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A tervezéstől a működő rendszerig

1. Kutatási fázis

• Archív szeizmikus adatok újfeldolgozása és értelmezése (2012-2013)
• 2D szeizmikus mérés, feldolgozás és értelmezés (2013-2014)
• 3D szeizmikus mérés, feldolgozás és értelmezés (2014-2015)

Cél: legalább 90-100 °C-os vízhőfok, 90 L/s hozam kutanként

2. Kivitelezés, a működő rendszer 

• Kutak lemélyítése, paraméterei (2014-2015)
• A geotermikus rendszer felszíni elemeinek kivitelezése (2015)
• A rendszer indítása, a hőszolgáltatás kezdete (2015 november)



Archív szeizmikus adatok feldolgozása



A tágabb kutatási terület a mezozoós medencealjzat térképen az 
archív 2D  szeizmikus vonalakkal 

Pér-1

1985 – 2208 m miocén (2198 m-től nyitott)
2208 – 2701 m triász (felső-triász fődolomit)

Réteghőmérséklet: 105 ˚C - 2700 m
91 ˚C - 2187 m

Rétegvizsgálat eredménye: Ipari értékű felszálló 
melegvíz termelés, tájékoztató adatok szerint 25 
mm átmérőjű fúvókán át 216 m3/nap 68 ˚C 
hőmérsékletű melegvíz termelés.

3,7 kg/m3 NCl tartalom

Haas, Budai szerk. 2014



Az archív kutatás időtérképe a tervezett fúrási helyekkel



VPE-12 migrált 2D szeizmikus időszelvény 

PER-1PER-1



XK-1 migrált 2D szeizmikus időszelvény 



A mezozoós medencealjzat mélységtérképe az értelmezett 
szerkezeti elemekkel



2D szeizmikus mérés, feldolgozás és értelmezés



A megvalósult 2D szeizmikus hálózat helyszínrajza



A megvalósult 2D szeizmikus mérés paraméterei

Adatgyűjtő: 200 db Sercel Unite
kábelnélküli rendszer

Forrás: 3 db IVI Birdwagen 1100 
vibrátor

Sweep: 10-80 Hz
Geofon távolság: 15-45 m 
Forráspont távolság: 30 m
CDP távolság: 7,5 m
Szelvényhosszak: 6-6,5 km



Pér-3 prestack időmigrált szelvény 



Egyszerűsített 3D hullámképes megjelenítéssel
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Egyszerűsített 3D amplitúdó megjelenítéssel
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A mezozoós medencealjzat mélységtérképe
az értelmezett szerkezeti elemekkel és a tervezett fúrási hellyel



3D szeizmikus mérés, feldolgozás és értelmezés



3D szeizmikus mérés paraméterei

Adatgyűjtő: 500 db Sercel Unite
Forrás: 2 db IVI - Y2400 vibrátor
Sweep: 10-80 Hz
Geofon távolság: 50 m
Geofonvonalak távolsága:      500 m 
Forráspont távolság: 25 m
CDP bin méret: 20 X 20 m



A Győr környéki geotermikus fúrások helyei

PER-PE-01



A Győr környéki geotermikus fúrások helyei
BON-PE-01 PER-PE-02          PER-PE-01             PER-1       PER-2



A megvalósult kutak adatai

PER-PE-01 jelű kút helymeghatározása

1. PER-PE-01 (2014)
 Mélysége: 2296 méter
 Vízhőfok 2296 méteren: 100,5 °C

 Fúrási idő: 61 nap
 Funkció: visszasajtoló kút

2. BON-PE-01 (2014-15)
 Mélysége: 2488 méter
 Vízhőfok 2488 méteren: 107 °C

 Hozama: 100 l/s önkifolyással
 Fúrási idő: 90 nap
 Funkció: termelő kút

3. PER-PE-02 (2015)
 Mélysége: 2324 méter
 Vízhőfok 2324 méteren: 100,2 °C 

 Fúrási idő: 70 nap
 Funkció: visszasajtoló kút

4. BON-PE-02 (2015)
 Mélysége 2474 méter
 Vízhőfok 2474 méteren: 105 °C

 Hozama: 200 l/s szivattyúval
 Fúrási idő: 51 nap
 Funkció: termelő kútÁtlagos geotermikus gradiens mind 

a négy kútnál: 37-38 °C/km



A kitermelt víz összetétele

PER-PE-01 jelű kút helymeghatározása

 Nagy keménység (vízadó 
réteg: Felső-triász dolomit)

 Magas sótartalom (fosszilis 
tengervíz eredet)

 Kísérőgáz: CO2, N2, CH4

 Összetételénél fogva csak 
energetikai hasznosításra 
alkalmas, emberi fogyasztásra 
nem

 Kifolyó vízhőfok folyamatos 
üzemben: 99-102 C



Győri Geotermikus Projekt – áttekintő séma

Távvezeték paraméterei:

 Primer vezeték hossza 2 x ~ 4200 m, DN 400
 Szekunder vezetékpár a bekeverő aknáig ~7 700m, DN500
 Szekunder vezetékpár Audiba ~ 1 700m, DN350
 Szekunder vezetékpár Győr-Szol Zrt.-be ~ 2 200m, DN400



 Primer kör hőátadás, 4 X 13 MW teljesítményű 
titánlemezes hőcserélőn keresztül, tömege ~ 8 300 
kg/db 

 Szűrés, hagyományos és nagy kapacitású automata 
szűrőkkel  

 Visszasajtolás, 4 darab többfokozatú szivattyúval. 
 Szekunder kör keringtetés két darab 

nagyteljesítményű szivattyú biztosítja, szivattyúk 
súlya hajtással ~ 3 300 kg. Együttes szállítási 
kapacitás 1 400 m3/h. 

 Nyomástartó rendszer 230m3-es pótvíztartállyal és 
pótvíz szivattyúkkal 

 Irányító Központ

Bőnyi Hőközpont



További információ:

www.pannergy.com
www.gyori-geotermia.hu

Köszönjük a figyelmet!
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