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A Peremartoni és Dunántúli Formációcsoport 

talpmélysége a térségben 

Alsó- és Felső - pannon határ 



Felső – pannon homokkő fúrómag 



Réteg
Kezdeti vízszintek [m 

terepszint alatt]

Horizontális 

szivárgási tényező 

[m/nap]

Homok-

százalék [%]

Vertikális 

szivárgási tényező 

[m/nap]

Fajlagos 

hozam [-] 

Fajlagos 

tározás 

[1/m]

Effektív 

porozitás 

[-]

1. réteg -3 (domborzatkövető) 2,00 95 0,0151 0,0001 - 0,13

2. réteg -3 3,25 68 0,0038 - 0,0001 0,14

3. réteg -3,5 (hidrosztatikus) 5,05 74 0,0051 - 0,00005 0,15

4. réteg -14,4 (hidrosztatikus) 1,00 65 0,0001 - 0,000005 0,12

5. réteg -32 (ÉNy) - -31 (DK) 3,50 75 0,0054 - 0,00001 0,14

6. réteg -31,5 0,90 20 0,0003 - 0,000001 0,12

Hidrogeológiai 

modellezés 

a hőmérséklet-

csökkenés 

üteme lassú, az 

üzemidő alatt 

nem okoz káros 

hatást a 

visszasajtolás a 

termelvény 

hőfokára nézve 

Kapott depressziók és 

elérési idők alapján 



K-770 kat. sz. 

hévízkút 

2005 

 

 Talpmélység: 1560 m 

 Nyugalmi vízszint: +10,20 m 

 Kitermelhető vízhozam: 1500 l/p 

 Üzemi vízszint: -9,80 m 

 Szűrőzött réteg: 

 1415,0 – 1553,0 m 

 (8 szakasz) 

 Felső – pannon korú 

 középszemcsés homok 

 Kitermelt víz hőm.: 88,2 °C 

 Talphőmérséklet: 101,2 °C 

 Összes oldott sótartalom: 

 4600,32 mg/l 

 Összes metán: 69,09 l/m3 

 

K-776 kat. sz. 

visszasajtoló hévízkút 

2011 

 

 Talpmélység: 1565 m 

 Nyugalmi vízszint: -8,90 m 

 Kitermelhető vízhozam: 850 l/p 

 Üzemi vízszint: -21,32 m 

 Szűrőzött réteg: 

 1417,0 – 1424,0 m 

 (4 szakasz) 

 Felső – pannon korú 

 középszemcsés homok 

 Kitermelt víz hőm.: 88,0 °C 

 Talphőmérséklet: 100,5 °C 

 Összes oldott sótartalom: 

 4602,02 mg/l 

 Összes metán: 117,40 l/m3 

 



K-775 kat. sz. 

visszasajtoló hévízkút 

2011 

 

 Talpmélység: 1550 m 

 Nyugalmi vízszint: +4,45 m 

 Kitermelhető vízhozam: 1000 l/p 

 Üzemi vízszint: -12,70 m 

 Szűrőzött réteg: 

 1475,0 – 1533,0 m 

 (5 szakasz) 

 Felső – pannon korú 

 középszemcsés homok 

 Kitermelt víz hőm.: 84,5 °C 

 Talphőmérséklet: 101,4 °C 

 Összes oldott sótartalom: 

 4620,43 mg/l 

 Összes metán: 218,58 l/m3 

 



Szűrőzött réteg: 

  

 Felső – pannon korú  

 középszemcsés homok 

 





A fürdő termálvizének kémiai összetétele 

1 l vízben oldott alkotórészek mg-ban megadott mennyisége: 



A Gyopárosfürdői kutak vizének összetétele 



Teljesen zárt technológia a kitermeléstől a 

visszasajtolásig 



2016: Tisztítás, szivattyúzás, hidrodinamikai – 

vízkémiai vizsgálat 
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Termelőkút:       a kifolyó víz hőmérséklete 85,3 °C 

Kút 
Építéskori fajlagos 

vízhozam [l/min/m] 

2016-ban 

[l/min/m] 

T-4 jelű termelő kút 79,79 99,09 

V-1 jelű visszasajtoló kút 58,31 17,14 

V-2 jelű visszasajtoló kút 68,44 56,8 



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket! 


