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PannErgy NyRt.

Megújuló energiaforrás

A PannErgy Nyrt. a Pannonplast Nyrt. jogutódjaként majdnem egy évszázados múlttal tekint elôre a
megújuló energiaforrások terén felépített stratégiája megvalósítására. A Kárpát-medence, azon belül is
Magyarország egyik legnagyobb máig kiaknázatlan kincse a föld felszíne alatt húzódó geotermikus
forrásrendszer, amelynek hasznosításával környezetbarát módon hô- és elektromos energia elôállítása válik
lehetôvé. A PannErgy Nyrt. célja, hogy a Kárpát-medencei régióban vezetô szerephez jusson a geotermikus
energia hasznosítása terén. A cél elérése érdekébe, a társaság 2013-ban Magyarország legnagyobb
geotermikus energia kapacitását nyújtó rendszerét adja át Miskolcon, amely által környezetbarát hôszolgál-
tatáshoz juthat a város. Tevékenysége révén a lakossági hô hasznosítás mellett ipari célú – új munkahely
teremtô – beruházásokat is létesít.

Geotermikus fúrások

A PannErgy évente 2-3 geotermikus fúrást tervez végrehajtani, annak érde-
kében, hogy stratégiai céljait meg tudja valósítani. A beruházások megva-
lósulása révén évente mindegy 2400-3300 TJ (terajoule) zöldhôt tervez
értékesíteni a Társaság. A jövô a felelôsségteljesen használt, környezet-
barát geotermikus energiáé, amit Magyarországon a PannErgy Nyrt. kínál a
felhasználóknak. Az Európai Unió mára nem csak üdvözli az ilyen energia-
termelési utakat, hanem szigorú programmal és célrendszerrel orientálja
tagállamokat, így Magyarországot is.

Nemzeti Energiastratégia

A Nemzeti Energiastratégia szerint 2020-ra a megújuló energiaforrások arányát átlagosan 20 százalékra kell
emelni. Magyarország ebbôl 14,65 százalék elérésére vállalt kötelezettséget. Ez a geotermia terén azt
jelenti, hogy Magyarországon 2020-ra a geotermikus energiából származó energiamennyiségnek el kell
érnie a 12 000 terajoule-t. A Miskolci Geotermikus Projekt ebbôl 800-1100 terajoule-t tesz ki.
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Miskolci Geotermikus Projekt számokban
· Hôkapacitás: 50-60 MW · Kifolyási hômérséklet: 95, 105 °C
· Hozam (kutanként): maximum 150 l/s · Termelôkutak mélysége: 1500-2300 méter
· Termelôkutak száma: 2 · Visszasajtoló kutak száma: 3
· Beruházási költség: 25 millió EUR · Geotermikus hôigény: 800-1100 terajoule
· Üzemeltetés kezdete: 2013. második negyedéve

Kutak paraméterei

Geotermikus rendszer bemutatása

MAL-PE-01 termelô kút mélysége: 2305 m; folyadék hômérséklet: 105 °C; hozam: 6600-9000 l/perc
MAL-PE-02 termelô kút mélysége: 1514 m; folyadék hômérséklet: 95 °C; hozam: 8000 l/perc;
KIS-PE-01 visszasajtoló kút mélysége: 1737 m; nyelô kapacitás: 1600 l/perc (nem végleges eredmény)
KIS-PE-01B visszasajtoló kút mélysége: 1093 m; nyelô kapacitás: 5600 l/perc
KIS-PE-02 visszasajtoló kút mélysége: 1058 m; nyelô kapacitás: 7000 l/perc

A geotermális hôenergia hasznosítás rendszere az alábbi jól elkülöníthetô, helyileg is elválasztható
részegységekbôl épül fel:

· Mályi kitermelô kutak szivattyúval, szûrôvel, gáztalanítóval, vízkezelô egységgel
· Termálvíz vezeték a Mályi kitermelô kutak és a Kistokaji Hôközpont között
· Kiskokaji Hôközpont
· Visszasajtoló vezetékrendszer
· Kistokaji visszasajtoló kutak

MISKOLCI GEOTERMIKUS PROJEKT
Magyarország legnagyobb geo-projektje

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a geotermikus beruházásokban
jártas PannErgy Nyrt. az együttmûködés kezdetén abból indult ki, hogy a város
fûtômôvének földgázfelhasználása és károsanyag-kibocsátása csökkenthetô a
megújuló energia felhasználásával, ami végsô soron egy tisztább, élhetôbb
várost biztosít a miskolciak számára.

(www.miskolci-geotermia.hu)

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638


