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Absztrakt: A geotermikus energia hasznosítása Hódmezővásárhelyen 1954-re nyúlik vissza, 

azonban a több mint fél évszázados üzemeltetési tapasztalat mellett is merülnek fel gyakorlati 

problémák. A városi geotermikus rendszerben két visszasajtolómű üzemel, melyek közül az 

egyik szűrőrendszere az üzemelés során nagyságrendekkel gyorsabban eltömődik valamilyen 

ismeretlen anyaggal. Tanulmányunkban a felszíni szűrők gyors eltömődését okozó anyag 

eredetét kerestük vízkémiai, modern metagenomikai és hagyományos mikrobiológiai mód-

szerekkel. 
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1. BEVEZETÉS 

Az emberiség növekvő energiaigényének kielégítésére szükség van alternatív és 

megújuló energiaforrások használatára. A geotermikus energia nem megújuló ener-

giaforrás, ha nem sajtoljuk vissza a kitermelt vizet. A visszasajtolás egy környezet-

barát fluidumelhelyezési technológia, amely elengedhetetlen a rezervoár nyomásá-

nak fenntartása érdekében (SZANYI et al. 2011). 

A Kárpát-medence földtani szempontból egy nagy üledékes medence, melynek 

aljzatát különböző mértékben lesüllyedt medencék és sasbércszerű kiemelkedések 

tagolják. A felső-pannóniai korú üledékek vastagsága a Dél-Alföldön különösen 

nagy, a hódmezővásárhely–makói-árokban elérheti az 1800 m-t (1. ábra). A rétegek 

inhomogenitása miatt a felső-pannon üledékek víztároló és vízadó képessége még 

viszonylag közeli területeken is jelentősen különbözhet. A változékony összetétel 

ellenére az üledékes medence hidraulikusan folytonosnak tekinthető (TÓTH 1995). 

Hódmezővásárhely térségében a felső-pannon rezervoár permeabilitása – jól vezető 

homokrétegek esetén – a 2000 mD-t is elérheti, ami 5–10 m/nap szivárgási tényező 

értéknek feleltethető meg (SZANYI et al. 2013). A feltüntetett eredmények az Alkal-

mazott Földtudományi Kutatóintézetben (AFKI) folyó kiszorításos vizsgálatok kiér-

tékeléseiből származnak. 
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1. ábra 

Felső pannóniai korú képződmények elterjedésének mélysége a Dél-Alföldön (mBf) 

 

 

 
2. ábra 

Hódmezővásárhelyi geotermikus kaszkádrendszer sematikus rajza 
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Közép-Európa egyik legrégebben üzemelő geotermikus kaszkádrendszere Hódme-

zővásárhelyen található, mely használati melegvizet és távhőt szolgáltat mintegy 

3000 lakás, számos középület (városháza, általános és középiskolák, könyvtárak, 

sportcsarnok) és a városi fürdő számára. A távhő szolgáltatást három 1800–2300 m 

között szűrőzött, 85–90 °C hőmérsékletű vizet adó kút biztosítja, míg a használati 

melegvizet kettő 1000–1300 m között megnyitott, 43–50 °C-os hőmérsékletű kút.  

A rétegenergia fenntartására és a felszíni befogadók terhelésének csökkentésére a 

már nem hasznosítható, lehűlt fluidum elhelyezésére kettő visszasajtoló kutat is lé-

tesítettek (2. ábra). 

A városi geotermikus rendszert két termálkör alkotja, melynek éves hozama 

350 000 és 420 000 m3 között alakul. A kitermelt termálvíz egyharmada került visz-

szasajtolásra 1998 óta, illetve további egyharmad 2008 óta, összesen két besajtoló 

kútba, a kaszkádrendszerek végén (3. és 4. ábra) (SZANYI–KOVÁCS 2010). 

 

 

 
3. ábra 

Geotermikus kaszkádrendszer Hódmezővásárhelyen 

 

 

Kutatásunk során két egymástól független, hódmezővásárhelyi visszasajtoló rendszert 

vizsgáltunk, és azt tapasztaltuk, hogy a II. számú rendszer szűrői sokkal gyorsabban 

tömődnek el. A kutak üzemeltetőinek megfigyelései és vizsgálatai alapján a II. számú 

visszasajtoló kút eltömődése nem szervetlen anyagok, hanem inkább nagy mennyiségű 

szerves komponensek lerakódása miatt következhetett be. A szűrők néhány száz m3 

víz áthaladása utáni gyakori cseréje – a megnövekedett élőmunka ráfordítás, illetve az 

anyagköltség miatt – megdrágítja a visszasajtolást és rontja az üzembiztonságot. Így a 

probléma megoldása fontos, hiszen ezzel a visszasajtolás költségei csökkenthetők len-

nének, ami a hosszútávú fenntarthatóság egyik garanciája. 

 



Biofilmképző baktériumok jelentősége termálvíz-visszasajtoláskor                 107 

 

 
 

 
4. ábra 

A termálvízvisszasajtoló-mű főbb részegységei  

(KURUNCZI 2008) 

 

Annak kiderítésére, hogy milyen élőlény rakódik le a szűrőn, illetve az egyik 

szűrő miért telítődik nagyságrendekkel hamarabb a másiknál, mintát vettünk mind-

két szűrőből és vízmintákat a csővezetékrendszer több pontján. Majd a jelenség ma-

gyarázatát konzervatív vizsgálati módszerek és modern biológiai eljárások segítség-

ével kerestük. Modern metagenomikai módszerrel olyan életterek mikrobiális kö-

zösségeit vizsgálhatjuk, amelyek számos alkotója laboratóriumban nem tenyészt-

hető, hagyományos mikrobiológiai módszerekkel nem tanulmányozható. 

 

2. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

Az I sz. visszasajtoló kút (B 1094) 1998-ban mélyült 1685,5 m, míg a II. sz. vissza-

sajtoló kút (B 1103) 2007 végére került üzembe, 1702 méter talpmélységgel. A B 

1094 jelű kút hozama 30 m3/óra hozammal, a B 1103 jelű kút 40 m3/óra hozammal 

sajtol vissza. A nyomás a szűrők előtt 2 és 6 bar között volt, a kútfejen pedig 1,5 és 

4 bar között; a szűrők telítettségétől függően. A használt szűrők típusa: Johnson fém-

szűrő körül polipropilén szövetszűrő, 30 µm garantált pórusmérettel, azonban ez a 

gyakorlatban 10 µm-re csökkenhetett a felületi adszorpció miatt (ÁDÓK 2014; SZA-

NYI–KOVÁCS 2010). Fontos megjegyezni, hogy az I. sz. visszasajtoló rendszert ese-

tén a kút előtti puffertartály mérete 60 m3, azonban a II. sz visszasajtoló rendszer 

esetén ez 100 m3 térfogatú. 
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3. A VISSZASAJTOLÓ KUTAK FIZIKAI PARAMÉTEREI 

Az 5. ábra szemlélteti a visszasajtolás során mért fizikai paramétereket (szűrő előtti 

nyomás, vízmennyiség, kútfejnyomás, vízhőmérséklet, fajlagos nyelőképesség) egy 

átlagos fűtési szezon ideje alatt. Ezek alapján a visszasajtolt víz hőmérséklete 27 és 

58 °C között volt, amely mellett kb. 2500–5000 m3 átáramlott vízmennyiség után 

volt szükséges a szűrők cseréje. 

 

 
5. ábra 

A visszasajtolás során regisztrált fizikai paraméterek  

(SZANYI et al. 2013) 

 

A két vizsgált rendszer elektronikus adatrögzítő technológiája is különbözik, amely 

a II. sz. rendszer esetében nem tette lehetővé az adatok hasonló ábrázolását. Emiatt 

visszamenőleg adatok nem állnak rendelkezésre, csak a mintavételkor mért értékeket 

vettük figyelembe 

 

4. A TERMÁLVÍZ KÉMIAI MINŐSÍTÉSE 

Termálvízből oldott komponensek a MSZ 1484-3:2006, fenolindex a MSZ 1484-

1:2009 és BTEX-vegyületek (benzol, toluol, etil-benzol, xilolok) a MSZ 1484-

4:1998 szabvány szerint kerültek meghatározása az Alsó Tisza-vidéki Környezetvé-

delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség NAT által akkreditált mérőköz-

pontjában. 
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5. TOTÁL DNS-IZOLÁLÁS, ÚJGENERÁCIÓS SZEKVENÁLÁS, METAGENOMIKAI 

ELEMZÉS 

Szűrőcsere után a két visszasajtoló kút polipropilén szövetszűrőiből (I. és II. szűrő) 

mintát vettünk, a szűrő szálait steril csipeszek segítségével meglazítottuk, majd erős 

rázatással a szűrőbe rakódott anyagokat vízben mostuk. Centrifugálás után a leüle-

pedett mintákból totál DNS-t izoláltunk a PAP et al. 2014 által leírt módszer alapján. 

A megtisztított DNS szekvenciáját Ion Torrent újgenerációs szekvenáló berendezés-

sel, az Ion Torrent PGM 316-os chip-jén meghatároztuk. A nyers metagenom szek-

venciák elemzését az MG-RAST szerver segítségével készítettük el (MEYER et al. 

2008). Ezzel a módszerrel meghatároztuk a szűrőkön lévő mikrobaközösség össze-

tételét (OSVALD 2014). 

 

6. BAKTÉRIUMOK MEGJELENÉSÉNEK LOKALIZÁCIÓJA 

Miután meghatároztuk a szűrőkön domináns élőlényeket, megpróbáltuk kideríteni, 

hogy ezek a II. sz. visszasajtoló kút csővezetékrendszerének mely szakaszán jelen-

nek meg. Ennek érdekében, ahol csak lehetett, vízmintát vettünk a II. rendszerből, 

és ezeket a vízmintákat széles körben használatos LB-táptalajra cseppentettük, majd 

vártuk, hogy telepek nőjenek. Ezzel a technikával csak az LB-táptalajon és aerob 

környezetben tenyészthető mikroorganizmusokat tudjuk vizsgálni. Meg kell je-

gyezni, hogy jelen esetben ez a módszer nem ad választ arra, hogy milyen baktériu-

mok nőnek fel, ugyanakkor közelítő eredményt kapunk a rendszer egyes pontjain 

előforduló baktériumok számát illetően (OSVALD 2014). 

 

7. EREDMÉNYEK 

A vízkémiai vizsgálat szerint a két kút vizének összetétele számos paraméterben lé-

nyegesen eltér egymástól. A gyorsabban eltömődő kút vize két nagyságrenddel több 

fenolt és BTEX-vegyületeket tartalmazott a lassabban eltömődő kút vizénél, illetve 

tízszer magasabb volt az illékony szénhidrogén-tartalom (1. táblázat) (OSVALD 

2014). Az aromás vegyületek magas koncentrációja elősegítheti az ilyen anyagokat 

tápanyagforrásként felhasználó baktériumok elszaporodását. 

A metagenom szekvenálás eredménye szerint a lassabban eltömődő I. sz. rend-

szer esetében a vizsgálat nem mutatott ki egyetlen különösen domináns fajt sem, az 

ott megtelepedő baktériumok eloszlása egyenletes. A gyorsan eltömődő II. sz. szű-

rőn fellelhető baktériumok diverzitása sokkal kisebb, mint a másik szűrőn. Ezen a 

szűrőn legnagyobb arányban előforduló baktériumok a Magnetospirillum (42%) 

nemzetségbe tartozó fajok voltak (6. ábra). Ezen csoport tagjai (az Azoarcus és 

Thauera nemzetségek mellett) olyan denitrifikáló baktériumok, amelyek anaerob kö-

rülmények között képesek aromás vegyületek lebontására (SHINODA et al. 2005). 

Továbbá jellemző rájuk, hogy láncba rendeződött magnetoszómákkal rendelkeznek, 

melyek magnetit kristályt tartalmazó membránnal körülvett organellumok. Ezek se-

gítségével képesek a mágneses térben tájékozódni (BAZYLINSKI–FRANKEL 2004).  

A Balatonban előforduló mágneses baktériumok is képesek biogén ásványképzésre, 
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magnetoszómáikon belül mágneses ásványokat, vas-oxid (Fe3O4, magnetit) vagy 

vas-szulfid (Fe3S4, greigit) kristályokat állítanak elő (KÓSA–PÓSFAI 2007). 

 
1. táblázat 

Az egyes szűrők vizének kémiai összetétele 

 
 

 

 
6. ábra 

Magnetospirillum (a) és benne a magnetit lánc (b),  

Módosítva: (SCHLEIFER et al. 1991) 
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Az LB-lemezre történő szélesztéssel meghatároztuk a baktériumok megjelenésének 

helyét a II. sz. rendszerben. A vizsgálat azt mutatta, hogy a baktériumok a visszasaj-

toló kút előtti puffertartályban jelennek meg legnagyobb számban, és a tartály utáni-

szűrő előtti szakaszokon szintén kimutathatók. 

 

8. KÖVETKEZTETÉS 

Benedek és munkatársai által bemutatott tanulmányban benzinnel szennyezett, oxi-

génhiányos talajvízbe merülő szivattyú rozsdamentes acélfelületén alakult ki bio-

film. A jól ismert szénhidrogénbontó, aerob/fakultatív anaerob biofilmképző mikro-

organizmusok mellett Fe2+- és Mn2+-oxidálókat, valamint Fe3+- és Mn4+ -reduká-

lókat is azonosítottak az általuk vizsgált biofilmben (BENEDEK et al. 2016). Ilyen 

csoportokhoz sorolható baktériumokat találtunk is a szűrőkön. 

A szűrőből történő mintavétel az előző szűrőcsere után mindössze három órával 

történt, ami vélhetően kevés idő arra, hogy közvetlenül a szűrőkön alakuljon ki bio-

film. Az eredmények alapján arra következtetünk, hogy a szűrőn fennakadó baktéri-

umok forrása a puffertartály, ugyanis a visszasajtolandó víz 34 °C os hőmérséklete 

és a puffertartályban lévő pangó zónák kedvező körülmények a baktériumok szapo-

rodásához. Ilyen, lassú áramlású részeken, a víz KOI-, fenolindex- és BTEX-vegyü-

letek magas koncentrációja miatt bizonyos baktériumfajok (főként Magnetospirillu-

mok) jobban el tudtak szaporodni, mivel ezen vegyületek az ő táplálékaik, ezáltal a 

természetes, széles spektrumú baktériumflórát leszűkítve különösen dominánssá vál-

tak, és elszaporodásuk idézhette elő a szűrő gyorsabb eltömődését. A másik vissza-

sajtoló rendszer esetében valószínűleg azért nem tömődik el olyan gyorsan a szűrő, 

mert ennyire dominánssá egyik baktériumfaj sem tud válni, viszont az ott megfigyel-

hető baktériumok spektruma jóval szélesebb. A probléma megoldása lehet a puffer-

tartályban lévő víz tartózkodási idejének csökkentése és a puffertartály méretének 

optimalizálása a pangó zónák elkerülése érdekében, illetve a tartály vizének fertőt-

lenítése (UV, ózonos). A jövőben a visszasajtoló rendszerek tervezésekor figye-

lembe kell venni a víz kémiáját, és számítani kell a baktériumok megjelenésére (OS-

VALD 2014). 
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