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Absztrakt: Az Európai Bizottság által kidolgozott és 2015-ben elfogadott „A stabil és alkal-

mazkodóképes energiaunió és az előretekintő éghajlat-politika keretstratégiája” a célok kö-

zött kimondja, hogy „...célunk, hogy az energiaunió hosszútávon fenntartható, karbonsze-

gény és éghajlatbarát gazdasággá váljon”[1]. Az előzőek miatt kerestük annak a lehetőségét, 

hogy a gázátadó állomásokon szükségszerű nyomáscsökkentés során milyen feltételekkel és 

milyen technikai megoldással lehet a nyomásenergiát gazdaságosan hasznosítani. 
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1. BEVEZETÉS 

A gázátadó állomások egyik feladata, hogy az ott beépített nyomásszabályozók a 

nagynyomású szállítóvezetéken érkező és a fogyasztók részére átadásra kerülő, vagy 

a gázelosztó rendszerbe történő betáplálás céljából a földgázáram nyomását az 

Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban rögzített nyomásértékre redukálják. A folya-

mat során nagymértékű energiaveszteség jelentkezik, amely nyomásszabályozó be-

rendezések esetében hasznosítás nélkül elvész. Már hosszú idő óta ismert lehetőség 

volt, hogy turbóexpander és a hozzá kapcsolható villamos generátor alkalmazásával 

hasznosítható a földgáz nyomásenergiája. Az így megtermelt villamos energia töb-

bek között felhasználható a gázátadó állomások energiaigényének a csökkentésére, 

vagy betáplálható a közüzemi hálózatba.  

A cikkben bemutatjuk a hagyományos nyomásszabályozó, illetve turbó expander 

alkalmazása esetén szükséges energiaráfordítás és a kinyerhető energia nagyságát. 

A vizsgálatokhoz az olaj- és gáziparban széles körben alkalmazott HYSYS tech-

nológiai tervező szoftvert használtuk. 

 

2. A HAZAI FÖLDGÁZELLÁTÓ RENDSZER INFRASTRUKTÚRÁJA 

A földgáz Magyarország energiaellátásában jelentős szerepet tölt be, melynek a fel-

használókig történő eljuttatása földgázellátó rendszeren valósul meg.  

A Földgázszállító Zrt. által üzemeltetett földgázszállító rendszer betáplálási „0” 

pontokból, kompresszorállomásokból, gázszállítási csomópontokból, mérőállomá-
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sokból, nagynyomású csőtávvezetékekből, valamint a regionális gázszolgáltató tár-

saságok és ipari fogyasztók felé közvetlen kapcsolatot jelentő gázátadó állomások-

ból áll. A földgázszállító rendszer a csővezetékes energiaellátás központi eleme, 

amely elszállítja a termelő mezőkről, az importból, vagy a földalatti gáztárolókból 

származó földgázt a fogyasztói körzetekbe. Ezen felül biztosítja az adott ország jog-

szabályaiban rögzített pontosságú mérés és elszámolás technikai feltételeit. A föld-

gázszállító csővezetékek 25-100 bar nyomástartományban, földbe fektetve üzemel-

nek, lehetővé téve a földgáz biztonságos és gazdaságos szállítását [2]. A magyar 

földgázszállító rendszer jellemző átmérője 100–1400 mm, üzemnyomása 25–75 bar. 

A nagy nyomású földgázszállító rendszer végpontja a gázátadó állomás, amelyhez 

kapcsolódik a kisebb üzemnyomáson üzemelő elosztói hálózat. Ezeken a határpon-

tokon ellenőrzött módon, folyamatosan adják át a gázt a kapcsolódó rendszerüze-

meltetőknek és a közvetlen ipari felhasználóknak. Az elosztói rendszerüzemeltetők 

a 25 bar-nál kisebb nyomáson üzemelő gázelosztó hálózatokon keresztül juttatják el 

a földgázt közel 3,5 millió további fogyasztóhoz. A magyar nemzeti előírások nagy-

közép- (25 > p > 10 bar), közép- (10 > p > 0,1 bar) és kisnyomású (p < 0,1 bar) 

nyomástartományt adnak meg a gázelosztó csővezetékrendszerek üzemelési tarto-

mányaként. Magyarországon – néhány kivételtől eltekintve – a gázszállítótávveze-

ték-rendszer kiadási pontjaihoz 6 bar-os gázelosztó rendszerek kapcsolódnak [3].  

A szállító- és elosztórendszer csatlakozási pontjául szolgáló gázátadó állomáson 

a földgáz fizikai paramétereire irányuló szabályozásnak ki kell elégítenie A Magyar 

Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat-ában (továbbiakban: ÜKSZ) 

foglaltakat. A szabályzat szerint a kiadási ponton mért gázhőmérséklet nem lehet 

kevesebb, mint 0 °C. A névleges kiadási nyomásértékkel kapcsolatban 3–15 bar kö-

zötti tartományt határoz meg új kiadási pontok esetén, meglévő kiadási pontok ese-

tében a nyomást a rendszer alkalmassági vizsgálatának megfelelően lehet módosítani 

[4]. A gázátadó állomások döntő részében 6 bar kiadási nyomásra történik a szállított 

földgáz szabályozása az elosztói rendszerbe történő betápláláshoz.  

Az előzőek alapján a gázátadó állomások energetikai vizsgálatai során következe-

tesen 0 °C kiadási hőmérséklet és 6 bar névleges kiadási nyomás lett figyelembe véve. 

 

3. A GÁZÁTADÓ ÁLLOMÁS BEMUTATÁSA 

A gázátadó állomás a földgázszállító rendszer végponti része, valamely távvezeték, 

vagy az abból leágazó vezeték végéhez kapcsolódó technológiai állomás, melyen a 

szállított gázt az átvevőnek meghatározott nyomáson mérve és szagosítva adják át. 

Jelenleg a hazai földgázszállító rendszeren közel 400 db gázátadó állomás található, 

amelyek fő feladatai: szűrés, gázmelegítés, nyomásszabályozás, nyomásbiztosítás, 

gázmennyiségmérés, szagosítás [2]. 

A gázátadó állomások esetében a telepítés szerint meg lehet különböztetni a sík, 

a szekrényes és a konténerben vagy épületben elhelyezett állomást. 1993 óta a ma-

gyar gázszállító rendszeren épületben elhelyezett gázátadó állomásokat telepítenek.  

Az állomásokon két teljes, egyenszilárdságú, kiszakaszolható, párhuzamos nyo-

másszabályozó ág kerül elhelyezésre, alapesetben szűrő – hőcserélő – gyorszár – 
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monitorszabályozó – aktív szabályozó – kis kapacitású (hibagáz) lefúvató mérőblok-

kok összeállításában. Bizonyos esetekben a tartalék mérőág elhagyható, vagy fel-

használói igény alapján egy „nyári” kis kapacitású nyomásszabályozó ág építhető ki. 

A létesítmény legfontosabb eleme a nyomásszabályozó és azzal összekötve a bizton-

sági gyorszár. Az aktív monitorszabályozás esetében a monitorszabályozó az aktív 

szabályozó előtt található, de mindkettőt a közös szekunder nyomás vezérli. Az aktív 

szabályozó meghibásodása esetén a monitorszabályozó lép működésbe és az aktív 

szabályozó nyitva marad. A biztonsági gyorszár legvégső eszköze a túlnyomás ha-

tárolásnak. A nyomásszabályozó után található a szagosító egység, előtte a szűrő-

egység. Az állomás kisnyomású oldalán van a mérőegység és a tartalék szagosító. 

Időszakos működésű az állomás bemeneti oldalán a gázmelegítő egység. Az állo-

másra belépő gázmennyiség áthalad a biztonsági főelzárón.  

A gázmelegítők az állomás egyik részén a szűrők elé, másik részénél azok után 

kerülnek elhelyezésre. A földgáz előmelegítésére a hidrátképződés elkerülése érde-

kében van szükség abban az esetben, ha a nyomáscsökkentés meghaladja a 14 bar-t. 

A földgáz melegítése ellenáramú csöves hőcserélővel történik, amelyhez a melegvi-

zet külön helyiségben elhelyezett gázkazánok biztosítják. Ennél a rendszernél a hő-

bevitel közvetlenül a nyomásszabályozó előtt történik, ezért minimális a hőveszteség 

és a szabályozott gázáram hőmérséklete pontosan szabályozható. Minden állomáson 

legalább két kazánt építenek be, 30% tartalék kapacitással, így egy kazán meghibáso-

dása nem jelenti a gázmelegítő rendszer teljes kiesését. A biztonsági gyorszárak nyo-

másfeltételhez kötött elzáróelemek, amelyekkel a gáz áramlása pillanatszerűen meg-

szüntethető. A beállítható alsó és felső nyomásérték segítségével a szekunder oldalon 

kialakuló gázhiány és a túlnyomás ellen nyújt hatékony védelmet. A gyorszárat a nyo-

másszabályozó elé építik be, de a szabályozó utáni nyomással vezérlik. A nyomássza-

bályozó a gázszállító rendszerből szabályozza az átáramlást egy kisebb nyomású ve-

zetékbe, a kisebb nyomású oldal indítónyomását változó terhelés esetén is állandó ér-

téken tartva. A jelenleg kereskedelmi forgalomban lévő nyomásszabályozók pneuma-

tikus berendezések, amelyeknek a munkaközege a földgáz. A szabályozott nyomás 

egy kis átmérőjű, ún. impulzusvezetéken keresztül hat vissza a pneumatikus vezérlő 

szervre, amely a munkaközeg nyomásának változtatásával változtatja az átömlési 

keresztmetszetet. Ha a kisebb nyomású oldalon nő a gázfogyasztás, akkor a nyomás-

csökkenés hatására a szabályozó növeli az átömlési keresztmetszetet és ezáltal több 

gázt enged át. Ha a gázfogyasztás csökken, ellentétes folyamat játszódik le, így a 

szabályozott nyomás egy névleges érték körül ingadozik. A nyomásszabályozóval 

szemben fontos követelmény, hogy a beállított nyomásértéket terheléstől függetlenül 

tartani tudja, továbbá időben változó gázigények esetén működése stabil legyen és 

lehetőleg kis holtidővel kövesse a változásokat [2]. 

 

4. A GÁZÁTADÓ ÁLLOMÁS BEMUTATÁSA 

4.1. A gépegység bemutatása 

A turbóexpander, vagy másnéven expanziós turbina, egy radiális, vagy axiális tur-

bina, amelyen keresztülhaladva a nagynyomású gáz expanziója révén munkát végez, 
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amelyből energia állítható elő. Mind a sugárirányú, mind a tengelyirányú turbina 

alkalmazott a gyakorlatban, bár az előbbi használata elterjedtebb. 

A turbóexpander és a generátor közös tengelyen kapcsolódnak egymáshoz.  

A földgázból kinyert ún. hideg energia mechanikai energiává alakul át, amely 

meghajtja a tengelyt. A turbóexpander kerülő (bypass) vezetéken kerül elhelyezésre 

a gázátadó állomásokon, amely mellett a főágon tovább üzemelő hagyományos be-

rendezés is megtalálható, ahogyan az 1. ábra is mutatja. 

 

 
1. ábra  

A gázátadó állomás sematikus felépítése a turbóexpanderes gépegységgel [11] 

 

4.2. A nyomásszabályozás vizsgált módjai 

A gázátadó állomáson a földgáz nyomását nyomásszabályozó szelepek segítségével 

csökkentik a kívánt értékre. Ebben az esetben egy izentalpikus folyamatról van szó, 

a gázáram entalpiája azonos a szelep mindkét oldalán.  

A fojtásos állapotváltozás termodinamikailag irreverzibilis. Az izentalpikus fojtás 

következtében a gáz hőmérséklete csökken a Joule–Thomson-effektus miatt.  

Az előzőekkel ellentétben a turbóexpanderben kialakuló folyamat izentrópikus, 

vagyis a rendszernek az entrópiája állandó. Ez utóbbi esetben az entalpiaváltozást 

munkavégzésre lehet felhasználni, azaz a nagynyomású gáz expanziója egy turbina 

segítségével – jó hatásfokkal – mechanikai energiává alakítható át és hasznosítható.  

A turbóexpander lényegében egy fordítottan működő kompresszor. A berendezés al-

kalmas arra, hogy a földgáz expanziója során a földgázáram belső energiáját hasznosítsa.  

A földgázból kinyert mechanikai energia nagyobb hőmérséklet-csökkenést ered-

ményez izentrópikus állapotváltozás során, mint izentalpikus fojtás esetében, azonos 

nyomásarány mellett. A két folyamat közötti különbséget a 2. ábra szemlélteti. 

A fojtásos, illetve a munkavégzéses expanzió esetén a gáz kilépő hőmérséklete a 

földgáz összetételétől is függ. A nagynyomású gáz mindkét esetben előmelegítést 

igényel, de ennek mértéke turbóexpander alkalmazása esetén lényegesen nagyobb, 

mint nyomásszabályozó esetében. Az expander és a generátor közös tengelyen he-

lyezkednek el. A turbóexpanderhez generátor kapcsolható, amely a mechanikai ener-

giát elektromos energiává alakítja át. 
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2. ábra  

A nyomáscsökkentési folyamatok közötti különbség [9] 

 

A szakirodalom tanúsága szerint a közelmúltban egyre több publikáció jelent meg a 

gázátadó állomáson a gázáram energiájának hasznosítása tárgyában [5] […] [14]. 

Ennek oka valószínűleg az, hogy napjainkban már elérhető áron állnak rendelkezésre 

olyan turbóexpanderek, amelyeket a földgázelőkészítési és a földgázcseppfolyósítási 

technológiákban, továbbá a hulladékhő hasznosító körfolyamatokban széles körben 

alkalmaznak. Az alkalmazásokkal kapcsolatban nem a megvalósíthatóság, hanem a 

gazdaságosság került a figyelem középpontjába. A gázátadó állomások esetében a 

gazdaságosságot alapvetően befolyásolja, hogy a földgázfelhasználás és ennek hatá-

sára a gázátadó állomásokon szabályozott gázáramok nagysága szezonálisan jelentős 

mértékben ingadozik.  

Ebben a cikkben a szerzők sem vállalkoztak arra, hogy a szezonalitás figyelem-

bevételével vizsgálják a gazdaságosságot, de tudatában vannak annak, hogy kutatá-

saikat a jövőben ebben az irányban is folytatniuk kell. 

 

5. A SZIMULÁCIÓS VIZSGÁLATOK 

5.1. A vizsgálat során felhasznált modellek bemutatása 

Az alábbiakban kőolaj- és gáziparban széles körben alkalmazott HYSYS nevű szi-

mulációs szoftver segítségével felépített modell és az azzal elvégzett számítások so-

rán kapott eredményeket mutatjuk be és értékeljük. A vizsgálatoknál az összehason-

líthatóság érdekében olyan modellt alkalmaztunk, amely a nyomásszabályozós és a 

turbóexpanderes technológiai rendszerben végbemenő állapotváltozás egyidejű mo-

dellezésére volt alkalmas különböző gázáram-, bemeneti nyomás- és bemeneti hő-

mérséklet esetén. A modellben a gázáram 50-50%-ban oszlik meg a hagyományos 

nyomásszabályozót, illetve a turbóexpandert tartalmazó ág között. Így egy-egy fut-

tatással egyidejűleg megkaptuk az egyik, illetve a másik ágra vonatkozó részletes 
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számítási eredményeket. A modellvizsgálatok célja az volt, hogy a földgáz nyomás-

energiája hasznosítható-e turbóexpander segítségével villamosenergia-termelés cél-

jára. Abból indultunk ki, hogy a gázátadó állomás feladata új technológiai megoldás 

esetén sem változhat. A gázátadó állomásokon a földgázt az aktuális nyomás- és hő-

mérsékletértékről az ÜKSZ-ben rögzített, 6 bar-os kiadási nyomásra kell szabá-

lyozni, és a földgáz hőmérséklete a szabályozás után nem lehet kisebb, mint 0 °C. 

 

 
3. ábra  

Turbóexpanderrel és egy nyomásszabályozó berendezéssel ellátott  

gázátadó állomás sémaképe 

 

A 3. ábrán a turbóexpanderes gépegységgel ellátott szabályozó ág (felső) és egy ha-

gyományos nyomásszabályozó berendezéssel ellátott ág (alsó) látható. Mindkét ág-

ban azonos a gázáram, továbbá a HP-netw csomópontban a betáplálási nyomás és 

hőmérséklet, illetve az LP-netw csomópontban a kiadási nyomás és hőmérséklet.  

Számolni kell azzal, hogy a gázátadó állomásra érkező gáz hőmérséklete szezo-

nálisan változó. Figyelembe kell venni, hogy téli időszakban a gázátadó állomáson 

átáramló földgáz mennyisége jelentősen megnő és a talajhőmérséklet is kisebb a 

nyári időszakban kialakuló értéknél. Az előzőek miatt a nyomáscsökkentés előtt a 

gázt melegíteni kell. Erre egy gázmelegítő rendszer szolgál, amelyben egy földgáz-

tüzelésű kazán olyan mértékig melegíti fel a közvetítő közegként használt vizet, 

hogy a nyomáscsökkentő elem kimeneti oldalán a hőmérséklet adott érték legyen. 

Ebben a segédrendszerben a víz keringtetéséhez szükséges energiát egy villanymo-

torral meghajtott szivattyú biztosítja. A HYSYS-modellnél a nyomáscsökkentő elem 

kiválasztásával már egyértelművé válik az állapotváltozás.  

A szivattyú csak 100%-ban folyadékfázis továbbítását képes elvégezni, emiatt a 

melegítő kör nyomását úgy kell megválasztani, hogy a melegítő közeg folyadék hal-

mazállapotban maradjon a szivattyú nyomóoldalától a szivattyú szívóoldaláig. 
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Egyes esetekben, különösen a kompresszorállomások kimeneti pontjától nem túl tá-

vol eső gázátadó állomások esetében előfordulhat olyan helyzet, hogy a gázátadó 

állomáson a 6 bar-ra történő szabályozásnál a 0 °C-os kimeneti hőmérséklet csak 

úgy biztosítható, ha a szabályozó elem előtt a földgázt 100 °C-ot megközelítő, ese-

tenként meghaladó hőmérsékletre kell felmelegíteni. Különösen turbóexpander al-

kalmazása esetén állhat elő ilyen helyzet. 

 

5.2. A turbóexpander és a nyomásszabályozó egység összehasonlító vizsgálata 

A vizsgálatok során különböző kapacitású gázátadó állomások vizsgálatára került 

sor. A minél szélesebb működési tartomány vizsgálata érdekében három különböző 

gázátadó csoportot határoztunk meg, a gázáram és az érkező nyomás függvényében. 

A vizsgálatokat állandó összetételű földgázt feltételezve, különböző bemeneti ponti 

földgázhőmérsékletre végeztük, melyek 4 °C, 8 °C és 12 °C. 

 

5.2.1. Nagy kapacitású, nagy érkező nyomású gázátadó állomás vizsgálata 

Nagy kapacitású gázátadó állomásoknak tekintettük a kompresszorállomás közelé-

ben lévő állomásokat, amelyek esetében mind az érkező nyomás, mind pedig a gáz-

áram nagy.   

A szállított közeg vizsgálati tartománya 10 000–22 000 m3/h közé esik, a vizsgá-

lati lépésköz 4000 m3/h. A hazai gázátadó állomások jelentős hányada ide tartozik a 

maximális terhelhetőség szempontjából. A bemeneti nyomást 45 és 55 bar közötti 

nyomástartománnyal jellemeztük. A kategóriára vonatkozó számítási eredmények az 

1. és 2. táblázatokban láthatók. A táblázatokban világosszürke színnel feltüntetésre 

kerültek a szimulációk során a földgáz előmelegítő körre számított energetikai ada-

tok, a gázfűtő kazánnak, illetve a szivattyúnak a teljesítményei, kW mértékegység-

ben. Ezeknek a technológiai egységeknek az üzemelése energiafelhasználással jár, 

amelyet az energiamérlegben indokolt feltüntetni. A táblázatokban a változatok 

energiaigénye az ,,összes ráfordítás” nevű mezőben látható. A táblázatban sötét-

szürke színnel jelzett érték a turbóexpanderes gépegységgel termelt energiamennyi-

ség. A változatok végén feltüntetett „különbség” az összes szükséges energia és a 

megtermelt energia különbsége.  

Véleményünk szerint az említett „különbség” megfelelő alapot biztosít a két kü-

lönböző technológia energiamérlegének összehasonlítására és egy későbbi fejlesz-

tési döntéshez. Fontos hangsúlyozni, hogy az előmelegítő kör részeként beépített 

gázfűtő kazán energiaszükséglete technológiai célú földgázra vonatkozik és csak a 

szivattyúk üzemeltetéséhez szükséges villamos energiát kell külső szolgáltatótól 

megvásárolni.  

Az 1. táblázatban a 45 bar érkező nyomással rendelkező, nagy kapacitású gázát-

adó állomás vizsgálatának eredményei láthatóak. 

Az 1. táblázatban a gázátadó feltételezett bemeneti nyomása 45 bar. Látható, 

hogy 4 °C-on a szállítási feladat növekedésével egyenesen arányosan növekszik a 

megtermelhető energia mennyisége. Amíg 10 000 m3/h gázáram esetén 433,0 kW 

energia nyerhető ki turbóexpanderrel történő nyomáscsökkentés esetében, addig 
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22 000 m3/h mennyiség esetén már 953,0 kW. A gáz-előmelegítéshez felhasznált 

energiaigény is arányosan nő. A gázkazán energiaigénye csaknem minden esetben a 

befektetett energiaszükséglet 99%-a, de ez a szállítórendszeren belüli, technológiai 

célú földgáz-felhasználást jelent. A szivattyú teljesítménye egyszer sem haladja meg 

az 1,0 kW értéket. A 10 000 m3/h gázáram esetében közel 520 kW hőteljesítmény 

szükséges 433 kW hasznosítható elméleti teljesítményhez. Így 520 kW – 433 kW = 

87 kW sajátenergia-befektetés szükséges. A nyomásszabályozó esetében nincs ener-

giatermelés, a gáz-előmelegítés céljára 87 kW hőteljesítmény szükséges, hogy az 

előírt 0 °C és 6 bar kiadási értékek tarthatók legyenek.  
1. táblázat 

Energiamérleg 45 bar érkező nyomás és növekvő földgázhőmérséklet esetében 

 
 

Turbóexpanderrel történő szabályozás esetén a 22 000 m3/h-nál 1143 kW teljesít-

ményigény jelentkezik a földgáz-előmelegítés miatt és 953 kW mechanikai, illetve 

ennél valamivel kisebb villamos teljesítménnyel lehet számolni, melyek különbsége 

190 kW. Ha a hőmérsékletfüggést vizsgáljuk a gázátadó állomások energiamérlegé-

ből látható, hogy ahogyan növekszik a szállítóvezetékről érkező földgáz hőmérsék-

lete, úgy csökken a gáz-előmelegítés energiaigénye. Látható továbbá, hogy egy adott 

szállítási kapacitás esetében a gázhőmérséklet növekedése nem befolyásolja a tur-

bóexpanderrel kinyerhető teljesítmény nagyságát. Ugyanakkor a gázhőmérséklet nö-

vekedése esetén csökken a kazán-teljesítményigény. Amíg 10 000 m3/h földgáz ese-

tében 4 °C mellett közel 520 kW teljesítmény-igény jelentkezett a gáz-előmelegítés 

során, addig 12 °C esetében ez az érték 480 kW-ra csökken. Ugyanakkor mindkét 

esetben 433 kW teljesítmény nyerhető ki turbóexpanderrel. Míg az előbbi esetben 

87 kW különbség jelentkezik a fűtőkör teljesítménye és a kinyerhető teljesítmény 

között, addig ez utóbbi esetben 47%-kal kisebb, csupán 47 kW érték adódik. 

A 2. táblázatban az előzőhöz hasonló módon lettek összefoglalva a számítási 

eredmények 55 bar-os primer nyomás esetében. 
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2. táblázat 

Energiamérleg 55 bar érkező nyomás és növekvő földgázhőmérséklet esetében 

 
 

Az előzőekben vizsgált változatokhoz képest 10 bar-ral nagyobb érkező nyomás ese-

tén növekedett mind a kinyerhető, mind a gáz-előmelegítéshez szükséges teljesít-

mény.  

Ha összehasonlítjuk a 10 000 m3/h mennyiségű és 4 °C hőmérsékletű földgáz 

nyomásszabályozásának teljesítménymérlegét 45 bar és 55 bar nyomáson, akkor lát-

ható, hogy a nagyobb érkező nyomás következtében nagyobb teljesítményszükséglet 

jelentkezik, viszont a kinyerhető kW-ok száma is növekedni fog. Ez a nagyobb nyo-

más miatt jelentkező, nagyobb mennyiségű hideg energia kinyerésével magyaráz-

ható. A nagyobb érkező nyomás miatt nagyobb hőmérséklet tartása szükséges az 

előmelegítés folyamatában, ami a nyomásemelés miatt nagyobb vízmennyiséget igé-

nyel a gázátadó állomás kimeneti pontjához tartozó peremfeltételek teljesítéséhez.  

Megállapítható, hogy a nagyobb hőmérsékletű földgáz esetében kisebb előmele-

gítési igény jelentkezik, így végeredményben kisebb a nyomásszabályozás teljesít-

mény- és energiaszükséglete. Ezek alapján kijelenthető, hogy nagyobb földgáz hő-

mérséklet mellett a turbóexpanderrel megvalósított nyomásszabályozás folyamata 

gazdaságosabban üzemeltethető. 

 

5.2.2. Közepes kapacitású gázátadó állomás vizsgálata 

Ebbe a kategóriába eső gázátadó állomás távolabb helyezkedik el a kompresszorál-

lomástól és az ellátott fogyasztói kör is kisebb. A feltételezett érkező nyomás 35–40 

bar közötti érték, a gázátadó állomás maximális kapacitása 3000–6000 m3/h gáz-

áramtartományba esik. 

A 3. táblázatban ugyanolyan törvényszerűség alapján változnak az energiamérleg 

elemei a közepes gázáramok és nyomások esetén, mint a nagyobb nyomású és kapa-

citású állomások esetében. 
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3. táblázat 

Közepes érkezőnyomású és közepes kapacitású  

gázátadó állomás elméleti energiamérlege 

 
 

A 5.2.1. fejezetben megállapításra került, hogy adott földgázterhelés mellett kedve-

zőbben alakul az elméleti energiamérleg, ha nagyobb az érkező földgáz hőmérsék-

lete, hiszen ennek következtében csökken a gáz-előmelegítés teljesítményigénye.  

A fentiek alapján elmondható, hogy nagyobb nyomás esetén nagyobb a folyamatból 

elméletileg kinyerhető teljesítmény, viszont ehhez nagyobb energiaráfordítás is 

szükséges. A változás összességében kedvezőtlen irányú. 

 

5.2.3. Kis teljesítményű, kis érkező nyomású gázátadó állomás vizsgálata 

A kompresszorállomástól távol helyezkedik el, az állomás bemeneti pontján az ér-

kező nyomás az előző kategóriákhoz képest kicsi, feltételezés szerint 25–30 bar kö-

zötti nyomástartományba esik. Ehhez kis maximális terhelés is társul, 1000–2000 m3 

órai földgázmennyiséget feltételezve.  

Az 4. táblázatban látható, hogy – az előző két vizsgált kategóriához viszonyítva 

– nagyon kis teljesítményértékek adódtak az elméleti energiamérleg minden egyes 

elemében. 

Megállapítható tehát, hogy a kis érkező nyomású és terhelésű gázátadó állomások 

esetén a turbóexpanderes gépegységekkel történő energiatermelés jelentősége elha-

nyagolható. Kijelenthető, hogy ilyen feltételek mellett üzemelő gázátadó állomáso-

kon a nyomásszabályozó berendezések turbóexpanderrel történő kiváltása energeti-

kai szempontból nem javasolható. 
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4. táblázat 

Kis érkező nyomású és kis földgázkapacitású  

gázátadó állomás elméleti energiamérlege 

 
 

A 4. ábrán az eddig bemutatott változatok eredményeinek összefoglalása látható.  

A függőleges tengelyen a turbóexpanderes gépegységgel a folyamat során kinyer-

hető elméleti teljesítmény olvasható le, kW mértékegységben kifejezve. 

 

 
4. ábra  

Elméleti energiatermelés a nyomásarány és a földgázmennyiség függvényében 
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A vízszintes tengelyen a gázátadó állomások maximális terhelése szerepel, m3/h 

mennyiségben. Az egyes görbék azt a nyomásarányt fejezik ki, amely a gázátadó 

állomásra érkező nyomás, illetve az alapparaméternek tekintett 6 bar végponti nyo-

másból származtatható. Értelemszerűen a 25 bar-ról 6 bar-ra történő nyomáscsök-

kentés folyamatához a 4,2:1 nyomásarány tartozik, a 30 bar-ról 6 bar-ra történő fo-

lyamathoz az 5:1 nyomásarány, és így folytatva egész a vizsgálatok során bemutatott 

maximális 55 bar vizsgálati nyomásértékhez, amelyhez a fenti ábrán feltüntetett 

9,2:1 nyomásarányú görbe tartozik. 

Az ábrán csak a turbóexpanderrel kinyerhető energiamennyiség került ábrázo-

lásra, a földgáz előmelegítéséhez szükséges teljesítmények nem. Az ábrát megfi-

gyelve minden nyomásarányú görbe szinte egyetlen kezdőpontban helyezkedik el az 

1000 m3/h terhelésű gázátadó állomás esetében. Ahogyan növekszik a gázátadó ma-

ximális terhelése, úgy növekszik a megtermelhető energiamennyiség. Az is megfi-

gyelhető, hogy a nagyobb nyomásarány mellett jelentősebb mértékű energiatermelés 

érhető el. A maximális 22 000 m3/h kapacitású gázátadó esetén nagyobb energiater-

melés adódik, ha a végponti 0 °C-ra és 6 bar-ra történő redukálás 55 bar érkező nyo-

másról valósul meg, nem pedig a legminimálisabb 25 bar nyomásról, hiszen ekkor 

értelemszerűen nagyobb mennyiségű hideg energia nyerhető ki a turbóexpander gáz-

átadó állomáson történő elhelyezésének segítségével. 

 

 
5. ábra  

Hőmérsékletváltozás a nyomásváltozás függvényében 

 

Az 5. ábrán a turbóexpanderrel és a hagyományos nyomásszabályozó szeleppel tör-

ténő nyomásszabályozó folyamattal járó hőmérsékletváltozás-görbéket ábrázoltuk a 

nyomásváltozás függvényében. A turbóexpander bemeneti pontján lényegesen na-



44                       Galyas Anna Bella–Köteles Tünde–Tihanyi László–Szunyog István 

 

  

gyobb hőmérséklet szükséges annak érdekében, hogy az izentrópikus folyamat vé-

gén a földgáz hőmérséklete 0 °C legyen. Az ábrából látható, hogy 19 bar nyomás-

csökkenés mellett az izentalpikus fojtás során mellett csupán 10,7 °C csökkenés kö-

vetkezik be, addig az izentrópikus expanzió közel 74 °C csökkenést eredményez. 

Láthatóan a növekvő nyomásváltozás növekvő hőmérsékletváltozással jár. 49 bar-os 

nyomásváltozás során izentalpikus esetben a hőmérsékletkülönbség alig haladja meg 

a 20 °C-ot, ez izentrópikus esetben a 6-szorosa, azaz 120 °C-ról csökken a hőmér-

séklet az elosztórendszerbe való betápláláshoz megkövetelt 0 °C-ra.  

A modellszámítások alapján megállapítható, hogy a turbóexpanderes gépegysé-

gek elhelyezése a nagy érkező nyomással és nagy maximális terheléssel jellemezhető 

gázátadó állomásokon célszerű, hiszen ekkor nyerhető ki a legnagyobb mennyiségű 

hideg energia a nyomásszabályozó folyamatokból. Bár ekkor nagy teljesítmény 

szükséges a gázelőmelegítő-körfolyamatban, de a gázfűtőkazánt saját felhasználású, 

olcsó áron elszámolható földgázzal ellátva, jelentős energiatöbblet jellemzi a folya-

matot, főként, ha a földgáz magas hőmérséklettel érkezik a gázipari létesítményhez. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A gázátadó állomásokon telepített nyomásszabályozók turbóexpanderekkel való ki-

váltását már az 1980-as évek óta alkalmazzák. Az izentrópikus nyomásszabályozó 

folyamat során kinyerhető hideg energiát felhasználva, hozzákapcsolt generátor se-

gítségével villamos energia állítható elő, melynek felhasználása széles körű.  

Vizsgáltuk a hazai gázátadó állomásokon telepített turbóexpanderek energetikai 

hatékonyságát, amelyhez a HYSYS szimulációs szoftvert alkalmaztuk. Alapfeltétel-

nek tekintettük az ÜKSZ-ben megfogalmazott 0 °C és 6 bar kritériumok teljesítését 

annak érdekében, hogy a gázátadó állomásról szabályozott keretek között valósuljon 

meg a nagyközép nyomású elosztói hálózatba történő betáplálás.  

A szimuláció egy modell segítségével valósulhatott meg, egy turbóexpanderes 

gépegység szabályozó ágon való telepítésével. A párhuzamos szabályozó ágon va-

lósult meg a hagyományos nyomásszabályozó szelep működése. 

Megállapítottuk, hogy a nyomásszabályozó szelepek kiváltása nagy érkezőnyo-

mású, nagy terhelésű gázátadó állomásokon érdemes. Nagy (22 000 m3/h) szállítási 

feladat esetén akár 1 MW elméleti energia is kinyerhető a nyomásszabályozó folya-

matból. Közepes és kis érkezőnyomású és kapacitású állomások esetében viszont 

kisebb mértékű energiatermelés jelentkezik, amelyek miatt nem célszerű a turbóex-

panderek telepítése. 

Megállapítottuk, hogy a turbóexpanderes nyomásszabályozás nagyon nagy hő-

mérsékleteket igényel a gépegység előtt annak érdekében, hogy teljesülhessen a ki-

menő oldali 0 °C. Emiatt a földgázt nagyobb hőmérsékletre kell melegíteni, mint az 

izentalpikus fojtás esetében. Így az előmelegítésre szolgáló fűtőkazán jóval nagyobb 

teljesítményt igényel, mint a szabályozó szeleppel való szabályozás esetében. Mivel 

gázfűtőkazánokról van szó, nem villamos energiát használ fel, hanem saját felhasz-

nálási célú gázt.  
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Az expanziós turbinák gázátadókon való elhelyezése egyre elterjedtebb a világ-

ban, számos példa szolgál bizonyítékul. Egyre több projekt és tanulmány foglalkozik 

a témával világszerte, hiszen a folymatban rejlő látens energia kinyerése energiagaz-

dálkodási szempontból indokoltnak látszik. 
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