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2.3 A cseppfolyósított földgázt előállító 

berendezések fejlesztése 
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A cseppfolyósított földgáz (LNG – liquefied natural gas) felhasználása vi-

lágszerte nő. Az LNG térfogata 1/600-ad része a földgázénak. Cseppfolyós 
halmazállapotban nagy távolságokra szállítható.   

A földgázellátást a csővezetékekig az LNG-import terminálok biztosítják. 
Mivel USA-ban a gázigény nő, gazdaságilag előnyös LNG-t importálni a hazai 
fogyasztás kiegészítésére. Az USA-ban számos importterminál üzemel, bőví-
tésük jelenleg is folyamatban van.  

Az LNG alkalmazható a földgázfogyasztási csúcsok kiegyenlítésére úgy, 
hogy a földgázt LNG formájában nagy mennyiségben tárolják a téli időszakra. 
Ha földgázra van szükség egy adott területen, az LNG-t kiszivattyúzzák a táro-
lóból, elpárologtatják és a fogyasztókhoz juttatják. A tárolót a csúcsidőn kívüli 
időszakokban újra feltöltik.  

Az LNG legújabb felhasználási területe a közlekedés, ahol gépjárművek 
üzemanyagaként alkalmazzák. A gépjárművek LNG-t felhasználó berendezé-
seinek felépítése ugyanolyan, mint a csúcskiegyenlítő berendezéseké, de az 
LNG-tároló a gépjárműveknél sokkal kisebb és az üzemanyagot cseppfolyós 
halmazállapotban használják. 

A berendezés jellemzői 
Az LNG-t előállító rendszer részei: a földgázfeldolgozó, -cseppfolyósító, 

-tároló és -szállító berendezések. Miután az LNG-t –127oC-on állítják elő és 
tárolják, a felhasználásra kerülő földgázt kezelni kell a hűtőrendszerben meg-
szilárduló szennyeződések eltávolítása érdekében. Az LNG-ben megengedett 
szennyeződések típusa és mennyisége az 1. táblázatban, az LNG előállításá-
nak folyamata az 1. ábrán látható. 

 
 

 



1. táblázat 
A cseppfolyósított földgázban megengedhető szennyeződések 

 

CO2 100 ppmv 
H2S     5 ppmv 
H2O     1 ppmv 
higany   10 nanogramm/Nm3 
benzol 1–10 ppmv* 

* az összetétel függvénye 
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1. ábra A földgáz cseppfolyósításának folyamata 

Az LNG előállítása során felhasznált földgáz kezelése 
Az LNG-t előállító berendezésbe betáplált gáz cseppfolyós és szilárd 

szennyeződéseit leválasztó berendezéssel távolítják el, amely szűrőbetéteket 
tartalmaz és megfelelő a térfogata a folyadék leválasztására és kezelésére. 
Használata megvédi a kezelőberendezéseket az üzemzavarokat okozó szeny-
nyeződésektől.  

A CO2-t a gázból gázmosóban, amintartalmú oldószerrel távolítják el, ál-
talában metil-dietanol-amint (MDEA) használnak. Vannak forgalmazók, akik az 
oldószerbe adalékanyagokat kevernek, az eltávolítás hatásfokának javítása, 
illetve a korrózió és az energiafelhasználás csökkentése érdekében. Az oldó-
szerrel a CO2 100 ppmv-nél kisebb mennyiségig eltávolítható. 

 



A gáz CO2 és H2S tartalma egyszerre kivonható az amint tartalmazó 
gázmosóban. Az aminregeneráló egységben keletkező savas gázt elvezetés 
után elégetik, a csővezetékbe injektálják, vagy kénvisszanyerő berendezésben 
kezelik; a ténylegesen alkalmazott kezelési eljárás a helyi környezetvédelmi 
előírásoktól függ.  

Az aminnal történt kezelés után a vizet molekulaszita víztelenítő rend-
szerben távolítják el. A rendszer 2–3 molekulaszita-ágyat tartalmaz. Egy vagy 
több ágyat használnak a víz eltávolítására, míg a tartalék ágyat forró gázzal 
regenerálják, és az aktív ágy telítődésekor üzembe helyezik. A vízzel telített 
regeneráló gázt a tüzelőanyaghoz vagy a csővezetékben levő gázhoz keverik. 

Alternatív lehetőség az aminnal történő kezelés mellett a CO2 eltávolítása 
molekulaszitával, amely során a CO2 és a H2O párhuzamosan vonható ki. A CO2 
eltávolításához jelentős mértékben meg kell növelni a molekulaszita-ágy mére-
tét, és a regeneráló gázáram mennyiségének arányosnak kell lennie a gáz CO2 
tartalmával. Ez a módszer 1%-nál kisebb CO2 tartalom esetén alkalmazható.  

A rendszerben esetlegesen jelen levő higany a vízmentesítő egységből 
távolítható el, kénnel impregnált, szén- vagy timföldkatalizátort tartalmazó ágy 
alkalmazásával. 
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2. ábra A hűtési folyamat 

 



A cseppfolyósító berendezés 
A cseppfolyósító berendezés a kezelt gázt hűtőrendszer alkalmazásával 

cseppfolyós halmazállapotúvá alakítja. A kezelt gázt betáplálják a központi hő-
cserélőbe, ahol első lépésben -10 és -38 oC közé hűtik. A gáz, illetve az LNG 
hőmérsékletén megszilárduló nehéz szénhidrogének a hőcserélőből az elvá-
lasztóba kerülnek. A hideg gázt visszavezetik a központi hőcserélőbe, ahol 
cseppfolyósítják és mélyhűtik. A cseppfolyósított földgáz -116 – -125 oC-n lép 
ki a hőcserélőből és a közel légköri nyomáson üzemelő tárolóba kerül.  

A központi hőcserélőt acélkonténerben helyezik el, perlittel szigetelik és a 
konténert lehegesztik. A szerelvények csatlakoztatása külső karimákkal törté-
nik, ezzel elkerülhető a hőcserélő szivárgása és a karbantartása. 

A zárt hűtési körfolyamatban komprimálják és lehűtik a nagynyomású hű-
tőanyagot, amely gáz és folyadék keveréke. A folyadékot szivattyúval, a gőzt 
nyomás alatt vezetik a központi hőcserélőhöz, és a hőcserélő betáplálásánál 
összekeverednek. A kétfázisú gőz a hőcserélőben lefelé áramlik és folyadék 
halmazállapotban az LNG hőmérsékletén kilép a rendszerből. A hűtőközeget 
nyomáscsökkentés után visszavezetik a hőcserélőbe. Ez a kisnyomású anyag 
a hőcserélőben felfelé haladva elpárolog, lehetővé téve a kondenzációt és az 
LNG előállítását. A folyamat a hűtőközeg kompresszióhoz való visszatérésével 
fejeződik be. A fentiekben ismertetett hűtési folyamat hatékony és egyszerű 
módja az LNG előállításának. Vannak más technológiák is, ezek nem elég 
energiatakarékosak, vagy sok személyzetet igényelnek. 

A nehéz szénhidrogének leválasztása  
A leválasztás során a gáz cseppfolyósítható alkotórészeit (pentán és a 

nála nagyobb szénatomszámú szénhidrogének) el kell távolítani, a szilárd 
anyag keletkezésének megakadályozása érdekében. A propánt és a butánt a 
gázból a fűtőérték biztosítása érdekében kell kivonni.  

Az eltávolított nehéz szénhidrogéneket tüzelőanyagként hasznosítják, 
vagy visszavezetik a gázbetáplálásba. A folyadékból értékesíthető termékeket 
állítanak elő. A legtöbb kis léptékű LNG berendezésben nincs elegendő folya-
dék a további feldolgozáshoz. Üzemelnek olyan LNG-t gyártó berendezések 
is, amelyek több csővezetékből kapják a gázbetáplálást. Ekkor a gáz összeté-
tele és a keletkező folyadék mennyisége változó és előre nem jelezhető. 

A kompresszort hajtó rendszer kiválasztása 
A cseppfolyósítási folyamat legköltségesebb eleme a hűtőkompresszor 

üzemeltetése. A kisebb berendezésekben csavar- vagy dugattyús kompresz-
szort alkalmaznak, a nagy berendezésekben centrifugálkompresszort. A 

 



kompresszor hajtása turbina, motor vagy elektromotor lehet. A hajtás kiválasz-
tása kiemelt jelentőségű a rendszer tervezésében és üzemvitelében. 

Elektromotorokat ott alkalmaznak, ahol az áram olcsó. Az elektromos 
tápegységek olcsóbbak, mint a turbinák, és kisebb a karbantartási igényük. Az 
elektromotoroknak nincs emissziójuk, amely befolyásolhatná az engedélyek 
kiadását. A nagy teljesítményű motorok indítási problémái elektromos beren-
dezéssel megoldhatók. 

Turbinát alkalmaznak, ha a gáz-halmazállapotú tüzelőanyag olcsóbb, 
mint az áram. A gázturbina üzemanyaga gyakran a fő folyamat vagy közeli 
berendezések hulladékgáza. A gázturbinák egyedi méretezéssel, egyszeres 
vagy kettős kivitelben készülnek, széles kapacitástartományban. 

Az LNG tárolása, kiszállítása, a költségek alakulása 
A csúcsigények kiegyenlítésére és az üzemanyag-előállításra szolgáló 

LNG berendezések a kezelési és a cseppfolyósítási folyamataikat tekintve ha-
sonlóak, ugyanakkor jelentősen eltérnek az LNG tárolása és kiszállítása tekin-
tetében.  

A csúcskiegyenlítésre szolgáló rendszerek nagy, légköri nyomáson üze-
melő LNG-tároló tartályokat, továbbá az LNG-t szivattyúzó, elpárologtató és a 
csővezetékbe juttató egységeket tartalmaznak. 

Üzemanyagként történő alkalmazás esetén az LNG-t 5-10 napig kis vagy 
közepes nyomáson tárolják, majd tartálykocsikba vagy tartályvagonokba töltik, 
és folyadék halmazállapotban szállítják a felhasználókhoz.  

Az üzemanyag-tárolók egész évben üzemelnek, míg a csúcsigényt ki-
egyenlítő berendezések csak csúcsidőn kívül (általában tavasztól őszig), úgy, 
hogy a tárolóknak a téli időszakra való feltöltését biztosítsák. Az üzemeltetés-
ben jelentkező eltérések jelentős különbségeket eredményeznek a beruházási 
költségek tekintetében. 

A turbinával meghajtott berendezések költsége 2–4 M USD-vel több, mint 
az elektromos meghajtásúaké, ami jellemzően beruházási költség és a keze-
lés, a cseppfolyósítás és a támogató berendezések költségét tükrözi vissza. 
Az LNG tárolásának költsége magában foglalja a kiszállítással kapcsolatos 
beruházási költségeket is.  

A fejlesztés iránya a nagyobb teljesítményű, de kisebb helyigényű beren-
dezések kialakítása. A beruházási költség jelentősen változhat a telepítés he-
lyének függvényében.  

A csúcskiegyenlítő, illetve az üzemanyagként használt LNG-t előállító be-
rendezésekkel kapcsolatos költségek alakulása a 2. táblázatban került össze-
foglalásra. 

A berendezéseket gazdaságossá kell tenni a beruházási költségek mini-
malizálásával. (szabványos tervek, egyszerűbben üzemeltethető, modul ele-
mek alkalmazása, illetve az LNG-tároló rendszer optimalizálása). 

 



2. táblázat 
A csúcskiegyenlítő és az üzemanyagként való LNG felhasználás költségeinek 

összehasonlítása motor, illetve turbinahajtás esetén 
 

Csúcskiegyenlítő Gépjárművek üzemanyaga 
15 M köbláb/nap cseppfolyósítás 15 M köbláb/nap cseppfolyósítás 
100 000 m3 tárolás 7 000 m3 tárolás 
200 M köbláb/nap kiszállítás 30 M köbláb/nap kiszállítás 

 

200 nap/év termelés 350 nap/év termelés 
Meghajtók Motor Turbina Motor Turbina 
Áram (cent/kWh) 3 5 3 5 
Tüzelőanyag (USD/M Btu) 3 2 3 2 
Beruházási költség (M USD) 39 43 23 27 
Üzemeltetési költség (USD/1000 köbláb) 0,47 0,39 0,47 0,39 
Beruházási költség (USD/1000 köbláb) 1,56 1,72 0,51 0,60 
A tartályhoz szállítás (USD/1000 köbláb) 2,03 2,11 0,98 0,99 

1 000 000 Btu = 293,1 kWh ; 1 köbláb = 0,02832 m3 
 

(Regősné Knoska Judit) 
 

Price, B. C.: Small-scale LNG facility development. = Hydrocarbon Processing, 82. k. 1. sz. 
2003. p. 37–39. 

Kleiner, F., Rausch, S.: Increase power and efficiency of LNG refrigeration compressor 
drivers. = Hydrocarbon Processing, 82. k. 1. sz. 2003. p. 67–69. 

Röviden… 

Növényi eredetű új üzemanyag 
Tekintettel az ásványolaj-készletek korlátozott voltára és az ezekből készült üzem-

anyagok környezetkárosító hatására, mind több kutató foglalkozik növényi eredetű ola-
jokkal mint üzemanyagként felhasználható megújuló energiahordozókkal. A napraforgó-
olaj, a szójaolaj, sőt már a mákgubóból kinyert olaj is szóba került. Most azonban a 
jojoba bogyóból nyert olajra terelődött a figyelem.  

A jojoba a száraz, meleg pusztaságok egyik bozótfélesége. Általában több, mint 
150 évig él. A 4–5 méter magasra növő növény bogyói fele részben olajat tartalmaznak. 
A bogyókból kinyert olajat eddig is hasznosította a kozmetikai ipar. Nem mérgező tulaj-
donságú. Arckrémek, samponok és hasonló termékek előállításához használták. Miután 
a vizsgálatok szerint elégésekor jelentős energia szabadul fel, egyébként nagy nyomá-
son és hőmérsékleten kémiailag stabil, alkalmasnak tűnik belsőégésű motorok üzem-
anyagának.  

 



 

Arab műszaki szakemberek az Egyesült Arab Emirátusokban és a Kairói Egyete-
men jojoba metil-észtert állítottak elő nyers jojoba olajból, metil-észterből és katalizátor-
ból. Detektorokkal ellátott dízelmotorokban vizsgálták a jojoba metil-észter égési viselke-
dését, és azt összehasonlították a szokványos dízel üzemanyagéval. A mérések szerint 
1000 és 2000 ford/perc motorfordulatszám-határok között a kifejtett nyomaték és telje-
sítmény szempontjából egyenértékű volt a dízelolajéval. A jojoba égésgázai a motorhen-
gerben valamivel lassabban érték el a maximális nyomást. Ennek eredményeként a mo-
tor működése egyenletesebb és nyugodtabb. 

Miután kisebb a karbontartalma, mint a dízelolajé, kisebb mennyiségben bocsát ki 
a motor légszennyező anyagokat, szénmonoxidot, szén-dioxidot és kormot. Mivel nem 
tartalmaz ként, nem csak a levegőt kíméli meg a káros kénoxidoktól, de a hengert sem 
roncsolja a korrodáló hatású kénsav, tehát javul a motor élettartama. Tárolása és szállí-
tása is veszélytelenebb, miután lobbanáspontja magasabb, mint a dízel üzemanyagé. 

Természetesen a jojoba nagy tömegben való termesztése nagy mennyiségű 
vetőmagvat és a kormányoktól vagy a magán vállalkozóktól komoly erőfeszítéseket igé-
nyel.  

A jojoba forró éghajlat alatt, sós talajon, vagy akár sivatagos tájakon is termelhető. 
Az amerikai kontinensen évek óta termesztik Mexikó délnyugati és északnyugati vidéke-
in. Dél-Amerikában és több közép-keleti országban is foglalkoznak vele. 

Már Egyiptomban is megkezdték termesztését, kifejezetten üzemanyagként való 
felhasználás céljaira. 

 
(New Scientist, 177. k. 2385. sz. márc. 8. 2003. p. 18.) 

Fűtés hőszivattyúval 
Az építkezők és családiház-tulajdonosok közül sokan érdeklődnek aziránt, hogy 

van-e ésszerű alternatívája a hagyományos gáz- vagy olajfűtésnek. Mind új, mind régi 
épület esetében megoldás lehet a hőszivattyú, amelynek gazdaságossága a kőolaj és 
földgáz árának rohamos növekedésével egyre egyértelműbb. 

A hőszivattyú energiaforrásaként nem csak a levegő vagy víz hőtartalma, hanem a 
földhő is rendelkezésre áll – itt is a közeg lehet levegő vagy víz. A hőszivattyú alkalma-
zásával mind a fűtés, mind a melegvíz biztosításának költségei jelentősen csökkenthe-
tők. Például egy családi ház kertjében 100 m mélységig lefúrva, hőszondával vagy 
hőkollektorral, hőszivattyút alkalmazva szinte költségmentesen lehet hőenergiához jutni. 
Az így nyert hőenergiával a legridegebb téli időszakban is biztosítható a családi ház fű-
tése. 

Ilyen rendszerrel működik a Stiebel Eltron új hőszivattyú-generációja; a WPF-típus, 
amely alacsony költséggel és környezetkímélő fűtéssel látja el a családi házakat. A kom-
pakt berendezés két hőforrástípussal működik: 

– földhőszondával vagy 
– kútvízzel. 
Az új WFP készülék megbízhatóan és kedvező költséggel látja el (csekély 

villamosenergia-felhasználással) a háztartás melegvíz-szükségletét és fűtését. Elhelyez-
hető akár a ház pincéjében, vagy hobbihelyiségben, ill. egyéb helyiségben. Zajtól nem 
kell tartani, mert az új szériát igen hatékony zajszigeteléssel látták el. 

 
(Strompraxis, 2003. 3. sz. p. 20.) 


