
 

  
Energetikai áttörés 

Hulladékgázok hasznosítása 

CAPSTONE mikro-

gázturbinával 

            
 

 Az ipari méretű olaj- és gázkitermelés során elsődleges szempont a 

környezetvédelem és a meglévő erőforrások leghatékonyabb felhasználása. 

Ilyen megoldás a Kutatás – Termelés, MOL Szank Gázüzem területén telepített 

mikro-gázturbinás kiserőmű.                

 

      CAPSTONE mikro-

gázturbina, mint energetikai 

berendezés egy 

csúcstechnológiát képviselő 

műszaki megoldás, rendkívül 

alacsony emissziós értékekkel, 

széles tüzelőanyag-

tartománnyal, elenyésző 

karbantartási igénnyel és 

kiemelkedő összevont 

hatásfokkal.       

 A berendezések egy mozgó alkatrészt 

tartalmaznak, mely légcsapágyakon fut, tehát 

nincs kenőanyag és karbantartás igénye. A 

centrifugál kompresszor által összesűrített 

levegőbe fecskendezik be a tüzelőanyagot, 

mérettől függően 3-6 fúvókán keresztül. A 

magas hőmérsékletű és nyomású füstgáz a 

turbinán expandál le – átadja energiája egy 

részét a forgórésznek – majd a maradék 

hőenergiát egy belső hőcserélőn adja át az 

összesűrített, égéshez szükséges levegőnek. 
 

  Ezzel a műszaki megoldással a berendezéseknek elektromos hatásfoka 26-

31% közti tartományban mozog. A forgórész mozgási energiáját a kétpólusú 

állandó mágneses generátor alakítja át elektromos energiává. A berendezések 

  



teljesítmény-elektronikája úgy van kialakítva, hogy kiviteltől függően alkalmas 

hálózatpárhuzamos, sziget vagy a kettő kombinációjára, azaz dual üzemmódra. 

A leadott elektromos teljesítmény minden paraméterében megfelel a hálózati 

áramellátás követelményeinek, illetve sziget üzemben azt teljes egészében 

képes kiváltani. 
  

 
 

 A kompakt, moduláris és kültéri mikroturbinák elérhetők 30, 65 és 200 kW 

elektromos teljesítményegységekben, illetve 600, 800 és 1000 kW–os 

konténeres kialakításban. Tüzelőanyaguk lehet gáznemű vagy folyékony, ezen 

belül az alacsony fűtőértékű lerakó/depónia gázoktól egészen az LPG-ig. 

Felhasználható még üzemeltetésükhöz diesel/biodiesel, kerozin és petróleum 

is. 

 A mikroturbinák szervizciklusa 8000 üzemóra, tehát megközelítőleg évente 

egy tervezett karbantartást igényelnek, szemben az egyéb alternatív (pl. 

gázmotor) megoldásokkal. 

 A Kutatás – Termelés, MOL Szank gázüzem területén telepített 2 MW 

elektromos teljesítményű rendszer kiegészítésre került egy füstgáz - termo olaj 

hőcserélővel, mely segítségével 2 MW hőenergia biztosítható a MOL 

technológiai berendezések számára.  

 A turbinák tüzelőanyagát három különböző fűtőértékű technológiaigáz 

automatizált keverésével biztosítjuk. Az EOR-, Biogén- és Fejgáz egy 

keverőegységbe jut, ahol a keverési arányok beállítása, a kilépőgáz fűtőérték- 

és nyomásellenőrzése történik. A teljes rendszer folyamatirányítása és 

vezérlése egy egységet alkot. A telep 0,4 kV-os elektromos hálózati 

csatlakozásánál fontos üzemi kritérium, hogy az erőmű (gázturbina) nem 

termelhet vissza elektromos energiát a szolgáltatói hálózatba, ezért egy ún. 

fedővédelemmel láttuk el, ami elengedhetetlen a rendszer szabályozásához és 

védelmének biztosításához. 

   

 Az elmúlt években telepítésre került több 

50-65 kW egységteljesítményű mikroturbina 

is a Kutatás Termelés, MOL 

gyűjtőállomásain pl.: 

▪ Gomba 1 – 2 x 65 kWe 

▪ Nagykáta – 1 x 50 kWe 

▪ Tóalmás – 1 x 65 kWe 

                 

 Ezek a berendezések kiválóan alkalmasak az olaj- és gáztermelés alacsony 

fűtőértékű kísérőgázainak kiemelkedő hatásfokú hasznosítására. A megtermelt 

elektromos- és hőenergia igény esetén hűtéssel kiegészítve (ko- és 

trigenerációs erőmű) jelentős költségmegtakarítást eredményezhet a termelő 



egységeknél. Alkalmas a minden más energiaforrástól távol eső termelési 

egységek energiaellátására is. A berendezések alkalmazása mellett szól, hogy 

az eddig kényszerűen fáklyán elégetett „hulladékgázok” ezzel a megoldással 

energiatermelésre fordíthatók, és jóval magasabb környezetvédelmi besorolás 

érhető el az égéstermék kibocsájtásakor. 

 MOL nyilatkozat: megtekintés 

 

  

Üdvözlettel, a REGALE Energy Zrt. Csapata! 
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