
KSB TXPUSU HÉVXZTERMBLŐ BÚVÁRSZIVATTYÚ ÜZEMELÉSI 
TAPASZTALATAI SZEGVÁR TÉRSÉGÉBEN

Gila György*
Az utóbbi években világszerte megnőtt a geotermikus energia 

hasznosítása iránti igény. Az ezekben az években folytatott in
tenzív szénhidrogén, kutatási munkák melléktermékeként, egyre 
több termálkút.áll a mezőgazdasági munkák rendelkezésére.

A termelőszövetkezetek hamar felismerték a geotermikus ener
gia hasznosításéban rejlő lehetőségeket, és gyors ütemben igye
keztek hasznosítani. Ma már nemcsak növényházak és fóliasátrak, 
de baromfi- és sertéstelepek fűtésére is használják.Sőt újabban 
szárítóüzemek hőigényét is, - legalábbis részben - geotermikus 
energiával próbálják fedezni.

A KSB nyugatnémet szivattyúgyár bécsi kirendeltségével 1982- 
ben vettük fel a kapcsolatot, termálkutak búvárszivattyús kiter
melésével kapcsolatban.

Először a világon, termelőszövetkezetünkben, a Szegvári Pus
kin MGTsz-ben, alkalmazta a világ legnagyobb szivattyúgyára a 
speciális felépítésű termálvíz kitermelésre alkalmas búvárszi
vattyúját.

1982 őszén már be is építettük a BPH-333/2+7A 113/2 -es tí
pusú szivattyút. A fűtési szezont a kísérleti szivattyú meghibá
sodás nélkül üzemelte végig. Ezt a szivattyút, a fűtési szezon 
után, visszaszállította a cég az NSZK-beli gyárba, bevizsgálás
ra. Ennél a kísérletnél, amikor a szivattyút kiemeltük, tapasz
talható volt, hogy a szivattyú villanymotorját tápláló kábelt,
a magas hőmérséklet igen megviselte. A gyár szakemberei újfajta 
szigetelési tekercsanyagot építettek be a szivattyú villanymo
torjába.

1983 őszén újra lehelyeztük a búvárszivattyút, a 4-es számú 
kutunkba.A szivattyú ezt a fűtési szezont is üzemzavarmentesen 
dolgozta végig. Mivel még mindig a kísérletet folytattuk, a gyár 
szükségesnek látta, a sikeres üzemeltetési tapasztalat ellenére 
is, hogy NSZK-beli gyárukba ismét kiszállítsa és átvizsgálja.

+Puskin MGTSZ, Szegvár,
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A szivattyúrész fontosabb alkatrészeit,természetesen ahol 
kopást észleltek két fűtési szezon után,kijavították. A villany
motort megfelelőnek találták,azon javítást nem végeztek.

E szivattyúnak fontosabb műszaki paraméterei a következők:
Teljesítménye: 100 m^/ h
Emelési magassága: 22 m
A villanymotor teljesítménye: 11,5 kW
Ez a szivattyú 9g "-os kútba építhető be'.

1983-ban szükségesnek tartottuk, hogy a 6g "-os termálkutunk- 
ba is búvárszivattyút építsünk be.A KSB cég vállalta,hogy ebbe a 
kisebb kútétmérőjű termálkútba is legyárt kísérletre egy BPD 
302/4 + 6E 73/2-es típusú búvárszivattyút. Ezt a szivattyút is 
1983 őszén építettük be, és ez is egy fűtési szezont üzemelt vé
gig zavarmentesen.

1984 nyarán a cég bevizsgálásra visszavitte a búvárszivattyút 
az NSZK-ba,és ez a szivattyú is új tekercselést kapott, abbéi a 
célból, hogy újabb anyagot kísérletezzenek ki.1985 őszén ismét 
kísérletre visszakaptuk, és beépítettük, és ezt a fűtési szezont 
is sikeresen végigüzemelte.

A sikeres kísérletek megnyugtattak bennünket arról,hogy ezek 
a szivattyúk üzembiztosak, és ezért 1984-ben vásároltunk 2 darab 
BPH 333/5A + 8A 243/2 típusú búvárszivattyút. Ezek a szivattyúk 
az 1984-85-ös fűtési szezont zavartalanul üzemelték végig. 1985 
nyarán a szivattyút átvizsgálásra átvettük,azoknak villanymotor
jait az NSZK-ba kiküldtük. A vizsgálat azt bizonyította,hogy a 
villanymotorok,javítáB nélkül, a fűtési szezonra újra visszaépít- 
hetők. A mai nap is zavarmentesen üzemelnek ezek a szivattyúk.

A Szegvári Puskin MGTSZ-en kívül, a Szentesi Árpád TSZ-ben, 
a Forráskúti Haladás KG TSZ-ben, a Csongrád-Bokros MGTSZ-ben és 
a Szegedi üj Élet MGTSZ-ben üzemelnek búvárszivattyúk. Ezen kí
vül a Szegedi Móra MGTSZ, valamint a Szentesi Pankotai Állami 
Gazdaság vásárolt búvárszivattyúkat, amelyek még nem lettek be
építve, mivel a fűtési szezon alatt érkeztek meg.
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A Szentesi Árpád MGTSZ-Ъеп valószínű a kutak magas gáztar
talma, sókiválása, valamint a kutak dinamikus vízszintjének szél
sőséges változása hozhatta,hogy 3 dh búvárszivattyú villanymotor
jánál javításokat kellett elvégezni.

19S6-ban, termelőszövetkezetünk, a Szegvári Puskin MGTSZ, a 
NIKEX Fülkereskedelmi Vállalaton keresztül, elvállalta a KSB • 
termálhúvárszivattyűk garancián belüli és garancián túli szervi
zelését. Termelőszövetkezetünk megkapta a jogot, a konszignációs 
raktár létrehozására. Ebben az évben kialakítottunk egy KSB 
szervízműhelyt is, a kertészeti telepünkön.

A megfelelő üzemeltetési tapasztalatok, birtokában, úgy lát
juk partnergazdaságainkkal együtt, hogy a KSB gyártmányú búvár
szivattyúk, a jelenlegi beépített mélységekben megfelelően üze
melnék.Természetesen a termálkutak változatos viselkedése, víz- 
szintingadozása és annak további csökkenése, újabb és újabb mű
szaki fejlesztési célokat irányoznak elő.Erre a KSB gyár felké
szült, és megkezdte ez irányban is a fejlesztési és kutatási 
munkát.

Kekünk, gykorlati üzemeltetőknek, úgy gondolom ebben az év-, 
ben az Ip s z  a legnagyobb problémánk,hogy a tőkés relációból be
hozott gépekhez, a megfelelő devizakeret nem lesz biztosítva, 
sem alkatrészre, sem új szivattyúk vásárlására. Ez beláthatatlan 
gondokat és problémákat fog okozni, ugyanis egy ilyen energia- 
-kitermelő berendezést, sem hiányosan, sem felületesen nem lehet 
működtetni megfelelő speciális alkatrészek nélkül.

Szegváron is, valamint a térségünkben is, mint meghatározó 
energiahordozót alkalmazzuk a geotermikus energiát. Növényházak, 
baromfinevelő-telepek, valamint egyéb fontos mezőgazdasági épít
mények fűtése, gazdaságosan enélkül az energiahordozó nélkül, 
nem képzelhető el.

Tisztelt Tanácskozás!
A teljesség igénye nélkül, ennyiben kívántam Önöket tájé
koztatni, a KSB búvárszivattyúk üzemeltetési tapasztala
tairól.
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OPERATION EXPERIENCE OP THE 'THERMAL WATER 
PRODUCING PLUNGER PUMP IN THE AREA 

OP SZEGVÁR /TYPE KSB/

Gy. Gila

In the interest of the agricultural utilization of 
geothermic energy also suitable water pumps are necessary.
In order.to solve this problem special plunger pumps type KSB 
/GPR/ were bought with experimental character. The test lead 
to good results and the applied plunger pump proved to be 
well applicable.


