelenése is sokszor az elváltozás-

hoz köthető. Ezt támasztja alá számos szakirodalmi adat, ami szerint ezen ásványok 

a HFSE-dúsulással járó fenitesedés gyakori kísérői (pl. [11]). 

Az új ásványok létrejötte mellett a már meglevő ásványok összetételét módosíthatta 

a dúsulást okozó folyamat, amire jó példa a különféle rétegszilikátok összetételében 

feltűnő különbség: ez a legszembetűnőbb a legerősebben elváltozott vesszősi minta 

esetében (V18), ahol a dioktaéderes csillámokból szinte teljesen hiányzik a vas. 

 

7. MEGÁLLAPÍTÁSOK 

A Vesszős-völgyben szcintillációs detektor segítségével megtalált, az elváltozással 

érintett rétegek jellemzően mészkőbe közberétegzett aleurolitok, de repedések men-

tén a gamma-anomáliát nem okozó karbonátos mellékkőzetekben szintén megtalál-

hatóak az elváltozás nyomai. A Bükk délkeleti részén a hordozó kőzettestek tűzkö-

ves mészkőbe közbetelepült metavulkanitok és üledékes kőzetek. 

Az elváltozási ásványtársuláshoz mindkét területen hozzátartoznak különféle (ál-

talában könnyű) RFF- és egyéb HFSE-tartalmú ásványok, mint a monacit-(Ce), a 

cirkon és a Nb- (estleg Zr-) tartalmú titán-oxidok. Eszkinitet csak a Vesszős-völgy-

ben észleltünk, míg Ca-RFF-karbonátot egyedül egy közép-széki minta esetében.  

Az elváltozással együtt járhatott valószínűleg a Vesszős-völgyben a káliföldpát és a 

flogopit megjelenése is. A Délkeleti-Bükkben megjelenő káliföldpátok nem feltétle-

nül a ritkaelem-dúsulást okozó folyamat eredményei, hanem korábbi kálimetaszo-

matózis is létrehozhatta őket. Az elváltozást okozó folyamat azonban amellett, hogy 

új ásványokat hozott létre, a már meglevők összetételét is megváltoztathatta. Az el-

változási folyamat hidrotermális eredetű, hasonló elemek dúsulását F-gazdag, magas 

pH-jú alkáli fluidumok okozhatják. Az elváltozást okozó fluidum elsősorban a szili-

kátásványokkal (a Vesszős-völgyben leginkább fengittel, a Délkelet-Bükkben a csil-

lámok mellett földpátokkal is) lépett reakcióba, így a RFF-ásványok azokhoz kap-

csolódva váltak ki, de gyakran fordulnak elő a vas-oxidok környékén vagy hozzájuk 

nőve. A karbonátos mintákban az elváltozási ásványok csak repedések környékén 

fordulnak elő szilikátos ásványokkal vagy vas-oxidokkal együtt, a karbonátos mát-

rixban nem. 
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Az elváltozási folyamat természete minden bizonnyal az egyes területeken belül 

is helyről helyre változik, ami egyrészt az eredetileg jelen levő kőzetanyag minősé-

gében mutatkozó különbségekből, másrészt az oldat változó összetételéből fakadhat. 

Az elváltozási ásványtársulás felülbélyegzi a képlékeny deformációs bélyegeket, 

ezért az elváltozásnak mindenképpen a dinamotermális metamorfózis után kellett 

történnie. 

Hasonló elemdúsulások rendszerint alkáli magmatizmushoz és karbonatitokhoz 

kötődnek, de a Bükkben nem ismerjük a lehetséges hatót. 
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mozdította annak, illetve az alapjául szolgáló szakdolgozatnak megszületését. Ki-

emelt köszönet illeti Móricz Ferencet az XRF-vizsgálatok elvégzéséért, Debus 

Déliát a minta-előkészítésnél nyújtott segítségért, illetve a Miskolci Egyetem Geofi-

zikai Intézeti Tanszékének dolgozóit (dr. Baracza Mátyás Krisztián, dr. Kiss Anett) 

a spektrális gamma-méréseknél való közreműködéséért. 
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ÉK-MAGYARORSZÁGI, POTENCIÁLISAN GRAFITTARTALMÚ  

FEKETEPALÁK VIZSGÁLATA 
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Absztrakt: Tanulmányunk célja, hogy három ÉK-magyarországi potenciális grafitlelőhelyet 

megvizsgáljunk, és jellemezzünk a grafit-előfordulás szempontjából. Az első lelőhely Dé-

destapolcsány (Rágyincs-völgy, Upponyi-hegység), ahol kétféle szemcseméretű grafit fi-

gyelhető meg (1–20 μm és 100–300 μm nagyságú pikkelyes grafit). A második lelőhely 

Gadna (Szendrői-hegység), ahol az észlelt 5–10 μm-es nagyságú pikkelyes grafit szemcsék 

csupán törmelékes maradványok. A harmadik lelőhely pedig Szendrőlád (Szendrői-hegy-

ség), ahol az Szl-6 jelű földtani alapfúrás 278–295 m mélységéből származó magmintákban 

a grafit pikkelyek 20–50 μm-es nagyságúak. 

Kulcsszavak: grafit, grafitosodás, grafit kategorizálás, nyírási zóna, feketepala 

 

Abstract: The aim of our study was to examine and characterize three potential graphite 

occurrences from NE-Hungary. The first occurrence was Dédestapolcsány (Rágyincs Valley, 

Uppony Mts.) where two types of graphite could be found (1–20 μm and 100–300 μm sized 

flaky graphite). The second occurrence was Gadna (Szendrő Mts.) where the 5–10 μm sized 

graphite flakes were only detrital remains in the matrix. At the third occurrence (Szendrőlád, 

Szendrő Mts.), drill core samples from 278–295 m depth were examined from the 

Szendrőlád-6 borehole. In the samples, graphite formed as 20–50 μm sized flakes arranged 

in > 300 μm lenticular and lamellar aggregates. 

Keywords: graphite, graphitization, graphite categorization, shear zone, black schist 

 

 

1. BEVEZETÉS 

A grafit az elemi szén hexagonális vagy trigonális rendszerben kristályosodó poli-

morf módosulata (DILL 2010). Különleges fizikai és kémiai tulajdonságainak kö-

szönhetően, mint például kitűnő elektromos és hővezetés, illetve hőállóság magas 

hőmérsékleteken (DILL 2010), napjainkban az egyik legfontosabb ipari ásvány lett 

(SIMANDL et al. 2015, KALYONCU et al. 2000). Továbbá, az Európai Unió kritikus 

nyersanyag listáján is szerepel (Critical Raw Materials 2014). 

Mivel eddig kevés kutatás foglalkozott a magyarországi grafit-előfordulásokkal, 

ezért az volt a célunk, hogy három potenciális hazai lelőhelyet megvizsgálunk a gra-

fitos anyag szempontjából, és az észlelt grafitokat beleillesztjük a megfelelő nem-

zetközi ásványtani és ipari-alkalmazási kategóriákba. A kiválasztott lelőhelyek a Dé-

destapolcsány melletti Rágyincs-völgy (Upponyi-hegység, Tapolcsányi Formáció), 

valamint a Szendrői-hegységből Gadna (Irotai Formáció) és Szendrőlád (Szendrő-

ládi Mészkő Formáció) (1. ábra). 
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A Rágyincs-völgyből és Gadnáról felszíni feltárásból gyűjtött mintákat, Szendrőlád 

esetében pedig az Szl-6 jelű földtani alapfúrás 278–295 m-es mélységből származó 

magmintákat vizsgáltunk meg polarizációs ércmikroszkópos, pásztázó elektronmik-

roszkópos (SEM-EDS) és röntgen-pordiffrakciós (XRD) vizsgálati módszerekkel 

(MAJOROS 2017, 2018). 

 

 
1. ábra  

Magyarországi és kárpát-övezetbeli grafit-előfordulások. Piros kereszttel jelölve az 

általunk vizsgált területek. ©Google Maps, 2018. ©MBFSZ térképek, 2018 

 

 

2. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

A begyűjtött mintákból felületi és vékonycsiszolatok készültek polarizációs ércmik-

roszkópos (Zeiss AxioCam MRc5 nevű kamerával ellátott Zeiss Imager.A2m AXIO 

polarizációs mikroszkóp) és pásztázó elektronmikroszkópos (SEM-EDS) (JEOL 

JXA-8600 Superprobe elektronmikroszkóp, 20 kV gyorsító feszültség, 20 nA min-

taáram és 60 s-os EDS-mérések) vizsgálatokra. 

A mintákból előállított porpreparátumokon röntgen-pordiffrakciós (XRD) vizsgá-

latok történtek (Bruker D8 Advance műszer, Cu K-alfa sugárzás, 40 kV, 40 mA, Gö-

bel-tükörrel előállított párhuzamos nyaláb geometria, Vantec-1 helyzetérzékelő detek-

tor, 1° ablaknyílás, 0,007°2θ/24sec). A kiértékelés DiffracPlus EVA szoftverében, Se-

arch/Match algoritmussal, az ICDD PDF2 2005 adatbázisa alapján történt. A Rietveld-

illesztést TOPAS4 szoftverben, empirikus parametrizálással végeztük NIST 

SRM640d Si standardon, a számításokhoz használt kristályszerkezetek az AMCSD 

(DOWNS–HALL-WALLACE 2003) adatbázisból származnak. 
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3. EREDMÉNYEK – RÖNTGEN-PORDIFFRAKCIÓ 

A mintákban a grafitot nem lehetett egyértelműen beazonosítani kis mennyisége, na-

nokristályos természete és kitüntetett orientációja miatt. Viszont a 26°–27°(2θ) érték 

közötti csúcsa (hkl = 002) majdnem átfedésben volt a kvarc (hkl = 101) és (hkl = 

110) csúcsaival, így aszimmetrikus csúcsot eredményezett a mérésben. Az aszim-

metrikus csúcs illesztésével azonosítható a grafit jelenléte, ezért Rietveld-illesztéssel 

próbálkoztunk a grafittartalom meghatározására (YOUNG 2002). Az 1. táblázat tar-

talmazza a Rietveld-illesztéssel számolt grafittartalmakat mintánként (MAJOROS 

2017, 2018, 2019). 

1. táblázat 

A Rietveld-illesztéssel számolt grafittartalom mintánként (tömeg%)  

(MAJOROS 2019) 

 

Dédestapolcsány 

Gadna 

Szendrőlád 

Fúrómagminták 

1. feltá-

rás 

2. feltá-

rás 

Lekapart 

frakció 

278-295 

m 
288 m 291 m 

Grafit 

3R 
– – – – 1,5 1,9 3,0 

Grafit 

2H 
3,9 2,1 4,9 – – – – 

 

 

4. EREDMÉNYEK – MIKROSZKÓPIA 

Megfigyeléseink alapján a metamorf szövetű dédestapolcsányi mintában kétféle 

szemcseméretű grafitot lehetett észlelni, amelyek az optikai felvételeken tökéletes 

anizotrópiával, erős bireflexióval és pleokroizmussal jelentek meg (2. ábra).  

 

 

2. ábra 

Grafit pikkelyek (világos barna az optikai felvételen, fekete a visszaszórt elektron-

képen) kvarcban (középszürke). Balra polarizációs mikroszkóp (ráeső fény, 1N), 

jobbra visszaszórt elektronkép 

 

  

 

50 µm 
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Az egyik 1–20 μm-es nagyságú, pikkelyes megjelenésű grafit elszórtan a mátrixban. 

A másik szintén pikkelyes megjelenésű, 100–300 μm-es nagyságú grafit, amely a 

polikristályos kvarcereket és szerkezeti elemeket követve volt megfigyelhető. Gyak-

ran alkotott keveréket kvarccal és szericittel. A grafitban kevés kéntartalmat lehetett 

észlelni az EDS-mérések alapján, illetve a kísérő szericitben és TiO2 ásványokban 

(rutil és anatáz az optikai és XRD-vizsgálatok alapján) vanádium-tartalmat, továbbá 

kevés U-tartalmat a goyazit-gorceixit elegykristályokban (MAJOROS 2017). 

Az optikai megfigyelések alapján a gadnai minta szövete törmelékes-üledékes.  

A minta grafittartalma elhanyagolható, a csillámlemezek között elszórtan, csupán 

egy-egy 5–10 μm-es nagyságú, pikkelyes megjelenésű grafit volt megfigyelhető. 

Feltehetően ezek csak törmelékes maradványok. Sem ként, sem vanádiumot nem le-

hetett észlelni a mintában (MAJOROS 2018). 

A metamorf szövetű szendrőládi mintákban a grafit 20–50 μm-es nagyságú pik-

kelyekként volt észlelhető, amelyek gyakran mikroredőket formáltak (3. ábra), il-

letve >300 μm-es lencse alakú és lemezszerű aggregátumokat alkottak. Az optikai 

felvételeken halvány barna színnel, tökéletes anizotrópiával volt megfigyelhető a 

grafit. Az EDS-mérések alapján néha kevés kéntartalmat lehetett mérni a grafitban, 

illetve gyakran vanádium-tartalmat a kísérő muszkovitban és TiO2 ásványokban 

(rutil és anatáz az optikai és XRD-vizsgálatok alapján), valamint Th- és U-tartalmat 

a RFF-karbonátokban [bastnäsit-parisit-(Ce) elegykristályokban]. A grafit néha ke-

veréket is alkotott muszkovittal, kalcittal és TiO2 ásványokkal (MAJOROS 2018). 

 

 

 

3. ábra 

Mikroredőt formáló grafitos aggregátum (sötétszürke).  

Visszaszórt elektronkép balra, jobbra az arról készült elemtérkép  

(C – piros, O – zöld, Ca – kék, Ti – sárga) (MAJOROS 2018) 

 

 

5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS ÖSSZEFOGLALÁS 

A geológiai háttér (FÜLÖP 1994), a terepi megfigyelések, illetve a kőzetmintákon 

végzett laboratóriumi vizsgálatok alapján a grafit képződése epigenetikus mindegyik 

esetben. Dédestapolcsány és Szendrőlád esetében a grafit regionális metamorfózis 
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(nyírás) útján képződött szerves anyag metamorfózisával. A minták metamorf szö-

vetében észlelt deformációs nyomok ugyanis nyírási erőkre utalnak. A szén szerves 

anyag eredetére (DILL 2010) pedig a mintákban lévő grafit kéntartalma, valamint az 

EDS-mérések során a kísérő fázisokban észlelt V-, Th- és U-tartalom utal (MAJOROS 

2017, 2018). 

Az előzőekkel ellentétben, a gadnai mintában észlelt jól kristályos grafit csupán 

törmelékes maradvány lehet a fekete fillitben. Így nem a grafit okozza a kőzet fekete 

színét, hanem feltehetően a mátrixot alkotó, Mn-tartalmú, hidrolízissel átalakult bio-

tit Fe-dús maradványai. Metamorfózis nyomait nem lehetett észlelni a mintában. 

Mindezek ellenére mégis párhuzamba hozható a másik két előfordulással, ugyanis 

az Irotai Formáció a Szendrőládi Mészkő Formáció feküje, illetve a Darnó-zóna 

mindhárom területet érinti (MAJOROS 2017, 2018). 

Az előzőek figyelembevételével lehetségessé vált a mintákban észlelt grafitok 

besorolása. A Dill-féle (2010) teleptani osztályozási rendszer szerint a Rágyincs-

völgyből és a Szendrőládról származó minták grafitjai a metamorf grafit kategóriába, 

azon belül is a regionális metamorfózist ért metapszammit-pélitekben és márvány-

ban előforduló grafit alkategóriába illenek bele. A gadnai minta elhanyagolható gra-

fittartalma miatt nem sorolható be egyetlen Dill-féle (2010) kategóriába sem egyér-

telműen (MAJOROS 2017, 2018). 

Ami a nyersanyagkereskedelmi kategóriákat illeti (MITCHELL 1993, SIMANDL et 

al. 2015), a dédestapolcsányi minta 1–20 μm-es nagyságú kőzetszínező grafitja az 

„amorf grafit” kategóriába illik („amorf”, ha a szemcsék <70 μm), míg a 100–300 μm-

es nagyságú grafit pikkelyek a lemezes-pikkelyes grafit kategóriába esnek (durva-

szemcsés >150 μm és finomszemcsés 70–150 μm pikkelyek is előfordultak) (MAJO-

ROS 2017). A szendrőládi és gadnai minták esetében a megfigyelt grafit pikkelyek 

az „amorf grafit” kategóriába illenek (MAJOROS 2018). 

Megfigyeléseink alapján további vizsgálatok szükségesek. A dédestapolcsányi és 

szendrőládi minták esetében a grafit szemcseméret-eloszlás vizsgálatát, kinyerhető-

ségét, illetve nyomelem-geokémiai vizsgálatok elvégzését tervezzük. Gadna eseté-

ben pedig további, potenciális grafittartalmú kőzeteket tartalmazó feltárások kere-

sése a cél a közeljövőben. 
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Absztrakt: A nagy finomságú őrlemények előállításának gyakran alkalmazott berendezései 

a keverőmalmok, ahol az őrlést főként nedves közegben végzik. A felhasznált ipari víz meny-

nyiségét csökkenteni lehet, ha nedves őrlés helyett száraz őrlést alkalmazunk, ugyanakkor a 

nagyfinomságú száraz őrlésnél olyan tapadási és hatékonysági problémák lépnek fel, ami 

miatt az eljárás további fejlesztése szükséges. A száraz őrlés fejlesztésének lehetséges módja, 

ha a már mélyen megkutatott és széles ipari körben alkalmazott nedves őrléssel hasonlítjuk 

össze, hogy a hasonlóságok és különbségek mélyebb megértése szolgálja az előrelépést. Jelen 

tanulmányban szakaszos üzemű keverőmalomban azonos beállítások mellett száraz és ned-

ves őrlési kísérleteket végeztünk kvarcliszten. A medián szemcseméret változását vizsgáltuk 

a fajlagos őrlési munka függvényében, valamint adott fajlagos őrlési munkáknál leolvasott 

medián szemcseméret változását az igénybevételi energia függvényében. Az eredmények rá-

mutattak, hogy száraz őrlésnél, nagyobb kerületi sebességek mellett, azonos feltételek esetén 

finomabb medián szemcseméretet lehet elérni. 

Kulcsszavak: keverőmalom, nedves őrlés, száraz őrlés 

 

 

1. BEVEZETÉS 

A nedves keverőmalmi őrlés széles ipari körben alkalmazott eljárás, ahol a termék 

szemcsemérete gyakran eléri a <500 nm-es mérettartományt. A keverőmalmi száraz 

őrlés ezzel szemben főként az őrlés során fellépő aggregáció, agglomeráció jelensége 

miatt egy kevésbé elterjedt őrlési módszer. A keverőmalmi száraz őrlés jelentős fej-

lődésen ment át az elmúlt években köszönhetően több kutatócsoport munkájának [1–

6]. Az igénybevételi modell a keverőmalmok működését és az egyes üzemeltetési 

paraméterek a termék finomságra gyakorolt hatását írja le [7]. Az igénybevételi mo-

dellt részleteiben a nedves keverőmalmi őrlésre dolgozták ki, ugyanakkor a száraz 

őrlésre való alkalmazása is ismert [8]. Az igénybevételi modell alapján a malom őr-

lési tulajdonságát meghatározza a malomban időegység alatt bekövetkező igénybe-

vételek száma (igénybevételi frekvencia SFM) a malom által kifejtett, az egyes igény-

bevételek során szemcsékre ható energia (igénybevétel energia SE) [7]. Az igénybe-

vételi energia (SE) meghatározható az alábbi összefüggéssel: 

 

𝑆𝐸 ∝ 𝑆𝐸𝐺𝑀 = 𝑑𝐺𝑀
3 ∗ 𝜌𝐺𝑀 ∗ 𝑣𝑡

2 
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Ahol dGM az őrlőtestek átmérője [m], ρGM  az őrlőtestek sűrűsége [kg/m3], vt a keverő 

rotor kerületi sebessége [m/s] [7].  

Jelen cikk célja a szakaszos üzemű nedves és száraz keverőmalmi őrlés összeha-

sonlítása, a termék finomsága és a fajlagos őrlési munka közötti kapcsolat feltárása 

különböző rotor kerületi sebességek mellett kvarc őrlése esetén. 

 

2. MÉRÉSI MÓDSZEREK 

Az őrlési kísérlet során fehérvárcsurgói kvarclisztet alkalmaztunk, mely egy magas 

SiO2 tartalmú anyag, mosott, őrölt, szűken osztályozott kvarcliszt termék. A kvarc 

mintaanyagot a hosszabb őrléshez való alkalmassága miatt választottuk, mivel agg-

regációra, agglomerációra kevésbé hajlamos. 

Az őrlési kísérletekhez egy tárcsás keverőmalmot alkalmaztunk, mely a Nyers-

anyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet saját fejlesztésű, egyedi ter-

vezésű és építésű berendezése. A tárcsás keverőmalom kerámia (Al2O3) béléssel és 

keverőtárcsákkal van ellátva, melyek nagy kopásállóságúak. A malom rotorján 5 db, 

speciális kialakítású keverőtárcsa található. A malom köpenyhűtéses, a hűtőközege 

víz. A malom hasznos térfogata 510 cm3. A malom hajtómotorjának üzemeltetése egy 

frekvenciaváltón keresztül történik, mellyel szabályozható a rotor fordulatszáma, il-

letve kerületi sebessége. A malom motor teljesítményszükségletét egy Carlo Gavazzi 

WM1-DIN típusú energiaméter segítségével mértük a kísérletek során. 

Az őrlési kísérleteket követően az őrleményeket egy HORIBA LA-950V2 típusú 

lézeres szemcsenagyság-elemzővel vizsgáltuk, mellyel a minták szemcseméret-el-

oszlását határoztuk meg. A mérések nedves üzemmódban, minimum 1 perces ultra-

hangfürdőt követően végeztük el. A vizsgálat során a szemcseméret-eloszlás meg-

határozására a Mie elméletet alkalmaztuk. A minták fajlagos felületét a szemcsemé-

ret-eloszlásból határoztuk meg. 

Az őrlési kísérleteket 60%-os őrlőtest töltési fok mellett végeztük. A feladott 

kvarc minden esetben 34,35 g volt, miközben nedves őrlés esetén még 309,13 g víz 

lett hozzáadva az anyaghoz. Az őrlési kísérleteket különböző rotor kerületi sebesség 

mellett végeztük, a pontos értékek 2; 6; 10 m/s volt. A különböző kerületi sebessé-

geknél négy őrlési kísérletet végeztünk 1; 5; 10; 15 Wh munkafelvételig. Az alkal-

mazott őrlőtestek ZS 1–1,2 mm átmérőjű golyók voltak.  

 

3. EREDMÉNYEK 

A különböző kerületi sebességek mellett száraz és nedves úton előállított őrlemé-

nyek medián szemcseméretének változását a fajlagos őrlési munka függvényében az 

1–3. ábrákon láthatjuk. Alacsony, 2 m/s rotor kerületi sebesség esetén (1. ábra) a 

medián szemcseméret legkisebb értékét nedves őrlésnél éri el 10,73 μm, 174,79 

kJ/kg fajlagos munka felvétele mellett. Száraz őrlésnél a medián legkisebb értéke 

17,18 μm, 299,45 kJ/kg mellett. 488,16 kJ/kg fajlagos munka felvételnél száraz őrlés 

esetén a medián szemcseméret nem csökkent tovább, hanem növekedett, mely őrlés 

során fellépő aggregálódás, agglomerálódás jelenségével magyarázható. 
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1. ábra  

2 m/s száraz és nedves őrlés medián szemcseméreteinek ábrázolása  

a fajlagos őrlési munka függvényében 

 

 
2. ábra  

6 m/s száraz és nedves őrlések medián szemcseméreteinek ábrázolása  

a fajlagos őrlési munka függvényében 
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6 m/s rotor kerületi sebesség esetén (2. ábra) az őrlés kezdeti szakaszában, alacsony 

fajlagos őrlési munka befektetések mellett a medián szemcseméret jelentősen csök-

ken száraz és nedves őrlés esetén is. A legkisebb medián szemcseméretet száraz őr-

lésnél 784,06 kJ/kg fajlagos őrlési munka mellett értük el, értéke 0,82 μm-t. Nedves 

őrlésnél a legkisebb medián 1,40 μm, 478,25 kJ/kg fajlagos őrlési munka mellett. 

A legjelentősebb medián szemcseméret csökkenést 10 m/s őrlési kísérleteknél ér-

tük el (3. ábra), minimális értéke 0,80 μm száraz őrlésnél, 1256,09 kJ/kg esetén. 

Nedves őrlésnél a medián szemcseméret legkisebb értéke 1,23 μm, 830,12 kJ/kg-nál.  

 

 
3. ábra  

10 m/s száraz és nedves őrlések medián szemcseméreteinek ábrázolása  

a fajlagos őrlési munka függvényében 

 

 
4. ábra  

Medián szemcseméret változása az igénybevételi energia függvényében 
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Az igénybevételi energia, mely a malom adott üzemeltetési paraméterei mellett az 

őrlőtestek maximális mozgási energiájával egyenlő, lehetőséget biztosít a különböző 

kerületi sebességek mellett elvégzett őrlési kísérletek eredményének összehasonlítá-

sára, amennyiben a szemcseméretet adott fajlagos őrlési munka befektetés mellett 

vizsgáljuk meg. A 4. ábrán a száraz és nedves körülmények mellett kapott őrlemé-

nyek medián szemcseméretét láthatjuk az igénybevételi energia függvényében, 100 

és 400 kJ/kg fajlagos őrlési munka mellett. Az igénybevételi energia növelésével 

kezdetben jelentősen csökken az őrlemény medián szemcsemérete, majd közel stag-

nál 400 kJ/kg mellett, míg nedves őrlésnél csökken, száraz őrlésnél kissé növekedik 

100 kJ/kg fajlagos őrlési munka mellett. Összességében megállapítható, hogy az ala-

csonyabb, 100 kJ/kg fajlagos őrlési munka befektetés mellett alacsonyabb igénybe-

vételi energia esetén a száraz őrlés hatékonyabbnak bizonyult, mint a nedves őrlés. 

A nagyobb, 400 kJ/kg fajlagos őrlési energia befektetés esetén a száraz és nedves 

őrlés úton előállított őrlemények medián értékei nagyon közel esnek egymáshoz, de 

a nagyobb igénybevételi energiák esetén (> 12*10–5 Nm) a száraz őrlés némileg ala-

csonyabb medián szemcseméretet eredményezett. 

 

4. ÖSSZEFOGLALÁS 

Száraz és nedves keverőmalmi őrléseket végeztünk különböző rotor kerületi sebes-

ségek mellett kvarc feladási anyagot alkalmazva. 2 m/s-os rotor kerületi sebességnél 

kevésbé hatékony az őrlés, mint a nagyobb kerületi sebességeknél, a medián szem-

cseméret kisebb mértékben csökken. Az igénybevételi energia növelésével eredmé-

nyesebbé válik az őrlés, az őrlemények medián szemcsemérete csökken a vizsgálati 

tartományban. Az elvégzett kísérleti eredmények rámutattak, hogy a nehezen őröl-

hető, de betapadásra, aggregációra nem hajlamos kvarc esetén a száraz keverőmalmi 

őrlés alacsonyabb medián szemcseméretet eredményez, mint a nedves őrlés azonos 

fajlagos őrlési munka befektetés és igénybevételi energia mellett. 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A cikkben ismertetett kutatómunka az EFOP-3.6.1-16-2016-00011 jelű Fiatalodó és 

Megújuló Egyetem – Innovatív Tudásváros – a Miskolci Egyetem intelligens szako-

sodást szolgáló intézményi fejlesztése projekt részeként – a Széchenyi 2020 kereté-

ben – az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásá-

val valósul meg. A tanulmányban bemutatott kutatás a Magyar Tudományos Akadé-

mia Bolyai János kutatási ösztöndíja támogatásával valósult meg. 

 

 

IRODALOM 

[1] ALTUN, O.–BENZER, H.–ENDERLE, U.: The effects of chamber diameter and 

stirrer design on dry horizontal stirred mill performance, Miner. Eng., 69 

(2014), 24–28, doi:10.1016/j.mineng.2014.07.008. 



A szakaszos üzemű száraz és nedves keverőmalmi őrlés összehasonlítása…                145 

 

 

[2] ALTUN, O.–BENZER, H.–ENDERLE, U.: Effects of operating parameters on 

the efficiency of dry stirred milling. Miner. Eng., 43–44 (2013), 58–66, 

doi:10.1016/j.mineng.2012.08.003. 

[3] ALTUN, O.–BENZER, H.–TOPRAK, A.–ENDERLE, U.: Utilization of grinding 

aids in dry horizontal stirred milling. Powder Technol., 286 (2015), 610–615, 

doi:10.1016/j.powtec.2015.09.001. 

[4] PRZIWARA, P.–BREITUNG-FAES, S.–KWADE, A.: Impact of the powder flow 

behavior on continuous fine grinding in dry operated stirred media mills. 

Miner. Eng., 128 (2018), 215–223, doi:10.1016/j.mineng.2018.08.032. 

[5] PRZIWARA, P.–BREITUNG-FAES, S.–KWADE, A.: Impact of grinding aids on 

dry grinding performance, bulk properties and surface energy. Adv. Powder 

Technol., 29 (2018), 416–425, doi:10.1016/j.apt.2017.11.029. 

[6] RÁCZ, Á.–TAMÁS, L.–GOMBKÖTŐ, I.–CSŐKE, B.–FAITLI, J.: Effect of the 

milling parameters on the product dispersity and energy consumption in a 

continuous dry air- transported stirred media mill. Proc. 15th Eur. Symp. 

Comminution Classif, 2017, 1–5. 

[7] Kwade, A.: Mill selection and process optimization using a physical grinding 

model. Int. J. Miner. Process., 74 (2004), S93–S101, doi:10.1016/j.minpro. 

2004.07.027. 

[8] RÁCZ, Á.–CSŐKE, B.: Application of the product related stress model for 

product dispersity control in dry stirred media milling. Int. J. Miner. Process., 

157 (2016), doi:10.1016/j.minpro.2016.09.005. 

 



Műszaki Földtudományi Közlemények, 88. kötet, 2. szám (2019), pp. 146–151. 

 

 

 

KÜLÖNBÖZŐ MÓDON ELŐÁLLÍTOTT KVARC ŐRLEMÉNYEK 

FOLYÁSI TULAJDONSÁGÁNAK VIZSGÁLATA 

 

RÁCZ ÁDÁM1–BÉNI VIKTÓRIA2 

1Miskolci Egyetem, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet, 

ejtracz@uni-miskolc.hu 
2Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, viki.beni@gmail.com 

 

 

Absztrakt: A por folyási tulajdonsága fontos szerepet tölt be a száraz keverőmalmi 

őrlés során, hiszen az őrlemény folyási tulajdonsága határozza meg az anyag transz-

portációs folyamatokat a malmon belül. A száraz keverőmalmi őrlés fejlesztése érde-

kében tehát tisztában kell lennünk az őrlemény folyási tulajdonságával és annak vál-

tozásával az őrlés során. Jelen tanulmányban szakaszos üzemű száraz és nedves keve-

rőmalmi őrléssel különböző fajlagos őrlési munka befektetéssel nyert kvarc őrlemé-

nyek folyási tulajdonságainak por reométerrel való meghatározását mutatjuk be. 

Kulcsszavak: porfolyás, száraz őrlés, FT4 por reométer  

 

 

1. BEVEZETÉS 

A szemcsés anyagok tulajdonságaikban a szilárd testek és a folyadékok között he-

lyezkednek el. A szemcsés anyagok főbb jellemzői a szemcseméret-eloszlás, szem-

csealak, belső és falhoz való súrlódás, nedvességtartalom, hőmérséklet, főként po-

roknál a felületi tulajdonságok. A folyási tulajdonságok szempontjából mindezeknél 

fontosabb azonban, hogy a szemcsehalmaz kifejt-e kohéziós hatást vagy nem. Száraz 

anyagoknál 100–250 µm szemcsenagyság felett a tapadó erők a nehézségi erőkhöz 

képest többnyire elhanyagolhatók, ezek kohéziómentesnek tekinthetők. A kohézió 

főbb okozói: van der Waals erők, erősen függnek az elasztikus-plasztikus deformálha-

tóságtól, a szemcsemérettől és az adszorbeált rétegek tulajdonságaitól; folyadékhidak, 

kapilláris depresszió, a folyadék felületi feszültsége, az előzőt egy nagyságrenddel 

meghaladja; olvadás, zsugorodás; kristályosodó sók hídképzése; elektrosztatikus erők. 

Szemcsés halmazok feszültségi állapotának jellemzésére a σ-τ (σ – normálfeszült-

ség, τ – nyírófeszültség) diagramok adnak szemléletes képet. Ebben a koordináta-

rendszerben a határállapotot a Mohr-féle körökkel lehet bemutatni. A τ = f(σ) az 

anyagra jellemző és kísérletileg határozható meg. Az összefüggést nem teljesen 

helytálló közelítéssel egyenessel, az ún. Coulomb-egyenessel szokás ábrázolni. Ko-

hezív anyagra az egyenlet 
 

𝜏 = 𝑐 + 𝜎𝑡𝑔𝜑     (1) 
 

ahol φ az anyag belső súrlódása, c a kohézió, t a húzószilárdság (BEKE 1980).  
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A folyási tulajdonságok vizsgálatát nyírócella kísérlettel, a σ(τ) diagram felvételével 

kezdhetjük. A mérés eredményeként az A keresztmetszettel szorzott feszültséget, 

vagyis az S(V) függvény vonalát kapjuk. E vonalat folyási helynek, YL nevezzük. 

Kohezív anyagokra a tömörítő nyomástól függően a folyási helyek egy családját 

kapjuk. Minden tömörítő nyomásnak más és más folyási hely felel meg (YL és YL’). 

A folyási helyhez megrajzolva az érintő Mohr-köröket, megkapjuk a V1 és V2, ill. 

V1’ és V2’ erőket és a hozzájuk tartozó σ1 és σ2 ill. σ1’ és σ2’ főfeszültségeket.  

Az YL folyási helyről elfogadható, hogy a Mohr-kör E érintési pontjában végződik, 

EYL a lehetséges Mohr-körök burkolója. YL és a V tengely által bezárt Ф szög a 

kinematikus belső súrlódási szög. σ1, ill. V1 a nagyobb főfeszültséget, ill. főerőt 

jelzi. Ez az a főfeszültség, amely a fennálló tömörítés mellett a halmaz megszilárdu-

lását hozza létre (BEKE 1980).  

 
1. ábra  

Kohéziómentes és kohezív anyagok folyási helyei  

(BEKE 1980) 

 

Az YL folyási hely és az F felületszilárdsági erő a tömörítő nyomás függvénye. Vál-

tozó tömörítő nyomás esetén az YL folyási helyek egy családját kapjuk, ezek FF 

egy-egy pontját határozzák meg. Felírható 

 

𝐹𝐹 =
𝜎1

𝑓
=

𝑉1

𝐹
     (2) 

 

FF többnyire egyenesnek tekinthető és így két tömörítő nyomás mellett elvégzett 

nyírócella mérés alapján felrajzolható. Jobb folyási tulajdonságokat, FF nagyobb 

számértéke jellemez. FF = 2 erősen kohezív, nem folyó, FF = 10 szabadon folyó 

anyagot jellemez. A folyási tulajdonságokra a szemcseméret-eloszlás meghatározó 

befolyást gyakorol. Széles szórású szemcseméret-eloszlás esetén a finom szemcsék 

jelenléte a meghatározó. A nyírás a finom szemcsék kohézióját méri, nagyobb szem-

csék, mint passzív elemek szerepelnek, eltolódnak és nem nyíródnak (BEKE 1980). 

 



148                                                        Rácz Ádám–Béni Viktória 

 

 

2. MÉRÉSI MÓDSZEREK 

A méréshez eltérő fajlagos őrlési munka befektetésig keverőmalommal őrölt fehér-

várcsurgói kvarc mintákat használtunk. A por folyási tulajdonságának vizsgálata 

FT4 Freeman Technology por reométerével. 

Az FT4 por reométer számítógépes programon keresztül irányítható és az eredmé-

nyek is a programban találhatóak meg. A mérőműszer szabadalmaztatott dinamikus 

módszert alkalmaz és a nyírócellával való folyási tulajdonság meghatározás mellett 

alkalmas a halmazsűrűség, tömöríthetőség és permeabilitás mérésére is. A vizsgálata-

ink során a szabványos tesztprogramok közül a nyírási cella vizsgálatot alkalmaztuk. 

A mérés során a mintából 11–17 g-ot töltöttünk a mérő üvegtartályba, amit a gép egy 

propellerrel összekevert, hogy a por memóriáját törölje. Ezután az előre meghatáro-

zott konszolidációs normálfeszültséggel (6, 9, 15 kPa) tömörítette a mintát egy du-

gattyú segítségével.  

 

 

 
2. ábra  

FT4 por reométer 

 

Az előtömörítést követően, mintát a speciális mérőcella segítségével el kell vágni, 

hogy a sima felületű, előtömörített vizsgálati minta előálljon. Ezt követően a nyíró-

cella segítségével a gép addig nyírja a mintát, amíg a kritikusan konszolidált állapot 

elő nem áll. A fő nyírási szakaszban a gép az előkonszolidálási normálfeszültségtől 

alacsonyabb feszültségek mellett automatikusan elvégzi a méréseket, melynek ered-

ményeképpen a folyási egyenes pontjait közvetlenül kapjuk meg.  

 

3. MÉRÉSI EREDMÉNYEK 

A vizsgálati eredményekre egyenest illesztve a Coulomb egyenest kapjuk meg, melyet 

egy adott őrleményre, a három vizsgált konszolidációs szinten a 3. ábrán láthatunk.  
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3. ábra  

Az FT4 mérési eredményei és az illesztett Coulomb-egyenes 

 

A 3. ábrán a nedvesen, 6 m/s sebességgel és 10 Wh munkával őrölt minta mérési 

eredményei láthatóak, 6, 9 és 15 kPa normálfeszültségek esetén. A mérési eredmé-

nyekre illesztett egyenes a Coulomb-egyenes, amely a folyási határt mutatja. Az elő-

konszolidáló nyomások pontjai a Coulomb-egyenesek alatt vannak. A kohézió ér-

téke nő a konszolidációs nyomás növekedésével: 0,97 kPa; 1,73 kPa; 2,08 kPa 6, 9 

és 15 kPa előkonszolidációs normálfeszültség esetén. 

 

 
4. ábra 

Szárazon őrölt minták folyási függvénye 
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5. ábra 

Nedvesen őrölt minták folyási függvényei 

 

A 2. és 3. ábrán a nedvesen és szárazon őrölt minták folyási függvényei láthatóak. 

A folyási függvényt a felületi szilárdság és a fő konszolidáló feszültség függvényé-

ben mutatjuk be. Minél meredekebb a folyási függvény, annál nehezebben folyik az 

adott anyag. Az egyes ábrákon jelöltük a ff = 1, ff = 2, ff = 4 és ff = 10-hez tartozó 

egyeneseket. A száraz keverőmalmi őrléssel előállított kvarc minták a folyási függ-

vény érték besorolásából az erősen kohezív, kohezív, könnyen folyó és szabadon 

folyó kategóriákba esnek. A kerületi sebesség és a fajlagos őrlési munka növekedé-

sével jelentősen megváltozik a folyási függvény, értéke csökken, tehát a por folyási 

képessége egyre romlik (4. ábra). A nedves keverőmalmi őrléssel előállított kvarc 

minták a folyási feszültség érték besorolásából a kohezív, könnyen folyó és szabadon 

folyó kategóriákba esik. A feladási anyag a szabadon folyó anyag kategóriába esik, 

hiszen FF > 10. A rotor kerületi sebesség növelésével a nedves őrlés esetén a folyási 

függvény értéke csökken (5. ábra).  

 

4. ÖSSZEFOGLALÁS  

Száraz és nedves úton előállított kvarc őrlemények folyási tulajdonságát vizsgáltuk 

FT4 por reométerben. Az FT4 berendezés lehetőséget ad a por minták folyási tulaj-

donságának gyors és pontos meghatározására. A vizsgálati eredmények rámutattak, 

hogy a száraz és nedves úton előállított őrlemények folyási függvény értékei jelentősen 

eltérhetnek. A száraz úton előállított őrlemények egy része a folyási függvény értéké-

nek szempontjából az erősen kohezív kategóriába, míg a nedves úton csak a kohezív 
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kategóriába estek, tehát általánosságban a nedves úton előállított őrlemények folyási 

tulajdonsága kedvezőbb volt, mint a száraz úton előállított őrleményeké. 
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Absztrakt: A finom őrlés gyakori célja a szemcseméret csökkentése vagy a fajlagos felület 

növelése; az őrlés során azonban nemcsak ezeket a tulajdonságokat lehet megváltoztatni, ha-

nem más diszperzitási tulajdonságokat is, például a szemcsék alakját. A szemcsék alakja és 

morfológiája fontos szerepet játszik a por technológia számos aspektusában. A keverőmalom 

egy nagy energiasűrűségű malom, amelyet ipari nanoméretű részecskék előállítására hasz-

nálnak, főleg nedves üzemmódban. Ugyanakkor a keverőmalmokban a rotor kerületi sebes-

ségének és őrlőtestek méretének és sűrűségének megfelelő megválasztásával az igénybevé-

teli energia a szemcsék töréséhez szükséges érték alá csökkenthető, aminek eredményekép-

pen a szemcsék felületi koptatása és ennek eredményeképpen a felületi érdesség csökkentése 

és a gömbszerű alak kialakítása mehet végbe. Jelen tanulmányban a keverőmalmi szemcse-

alak-formálás értékelését vizsgáljuk felül, ahol az alapadatokat egy dinamikus képelemzésen 

alapuló méréssel nyertük, szemben a korábbi időigényes statikus módszerrel.  

Kulcsszavak: keverőmalom, szemcsealak, felületi érdesség 

 

 

1. BEVEZETÉS 

A keverőmalmi szemcsealak-formálás mérési és értékelési módszerét Rácz [3, 4] 

dolgozta ki. A szemcsék alakjának leírására a Feret minimumot (Fmin), Feret maxi-

mumot (Fmax), területet (Av), részecske vetített kerületét (U), konvex sokszög kerü-

letét (Uk) mérte az Axiovision Rel. 4.8. képelemző program segítségével. A kapott 

adatokból és a saját fejlesztésű arányokból a következő szemcsefelület érdességét és 

köralakúságát leíró paramétereket számolta. 

Domborúság (kovexitás) 

𝑘 = (
𝑈𝑘

𝑈
)

2

 

 

A domborúság a legkisebb konvex sokszög peremének arányát írja le, amely a ré-

szecske kontúrját, a részecske tényleges kerületére határolja. Ez a felületi érdesség 

mértéke. Sima felületek esetén a konvexitási érték k = 1 (KUYUMCU et al. 2005). 

 

Gömbszerűség aránya C = 
𝐾2

4 𝜋𝑇
 , ahol K a kerületet, T a területet jelöli. 
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Gömbszerűség hibaterülete (Fault Area of Circularity)  
 

FAC = 
4 𝐴𝑣

𝜋 𝐹 𝑚𝑎𝑥
2  

 

A gömbszerűség hibaterülete a részecske vetületi területének arányát írja le egy Fmax 

kerületű körrel. Ez a gömbölyűség mértéke. Gömb alak értéke FAc = 1. 

 

Ellipszis alak hibaterülete (Fault area of ellipsity) 
 

FAE = 
4 𝐴𝑣

𝐹𝑚𝑖𝑛𝐹𝑚𝑎𝑥 𝜋
 

 

Az ellipszis hibahelye a részecske vetületi területének arányát az ellipszis területéhez 

viszonyítva, Fmin legkisebb és Fmax legnagyobb tengellyel. Ennek az aránynak a létre-

hozásának magyarázata, hogy a tökéletesen gömb alakú részecskék alakja nem alakít-

ható ki kopással, hanem olyan tojásszerű alak alakul ki, amelynek vetülete ellipszissel 

írható le. Ideális alakjának értéke FAE = 1. Az alakleíró paraméterekből darabszám 

szerinti szemcsealak-eloszlást számított, majd az ideális 1-hez mért szórással jelle-

mezte a szemcsehalmaz alakját. A szemcsealak-leíró paramétereket ezt követően ösz-

szefüggésbe hozta az igénybevételi intenzitás és igénybevételek száma őrlési paramé-

terekkel, mely lehetővé tette az egyes alakformálási feladatokhoz szükséges optimális 

keverőmalmi üzemi paraméterek számítását. 

 

2. MÉRÉSI MÓDSZEREK 

A szemcsealakformálási kísérleteket a Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljá-

rástechnikai Intézet egyedi tervezésű és építésű tárcsás keverőmalmában végeztük. 

A keverőmalom kopásálló kerámiabéléssel és keverőtárcsákkal van ellátva. A ma-

lom rotorjára 5 db, speciális kialakítású keverőtárcsa van felhelyezve. A malom kö-

penyhűtéses, hasznos térfogata 530 cm3. Az őrlőtest töltési fok és anyag töltési fok 

minden kísérletnél állandó értékű volt, a korábbiak alapján 60 és 50%. A kerületi 

sebesség értékét 2 és 10 m/s között változtattam. Az őrlőtestek átmérője 0,4–0,6; 

0,6–0,8; 0,8–1 mm volt. Az őrlőtestek sűrűsége 3800 kg/m3 (cirkónium-szilikát), a 

0,6–0,8 mm-es őrlőtestek esetén két különböző sűrűségű töltetet is alkalmaztunk, a 

második sűrűsége 6100 kg/m3 (cirkónium-oxid, ittriummal stabilizálva). Az alkal-

mazott őrlési-alakformálási idők 0,5 és 16 perc között változtak. A feladott anyag 

mészkő volt, szemcsemérete 106–160 µm. 

A szemcsealakformáláson átesett mintákat RETSCH Camsizer X2 dinamikus 

képelemzésen alapuló szemcseméret- és alakvizsgáló berendezéssel vizsgáltuk X-

Flow diszpergáló modullal. A mérés eredményeképpen a minták szemcsealak-elosz-

lását és szemcseméret-eloszlását határoztuk meg térfogati alapon. 

A Retsch Camsizer X2 berendezés vezérlő szoftvere nem teszi lehetővé új alak-

leíró paraméterek bevitelét, ezért az értékelés első lépéseként ki kellett választani 

azon mérhető alakparamétereket, melyek alkalmasak a keverőmalmi gömbszerűsítés 

és felületi érdesség csökkentés leírására. A következő megfeleltetések születtek: 
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Gömbszerűség (C) => Sphericity (SPHT) 

Szemcse felületi érdessége (k) => Convexity (Conv_A) 

Gömbszerűség hibaterülete (FAC) => Compactness (compct)  

négyzetével egyezik meg 

 

Fontos megemlíteni, hogy a szemcse alakformálás nemcsak a szemcse tulajdonságai 

befolyásolják, hanem az őrlési paraméterek is fontos szerepet játszanak benne.  

A keverőtárcsás malom igénybevételi energiája számításához Kwade [1] egyenletét 

vettük alapul: 

𝑆𝐸𝐺𝑀 = 𝑑𝐺𝑀
3 ∙ 𝜌𝐺𝑀 ∙ 𝑣𝑡

2 

 

Az igénybevételek számát az alábbi egyenlettel számítottuk (Kwade és Schwedes [2]): 

SN = 𝐶∗∗ 𝑆𝑁𝐺  = 𝑛 ∙ 𝑡 ∙ (
𝑥2

𝑑𝐺𝑀
) 

 

3. EREDMÉNYEK 

Az 1., 2., 3. ábrákon a különböző dinamikus képelemzéssel nyert alakleíró paramé-

tereket láthatjuk az igénybevételi energia függvényében SN = 200 esetén. A felületi 

érdesség leírására alkalmazott Convexity paraméter változását az igénybevételi ener-

gia függvényében az 1. ábrán láthatjuk. Alacsony, 3*10-5 Nm igénybevételi energia 

alatt a felületi érdesség értéke csökken a halmazban, majd 7*10-5 Nm fölött folya-

matosan növekedik. A két érték közötti tartományban a mérési eredmények jelentő-

sen szórnak. 

 

 
1. ábra  

A „convexity” paraméter változása az igénybevételi energia függvényében  

SN = 200 esetén 

 

A gömbszerűség leírására alkalmazott Compactness paraméter változását az igény-

bevételi energia függvényében az 2. ábrán láthatjuk. A mérési eredmények, habár 



Keverőmalmi szemcsealak-formálás elemzése…                                      155 

 

 

jelentősen szórnak, de a vizsgált igénybevételi energia tartományban tendenciáját 

tekintve folyamatosan csökken, tehát a nagyobb igénybevételi energiák mellett 

gömbszerűbb szemcsehalmazt állítottunk elő.  

 

 
2. ábra  

A „compactness” paraméter változása az igénybevételi energia függvényében  

SN = 200 esetén 

 

A gömbszerűség leírására alkalmazott Sphericity paraméter változását az igénybe-

vételi energia függvényében a 3. ábrán láthatjuk. Az igénybevételi energia növeke-

désével a gömbszerűség szórása folyamatosan csökken, tehát egyre inkább gömb-

szerű szemcsék alkotják az anyaghalmazt.  

 

 
3. ábra  

A „sphericity” paraméter változása az igénybevételi energia függvényében  

SN = 200 esetén 
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4. ÖSSZEFOGLALÁS 

A korábban Rácz [3, 4] által kidolgozott keverőmalmi szemcsealak-formálás vizs-

gálati és értékelési módszert vizsgáltuk felül, annak érdekében, hogy az időigényes 

mikroszkópi képelemzésen alapuló mérési módszert kiváltsuk egy gyorsabb, dina-

mikus képelemzésen alapuló mérési módszerrel. Az eredmények rámutattak, hogy a 

dinamikus képelemzésen alapuló mérési metodika alkalmazható a keverőmalmi 

szemcsealak formálás leírására, a kiértékelési módszer néhány változtatását köve-

tően. A vizsgált alakleíró paraméterek összefüggésbe hozhatóak a keverőmalmi őr-

lést leíró igénybevételi energia és igénybevételek száma paraméterekkel, ami alapján 

az optimális üzemeltetési paraméterek kiválaszthatóak az egyes alakformálási fel-

adathoz.  
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Absztrakt: Hazánk kedvező geológiai adottságai miatt termálvíz az ország kiterjedt terüle-

tein feltárható, melyet jelenleg elsősorban balneológiai, energetikai és mezőgazdasági cé-

lokra használnak fel. A Magyarországon meglévő geotermikus potenciál hasznosításának 

várhatóan új lendületet fog adni a közeljövőben a Megújuló Energia-hasznosítási Cselekvési 

Terv, amelynek célkitűzése szerint 2020-ra a bruttó végső energiafelhasználás csaknem 15%-

át megújuló forrásokból fogja fedezni az ország. A megnövelt volumenű termálvíz-kiterme-

lés azonban egy mind ez idáig megnyugtatóan nem rendezett feladatot, a használt vizek el-

helyezését is hozza magával, ugyanis ezen vizek összetételükben jelentősen eltérnek a fel-

színi vizektől jellemző kémiai komponenseik és fizikai tulajdonságaik tekintetében. 

A cikkben rövid áttekintést nyújtok a hazai termálvíz-hasznosításon belül a tisztán ener-

getikai célú felhasználás jelenlegi helyzetéről, a használt termálvizek elhelyezésének gyakor-

latáról, a kapcsolódó főbb környezetvédelmi és műszaki problémákról, összegzem a további 

lehetséges vizsgálati irányokat és lépéseket.  

Kulcsszavak: termálvíz, energetikai hasznosítás, befogadó hő- és sóterhelése, víznyomás-

szint-süllyedés 

 

 

1. BEVEZETÉS  

Magyarországon a geotermikus gradiens átlagértéke 5 C/100 m (=50 C/km), amely 

a világátlag (3 C/100 m = 30 C/km) másfélszeresének felel meg (MARTON 2009). 

A felszín alatt több km mélységig megtalálható törmelékes üledékekből (homok, ho-

mokkő) vagy repedezett mészkőből, dolomitból az ország területének több mint 

70%-án minimum 30 °C-os termálvíz feltárható. Magyarországon a geotermikus po-

tenciál alulról közelítő becslések szerint is legalább ~60 PJ/év (MÁDLNÉ 2008) 

A geotermikus energia kinyerése a hőszivattyús és a mesterséges geotermikus 

rezervoárok hasznosítására épülő Hot Dry Rock rendszerek kivételével a termálvíz, 

mint hőhordozó közeg kitermelésével együtt lehetséges. A geotermikus energia 

hasznosítható közvetlen hőtermelésre, vagy villamosáram-termeléssel kapcsolt hő-

termelésre. Ez utóbbi hasznosítási mód a jelenlegi technológiai fejlettségi színvona-

lon megfelelő hatásfokon 120 C feletti termálvíz kitermelésével lehetséges, azon-

ban ilyen magas hőmérsékletű víz Magyarországon csak korlátozott kiterjedésű és 

utánpótlódású mélységi rezervoárokban áll rendelkezésre. Ezek kiaknázására az 

utóbbi években történtek kísérletek: 2017 szeptemberében átadásra került az első 

hazai kombinált ciklusú, villamosenergia- és hőtermelő geotermikus erőmű, amely 
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Turán létesült 3 MW áram-, és 7 MW hőtermelő kapacitással, illetve előkészítési 

fázisban van a Békés megyei Battonyára tervezett EGS-erőmű projektje, amely mes-

terséges geotermikus rezervoár kialakításával, termálvíz kitermelése nélkül haszno-

sítaná a geotermikus energiát, a tervek szerint 12 MW elektromos áram és 60 MW 

hőenergia előállítására.  

Ezen kísérleti jellegű megoldások mellett ma Magyarországon a geotermikus-

energia-hasznosítás jellemzően a 100 C alatti kifolyó hőmérsékletű vizet szolgáltató 

kutakból kitermelt termálvíz közvetlen hőtermelésre való használatával történik.  

A rendelkezésre álló minimum 60 PJ/év geotermikus hőmennyiségből 2006-ban 

mindössze 3,6 PJ/év hő energetikai célú hasznosítása történt (MÁDLNÉ 2008).  

Az EuroStat adatai szerint 2014-re a geotermikus energiatermelés 5,2 PJ-ra emelke-

dett, ezen felül 0,5 PJ-t tesz ki a hőszivattyús hasznosítás, így az összes földhő ere-

detű energiahasznosítás 2014-ben a megújuló forrásból származó energiatermelés 

~9%-át tette ki, amely a hazai geotermikus készlet potenciálját figyelembe véve ala-

csony aránynak tekinthető, további növekedése prognosztizálható.  

 

 
1. ábra 

Magyarország megújuló energiafelhasználása energiaforrás szerinti bontásban [PJ] 

(Forrás: Eurostat 2014) 

 

Mivel a hazai geotermikusenergia-hasznosítás döntő hányada a hőhordozó közeg, 

azaz a termálvíz kitermeléséhez kötött, a hőenergia kinyerését követően nagy meny-

nyiségű lefűtött termálvíz elhelyezéséről kell gondoskodni, a környezetvédelmi, víz-

földtani, közgazdasági szempontok, jogszabályi előírások és műszaki-technológiai 

lehetőségek gyakran egymásnak ellentmondó kritériumainak lehetőség szerint minél 

teljesebb figyelembevétele mellett. 

 

2. LEFŰTÖTT TERMÁLVIZEK ELHELYEZÉSÉNEK GYAKORLATA ÉS PROBLÉMÁIK 

A használt termálvizek elhelyezésének témakörén belül külön kell választani a tisz-

tán energetikai célra és a balneológiai célokra hasznosított termálvizek kérdését. Mi-

vel ez utóbbit a felhasználás során olyan szennyeződések érik, amely miatt a víz-

adóba való visszavezetésre nem alkalmasak, elhelyezésük felszíni befogadókba tör-

ténik. Az ennek következtében fellépő környezeti terhelés problémái jórészt 



Tisztán energetikai célra hasznosított termálvizek elhelyezési kérdései                      159 

 

megegyeznek a tisztán energetikai hasznosítású vizek felszíni elhelyezésének eseté-

vel, külön ismertetésüktől a továbbiakban eltekintünk. 

Magyarországon napjainkban a hőenergiájától megfosztott termálvíz elhelyezé-

sének jellemző módja a különböző felszíni befogadókba (tó, folyó, időszakos vízfo-

lyás) való bevezetés, ez azonban a befogadó vízminőségére és az ökoszisztémára is 

káros hatást gyakorol (HÁRS 2006). A befogadó vízminőségétől markánsan eltérő 

komponenskörrel és koncentrációval jellemezhető, magas sótartalmú, és esetenként 

nem megfelelően visszahűtött hévizek kémiai összetevői közül elsősorban a magas 

fenol, PAH-koncentráció, ammónia-, nitrit- és nitráttartalom, a magas Na-egyenér-

ték, valamint egyes fémkomponensek (As, Hg, Cd, Pb) jelenléte képezi a legjelen-

tősebb környezeti kockázatot (BARABÁS et al. 2016). Különösen időszakos vízfolyás 

befogadók esetében jellemző probléma a nagy mennyiségű, a befogadó felszíni víz-

től magasabb hőmérsékletű termálvíz által okozott hőszennyezés, amely különböző 

másodlagos szennyező folyamatok elindítója. A magasabb hőmérsékletű vízben ke-

vesebb az oldott állapotban lévő, élőlények számára felvehető oxigén mennyisége, 

ennek következtében a vízi ökoszisztéma károsodása következik be: az élővilág egy 

része (halak, kagylók) elpusztul, tájidegen fajok jelenhetnek meg a víztestben, a meder 

feliszapolódása megkezdődik. A termálvizek az időszakos vízfolyások közvetítésével 

a felszín alatti vizekbe kerülve másodlagos szikesedést is előidézhetnek, mivel magas 

sókoncentrációjuk révén a földtani közegben jelen lévő Ca2+ és Mg2+ ionokat Na+ ionra 

cserélik le. A lefűtött hévizek elhelyezése által a környezetre, felszíni és felszín alatti 

vizekre, földtani közegre gyakorolt negatív hatások csökkentése érdekében gyakran 

alkalmazott módszer a felszíni befogadóba való bevezetést megelőzően hűtőtavak-

ban való pihentetés. A tározás során csökken a hőmérséklet, a kémiai és biológiai 

oxigénigény, az ammónium- és fenoltartalom. A módszer előnyeként említendő 

meg, hogy a termáltavak közül sok az élővilág számára jelentős vízi élőhelyet jelent, 

és a Natura2000 hálózat részévé vált (pl. a szentesi termál hűtőtórendszer). Nem je-

lent viszont megoldást ez a gyakorlat a magas sótartalom kezelésében, mely a befo-

gadó flórájában és faunában jelentős gondokat okozhat, szükséges lenne az elfolyó 

termálvíz sótartalmának és egyéb, a pihentetéssel nem befolyásolható paraméterei-

nek csökkentése (HÁRS 2006). Ilyen célra alkalmas kezelési módszerek kidolgozá-

sára napjainkban is zajlanak kutatások (pl. a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 

Központ Halászati Kutatóintézetében, a Pannon Egyetem Soós Ernő Víztechnológiai 

Kutató-Fejlesztő Központban), azonban termálvizek kezelésére ipari méretekben is 

alkalmazható és gazdaságos technológia jelenleg még nem áll rendelkezésre.  

A felszíni befogadókban való elhelyezés nem oldja meg továbbá azt a problémát 

sem, amely az elmúlt évtizedekben fokozódó, a természetes úton történő utánpótló-

dást meghaladó mértékű termálvíztermelés révén egyre intenzívebben jelentkezik: a 

víztartók rétegenergiájának, víz- és nyomásszintjének csökkenését sem. Több, a ter-

málvíz hasznosítás terén nagy múlttal rendelkező térség (Dél-Alföld, Szentes és kör-

nyéke) esetében vált szembetűnő jelenséggé az üzemi vízszintek jelentős (akár 100 

m-t elérő) süllyedése. Ha egy geotermikus tároló túltermeltetése bekövetkezik, akkor 

a nagyfokú nyomásesések következtében a rezervoár feszültségviszonyai megvál-

toznak, melynek következtében akár felszínsüllyedés, talajroskadás is végbemehet. 



160                                                              Imre Marianna 

 

Ezek a folyamatok jellemzően csak a néhány cm-es nagyságrendet érik el éves szin-

ten, azonban a termeltetett geotermikus mező közelében elhelyezkedő gyengébb 

szerkezetű épületek statikailag károsodást szenvedhetnek (MÁDLNÉ 2006).  

A fenti problémakör révén került előtérbe az elhasznált hévizek egy részének 

mesterséges úton a mélységi vízadókba való visszajuttatása, a visszasajtolás. A visz-

szasajtolás célja az, hogy a felhasználás során hőenergiáját vesztett felszín alatti vizet 

hidraulikai vizsgálatokkal előre definiált, mélységi vízadóba juttassa vissza – több-

nyire abba a rezervoárba, ahonnan kivételre került – a termeltetett réteg energiájá-

nak, víz- és nyomásszintjének fenntartása céljából. Visszasajtoló kutak megfúrásával 

a hévízadó rétegek élettartama jelentősen meghosszabbodik, ezáltal a belőlük történő 

energiatermelés hatékonysága is növekszik (STEFÁNSSON 1997). A módszer alkal-

mazhatóságának határt szab, hogy a felszín alatti mélységi vizek elszennyezésének 

elkerülése érdekében visszasajtolásra csak olyan hévíz kerülhet, melynek energetikai 

hasznosítása a környezettől elzárva, zárt rendszerekben történik. 

A visszasajtolás módszerét a szénhidrogéniparban már hosszú idő óta alkalmaz-

zák a szénhidrogén mezők rétegenergiájának fenntartására. A két módszer között 

viszont jelentős, technológiai szempontból nem elhanyagolható különbség az injek-

tálásra kerülő víz kémiai összetétele. Míg a szénhidrogéniparban jellemzően ala-

csony sótartalmú vizek besajtolását végzik, addig a termálvíz kémiai összetétele a 

visszasajtolás folyamatában számos technikai nehézség forrása. 

Geotermikus termelő-visszasajtoló rendszerek üzemeltetése során gyakran ész-

lelt probléma a lehűlő vízből történő kiválások kialakulása a technológiai berende-

zések (csővezetékek, hőcserélők, szűrők) falán, ezek révén csökken a hőátadás haté-

konysága és többlet-energiaigény lép fel (besajtoláshoz szükséges nyomás és energia 

növekedése, regenerálás költség- és időigénye).  

Elsősorban porózus geotermikus rezervoárokba történő visszasajtolásra jellemző 

folyamat a kút injektálási zónájában kőzetsérülések kialakulása, melyek a visszasaj-

toló kút hatékonyságának, illetve a visszasajtolható vízmennyiség lecsökkenéséhez 

vezethetnek. Kőzetsérülésnek tekinthető minden olyan, a víztartó rétegben bekövet-

kező negatív irányú változás, amely a kutak kiképzése, illetve a réteg termeltetése 

vagy a visszasajtolás során a vízadó kőzetek áteresztőképességének csökkenéséhez 

vezet. Természetes körülmények között az ásványi anyagok és a pórusok felszínéhez 

gyengén kötött finom szemcsék a pórusokat kitöltő folyadékkal egyensúlyban van-

nak. Egy visszasajtoló kút üzembe állításával ez az egyensúlyi állapot megbomlik, a 

kőzeteket alkotó ásványi anyagok oldatba kerülhetnek, a pórusok felszínéről finom 

szemcséjű részecskék is leszakadhatnak és a pórusfolyadékba jutnak. A folyamat 

révén a pórustérben található finom szemcsefrakciójú részecskék és mobilizált ionok 

kölcsönhatásba lépnek egymással, a vízadó kőzetanyagának sérülését okozva (CI-

VAN 2007). 

Jellemzően repedezett geotermikus rezervoárok esetében léphet fel a termális áttö-

rés jelensége. Termális áttörési időnek azt az időtartamot tekintjük, mely alatt egy ter-

melőkút vizének hőmérséklete csökkenni kezd a közelében működő visszasajtoló kút 

által a rétegbe lejuttatott, alacsonyabb hőmérsékletű termálvíz hatására (MÁDLNÉ 

2006). A folyamat révén csökkenhet a rezervoárból kinyerhető geotermikus energia 
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mennyisége, amely a rendszer hatékonyságát csökkenti. Elkerülésére a termelő-visz-

szasajtoló kútpárok egymásra hatásának fokozott monitorozásával, lehetőség szerint 

több, akár eltérő mélységközre szűrőzött visszasajtoló kút telepítésével van lehetőség. 

A vázolt technológiai problémák a visszasajtoló rendszerek telepítésének egyéb-

ként is jelentős beruházásigénye mellett olyan további költségeket jelentenek az üze-

meltetés folyamán, amelyek a geotermikusenergia-termelés gazdaságosságát veszé-

lyeztetik. A geotermikus energia hatékonyabb és gazdaságos felhasználását teszik 

lehetővé a geotermikus kaszkádrendszerek, amelyekben többlépcsős hőhasznosítás 

történik: a geotermikus hálózatra a különböző hőigényű fogyasztók a hőigény csök-

kenő sorrendjében vannak rákapcsolva. Tipikus kaszkádrendszer felépítésben a ki-

termelt (50–100 C hőmérsékletű) termálvíz első lépcsős hasznosítása hőközpontok-

ban történik, a hőenergiával épületek, mezőgazdasági fóliasátrak, üvegházak fűtése 

valósulhat meg. A hőközpontban ~20–30 C hőmérsékletre lehűlt termálvíz (vagy 

egy része) a továbbiakban termálmedencék töltésével balneológiai hasznosításra ke-

rülhet, illetve alkalmas a nem termálvizes medencék temperálására. A balneológiai 

hasznosításból kikerülő mennyiség hűtőtóban vagy felszíni tartályban való pihente-

tést követően a felszíni befogadóba kerül, míg a tisztán energetikai célra hasznosított 

mennyiség zárt rendszerben visszainjektálásra kerül a vízadó rétegbe. Hasonló rend-

szerben számos geotermikus kaszkád vagy közműrendszer épült ki a 2000-es évek-

ben, elsősorban a Dél-Alföld kiemelkedő geotermikus potenciállal rendelkező tele-

pülésein: Mórahalmon, Kistelken, Makón, Csongrádon, Hódmezővásárhelyen, Sze-

geden, Orosháza-Gyopárosfürdőn. Ezen rendszerek üzemeltetési tapasztalatai újabb 

adatokkal szolgálnak a geotermikus visszasajtoló rendszerek technológiai problémá-

inak megoldásához, ezáltal hozzájárulhatnak az üzemeltetési költségek csökkentésé-

hez, a gazdaságosság javítása nélkül segítheti a geotermikus energia korszerű hasz-

nálatának elterjedését. Az 1993-ban kiépített, és 2008-ban további egy visszasajtoló 

kúttal kiegészített Hódmezővásárhelyi Geotermikus kaszkádrendszer esetében vég-

zett biológiai-bakteriológiai vizsgálatok rámutattak a kémiai összetétel és a techno-

lógiai sor (műtárgyak, tartózkodási idő) szerepére a szerves eredetű lerakódások által 

okozott szűrőeltömődések megjelenésében (OSVALD et al. 2018.), amely ígéretes 

kutatási irány lehet a geotermikus rendszerek működésének optimalizálásában. Szin-

tén előrelépést jelenthet új vízkezelési eljárások megjelenése, amelyek alkalmazásá-

val a szűrőeltömődések mértéke csökkenthető lehet.  

 

3. KÖVETKEZTETÉSEK 

Hazánk termálvizekben gazdag ország, de annak érdekében, hogy ennek a természeti 

erőforrásnak a hasznosítása nagyobb mértékben, és a jelenleginél fenntarthatóbb for-

mában történjen, szükség van a kitermelt termálvíz minél sokrétűbb tudatos felhasz-

nálására, a pazarlás megszüntetésére, illetve a visszatáplálás hatékonyságának javí-

tására. A termálvizek közvetítésével felszínre hozott geotermikus energia csak a víz-

készletek utánpótlódásának vagy visszatáplálással segített utánpótlásának megléte 

esetén tartozik a megújuló energiaforrások közé. A visszasajtolás előnye, hogy a ré-

tegenergia fenntartásával hozzájárul a rezervoárok nyomásának fenntartásához, 
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ezáltal azok élettartalma megnő. Több geotermikus mező esetében, ahol hosszú idők 

óta üzemeltetnek visszasajtoló kutakat, a hévízadó rétegek vízszintjeinek stabilizá-

lódását, néhol pedig lassú emelkedését is megfigyelték (KUN et al. 2008). A termál-

víz zárt rendszerű energetikai hasznosítása esetén a fenntartható víztermelés biztosí-

tása érdekében törekedni kell a hévízadóba történő visszajuttatásra, a folyamat opti-

malizálása érdekében további kutatásokat kell folytatni a visszasajtolási technológia 

továbbfejlesztése érdekében. A geotermikus energiahasznosítás gazdasági előnyei a 

környezeti károk, a környezetterhelés minimalizálásával akkor valósítható meg, ha 

biztosított a környezetkímélő víz elhelyezés, amely többségben visszasajtolást jelent 

(HÁRS 2006). 
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Abstract: Nowadays, energy is the most important resource for the development of human 

life, especially renewable energies like geothermal energy. Although many countries have 

the necessary potential a progress is scarce in this area. Geothermal research in Ecuador be-

gan in 1979, finding during this initial phase good potential areas for geothermal energy. 

However, due to political and financial reasons little progress was made. Eight geothermal 

prospects and one prospective binational project are being considered in mainland Ecuador, 

as well as one amazing prospect in islands off the coast of Ecuador. 
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INTRODUCTION  

Energy is important for human activities and its consumption has been increasing 

continuously due to population increase, industrialization and higher standards of 

living (HARSH–SUKANT 2007). Nowadays knowledge of the environmental impacts 

and climate change caused by fossil energies have made necessary the development 

of renewable forms of energy like geothermal, wind, solar, marine, etc. (GLASSLEY 

2014).  

Geothermal energy takes advantage of the heat in the Earth’s interior, with this 

geothermal heat taking different forms. The four main kinds of geothermal systems 

are hydrothermal, hot dry rock, geopressured and magmatic. (UECKERMANN 2008).  

The first kind of energy uses the caloric energy of hot rocks or shallow magma 

bodies located at depths of few hundred meters to few kilometers, so as to obtain hot 

water or steam that is finally brought to the surface through drilled boreholes that 

create wells (HARSH–SUKANT 2007). The geothermal power depends on the temper-

ature and depth of its sources, the rock chemistry and the abundance of groundwater. 

Depending on the temperature, there are two types of geothermal resources: those 

with temperatures higher than 200 ⁰C degrees, found in volcanic regions and islands 

chains; and others with moderate-low temperature, 50 to 200 ⁰C, as found in most 

continental areas (HARSH–SUKANT 2007).  

The first kind of geothermal resource can be gainfully used to generate electric 

power. In Ecuador, a South American country with more than 40 active volcanos 

and a geothermal potential estimated at 3,000 MWe1, the exploitation of geothermal 

resources is unfortunately restricted to bathing resorts, balneology and swimming 

pools (5.16 MWt per year). Although geothermal is not fully exploited, a promising 

future for development of this type of energy is still possible in the medium and long 
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term. (LLORET–LABUS 2014) The following chapters are intended to deepen under-

standing of geothermal energy development in Ecuador. 

 

1. HISTORICAL REVIEW OF ECUADORIAN GEOTHERMAL ENERGY  

Geothermal research in Ecuador began in 1979 with the Geothermal Investigation 

Project, whose main objective was to recognize geothermal areas with high enthalpy 

for electricity generation. This study comprised two stages. The first one was based 

on field surveys to obtain geological, petrological and volcanological details along 

the Ecuadorian Andes where there had been recent volcanic activity. The second 

stage was focused on hydrogeology analysis, based on assessment of the country’s 

regional hydrogeological conditions (OLADE 1978). 

Unfortunately, all geothermal studies ceased in 1993 due to political and financial 

reasons.  But between 1996 to 1998, the project Development of Geothermal Re-

sources in Latin America and the Caribbean was carried out. It aimed to strengthen 

the institutional and legal capacity of government bodies to promote a sustainable ex-

ploitation of geothermal resources in Latin America. Ecuador was listed as the prime 

candidate due to its high resource potential, estimated at 534 MWe, and the country 

formally requested technical assistance from CEPAL to develop a strategy for future 

exploitation of geothermal resources up to 1999 (LLORET–LABUS 2014). 

In 2002, geothermal studies ran out of funding due to an internal financial crisis. 

Nevertheless, five years later, diversification of the energy network became a na-

tional policy and all attention was put again on geothermal energy due to to its high 

potential.  In 2008, CONELEC obtained an assessment of all geothermal prospects 

from 1979 up to the present. This report assessed the prefeasibility stage of Chalupas, 

along with a list of 22 areas of geothermal interest based on previous studies. 

In 2010, the Minister of Electricity and Renewable Energy carried out Plan for 

the Development of Geothermal Resources, which emphasized electricity generation 

purposes, ranking national geothermal based on potential. Nowadays, there are ad-

ditional studies underway regarding the drilling of exploration wells to prove the 

resource’s potential (LLORET–LABUS 2014). 

 

2. GEOTHERMAL RESOURCES AND POTENTIAL 

The following details the comprehensive geological, geochemical and geophysical 

surveys, conceptual models, risk assessment and location of geothermal prospects in 

Ecuador, according their different stages. 

 

2.1. Chachimbiro geothermal prospect 

This prospect is located about 20 km west of the city of Ibarra in the province of 

Imbabura. The area straddles the Cotacachi – Cayapas Ecological Reserve. A poten-

tial of 113 MWe has been estimated, based on interpretation of surface data using 

volumetric heat-in-place method (INECEL-OLADE 1987). 
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2.2. Chacana geothermal prospect 

Chacana is in the province of Napo and is defined by three areas of hot springs known 

as Cachiyacu, Jamanco and Termas de Papallacta. A statistical, assessment of re-

source size indicates a resource power of 3 to 26 MWe for Jamanco and 7.6 and 83 

MWe for Cachiyacu (PILICITA 2013).  

 

2.3. Chalpatán Geothermal Prospect 

The Chalpatán prospect consists of about 12 warm springs (26 to 36 ºC) of Na-Ca-

bicarbonate, expressed as an outcropping within the Chalpatán caldera in the prov-

ince of Carchi. Final calculations indicated 1.85 km3 of hot water at 70 ºC, repre-

senting a potential energy resource of 484,000 GWh2. The resource is not suited 

for commercial electricity production; however, its direct potential is readily ap-

plicable to greenhouses, fish farming, space heating, dairy industry and spas 

(MEER/ CELEC/INP/CGS 2013). 

 

2.4. Tufiño – Chiles geothermal prospect 

Tufiño – Chiles is located in the province of Carchi (Ecuador) in the Nariño department 

(Colombia). The volcanoes of Chiles and Cerro Negro de Mayasquer constitute the 

main heat sources. They form 55 °C acid hot springs as is showed in Table 1. Also, 

gas geothermometers indicate reservoir temperatures as high as 230 °C, with a pro-

duction-drilling target depth of 1,000 to 1,500 m.  

The Tufiño prospect has an estimate 138 MWe, based on surface data using the 

volumetric heat-in -place method. It is currently a Bi-National Geothermal Project, 

managed jointly by ISAGEN of Colom-

bia and CELEC EP of Ecuador (Elec-

troguayas 2009). 

 

2.5. Cuenca geothermal prospect 

The Baños de Cuenca hot springs are in 

the province of Azuay and have a temper-

ature of about 75 °C. Future work for this 

prospect might consider geophysical sur-

veys and the drilling of deep exploration 

holes to tap geothermal energy for direct 

uses, which have high demand in the area 

(INER/SYR 2014). 

 

Figure 1 

Location of geothermal areas in main-

land Ecuador  

(BEATE–URQUIZO 2015) 
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2.6. Guapán geothermal prospect 

Guapán is comprised of several hot springs, with temperatures up to 49.6 °C, and 

located very close to the province of Azogues, as is showed in Figure 1 (BEATE–

URQUIZO 2015). 

Table 1 

Information on principal hot spring waters  

from several geothermal areas of mainland Ecuador  

(BEATE–URQUIZO 2015) 

 
 

 

2.7. Chalupas geothermal prospect 

The Chalupas caldera floor is located in the province of Napo. It is likely that the 

resource is deep-seated, favoring the drilling of 1 to 1.5 km exploration slim holes 

to test its temperature. Its potential is estimated at 283 MWe, based on interpretation 

of surface data applying the volumetric heat-in-place method (Electroguayas 2009). 

 

2.8. Chacana – Oyacachi 

This prospect is defined as a series of hot springs of bicarbonate nature at 46.5 ºC, 

close to Oyacachi. The heat source is likely related to post-caldera rhyolitic domes 

and obsidian flows, making necessary an exploratory slim hole reaching at least 

1,000 m to measure deep temperatures and sample circulating fluids. Estimates of 

100 MWe have been given for the Oyacachi resource using the volumetric heat-in-

place method (Electroguayas 2009). 

 

2.9. Chimborazo geothermal prospect 

This prospect is located in the province of Chimborazo. Only one hot spring exists 

in the area, with a temperature of 47 °C and dilute neutral chloride chemistry. How-

ever, the fluids show water-rock equilibrium and indicate deep reservoir tempera-

tures between 120 and 150 °C. Still, no geophysical survey has yet been undertaken 

(BEATE–URQUIZO 2015). 

 

2.10. Alcedo geothermal prospect 

Alcedo is located on Isabela Island, in the Galápagos Archipelago, and is notable for 

strong geothermal fumaroles discharging vapor at 97 °C (superheated at 130 °C). 

Empirical gas geothermometry indicates temperatures of 260 to 320 °C for this 

 Hot Spring T(°C) pH Na(ppm) K(ppm) Ca(ppm) Mg(ppm) HCO3(ppm) Cl(ppm) SO4(ppm) Elevation (m) 

Tufiño 2 53.0 5.90 149.0 34.0 100.0 70.6 350.0 110.0 550.0 3530 

Chachimbiro 1 51.2 6.90 969.9 117.7 86.6 44.2 250.0 1611.3 32.9 2531 

Chacana 3 (Cachiyacu) 64.6 6.39 915.7 79.8 106.4 33.1 672.0 1352.5 114.8 3910 

Tungurahua 1 (La Virgen) 52.7 6.43 500.5 77.8 205.2 403.8 1591.5 390.3 1518.1 1820 

Baños Cuenca 1 74.5 6.83 648.3 54.3 196.0 24.1 640.2 840.9 228.1 2704 

Portovelo 52.4 7.94 438.4 137.0 152.9 0.1 27.4 789.5 247.1 661 



Geothermal Prospect in Ecuador                                                167 

 

intracaldera reservoir, which is probably capable of producing up to 150 MWe. How-

ever, there are some problems for anyone intending to explore and exploit this re-

source, as producers must obey strict environmental regulations. This area also suf-

fers from a lack of any infrastructure, with only a few power sources, no transmission 

lines, and little or no water for drilling. If power is developed, it would probably be 

necessary to arrange for underwater transmission lines to load centers in other nearby 

islands in the Galápagos (BEATE–URQUIZO 2015). 

 

SUMMARY 

Geothermal research in Ecuador was carried out for first time in 1979 by different 

public and private organizations, with the main objective of identifying geothermal 

areas where there was high enthalpy. Among the geothermal sites which were con-

sidered promising for electricity generation: Tufiño, Chachimbiro, and Chalupas. In 

1981, some geological, geochemical and geophysical studies were carried out to as-

sess these prospects, but political and financial reasons delayed further work. Nev-

ertheless in 2010, such studies were carried again, with the aim of seriously ranking 

various geothermal prospects, based potential electricity generation purposes. Cur-

rent studies along these lines are underway and involve drilling exploration wells to 

prove resource potential. There is a current Bi-National Geothermal Project being 

conducted with Colombia in Tufiño – Chiles. Other geothermal prospects with the-

oretical potential for electricity production: Chachimbiro with 113 MWe, Chacana; 

Jamanco with a potential of around 13 MWe; Cachiyacu with 39 MWe potential; 

Chalupas with potential estimated at 283 MWe; Chacana – Oyacachi, estimated at 

100 MWe; and Alcedo with a production potential of up to 150 MWe. There are also 

sites like Chalpatán, which has 12 warm springs that can be used directly for green-

houses, fish farming and spas. Other prospects like Baños de Cuenca hot springs, 

Guapán hot springs and Chimborazo need more detailed studies. 
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Abstract: Groundwater plays a central part in sustaining ecosystems and enabling human 

adaptation to climate change. The importance of groundwater in water and food security will 

intensify under climate change as climate extremes intensify and become more frequent that 

is droughts and floods. Enhancing underground storage of water is a practical measure to 

augment the availability of fresh water for future use and to reduce vulnerability to climate 

change. The objective of this article is to give an insight into what is managed or artificial 

aquifer recharge and to give examples of this structures in use worldwide. 
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1. INTRODUCTION 

According to the National Groundwater Association, the earth’s total groundwater 

supply can be estimated to be approximately 23 million cubic kilometers (GLEESON 

et al. 2015). Out of the total sources of water in the world, 99% is not fit for human 

consumption, the remaining 1% is fit for human consumption. The percentage that 

is fit for human consumption 69% comes from glaciers and icecaps, groundwater 

takes up 30% and the remaining 1% comes from lakes and rivers. Groundwater re-

sources is the leading supplier of drinking water all over the world surpassing surface 

water (SZUCS et al. 2015). For example in Europe approximately 74% of the drinking 

water comes from groundwater as compared to 95% in Hungary (SZUCS et al. 2015). 

 

Groundwater resources if managed and utilized well are vital for; 

• Poverty reduction/ livelihood stability, 

• Risk reduction; both economic and health, 

• Increased agricultural yields as a result of reliable water for irrigation (43% 

of total water used is from groundwater), 

• Increased economic returns, 

• Access to drinking water supply for everyone, 

• Improved sustainability of wetlands and rivers. (GALE 2005)  

 

The (IPCC 2007) defines climate change as, “the state of the climate that can be 

identified (e.g. using statistical tests) by changes in the mean and/or the variability 

of its properties, and that persists for an extended period, typically decades or 

longer. It refers to any change in climate over time, whether due to natural 
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variability or as a result of human activity.” Climate change is expected to signifi-

cantly affect the world this will be felt through modified weather patterns TREIDAL 

et al. 2012). How this will affect the human population is through the water resources 

which include groundwater resources and disasters for example floods and droughts 

(TAYLOR et al. 2013). The immediate human response that we can clearly see that is 

as a result of climate change is increased groundwater abstraction which has been 

brought about by frequent drought (GURDAK et al. 2015).  

Enhancing underground storage of water is a practical measure to augment the 

availability of freshwater for future use and to reduce vulnerability to climate change. 

This is where Managed Aquifer Recharge (MAR) comes in by being part of a wider 

approach in policy development and water resource management, it looks into ad-

dressing demand at the same time quality and supply aspects of the groundwater 

(GALE 2005). 

 

2. MANAGED AQUIFER RECHARGE 

It is known that aquifers are replenished naturally through rain infiltration through 

the soil, rock and also from surface water bodies (river, streams, and lakes) (GALE 

et al. 2006). It is also naturally recharged by upstream and discharged by down-

stream. The upstream areas are mountain peaks, where precipitation and hydraulic 

heads are higher as compared to the lowland regions (PONCE 2006). Human activi-

ties, which enhance groundwater recharge can categorized as below; 

• Unintentional or Incidental – for example through land clearing, deep seepage 

in irrigated areas and leakage from water and sewer pipes and storm drains, 

• Managed – through interception in the riverbed, direct infiltration through 

wells or trenches, and indirect infiltration from the land surface (DILLON et al. 

2009). 

 

MAR involves building infrastructure and /or modifying the landscape to intention-

ally enhance and treat water in aquifers. Previously the term “artificial recharge” was 

used but due to the negative association surrounding the word artificial the term 

managed aquifer recharge is currently more prevalent (DILLON et al. 2009). Some of 

the common reasons for using MAR include; 

• Replenishing and re-pressurizing depleted aquifers, 

• Controlling saltwater intrusion or land subsidence, 

• Maintain wetlands 

• Improving water quality through pretreatment before recharge and at time 

post-treatment after recovery of the water, this will aid groundwater – depend-

ent ecosystems (GALE et al. 2006). 

 

MAR on its own is not a cure for over-exploited aquifers but enhances volumes of 

groundwater abstracted. It however plays an important role as part of measures that 

will control abstraction, rainwater harvesting and handle the quantity and quality of 

groundwater bodies (GALE et al. 2006; JAKEMAN et al. 2015, 413–434). Despite its 
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obvious economic and ecological benefits acknowledged by hydrogeologists, MAR 

is perceived to be rather costly and potentially risky because of its unseen compo-

nents. The potential of MAR applications should be preliminary assessed before field 

activities are carried out. A carefully carried out feasibility assessment weighing all 

aspects of MAR implementation, will dispel uncertainties and overall cost of carry-

ing out the implementation (DILLON et al. 2009).  

 

3. TYPES OF MANAGED AQUIFER RECHARGE 

There are different types of recharge methods, but they all depend on the type of 

aquifer available for storage. There are two main types of aquifers confined and un-

confined. Injecting water via wells is best suited for confined aquifer and basins and 

galleries or threnches are best suited for unconfined aquifer (DILLON et al. 2009). 

  

 
Figure 1  

Scheme of Enhanced Infiltration 

(GALE 2005) 

 

As illustrated in Figure 1 above the recharge methods are; 

• Aquifer Storage and recovery (ASR), 

• Aquifer storage, transfer and recovery (ASTR), 

• Induced bank infiltration, 

• Spreading methods – Infiltration ponds and basins, flooding, ditch, furrow, 

drains, irrigation, 
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• Well, shaft and borehole recharge – deep well injection, shallow well/shaft/pit 

infiltration, 

• In channel modifications – recharge dams, sub-surface dams, sand dams, 

channel spreading, 

• Runoff harvesting – barriers and bunds, trenches. (GALE 2005) 

 

4. IMPLEMENTING MAR PROJECTS 

According to the India Central Groundwater Board (CGWB 2000), before the MAR 

structures are implemented one has to follow the criteria for selecting the potential 

areas. These areas have to meet the following criteria; 

• Availability of source water in space and time for example surface run-off, 

stormwater, river/lake water, rainwater harvesting and treated waste water, 

• Sites which have suitable hydrogeological environment for creating the sub-

surface reservoir, 

• Groundwater levels are declining on a regular basis, 

• A substantial amount of the aquifer has been de-saturated, 

• During the dry season quantity of aquifer is inadequate, 

• Saltwater intrusion, 

• Climatic conditions of the area. 

 

MAR projects have numerous advantages (as explained above), but they also face 

some disadvantages for example; clogging, formation damage to the aquifers, oper-

ational issues, cost of implementation, unreliable source of water, and unwanted con-

tamination of the aquifer (CGWB 2000). Table 1 indicates some examples of MAR 

projects around the world. 

 

Table 1 

 Examples of MAR Projects Aiding In Climate Change Adaptation 

Location Project 

1. China In history some of the first examples of groundwater recharge can be 

identified in China. During the Qin Dynasty (221 – 206 B.C.) they 

dug wells and use river water for recharge, with the aim of raising 

the groundwater levels to aid in irrigation (WANG et al. 2010).  

2. California In 1936 the Orange County Water District OCWD started using the 

MAR to recharge the over-exploited aquifer at the same time to en-

sure constant water supply during the drought period. Today this pro-

ject is one of the most successful, because it has doubled the yield of 

the groundwater basin using the district’s Groundwater Replenish-

ment System. 

3. Balochistan, 

Pakistan 

Due to over exploitation of the only reliable water source in Balochi-

stan the groundwater withdrawal surpassed recharge. This brought 

about drying of wells and springs. This was brought about by in-

crease in population, expansion of the agriculture sector and indus-

tries. To remedy this the Pakistan Council of Research in Water 
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Location Project 

Resources (PCRWR) proposed the construction and operation of low 

cost leaky dams. The dams acted as a checker for the water run-off 

by reducing its velocity and maximizing on the rainwater reaching 

the aquifer. This allowed for storage for future use and minimizing 

on evaporation losses which are usually high (GALE 2005). 

4. Potential for 

MAR from 

Urban Storm 

water in a 

Suburban 

Area of SA, 

Australia 

The main aim of the use of MAR was to store fresh urban storm wa-

ter runoff during the wet season for use in irrigation during the dry 

season in a relatively Mediterranean climate. The project would also 

supply drinking water thus reducing state supply and hence offered 

security for a system that had little storage capacity and was drought 

prone. The method to be used is aquifer storage and recovery 

(ASR), through borehole injection because the aquifer originally 

contained brackish groundwater. 

The storm water is collected and treated in detention basins and wet-

lands with the aim of improving the quality of the source water sup-

ply and the wetlands help in flood mitigation. Some of the factors 

they had to look out for when choosing the site for ASR structures 

were the site should have high yielding wells and high transmissivi-

ties. The reason why a site with low permeability is because this 

would lead to increased capital and operating costs, due to additional 

water treatment to prevent clogging (GALE 2005; JAKEMAN et al. 

2016, 439–441). 

5. Hungary – 

Bank filtra-

tion 

The water supply for Budapest is entirely relied on river bank filtered 

water from Danube. It is noted that the abstracted amount is far less 

than the discharge of the river therefore the limitations on the re-

source is minimal. This method offers high security considering the 

sensitivity of groundwater to climate change. As compared to direct 

abstraction from the surface, bank filtered water helps reduce water 

treatment requirements. The water is used for drinking, industrial use 

and irrigation (GALE 2005, 32).  

 

 

5. CONCLUSION 

It is realized that research and broader interest in the climate adaptation involving 

groundwater are increasing over the years (GREEN et al. 2011). Climate change is a 

phenomenon that is affecting us on a daily basis with drastic changes in weather 

patterns the livelihood of people is being affected. The world is experiencing ex-

tended drought and wet periods and increased human population and activities, 

which is putting a strain on surface water supply. This has resulted to people and 

nations looking towards groundwater for water supply, which is putting a strain on 

this valuable resource.  

This is where MAR comes in as one of the methods that is making an impact in 

climate change adaptation. It may be considered costly to implement the projects and 

for some people it is considered mainly for the wealthy countries in the world. How-

ever with the advancements in technology the MAR structures are becoming more 
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affordable. There are various examples of these projects at work all over the world 

for example in Australia, which has done tremendous work in their country in this 

area, with projects ranging from basin recharge to injection wells.  

The main aim of this paper is to give an insight into what is Managed Aquifer 

Recharge and some of the examples of this technique in practice all over the world. 
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nide contamination of the river Tisza at the beginning of 2000. 
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1. INTRODUCTION 

At the beginning of 2000, the world focused on the River Tisza in Central-Eastern 

Europe (WWF 2002). During the night of January 30. 2000 in the northern part of 

Romania (near the city of Baia Mare) thanks to a period of heavy rainfall and the 

melting of a 60 cm thick snow layer led to a 25 m breach in the dam embankment of 

mine reprocessing facility. So, about 100,000 m3 suspension flooded land close to 

the pond in 11 hours and flowed through de-watering channels into the river Lapus, 

and from there into the Szamos, Tisza and Danube rivers. Thus, it caused a huge 

damage in the ecosystem and in the economy (WWF 2002). 

This report aims to demonstrate of the change of water chemistry after the Baia 

Mare accident and presentment the consequences of Baia Mare events. 

 

2. CHARACTERISTIC OF CYANIDE 

First of all, we have to know more about cyanide. The cyanide is the very simple, 

made up of carbon and nitrogen atoms, with one negative valency, complex root. It 

appears in the environment from natural processes and industrial activites, too. It is 

generally found in combination with other chemicals (in compounds). In gas form – 

HCN (hydrogen cyanide) – is very toxic, dissolved in ionic or salt form – NaCN 

(sodium cyanide) KCN (potassium cyanide) – is less toxic. (WWF 2002; FOLDESSY–

BOHM 2002) 

HCN is a colourless, high volatility and almond-like odour liquid, while NaCN and 

KCN are white solids which, in damp air, get an almond-like odour (WWF 2002). 

Cyanide does not remain in the environment for long and does not accumulate in 

sediments or organisms (WWF 2002). 
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3. THE REASON OF USING CYANIDE 

The gold occurs very rarely in a directly usable form. Extraction and processing of 

low gold content ore deposit (0,5–10 ppm) give more than 90% of the world produc-

tion. Everywhere in the world, the gold is got from the low gold content, non-sul-

phide ores by cyanide treatment: 
 

4 An + 8 NaCN + 02 + H20 – 4 NaAu(CN)2 + 4 NaOH 

4 An + 8 KCN + 02 + H20 – 4 KAu(CN)2 + 4 KOH 

 

After the cyanide treatment, there are 2 process, that use for the extraction of gold: 

separating gold using zinc dust and dissociation to activated charcoal. In the practice, 

the use of active carbon spread from 1970. Thus today everywhere in the world use 

this process. (FOLDESSY–BOHM 2002) 

After the cyanide treatment, the wastes containing residual solvents must be con-

centrated. From these concentrated wastes extract the cyanide, and the cyanide-free 

wastes flow into the outer tailings dam. The extracted cyanide fluid return to the 

cyanide treatment. If cyanide is not removed after the cyanide treatment (such as 

Baia Mare), the wastes, which flow into the outer tailings dam, contain significant 

amount of cyanide waste, too. (FOLDESSY–BOHM 2002) 

 

4. CYANIDE WAVE OF BAIA MARE ACCIDENT 

From January 31, continuously checked the concentration of cyanide in the rivers in 

the control sections (see Table 1) (WWF 2002). 

 

Table 1 

Characterictics of the cyanide wave in the control sites (WWF 2002) 
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Figure 1  

The Tisza river sampling sites (WWF 2002) 

 

The competent company, Aurul informed the local and national authorities, and 

started the remediation with sodium hypochlorite. The local Romanian authorities 

were notified about ban of the using of river water and the water quality control had 

begun. After being warned, in Hungarian the local authorities and organisations pre-

pared for the pollution. They developed defence action plan to minimise its impact 

(eg. closure of outflow sluices and filling of the Kiskore reservoir) and continuously 

checked on the water quality. And so, it contributed to speed up the wave of pollution 

thus reduced damage. (WWF 2002) 

The first measurement was in January 31 at 11 a.m in Cicarlau (in the Szamos). 

The peak concentration reached 32.6 mg/l in the Szamos. It was 30 mg/l at Tunyog-

matolcs and 22.5 mg/l at Olcsvaapati. Dilution effect of Tisza cause that the peak 

concentration was smaller in the Tisza. Thus, the same amount of pollution in the 

bigger body of water cause smaller concentration. It was testified by the maximum 

cyanid concentration, which was 10–15 mg/l in the Tisza. This concentration con-

tinuously decreased thanks to its tributaries and Kisköre reservoir. According to Feb-

ruary 1 measurement, there was not cyanide in the Tisza. The front of pollution 

reached Zemplénagárd in February 4. At Balsa in February 5 at 8 a.m 12.4 mg/l, 

while at Tiszalök in February 6 at midnight 3,7 mg/l was the peak concentration. At 

Polgar, the peak concentration was 3.9 mg/l, in February 6 at 12 a.m, while in Ti-

szakeszi appeared the pollution in February 7 with 3.9 mg/l value. (terra.hu 2010) 

http://terra.hu/
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The pollution turned up in the water of Eastern Channel, and thanks to imperfect 

closure of Tiszakeszi sluice, the contaminated water flowed to the alpine section. 

It threatened water supply system of Debrecen and surrounding settlements. Thus, 

professionals lifted the contaminated water into the West Channel. In this channel 

the contamination was present for 5 days, and its values was over than 1.6 mg/l. 

(terra.hu 2010) 

Between Tiszafüred and Tiszaug, the Hungarian professionals did measurement 

from February 7 to February 10. The peak concentration was 3.4 mg/l in February 7 

at Tiszafüred. Thanks to Kisköre damming, the values of the cyanide pollution were 

less than 3 mg/l in the other points. Under Kisköre on February 8 2.2 mg/l, at Nagy-

koru on the same day, at 2 p.m 2.3 mg/l, at Szolnok at 10 p.m 2.3 mg/l, at Vezseny 

in February 9 2.3 mg/l, while at Tiszaug in February 10 at midnight 2,8 mg/l were 

the value of peak concentration. (terra.hu 2010) 

In the lower section of the river Tisza the measurement begun in February 9 at 8 

p.m. At Csongrád, the contamination appeared in February 10 at midnight, and reach 

the maximum value (2.9 mg/l) at 12 a.m. At Mindszent in February 10 at 8 p.m 2.0 

mg/l, at Szeged in February 11 at 8 a.m 1.7 mg/l was the peak value of pollution. At 

Tiszasziget the peak concentration was measured at 12 a.m which values was 1.49 

mg/l. The contamination left Hungary in dawn of February 13. According to mass 

balance the whole mass of cyanide which appeared in the polluted areas approxi-

mately was 130–175 t. (terra.hu, 2010) 

The pollution reached Danube, too, but the peak concentration much lower than 

in the Tisza, due to bigger body of water. 

Concentration of dissolved heavy metals were measured, too. The concentration 

of copper was the highest concentration, but the concentration of zinc, leader and 

silver were also higher than the natural concentration. The value of copper reached 

18 mg/l at Csenger in February 1 at 6 p.m. It was 180 times the health limit. At 

Olcsvaapáti the maximum pollution was 16 mg/l. In the Tisza, the highest concen-

tration was 7,400 mg/l at Lónya. The values of copper decreased continuously, 

thanks to the dilution effect. Thus, at Záhony 6.8 mg/l, at Tuzsér 4.2 mg/l, at 

Dombrád 6.1 mg/l, at Tiszabercel 3.1 mg/l, at Balsa 5.9 mg/l, at Tiszalök 4.4 mg/l, 

at Polgar 4.1 mg/l, at Tiszakeszi 3.7 mg/l, at Csongrád 2.4 mg/l, at Mindszent and at 

Szeged 1.6 mg/l, and at Tiszasziget 1.1 mg/l was the copper concentration. The high-

est value of zinc was 0.95 mg/l at Csenger. (terra.hu, 2010) 

After contamination, the amounts of cyanide and copper were observed. The 

value of cyanide was lower than the detection limit, at every sampling space in every 

time, and the copper value was the same than before pollution. (LASZLO 2000) 

Metal cyanide complexes, which form the major part of the contamination, have 

well solubility in the water, and they are stable in generally characteristic chemical 

composition of surface water. Due to this, the total amount of cyanide and heavy 

metals left Hungary and did not accumulate in sediments. (terra.hu 2010) 

 

 

 

http://terra.hu/
http://terra.hu/
http://terra.hu/
http://terra.hu/
http://terra.hu/


180                                                                Mónika Kajtár 

 

5. OTHER ACCIDENTS WHICH WERE CAUSED BY CYANIDE 

Table 2 

Other accidents which were caused by cyanide [FOLDESSY & BOHM 2002] 

Date Location Cause and consequence of accident 

1982 Zortman-Landusky  

(Montana, USA) 
• Escapement of technological cyanide 

• Drinking water pollution 

1992 Summitville  

(Colorado, USA) 
• Escapement of technological solution 

• Permanent heavy metal pollution on the Ala-

mosa river 

1995 Omai (Guiana) • Damage to the reservoir dam 

• Contamination of the Essequibo River 

1998 Kumtor (Kyrgyzstan) • NaCN carrier truck accident 

• Live water pollution, 4 dead, 2600 poisoning 

cases 

2003 Tajcsung (Taiwan) • NaCN carrier truck accident 

• 100 poisoning cases 

2004 Bonanza (Nicaragua) • Pipeline fracture, escapement of technological 

solution •12 dead 

2010 Afaho (Ghana) • Failure of a technological pipeline 

• Live water pollution 

2011 Djibo (Burkina Faso) • NaCN carrier truck accident 

• Live water pollution 

 

 

6. THE CONSEQUENCES OF EVENTS 

The Baiai Mare accident pointed that the previous legal instruments have to be re-

viewed (laws, conventions) which directly or indirectly contains rules to the preven-

tion of accidental water pollution or emergency activities which reduce its damage 

(FARAGÓ–KOCSIS-KUPPER 2000). 

 

These legal instruments are: 

• Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and 

International Lakes. 

• Convention on Cooperation for the Protection and Sustainable Use of the Dan-

ube river. 

• Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents. 

• Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Water-

courses. 

• Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context. 

• Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-ma-

king and Access to Justice in Environmental Matters. 
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• Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Danger-

ous to the Environment. 

• Convention on Biological Diversity (FARAGÓ–KOCSIS-KUPPER 2000). Fur-

thermore, there are several conventions which can be taken into account in 

this topic. 

• Convention on measures to combat pollution of the Tisza river and its tribu-

taries. 

• Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl 

Habitat. 

• Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats 

(FARAGÓ–KOCSIS-KUPPER 2000). 

 

7. SUMMARY 

At the beginning of 2000, a big water pollution accident was in Romania. Almost 

100,000 m3 suspension flooded to the pond and flowed into the river Lapus, Szamos, 

and Tisza and Danube rivers. The wave of cyanide pollution moved fast and caused 

a huge damage. Thanks to intervention of professionals, the most noteworthy fact 

about the accident, to nobody did not die and did not cause serious illness. But, it 

was serious impact to flora and fauna of Tisza river. After contamination, the river 

was able to begin regeneration, and today, all flora and fauna can find in it. 

Because of accident, professionals realized, to have to more and more precise 

regulation in the field of environmental protection. Thus, they reviewed the previous 

legal instrument and made some new regulation. 
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Abstract: The studies of groundwater in Colombia have been developed no more than 20 

years ago, but the exploitation of groundwater has been carried out even long before in an 

artisanal way as an economic technique to extract water of high quality. Due to the increasing 

and uncontrolled exploitation of groundwater, Colombian Government has implemented a 

strategy for the sustainability and control of the environmental impacts by the strengthening 

of the institutional authority and the management of the water resources. This article ap-

proaches those possible associated impacts in Colombia which are occurring or can take place 

if the groundwater exploitation continues at the same rate as it is today. 

Keywords: groundwater exploitation, groundwater management, environmental impact, 

water resource, Colombia 

 

1. INTRODUCTION  

Recent studies of groundwater in Colombia have been developed as a national strat-

egy to guarantee the proper management of the water resources., the population 

growth, the affectation of the climate change on the availability of the resource and 

the notorious increasing demand of environmental licenses and permits for ground-

water exploration have promoted the formulation of a national policy for the com-

prehensive water resource management.  

Colombia is a country characterized by high availability of surface water corre-

sponding to a national average offer of 2,011,655 mm3. The 88% of the territory 

presents precipitation over 2,000 mm per year and average precipitation of 

3,000 mm per year [4]. Even though, not every region has the same availability of 

water resources due to the geographical and topographical conditions. This is the 

reason why in some regions the extraction of groundwater is compulsory to at least 

supply the domestic and agriculture demand. 

According to the National Water Study (in its Spanish acronym ENA), the poten-

tial groundwater offer in Colombia corresponds to 5,848 km3, stored and distributed 

in 61 identified systems of aquifers (five of them corresponds to transboundary aq-

uifers) in the 16 hydrogeological provinces located in five established hydrogeo-

graphic areas [4]. 
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The National Water Study of 2014 also determined that the surface area covered 

by these systems of aquifers corresponds to 169,435 km2 over approximately 683 

municipalities. Fifteen of the identified aquifers are located in the Caribbean hydro-

graphic area, 33 in the Magdalena–Cauca area, 3 in the Orinoco area, 3 in the Ama-

zonas area and 7 in the Pacific Area (Figure 1). 

The 27% of the total identified System of aquifers (16 systems of aquifers) have 

been identified with sufficiently precise knowledge for the groundwater manage-

ment according to the criteria to classify the state of their knowledge based on the 

available information. The remaining 73% of the total identified corresponds to 44 

systems of aquifers which do not have an accurate level of hydrogeological infor-

mation and are located in the hydrographic areas of the Pacific, Orinoco and Ama-

zonas [4]. 

 

 
Figure 1 

Distribution of the hydrogeological provinces per hydrographic area (left);  

location of the aquifers systems of Colombia (right) [4] 

 

 

2. CURRENT USES OF GROUNDWATER RESOURCES IN COLOMBIA 

The National study describes the actual uses of groundwater according to the hydro-

graphic areas. In the Caribbean hydrographic area, 60% of the system of aquifers are 

considered as strategic importance because they are the principal water source for 

the inhabitants. It is also the principal source for the plantain industries and rural and 
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urban communities in the Uraba’s Golf. The other 40% do not have detailed hydro-

geological information and they are exploited as an alternative source due to the low 

quality of the surface water in the region.  

In the Magdalena–Cauca hydrographic area are found the 52% of the total sys-

tems of aquifers known by 2014. This area has 10 of the 16 systems with accurate 

hydrogeological knowledge, it also has the main exploited systems due to the eco-

nomic activities which are the engine for the regional and national development. 

Approximately 90% of the aquifers of this area are exploited for residential and do-

mestic consumption and also supplies the low water efficiency for mixed activities. 

The hydrogeological knowledge of the Hydrographic areas of Orinoco and Amazo-

nas is low in spite of the systems of aquifers are strategic for some urban centres due 

to the lack of sewerage and drainage systems.  

Investigations for gaining available hydrogeological information have been in-

creased in the Amazonas area due to the problems of water supply because of the 

deficit of the water offer of the micro basin of Yahuarcaca and the pollution of the 

water. In general, the Pacific area does not have many studies and the groundwater 

is one of the main sources of drinking water for this region.  

According to the results of the National Water Study in 2014, the use of ground-

water in Colombia is insipient due to the unknown potential of this resource at a 

regional and local level. This study revealed that the geographical locations of the 

systems of aquifers match with the contaminated and high demand zones, the short-

age and the variability due to the climate change. 

In 2011, the groundwater uses were updated based on the volume registered on 

the permits and licenses by the environmental authorities and reported to the Minis-

try of Environment and Sustainable Development. The users register the information 

about the well’s specifications and the exploited groundwater, including the esti-

mated volume. In 2011 were reported authorized 1,032 m3 of groundwater for 4,346 

users. The major consumption was presented on the Magdalena–Cauca hydrographic 

area with a 78.1% of the total volume authorized in the country.  

According to the information reported in the National Water Studies of 2010 and 

2014, the use of groundwater is classified by sectors in 2010 and it was redistributed 

in 2011. Table 1 shows an increment of 0.7% between 2010 and 2011 of the use of 

groundwater in Colombia. The main uses were for agricultural activities with 

69.93% and 48.3% respectively. The domestic and residential consumption raised 

almost 4% of the total, and it was the third main activities of consumption for 2011. 

A notorious increment can be identified in the industrial sector which in 2010 

reported 6.57% of the total use, about 67,300,472 m3. In 2011, the report raised 4 

times the previous year, rising to 24.85% of the total water consumption during that 

year. This increment could be attributed to the non-registered industries, the rises of 

the use of groundwater in this sector and also to the misinformation and actualization 

in the forms during renewal and new applications for permits and licences registered 

by the environmental authorities. 
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Table 1  

Quantification of the use of the groundwater in Colombia according  

to the productive sector and subject of “use” fee charge. Consolidation  

of information ([3], 2014) 

Sector 
Use (m³/ year) 

2010 

Percentage 

(%) 

Use (m³/year) 

2011 

Per-

centage 

(%) 

Domestic and  

residential  

consumption 146,968,142 

14.34 184,253,865 17.85 

Agricultural 716,620,735 69.93 498,672,807 48.32 

Livestock 34,301,000 3.35 3,110,300 0.30 

Fishing, mariculture  

and aquaculture – 
–  1,359,469 0.13 

Industrial 67,300,472 6.57 256,445,646 24.85 

Recreational – –  467,126 0.05 

Multiple Uses – –  30,367,957 2.94 

Services 10,846,766 1.06 – –  

Others 48,786,760 4.76 56,991,248 5.52 

No Information – –  388,863 0.04 

Nacional Total 1,024,823,875 100.00  1,032,057,281 100.00 

 

 

3. CHARACTERIZATION OF POTENTIAL ENVIRONMENTAL IMPACTS  

By the review of the reports and the available information, it was possible to deter-

minate four potential impacts generated by the activities described above related to 

the groundwater exploitation in Colombia.  

 

Subsidence of the soil 

Although the constant change in soils’ structure can be present as a natural process 

due to the movement of geological fails, movement of continental plaques or vol-

canic eruptions, it can also be related to the high extraction rate of the groundwater. 

The compaction of the soil generates an associated impact due to the soft and com-

pressible characteristics of the soil which cannot be recovered. 

The extraction of groundwater can affect not only local but an extensive area due 

to the movement of the groundwater flows and the changing in the underground 

pressure. If the water level decreases to the inferior layers and the recharge rate is 

insufficient, it can be reflected on the deepening of the soil. Although this defor-

mation does not represent a serious problem in a short time, over years it can generate 

a chain of related effects to the environment and the inhabitants situated in nearest 

areas depending on the land use and the population density. 

A clear example of this impact is presented in the capital city, Bogotá, where 

according to [1] some sectors of the capital depress 7.5 cm per year. The subsidence 
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has been determined by methods of control (i.e. the installation of a system of pie-

zometers). These methods allowed to determined that the terrain is losing significate 

pressure and its variating through time. Due to the geological characteristics and the 

rate of groundwater extraction, the tendency of the Magdalena–Cauca hydrographic 

area to present this impact is increasing.  

 

Depletion of the groundwater resources 

This impact is caused when the actual subtraction is higher than the natural recharge 

and associated effects can be generated (i.e. changes in the physical nature, changes 

in the flow direction and the instability of the soil). This impact is related to the 

subsidence of the soil, as the subsidence can cause an irreversible recuperation of the 

soil structure and the natural recharge is not able to compensate for the rate of water 

exploitation, therefore, the runoff will not be able to refill the voids and the ground-

water will decrease its availability on the area. 

This case has also been reported in the capital city due to the alarming exploita-

tion volumes, confirming the lack of measures of the environmental authorities. As 

it was mentioned by Guerrero & Gilboa [2] “to stop the alarming depletion in the 

aquifers of the savannah of Bogota, controlling exploitation is imperative. This calls 

for the implementation of a tight programme with stress on effective licensing.” 

In areas with local interactions, depletion can generate further more environmen-

tal consequences. For instance, the wetland of Azraq located in Amman, Jordan has 

resulted in changes in the ecological features due to the pumping of water from the 

aquifer for drinking water supply. The groundwater levels have been reduced and 

likewise the discharge of water to the wetland [6]. 

 

Salinization 

The UNESCO [7] described salinization as the intrusion of the seawater into pre-

vious freshwater aquifers in coastal plains. Colombia has two borders with sea-

water, one on the north by limiting with the Caribbean Sea, and the other one in 

the west with the Pacific Ocean. As mentioned, the Caribbean hydrographic area 

has 25% of the potential systems of aquifers and the use of groundwater is signif-

icant for this region then the increasing demand enables the deterioration of the 

groundwater quality. 

It is important to highlight that “the water intrusion with dissimilar hydrochem-

istry can also alter the physical properties of the aquifer. For example, changes in 

porosity and permeability can result from the processes of consolidating sediments 

into rock through water-rock interaction. Such processes can irrevocably damage the 

fabric and hydraulic properties of the aquifer” [5]. The UNESCO also describes the 

associated effects due to the accumulation of salt in the soil which will cause the 

destruction of the crops, the reduction of the harvests and the water will no longer 

drinkable.  

Salinization can also appear not only in coastal areas but in the middle parts of 

the continents. As over-extraction of groundwater deeper situated, highly salinized 
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water intrusions can also contaminate drinking water resources of further regions, 

causing water quality problems in the long-term. 

 

Contamination of the aquifers 

Human activities (i.e. agricultural practices, leakage of untreated urban water, gas 

stations spills, wastewater discharges of the industrial processes and the non-con-

trolled elimination of the wastes) are some of the main factors generating the con-

tamination of the aquifers. The polluted water will easily infiltrate the empty spaces 

due to the natural recharge of the systems of aquifers. According to the characteris-

tics of the soil, the infiltration can occur at a high rate (in a matter of hours) or slower 

(within several weeks).  

This impact can also be related due to the inappropriate water and solid waste 

management and not sole related to the exploitation of groundwater. According to 

[8], a great percentage of municipalities of the country is characterized by the low 

public and private investment in sanitary infrastructure. The contamination of the 

aquifers is related to the lack of sewage networks, domestic and industrial 

wastewater treatment plants, the increasing construction of septic tanks with unap-

propriated designs and the sewerage networks in bad condition. 

 

4. CONCLUSIONS 

The evidenced lack of environmental control and knowledge of the hydrogeological 

conditions in the country can lead us to underestimate the real amount of extracted 

water and their specific location. The potential environmental impacts associated 

with the groundwater exploitation can be further studied with accurate values if the 

environmental control by the authorities is strengthened. 

The mains possible impacts associated with the groundwater exploitation are con-

sidered to be the subsidence of the soil, the depletion of the groundwater resource, 

the salinization of the systems of aquifers and their contamination. The subsidence 

and the depletion of the soil are strongly related and may occur at the same time due 

to the characteristics of the soil, as presented in the Magdalena–Cauca Hydrographic 

Area. The Caribbean region may also present these impacts due to the actual and 

potential use of aquifers. 

The information of the real state of the water quality in the system of aquifers is 

not well known and it must be strictly controlled by the environmental authorities. 

The control of the data reports given by the groundwater users’ and the information 

of the aquifers must be guaranteed. 

Groundwater use is a good alternative to increase the availability of freshwater in 

some of the arid regions even in situations of severe climate conditions due to its 

high resilience. However, it is important to strengthen the control of clandestine ex-

ploitation and achieve an accurate level of information for its management. The im-

plementation of technical measurements to eliminate the uncertainty of the data for 

further studies must be a priority. 
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Monitor the groundwater levels and quality must be improved as a base strategy 

of comprehensive surface water and groundwater management. The investment in 

planning, development, protection and managing to maintain the high availability of 

the resource in the country must be kept. The policy has to be periodically actualized 

to anticipate scenarios of damage and contamination. 
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Abstract: Prospecting groundwater resources is vital to supply the actual necessities of hu-

man population on earth, especially in zones where the surface water is not enough or una-

vailable. This study summarizes the reason why the vertical electric sounding is the geophys-

ical method primary used by hydrogeologist to prospect groundwater and explain how it is 

used like complement to other resources to reach the aim in the prospection process. Here 

two methods with their physical backgrounds are described, Wenner and Schlumberger, 

which are part of the lineal arrays of electrical soundings process. In addition they are the 

most suitable methods employed from the huge variety of geoelectrical options to ground-

water prospection.  

Keywords: VES, Electric sounding, groundwater prospection 

 

 

1. INTRODUCTION  

Because nowadays the growth of population increases so fast, with that the require-

ment of mineral resources too. One of them is the water, but superficial water re-

sources to supply the necessities sometimes is insufficient, and in another case, it is 

unavailable or inexistent. With this background, the exploration of groundwater re-

sources has taken a new importance level, at time, the application of cheaper and 

efficient methods and techniques to find them too.  

One of the most used technique which is applied in underground prospection is the 

geophysical method in variety of their branches. The geoelectric method is the most 

commonly used branch because of the convenient price and relativity easy field work. 

Various geoelectric methods exist (Table 1), but for the hydrogeologist scientist, the 

most important and applicable technique is the electric sounding and its varieties. 

The hydrogeologists combine electric methods, geological resources, hydrogeologi-

cal measurements and geomorphological information of the study area, process all 

information with help of GIS or another informatic tool with the final purpose of 

getting their aims and find the highest probably zones which content groundwater. 

Electrical resistivity method is considered the most useful and cheaper method to 

complement the projects of prospection of groundwater, especially the Vertical Elec-

trical Soundings (VES), because the field applicability and their relatively simple 

interpretation process. This is based on the concept of determination of surface, 
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which can yield useful information on the structure, composition and water content 

of buried formation. (IBRAHEEM et al. 2016) 

 

Table 1 

Classification of geoelectric methods (ORELLANA 1972) 

GEOELECTRIC METHODS OF PROSPECTION 

NATURAL 

FIELD 

METHODS 

Spontaneous potential   

Telluric currents   

Magnetic-telluric 
Soundings  

Pits  

AFMAG   

ARTIFICIAL 

FIELD 

METHODS 

Constant field 

Equipotential lines  

and charger body. 

 

Electric soundings 

Electric vertical  

sounding  

Dipolar sounding 

Electric pits  

Variable field 

Frequency soundings  

Electromagnetic pits   

Radio-Kip  

Induced  

polarization  

  

 

 

2. VERTICAL ELECTRICAL SOUNDING (VES) 

The ability to conduct electricity differs from one to another material. The VES 

method measures the vertical variation of electrical resistivity in the underground in 

a specific choosing point. The changes in the electric resistivity values of geoelectri-

cal section are result of the mineral composition of the rock, consistency and com-

paction of the underground, water content, water quality and temperature. The most 

interesting characteristic to analyse by groundwater prospecting is based in the la-

boratory observations that the electric resistivity of soil and rock decrease with the 

increase of water content (MOSTAFA et al. 2017). 

After to obtain geoelectrical resistivity data from field, the process to interpret 

data and obtain a quantitative interpretation can start. This interpretation of apparent 

electrical resistivity of underground materials is possible realized by manual method 

or computational tool; the results of the analytical process are represented as geoe-

lectrical column (Figure 1). But the geoelectric columns are not necessary the geo-

logical column for the reasons which was exposed before, the content of water can 

change the resistivity inside the same geological unit. In this way, to obtain a 
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complete geoelectrical and geological representation of a section, a combination of 

data with geological data is necessary. 

 

 
Figure 1 

Example of the VES results and calibration whit the lithology of the nearest well 

(ATWIA et al. 2013) 

 

When the current (I) is applied to a block of material and potential drop of (V) volts 

is measured between two ends of the block, the resistance (R) of the block is equal 

to (V/I). The resistance (R) of a conductor is directly proportional to length (L), and 

is inversely proportional to cross section area (A). (MOSTAFA et al. 2017) 

 

𝑅 = 𝜌
𝐼

𝐴
       (1) 

 

Where (𝜌) is the resistivity in Ohm, and it is a fundamental propriety of that material.  

 

The main aim in resistivity surveying is to measure the potential drop on the ground 

surface associated with a known current flow into the earth and then calculate the 

apparent resistivity, which is usually equal to real resistivity if the soil under the 

electrodes is homogeneous. The volume of material analyzed depend on the elec-

trode spacing in the choosing array. As the spacing increase, the current penetrates 

deeper into the ground. When the material is heterogeneous the calculated resistivity 

is apparent resistivity and it depends on resistivity of all material through the current 

passes, and the results are influenced by surface irregularities, thickness of strata, 

wetness of strata and salt concentration in groundwater. 
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3. WENNER METHOD 

The Wenner method is one of the tetrahydric linear equidistant method, it consists 

of four aligned and equally separated electrodes (Figure 2), where the electrical re-

sistance to current flow is measure between a pair of inner electrodes (P1 and P2) 

while electrical current flowed through the material between outer electrodes (C1 

and C2). The center point G of the array remained fixed, but the spacing a between 

the electrodes is increasing to obtain information about the deeper sections of the 

ground. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 

Schematic diagram of a Wenner array: C represent the current electrodes,  

P represent the potential electrodes and a represent the spacing electrodes 

(SONG et al. 2012) 

 

 

To calculate the apparent resistivity in heterogeneous underground with Wenner ar-

ray, used the expression (FALEIRO–MORENO 2016): 

 

𝜌𝑎𝑝𝑝 =
𝑉

𝐼
𝐹             (2) 

 

Where F is a function of the separation between the electrodes, it be called the char-

acteristic function of the Wenner electrode array, and it is written as: 

 

𝐹 = 2𝜋𝑎           (3) 

 

 

4. SCHLUMBERGER METHOD 

The Schlumberger method is one of the tetrahydric linear equidistant method, consist 

of four aligned and unequally separated electrodes (Figure 3). The electrical re-

sistance to current flow is measure between a pair of inner electrodes (M and N) 
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while electrical current flowed through the material between outer electrodes (A and 

B). The center point G of the array remained fixed, but the spacing a and b between 

the electrodes is increasing to obtain information about the deeper sections of the 

ground. The important part is that a and b are independent, they can be configurated 

before to the essay and the main rule in the array is that “b > a”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 

N-layer model with Schlumberger configuration array 

(SLAOUI et al. 2003) 

 

 

To calculate the apparent resistivity in heterogeneous underground with Wenner ar-

ray, used the expression (ASFAHANI 2016): 

 

𝜌𝑎𝑝𝑝 = 𝑘
∆𝑉

𝐼
            (4) 

 

Where I is the current imposed to the earth, ΔV is the potential measured between 

the potential electrodes and k is expressed as 

 

𝑘 =
2𝜋

1

𝐴𝑀
−

1

𝐵𝑀
−

1

𝐴𝑁
−

1

𝐵𝑁

    (5) 

 

5. CONCLUSION 

The use of vertical electric sounding is a main piece inside the water prospection 

because the low cost and wide possibilities of application on field. Nevertheless, it 

can be used alone because of the ambiguity in the collected data, a correct prosecu-

tion of the collected information is not enough to obtain result to satisfy the aims in 

a prospection project. To obtain correct result using the information from VES com-

plement data is necessary from other methods like geological works, geophysical 

surveys, geomorphological analysis, etc. Finally, the cross-section (Figure 4) of the 
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study area can be constructed to show the underground configuration and the most 

important, the groundwater flows and reservoirs.  

 

 
Figure 4 

Example of geoelectric cross-section along one profile 

(ATWIA et al. 2013) 
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