
Себени Л«:
ДОПОЛНЕНИЕ ТЕПЛА ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД ВНУТРЕННИМ ТЕПЛОМ ЗЕМЛИ
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В связи с большим объемом работ по вскрытию термальных вод,возник 
вопрос о том* в достаточной мере дополняется-ли отводимое таким обра
зом количество тепла за счет внутреннего тепла земли* Восстановление 
тепла происходит через земной теплопоток. Количество тепла, выделяемо
го источниками температуры свыше 25°С, составляет в среднем по стране 
10®, в Затисской области - 25%, а в Центральной горы Задунайской обла
сти и в горе Бюкк - почти 100% от внутреннего теплопотока. Нарушение 
естественного'равновесия земного теплопотока приводит к увеличению ге
ометрического градиента* Однако, благодаря большому количеству содер
жащегося в слоях тепла, это будет весьма медленным процессом* При на
стоящем объеме добычи термальных вод,для удвоения геометрического гра
диента потребуется несколько тысяч дет*

L. Szebényi

OER AUS OER IRREREN ERDWAR ME STAMMENDE WARMENACHSCHUB 
UNSERER THERMALGEWÄSSER

Die immer intensiver werdende AufSchliessung von artesischem 
Wasser bringt die Notwendigkeit mit sich, die Präge zu behandeln, in
wieweit die derweise dauernd Weggefährte Wärmemenge genügend durch 
Nachschub aus der inneren Erdwärme ersetzt werden kann. Die Grösse des 
Nachschubs wird durch den irdischen Wärmestrom /Wärmefluss/ gegeben. 
Die durch unsere Quellen mit einer Temperatur höher als 25 C° ge
lieferte Wärmemenge beträgt im Landesdurchschnitt 10 % des inneren 
Wärmelflusses, in der Gegend jenseits der Theiss 23 %, im Mittelgebirge 
von Transdanubien und im Bükkgebirge nähert sich dem 100 %. Die Stö
rung des natürlichen Gleichgewichtes des irdischen Wärmeflusses führt 
zu Einer Erhöhung des geothermischen Gradienten, dieser Prozess geht 
aber recht langsam vor sich, da in den verschiedenen Schichten sehr 
grosse Wärmeenergien aufgespeichert sind. Wird die aufgeschlossene 
Warmwassermenge in den jetzigen Rahmen verblei ben,so wird zu Verdoppe
lung des geothermischen Gradienten eine Zeitspanne von mehreren tau
send Jahren benötigt.
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ÍERMÁLIS VIZEIRE HŐUTÍltPÓTLÓDXSA A PÖLD BELSŐ 
MELEGÉBŐL

dr. Szebényi Lajos

Az utóbbi években igen nagy mértékben megindult a termális vi
zeink feltárása és termelése. Ez a nagyarányú fejlődés felveti azt a 
kérdést, hogy vájjon a végtelenségig folytathatjuk-e az ilyen nagyará
nyú feltárást, vagy mi szab határt a termális viz termelésének.

Két tényezőt kell megvizegálnunk:a viz mennyiségét és a hő meny- 
nyiségét. A vizsgálatokat Kocsis Á. /3/ 1959-ben megjelent Összefog
lalása alapján végeztem, melyet Bélteky L. /1/ legújabb adataival ki
egészítettem. Tehát az adatok az 1959 évi állapotra vonatkoznak. Ko
csis X. a 26 C°-nál melegebb vizeket számította a termális vizekhez, 
ezért én ie ezt az elhatárolást vettem alapul.

A viz mennyiségével nem sokat kell foglalkoznunk, mert 1959-ben 
a termelt termális viz kereken 210,000 1/p, ami az ország területé
re hulló csapadéknak alig több, aint 2 ezreléke.

le© ilyen egyszerű a helyzet, - mint látni fogjuk - a termelt 
hőmennyiséggel, mely kereken 97 millió kalória másodpercenként. Ez a 
tekintélyes hőmennyiség, mely kereken 600.000 to. évi 5.000 kaiőriás 
széfnek felel meg, honnan kapja utánpótlódását? Kém akarok itt az el
méletek felsorolásával foglalkozni, mert azt több szerző összefoglalá
sában leverjük. Az alábbi vizsgálatok szempontjából nem lényeges, hogy 
ez a hőmennyiség végső fokon honnan származik, mert lgyls csak azok a 
hőtermelő Jelenségek Jöhetnek számításba, amelyek a Föld kérgében Ját
szódnak le, az ezek által termelt hőmennyiséget pedig összegezve tag
adja a hőfluxus.

А hőflssua smgyeágávmX az utóbbi években Boldizsár T. /2/ 
és L. /*>/ foglalkoztak. Az országban egyes helyeken a világ
átlagtól erőmén eltérők adódtak, d© m  Alföldre, honnan termális vi
zeink túlnyomó többsége származik, a világátlagot Jól megközelítő 
1,08.10*^ cal/ca^ értéket kapott Stege&a L. /5/. Mivel e munkában csak 
egy tájékoztató felmérést akarok adni, az egész országra a fenti hő- 
fluxus értéket vettem alapul.

A kitermelt hőmennyiséget illetően a felhasznált hőfluxust tér
képszerűen igyekeztem .ábrázolni. Az l.as. térképen feltüntetett körök 
területe megegyezik annak a területnek a nagyságával melynek hőfluxusa 
teljesen felhasználódna ahhoz, hogy az adott helység termális vizelt 
a termelt hőmennyiséggel ellássa.
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A térképen feltüntetett területeket tehát as áLábbi képlet >adja.

P * ícf7 Q-A*-?*/
q

ahol: ?P * hőtápterület, ka -ben
Q * termelt víz mennyisége, l/sec-ben
Tx * a kifolyó viz hőmérsékletef C°
Tk ■ levegő évi köséphősérséklete, C°2q * a hőfluxus, cal/cm
A körök területe összesen 9,450 lm2. Vagyie Magyarország hév- 

vizei által szállított hőmennyiség pótlásához ekkora terUlet hőfluxu- 
sára lenne szükség'. Ez az ország területének 10,2 £-a.

A kereken 10 £-00 kihasználás nem lenne számottevő, ha héwiz- 
feltárásaink egyenletesen lennének elosztva az országban. Ezenkívül 
pedig nem lehetséges az égész hőfluxust felhasználni, mert az azt je
lentené, hogy a geotermikus gradiensnek végtelen naggyá kellene vál
nia - a héwizadó réteg felett közvetlenül már az évi középhőmérsék- 
letnek kellene jelentkeznie.

A valóságot jobban megközelítő képet kapunk akkor, ha a hő
fluxusnak csak bizonyos hányadát vesszük figyelembe. Vizsgáljuk meg 
egyszerűség kedvéért mi a helyzet, ha az Alföld átlagos 20-24 m/C°-os 
geotermikus gradiense megkétszereződne, amikor már egy elég nagy, de 
mégis elfogadható 40-50 m/C° gradiens érték állna elő. Ez azt jelenti, 
hogy az 1.8Z. térképen megadott területeket meg kell kétszereznünk, 
est ábrázolja a 2.sz. térkép.

Legnagyobb a viszonylagos melegviztermelés az ország keleti 
felében. Ha Szeged-Szolnok-Bükkssók - Miskolc-ffyiregyháza-Berekböször- 
mény és a déli országhatár által, a térképen is körülhatárolt, legin
kább feltárt területet vizsgáljuk már igen kedvezőtlen képet kapunk. 
Ha ezt a 21,500 km2 terület lefedését nézzük, 45,5 #-ot kapunk. Kern 
vettem számításba itt sem a 26 C°-nál alacsonyabb hőmérsékletű vize
ket. Ez utóbbiak bár kis hőmérsékletűek, nagy vízmennyiségük miatt 
becslésem szerint a termális vizekhez hasonló nagyságú hőmennyiséget 
szállítanak a ?öld mélyéből.

Az ország többi részén nem látszik ilyen veszélyesnek a helyzet, 
azonban, ha összevetjük a földtani viszonyokkal a Dunántúli Közép
hegység és Bükk hegységben, teljes leterheltséget találunk /lásd a 
2.sz. térképet/.

A második számú térképen Vadász Еэ /6/ szerint a permmezozoós 
é® kristályos alaphegység elterjedését és a legfőbb tektonikai egysé
gek határát is feltüntettem. A Dunántúli Középhegység és Bükk hegység 
*«etében ezen a térképen a területükről kitermelt termális vizet ősz-
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szeadva a hegységszerkezeti egységen bellii egységesen ábrázoltam, 
hegységek peremén feltárt vizeket is a hegység területére vetítettem, 
mert a hidrosztatikai viszonyok alapján innen várhatjuk az utánpótló- 
dáeokat.

Mindezek arra utalnak, hogy a Dunántuli-Középhegységben, a Bükk- 
ben és Tiszántúlon már a további termális viztermeléssel elértük az 
a határt, amikor a felad kéregrész utánpótlódó melegének a racionáli
san kihasználható részét felhasználtuk. E területeken a további me- 
legviztermelés már a felad kéregrész tárolt hdkészletét fogja apasz 
tani. Az a kérdés mennyi és számottevŐ-e az a hdkészlet, melyet 
kéregrész felad gyakorlatilag számbavehetd része tárol?

A felad, példának okáért 500 m vastag földkéregben tárolt hő 
mennyiséget egyszerűen kiszámithatjuk, ha ismerjük a kőzetek hőkapaoi- 
tását és a geotermikus gradienst. Stegena L. szives szóbeli közlés 
szerint a legújabb vizsgálatok alapján 0.4 cal/gr hdkapacítással szá 
moIhatunk. Az átlagos geotermikus gradiens 20-24 m és ha >z megduplá 
zódnak, akkor négyzetcentiméterenként 114.000 cal szabadulna fel. E 
a hdmennyiség:

5,540 szerese az évi hdfluxusnak,
45,600 szorosa a termális vizek által egy év alatt termelt hő

mennyiségnek.
Érdemes az eddig közölt számadatokat a szemléletesebb érzékel- 

hetdség kedvéért a szokásos módon szénegyenértékben is megvizsgálni.
5.000 kaióriás kőszénnek számolva az alábbi értékek adódnak,
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