Intelligens Energia — Európa (IEE) program

Az IEE Projekt Résztvevői

Kecskemét Megyei Jogú Város, az EU-FIRE Kft., és a Kecskeméti
Termálrendszer Beruházó Kft. 2013 elején az Európai Bizottság
támogatásában részesült az Intelligent Energy Europe — Mobilising
Local Energy Investment program keretében a városi távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó geotermikus beruházás előkészítésére.

IEE Projekt koordinátor:

Az Intelligens Energia - Európa program társfinanszírozásában megvalósítandó projekt célja a kecskeméti távhőrendszer geotermikus
energiaforrással történő ellátását biztosító beruházás műszaki és jogi
előkészítése. Az előkészítő projekt sikeres lezárását és a későbbi
beruházást követően a jelenlegi gáz alapú energiahordozó helyett
döntő részben a tiszta, füstgáz és CO2 kibocsátás-mentes, helyben
rendelkezésre álló és gazdaságosan kitermelhető földhő látja majd el
energiával a meglévő távfűtőrendszert, valamint lehetővé válik
további fogyasztók csatlakozása az új rendszerhez.
A 2013 tavaszától 30 hónapon keresztül tartó projekt során felmérésre
kerülnek a város környékének geológiai és geotermális adottságai, a
kitermelt melegvíz visszasajtolásának lehetőségei, valamint a rendszer
kiépítésének lehetséges változatai. Ugyancsak elkészülnek a későbbi
beruházáshoz kapcsolódó tervek és engedélyezési dokumentációk,
valamint kidolgozásra kerül az üzleti terv, amely a beruházás finanszírozásának előkészítéséhez nyújt útmutatást.
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A Projektfejlesztés résztvevői
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Földhő alapú távhőellátás fejlesztése

Környezetbarát, tiszta megújuló energia
Hosszú távú hőellátás helyi energiaforrásból
Üvegházhatású gázkibocsátás mérséklése
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Jogi nyilatkozat: E kiadvány tartalmáért kizárólagosan a szerzők
felelnek. A közölt információk nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió
véleményét. Sem az EACI, sem az Európai Bizottság nem felelős az itt
közölt információk felhasználásából eredő bármilyen következményért.

http://iee.kecskemet.hu/hu/index.html

Gáz importfüggőség csökkentése

Az elkövetkező évek energiaellátási céljait a 2010-ben elfogadott
"Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve",
illetve a 2011-ben az Országgyűlés által jóváhagyott "Nemzeti Energiastratégia 2030" határozza meg. Alapvető célkitűzés Magyarország
energiafüggetlenségének erősítése, az ehhez vezető út sarokpontja
pedig az energiatakarékosság mellett a decentralizáltan és itthon
előállított megújuló energia alkalmazása.
A cselekvési terv és energiastratégia szerint a megújuló energiaforrásokon belül némely energiahordozók részaránya csökken, a geotermikus energiahasznosítás növelése viszont prioritást élvez, ami
elsősorban - de nem kizárólagosan
- hőtermelési felhasználást jelent.
A meglévő bázishoz képest 2020ra több, mint háromszorosára
növelendő a geotermikus energia
fűtési hasznosítása. Az elfogadott
célkitűzések szerint 2020-ra a
felhasznált megújuló energiamennyiségen
belül
fűtésrehűtésre 14,95 PJ/év, villamos
áramtermelésre 1,42 PJ/év arányban kell szerepelnie a geotermikus
energiának.

Megújuló energiák, 2010

Megújuló energiák, 2020
Forrás: Magyarország Megújuló Energia
Hasznosítási Cselekvési Terve 2010-2020, 5/1/

Kecskemét város Környezetvédelmi Programját kiegészítő Cselekvési
Terv, valamint a Gazdasági Program is megvalósítandó célul tűzte ki a
jelenlegi földgáz alapú távfűtési rendszer megújuló energiával ellátott
rendszerré történő átalakítását, kiemelve a város területe alatt meglévő geotermikus energiaforrás hasznosításának lehetőségét. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata elkészíttette a helyi
geotermális potenciál előzetes feltérképezését, így a helyi energiastratégia elkészítésekor rendelkezésre álltak az előzetes geológiai és
egyéb műszaki, tervezési paraméterek.

A jelenlegi földgáz alapú távhőellátás két egymással összekötött hálózatban üzemel Kecskeméten, melyeket egy-egy fűtőmű lát el hőenergiával gázkazánok és gázmotorok működtetésével. Az Árpádvárosi rendszer 3.763, míg a Széchenyivárosi
rendszer 7.471 háztartást lát el, együttesen 11.234 háztartásnak szolgáltatnak hőenergiát.
A geotermikus
rendszer elsősorban a meglévő távhőhálózat
ellátását szolgálja, de azon túl az
önkormányzat
fejlesztési tervei
közt
szereplő
Homokbányai
városrész
hőellátása is szerepel a célok között. További fogyasztók csatlakoztatása is lehetővé válik, elsősorban a Felső- és Alsószéktói városrészekben lévő
közületi intézmények számára.
A geotermikus rendszer teljes kiépítésének a beruházási költsége közel 30 millió Euro, míg a beruházást előkészítő IEE által
finanszírozott projekt költségvetése megközelítőleg 380.000
Euro, amihez a projektet megvalósító konzorcium 285.000 Euro
vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az előkészítő
projekt során a következő eredmények elérése valósul meg:








Kecskemét geotermális erőforrásainak feltérképezése
Megfelelő visszasajtolási technológia kiválasztása
Beruházási opciók értékelése
A tervezett beruházáshoz kapcsolódó műszaki előkészítés
A megvalósításhoz szükséges engedélyek beszerzése
A finanszírozásra vonatkozó átlátható tervezet összeállítása

A geotermikus gradiens értéke Magyarországon közel kétszerese a
világátlagnak, Kecskemét kiváló fekvésének köszönhetően a térségben
1000 méterenként akár 54°C-al is növekedhet a hőmérséklet. Az előkészítés alatt lévő beruházás során 2 km mély kutak létesülnek, melyekből 100 °C hőmérsékletű termálvíz kitermelése válik lehetővé.
A beruházás megvalósítása három fázisra tagolódik. Az első lépésben
egy termelő majd egy visszasajtoló kút kerül lemélyítésre - további
értékes információkat szolgáltatva a város alatt rejlő vízbázisról -,
valamint kiépül a geotermikus hőközpont és a termálvíz-vezeték.

Ezt követően a második fázisban további kutak létesítésével növelhető
a geotermikus rendszer által szolgáltatott energia mennyisége, valamint lehetővé válik a Homokbányai és a Széktói terület fogyasztóinak
rendszerbe kapcsolása. A harmadik fázisban újabb kutak fúrásával a
rendszer eléri a teljes kiépítését, a távfűtési rendszer éves energiaszükségletének közel 85%-át szolgáltatva.
A beruházás a következő eredményekkel járul hozzá Kecskemét város
energiagazdálkodásához:

 Tüzelőanyag alapú fűtőrendszer helyett tiszta, füstgáz-mentes
megújuló energiaforrás használata







Üvegház hatású gázok kibocsátásának jelentős csökkentése
Távhőrendszer gazdaságos bővítése, új fogyasztók csatlakozása
Helyi energiaforrás kiaknázása, szállítási igény nélkül
Import- és nyersanyagfüggőség csökkentése
Magas ellátásbiztonság hosszú időn keresztül

