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Lengyel tengeri olajkút 
„lobogó gázfáklyája” hő- és villamos 
energia együttes termelésére 

Tárgyszavak: kapcsolt energiatermelés; LPG: Liquid Petroleum Gas; 
partközeli olajtermelés. 

 
A Balti-tenger lengyel partján a Hel-félszigetnél Wladyslawowo városnál 

lévő kőolaj- és földgázbázist egy nemzetközi konzorcium fejlesztette, amely-
nek a Rolls-Royce Power Ventures, RRPV (R. R – Energetikai Vállalkozás) is 
tagja. A terület, a 12 000 fős kisváros környezete Lengyelország egyik vadban 
gazdag, és egyben legnagyobb üdülő- és egészségügyi központja, nyaranta 
több mint 50 000 látogatóval. Ennek a régiónak az elavult széntüzelésű kazá-
nos hőenergia-ellátása erősen légszennyező, környezetkárosító volt. 

Kézenfekvő volt tehát az egyébként gazdag tengerpartközeli kőolajlelőhe-
lyet fejleszteni, felhasználva a mellékesen kitermelt PB-gázt, amelyet eddig 
hasznosítás nélkül égettek el. A konzorcium által létesített komplex energia-
üzem, amelyet az 1. ábra sematikus vázlatban szemléltet, a parttól 82 km-re 
levő tengeri fúrótoronytól csővezetéken kivezeti a kőolajterméket és a sűrített 
nyers gázt. A gázfeldolgozó üzem cseppfolyós PB-gázt (LPG) és benzint állít 
elő, és táplálja gázzal a kapcsolt energiatermelésű kombinált ciklusú erőmű-
vet. Az erőmű szíve 2 db 5,5 MW névleges teljesítményű Rolls-Royce KB7S 
típusú gázturbina, amelyek együttesen 11 MW villamos energiát és 17 MW 
hőenergiát termelnek. 

A gázhasznosítás 2002 szeptemberében kezdődött, mikor az első fázis-
ban a hőenergia-termelést indították el, Wladyslawowo város távhőellátását 
biztosítva. Ezáltal megszüntethették a széntüzelést, ami évi 10 000 t volt, így 
elmarad évi 1050 tonna SO2-kibocsátás, 1200 t NOx-kibocsátás, és 120 000 t 
CO2-kibocsátás, valamint a széntüzeléssel járó koromszennyezés. 

A második fázisban indult el a villamosenergia-termelés. A komplex üzem 
napi 100 000 m3 gázt dolgoz fel, előállít évi 16 000 t cseppfolyós PB-gázt, és 
évi 80 GWh villamos energiát exportál. Működésével kiküszöböli 32 000 t szén 
eltüzelését évente. 

A villamos energiát a regionális elosztó vállalatnak adják el, a hőenergiát 
a helyi felhasználók kapják, az Energobaltic távhővezetékre kapcsolódva. Az 

 



Energobaltic konzorciumban az RRPV 40%-ig résztulajdonos, további 45% 
birtokosa a Petrobaltic – a lelőhelyet feltáró és tulajdonló – állami vállalat, a 
maradék 5% a Hydromex lengyel mérnökvállalat tulajdona. 
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1. ábra Az Energobaltic üzem vázlata 

berben az előre jelzett kemény tél miatt az Energobaltic fogyasz-
3 db olajtüzelésű kazánt is felállított. Amikor majd a Balti-tengeri 
apacitással működik, napi 120 000 m3 földgázt biztosít. A projekt 

elmi jelentősége lehetővé tett olyan új pénzügyi megoldást, ahol 
sztő konzorcium az RRPV-vel együtt és a lengyel Eco-Fund mint 
lős, jelentős nemzetközi kormánytámogatással és a lengyel kör-
i alappal közösen, fedezi a beruházás költségeit. 
folyósított PB-gáz (LPG) palackozva raktárba kerül, és a helyi 
zúti járművek üzemanyagaként töltőállomásokon értékesítik. 
g jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az autó-
 piacán Európában náluk terjedjen el leggyorsabban a környe-
 alkalmazása. 

(Szentpály Tibor) 
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