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H ÉVÍZKUTATÁS ÉS A GEOTERMIKUS GRÁDIENS
írta : Schmidt E ligius R óbert

Az 1962. évi hévízfeltárások és tanulságaik

A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentéseinek 1961. évi kötetében 
beszámoltam az 1952 utáni 10 év hazai hévízkutatásának eredményeiről, szem
léletének és módszerének fejlődéséről. Erre a tájékoztató m unkára azért is 
szükség volt és van, mert a népgazdaság az utóbbi 10—11 évben hatalm as be
ruházásokat eszközölt annak érdekében, hogy a népegészségügy, az ipar, és 
a primőrök termelésére törekvő mezőgazdaság termálvíz-, gyógyvíz- és ener
giaigényei kielégíthetők legyenek. A hivatkozott beszámolóban foglalt, vala
mint az alább bem utatásra kerülő 1962. évi eredmények világosan m utatják , 
hogy tapasztalataink és tudományos ismereteink e téren ma már lehetővé te 
szik a hévízfeltárást célzó fúrásoknak meglehetősen nagy biztonsággal való tele
pítését. Ezeket az ism ereteket foglalja össze az idézett munkán kívül az 1962- 
ben a M. Á. Földtani Intézet kiadásában megjelent ,,Magyarország V íz földtani 
Atlaszá”-b&n a 43. sz. térkép, valam int a ,,Vázlatok és Tanulmányok Magyar- 
ország Vízföldtani Atlaszához” c. kötetünk (1962).

A hévízfeltáráshoz fűződő nagy népgazdasági érdekek és a vele járó jelen
tős költségek azonban nemcsak a korszerű kutatás m ódjának és eredményei
nek ism ertetését, hanem a téves nézetek tisztázását is szükségessé teszik. Az 
utóbbi időben több ism eretterjesztő közleményben olyan vélemények lá ttak  
napvilágot, amelyek a kevésbé tájékozott gazdasági szakemberekben is hibás 
— és ezért káros — szemlélet k ialakítását segíthetik elő.

1927 óta, teh á t 35 év a la tt több, mint 80 term álkút fúrásnál — mint kon
zultáns, fúrótechnikus, anyagfeldolgozó geológus, térképező és szakvéleménye
ző hidrogeológus — bőven volt alkalmam és módom tapasztalat szerzésre és 
azok gyakorlati ellenőrzésére.

Ezek alapján le kell szögeznünk, megtévesztő az a kijelentés, hogy 
Magyarországon m indenütt, vagy akár területének 80%-án fel lehet hévizet 
tárni, éppen csak elég mélyre kell lefúrni. Ezt a téte lt a hévízfeltárási lehetősé
geket bem utató térképen (1. c.) kívül sok példa cáfolja (Székesfehérvár, Salgó
tarján , Sikonda IV, Kisvárda, Eger, Szentendre stb. fúrásai).

Emellett a gyakorlatban soha sincs arról szó, hogy több-kevesebb vizet 
tárjunk  fel, hanem mindig konkrét kívánságok, igények vagy szükségletek 
gazdaságos kielégítéséről. Ezek a konkrét kívánságok vonatkozhatnak a víz 
hőfokára, minőségére, hozamára, nyomására, a telepítés helyére, a túl nem
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léphető költségekre vagy minderre együtt. Az igények kielégíthetőségének 
elbírálásánál pedig sok mindent kell figyelembe venni, nevezetesen: az illető 
hely térszínét, az o tt várható földtani rétegsort és azon belül a vízszolgáltató 
rétegek kifejlődését, szerkezetét, mélységét, a várható geotermikus grádienst, 
a feltárható víz kémiai jellegét, gázos vagy nem gázos voltát, nyomását stb. 
Ezeknek az elbírálása vízföldtani szakvéleményeink tárgya. Arra pedig, hogy 
ez milyen m értékben lehetséges, legyen szabad egy példát felhoznunk.

Szeged városa 1958-ban 80 — 90 C° melegvíz feltárására kért szakvéleményt. 
A szakvélemény szerint a felső- és alsó-pannon határán, 1900 m abszolút mély
ségben várható vízadó szint megcsapolása. A geotermikus grádienst gyakorlati 
szempontból kereken 20 m/1 (P-nak véve 2000 m-ben tehá t ПО Сэ talphőm ér
sékletet helyezett kilátásba. Az 1900 m-ben mért tényleges hőmérséklet 106 
C° volt, tehá t szinte tökéletesen egyezett az előre jelzettel. A szakvélemény a 
várható vízhozamot és a kifolyó víz hőmérsékletét — a kú t műszaki kivitele
zésétől függően — 1000—1500 1/p-ben és 90 C°-ban jelölte meg. A víz vegyi 
jellegét tekintve szikes jellegű, nátrium hidrogénkarbonátos vizet jelzett, 
esetleg gyenge nátrium klorid nyommal és kevés szénhidrogén gázzal. Ezen 
előrejelzés helytállósága ellenőrizhető az 1962 őszén elkészült kútnak az 1. 
táblázatban (lásd a szöveg végén) fe ltün te te tt adatai alapján.

Tévedésen alapszik az, a legújabb balneológiái irodalomban olvasható 
megállapítás is, hogy a hévizes kutak  főleg a kőolajkutatás eredményei. Cél
tudatos vízföldtani kutató- és feltáró munka alapján készülnek.

Azok a sajtóközlemények is rendesen félreértésen alapszanak, amelyek 
arról számolnak be például, hogy Füzesgyarmaton ivóvíznyerés céljából mé
ly íte tt fúrásban ,,váratlanul” hévíz tö rt fel. Ez — eltekintve számba alig jövő 
kivételtől — csak akkor és o tt következhetik be, ahol vízföldtani szakvéle
mény nélkül, vagy az abban foglaltak figyelmen kívül hagyásával fúrnak.

Sok szó esik m ostanában arról is, hogy fel kellene használni alacsony geo
term ikus grádiens viszonyainkat arra, hogy hévizes kutak  révén hőenergiát 
term eljünk, mégpedig ipari szempontból jelentős mennyiségben. Ennek a lehe
tőségnek az elbírálásánál mindenesetre figyelembe veendő az a körülmény, 
hogy nagy hőfokú hévizeket csak nagy mélységekből és nem m indenütt lehet 
termelni. O tt viszont a víz vegyi jellege többnyire már korlátozólag hat a ho- 
és egyéb felhasználás szempontjából. A hévizek hőhasznosítási hatásfoka, az 
ez idő szerint használatos berendezések mellett, 30 — 36%. De szám ításba kell 
venni azt is, hogy adott körzetben a kutak szám át és azok vízhozamát nem 
lehet tetszőlegesen és gazdaságosan növelni. A felhasznált vizet — különösen, 
ha az nagyobb sótartalm ú — kártétel és nag3̂ obb beruházás nélkül megfelelő 
recipiensekbe elvezetni nehéz. A világ híres gőz- és hévíztermelő s egyben hasz-

/ .  ábra. Újabb hévizes kutak és talphömérséklet-mérések alapján számított geotermikus grá
ciáén se к

Jelmagyarázat: 1 = 1962. évi hévizfeltárás mélységadattal, 2 = geotermikus grádiens m/C°-ban
Abb. 7. Auf Grund neuer Thermalbrunnen und Sohlentemperaturmessungen berechnete geo

thermische Gradiente
Zeichenerklärung: 1 — in 1962 durchgeführte Thermalwassererkunduhg mit Tiefenangaben, 2 — geothermischer

Gradient in mJC°
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nősítő helyei, m int pl. az USA-ban a Yellowstone Nemzeti Park, Izland, a 
Pisa melletti Larderello, továbbá Újzéland stb. mind fia tal vulkanizmussal, 
ill. aránylag kis mélységben levő magmatűzhelyekkel állanak összefüggésben. 
Egészen más term észetűek tehát, m int a mi természetes és mesterséges hévíz
forrásaink, amelyekkel nem hasonlíthatók össze.

1962-ben a Vízföldtani Osztály 20 szakvéleményt ado tt hévízfeltárásra 
és szakvéleményei alapján 11 term ál, illetve langyos vizű kú t készült el az 1. 
táb lázatban  megadott eredménnyel. Ezekkel az 1952 —1962. év végéig — szak- 
véleményeink alapján — elkészült term álkutak száma 81-re növekedett, a 
még 1960-ban elkészült, de csak most dokum entált mórahalmi kú tta l együtt.

Újabb adatok a magyarországi geotermikus gradiens kérdéséhez

A földmelegségi fokozatok (gg) kiszám ításának alapjául szolgáló talphő- 
mérsékletmérések néhány éve kielégítően folynak. Különösen, amióta sürge
tésünkre az Országos Vízkutató és Fúró Vállalat erre berendezkedett és a szak- 
véleményeinkben mindenkor előírt kikötéseknek eleget tud  tenni. A Vázlatok 
és Tanulmányok Magyarország Vízföldtani Atlaszához c. kötetben (pp. 56 — 66) 
55 fúrásban eszközölt 130 hőmérsékletmérés és két olaj mező méréseinek átlag- 
eredményeit ism ertettük. Az 1958 — 1962. között tö rtén t talphőmérsékletmé- 
résekről és a belőlük szám ítható geotermikus grádiens viszonyokról az 1. áb
rán és a 2. táblázaton feltün tete tt adatok adnak tájékoztatást.

A korábban és a most közölt adatokkal együtt 100 fúrásban m ért 175 
talphőm érséklet alapján nagyságrendileg már elég jól ismerjük hazánk föld
jének geotermikus grádiens viszonyait. A most közreadott 39 alföldi és 5 
dunántúli mérési adat is megerősíti azt a korábbi m egállapítást, hogy az Alföld 
átlagos grádiense 18 m/C° körül van, míg a Dunántúl átlag grádiense 20 — 24 
között mozog (adott esetben 22,7 m/C°). A nyíregyháza-sóstói, most ism ertetett 
három fúrás is szépen példázza azt a tételt, hogy a geotermikus grádiens a 
mélységgel nő.

2 .  t á b l á z a t

i levegő Számított
gor. I évi közép- j Észlelési Észlelt hő- geoterm. A kőzet földtani
sz^m I A fúrás helye ! hőmér- mélység mérséklet grádiens kora észlelési

í séklete m 0° m/C° mélységben

I. Alföld

/. D u n a  —Tisza köze

1. I Csepel-fürdő I. 10,3 1143 60 22,6
2. I Szolnok MÁV fürdő 10.4 1001 69 | 16,7 | Pl,

2. Tiszántúl

1. I Makó fürdő 11,2 993 | 56,5 j 21,5 Pl3
2. i Békés fürdő 11 788 | 54 17,8 Pl,
3. I Nyíregyháza, Sóstó 1. 9,8 998 65 17,7 M3
4. Nyíregyháza, Sóstó II. 9,8 800 58 16.2 Pl,
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2. táblázat  fo lytatása

A  g r a d ie n s  á t la g é r té k e :  Duna —Tisza köze 19,6 
Tiszántúl 18,2
Dunántúl 22,7
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THERM AL WASSERERKUNDUNG UND DER GEOTHERM ISCHE
GRADIENT

von

E . R . S c h m id t

Im Jahresbericht der Ungarischen Geologischen A nstalt für 1961 hat 
Verfasser über die Ergebnisse der Thermalwassererkundung in Ungarn, sowie 
über die Entwicklung der diesbezüglichen Anschauungen und Methodik im 
Laufe der 10 Jahre zwischen 1952 und 1961 berichtet.

Die grossen volkswirtschaftlichen Interessen am Aufschluss von Ther
malwässern und der damit verbundene, beträchtliche Kostenaufwand haben 
erfordert nicht nur die Methoden und die Ergebnisse der zeitgemässen Erkun
dung zu erörtern, sondern auch die falschen Ansichten zu berechtigen. In 
diesem Zusammenhang weist dieses Referat auf die Übertreibungen einiger 
Aufsätze bezüglich der Ansetzungsbedingungen der Thermalbrunnen und der 
Energieausnutzungsmöglichkeiten des Thermalwassers hin.

In 1962 gab die Hydrogeologische Abteilung 20 Gutachten über Thermal
wasseraufschluss und auf Grund ihrer Gutachten wurden 11 Thermal-, bzw. 
Lauwasserbrunnen mit den in Tabelle 1. angeführten Angaben errichtet. 
Damit erreichte die Zahl der von 1952 bis zum Ende des Jahres 1962 — auf 
Grund unserer G utachten — errichteten Thermalbrunnen 81, samt dem bereits 
in 1960 abgeteuften, aber erst jetz t dokum entierten Brunnen von Mórahalom.

Die in Tabelle 1. zusammengefassten Angaben über Thermalbrunnen ver
anschaulichen die erzielten Resultate. Abbildung 1. zeigt die Stellen der Brun
nen. Die senkrechten Kolonnen der Tabelle enthalten ausser der laufenden 
Nummer wie fo lg t: Stelle des Brunnens; Meereshöhe des Terrains in m; Tiefe 
der Bohrung in m; Ruhespiegel in m; W asserschüttung in 1/min; Betriebs
niveau des Wassers; Sohlentem peratur; W assertem peratur; S tellenderSchicht- 
Öffnungen in m; geologisches Alter der wasserliefernden Schichten; W irt
schaftlichkeits-Indexe: auf 1 laufendes Meter Bohrung entfallende Wasser
schüttung in 1/min; auf 1 laufendes Meter Bohrung entfallende und über 
10 C° gelieferte Wärmemenge in kg/kal [1/min. (t C°—10)]; Name des Gutach
ters; Ja h r  der Bohrung.

* *❖

Die Messungen der Sohlentemperatur, auf deren Grund die geothermischen 
Gradiente (gg) berechnet werden, sind seit einigen Jahren im Gange und lie
fern befriedigende Ergebnisse. Das trifft besonders zu, seitdem das Staatliche 
W assererkundungs- und Bohrungsunternehmen sich auf unser Betreiben darauf 
eingerichtet hat und den in unseren Gutachten festgesetzten jeweiligen Anfor
derungen Folge leisten kann. Im Band ,,Skizzen und Studien zum Hydrogeo- 
logischen Atlas Ungarns” (pp. 56 — 66) wurden die Durchschnittswerte von in 
55 Bohrungen durchgeführten 130 Temperaturmessungen und diejenigen von 
2 Erdölfeldern angeführt. Über die zwischen 1958 bis 1962 erfolgten Sohlen
tem peraturm essungen und über die daraus erm ittelbaren Verhältnisse des 
geothermischen Gradientes wird es in Tabelle 2. berichtet.
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ПОИСКИ ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД И ГЕОТЕРМИЧЕСКИЙ ГРАДИЕН Т

э. Р. ШМИДТ

В томе Годового Отчета Венгерского Геологического Института за 
1961 г. были подведены итоги поисков термальных вод в Венгрии, прове
денных в течение 10 лет с 1952 г. по 1961 г., а также была дана характе
ристика развития соответствующих взглядов и методики.

Однако, большой народно-хозяйственный интерес ко вскрытию тер
мальных вод и связанные с ним значительные расходы потребовали не 
только изложения методики поисков и их результатов, но и устранения 
ошибочных взглядов. В связи с этим, автор настоящей работы указывает 
на преувеличения некоторых статей, посвященных изложению возмож
ностей размежения термальных колодцев и использования энергии извле
каемых термальных вод.

В 1962 г. Гидрогеологический Отдел давал 20 экспертиз по вскрытию 
термальных вод и на основании этих экспертиз было оформлено 11 колод
цев с термальной или умеренной водой. Результаты, полученные при 
устройстве этих колодцев, приведены в таблице 1. Таким образом, коли
чество термальных колодцев, оформленных по нашим экспертизам за 
период 1952—1962 гг., достигло 81, вместе с колодцем в с. Морахалом, 
законченным еще в 1960 г., но подтвержденным экспертизой и соответ
ствующей документацией только теперь.

Данные по термальным колодцам, обобщенные в таблице 1, показы
вают достигнутые результаты. Рисунок 1 изображает места колодиев. 
Вертикальные колонны таблицы содержат следующие данные: место 
скважины; высота поверхности над уровнем моря в м; глубина скважины 
в м; статический уровень воды в м; дебит в л/мин.; рабочий уровень воды; 
температура на подошве: температура воды; места вскрытия пластов в м; 
геологический возраст водопоставляющих горизонтов; индексы экономич
ности, причем дебит, приходящийся на 1 погонный метр скважины в л/мин, 
количество тепла, приходящегося на 1 погонный метр скважины и постав
ляемого сверх 10°С в кг/кал fl/p • (t°C — 10)]; фамилия и имя эксперта; год 
бурения.

 ̂ **

Измерения температуры на подошве, лежащие в основе исчисления 
геотермических градиентов, ведутся с удовлетворяющими результатами 
уже несколько лет. Результаты удовлетворительны в особенности с тех 
пор, что по нашему нажиму Центральное гидрогеологическое и буровое 
предприятие организовало во своих партиях проведение таких измерений 
и умеет удовлетворять соответствующим требованиям, предъявляемым 
в наших экспертизах. В работе ,,Схемы и очерки к Гидрогеологическому 
Атласу ВенгршГ  (стр. 56 — 66) были приведены средние величины от 130 
измерений температуры, произведенных в 55 скважинах и по 2 нефтяным 
месторождениям. Измерения температуры на подошве, выполненные за 
период 1958—1962 гг. и определяемые из них условия геотермического 
градиента показываются в таблице 2.




