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Opracowanie:  
 

Annamaria Nador (Węgierski Instytut Geofizyki i Geologii, MFGI) 

 



Geothermal resources for geoDH – potential and national characteristics: 

Manual on the use of the web-map service 

 

 

Zasoby geotermalne dla ciepłownictwa c.o. – potencjał i charakterystyki  

krajowe: 

Przewodnik korzystania z map w przeglądarce internetowej  

 

 

 



Mapy w przeglądarce internetowej mają na celu udostępnienie informacji dot. „głębokiego” 

(do ok. 2 km)  potencjału geotermalnego (w skali regionalnej) w krajach partnerskich GeoDH 

w  powiązaniu z istniejącym zapotrzebowaniem na ciepło w sposób interaktywny, ze 

wskazaniem  na potencjalnie najlepsze obszary dla rozwoju geotermalnych sieci c.o. (geoDH)  

Adres przeglądarki: loczy.mfgi.hu/flexviewer/geo_DH 

 

Strona otwierająca: 
krótkie informacje  
dot. ciepłownictwa  
geotermalnego  

Klikając tutaj, można wejść do przeglądarki map 
 



Klik HELP: łatwy wgląd w sposób używania   

Klik OK: zamknięcie HELP (pomocy) 



Klikając na wybrane pola wyboru, można włączać/ 
wyłączać warstwy – np. ze wskazaniem ma obszary,  
w których istnieją gorące osadowe zbiorniki wodonośne 
(czerwony kolor) i in. rodzaje potencjalnych zbiorników 
(zielone). Stanowią one obszary o najlepszym potencjale 
pod względem zasobów 



Klik na „Cities with district heating” (”Miasta z c.o.”): 
fioletowe kropki pokazują, gdzie już istnieją sieci c.o.  
Jeśli są one w obszarach dobrego potencjału 
geotermalnego (zazn. na czerwono lub zielono),  
to istnieje szansa na rozwój geo-ciepłownictwa (geo-DH)  



Powiększenie: suwak po 
lewej stronie  

Klik na „cities with geothermal district heating” 
(„miasta z ciepłownictwem geotermalnym”) - 
czerwone kropki: widać, że działa już nieco 
geoDH w perspektywicznych obszarach  



Dostępny jest szeroki zakres opcji, co pozwala dowiedzieć się więcej o 
różnych aspektach ciepłownictwa geoDH: obszarów potencjalnych pod 
wzgl. zarówno zasobów jak i popytu przez kombinację różnych warstw. 
Ich zawartość można zawsze sprawdzić w opisie  
 

Możesz uzyskać więcej 
informacji na temat 
miast z (geotermalnymi) 
c.o. klikając na nie  



Dziękuję za uwagę  
 



Zaznaczenie wybranego pola: można 
np. zobaczyć  powierzchniowy rozkład 
zapotrzebowania na ciepło   

Klik „Legend box”: pokazuje się legenda dot. 
określonej tematyki  



Krótki opis treści każdej warstwy (description)  



Więcej szczegółów, różne kwerendy: kombinacje  różnych warstw 
(np. aby uzyskać więcej informacji  o gorących zbiornikach 
osadowych można kliknąć w obszar basenów neogeńskich (żółty) 
łącząc z obszarami, gdzie temperatura przekracza 90° C na głęb. 
2000 m (czerwony) 


