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A Transenergy projektről

O projekte Transenergy

(Nádor Annamária)

(Annamária Nádor)

A különböző földtani erőforrások (pl. nyersanyagok)
elhelyezkedése a földtani szerkezetekhez kötött, amelyek
a legritkábban esnek egybe a politikai államhatárokkal.
Éppen ezért nagyon fontos, hogy ilyen esetekben a szomszédos országok különös gondot fordítsanak arra, hogy
tevékenységük esetleges káros következményei (pl. bányászatból eredő környezetszennyezés) ne érintsék hátrányosan a szomszédos országot. A Kárpát-medencében a geotermikus energia fő hordozó közegét jelentő termálvíz is
az országhatároktól függetlenül, a földtani szerkezetek által meghatározott regionális pályák mentén áramlik. Ezen
nagy áramlási rendszerek hatalmas területeket foglalnak
magukba: az utánpótlódási területek általában a medencéket övező hegyvidékeken vannak (Alpok, Kárpátok), ahol
a beszivárgó csapadékvíz a mélybe jutva felmelegszik és
a medence arra földtanilag-vízföldtanilag alkalmas egységei mentén áramlik a természetes, vagy mesterséges megcsapolási pontok felé. Ezért csak egy határokon átnyúló,
a szomszédos országokkal közösen kialakított, harmonizált
gazdálkodási stratégia vezethet ezek fenntartható használatához. Ez azért különösen fontos, mert már meglevő tapasztalatok igazolják, hogy egy adott ország víztermelésének esetleges negatív hatásai (depresszió, hozam- és hőmérsékletcsökkenés, stb.) a szomszédos országban jelentkeznek, amely harmonizált gazdálkodási stratégiákkal
elkerülhető lenne.
A Közép-Európai Program keretében finanszírozott
Transenergy projekt – amelyben a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet irányításával Szlovákia, Ausztria és Szlovénia földtani szolgálatai vesznek részt – célja a Nyugat-Pannon-medence határokkal osztott geotermikus erőforrásainak felmérése, és földtudományi alapokon
nyugvó fenntartható használatának előmozdítása.
A projekt átfogó célja a vizsgált régiókra egy felhasználóbarát web-es felület kialakítása, amely a projekt célcsoportjai (kormányzati döntéshozók, vízügyi és bányászati szakhatóságok, felhasználók, jelenlegi és potenciális befektetők, szakmai szervezetek, stb.) számára közvetlenül felhasználható módon közvetíti a térségre vonatkozó geotermikus hasznosítással kapcsolatos vizsgálati eredményeket,
információkat.
A projekt területén (1. ábra) öt olyan határ menti régió került
kijelölésre ahol speciális geotermikus adottságok, illetve már
jelenlévő határon átnyúló hasznosítási problémák ismertek.
A szlovák-osztrák-magyar hármashatár térségében található a Bad Radkensburg-Hodos mintaterület, amely a kedvező geotermikus adottságokkal rendelkező Stájer-medence és a Mura-Zala-medence területére esik. A térségben a
geotermikus hasznosítás meglehetősen elterjedt. A legmagasabb hőmérsékletű fluidumokat bináris rendszerű erőműben elektromos áram termelésre is használják Ausztriában
(Bad Blumau), a projekt teljes területén ez az egyetlen geotermikus alapú áramtermelés.
A feltárt termálvizeket ezenkívül széleskörűen hasznosítják
távfűtésre, valamint üvegházak fűtésére és a területen sok
híres termálfürdő is van.

Prírodné zdroje, ako napríklad geotermálna energia, ktorej
základným nosným médiom sú geotermálne vody, sú úzko
spojené s geologickými štruktúrami presahujúcimi politické hranice. Celkový systém obehu podzemných vôd zahŕňa
rozsiahle oblasti (infiltračné oblasti geotermálnych vôd
ležiace v pohoriach, zatiaľ čo akumulačné a výverové oblasti sa nachádzajú v priľahlých medzihorských depresiách
a panvách). Objektívne hodnotenie zdrojov geotermálnej
energie, ako aj hodnotenie limitných podmienok využívania týchto zdrojov, je možné len pri dodržaní spoločného
cezhraničného prístupu k danej problematike, bez ohľadu
na hranice štátov.
Potreba komplexného hodnotenia cezhraničných útvarov
podzemných vôd, prístup k ochrane a racionálne využívanie podzemných vôd je vyjadrená a rozpracovaná v Rámcovej smernici o vodách (2000/60/EC).
Hodnotená oblasť (Obr. 1) sa rozkladá na území štyroch
štátov (Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko), ale
z pohľadu geologickej stavby tvoria záujmovú oblasť vzájomne prepojené štruktúry Východných Álp, Západných
Karpát a Dunajskej panvy s cezhraničnou komunikáciou
geotermálnych podzemných vôd.
Projekt Transenergy je implementovaný operačným
programom Stredná Európa, ktorý je spolufinancovaný
Európskym fondom regionálneho rozvoja.
Jedným zo zámerov projektu je zahrnúť koncových užívateľov do riešenia projektu a formou jednoduchých, transparentných a harmonizovaných dát pripraviť podklady podľa
ich potrieb. Predpokladané zloženie koncových užívateľov
pozostáva z rozhodovacích orgánov (príslušné ministerstvá, lokálne a regionálne agentúry – krajské a obvodné
úrady životného prostredia), relevantné vodohospodárske
inštitúcie, rozvojové a environmetálne agentúry, využívatelia zdrojov geotermálnych vôd (kúpele, termálne kúpaliská,
využívatelia geotermálnej energie na hospodárske a poľnohospodárske účely), potenciálni investori v geotermálnej
energii ako aj iné organizácie (vedecké inštitúcie, neziskové organizácie a združenia, univerzity, vrtné spoločnosti,
atď., ktoré majú vzťah k využívaniu geotermálnej energie).
Web stránka projektu bude centrálnym informačným médiom s cieľom informovať potenciálnych užívateľov a verejnosť o priebehu a výsledkoch projektu.
Za účelom poskytnutia komplexného riešenia budúceho
využívania geotermálnej energie bude vypracovaný strategický dokument obsahujúci, okrem iného, klasifikovaný
zoznam potenciálnych geotermálnych útvarov (štruktúr,
rezervoárov) na hodnotenom území, zoznam rozdielov
vo vzťahu k právnym normám v krajinách zahrnutých do
riešenia projektu, súhrnný zoznam metód pre monitorovanie využívania geotermálnej energie.
Tieto dva hlavné výstupy (aplikovaný web nástroj a strategický dokument) budú výsledkom širokého spektra aktivít
realizovaných počas riešenia projektu.
Spoločná databáza s harmonizovanými údajmi porovnateľnými na úrovni krajín je rozhodujúca pre úspešné uskutočnenie projektu. Geologické inštitúcie zúčastnených krajín
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1. ábra: A projekt területe
Obr. 1: Oblasť riešenia projektu

Az osztrák-magyar határmenti régióban található
Lutzmannsburg-zsirai mintaterület a híres büki és sárvári termálfürdőket is magában foglalja. Itt a határon átnyúló termálvíz hasznosítás hatása a lutzmannsburgi fürdő kialakításával kezdődött. A fürdő a miocén és pannon korú
homokos vízadóban tárolt termálvizet hasznosítja. A határ
magyarországi oldalán ettől néhány kilométerre, az ugyanerre a rétegekre szűrőzött vízszintmegfigyelő kút folyamatosan regisztrálta a vízszintcsökkentést, azaz az egyik
országban történő termelés negatív hatásai a szomszédos
országban jelentkeztek.
Az osztrák és szlovák területrészeket magába foglaló
Bécsi-medence északi része Közép-Európa egyik legjelentősebb szénhidrogén termelési körzete, míg a déli medencerészben a termálvizeket balneológiai céllal hasznosítják
olyan híres termálfürdőkkel mint Baden vagy Bad Vöslau.
A területen az egyik legjelentősebb potenciális konfliktust a szénhidrogén-bányászat és a geotermikus hasznosítás összehangolásának hiánya jelenti, mivel mindkét iparág ugyanazon mélységi tárolókban található olaj–gáz–forró víz elegyéből álló fluidumok kitermelésére összpontosít.
A Duna-medence, annak ellenére, hogy a geotermikus adottságai nem kiemelkedők, jelentős termálvízadó rétegeket foglal magába a mélységben, amelyet mind
a szlovák, mind a magyar oldalon intenzíven termelnek.
A hasznosítások bővülésével a nem összehangolt hévíz- és
geotermikus energia felhasználási stratégia itt is potenciális
feszültségforrást jelenthet a jövőben.
A Komárom-párkányi mintaterület a Dunántúli-középhegység északkeleti peremén helyezkedik el. Ebben a térségben a bányászattal kapcsolatos vízkitermelések komoly
vízszintsüllyedéseket eredményeztek, ami a termálkarszt
rendszer egészére nézve éreztette hatását. Itt főleg a természetes rendszer helyreállása kapcsán, az egyes vízkitermelési szcenáriókra modellezi a projekt a várható hatásokat.

disponujú podrobnými zistenými geologickými údajmi,
ktoré však nie sú z pohľadu medzinárodnej výmeny jednotné (rôzne formáty, mierky, projekcie, pôvod dát, atď.).
Spoločná databáza s harmonizovanými dátami bude mať
tri rôzne stupne verejnej dostupnosti (expert, koncový užívateľ, široká verejnosť), podľa vopred dohodnutých pravidiel. Unifikované a harmonizované dáta sú základným
predpokladom pre 3D geologické, hydraulické, hydrogeochemické a geotermálne modely, ktoré budú zahŕňať širokú prihraničnú oblasť („supra-regionálne modely”), ako
aj detailné modely niektorých reprezentatívnych regiónov
pozdĺž štátnych hraníc - oblasť Komárňanskej kryhy (HUSK), Centrálna depresia podunajskej panvy (A-SK-HU),
oblasť Lutzmannsburg – Zsira (A-HU), Viedenská panva
(SK-A) a oblasť Bad Radkersburg – Hodoš (A-SLO-HU)
(Obr. 1). Tieto modely o cezhraničných geotermálnych
vodách / geotermálnych zdrojoch (množstvách) budú
k dispozícii samosprávnym i štátnym orgánom, čím bude
naplnený zámer trvalo udržateľného rozvoja a využitia
zdrojov geotermálnej energie.
Samostatná časť projektu sa bude venovať aspektom
využívania geotermálnych zdrojov (množstiev) so zameraním na užívateľov výsledkov projektu. Zber údajov pomocou dotazníkov sústredí dostupné informácie o súčasnom
a plánovanom využívaní geotermálnych vôd a tak bude
poskytovať informácie o aktuálnom využívaní.
Spojené cezhraničné mapy využívania budú ako hlavné
výstupy vypracované na základe zhodnotenia a analýzy
informácií z databázy. Výsledkom bude séria máp s cezhraničnými zvodnencami, ich súčasným stupňom využívania
a produkčnými parametrami. Správne orgány budú môcť
využívať tieto mapy pri územnom plánovaní a tiež pri identifikácii problematických oblastí.
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A geotermia alapjai

O geotermálnej energii

(Nádor Annamária)

(Annamária Nádor)

A megújuló energiákról

O obnoviteľných zdrojoch energie

A fejlődés fenntarthatóságának egyik legfontosabb feltétele a biztonságos energiaellátás megoldása az élet minden
területén. A gazdasági fejlődés és a népesség növekedése
a Földön az emberiség energiaigényét folyamatosan növeli
(1. ábra). Az 1970-es évek elején történt olajárrobbanás irányította rá először a politikai döntéshozók, gazdasági szakemberek, de a lakosság figyelmét is az energiatakarékosság
fontosságára, valamint a fosszilis energiahordozók emberi
időléptékben is véges készleteire. Jelenleg a Föld népességének 20 %-a használja el a megtermelt energia 80 %-át, de
a világgazdaság átalakulásával ez a kép is jelentősen változni fog. Egyes becslések szerint, amikor India és Kína
lakói ugyanannyi energiát fognak felhasználni, mint jelenleg egy átlagos amerikai állampolgár, a világ teljes energiaigénye megháromszorozódik. Ha összevetjük azzal a tén�nyel, hogy a fosszilis energiahordozók földrajzi eloszlása
a földtani adottságoknak megfelelően rendkívül egyenlőtlen (a legjelentősebb kőolaj- és földgázkészletek a
Közel-Keleten, ill. Oroszországban találhatók, melyek
a közelmúltban is több politikai-gazdasági konfliktus
kirobbantói voltak), egyértelművé válik, hogy az emberiségnek új, megújuló energiaforrások után kell néznie.

Jednou z najdôležitejších podmienok udržateľnosti rozvoja
je bezpečné zásobovanie energiou vo všetkých oblastiach
života. Ekonomický rozvoj a rast obyvateľstva postupne zvyšuje energetické potreby ľudstva (Obr. 1). Najprv
náhly nárast cien ropy v 1970-tych rokoch upriamil pozornosť politických činiteľov, ekonomických expertov, ale
aj obyvateľstva na dôležitosť šetrenia energiou, ako aj na
zásoby fosílnych zdrojov energie, ktoré sú časovo obmedzené. Dnes 20 % obyvateľstva spotrebuje 80 % vyrobenej
energie, ale transformácia svetového hospodárstva môže
tento obraz ešte výrazne zmeniť. Podľa niektorých odhadov, keď obyvatelia Číny a Indie spotrebujú toľko energie, ako dnes priemerný americký občan, celková potreba
energie ľudstva sa strojnásobí. Ak to porovnáme s faktom,
že geografická distribúcia fosílnych palív je v závislosti
od geologických podmienok veľmi nerovnomerná (najvýznamnejšie zásoby ropy a zemného plynu sa nachádzajú
na Blízkom Východe a v Rusku, čo aj v nedávnej minulosti spôsobilo nejeden politicko-ekonomický konflikt), je
jasné, že ľudstvo bude musieť nájsť nové, obnoviteľné
zdroje energie.

1. ábra: A világ energiafelhasználásának előrejelzése az AAPG (American Association of Petroleum Geologists) nyomán
Obr. 1: Predpoveď energetických potrieb ľudstva podľa AAPG (American Association of Petroleum Geologists)

A megújuló energiaforrások növekvő felhasználásának másik, legalább ennyire fontos ösztönzője a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó széndioxid-kibocsátást,
és ezzel kapcsolatban a klímaváltozás hatásait mérséklő
törekvések. Az üvegházhatású gázok növekvő mennyiségének köszönhetően a Föld átlaghőmérséklete 1 – 2 °C-kal
megemelkedett (2. ábra), ami a gleccserek, sarki jégtakarók olvadásához, ezáltal a tenger szintjének emelkedéséhez vezet, de emellett talán még súlyosabb következménye az úgynevezett extrém időjárási események (viharok,
aszályok, hatalmas árvizeket okozó felhőszakadások, stb.)
gyakoriságának növekedése, amelyek világszerte felbecsülhetetlen károkat okoznak.

Druhou, aspoň tak dôležitou motiváciou pre rastúce využívanie obnoviteľných zdrojov energie sú snahyo znižovanie tvorby oxidu uhličitého (ktorý sa spaľovaním fosílnych zdrojov dostáva do ovzdušia) a zmiernenie vplyvov
globálneho otepľovania. Kvôli zvýšenému množstvu
skleníkových plynov priemerná teplota Zeme sa zvýšila
o 1 – 2 °C (Obr. 2). To vedie k topeniu ľadovcov a polárnych ľadových plôch a tým aj k zvýšeniu hladiny mora.
Možno ešte vážnejším následkom je nárast výskytu tzv.
extrémnych meteorologických udalostí (búrky, suchá,
prietrže mračien spôsobujúcich obrovské záplavy atď.),
ktoré po celom svete spôsobujú nevyčísliteľné škody.
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2. ábra: A 21. század globális hőmérséklet- és tengerszint emelkedésének előrejezése különböző üvegházhatású gáz kibocsátási
szcenáriók függvényében (International Panel on Climate Change 2001-es előrejelzése)
Obr. 2: Predpovede globálneho zvýšenia teplôt a hladiny mora podľa rôznych scenárov vypúšťania skleníkových plynov v 21. storočí
(predpoveď International Panel on Climate Change z roku 2001)

A megújuló energiahordozók nagyobb mértékű hasznosítása azonban nem csupán energiapolitikai és környezetvédelmi, hanem versenyképességi és vidékfejlesztési kérdés is.
Az új, korszerű technológiák bevezetése elősegíti az ipari-mezőgazdasági szerkezetváltást, az innovációt és ezen
ágazatok versenyképes működését.
Az Európai Unió energiapolitikájának középpontjában az
ellátásbiztonság és az energiahatékonyság ösztönzése mellett a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése
áll. Az Unió 2020-ra 20 %-kal kívánja csökkenteni az energiafelhasználást, illetve a széndioxid-kibocsátás mértékét,
és 20 %-ra növelni a megújulók részarányát a teljes energiafelhasználásban. A közösségi célkitűzés elérése érdekében a tagállamoknak a helyi adottságok figyelembevételével nemzeti célkitűzéseket kellett meghatározniuk.

Využívanie nosičov obnoviteľných energií vo väčšej miere
je však nielen energeticko-politická alebo environmentálna
otázka, ale aj otázkou konkurencieschopnosti a rozvoja krajiny. Zavedenie nových, moderných technológií napomáha
štruktúrnym zmenám v priemysle a poľnohospodárstve,
inováciám a konkurencieschopnému fungovaniu týchto
odvetví.
V strede energetickej politiky Európskej Únie, popri motivovaní bezpečnosti zásobovania a efektívnosti využitia je
zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie. Únia
v roku 2020 plánuje znížiť spotrebu energie a vypúšťania
oxidu uhličitého o 20 % a zároveň zvýšiť podiel obnoviteľných energií na celkovej spotrebe energie na 20 %. Pre
dosiahnutie cieľov Únie museli členské štáty vypracovať
na základe miestnych daností svoje národné ciele.

A geotermia alapjai

Základy geotermie

A geotermikus energia alatt a Föld belső hőenergiáját értjük. A Föld bolygó belső hőtartalma óriási (1013 EJ), amely
– főként a földkéregben található radioaktív izotópok (U238,
U235, Th232, K40) bomlása eredményeként – folyamatosan
termelődik. Ez a hatalmas hőmennyiség folyamatos sugárzással (földi hőáram) távozik az atmoszférába, ennek ellenére teljes kimerülése (A Föld „kihűlése”) több milliárd
évig tartana.
A földkérget és a még szilárd halmazállapotú felső köpenyt
magába foglaló litoszféra (3. ábra) alján a hőmérséklet
1000 °C körüli, a képlékeny belső köpeny és a folyékony
halmazállapotú külső mag határán 3700 °C, míg a szilárd
belső mag felületén eléri a 4300 °C-ot. A Földön a hőáram
eloszlása egyenlőtlen, legmagasabb a lemezszegélyek,

Pod termínom geotermálna energia rozumieme vnútornú
tepelnú energiu Zeme. Vnútorná tepelná energia planéty je
vysoká (1013 EJ) a hlavne vďaka rozpadu rádioaktívnych
izotopov (U238, U235, Th232, K40) v zemskej kôre sa neustále obnovuje. Toto ohromné množstvo tepla vyžarovaním
(zemský tepelný tok) uniká do atmosféry, napriek tomu
jeho úplné vyčerpanie („vychladnutie“ Zeme) by trvalo
miliardy rokov.
Na spodnej časti litosféry, ktorá zahŕňa zemskú kôru a vrchný plášť (Obr. 3), ktorý má tuhé skupenstvo, dosahujú
teploty okolo 1000 °C, na rozhraní elastického vnútorného
plášťa a tekutého jadra okolo 3700 °C. Na povrchu tuhého
vnútorného jadra dosahuje teplota hodnotu 4300 °C. Distribúcia tepelného toku na Zemi nie je rovnomerná, najvyšší

5

a közép-óceáni hátságok mentén, illetve az aktív vulkáni
területeken, ahol a forró magma feláramlik. (4, 5. ábrák).
A közép-óceáni hátságok mentén feláramló forró magma
az óceáni lemezszegélyekhez szilárdulva széttólja azokat,
amelyek a szárazföldek peremén a kontinentális lemezek
alá buknak és ismét beolvadnak a forró köpenybe. Az alábukás (szubdukció) régiójára aktív vulkánosság jellemző.
A szárazföldi lemezeken belüli riftesedés és ementi felnyílás az új óceáni medence megszületésének előfutára.

je pozdĺž okrajov platní a stredooceánskych chrbtov, resp.
vo vulkanicky aktívnych oblastiach, kde vystupuje magma
(Obr. 4 a 5). Horúca magma prúdi zdola k povrchu pozdĺž stredooceánskych chrbtov a odtláča od seba oceánske
dosky. Tieto platne sa na okrajoch kontinentov zároveň
podsúvajú pod kontinentálne platne, kde sa znovu pretavia v horúcom plášti. Pre oblasti subdukcie (podsúvania)
je typická vysoká vulkanická aktivita. Založenie riftov a
otváranie pozdĺž nich je prvým krokom k otváraniu novej
oceánskej panvy.

3. ábra: A Föld gömbhéjas felépítése
Obr. 3: Zonálna stavba Zeme

4. ábra: A főbb lemeztektonikai folymatok
Obr. 4: Hlavné procesy platňovej tektoniky

5. ábra: A Föld fő geotermális régiói
Obr. 5: Hlavné geotermálne oblasti Zeme
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A Föld fő geotermális régiói (5. ábra) a távolodó lemezekkel jellemzett óceáni hátságokhoz (pl. Közép-atlanti hátság), alábukó lemezszegélyekhez (Észak- és Dél-Amerikai
kontinens Ny-i pereme, Pacifikus térség), illetve kontinentális riftesedéshez (K-Afrikai árok) köthetők.
A földkéregben a mélység felé haladva a hőmérséklet folyamatosan emelkedik, ennek mértékét a geotermikus gradienssel szokták kifejezni, amelynek világátlaga kb. 25 –
30 °C / km.
A mélység felé növekvő hőmérséklet nemcsak a kőzeteket
melegíti fel, hanem az azok pórusaiban, repedéseiben tárolt
felszín alatti vizet is. Ezek a termálvizek a mélyben levő
hő- és nyomáskülönbségek hatására változatos, olykor több
száz kilométer nagyságrendű áramlási pályák mentén mozognak. Az áramlások motorja a nagy üledékes medencéket övező hegyvidékek területein beszivárgó hideg csapadékvíz. Ahogy a víz a felszín alatt egyre mélyebbre jutva
felmelegszik, kitágul, sűrűsége kisebb lesz és a földtanilag
kedvező adottságú helyeken (pl. törésvonalak mentén) felfelé áramolva, természetes megcsapolási pontok mentén a
felszínre tör. A peremek mentén a nagyobb fajsúlyú beszivárgó hideg vizekből folyamatosan utánpótlódó rendszerek így hatalmas, úgynevezett konvekciós áramlásokat alkotnak. Természetesen ez a rendszer fúrások mélyítésével
mesterségesen is megcsapolható, így egy megfelelő ponton
kitűzött és megtervezett fúrással forró vizek, gőzök hozhatók a felszínre (6. ábra).

Hlavné geotermálne oblasti Zeme (Obr. 5) sa viažu na riftové zóny stredooceánskych chrbtov (napr. Stredoatlantický
chrbát), subdukčné zóny (západné okraje Severoamerického a Juhoamerického kontinentu, Tichomorská oblasť),
prípadne kontinentálne rifty (Východoafrický rift).
V zemskej kôre teplota smerom do hĺbky postupne rastie. Miera tohto nárastu sa vyjadruje tzv. geotermickým
gradientom, ktorého celosvetový priemer je okolo 25 –
30 °C / km.
Smerom do hĺbky sa zvyšuje teplota hornín ako aj podzemnej vody, ktorá sa nachádza v póroch a puklinách.
Termálne vody sú závislé od hlbinných teplotných a tlakových pomerov a často prúdia po mnoho kilometrov dlhých
trasách. V mnohých štruktúrach infiltrujú studené zrážkové
vody v horských oblastiach, lemujúcich veľké sedimentačné panvy. Počas prúdenia infiltrovaných zrážkových
vôd smerom do väčších hĺbok dochádza k ich postupnému zohrievaniu, čím sa zväčšuje ich objem a znižuje sa ich
hustota. Ak sú na to priaznivé okolnosti a geologicky vhodné podmienky (napr. pozdĺž zlomových línií), termálna
voda sa pohybuje smerom nahor a v prírodných pramenných oblastiach sa znova dostáva na povrch. Na okrajoch
paniev takto štruktúry s geotermálnymi vodami tvoria konvekčné prúdenie. Samozrejme, tento systém môže byť tiež
umelo narazený vrtmi a takto privedený na povrch vo forme horúcej vody alebo pary (Obr. 6).

6. ábra: A hidrogeotermikus rendszerek sematikus vázlata
Obr. 6: Schematický náčrt hydrogeotermálnych systémov

A geotermikus energia felhasználási lehetőségei

Možnosti využitia geotermálnej energie

A geotermikus energia nagy előnye a többi megújuló energiafajtával szemben, hogy állandóan rendelkezésre áll, valamint független a meteorológiai körülményektől, nem úgy,
mint a víz-, szél- vagy napenergia.
A Föld mélyének hője az azt hordozó közeg kinyerésével
hasznosítható az emberek számára. Ez a közeg elsősorban a termálvíz, amely természetesen a mélyben uralkodó
hőmérséklet- és nyomásviszonyok függvényében forró

Veľkou výhodou geotermálnej energie oproti ostatným
obnoviteľným zdrojom energie je, že je stále k dispozícii
a nie je závislá od meteorologických podmienok (ako
vodná, veterná alebo slnečná energia).
Teplo zemského vnútra sa dá zužitkovať využitím média,
ktoré je jeho nositeľom. Týmto médiom je predovšetkým
termálna voda, ktorá sa v závislosti od tepelných a tlakových podmienok v hlbokých geotermálnych štruktúrach

7

gőzők és víz-gőz elegyek formájában is jelen lehet. Ezek
hőmérséklete, illetve az ezzel arányos, a fluidum hőtartalmát kifejező entalpia alapján a geotermikus rendszereket
magas, közepes és alacsony entalpiájú rendszerekbe sorolják, amely egyben hasznosítási lehetőségeiknek is keretet
szab.
Magas entalpiájú rendszereknek a 150 – 200 °C-ot meghaladó hőmérsékletűeket nevezik. A mélyből származó,
óriási nyomás alatt levő folyadék halmazállapotú fluidum
a felszínen a nyomáscsökkenés következtében gőzzé alakul, térfogata jelentősen megnő, ami a turbinákat közvetlenül meghajtva elektromos áram termelésére alkalmas (7.
ábra). Ilyen nagy entalpiájú rendszerek általában aktív vulkáni területekhez kötődnek (pl. Olaszország, Izland).

môže vyskytovať vo forme horúcich pár, alebo ako zmes
para-voda. Podľa teploty týchto médií, respektíve ňou
úmernej entalpie, vyjadrujúcej tepelnú kapacitu daného
fluida, sa geotermálne systémy rozdeľujú na systémy s vysokou, strednou a nízkou entalpiou, čo zároveň určuje aj
možnosti ich využitia.
Systémy s vysokou entalpiou sú systémy s teplotou presahujúcou 150 – 200 °C. Fluidum v kvapalnom skupenstve
pochádzajúce z hĺbok s obrovským tlakom sa na povrchu
v dôsledku poklesu tlaku premení na paru a tým sa jeho
objem výrazne zväčší, čo je využiteľné na bezprostredné poháňanie turbín na výrobu elektriny (Obr. 7). Takéto
systémy s vysokou entalpiou sa spravidla viažu na oblasti
s aktívnou vulkanickou činnosťou (napr. Taliansko, Island).

7. ábra: Forró gőz-víz keverékkel meghajtott közvetlen „flash” típusú erőmű elvi vázlata
Obr. 7: Náčrt princípu elektrárne typu “flash” poháňanej horúcou zmesou pary a vody

A közepes entalpiájú rendszerek hőtartománya általában
90 – 150 °C között mozog, ezek nagyobb fűtési rendszerek (távfűtésfűtés) kialakítására, illetve alacsonyabb forráspontú munkafolyadékok felhasználásával – úgynevezett
kettős-közegű (bináris) erőművekben – elektromos áram
termelésére alkalmasak (8. ábra).

Systémy so strednou entalpiou sa zvyčajne pohybujú
v teplotnom rozmedzí 90 – 150 °C, sú vhodné na vytvorenie väčších vykurovacích systémov a pomocou pracovných
kvapalín s nižším bodom varu – v tzv. binárnych elektrárňach s dvojitým médiom – sú využiteľné na výrobu elektriny (Obr. 8).

8. ábra: Az ún. kettős-közegű, vagy bináris erőmű elvi vázlata
Obr. 8: Náčrt princípu (binárnej) elektrárne s dvojitým médiom
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Az ún. kettős-közegű, vagy bináris erőműben a forró víz
egy alacsonyabb forráspontú segédközeget melegít fel
a forráspontja fölé. A felforrt segédközeg hajtja meg a turbinát. Az ún „ORC” (Organic Rankine Cycle) folyamatban
a munkaközeg szerves anyag, míg az ún. Kalina ciklusban
a segédközeg víz és ammónia elegye. Bár a bináris erőművek technológiája folyamatosan fejlődik, de
a villamosenergia termelés hatásfoka a termodinamikai
korlátok miatt csak 10 % körüli.
A legkisebb mélységtartományban (tipikusan 1 – 2000 méterrel a felszín alatt) található, így legkönnyebben kiaknázható alacsony entalpiájú rendszerek (90 °C alatti hőmérséklet) hasznosítása nagyon sokrétű lehet. A folyamatosan
csökkenő hőmérséklet felhasználásával úgynevezett kaszkád rendszerben egy sor ipari folyamatot követően (pl.
textil-, bőr- és papíripar, terményszárítás) épületek, üvegházak fűtése valósulhat meg, majd egyre alacsonyabb
hőmérsékleten pl. halgazdaságokban, hóolvasztásban
egészen 20 – 25 °C-ig hasznosítható a termálvíz hőenergiája
(9. és 10. ábra).

V binárnych elektrárňach alebo elektrárňach s dvojitým
médiom horúca voda zohrieva pomocné médium s nižším
bodom varu nad bod varu dotyčného média. Turbínu poháňa vriace pomocné médium. Počas tzv. „ORC” (Organic
Rankine Cycle) procesu týmto pomocným médiom je organická látka, kým v tzv. cykle Kalina je médiom zmes vody
a amoniaku. Aj keď sa technológia binárnych elektrární neustále vyvíja, efektivita výroby elektrickej energie je kvôli
termodynamickým limitom iba okolo 10 %.
V najplytšom hĺbkovom intervale (obvykle 1 až 2000 m
pod povrchom) sa nachádzajú najľahšie dostupné a preto aj
využiteľné systémy s nízkou entalpiou (teplota pod 90 °C),
ktorých využitie môže byť veľmi rozmanité. Využitím postupne klesajúcej teploty v tzv. kaskádovom systéme sa po
rade priemyselných procesov (napr. textilný, kožný a papierový priemysel, sušenie plodín) môže uskutočniť vykurovanie budov a skleníkov a pri ešte nižších teplotách sa
stále nižšia tepelná energia až po 20 – 25 °C termálnych
vôd môže využiť napr. v rybníkoch alebo pri roztápaní snehov (Obr. 9 a 10).

9. ábra: A geotermikus energia kaszkád-rendszerű hasznosítása során az egyre alacsonyabb hőigényű fogyasztókat kapcsolják sorba
Obr. 9: Pri využití geotermálnej energie kaskádovým systémom sa spotrebiče s postupne klesajúcimi tepelnými nárokmi zapojia za sebou

10. ábra: Az ún. Lindall-diagramm a különböző típusú hasznosítási lehetőségek hőigényét mutatja
Obr. 10: Tzv. Lindallov graf, ktorý ukazuje tepelné nároky rôznych typov možností využitia
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A geotermikus energia hasznosítása kapcsán feltétlen meg
kell említeni az ún. mesterséges geotermikus rendszereket
(Enhanced Geothermal Systems – EGS), amelynek lényege, hogy nagy mélységben elhelyezkedő igen magas hőmérsékletű, homogén kristályos kőzetben (tipikusan gránittestekben) hidraulikus repesztéssel mesterséges repedésrendszert hoznak létre. Egy besajtoló kúton keresztül hideg
vizet injektálnak a mélységben mesterségesen kialakított
repedésrendszerbe, amelyen átáramolva a víz felmelegszik
és a kitermelő kúton át a felszínen elektromos áram, vagy
kapcsolt energia – és hőtermelésre alkalmas (11. ábra). Meg
kell jegyezni, hogy az elvben ígéretes technológia számos
kockázatot rejt magában (pl. a mesterséges repedésrendszer létrehozásakor esetlegesen kialakuló földrengések,
a létrehozott repedésrendszer hosszútávú permeabilitása,
stb.), amely miatt ez a módszer egyelőre kísérleti fázisban
van, és Európában is csak egy demonstrációs projekt működik a franciaországi Soultz sous-Forets-ban.

V súvislosti s využitím geotermálnej energie musíme
spomenúť aj tzv. umelé geotermálne systémy (Enhanced Geothermal Systems – EGS, známe tiež ako teplo
suchých hornín), ktorých princípom je, že sa v hlbokých
štruktúrach (napr. v kryštalinickom horninovom prostredí, žulových masívoch) s veľmi vysokou teplotou hydraulickým spôsobom (hydraulickým štiepením) vytvorí
umelý systém puklín. Cez vrt sa natlačí studená voda do
umelo vytvoreného systému puklín kde sa voda zohreje. Takto zohriata voda je vyčerpaná cez čerpací vrt a je
využiteľná na výrobu elektrickej energie alebo tepla.
(Obr. 11). Musíme však poznamenať, že táto teoreticky
veľmi sľubná technológia skrýva v sebe niekoľko rizík,
napr. nežiadúca seizmická aktivita, ktorá môže vzniknúť
pri vytváraní puklinového systému, dlhodobá permeabilita
vytvoreného systému), kvôli ktorým je táto metóda zatiaľ
v experimentálnej fáze. V Európe je v prevádzke iba jeden
demonštračný projekt vo francúzskom Soultz sous-Forets.

11. ábra: Az EGS (Enhanced Geothermal Systems) rendszer elvi vázlata
Obr. 11: Náčrt princípu systému EGS (Enhanced Geothermal Systems)

A sekély „geotermikus energia”
avagy földhő-szivattyúzás

Plytká „geotermálna energia”,
tepelné čerpadlá

A geotermikus energia áttekintése kapcsán (bár ennek
vizsgálata nem képezi részét a Transenergy projektnek)
a teljesség kedvéért meg kell említeni az ún. sekély geotermikus rendszereket is. Ebben az esetben nem a Föld
belső hője kerül hasznosításra, hanem a napsugárzás hatására felmelegedett feszín közeli rétegek hőtartalma.
A földhőszivattyús technológia lényege, hogy a sekély
rétegekben tárolt hőmennyiséget (tipikusan 4 – 15 °C) hőcserélőn keresztül, hőhordozó folyadék segítségével egy
hőszivattyúra vezetjük. A hőcserélő lehet furatba leeresztett
vertikális U-alakú talajszonda, illetve felszínközeli
rendszereknél néhány méter mélységbe horizontálisan
lefektetett talajkollektor (12. ábra).

Pri prehľade o geotermálnej energii pre úplnosť musíme
spomenúť aj tzv. plytké geotermálne systémy (aj keď opis
týchto systémov nepatrí do projektu Transenergy). V tomto prípade sa nezužitkuje vnútorné teplo Zeme, ale tepelná
kapacita slnečným žiarením zohriatych podpovrchových
vrstiev. Princípom technológie tepelných čerpadiel je, že
teplo nahromadené v plytkých vrstvách (typicky 4 – 15 °C
privedieme pomocou kvapalného tepelného nosiča z výmenníkov k tepelnému čerpadlu. Výmenníkom tepla môže
byť vo vrte zapustená vertikálna zemná sonda tvaru U,
alebo pri podpovrchových systémoch pôdny kolektor zapustený pár metrov pod povrchom (Obr. 12).
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12. ábra: Földszondás és talajkollektoros rendszerek
Obr. 12: Systémy so zemnou sondou a pôdnym kolektorom

A hőszivattyú segédenergia (tipikusan villamos áram) felhasználásával az alacsony hőfokú hőhordozó közeget lehűti, a szekunder oldalon viszont a fűtési célú hőhordozó közeget felmelegíti. Az ún. reverzibilis földhőszivattyú típusok hűtési célra is használhatóak (nyári légkondicionálás).
A földhőszivattyúzás mára a legdinamikusabban növekvő
geotermikus szektort képviseli (több mint 600 %-os növekedés 2000 óta).

Tepelné čerpadlo s podporou pomocnej energie (obvykle
elektrická energia) nízkoteplotný teplonosný systém ochladí a na sekundárnej strane teplonosný systém na vykurovacie účely zohreje. Tzv. reverzibilné systémy tepelných
čerpadiel sa môžu použiť aj na účely chladenia (letná klimatizácia vzduchu). Tepelné čerpadlá dnes predstavujú
najdynamickejšie sa vyvíjajúcu oblasť geotermie (viac ako
600 %-ný rast od roku 2000).

Mennyiben tekinthető megújulónak
a geotermikus energia?

Nakoľko sa môže geotermálna energia
považovať za obnoviteľnú?

A fenntartható használat szempontjai

Aspekty udržateľného využitia

A geotermikus energiával kapcsolatban a „megújuló” és
fenntartható” fogalmak gyakran kerülnek előtérbe. Míg
előbbi az energiaforrás eredetére, utóbbi annak hasznosítására vonatkozik. Noha a geotermikus energiát a megújuló energiafélék közé sorolják, ez nem teljes mértékben
igaz. A földhő hasznosítása világszerte zömében a klas�szikus konvekciós áramlású hidrogeotermikus rendszerek (6. ábra) hasznosításával, azaz a hőt hordozó termálvíz kinyerésével történik. Noha a felszín alatti vizeket tároló kőzetek felfűtése (hőutánpótlódása) a Föld óriási belső hőkészletéből végtelennek tekinthető, addig ez nem
mondható el a hőt hordozó közegre, a felszín alatti vizekre. Ez utóbbiak csak addig a mértékig tekinthetők „megújulónak”, amíg utánpótlódásuk a természetes beszivárgásból biztosított. Ilyen „természetes módon megújuló” rendszerekre jó példák a világ számos pontján feltörő termálvíz
források, gejzírek, amelyek hozama és hőmérséklete évszázadok óta változatlan.
Ugyanakkor ezek fluidum és hőtermelése sok esetben nem
éri el a gazdaságos felhasználás mértékét és befektetés
megtérülése érdekében fokozott kitermelési rátára ösztönzi
a hasznosítókat. A rezervoárok természetes utánpótlódását
meghaladó termálvíz kivétel (túltermelés) azonban nyomáscsökkenéséhez, a hozamok eséséhez vezethet. Ez pótolható mesterséges módon is: az energetikai célra felhasznált és lehűlt termálvíz ugyanabba a rétegbe történő vis�szasajtolásával (a balneológiai célra felhasznált termálvíz
a szennyeződések miatt nem sajtolható vissza). A visszasajtolt és lehűlt folyadék a mélyben ismét képes felvenni

Termíny „obnoviteľný” a „udržateľný” sa často vyskytujú
v spojitosti s geotermálnou energiou. Kým prvý termín sa
vzťahuje na pôvod zdroja energie, druhý sa spája s jej využívaním. Aj keď sa geotermálna energia všeobecne považuje za obnoviteľnú, nie je to celkom pravda. Zužitkovanie
zemského tepla sa celosvetovo väčšinou rieši použitím klasických konvekčne prúdiacich hydrogeotermických systémov (obr. 6.), iným slovom čerpaním termálnych vôd.
Kým vyhrievanie hornín uskladňujúcich termálne vody
(obnovovanie tepla) z obrovských vnútorných tepelných
zdrojov Zeme môžeme považovať za nekonečné, to isté už
nemôžeme tvrdiť o prostredí, ktoré je nosičom toho tepla,
teda o podzemných (geotermálnych) vodách. Tie môžme
považovať za „obnovujúce sa” kým je zabezpečené ich
dopĺňanie (napr. infiltráciou). Pre takéto „prirodzeným
spôsobom obnovujúce sa systémy“ sú dobrými príkladmi
termálne pramene a gejzíry vyskytujúce sa na mnohých
miestach sveta so stálym prietokom a teplotou po stáročia.
V niektorých prípadoch však tepelná produkcia nedosahuje
potrebnú kapacitu a preto využívatelia zvyšujú odber.
Nadmerné čerpanie termálnych vôd, ktorého miera už presahuje prirodzené obnovovanie zásobníkov však môže viesť
k poklesu tlaku a tým k poklesu výdatnosti. V tomto prípade je využívanie geotermálnych vôd doplnené reinjektážou:
natlačením vychladnutej termálnej vody, ktorá bola využitá
na energetické účely do rovnakej vrstvy (termálne vody,
ktoré bolivyužité na balneologické účely nemôžu byť kvôli
znečisteniu natlačené späť). Vychladnutá voda, ktorá bola
reinjektovaná späť dokáže znovu prijať teplo horninového
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a kőzetmátrix hőtartalmát, így újból kitermelhető. A vis�szasajtolással nemcsak a rezervoár nyomásviszonya, így
termelési kapacitása tartható fenn, de környezetvédelmi
szempontból is jelentős tényező, ugyanis a gyakran magas oldottanyag tartalmú termálvizek felszíni elvezetése az
ökoszisztémák károsodását okozhatja.
A visszasajtolás során gondosan kell megtervezni a termelő-visszasajtoló kútpár távolságát (nehogy a visszajuttatott lehűlt folyadék a termelő kút körzetében lehűtse
a rendszert). A visszasajtolás karbonátos-repedezett tárolókban viszonylag problémamentes, homokköves tárolókban azonban gyakori nehézség a pórusok gyors eltömődése, ami a visszasajtolás hatásfokát jelentősen csökkentheti.
Megfelelően helyre telepített és kiképzett visszasajtoló kutakkal azonban a rendszer jó hatásfokkal hosszú távon üzemeltethető.
A geotermikus energia kitermelése akkor tekinthető fenntarthatónak, ha az adott rendszer hosszú időn (100 – 300
év) át azonos szinten képes energiatermelésre. Ez a fenntartható termelési szint minden rezervoár esetében más
és más: függ a rendszer földtani felépítésétől (porozitás, peremeabilitás viszonyok), de a termelés módjától is
(pl. alkalmaznak-e visszasajtolást, ha igen mekkora hatásfokkal).

prostredia a môže byť znova odčerpaná. Reinjektážou sa
dajú udržať tlakové podmienky rezervoáru a tým aj jeho
odberová kapacita. Takáto technológia je vhodná aj z pohľadu ochrany životného prostredia, pretože odvedenie často silne mineralizovaných podpovrchových vôd do povrchových vôd môže spôsobiť poškodenie ekosystémov.
Pri systéme reinjektáže sa musí dôkladne naplánovať vzdialenosť páru odberný vrt – reinjektážny vrt (aby zasakovaná
voda neochladila celý systém v blízkosti odberného vrtu).
Reinjektáž je v karbonátových štruktúrach (zvodnencoch)
s puklinovou priepustnosťou zvyčajne bezproblémová,
v štruktúrach s medzizrnovou priepustnosťou je však bežným problémom rýchle upchávanie pórov, čo môže výrazne znížiť efektivitu spätnej reinjektáže. Za vhodných
podmienok a pri dobre realizovaných reinjektážnych
vrtoch je však systém schopný dlhý čas prevádzky.
Využívanie geotermálnej energie môžeme považovať za
udržateľné vtedy, ak je daný systém počas dlhého času
(100–300 rokov) schopný produkcie na rovnakej úrovni.
Táto udržateľná úroveň je pri každej štruktúre iná: závisí od geologickej stavby, geotermických a hydraulických
podmienok (pórovitosť, permeabilita), ale aj od metódy
využívania (napr. spôsob reinjektáže a jeho efektivita).
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Esztergom vízföldtani adottságai
és a megállók ismertetése

Ostrihom - hydrogeologické pomery
a informácie o zastávkach exkurzie

(Rotárné Szalkai Ágnes, Babinszki Edit, Szőcs Teodóra)

(Ágnes Rotárné Szalkai, Edit Babinszki, Teodóra Szőcs)

Esztergom történelméről

História mesta

Esztergom (1. ábra) Magyarország egyik legnagyobb történelmi múlttal rendelkező városa, melynek történetében az
egész ország történelme sűrűsödik össze. A Várhegy és környéke a jégkorszak végétől folyamatosan lakott hely volt.
Az első, nevéről is ismert nép a Nyugat-Európából származó kelták népe Kr. e. 350 körül települt meg ezen a tájon.
Az időszámítás kezdetekor római légiók hódították meg
a vidéket – ettől kezdve Solva néven Pannonia provincia
fontos határmenti települése lett.

Ostrihom (Esztergom, lat. Strigonium) sa nachádza na pravom brehu Dunaja na úpätí Pilišského pohoria (Obr. 1).
Na slovenskej strane Dunaja oproti leží Štúrovo.
Územie mesta a Hradného vrchu (Várhegy) bolo obývané
od konca ľadovej doby. Prví známi obyvatelia boli Kelti
(asi od r. 350 p. n. l.). Okolo prelomu letopočtu sa územie
stalo súčasťou Rímskej ríše a „Salvio Manso“ bolo dôležitou pohraničnou pevnosťou a osadou v provincii Pannonia.

1. ábra: Esztergom mai látképe a Bazilikával
Obr. 1: Súčasný pohľad na Ostrihom s Bazilikou

A Honfoglalás után Géza (a későbbi fejedelem) Esztergomot választotta lakóhelyéül és itt, a Várhegyen, a római
castrum területén kiépített palotájában született 969 – 975
táján fia, Vajk, a későbbi I. Szent István király. Ugyancsak
Géza építette az első templomot is a Várhegyen. István
király a régi fejedelmi lakhely helyett a hegy déli sziklájára új palotát, a hegy közepére pedig nagy bazilikát épített
Szent Adalbert tiszteletére a magyar egyház feje, az esztergomi érsek számára.
A Várhegy alatt már ekkor jelentős iparos-kereskedő települések alakultak ki. (Valószínű, hogy a város mai nevét
is a fejedelem bolgár-török eredetű bőrpáncél-készítőinek
Esztrogin nevű településéről kaphatta.)
1000-ben Istvánt itt koronázták királlyá. István király uralkodásától a XIII. század elejéig itt működött az ország
egyetlen pénzverdéje. Ekkor épült ki az esztergomi vár,
amely 1241-ig (a tatárjárásig) a magyar királyok székhelye, Magyarország politikai és gazdasági életének központja volt (2. ábra). A tatárjárás idején a város kegyetlen ostrom során pusztult el. Bár a következő évekből fennmaradt

Po období sťahovania národov sa tu asi okolo roku 500
usídlili Slovania, ktorí bývalú rímsku pevnosť nazvali
„Strěgom“, podľa toho, že „strážila“ dôležitý prechod cez
Dunaj. Patrila medzi dôležité hradiská Nitrianskeho kniežatstva.
Po príchode starých Maďarov sa Ostrihom stal sídlom veľkokniežaťa Gejzu a až do tatárskeho vpádu bol jedným
z hlavných sídel uhorských kráľov. Tu sa okolo rokov
969 – 975 narodil Gejzov syn Vajk, neskorší uhorský kráľ,
sv. Štefan. Na hradnom vrchu postavil knieža Gejza kostol.
V Ostrihome bol sv. Štefan korunovaný za prvého uhorského kráľa. V tom istom roku vznikla Ostrihomská arcidiecéza. Na južnej skale Hradného vrchu Štefan vybudoval nový
kráľovský palác a v strede vrchu na počesť sv. Adalberta
(sv. Vojtecha) veľkú baziliku, sídlo Ostrihomského arcibiskupa, hlavu uhorskej, v súčasnosti maďarskej cirkvi. Už
v rannom období pod hradom vznikli významné remeselnícke a obchodné osady. Niektorí historici odvodzujú názov mesta od mena osady kniežacích výrobcov kožených
pancierov bulharsko-tureckého pôvodu Esztrogin.
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oklevelek tanúsága szerint a lakosság egy része (akik a várba menekültek) megmaradt, s az újjáépítés, az új lakosok
betelepítése is hamarosan megindult, a város mégis elveszítette országos vezető szerepét. IV. Béla a királyi palotát és a várat az érsekeknek adományozta, s székhelyét az
ország végleges fővárosába, Budára helyezte át.

Po celý stredovek bol Ostrihom jedno z najvýznamnejších
miest Uhorska (hoci nebol slobodným kráľovským mestom). V roku 1242 Mongoli počas vpádu do Uhorska dobyli len mesto, hrad sa dokázal ubrániť. Od druhej polovice
XII. storočia bol Ostrihom sídlom križiackeho rytierskeho
konventu.

2. ábra: Esztergom a XIII. században
Obr. 2: Ostrihom v XIII. storočí

V druhej polovici XIII. storočia Belo IV. preniesol svoje
sídlo na Vyšehrad a tým Ostrihom prestáva byť hlavným
mestom Uhorska (Obr. 2).
V XIV. a XV. storočí bol Ostrihom dejiskom významných
udalostí a centrom uhorskej kultúry. Navštevovali ho významní kráľovskí a cirkevní hostia, vedci a umelci známi
po celej Európe.
V roku 1543 ho obsadili Turci a ostrihomský arcibiskup
sa presťahoval takmer na tristo rokov do Bratislavy. V nasledujúcom období sa zviedli o Ostrihom v rokoch 1594
– 1605 mnohé boje, ktoré boli vcelku neúspešné a mesto
bolo takmer úplne zničené. Mesto v roku 1683 s konečnou platnosťou oslobodili vojská Jána Sobieskeho a Karola
Lotrinského.
Počas tureckej nadvlády bol Ostrihom sídlom bega sandžbega. V tomto období v meste prebehla významná stavebná
činnosť, hlavne vojenského charakteru, ale vybudovali sa
aj mešity s minaretmi a kúpele (Obr. 3).

A XIV–XV. században Esztergom gyakran országos események színtere, s a magyar kultúrának – Buda mellett –
egyik legfontosabb fellegvára lett. Az udvarban, amelynek
gazdagsága a budai és visegrádi királyi udvarokéval vetekedett, gyakran fordultak meg királyi vendégek és Európa-szerte ismert tudósok, művészek.
A török hódítás a virágzó középkori Esztergom pusztulásának kezdetét is jelentette. 1543-ban Szulejmán szultán
hatalmas sereggel és nagyszámú ágyúval kezdte ostromolni az akkori viszonylatban erős várat, amely nem egészen
kétheti ostrom után az idegen (spanyol, olasz, német) őrség árulása miatt török kézre került. A törökök főleg a várat erősítették, de emellett jelentős új épületeket, dzsámikat, mecseteket, minareteket, kupolás fürdőket is emeltek
(3. ábra). Ezeket és a még fennálló korábbi épületeket az
1683. évi, Esztergom felszabadítását eredményező ostrom
letarolta, bár néhány török építmény még fennállt a XVIII.
század elején is.

3. ábra: Esztergom a török hódoltság idején
Obr. 3: Ostrihom počas tureckej okupácie
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Az újjáépülő város 1725-ben visszakapta ugyan szabad királyi városi rangját, méretei, jelentősége azonban csak árnyéka volt a réginek. 1761-ben az érsekség visszakapta
a várat, ahol két év múlva megkezdték a hatalmas, új egyházi központ kiépítésének munkáit: a Várhegy közepét,
a Szent Adalbert és Szent István templomok és várfalak
jelentős maradványaival együtt elhordták, hogy helyet
nyerjenek az új székesegyház számára. Aki Esztergomba utazik, már messziről elgyönyörködhet a magyar klas�szicizmus legmonumentálisabb épületében, a Bazilikában,
amely a Várhegy tetején állva uralkodik a tájon. A város
jelképének tekinthető épület Magyarország legnagyobb
temploma, mely az első magyar király, István által alapított
régi Szent Adalbert-templom romjainak helyén, Künhel
Pál, Pach János és Hild Józset tervei szerint, 1822 – 1869
között épült. Felszentelésére (1856) írta Liszt Ferenc az
Esztergomi Misét.

Väčšina týchto stavieb bola zničená počas oslobodzovacích
bojov v roku 1683. Mesto bolo v bojoch spustošené a už
nikdy nenadobudlo bývalú slávu.
V roku 1725 sa Ostrihom stal slobodným kráľovským mestom. V roku 1761 arcibiskupstvo získalo naspäť hrad a začala sa výstavba nového cirkevného centra. Pri stavebných
terénnych úpravách boli z hradného vrchu odstránené zvyšky hradných múrov i kostolov sv. Adalberta a sv. Štefana.
Začiatkom 19. storočia sa do Ostrihomu vrátil arcibiskup
i kapitula.
V rokoch 1822–1869 bola (arcibiskup Alexander Rudnay)
vybudovaná svetoznáma bazilika, ktorá je najznámejšou
pamiatkou Ostrihomu. Klasicistická stavba bola vybudovaná podľa návrhov P. Kunhela, J. Pacha a J. Hilda. Pri
príležitosti vysvätenia kostola (1856) F. Liszt skomponoval
Ostrihomskú omšu.

Esztergom forrásai és vízhasználatai

Pramene v Ostrihome

Esztergom langyos forrásainak köszönhetően fejlett fürdőkultúrával rendelkezik, amelyről számos történelmi emlék
tanúskodik.
Feltételezhető, hogy a Várhegy nyugati oldalának barlangjaiban feltárt őskori emberi élet nyomaival egyidőben már
ismerték és használták a forrásokat. Egy másik történelmi
emlék, egy a római korból megmaradt építési felirat szerint
a gyógyítás istenének Aesculapiusnak és Hygieianak tiszteletére templomot építettek itt a III. század körül. A bővizű forrásokra utal a Várhegy lábánál középkorban kialakult
Víziváros és „Hévíz” vagy szláv nyelven Toplicsa, „Tapolca” néven épült városok (későbbi esztergomi városrészek)
neve is (4. ábra).

Ostrihom je známym kúpeľným mestom s dlhoročnou tradíciou, o čom svedčia mnohé historické pamiatky.
Predpokladá sa, že teplé vývery podzemnej vody boli známe už v praveku. Ďalšou historickou pamiatkou pochádzajúcou z rímskych čias je kamenný nápis, podľa ktorého tu
bol okolo III. storočia postavený kostol na počesť starorímskeho boha liečenia Aesculapiusa a Hygieiana.
O existencii výdatných výverov svedčia i názvy stredovekých miest Vodné mesto a „Hévíz“ alebo Toplicsa
„Tapolca“ (neskôr časti mesta Ostrihom) (Obr. 4).

4. ábra: Víziváros a XVII. században (Andreas Krey hadimérnök 1756. évi térképe alapján)
Obr. 4: Vodné mesto v XVII. storočí (podľa mapy vojenského inžiniera Andreasa Kreya z roku 1756)

Az esztergomi langyos források a Dunántúli-középhegység ÉK-i részén, az Általér és Duna mentén fakadó többi
langyos/meleg forráshoz (Tata-Szomód-Dunaalmás-PátEbed-Sárisáp-Esztegom-Buda térségében) hasonlóan a Dunántúli-középhegység egységes főkarsztvíztároló rendszerét alkotó, felső triász karbonátos kőzetekből fakadnak.

Podobne ako i ďaľšie teplé vývery zo severovýchodnej
oblasti Zadunajského stredohoria pozdĺž Dunaja a rieky
Általér (v oblasti Tata-Szomód-Dunaalmás-Pát-EbedSárisáp-Esztegom-Buda) aj ostrihomské pramene vyvierajú z vrchno-triasových karbonátov krasového systému
Zadunajského stredohoria.
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A forrásvizek utánpótlását a Pilis vonulatának túlnyomó
tömegét alkotó felső-triász karbonátos kőzetek felszíni kibukkanásain át beszivárgó hideg karsztvizek biztosítják.
Esztergom környékén az alaphegység a fedő harmadidőszaki és negyedidőszaki üledékek alól csak kisebb rögök
formájában bukkan ki (pl. esztergomi Várhegy). A kiemelkedő hegység rögökbe beszivárgó vizek egy része jelentős
mélységbe kerül, ahol áramlási pályája mentén felmelegszik. A hegység peremi törések mentén a felső-triász kőzetekben tárolódó karsztvíz feláramlik, és a regionális erózióbázist és elsődleges megcsapolást jelentő Duna mentén források formájában felszínre lép. A források felszínre lépésének közelében a mély áramlási pályákról származó meleg
víz mellé a közeli térségből a felszínről beszivárgó hideg
karsztvíz is hozzákeveredik, így jönnek létre az Esztergomból is jól ismert langyosvizű források (5. ábra).
Az Esztergom vízivárosi langyos vizű források a Várhegy,
a Szent Tamás-hegy és a Kis-Duna között, három fő hely
körül csoportosultak: a Szent Tamás-hegy DNy-i, a Várhegy déli és északi lábánál, illetve a Kis Duna medrében
megjelenő szökevényforrások formájában (6. ábra).

Dopĺňanie zásob termálnych vôd prebieha infiltráciou
studených krasových vôd cez vrchno-triasové karbonáty
vystupujúce na povrch na svahoch pohoria Piliš. Tieto
horniny sú v oblasti Ostrihomu zakryté terciérnymi a kvartérnymi sedimentami, na povrch vystupujú iba v niektorých oblastiach (napr. Hradný vrch) v podobe malých
krýh. Voda cez vrchno-triasové karbonáty preniká puklinami do značných hĺbok, kde je zohrievaná zemským teplom a pozdĺž okrajovej zlomovej zóny vystupuje k povrchu
vo forme výverov. V mieste výverovej oblasti sa horúce
podzemné vody hlbokého obehu miešajú so studenými krasovými vodami plytšieho obehu. Zmiešaním týchto vôd
vznikajú teplé vývery, ktoré sú známe aj v oblasti Ostrihomu (Obr. 5).
Teplé vývery vyskytujúce sa v Ostrihome vo Vodnom
meste sa sústreďujú do troch oblastí: v juhozápadnej časti
vrchu svätého Tomáša, na južnej a severnej strane Hradného vrchu vo forme výverov podzemných vôd a v koryte
ramena Dunaja (Kis-Duna) vo forme skrytých prestupov
podzemných vôd do povrchového toku (Obr. 6).

výver

5. ábra: A langyosvizű források kialakulásának elvi sémája (Alföldi, 1965)
Obr. 5: Schematický obrázok vzniku teplých výverov (Alföldi, 1965)

6. ábra: Az esztergomi források térbeli helyzete
Obr. 6: Lokalizácia ostrihomských výverov
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Az esztergomi langyos források hőfoka, vízhozama állandónak mondható. A víz 25 – 29° C, hőfoka télen, illetve magas vízálláskor sem ingadozik, bizonyítva azt, hogy
nagy mélységből ered, s hogy a Duna vizével illetve talajvízzel nem keveredik. Természetes állapotban a karsztvíz
csak a hegységperemi források formájában lépett felszínre, együttes hozamuk 67 – 78 l/s érték körülire becsülhető.
Az esztergomi Várhegy lábánál a Kis-Duna jobb partján
“szökevényforrások” (szökevényforrásnak nevezzük azokat a forrásokat, ahol a felszíni víz medrében történik a forrásfakadás) jelennek meg. A Vár és a Prímás-sziget között
a Duna alacsony vízállásakor a mederfelszínről is jól észrevehetően, a Duna holocén üledékeit áttörve lép ki a karsztvíz a felszínre. Hozamuk a különböző feljegyzések alapján már természetes körülmények között is nagyon változó volt, és az aktuális Duna-vízállással szoros összefüggést
mutatott.
A legbővizűbb források a Szent Tamás-hegy alatt fakadnak, a mai Mala- (Barlangi-) forráscsoport néven ismertek. A források itt a XIX. század közepéig melegvizű tavat tápláltak. A langyos forrásokról és az általuk táplált tóról a XII. századtól maradtak írásos emlékek. A tó körül
a középkori város „Hévíz” nevű városrésze alakult ki. A
Hévíz-tó mellett létesítette III. Béla felesége, Anna királynő Magyarország legrégebbi, írásban említett közfürdőjét.
IV Béla király 1238-ban a fürdőt a betegápolással foglalkozó johannita lovagoknak adományozta, akik ispotályt és
a betegek védőszentjének Árpád-házi Szent Erzsébetnek
tiszteletére templomot építettek.
A törökök – kihasználva Esztergom kedvező természeti
adottságait – 130 éves helyi uralmuk idején több hévizes
fürdőt létesítettek, a túlfolyó víz pedig több helyen is malmokat hajtott meg. Ezek közül kiemelkedő fontosságú volt
a Hévíz-tó túlfolyó vize által működtetett vízimalom, amelyet a törökök lőpormalommá alakítottak át.
Szintén fontos szerepet töltött be a történelem folyamán a Várhegy északi lábánál fakadó Török-forrás (más
néven Prímás-kút). A XIV–XV. században vízimalmot,
a XV–XVII. században a vár vízellátását biztosító, vízemelő gépezetet hajtott meg. Túlfolyóján fürdőmedencék voltak, amelyek átépített formában Prímási-törökfürdő néven
1950-ig működtek.
Az 1840-es években az esztergomi érsek kezdett nagyszabású építkezésbe. Ennek során a Hévíz-tavat feltöltötték,
forrásait alagút járatokban kialakított mesterséges forrásfoglalásokkal hasznosították.
Az 1900-as évek elején a források vizének jobb kihasználása céljából már több sekély, 20 – 23 m mélységű fúrt kutat
alakítottak ki. Az Esztergomi Takarékpénztár a tulajdonát
képező fürdő fejlesztésére 1907-ben mélyfúrást létesítettek. A Szent István Kút fúrási munkálatait Zsigmondi Béla
vezette. A fúrással 29 °C-os felszálló vizet tártak fel a 323,5
m mély kútból, amelyre fedett uszodát létesítettek. Az elvégzett vízelemzés alapján Lóczy Lajos, a Földtani Intézet akkori igazgatója a vizet gyógyhatásúnak minősítette.
A XX. század harmincas éveiben a kút vize, mint „Szent
István szénsavval telített ártézi forrásvíz” került palackozásra a prímási székhelyen.
A Duna túloldalán Párkányban (Štúrovo) 1942-ben és
1972-ben is sikeres kutatófúrásokat létesítettek, amelyek
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Teplotu a prietok ostrihomských teplých prameňov môžme
považovať za stálu. Teplota vody medzi 25 – 29 °C nekolíše ani v zime, ani pri vysokých stavoch hladiny. Predpokladá sa, že ide o dlhší a hlbší obeh podzemnej vody, pričom
sa nemieša ani s vodou Dunaja ani s podpovrchovými vodami. Krasová voda za prirodzených podmienok vystupovala na povrch iba vo forme prameňov na úpätiach pohoria,
ktorých spoločná výdatnosť sa odhaduje okolo 67 – 78 l/s.
Na úpätí ostrihomského Hradného kopca na pravom brehu
ramena Dunaja (Kis-Duna) sa objavujú dnové vývery v koryte tzv. „utečenecké pramene” (týmto termínom označujeme pramene, ktoré sa objavujú v koryte povrchových vôd).
Medzi Hradom a Primaciálnym ostrovom v čase nízkeho
stavu hladiny Dunaja krasová voda vystupuje na povrch
(v koryte dobre viditeľné), prerážajúc holocénne sedimenty
Dunaja. Prietok týchto prameňov aj podľa rôznych historických dokumentov bol značne premenlivý a úzko súvisel
s aktuálnym stavom hladiny Dunaja.
Najvýdatnejšími prameňmi vyvierajúcimi pod horou Svätého Tomáša (Szent Tamás-hegy) je skupina prameňov známa pod názvom Mala (alebo Jaskynná ramenná skupina).
Pramene tu do polovice XIX. storočia dotovali teplé jazero.
O teplých prameňoch a nimi napĺňanom jazere sa zachovali
písomnosti už od XII. storočia. Okolo jazera sa vytvorila
časť stredovekého mesta Hévíz („Teplá voda”). Pri jazere Hévíz založila manželka kráľa Bélu III., kráľovná Anna
najstarší, aj písomne spomínaný, verejný kúpeľ Uhorska.
Kráľ Béla IV. kúpeľ v roku 1238 daroval rytierom rádu Johanitov venujúcim sa ošetrovaniu chorých, ktorí tu postavili nemocnicu a kostol venovaný Svätej Alžbete z dynastie
Árpádovcov, ochrankyni chorých.
Turci – využijúc výhodné prirodzené podmienky Ostrihomu – počas svojej 130 ročnej nadvlády založili niekoľko
termálnych kúpeľov a vytekajúca voda na viacerých miestach poháňala vodné mlyny. Medzi nimi mal osobitný
význam vodný mlyn poháňaný pretekajúcou vodou jazera
Hévíz, ktoré Turci prestavali na mlyn.
Podobne dôležitú úlohu mal v histórii tzv. Turecký (alebo
Primaciálny) prameň, vyvierajúci na severnom úpätí Hradného vrchu. Jeho voda v XIV–XV. storočí poháňala vodný
mlyn a v XV–XVII. storočí stroj na dvíhanie vody, ktorým
sa zabezpečovalo zásobovanie vodou v hrade.
V 1840-tych rokoch ostrihomský biskup sa pustil do veľkolepej stavbnej činnosti. Počas nej jazero Hévíz bolo zanesené a jeho pramene boli využívané umelo vybudovanými
vývermi v tunelovom systéme.
Na začiatku 1900-tych rokov už pre optimálnejšie využívanie prameňov vytvorili niekoľko plytkých, iba 20 – 23 m
hlbokých vrtaných studní. Pre účely kúpaliska, ktoré bolo
majetkom Ostrihomskej Sporiteľne, v roku 1907 zrealizovali hlboký vrt. Vrtné práce na tejto tzv. Studni Sv. Štefana
viedol Béla Zsigmondi. Vrtom narazili v hĺbke 323,5 m termálnu vodu s teplotou 29 °C, a neskôr tu založili plaváreň.
Podľa analýz vôd Lajos Lóczy, ktorý bol v tomto čase riaditeľom Maďarského Geologického Ústavu, vodu označil
za liečivú. V 30-tych rokoch XX. storočia voda zo studne
sa aj plnila do fliaš ako “Kyselinou uhličitou nasýtená artézska voda Svätého Štefana”.
Na opačnej strane Dunaja v Štúrove (Párkány) v rokoch 1942 aj 1972 úspešne zrealizovali prieskumné vrty,

39 °C körüli termálvizet tártak fel. Az FGŠ-1 kút 1976tól szolgáltatja az ottani strandfürdő vizét. A források
vizének pótlására Esztergomban is kutatófúrást mélyítettek
1976-ban a Prímás-szigeten.
A Dunántúli-középhegységben a bányászati célú vízkivételek az 50-es évektől gyorsuló ütemben növekedtek.
A vízemelések regionális hatású, tartós karsztvízszint sül�lyedést okoztak, amelynek következtében a 60-as években
a karsztvízszint a mindenkori Duna vízállás alá csökkent,
amely egyben a források elapadását jelentette. A 90-es
évek bányabezárása, különösen a közeli Dorogi Szénbánya
1991. évi bezárása és a vízemelések jelentős csökkenése
a karsztvízszint lassú emelkedését eredményezte. A karsztvízszint visszatöltődésével a 2000-es években újra megjelentek a korábbi forrás fakadások, vízhozamuk folyamatosan növekszik.
Az esztergomi források vizét a 60-as évekig a város vízellátásához is felhasználták. A forrásvizek elszennyeződése
miatt az ivóvízellátást a 60-as évektől a partiszűrésű vízbázisra alapozták. 2004-ben a Kenyérmezei-patakon levonuló ipari szennyezés az esztergomi Kis-Duna ágat, és a parti
szűrésű vízbázist is elszennyezte, ezért újra előtérbe került
a város karsztvízből történő ivóvízellátásának kiépítése.
E célból 2006-ban két új mélyfúrású kút létesült, amely
a várakozásoktól eltérően magasabb hőmérsékletű (30,5 °C)
vizet tárt fel. A kutak a tervek szerint a hőenergia hasznosítást követően az ivóvíz-hálózatba lesznek bekapcsolva.
A kutak engedélyezése még folyamatban van, mivel az
érintett termálkarsztos víztest mennyiségi állapota a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján rossznak minősül, és jelenleg korlátozva van a vízkivétel. Az engedélyezés során
továbbá figyelembe kell venni a termelés által érintett, jelenleg már működő termálkutakat és a további termálvíz
igényeket is.

ktoré objavili termálne vody s teplotou cca 39 °C. Termálnu
vodu pre tamojšie kúpalisko dodáva vrt FGŠ-1 vyhĺbený
v roku 1976. Pre doplnenie vôd z prameňov v roku 1976 aj
v Ostrihome bol zrealizovaný prieskumný vrt.
Odčerpávanie vôd z dôvodov banskej činnosti v Zadunajskom stredohorí rástlo rýchlym tempom. Čerpanie vôd
malo za následok trvalý pokles hladiny krasových vôd
v regionálnej mierke, kvôli čomu v 60-tych rokoch hladina
krasovej vody poklesla pod dlhodobý stav hladiny Dunaja,
čo znamenalo zánik prameňov. Zatváranie baní v 90-tych
rokoch, a hlavne Dorogských Uhoľných Baní v roku 1991
a s tým súvisiace výrazné zníženie čerpania spôsobili pomalé opätovné dvíhanie sa hladiny krasových vôd. Po doplnení hladiny krasovej vody sa pramene na začiatku tohto
storočia opäť objavili a ich výdatnosti sa neustále zvyšujú.
Vodu z ostrihomských prameňov do 60-tych rokov využívali aj na zásobenie mesta vodou. Kvôli znečisteniu vôd
z prameňov od 60-tych rokov bolo zásobovanie mesta pitnou vodou založené na brehovej infiltrácii. V roku 2004
priemyselné znečistenie, ktoré sa cez potok Kenyérmező
dostalo do ostrihomskej vetvy ramena Dunaja (Kis-Duna),
kontaminovalo podzemné vody štrkových formácií. Z tohoto dôvodu sa opäť dostala do popredia možnosť získania
pitnej vody z krasových vôd. Pre tento účel sa v roku 2006
zrealizovali dva nové hlboké vrty, ktoré overili podzemné
vody s teplotami 30,5 °C. Podľa projektových plánov tieto
studne po využití ich tepelnej kapacity budú zapojené aj
do siete dodávajúcej pitnú vodu. Proces pre získanie povolení pre tieto vrty ešte nie je ukončený, pretože objemové
parametre spomínanej krasovej hydrogeologickej štruktúry
sa podľa Vodohospodárskeho plánu zhodnotili za nevhodné a čerpanie vody je preto v súčasnosti obmedzené. Počas povoľovacieho procesu sa musia zohľadniť aj dnes už
prevádzkované termálne studne ako aj potenciálnu potrebu
termálnych vôd v budúcnosti.

A Dunántúli-közéhegység ÉK-i pereme langyos
forrásainak vízkémiai jellege

Hydrochemický charakter teplých prameňov
na SV okraji Zadunajského stredohoria

Az esztergomi langyos források a Dunántúli-középhegység CaMgHCO3 – MgCaHCO3 típusú langyos vizeinek
csoportjába tartoznak, úgy vízhőmérsékletük, mint vízkémiai jellemzőik a többi langyos forrás vizéhez hasonló, CaMgHCO3 vízkémiai típusúak. A Prímás-kút, 1972-es
mintavétel alapján feltüntetett vízösszetételének nagyobb
Na+ és SO42- tartalma valószínűleg már nem az eredetei, a
langyos forrásokra jellemző vízösszetételt, hanem a karsztvízszint csökkenés hatására bekövetkező vízminőség változás eredményét mutatja. A fúrásokkal feltárt esztergomi
hévizek hőmérséklete 21 – 31°C között változik, és szintén CaMgHCO3 típusúak. A szlovákiai oldalon, a štúrovoi
FGŠ-1 fúrás alapján, a termálvíz hőmérséklete nagyobb
(39 °C körüli) és vízösszetétele CaMgHCO3SO4 típusú.
A vizsgált esztergomi, dunaalmási és visegrádi langyos
vizek δ18O és δD értékei -11,1‰ és -11, 13‰, illetve
-76,3‰ és -77,7‰ között mozognak, mely értékek pleisztocén korú beszivárgást jeleznek. A 14C alapján (δ13C korrigálás nélkül) számolt látszólagos vízkorok szintén 10 000
évnél idősebbek. Az esztergomi, és néhány környékbeli
kút, illetve forrás vízösszetételét a 7. ábra mutatja.

Ostrihomské teplé pramene patria do skupiny Ca-MgHCO3-Mg-Ca-HCO3 teplých vôd Zadunajského stredohoria, ako podľa svojej teploty, tak aj podľa hydrochemických
vlastností sú – podobne ako ostatné teplé pramene – CaMg-HCO3 hydrochemického typu. Zvýšené obsahy Na+ a
SO42-z analýz Primaciálneho prameňa, podľa vzorkovania z
roku 1972 pravdepodobne neodrážajú pôvodné zloženie typické pre teplé pramene, ale zloženie zmenené v dôsledku
poklesu hladiny krasovej vody. Vrtmi overené ostrihomské
teplé vody patria tiež do skupiny Ca-Mg-HCO3, ich teploty kolíšu medzi 21 – 31°C. Na slovenskej strane podľa
vrtu FGŠ-1 v Štúrove je teplota termálnej vody vyššia (cca
39 °C) a zložením predstavuje typ Ca-Mg-HCO3-SO4. Hodnoty δ18O a δD skúmaných teplých vôd z Ostrihomu, Dunaalmásu a Visegrádu sa pohybujú medzi 11,1‰ a -11, 13‰,
respektíve -76,3‰ a -77,7‰, ktorých hodnoty naznačujú
presakovanie vôd pleistocénneho veku. Vekové údaje vypočítané podľa 14C (bez korekcie δ13C) tiež poukazujú na
hodnoty vyššie ako 10 000 rokov. Zloženie ostrihomských
a niekoľko neďalekých studní, resp. prameňov vidíme na
Obr. 7.
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7. ábra: Az esztergomi, és néhány környékbeli kút, illetve forrás vízösszetétele
Obr. 7: Chemické zloženie ostrihomských a niekoľko neďalekých studní, resp. prameňov

MEGÁLLÓ:
Mattyakovszky-Etter kerti török fürdő
(Pázmány Péter utca 10)

ZASTÁVKA:
Turecké kúpele Mattyakovszky-Etter
(Pázmány Péter ulica, 10)

A törökök építette fürdők közül a legjelentősebb egy, a Vízivárosban állt kétkupolás, két nagy, és több kis medencével ellátott fürdő volt, amelyet Güzeldzse Rusztem budai
pasa építtetett 1559 – 1563 között a helyben fakadó, bővizű meleg forrásokra (8. ábra). A fürdő díszes épület volt,
fürdőmedencéje kőlapborítású, az udvarát vörös márványlapokkal díszítették, s egy kőből faragott szökőkút is állt
ott. Az 1594 – 95. évi ostromokban megrongálódott fürdőt
később lakóházzá alakították át. Rusztem pasa fürdőjének
jelentős maradványait őrzi a helyén álló két barokk lakóház: a Katona István u. 8. sz. ház pincéjében ma is láthatók
egy nyolcszögletű török fürdőmedence maradványai.

Najvýznamnejšie turecké kúpele Vodného mesta pozostávajúce z dvoch veľkých a viacerých menších bazénov
boli postavené v rokoch 1559 – 1563 vďaka Budínskemu pašovi Güzeldzse Rüsztem (Obr. 8). Budovy kúpeľov
s kupolovou stavbou boli bohato zdobené červeným mramorom, bazény boli obkladané kamennými dlažbami a stála tu aj kamenná fontána.
V rokoch 1594 – 95 počas bojov o mesto a hrad, boli kúpele
zničené a pozostatky boli neskôr prerobené na obytný dom.
V pivnici tohto obytného domu na ulici Istvána Katonu č. 8
sa dodnes zachovali zvyšky osemuholníkového tureckého
kúpeľného bazéna.

8. ábra: A török fürdő helye a korabeli rajzon
Obr. 8: Miesto tureckých kúpeľov
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Az ostromban elpusztult fürdő helyett a törökök 1605 –
1663 között, annak szomszédságában, a városfal külső
oldalán egy új, kisebb fürdőt építettek. Ezt a kis fürdőt a
XVIII. században a vízivárosi ferencesek posztókészítésre, majd később ismét fürdésre használták az 1890-es évekig. Később az egész épületet eltemették, és lépcsőn közelítették meg a medencét, majd a föld nyomásától a kupola
is beszakadt. A kis török fürdő helyreállítható maradványai
a „Mattyasovszky – Etter”-kertben rejtőznek a földben. A
fürdő érdekessége, hogy a forrás közvetlen a medencében
fakad. A fürdő jelenleg régészeti feltárás alatt áll (9. ábra).

V rokoch 1605 – 1663 Turci kúpele obnovili. Stáli neďaleko pôvodných, ale už mimo mestských hradieb. Dodatoč
ným násypom zeme za hradbami sa samotné kúpele dostali
pod úroveň terénu, avšak boli stále prístupné po schodisku.
V XVIII. st. františkáni z Vodného mesta spomínané kúpele
využívali na výrobu súkna a neskoršie ich používali miestni obyvatelia na kúpanie. Takto ich ešte ľudia navštevovali
až do roku 1890, kedy sa prepadla kupola budovy. Následne na to bolo aj vnútro budovy vyplnené sutinou. Zaujímavosťou kúpeľov je, že prameň vyviera priamo do bazéna.
V súčasnosti tu prebieha archeologický výskum (Obr. 9).

9. ábra: A feltárás alatt levő Török fürdő romjai
Obr. 9: Archeologický výskum tureckých kúpeľov

MEGÁLLÓ:
Prímás-kút és Özicseli Hadzsi Ibrahim dzsámija
(Berényi Zsigmond utca 18-20.)

ZASTÁVKA:
Prímás-studňa a Mešita Ozičeli Hadži Ibrahim
(Berényi Zsigmond ulica, 18-20.)

A Víziváros egy másik bővizű langyos forrása (mai nevén Prímás-kút) a XIV–XV. században vízimalmot, majd
a XV–XVII. században vízemelő gépezetet hajtott, amely
az 1683. évi ostrom alkalmával történő megsemmisüléséig,
több várostromot is túlélve, közel két évszázadon át biztosította a vizet a forrás fölött magasodó Vár lakóinak számára. Maga a vízemelő szerkezet európai viszonylatban is unikumnak számított, amely az 1470-es években épülhetett.
A malomkereket a leírások szerint a langyos karsztforrás vize hajtotta meg, ami golyókat mozgatott meg. Azok
beleesve a vízbe lökéshullámot indítottak el, és ez a 60 méter magasan fekvő Várba nyomta fel a Duna vizét. (10.
ábra). Így a langyos forrás vizét átvitt értelemben már
a XV. században is energia előállítására használták fel.

Ďalší výdatný teplý výver Vodného mesta so súčasným
názvom Prímáš-studňa v XIV–XV. storočí slúžil na otáčanie vodného mlynu a neskoršie v XV–XVII. storočí bol využívaný na pohon vodnej pumpy, ktorá takmer
cez dve storočia zabezpečovala pitnú vodu pre celý hrad.
Okolo roku 1470 sa objavil tento zázračný stroj (Obr. 10)
poháňaný pramenitou vodou, pomocou ktorého sa voda
z Dunaja dostala do 60 m vyššie rozprestierajúceho sa hradu. Kolesá poháňané teplou vodou dvíhali železné gule,
ktoré slúžili na pumpovanie.
Táto unikátna konštrukcia slúžila Turkom, pokým sa v roku
1863 pri obliehaní hradu nezničil. Ostrihomský vodný stroj
je dôkazom toho, že už v XV. storočí využívali vodu na
výrobu energie.

10. ábra: A XV. századi vízemelő gépezet
Obr. 10: Vodný stroj z XV. storočia
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Az 1460-as években épített vízemelő gépezet védelmére
építtette Várady Pál érsek a Malom-bástyát, amely mellett
kapu nyílott a városfalon a dunai átkelőhöz és a hajókikötő
felé. A bástyafalból Árpád-kori és gótikus kőfaragványok
kerültek elő.
A vízemelő gépezetet védő Malom-bástya melletti kapu
fölé Özicseli Hadzsi Ibrahim 1605 – 1663 között dzsámit
építtetett, amely az egykori török birodalom legtávolabbi,
épségben megmaradt épülete a Duna mentén. Kialakításának egyik érdekessége, hogy a Vízivárost védő városfalra emelték. Így alatta haladt el a Fő utca forgalma, kapuval
Duna felé, illetve bejárattal a Malom-bástya belsejébe.
A helyreállítás során megtalálták – és újra járhatóvá tették
– az akkori úttest kövezetét (11. ábra). A dzsámi Duna-felőli oldalán nyíló Kis kapu (Kücsük kapu) felett található
I. Szulejmán győzelmi táblája (12. ábra), amit 1543-ban,
Esztergom bevételekor állítottak.

Na ochranu vzácnej vody a vodného stroja arcibiskup Pál
Várady postavil Mlynskú baštu.
Turci boli v Ostrihome do roku 1595. Po tomto roku až do
1605 vládu dočasne prevzali kresťanské vojská. Od roku
1605 do roku 1683 Turci znovu obsadili mesto a hrad.
V tomto období bola postavená aj mešita (džámi). Staviteľom bol Ozičeli Hadži Ibrahim. Táto mešita je polohou najzápadnejším historicky rekonštruovaným osmanským kostolom v Európe. Budova, ktorá bola zároveň aj pevnosťou,
je postavená na mestské hradby, priamo na južný vchod od
Dunaja (Obr. 11).
Smerom na východ k Dunaju sa nachádza takzvaná „malá
brána“ alebo Turkmi nazývaná „Kücsük brána“ Nad touto bránou sa nachádza víťazná tabuľa bitky o Ostrihom
(Obr. 12) z roku 1543. Sulejman I. sultán po dvojtýždňových bojoch osadil Mlynskú baštu, ktorá mala kľúčovú
úlohu v zásobovaní hradu pitnou vodou.

11. ábra: Özicseli Hadzsi Ibrahim dzsámijának alsó szintje az egykori Fő utca maradványaival
Obr. 11: Mešita Özicseli Hadzsi Ibrahim - suterén so zvyškami bývalej Hlavnej ulice

12. ábra: I. Szulejmán győzelmi táblája
Obr. 12: Víťazná tabuľa Sulejmana I.

A területen a forrás által kialakított karsztaknában 1967től folyamatos karsztvízszint megfigyelés történt. A mérések kezdetben a Dorogi Szénbányák megbízásából folytak,
majd 1972-től a Magyar Állami Földtani Intézet végezte.
A mért időssorok kulcsfontosságú információt szolgáltattak a Nagymarosi duzzasztómű tervezésekor a duzzasztás
karsztvizekre történő hatásának elemzéséhez. A méréseket 1996-ig folytak a felhagyott épületben, majd a sorozatos rongálások miatt az észlelések megszakadtak. Az épület később magánkézbe került. Az új tulajdonos (Rosenberg
Kft.) a területhasznosítás tervezésénél figyelembe vette
mind a régészeti értékeket, mind a terület kiemelt
vízföldtani szerepét és ennek szellemében elvégezte a műemlékek felújítását, lehetővé téve a karsztvízszint megfigyelések folytatását is.

Od roku 1967 bolo na tejto lokalite vykonané pozorovanie hladín krasových vôd z poverenia uhoľných baní
v Dorogu a neskoršie od roku 1972 tieto pozorovania
zabezpečil Maďarský Štátny Geologický Ústav. Po oslobodení spod tureckej nadvlády začala budovu používať
Ostrihomská diecéza. Neskôr bola budova prerobená na
viacpodlažný obytný dom. Po druhej svetovej vojne bola
zoštátnená a neskôr sa dostala do súkromných rúk. V roku
1998 budovu kúpila firma Rosenberg s.r.o. ktorá chcela
z nej po rekonštrukcii vybudovať penzión. Po predbežných
archeologických mapovaniach sa rozhodli celú budovu zrekonštruovať do pôvodného stavu a umožniť naďalej sledovať aj režim hladín krasových podzemných vôd.
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MEGÁLLÓ: A Mala-alagút és a Szent István strand

ZASTÁVKA: Tunel Mala a pláž Svätého Štefana

Esztergom fürdő-életének mai központja a török háborúk
után a Hévíz-tó térségében alakult ki. Ez a soha be nem
fagyó vízterület a „Hévíz-mocsár”, melyet ló úsztatásra is használtak. A térségben több forrás is fakad: Malaforráscsoport, Mosó-forrás, a kőfürdő forrásai és a szökevényforrások. A középen kiépített gáttal felduzzasztott tó
keleti és nyugati végén is egy-egy vízimalmot hajtott a víz
a XVIII–XIX. században.
A területen az esztergomi érsek nagyszabású építkezésbe
kezdett az 1840-es években: a Hévíz-tó medrét feltöltötték, és az egykori mederbe, 1600 vörösfenyő cölöpre felépítették a klasszicista stílusú Fürdő Szállodát (13. ábra)
Gramling Ignác és Zofahl Lőrinc tervei szerint. Ugyancsak ők létesítették a felfakadó termálvizek foglalására azt
a 473 méter hosszúságú földalatti alagútrendszert is (14.
ábra), amellyel a Szent Tamás-hegy lábánál, és az egykori
tófenéken fakadó fenékforrások vizét (Mala forráscsoport)
összegyűjtötték az újonnan épített fürdő és a tó keleti végén létesített új vízimalom számára. Az önhordó szerkezetű, tégla- és kőfalazatú alagutakat 1839–40-ben építették.
A szakszerűen kiépített, és építéstörténeti értékkel rendelkező alagútban 13 forrásfoglalást alakítottak ki (15. ábra).

Stredisko dnešného kúpeľného života Ostrihomu sa vytvorilo po tureckých vojnách v oblasti jazera Hévíz. Táto vodná plocha, nazývaná aj „močiar Hévíz”, nikdy nezamrzla a
využívala sa aj na kúpanie koní. V oblasti vyviera niekoľko
prameňov: skupina prameňov Mala, prameň Mosó („Prací
prameň”), pramene kamenného kúpeľa a bočné vyvieračky. V XVIII–XIX. storočí voda poháňala dva vodné mlyny
na západnom aj východnom konci jazera, ktorého hladinu vzduli hrádzou v strede jazera. Ostrihomský biskup sa
v 1840-tych rokoch pustil do veľkolepej stavby: zaniesli
dno jazera Hévíz a na pôvodnom dne na 1600 pilotoch z
červených borovíc postavili v klasicistickom slohu Kúpeľný hotel (Fürdő Szálloda, Obr. 13) podľa návrhu Ignáca
Gramlinga a Lőrinca Zofahla. Na zachytávanie termálnych vôd vybudovali systém podzemných tunelov v dĺžke
473 m (Obr. 14), ktorým zachytili vody prameňov na úpätí
hory Svätého Tomáša a tiež prameňov na pôvodnom dne
jazera (skupina prameňov Mala) pre nedávno postavené
kúpele a nový vodný mlyn, postavený na južnom konci jazera. Tunely, ktoré mali samonosnú konštrukciu, vybudovali z tehál a kameňov v rokoch 1839–40. V odborne vybudovanom tuneli, ktorý je významný aj z architektonického
hľadiska, vytvorili 13 záchytných miest (Obr. 15).

13. ábra: A Fürdő Szálloda
Obr. 13: Kúpeľný hotel (Fürdő Szálloda)

14. ábra: A termálvizek összegyűjtését szolgáló Mala-alagút rendszer
Obr. 14: Tunelový systém Mala vybudovaný na zachytávanie termálnych vôd

22

15. ábra: Forrás foglalás az alagútban
Obr. 15: Zachytená vyvieračka v tuneli

Az alagútba a strandfürdő támfalába nyitott 12 méter hos�szú, 3 méter szintkülönbségű ereszkén lehet lejutni. Rögtön
a lejárat után az alagút kétfelé oszlik; a bal oldali ág északnyugati a jobb oldali pedig keleti irányba vezet.
A növekvő bányászati vízkivételek miatt a foglalt források
vize a 70-es években elapadt, és az alagút boltívét alkotó
vörösfenyő gerendák szárazra kerültek, kiszáradtak, elvesztették tartószilárdságukat, ami az eredetileg jól megépített, és megfelelő biztonságú alagút állagának jelentős
megrongálódásához vezetett. Az 1994-es helyreállítási
munkák során az alagút egy részét beton támfallal kellett
megerősíteni, de más részeket sikerült eredeti állapotuknak
megfelelően felújítani (16, 17. ábra).

Do tunela sa dostaneme cez šachtičku s dĺžkou 12 m v múre
kúpaliska, ktorá prekonáva 3 m výškového rozdielu. Hneď
po vchode sa tunel rozvetvuje: ľavá vetva smeruje na severozápadnom, pravá na východ.
Kvôli rastúcemu objemu čerpanej vody z dôvodu banskej
činnosti v 70-tych rokoch sa voda zo zachytených prame
ňov stratila. Piloty z červených borovíc sa dostali do kontakty so vzduchom, vyschli a stratili svoju pevnosť, čo
viedlo k významnému zhoršeniu stavu pôvodného tunela.
Počas rekonštrukčných prác v roku 1994 sa časť tunela musela spevniť betónovou výstužou, iné časti sa však podarilo
obnoviť do pôvodného stavu (Obr. 16, 17).

16. ábra: Beton támfallal megerősített alagútrész
Obr. 16: Betónovou výstužou upevnená časť tunelu

17. ábra: Eredeti formájában felújított alagútrész
Obr. 17: Úsek tunelu zrekonštruovaný v pôvodnej podobe
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A kb. 170 cm-es belmagasságú folyosót helyenként kiöblösödések szűkítik. A betonsáncok a tulajdonképpeni
forrásszájakat biztosítják. A fal mögött kisebb-nagyobb
természetes üregeket találunk, melyek a hévíz egykori, és
vélhetően közelgő feltörési pontjai, és természetes tározói.
A felújítás során az alagút 11. számú főútvonal alatt átmenő szakaszán egy török időkből származó hídpillér maradványait fedezték fel (18. ábra), amely egyben bizonyíték,
hogy a római idők óta a fő közlekedési útvonal nyomvonala
a mai napig nem változott.

Tunelové chodby s vnútornou svetlou výškou cca 170
cm miestami zužujú vypuklé úseky stien. Betónové múry
zaisťujú samotné ústia prameňov. Za múrmi nachádzame
väčšie i menšie prirodzené kaverny, ktoré sú miestami niekdajších a pravdepodobne aj budúcich výverov termálnych
vôd, a pritom aj ich prirodzenými nádržami.
Počas rekonštrukčných prác sa v úseku tunela, v ktorom
prechádza pod hlavnou cestou č. 11, našli zvyšky mostného
piliera z tureckých čias (Obr. 18). Tieto dokazujú, že trasa
hlavnej cesty sa nezmenila od rímskych čias podnes.

18. ábra: Egy török időkből származó híd pillér maradványai
Obr. 18: Zvyšky mostného piliera z tureckých čias

Výdatnosť výverov (s teplotou 25 – 29 °C) v tuneli Mala
v dôsledku odvodňovania dorogských a tokodských hnedouhloľných baní koncom rokov 1940 začala klesať
a kvôli narastajúcemu objemu čerpania banských vôd krasové vývery v Ostrihome koncom rokov 1960 vyschli.
V tom čase bol tunel opravený a spevnený. Po ukončení
ťažby uhlia sa v priestoroch tunela Mala opäť objavila
voda.

A 25 – 29 °C-os vizű Mala-forráscsoport forrásainak bőséges hasznosítható karsztvíz-hozama a közeli – dorogi és a tokodi – barnakőszénbányák bányavízemeléseinek
növekedése következtében az 1940-es évek végén csökkenni kezdett. A növekvő bányavíz-kivételek hatására az
1960-as évek végére Esztergom karsztforrásai elapadtak.
A Mala-forráscsoport járatai szárazra kerültek. Ekkor,
1991-ben építették át, erősítették meg a forrásalagútrendszert. A bányabezárások következtében a Malaalagútban ismét megjelent a víz.
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A Dunántúli-középhegység karsztvíz rendszere

Krasové vody Zadunajského stredohoria

Magyarország egyik legfontosabb karsztvíztárolója a Dunántúli-középhegység mezozoós karbonátos kőzettömege, ahol az ivóvízellátásban széleskörűen felhasznált hideg
karsztvízen kívül jelentős a mélyben tárolt termálvízkészlet
is. A karsztos kőzetek vízvezető képességét képződéskori
sajátosságaikon (a mészkövek lerakódása során kialakuló
elsődleges kőzetszövet) túlmenően nagyrészt az azóta eltelt idő alatti, eredeti jellegeiket módosító, megerősítő vagy
gyengítő folyamatok határozzák meg. Ezek elsősorban a
kőzetet ért karsztosodás során kialakuló vízvezető járatok,
üregek létrejötte, másrészt a különböző tektonikai mozgások során kialakuló törések, vetők, amelyek szintén jelentős vízvezető- (vagy éppenséggel azokat blokkoló) zónákat hozhatnak létre. A Dunántúli-középhegységi zóna, mint
földtani szerkezeti egység túlnyúlik a felszínen ismert területein, fiatalabb üledékes kőzetekkel fedve a mélyben Nyon, DNy-on a szlovén határig terjed, míg K-en, ÉK-en a
Duna vonalán túl is követhető (1. ábra).

V Maďarsku je jedným z najdôležitejších krasových rezervoárov podzemnej vody prostredie mezozoických karbonátov Zadunajského stredohoria, ktorý sa využíva na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a využívané sú aj zásoby
hlbšie uložených termálnych vôd. Krasové prostredie tvorí
špecifické podmienky priepustnosti (počas sedimentácie
vápencov vznikla primárna štruktúra), ktoré sa počas vývoja krasu rôznymi procesmi menili. Jedná sa predovšetkým
o skrasovatenie, ktorým vznikli dobré podmienky zvodnenia, tvorba krasových dutín a tiež rôzne tektonické pohyby
a zlomy, ktoré boli ďalším faktorom významného zvodnenia.
Oblasť Zadunajského stredohoria ako geologická štruktúrna jednotka vystupuje na povrch v známych územiach
spod mladších sedimentárnych hornín, na Z a JZ dosahuje
hranice Slovinska a na V, SV je ohraničená tokom Dunaja
(Obr. 1).

(Gál Nóra, Rotárné Szalkai Ágnes, Nádor Annamária)

(Nóra Gál, Ágnes Rotárné Szalkai, Annamária Nádor)
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1. ábra: A Dunántúli-középhegységi zóna karsztvíztározó képződményei. (Jocháné Edelényi E., 2009)
Obr. 1: Zóna rezervoáru krasových vôd Zadunajského stredohoria (Jocháné Edelényi E., 2009)
Legenda: 1) trias - hlavný krasový zvodnenec - rozšírenie formácie, 2) spodná krieda – podzemná voda čiastočne závislá od krasu
– rezervoár – rozšírenie formácie, 3) vrchná krieda - podzemná voda čiastočne závislá od krasu – rezervoár – rozšírenie formácie,
4) rozšírenie krasového rezervoáru na povrchu, 5) pramene, 6) vyschnuté pramene

Hydrogeologické pomery a systém prúdenia podzemnej
vody regiónu Zadunajského stredohoria je možné poznať
iba na základe regionálneho výskumu a modelovania. Znalosť hydrogeologických pomerov je významná najmä preto, lebo lokálny zásah do systému môže mať dopad na celý
celok, čoho dobrým príkladom sú odvodňovacie práce pri
banských aktivitách.
Z hľadiska krasových vôd majú pre túto oblasť najväčší
význam vrchnotriasové karbonáty tvorené hauptdolomitom
a dachsteinskými vápencami s mocnosťou 2 500 – 3 000 m.
Tieto sedimenty plytkého mora vznikli zhruba pred 200 miliónmi rokov.

A Dunántúli-középhegységi régió hidrogeológiai, vízáramlási rendszere egy egységes hidraulikai rendszert alkot,
amelynek működését csak regionális léptékű vizsgálatokkal, modellezésekkel lehet megérteni. Ez azért is különösen fontos, mert egy látszólagosan helyi beavatkozás is a
rendszer egészére nézve fejti ki hatásait, amelyre jó például
szolgálnak a bányászati célú vízkivételek.
A térség karsztvízföldtani szempontból legnagyobb jelentőségű kőzetcsoportja a hegység fő tömegét felépítő, 2500
– 3000 méter vastagságúra becsülhető ún. főkarsztvíztároló
összlet, amelyet elsősorban felső-triász korú – 200 millió
évvel korábban keletkezett – sekély tengeri környezetben
lerakódott karbonátos kőzetek (Fődolomit és Dachsteini
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Mészkő) építenek fel. A nagyvastagságú karbonátos kőzettömeg sem teljesen homogén azonban, azt helyenként
finomszemcsés, törmelékes kőzet közbetelepülések tagolják, így az összlet víztároló és -vezető képességei is különböznek.
A főkarsztvíztároló összletet alkotó triász karbonátos kőzetek leülepedését követően a kréta időszakban végbement
tektonikai folyamatok az addig lerakódott képződménysorban egy szinklinális szerkezetet hoztak létre. Így a kb. 80
millió évvel ezelőtt a kialakult üledékgyűjtő vályú középső
sávjában uralkodóan vízrekesztő aleuritos, agyagos, márgás kifejlődésű középső-kréta korú képződmények rakódtak le. Ugyanakkor észak és dél felé haladva a szinklinális
szerkezet kiemelt helyzetű peremi szárnyain jelentős területi elterjedésben az egykori felszínt a felső-triász karbonátos kőzetek, elsősorban a több mint ezer méter vastag Fődolomit alkotta. A hosszú ideig felszínen lévő karbonátos
kőzetek erőteljes karsztosodásához, másodlagos üregrendszerük kialakulásához az egykori trópusi klíma igen kedvező feltételeket teremtett.
A térség további fejlődése során a változó ősföldrajzi
környezetnek megfelelően törmelékes vagy karbonátos
kőzetek fedték le a felső-triász képződményeket, illetve
szárazulatok alakultak ki. Ekkor képződtek a Dunántúli-középhegység bauxit, illetve kőszén telepei. A változatos ősföldrajzi környezetnek és a nagyszerkezeti eseményeknek
köszönhetően jelentős, regionális léptékű karsztos vízadó
kőzetek már nem képződtek. A felső kréta, az eocén, illetve
miocén során képződött, kisebb kiterjedésű karsztos vízadó
kőzetek kapcsolatban állhatnak a főkarsztvíztározóval, ha
közvetlenül a felső triász képződményekre települtek, illetve „függőkarsztvíztározót” képeznek, ha vízzáró rétegek
határolják el őket. A következő lényeges fejlődéstörténeti
esemény a Dunántúli-középhegységi nagyszerkezeti egység mai helyére kerülésének folyamata a határait képező
két jelentős tektonikai vonal – északnyugaton a Rába-, délen a Balaton-vonal – mentén. E mozgás – amely az európai és afrikai kéreglemezek egymáshoz való közeledésének egyik következménye – karsztvízföldtani szempontból
is jelentős, mivel számos, a felszínalatti vízmozgásokban
szerepet játszó tektonikai vonal létrejötte ehhez az eseményhez kapcsolódik.
Természetesen az egész térség nem viselkedett egységes
merev tömbként, hanem - igen gyakran a már korábban
létrejött tektonikai vonalak felújulásával - elsősorban ÉNyDK-i, de igen gyakran erre merőleges ÉK-DNy-i irányú
törések alakultak ki, amelyek mentén önállóan - gyakran
kulisszaszerűen- mozgó részterületek alakultak ki. E horizontális elmozdulási vonalak az eredeti kifejlődésbeli
tendenciákat megszakítva, eltérő földtani felépítésű és vízföldtani viselkedésű kőzettesteket rendezhetnek egymás
mellé, s az általuk harántolt kőzetekben meghatározhatják
a felszín alatti vízáramlásokat. A térség mai morfológiai
képe - néhány már korábban kiemelkedett terület kivételével - alapvetően a pleisztocén folyamán alakult ki. Napjainkban a főkarsztvíztároló összlet (felső-triász karbonátos
kőzetek) jelentős területen bukkan a felszínre, beszivárgásra alkalmas területeket képezve, ahol a lehulló csapadék a
mélybe szivárog, s a kőzetek üreg és hasadék-rendszerében a megcsapolási pontok felé áramlik. A mélybeszivágó
víz a regionális vízáramlások mentén a fiatalabb porózus

Celok karbonátov nie je úplne homogénny, miestami sú
prítomné jemnozrnné klastické sedimenty s úlomkovitými
medzivrstvami. V zmysle týchto nehomogenít sa menia aj
hydrogeologické a hydraulické vlastnosti horninového prostredia.
Sekvencie hlavného krasového zvodnenca, tvorené triasovými karbonátovými sedimentami vytvorili po období
kriedy vplyvom tektonických procesov synklinálnu štruktúru. Takto zhruba pred 80 miliónmi rokov, v rozsiahlom
sedimentárnom bazéne sedimentovali aleuritické, ílovité
a slienité fácie strednej kriedy. V tom istom období na severnej a južnej strane sa synklinálna štruktúra na marginálnej pozícii vyzdvihla a došlo k významnej územnej distribúcii bývalého povrchu vrchnotriasových karbonátových
hornín o viac ako 1000 m. Počas dlhého obdobia tropickej
klímy pri vhodných podmienkach povrch karbonátových
hornín podliehal intenzívnemu skrasovateniu.
Ďalší vývoj regiónu podmienili premenlivé paleogeografické podmienky územia, ktoré mali zvúčša kontinentálny
charakter. Vrchnotriasové formácie boli zväčša prekryté
klastickými karbonátovými sedimentmi, a v závislosti od
ich paleogeografickej pozície boli niektoré oblasti aj vynorené. V tomto období sa tvoril v Zadunajskom stredohorí bauxit, alebo uhoľné sloje. Rôzne paleogeografické
prostredie a štrukturálne zmeny v regionálnom rozsahu
už nepodmieňovali ďalší vývoj krasovatejúcich hornín.
V období vrchnej kriedy a eocénu sa vytvárali krasovatejúce zvodnence menšieho rozsahu. Tieto môžu hydraulicky
súvisieť s podložnými vrchnotriasovými krasovými zvodnencami, alebo – ak ich ohraničujú nepriepustné horniny
(izolátory) – môžu vytvárať izolované, tzv. visuté zvodne.
Ďalšou dôležitou udalosťou v histórii vývoja jednotky Zadunajského stredohoria, ktorá mala vplyv na jej súčasné
ohraničenie sú dve hlavné tektonické línie – na severozápade rábska línia a na juhu balatonská línia. Tieto tektonické
pohyby, ktoré k sebe priblížili európsku a africkú tektonickú dosku majú význam aj z hydrogeologického hľadiska
a vývoja krasu, keďže tektonické pohyby sa podieľajú aj na
formovaní krasu. Samozrejme, celý región sa nechoval ako
jeden blok, ale často sa obnovovali staršie tektonické línie
hlavne SZ-JV smeru a kolmé SV-JZ zlomy.
V niektorých častiach prebiehali blokové pohyby. Horizontálne posunové línie porušili pôvodne vyvinuté vrstevné
usmernenia, pričom ovplyvnili taktiež pôvodné hydrogeologické vlastnosti horninového prostredia a tak určili
smer prúdenia podzemných vôd.
Súčasný morfologický charakter oblasti sa v podstate tvoril
počas obdobia pleistocénu. V súčasnosti je hlavná krasová
jednotka (vrchnotriasové karbonáty) obnažená na veľkých
plochách a vystupuje na povrch terénu, tu dochádza k infiltrácii zrážkových vôd do horninového prostredia prostredníctvom puklín, trhlín a systémom podzemných tokov.
Infiltrovaná zrážková voda môže prúdiť do vzdialenejších, hlbšie uložených karbonátových štruktúr
formujúcich podložie, ktoré sú prekryté mladšími klastickými sedimentmi. V týchto štruktúrach, relatívne vzdialenejších od pohorí, sú vody v hydrodynamickej spojitosti
s hlavnými infiltračnými oblasťami a zohriata termálna
voda prúdi k výverovým oblastiam na okrajoch pohorí.
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Hnacou silou prúdenia termálnych krasových vôd môže
byť rozdiel medzi hladinami v infiltračnej a výverovej oblasti (v zmysle výškového gradientu), podporovaný vplyvom tzv. termoliftu, teda rozdielu relatívnej hustoty medzi
teplejšou a chladnejšou vodou (v zmysle termického gradientu). Termálne krasové podzemné vody sú teda okrem
gravitačnej sily poháňané aj prostredníctvom dodanej
geotermálnej energie.

üledékekkel fedett, de a hegység főtömegével hidrodinamikai kapcsolatban álló távolabbi karbonátos kőzetekbe
is eljut, ahol felmelegedve termálvíz készletként tárolódik, illetve áramlik vissza a hegység-peremi megcsapolási pontok felé (2. ábra). A karsztvizek áramlását egyrészt
a felszín alá történő beszivárgás területei és a megcsapolási területek közötti térszíni különbség, másrészt a két terület vizei közötti fajsúlykülönbségek, az ún. hőlift biztosítja. A termálkarszt rendszer vizeit tehát a gravitáció mellett
a geotermális energia is mozgatja.

2. ábra: A Dunántúli-középhegység regionális karsztvízráramlási rendszerének elvi vázlata
Obr. 2: Schéma generálneho prúdenia krasových vôd v Zadunajskom stredohorí

A Dunántúli-középhegység regionális vízáramlási rendszere egy egységes hidraulikai rendszert alkot, amelyen belül
önálló karakterű vízáramlási rendszerek különíthetők el,
illetve a helyi erózióbázisoknak megfelelően lokális rendszerek alakultak ki (3. ábra). A regionális áramlási rendszer
fő megcsapolói természetes körülmények között a hegységperemi, gyakran langyosvizű források, vízfolyások és
karsztlápok.

Regionálne prúdenie Zadunajského stredohoria tvorí jeden
jednotný hydraulický systém, v ktorom sa lokálne vytvárajú špecifické podmienky v miestach eróznych báz (Obr. 3).
Regionálny systém prúdenia je prirodzene odvodňovaný
hlavne v okrajových častiach pohoria vo forme nízkotermálnych prameňov, povrchovými tokmi a mokraďami.

1
2
3
4
5
3. ábra: A főkarsztvíz tározó elvi áramlási rendszere az eredeti, természetes állapotban (Csepregi 2007 alapján)
Obr. 3: Systém prúdenia vôd hlavného krasového kolektora za prirodzeného, neovplyvneného stavu (z podkladov Csepregi, 2007)
Legenda: 1) infiltračné oblasti, 2) hranica krasového zvodnenca, 3) hladina podzemnej vody, 4) hranica čiastkového zvodnenca, 5) smer prúdenia

27

A karsztvízszint csökkenése a bányászati
tevékenység hatására

Pokles hladiny krasových vôd v dôsledku
banskej činnosti

(Rotárné Szalkai Ágnes)

(Ágnes Rotárné Szalkai)

A hazai szénbányászat fellendülését a XIX. században a
gőzgépek használatának elterjedése eredményezte. Kezdetben a felszín közelében húzódó széntelepek bányászata
folyt. A szénbányászatot (különösen a Dorogi-medence területén) már ekkor is a sorozatos vízbetörések nehezítették.
A XX. század első felében a Dunántúli-középhegység ÉK-i
részén Dorog és Tatabánya térségében folyt jelentősebb
bányászati tevékenység. A II.világháborút követő erőteljes
iparosítás hatására jelentősen megnőtt a szén igény, előtérbe került a nagyobb mélységekben húzódó, karsztvíz veszélyes széntelepek kiaknázása.
A szénbányászattal párhuzamosan Trianon után a Dunántúli-középhegység bauxitkincsének bányászata is az érdeklődés középpontjába került. A II. világháború végére
a legjelentősebb felszíni és felszín közeli készletek már
ismertté váltak. 1949-ig a bauxittermelés 86 %-a külszíni
bányákból történt, ez az arány 1993-ra 19 %-ra csökkent. A
mélyművelésű bauxitbányák termelésével a vízveszély miatt egyre nagyobb mértékű karsztvízemelésre volt szükség.
A bányák munkaterületének víztelenítése érdekében 1962től bevezették a fúrtaknás aktív víztelenítést, a felszín alatti
vizeket kiszivattyúzták, és a felszíni vizekbe elvezették. Ez
tartós vízszintsüllyedéshez, a tárolt vízkészlet csökkenéséhez, a források elapadáshoz vezetett. Különösen erőteljesen jelentkezett a karsztvízszint csökkenése a Dunántúliközéphegység ÉK-i részén, ahol kiapadtak az esztergomi,
sárisápi, és tatai langyos források. A Dunántúli-középhegység DNy-i területén is jelentős változásokat okozott a víztermelés, több jelentős hozamú karsztforrás elapadt, illetve hozamuk lecsökkent. A Középhegység teljes területén
megfigyelt regionális karsztvízszint-csökkenés már olyan
egyedi természeti értékeket is veszélyeztetett, mint a budai
meleg források, vagy a Hévízi-tó forrása.
A 80-as évek második felében, amikor a karsztvíz-termelés
az utánpótlódásnak közel a dupláját is elérte, intézkedési
terv készült a vízemelés mennyiségének csökkentéséről
és a hatások ellenőrzéséről. 1988-ban a vízgazdálkodás
és a bányavízvédelem felülvizsgálata alapján döntés született a regionális karsztvízszint-süllyedés megállítására és
a további károk elkerülésére. Ekkor született határozat a
Csordakút-Mány-Nagyegyháza bányák bezárásáról, majd
1989-ben a nyirádi bauxittermelés megszüntetéséről. Utolsóként a 2000 évek elején megtörtént a Dorogi Szénbányák
bezárása.
Napjainkra az egykori bányászati célú vízkivételekből csak
az ivóvízcélú vízkiemelés maradt, amely az eredeti termelésnek mintegy harmadára esett vissza (Nyirád 20, Tatabánya 28, Kincsesbánya 15 m3/perc). A víztermelések alakulását az 1. ábra mutatja be.
A bányászati vízemelések kezdetben csak lokális hatásokat
váltottak ki. Először a vízkivételek depressziós központjában majd távolabb is megindult a karsztvízszint süllyedés,
a források elapadása. A karsztvízszint süllyedés előrehaladásával átlagos mértéke meghaladta a 30 m-t, a nagyobb
vízkivételek körzetében pedig elérte a 100 m-t is (2. ábra).
A Dunántúli-középhegység karsztvízszint-változásának
nyomon követése a vízföldtani kutatások középpontjába

Rozmach uhoľného baníctva v Uhorsku v XIX. storočí bol
podmienený nárastom využitia parných strojov. Spočiatku
prebiehala ťažba uhoľných slojov blízko povrchu. Banskú
činnosť (najmä v oblasti Dorogskej panvy) však už v týchto
časoch sťažovali časté prievaly vody do bane.
V prvej polovici XX. storočia v SV. časti Zadunajského
stredohoria sa konala intenzívna banská činnosť v oblasti
Dorogu a Tatabánye. Po II. svetovej vojne sa pod vplyvom
silnej industrializácie zvýšil dopyt po uhlí a dôraz ťažby sa
presunul na hlbšie uložené a krasovými vodami ohrozené
uhoľné sloje.
V novom usporiadaní štátov v strednej Európe po Trianone,
sa do popredia záujmu paralelne s ťažbou uhlia dostala aj
ťažba bauxitových zásob Zadunajského stredohoria. Koncom II. svetovej vojny už boli známe všetky najvýznamnejšie povrchové a blízko povrchové ložiská. Do roku 1949 sa
86 % ťažby bauxitu vykonávalo povrchovým spôsobom,
tento pomer do roku 1993 klesol na 19 %. Kvôli podpovrchovému spôsobu dobývania bauxitových zásob a zvýšené
mu nebezpečenstvu prievalov vody do bane bolo treba
v čoraz väčšej miere odčerpávať krasovú vodu. Pre odvodnenie banských pracovísk od roku 1962 zaviedli metódu
aktívneho čerpania vŕtanými šachtami, podzemné vody
odčerpali a odviedli do povrchových tokov. Tento proces
viedol k trvalému poklesu hladiny podzemných vôd, znižovaniu zásob vody a vysýchaniu prameňov. Pokles vody
v krasových zvodnencoch sa najviac prejavil v sv. časti Zadunajského stredohoria, v oblasti, kde zanikli teplé pramene
v okolí Ostrihomu, Sárisápu a Taty. Čerpanie vody prinieslo významné zmeny aj v jz. časti Zadunajského stredohoria,
kde tiež zaniklo veľa významných krasových prameňov,
poklesol ich prietok. Regionálny pokles hladiny krasových
vôd pozorovaný v celej oblasti stredohoria už začal ohrozovať aj také výnimočné prírodné hodnoty, ako budínske
teplé pramene, alebo zdroj hévízskeho jazera.
V druhej polovici 80-tych rokov, keď čerpanie vody presahovalo aj dvojnásobok prirodzeného dopĺňania vody, bol
vypracovaný akčný plán na znižovanie množstva čerpanej
vody a kontroly dopadov. V roku 1988 podľa analýz vodohospodárskych orgánov vzniklo rozhodnutie o zastavení
regionálneho poklesu hladiny krasových vôd a prevencii
voči ďalším škodám. Vtedy sa rozhodlo aj o zatvorení baní
Csordakút – Mány – Nagyegyháza a v roku 1989 aj o zastavení ťažby bauxitu v Nyiráde. Ako posledné sa na začiatku
roka 2000 zatvorili uhoľné bane v Dorog.
V súčasnosti z pôvodne banského čerpania vody zostalo iba
čerpanie vody pre účely zásobovania obyvateľstva pitnou
vodou, ktoré predstavuje iba zhruba tretinu objemu pôvodne čerpaného množstva (Nyirád 20 m3/min, Tatabánya 28
m3/min, Kincsesbánya 15 m3/min čo sumárne predstavuje
asi 1050 l/s). Priebeh čerpania vody vidíme na Obr. 1.
Čerpanie vody pre účely banskej činnosti spočiatku
vyvolalo iba lokálne javy. Najprv v depresných kužeľoch (centrách) čerpaných oblastí, neskôr aj ďalej
od nich, začala klesať hladina krasových vôd a krasové pramene postupne vysychali. Pokles hladiny krasových vôd po čase presahoval v priemere 30 m,
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került. Megtörtént a mintegy 200 kútból álló karsztvízmegfigyelőhálózat kialakítása.
A bányabezárásokat követően megindult a karsztvízszint
visszatöltődése. A vízszint süllyedéséhez hasonlóan, először a nagyobb depressziók közelében, majd a távolabbi
területeken. A vízszint emelkedés mértéke hasonló területi
változékonyságot mutatott, a vízkivételek területén gyors,
távolabb lassú változás figyelhető meg (2. és 3. ábrák).
Az emelkedő karsztvízszint negatív hatással is járhat, mivel nem kívánt fakadóvizeket okozhat. A korábbi vizenyős
területek kiszáradásával megváltoztak a területhasználatok,
és időközben több helyen beépítésre kerültek. Ezeken a helyeken a fakadó vizek (karsztvizek újbóli) megjelenése az
épített környezetben kárt okozhat.

v oblastiach intenzívnejšieho čerpania však mohol dosiahnuť aj 100 m (Obr. 2)
Pozorovanie zmien hladiny krasových vôd Zadunajského
stredohoria sa stalo stredobodom hydrogeologického záujmu. Založila sa sieť na pozorovanie hladiny krasových vôd
pozostávajúca z cca 200 studní.
Po zatvorení baní sa opäť začalo dopĺňanie zásob krasových vôd – podobne ako pri ich poklese najprv v oblastí
najväčších depresií a neskôr aj vo vzdialenejších oblastiach. Miera stúpania hladiny podzemných vôd ukazuje
rovnaké priestorovo závislé zmeny, ako pri odčerpávaní –
v oblastiach so silným čerpaním boli pozorované rýchle,
kým ďalej od nich pomalšie zmeny (Obr. 2 a 3).

1. ábra: Vízkivételek alakulása a Dunántúli-középhegység területén (Csepregi, 2012)
Obr. 1: Vývoj čerpania vody na území Zadunajského stredohoria (Csepregi, 2012)

2. ábra: Karsztvízszint változása a MÁFI (MFGI) esztergomi megfigyelőkútjainak idősora alapján
Obr. 2: Pozorovanie zmien hladiny krasových vôd v pozorovacích objektoch MÁFI (MFGI) v Ostrihome
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3. ábra: A karsztvízszint emelkedés területi különbségei a Dunántúli-középhegységben (Csepregi et al., 2012)
Obr. 3: Oblastné rozdiely stúpania hladiny krasových vôd v Zadunajskom stredohorí (Csepregi et al., 2012)

A karsztvíztároló regenerálódása addig tart, míg a vízkivételek és a karsztforrások hozama és a fedő irányú átadódás
el nem éri a tároló átlagos utánpótlódását. A mintegy 20 éve
tartó visszatöltődés eredményeképpen a karsztvízszintek
mára elérték, helyenként meghaladták az 1970-es szintet,
de a vízszint emelkedés várhatóan még 10 – 15 évig eltart.
Jelenleg még 10 – 20 m-rel maradnak el a karsztvízszintek az eredetitől. Főleg a magasabb térszínek alatt figyelhető meg jelentősebb eltérés, a peremei területen kisebbek a
különbségek. Várható még néhány m-es emelkedés, illetve
néhány forrás újraindulása, de a természeteshez közeli állapot nem fog visszaállni, mivel időközben regionális vízellátó művek épültek ki, melyek a természetes forrásmegcsapolások helyett más helyszíneken és koncentráltan emelik ki a karsztvizet.
A végleges nyugalmi állapot várhatóan az eredetei természetes karsztvízszint alatt marad, hiszen napjaink ivóvízcélú karsztvíz kivétele folyamatos terhelésként jelentkezik.
A 2009. évben elkészült Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben
megfogalmazott célkitűzés, hogy a vízhasználatok (vízkivételek, egyéb vízelvonások) szabályozása igénybevételi korlátok mellett biztosítani tudja a meglévő vízhasználatokat és a jövőbeli fejlesztéseket, figyelembe véve a vízhez kötött élővilág vízhasználatát és természetes fejlődését
szolgáló vízigényét.

Stúpajúca hladina krasových vôd môže mať aj negatívny
vplyv - v jej dôsledku sa môžu objaviť vývery aj na nežiaducich miestach. Keďže v dôsledku vysychania územia sa
v minulosti zmenilo aj jeho využitie a niektoré oblasti boli
zastavané. Obnovenie funkcie vyvieračiek v týchto oblastiach môže spôsobiť škody na vybudovanej infraštruktúre.
Regenerácia zásob podzemných krasovo-puklinových vôd
bude prebiehať, kým sa nedostane do rovnováhy celkové množstvo vody odtekajúce čerpaním, vo vyvieračkách
a migráciou do nadložia s celkovým pritekajúcim množstvom vôd. Po 20 ročnom dopĺňaní zásob podzemných vôd
ich hladina dosiahla (a niekde prekročila) úroveň z roku
1970, predpokladá sa, že hladina bude stúpať ešte 10 – 15
rokov.
V súčasnosti sa hladina podzemnej vody nachádza 15 – 20
m pod pôvodnou úrovňou. Konečný ustálený stav pravdepodobne ostane pod pôvodnou úrovňou. Príčinou je sústredené čerpanie podzemnej vody pre účely zásobovania
obyvateľstva pitnou vodou v novovybudovaných regionálnych vodárňach, ktoré sú situované inde ako v miestach
prirodzených výverov.
Vodohospodársky plán z roku 2009 počíta so zabezpečením v súčasnosti existujúceho využívania vôd vrátane budúceho rozvoja ako aj vplyvu na vodné ekosystémy.
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Hévizek Podhájskán (lévai kiemelt rög)

Geotermálne vody v Podhájskej (levická kryha)

(Remšík Anton, Marcin Daniel, Černák Radovan,
Pažická Alexandra)

(Anton Remšík, Daniel Marcin, Radovan Černák,
Alexandra Pažická)

Bevezető

Úvod

Podhájska község a Dunamenti síkság (Podunajská nížina)
területén fekszik megközelítőleg 170 m tengerszintfeletti
magasságban, 1960-ban alakult két szomszédos falu: Belek
(Kisbelleg) és Svätuša összevonásával.
A lévai kiemelt rögön a hatvanas években a Pozba melletti kiemelkedésen aszfaltra irányuló kutatások folytak.
Négy, P-1-től P-4-ig elnevezett fúrás mélyült ekkor 1335,
1601, 1602 és 1317 m talpmélységgel (Gaža, 1962a; Gaža,
1962b; Gaža, 1963a; Gaža, 1966b), amelyekben Na-Cl
kémiai típusú termálvizek jelenlétét állapították meg. Az
1973-as évben a Nafta, Gbely a.s. állami vállalat a „Termálvizek kinyerése és gazdasági célú kitermelése” elnevezésű projekt keretében (Čermák és Gaža, 1973) kiépítette a Podhájska-1 geotermális kutat. Ez a fúrás a Liska patak közvetlen közelében került lemélyítésre és 1900 m-es
mélységet ért el. A fúrásból szabad kifolyással Na-Cl kémiai típusú termálvizet nyertek, amelynek vízhozama 50 l/s,
hőmérséklete 85 °C, ásványianyag tartalma pedig 19 675
mg/l volt. A termálvíz jellegére és a felhasználás módjára
tekintettel 1986-ban visszasajtoló fúrás létesült GRP-1 elnevezéssel (Fendek et al., 1987) a Dionýz Štúr Földtani Intézetben kidolgozott földtani vizsgálatok alapján (Remšík
és Franko, 1983). A fúrás műszaki tartalmát a VIKUV
Budapest (Pálfalvi F.) dolgozta ki, amely később a fúrási
munkálatokat is végezte. A fúrás 1470 m-es mélységet ért
el, a 975-1295 méterek közötti szakaszban a „hronikum”ba tartozó karbonátokat tárt fel, amelyek alatt alsó-triász
kvarcitok (1295-1398 m) és permi üledékek (1398-1470
m) találhatóak. A fúrásnak a 995 és 1365 méterek közötti
szakasza nyitott. A fúrásból szabad folyással Na-Cl kémiai
típusú termálvíz folyt ki, a víz vízhozama 28 l/s, hőmérséklete 69 °C és ásványianyag tartalma 19 200 mg/l.
A Podhájska-1 fúrás 1974-es kiépítése után körülötte medencéket, közösségi létesítményeket, zuhanyzókat és öltözőket építettek, amelyek irányítását a Nové Zámky-i (Érsekújvár) Üdülési szolgáltatások és turisztika Megyei felügyelete vette át. A podhájska-i sós termálvizet hörgő- és
légúti problémákkal küzdő emberek használták. A vízben
lítium is található, amely köszvényes panaszok esetén segít, valamint jodidok, amelyeknek a pajzsmirigy működésére van jótékony hatása. A víz tartalmaz kalcium-vegyületeket is, amelyek a csonttörések forradását segítik elő és
bromidokat, amelyek fájdalomcsillapító hatásúak. A termálvíz jó hatással van a reumában, érrendszeri panaszokban, ízületi vagy bőrbetegségekben szenvedő emberekre és
tartós gerincpanaszok esetén is. A medencékben levő víz
hőmérséklete 33 és 38 fok között van. A vízben a fertőzés
veszélye kizárt, mivel a magas oldottanyag tartalom miatt a
nagyon sós víz a baktériumokat azonnal elpusztítja. A fürdő egész évben üzemel, egyetlen szünettel áprilisban, amikor a medencék általános tisztítása folyik. 2012-ben a fürdőhöz relaxációs komplexum is csatlakozott, amely olyan
járulékos szolgáltatásokat kínál, mint a masszázs, elektromos kúra, szauna, fitness, szolárium, thai masszázs vagy
bioenergoterápia. A magas ásványianyag tartalmú termálvizes fürdőn kívül még három medence található:

Obec Podhájska sa rozkladá v Podunajskej nížine s nadmorskou výškou približne 170 m. n. m a vznikla v roku
1960 zlúčením dvoch susediacich obcí Belek a Svätuša.
V levickej kryhe prebiehal v šesťdesiatych rokoch geologický prieskum na uhľovodíky pri Pozbe. Realizovali sa tu
4 vrty P-1 až P-4 s hĺbkami do 1335 m, 1601 m, 1602 m
a 1317 m (Gaža, 1962a; Gaža, 1962b; Gaža, 1963a; Gaža,
1966b), v ktorých bola dokumentovaná prítomnosť geotermálnych vôd chemického typu Na-Cl. V roku 1973 realizoval národný podnik Nafta, Gbely prvý geotermálny vrt
Podhajska-1 v rámci geologickej úlohy „Získanie termálnej vody a jej ťažba k hospodárskemu využitiu“ (Čermák
a Gaža, 1973). Uvedený vrt sa realizoval v tesnej blízkosti potoka Liska a dosiahol hĺbku 1900 m. Z vrtu voľným
prelivom vytekala termálna voda chemického typu Na-Cl
s výdatnosťou 50 l/s, teplotu 85 °C a mineralizáciou 19 675
mg/l. Vzhľadom na charakter termálnej vody a jej následné využívanie sa v roku 1986 realizoval reinjektážny vrt
GRP-1 (Fendek et al., 1987) podľa geologického projektu vypracovanom na Geologickom ústave Dionýza Štúra
(Remšík a Franko, 1983). Technický projekt vrtu vypracovala spoločnosť VIKUV Budapešť (F. Pálfalvi), ktorá uvedený vrt aj následne realizovala. Vrt dosiahol hĺbku 1470 m
a v intervale 975 – 1295 m overil karbonáty hronika, pod
ktorými sa nachádzali kremence spodného triasu (1295 –
1398 m) a sedimenty permu (1398 – 1470 m). Otvorený
úsek vrtu je v intervale 995 – 1365 m. Z vrtu voľným prelivom vytekala termálna vody s výdatnosťou okolo 28 l/s
s teplotou vody 69 °C a mineralizácia 19 200 mg/l. Termálna voda bola chemického typu Na-Cl.
Po realizácii vrtu Podhájska-1 sa v roku 1974 v jeho
okolí vybudovali bazény, sociálne zariadenia, sprchy
a šatne, ktoré pod svoju správu prevzala Okresná správa rekreačných služieb a cestovného ruchu v Nových
Zámkoch. Slanú termálnu vodu z Podhájskej začali využívať ľudia s problémami priedušiek a chorobami
dýchacích ciest. Vo vode sa vyskytuje prvok lítium, ktorý
napomáha pri dne, ďalej sú to jodidy, ktoré stimulujú štítnu
žľazu. Vo vode sú zastúpené zlúčeniny vápnika pôsobiace
na doliečenie zlomenín, ďalej sú to bromidy zmierňujúce
bolestivé stavy. Termálna voda dobre pôsobí na ľudí trpiacich reumatizmom, cievnymi, kĺbovými, kožnými ochoreniami a pretrvávajúcimi bolesťami chrbtice.
Teplota vody v termálnych bazénoch je 33 do 38 °C. V tejto
vode nedochádza k žiadnemu prenosu chorôb, nakoľko je
vysoko mineralizovaná a mimoriadne slaná voda baktérie
ihneď likviduje a nedovoľuje ich množenie.
Prevádzka kúpaliska je celoročná s prestávkou v apríli,
kedy prebieha generálne čistenie bazénov. Odporúčaný čas
kúpania v termálnej vode je 20 minút. V roku 2012 pribudol relaxačno-rekondičný komplex, ktorý poskytuje doplnkové služby ako masáže, vodoliečbu, elektroliečbu, saunu,
fitnes, solárium, thajskú masáž či bioenergoterapiu.
Okrem bazéna s termálnou, silne mineralizovanou vodou
sa tu nachádzajú ďalšie 3 bazény, z toho 2 plavecké, detský
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2 úszómedence és egy gyermek-medence, tobogán, sportlétesítmények, amelyek főként nyáron használhatóak ki.

bazén, tobogan, prírodné soláriá, športoviská, ktoré sa
využívajú hlavne v lete.

Hidrogeotermális viszonyok

Hydrogeotermálne pomery

A lévai kiemelt rög egyike Szlovákia hévízkutatási
szempontból kiválasztott perspektívikus szerkezeteinek
(Franko, 1972, 1979), amely a Duna-medence északkelti
részén található. Földtanilag a choči és magasabb szerkezeti
helyzetű takarórendszerek mezozoikuma építi fel, amelyek
aljzatában helyenként megmaradt a kristályos aljzat saját
mezozoós fedője is (Fusán et al., 1987). Szerkezetileg a keleti oldalon egy észak-déli csapású vető határolja (1. ábra),
amely Lévától nyugatra fut. A takarórendszerek mezozoikuma enyhén lejt a santovec-turovec-i háttól ill. Lévától
Pozba irányába 700 m-es mélységtől egészen 1300-1500
m-ig. Ez egy sík felszín, amely kezdetben enyhén, majd
egyre meredekebben dől nyugat felé. Tőle még nyugatabbra már csak a kristályos aljzat saját mezozoós fedője folytatódik, amely 2500 m-es mélységbe süllyed. A mezozoikum fedőjét neogén üledékek alkotják (1, 2. ábra). A földtani szerkezet mély szerkezeti fúrásokkal és geotermális fúrásokkal lett feltárva (1, 2. táblázat).

Levická kryha je jednou z vyčlenených perspektívnych
štruktúr Slovenska pre vyhľadávanie geotermálnych vôd
(Franko, 1972, 1979). Nachádza sa v severovýchodnej
časti podunajskej panvy. Je budovaná mezozoikom chočského a vyšších príkrovov, v podloží ktorých je miestami
zachovaný i mezozoický obal kryštalinika (Fusán, et al.,
1987). Štruktúra je z východnej strany ohraničená zlomom
severno-južného smeru (Obr. 1), ktorý prebieha západne
od Levíc. Mezozoikum príkrovov mierne upadá od santovecko-turoveckého chrbta, resp. od Levíc smerom k Pozbe
v hĺbke asi 700 m až do hĺbky 1300 – 1500 m. Je to plošina
zo začiatku mierne, potom strmšie uklonená na západ. Ďalej na západ pokračuje iba mezozoický obal kryštalinika,
ktorý sa ponára a do hĺbky asi 2500 m. Nadložie mezozoika je budované neogénnymi sedimentmi (Obr. 1 a 2).
Geologická stavba bola zistená hlbokými geologickými
i geotermálnymi vrtmi (Tab. 1 a 2).

Mélység / Hĺbka [m]
0,0 – 15,0

Litológia (Litologický popis)
agyagos kavics és homok (hlinité štrky a piesky)

Kor (Vek)
kvarter (kvartér)

15,0 – 475,0

meszes agyag, homok, homokkő (vápnité íly, piesky, pieskovce)

dáciai (dák)

475,0 – 575,0

homok, homokkő, meszes agyag (piesky, pieskovce, vápnité íly)

pontusi (pont)

575,0 – 730, 0

homok, homokkő, meszes agyag (piesky, pieskovce, vápnité íly)

pannóniai (vrchný panón)

730,0 – 850,0

meszes agyag, homokkő (vápnité íly, pieskovce)

pannóniai (stredný panón)

850,0 – 101,0

meszes agyag, homokkő (vápnité íly, pieskovce)

pannóniai (spodný panón)

1010,0 – 1100,0

meszes agyag (vápnité íly)

1100,0 – 1215,0

konglomerátum, homokkő, meszes agyag (zlepence, pieskovce, vápnité íly)

1215,0 – 1590,0

dolomit, mészkő (dolomity, vápence)

1590,0 – 1740,0

kvarchomokkő, kvarcit (kremité pieskovce, kremence)

1740,0 – 1900,0

kristályos összlet (metamorfované živcové a litické droby)

alsó szarmata (spodný sarmat)
bádeni (báden)
középső triász (stredný trias)
alsó triász (spodný trias)
perm (perm)

1. táblázat: A Podhájska-1 geotermális fúrás rétegtani-litológiai szelvénye (Biela, 1978)
Tab. 1: Stratigraficko-litologický profil geotermálneho vrtu Podhájska-1 (Biela, 1978)

Mélység / Hĺbka [m]

Litológia (Litologický popis)

Kor (Vek)

0,0 – 10,0

agyagos kavics és homok (hlinité štrky a piesky)

kvarter (kvartér)

10,0 – 165,0

volkovcei formáció – tarka agyag, aleurit, homok
(volkovské súvrstvie – pestré íly, aleurity, piesky)

dáciai (dák)

165,0 – 302,0

beladicei formáció – meszes és homokos agyag, agyagos homok, homok
(beladické súvrstvie – vápnité a piesčité íly, ílovité piesky, piesky)

302,0 – 834, 0

ivánkai formáció – tarka agyag, homok, homokkő
(ivánske súvrstvie – pestré íly, piesky, pieskovce)

834,0 – 960,0

vráblei formáció – meszes és homokos agyag, homokkő, kavics
(vrábeľské súvrstvie – vápnité, piesčité íly, pieskovce, štrky)

960,0 – 975,0

konglomerátum (zlepence)

975,0 – 1295,0

dolomit, mészkő, vetőbreccsa, rauvak
(dolomity, vápence, tektonické brekcie, rauvaky)

középső triász (stredný trias)

1295,0 – 1398,0

kvarchomokkő szericites pala betelepülésekkel
(kremenné pieskovce s vložkami sericitických bridlíc)

középső triász (stredný trias)

1398,0 – 1470,0

metamorf földpátos és litikus konglomerátum
(metamorfované živcové a litické droby)

pontusi (pont)
pannóniai (panón)
alsó szarmata (spodný sarmat)
? bádeni (báden)

2. táblázat: A GRP-1 Podhájska geotermális fúrás rétegtani-litológiai szelvénye (Fendek et al., 1989)
Tab. 2 Stratigraficko-litologický profil geotermálneho vrtu GRP-1 Podhájska (Fendek et al., 1989)
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perm (perm)

Fúrás / Vrt

Tároló réteg (Kolektory)

Kor (Vek)

Mélység / Hĺbka [m]

Rétegvastagság / Hrúbka [m]

P-1
(Pozba)

dolomit (dolomity)

triász (trias)

1103 - 1335

232

P-2
(Pozba)

dolomit (dolomity)
mészkő (vápence)
kvarcit (kremence)

triász (trias)

1012 – 1285
1285 - 1394

273
109

P-4 (Pozba)

dolomit (dolomity)
metakvarcit (metakvarcity)

triász (trias)

937 – 1274
1274 - 1317

237
43

Podhájska-1
(Podhájska)

klasztikum (klastiká)
dolomit (dolomity)
kvarcit (kremence)

bádeni (báden)
triász (trias)

1155 – 1215
1215 – 1590
1590 - 1740

60
375
150

3. táblázat: A lévai kiemelt rög hévizeinek tározóréteg-adatai
Tab. 3: Údaje o kolektoroch geotermálnych vôd levickej kryhy

Jelmagyarázat:
1 – mezozoikum a felszínen;
2 – mezozoikum az aljzatban;
3 – “melafíros” sorozat a felszínen;
4 – “melafíros” sorozat az aljzatban;
5 – fedő egység a felszínen;
6 – fedő egység az aljzatban;
7 – granitoidok az aljzatban;
8 – kristályos palák az aljzatban;
9 – a DKH paleozoós és mezozoós
kőzetei;
10a – vetők;
10b – feltolódások;
11 – fúrások;
12 – a szelvény csapása;
13 – lévai kiemelt rög

Vysvetlivky:
1 – mezozoikum na povrchu;
2 – mezozoikum v podloží;
3 – melafýrová séria na povrchu;
4 – melafýrová séria v podloží;
5 – obalová jednotka na povrchu;
6 – obalová jednotka v podloží;
7 – granitoidy v podloží;
8 – kryštalické bridlice v podloží;
9 – paleozoikum a mezozoikum
Zadunajského stredohoria;
10a – zlomy;
10b – prešmykové línie;
11 – vrty;
12 – línia geologického rezu;
13 – levická kryha

1. ábra: A lévai kiemelt rög pretercier aljzatának földtani térképe (Fusán et al., 1987)
Obr. 1: Geologická mapa predtercierneho podložia levickej kryhy (Fusán et al., 1987)
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2. ábra: Földtani szelvény (Biela, 1978 nyomán Gaža 1963, Remšík, 1987)
Obr. 2: Geologický rez (Gaža 1963, podľa Bielej, 1978 upravil Remšík, 1987)
Jelmagyarázat: 1 – dáciai, 2 – pontusi, 3 – pannóniai, 4 – szarmata, 5 – bádeni (törmelékes), 6 – bádeni általában, 7 – mezozoikum (dolomitok és mészkövek), 8 – mezozoikum-paleozoikum (kvarcitok, metakvarcitok), 9 – kristályos összlet, 10 – fúrás, 11 – vető
Vysvetlivky: 1 – dák, 2 – pont, 3 – panón, 4 – sarmat, 5 – báden (klastiká), 6 – báden (andezitové tufy, andezity), 7 – mezozoikum (dolomity a vápence), 8 – mezozoikum-paleozoikum (kremence, metakvarcity), 9 – kryštalinikum, 10 – vrt, 11 – zlom

A mezozoós kőzetekhez (különösen a triász dolomitokhoz, kevésbé a kvarcitokhoz) és a bádeni bázis-törmelékekhez erősen mineralizált termálvizek kötődnek (Remšík
és Franko, 1983; Remšík, 1985). A fő víztartó rétegek (triász dolomitok) vastagsága eléri a 232-375 m-t (3. táblázat).
A tároló rétegek átlagos pórustérfogata 6,56 - 22,9 % között
mozog (4. táblázat).

Na horniny mezozoika (hlavne triasové dolomity, potom
kremence), ako aj na bazálne bádenské klastiká sa viažu
geotermálne silne mineralizované vody (Remšík a Franko,
1983; Remšík, 1985). Hrúbka hlavných kolektorov (triasové dolomity) dosahuje 232 – 375 m (Tab. 3). Priemerná
pórovitosť kolektorov je v rozmedzí 6,56 – 22,9 % (Tab. 4).

Tározó réteg
(Kolektory)

Mélység /
Hĺbka [m]

Szakaszok
száma /
Počet úsekov

Szakaszok
vastagsága / Hrúbka
úsekov [m]

Szakaszok
pórustérfogata /
Pórovitosť úsekov [m]

Szakaszok
összvastagsága /
Sumárna hrúbka
úsekov [m]

Ø pórustérf.
arit. átlag /
Ø pórov. váž.
priem. [%]

Törmelékes
(Klastiká)

1155 – 1215

7

4,5-9,0
(1x20,5)

15,7-25,7

59,5

22,90

Dolomit
(Dolomity)

1215 – 1590

38

3,5-29,0

2,5-12,9 (3x18,6-23,1)

373,5

6,59

Kvarcit
(Kremence)

1590 – 1740

13

3,5-10,0
(4x15,0-32,0)

1,0-14,0

150,0

8,44

A teljes összlet átlagos pórustérfogata (aritm. átlag) 8,7 % / Priemerná pórovitosť (váž. priemer) celého komplexu kolektorov je 8,7 %
4. táblázat: A tározó rétegek pórustérfogata (a Podhájska-1 fúrás karotázsa alapján)
Tab. 4: Pórovitosť kolektorov podľa karotáže z vrtu Podhájska-1 (Čermák a Gaža, 1973)

A lévai rög kőzet-környezetének hőmérsékleti viszonyait a Podhájska-1 fúrás számított geotermikus paraméterei jellemzik. A geotermikus gradiens 50 K/km, a hőáram
átlagos értéke 77,5 mW/m2 (Král, M. és Jančí, J., 1984).
A geotermális gradiens értéke alapján az adott mélységtartományokban a következő hőmérsékletek uralkodnak:
Mélység / Hĺbka [m]
Hömérséklet / Teplota [°C]

Teplotné pole horninového prostredia štruktúry charakterizujú vypočítané geotermické parametre z vrtu Podhájska-1.
Geotermický gradient predstavuje 50 K/km a priemerná hodnota tepelného toku je 77,5 mW/m2 (Král a Jančí,
1984). Podľa hodnoty geotermického gradienta (50 K/km)
v uvedených hĺbkových úrovniach sú tieto teploty:

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

58

63

68

73

78

83

88

93

A geotermális paraméterek a lévai rögben mutatkozó jelentős geotermikus aktivitásra utalnak, amely magasabb, mint
Szlovákia legtöbb, a geotermális energia kinyerése szempontjából perspektivikus szerkezeténél ill. területénél.

Hodnoty geotermických parametrov poukazujú na značnú
geotermickú aktivitu levickej kryhy, ktorá je vyššia ako u
väčšiny perspektívnych štruktúr alebo oblastí Slovenska
pre získanie geotermálnej energie.

A hévizek jellemzése
A Podhájska-1 fúrás 79 – 82 °C-os kifolyó hőmérsékletű hévizeket tárt fel (Gaža, B. és Čermák, D., 1973). Az 1974-es.

Charakteristika geotermálnych vôd
Vrtom Podhájska-1 sa zistili geotermálne vody s povrchovou teplotou 79 – 82 °C (Čermák a Gaža, 1973). V roku
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évben 1670 m-es mélységben a víz hőmérséklete 89 –
93 °C volt, a kút vízhozama szabad kifolyás mellett pedig
53 l/s. Az egyes tározórétegeknek a kút vízhozamában való
részesedése az 1982-ben mért 41,7 l/s vízhozam mellett
a 3. táblázatban van összefoglalva. Látható, hogy a bádeni
törmelékes üledékek és az alsó-triász kvarcitok is fontos
tározórétegek a hévizek szempontjából.
Kémiailag a vizek Na-Cl típusúak, 19 g/l átlagos ásványanyag-tartalommal. Hasonló jellegű vizeket tártak fel a P-1
(Pozba) és P-2 (Pozba) fúrások is (7. táblázat).

1974 v hĺbke 1670 m bola teplota vody 89 – 93 °C a výdatnosť vrtu pri voľnom prelive 53 l/s. Podiel prítokov do vrtu
z jednotlivých kolektorov pri výdatnosti 41,7 l/s nameraný
v roku 1982 je uvedený v tab. 5, z ktorej vidno, že bádenské
klastiká a spodnotriasové kremence sú tiež významnými
kolektormi geotermálnych vôd.
Po chemickej stránke sú vody z vrtu Podhájska-1 a GRP-1
chemického typu Na-Cl s mineralizáciou približne 19 g/l
(tab. 6). Vody podobného charakteru (tab. 7) sa zistili aj
vrtmi P-1 (Pozba) a P-2 (Pozba).

Fúrás GRP-1, Q össz. = 35 l/s

Fúrás Podhájska-1, Q össz. = 41,6 l/s

Vrt GRP-1, Q celk. = 35 l/s

Vrt Podhájska-1, Q celk. = 41,6 l/s

Mélységintervallum /
Hĺbkový interval
[m]
995 – 1075
1125 –1160
1195 – 1260
1310 – 1325
1343 – 1348
1355 – 1365

A vízhozamban
való rész / Podiel
na výdatnosti

Tározóréteg
(Kolektory)

%

sum %

Tározóréteg
(Kolektory)

1170 – 1230

bádeni törmelékes kőzetek
(bádenské klastiká)

középső triász
karbonátok
(stredno-triasové
karbonáty)

53,8

14,0

1470 – 1490

alsó triász kvarcos
homokkövek
(spodno-triasové
kremenné
pieskovce)

6,9

1540 – 1550

21,0

2,7

88,8

11,2

1,6

A vízhozamban
való rész / Podiel
na výdatnosti

Mélységintervallum /
Hĺbkový interval
[m]

1400 – 1430

1660 – 1740

sum %

39,3

39,3

2,4

középső triász karbonátok
(stredno-triasové karbonáty)

1620 – 1660

%

12,5

41,7

26,8

alsó triász kvarcos
homokkövek (spodnotriasové kremenné
pieskovce)

5,4
13,6
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5. táblázat: Reometrikai eredmények a GRP-1 és Podhájska-1 fúrásokban (Fendek et al., 1987)
Tab. 5: Výsledky reometrie na vrtoch GRP-1 a Podhájska-1 (Fendek et al., 1987)

Helyszín / Lokalita: Podhájska

Helyszín / Lokalita: Podhájska

Fúrás / Vrt: Podhájska-1

Fúrás / Vrt: GRP-1

Mintavétel dátuma / Dátum odberu: 31.7.1973

Mintavétel dátuma / Dátum odberu: 3.5.1986

Kationok /
Katióny

mg.l-1

Li+
Na

Anionok /
Anióny

mg.l-1

F-

Kationok /
Katióny

mg.l-1

Anionok /
Anióny

Li+

21,35

F-

Na+

5900,00

Cl-

+

mg.l-1

6071,4

Cl

+

K

426,9

Br

49,3

K

156,00

Br

NH4+

12,7

J-

3,2

NH4+

15,00

J-

Mg2+

103,0

NO2-

Mg2+

106,25

NO2-

Ca

2+

584,0

NO3

Ca

2+

725,00

NO3-

Fe celkové

2,1

SO4

2+

Fe

5,20

SO42-

Mn2+

0,07

HPO4-

0,140

+

9536,1

-

-

827,5

2-

Mn2+

HPO4-

Al

HCO3

H2SiO3
HBO2
Ásványianyag
tartalom /
Mineralizácia
Čermák a Gaža, 1973

833,20

1574,2

Al

0,85

HCO3

2186,80

7200,4

Anionok
összesen /
Spolu aniónov

12008,5

Kationok
összesen /
Spolu katiónov

6930

Anionok
összesen /
Spolu aniónov

12142,1

18,2

H2S

30,7

H2SiO3

48,09

H2S

CO2

299,2

3+

Kationok
összesen /
Spolu katiónov

9121,35

-

-

19675,3

3+

HBO2
Ásványianyag
tartalom /
Mineralizácia
Fendek et al., 1987

6. táblázat: A GRP-1 és a Podhájska-1 fúrásokból vett vizminták kémiai összetétele
Tab. 6: Chemické zloženie geotermálnych vôd vo vrte Podhájska-1 a GRP-1
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-

CO2
19143,75

443,85

Podľa klasifikácie Franka, Gazdu a Michalíčka (1975)
vody levickej kryhy podľa teploty, genézy a mineralizácie
predstavujú hypertermálne, marinogénne a silno mineralizované vody chemického typu Na-Cl. Sú to epigenetické
vody – teda morské vody, ktoré počas neogénu (pravdepodobne v bádene) vsiakli do dna sedimentačného bazénu
(triasových dolomitov). Podľa uhličitanového koeficientu
rHCO3/ rCl (0,07 – 0,15) ide o vody s obmedzeným vplyvom infiltračných vôd (Remšík a Franko, 1983).
Na základe tohto koeficienta, mineralizácie vôd, ako aj poklesu rezervoárového tlaku a výdatnosti vrtu (za 8 rokov
nepravidelného využívania vrtu – väčšinou počas vykurovacej sezóny – poklesol rezervoárový tlak o 0,292 MPa
a výdatnosť z 53 l/s na 42 l/s) možno uviesť, že vody sa
akumulovali pravdepodobne v zatvorenej hydrogeologickej štruktúre. Zatvorená hydrogeologická štruktúra (Franko, 1975) má iba akumulačnú oblasť, nemá však infiltračnú
ani výverovú oblasť.

Franko, Gazda és Michalík osztályozása szerint (1975) a lévai rög vizei hőmérsékletük, eredetük és mineralizáltságuk
alapján a hipertermális, marinogén és erősen mineralizált
Na-Cl típusú vizek közé tartoznak. Epigenetikus, vagyis
tengeri eredetű vizekről van tehát szó, amelyek a neogén
folyamán (valószínűleg a bádeniben) átitatták az üledékes medence aljzatát (a triász dolomitokat). A rHCO3 /
rCl (0,07 – 0,15) karbonát-koefficiens alapján az infiltrációs vizek által csak kevésbé befolyásolt vizekről van szó
(Remšík a Franko, 1983).
Ezen koefficiens alapján, valamint a vizek mineralizációja, a rezervoár-nyomás és a fúrás vízhozamának esése (a fúrás 8 éves rendszertelen kihasználása – többnyire
a fűtési szezon – alatt a rezervoár nyomása 0,292 MPa-al,
a vízhozam pedig 53 l/s-ról 42 l/s-re csökkent) alapján kijelenthető, hogy a vizek valószínűleg egy zárt hidrogeológiai szerkezetben akkumulálódtak. Ennek a zárt hidrogeológiai szerkezetnek (Franko, 1975) csak akkumulációs
területe van, de sem infiltrációs, sem kifolyási területtel
nem rendelkezik.
Lokalita / Helyszín

Podhájska

Podhájska

Pozba

Pozba

Vrt / Fúrás

Podhájska - 1

GRP - 1

P-1

P-2

740 - 1155

995 -1365

1095-1335

980 -1394

Perforáció / Perforácia (m)

törmelékes / klastiká
Tározó rétegek / Kolektory

dolomit / dolomity
kvarcit / kremence

Kor / Vek
Vízhozam / Výdatnosť
(l.s-1)
Vízhőmérséklet / Teplota vody
(°C)

dolomit / dolomity
kvarcit / kremence

bádeni / báden

triász / trias

triász / trias
53,0

28,0

79,0 – 82,0

74,5

18,8

19,2

0,13

0,34

Na-Cl

Na-Cl

(g.l-1)
rHCO3 / rCl
A víz kémiai típusa (több, mint
10 mval % 100 % össz ionból) /
Chemický typ vody (viac ako
10 mval % zo 100 % sumy iónov)

dolomit / dolomity

törmelékes / klastiká
dolomit / dolomity
mészkő / vápence
kvarcit / kremence

Ásványianyag tartalom /
Mineralizácia

törmelékes / klastiká

bádeni / báden

bádeni / báden

triász / trias

triász / trias

18,0

17,3

19,2

18,9

Na-Cl

Na-Cl

7. táblázat: A lévai kiemelt rög hévizeinek jellemzői
Tab. 7: Charakteristika geotermálnych vôd levickej kryhy

A geotermális energiatartalékok becslése

Hodnotenie zásob geotermálnej energie

Tekintettel a szerkezet típusára (zárt hidrogeológiai szerkezet) csak természeti tartalékokról beszélhetünk.
A geotermális energia kihasználása szempontjából csak a
geotermális energia statikus tartalékainak (a termálvíz tartalékoknak és a kőzetszerkezetben tárolt hőkészletnek) van
jelentősége. A hévizeknek a szerkezetben tárolt tartalékai
úgy térben, mint időben behatároltak. A szerkezet felülete 190 km2-t tesz ki, a tározórétegek átlagos vastagsága
360 m.

Vzhľadom na druh štruktúry (zatvorená hydrogeologická
štruktúra) možno uvažovať iba s prírodnými zásobami a nie
zdrojmi geotermálnych vôd. Pre exploatáciu geotermálnej
energie sú potom významné len statické zásoby geotermálnej energie (zásoby geotermálnych vôd a zásoby tepla
akumulované v skelete hornín). Zásoby geotermálnych vôd
v štruktúre sú časove i priestorovo ohraničené. Plocha
štruktúry predstavuje 190 km2, priemerná hrúbka kolektorov je 360 m.
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A szerkezetben mélyült és a fentiekben tárgyalt két, 1470
ill. 1900 m mély geotermális fúrás a hévizeket 975 –
1740 m mélységben tárta fel. A fúrások vízhozama 28,0 –
53,0 l/s, a víz kifolyó hőmérséklete pedig 69 – 81 °C, a víz
ásványianyag tartalma 19,2 –19,6 g/l és a fúrásokban mért
hőteljesítmény 6,32 - 14,42 MWt között mozgott
A szerkezetből a hévizeket a Podhájska-1 fúrás által nyerik ki, amelyben 53 l/s szabad kifolyású vízhozamot
és 81 °C felszíni hőmérsékletet mértek. A GRP-1 fúrás
a Podhájska-1 fúrás által nyert és hőátadásra felhasznált
vizeknek a lévai kiemelt rög hidrogeotermális szerkezetébe
való reinjektáló fúrásaként működik.
A földtani szerkezet nem megújuló geotermális energia
mennyiségének prognózisa visszasajtolást feltételezve készült és 126 MWt –ra tehető (Franko, Remšík és Fendek,
Eds., 1995).

Dva, vyššie uvedené realizované geotermálne vrty v tejto
štruktúre, hlboké 1470-1900 m, overili geotermálne vody
v hĺbkach 975 - 1740 m. Výdatnosť vrtov predstavovala
28,0-53,0 l/s, s povrchovou teplotou vody 69 - 81 °C, mineralizáciou vody 19,2 - 19,6 g/l a tepelným výkonom vrtov
6,32 - 14,42 MWt.
Zo štruktúry sa geotermálne vody exploatujú vrtom Podhájska-1, ktorým sa zistila výdatnosť voľného prelivu 53 l/s
a povrchová teplota vody 81 °C. Geotermálny vrt GRP-1
Podhájska slúži ako reinjektážny vrt na reinjektáž tepelne
využitých geotermálnych vôd z vrtu Podhájska-1 späť do
akumulačnej oblasti hydrogeotermálnej štruktúry levickej
kryhy. Prognózne neobnovované množstvo geotermálnej
energie štruktúry bolo hodnotené pre exploatáciu systémom reinjektáže a predstavuje 126 MWt (Franko et al.,
1995).

A geotermális energia felhasználása

Využívanie geotermálnej energie

A Podhájska-1 fúrásból nyert termálvíz felhasználása eleinte csak a termálvizes fürdőre szorítkozott, ahol három
medence és a kapcsolódó szociális egységek voltak találhatóak. A termálvizet közönséges vízzel együtt eresztették a medencékbe, hogy biztosítva legyen annak hűtése.
Később, a GRP-1 fúrás megvalósítása után kiépült a vis�szasajtoló rendszer, amely lehetővé tette az üvegházas növénytermesztésben télen felhasznált vizeknek a termálvíztartó rétegekbe való visszatáplálását (3. ábra). A fűtési
célra felhasznált víznek az üvegházas termelés számára való felmelegítésére 3 lapos hőcserélőt használnak,
amelyekben a Podhájska-1 fúrás termálvize átadja hőjét
a második (szekunder) körben folyó közönséges víznek.

Využívanie geotermálnej vody z vrtu Podhájska-1 bolo spočiatku zamerané len pre potreby termálneho kúpaliska kde
sa nachádzali tri bazény so sociálnymi zariadeniami. Voda
sa do bazénov napúšťala spolu s obyčajnou vodou, aby zabezpečila jej ochladenie. V neskoršom období po realizácii
vrtu GRP-1 sa vybudovala reinjektáž, ktorá umožňovala využité vody skleníkového hospodárstva počas zimnej
sezóny, zatláčať naspäť do kolektora geotermálnych vôd
(Obr. 3). Na ohrev úžitkovej vody a vody pre skleníkové
hospodárstvo sa využívali 3 doskové výmeniky, v ktorých
geotermálna voda z vrtu Podhájska-1 odovzdala svoje teplo
obyčajnej vode v sekundárnom okruhu.

3. ábra: A geotermális energia felhasználása a Podhájska-1 fúrásból
Obr. 3: Využívanie geotermálnej vody z vrtu Podhájska-1
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1 - fúrás / vrt (Podhájska-1)
2 - termálvizes fürdő / termálne kúpalisko
3 - panzió / penzión
4 - üvegházi növénytermesztés / skleníkové hospodárstvo
5 - visszasajtoló fúrás / reinjektážny vrt (GRP-1)

A hőcserélőkben lehűlt kb. 40 °C-os termálvíz egy csővezetéken át gravitációs úton jut el a GRP-1 visszasajtoló fúráshoz, amely a Podhájska-1 víznyerő kúttól kb. 2 km-re
van. A termálvíz jellegéből adódóan a Podhájska-1 víznyerő fúrásba 120 m mélységben kicsapódás-gátló anyagokat (inhibitor) kell juttatni, amely meggátolja a csővezeték
eldugulását.
A 2012-es évben relaxációs – rekondicionáló komplexum
épült ki, amelyek működéséhez a termálvíz által fűtött hőcserélőkből nyert hőt használják ki. A felmelegített vizet
belső és külső medencék feltöltésére, használati víz előállítására, fűtésre és a komplexum klimatizálására használják.

Ochladená geotermálna voda z výmenikov s teplotou cca
40 °C sa samospádom dopravovala prostredníctvom potrubia do reinjektážneho vrtu GRP-1, ktorý je vo vzdialenosti
cca 2 km od exploatačného vrtu Podhájska-1. Vzhľadom
na charakter geotermálnej vody sa do exploatačného vrtu
Podhájska-1 musí vstrekovať inhibítor v hĺbke 120 m, aby
nedochádzalo k zanášaniu potrubia.
V roku 2012 pribudol relaxačno-rekondičný komplex, na
ktorého prevádzku sa využíva teplo z výmenikov, ktoré
ohrieva geotermálna voda. Ohriata voda sa používa na napĺňanie vnútorných a vonkajších bazénov, prípravu úžitkovej vody, vykurovanie a klimatizáciu komplexu.

Következtetések

Záver

A lévai kiemelt rög hidrogeotermális szerkezetében a
Podhájska-1 fúrás által Na-Cl típusú, 19 g/l ásványianyag
tartalmú, 53 l/s vízhozamú, szabad kifolyású és 81 °C hőmérsékletű kifolyó hévizeket tártak fel. Ez a vízmennyiség 81-ről 15 °C-ra való hőkihasználás mellett 14,4 MW
hőteljesítménynek felel meg. Tekintettel arra, hogy meg
kell akadályozni a telep nyomásának és vízhozamának
csökkenését a Podhájska-1 fúrásban, ami a hidrogeológiai
szerkezet típusából (valószínűleg zárt hidrogeológiai szerkezet) ered, valamint a környezet védelmének érdekében
(a víz ásványianyag tartalma 19 g/l; a felszíni vizekbe való
kiengedése problémákat okozna), a geotermális energiát ebből a szerkezetből visszasajtoló rendszerrel kell kitermelni.

V hydrogeotermálnej štruktúre levickej kryhy sa vrtom
Podhájska-1 zistili geotermálne vody s výdatnosťou voľného prelivu 53 l/s a povrchovou teplotou vody 81 °C, chemického typu Na-Cl, s mineralizáciou okolo 19 g/l. Toto
množstvo vôd pri využití teploty z 81 °C do 15 °C odpovedá využiteľnému tepelnému výkonu 14,4 MW. Vzhľadom
na potrebu zabrániť poklesu ložiskového tlaku a výdatnosti
vo vrte Podhájska-1, čo vyplýva z druhu hydrogeologickej štruktúry (pravdepodobne zatvorená hydrogeologická
štruktúra), ako aj potrebu ochrany životného prostredia
(mineralizácia vody je 19 g/l; problémy s jej vypúšťaním
do povrchových tokov), treba geotermálnu energiu z tejto
štruktúry exploatovať systémom reinjektáže.
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