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1.4 Nyugat-Európa legnagyobb 

földgáztárolója 

Tárgyszavak: földgáz; gáztárolás; föld alatti tárolás; Németország. 
 
 
Nyugat-Európa legnagyobb földgáztárolója Németország északi ré-

szén, Rehden mellett, Brémától 60 kilométerre délre található. A létesít-
mény tulajdonosa és üzemeltetője a WINGAS nevű cég, amely az orosz 
GAZPROM és a német BASF vegyipari konszern egyik leányvállalatának 
közös vállalkozása. A telep kapacitása 4,2 milliárd m3, ez a teljes német 
földgáztárolási kapacitás több, mint egyötöde. A gáztárolók elsősorban 
kiegyenlítő funkciót látnak el, mivel a felhasználói igények hullámzást 
mutatnak: részben hosszabb távon, főleg az évszakok különböző ener-
giaigénye miatt, részben rövid távon, a napszakok szerint, illetve a hét-
köznapok és ünnepnapok között. Az időjárás hirtelen változásai, illetve 
az ellátórendszer üzemzavarai is szükségessé teszik az átmeneti táro-
lást a fogyasztók biztonságos ellátása érdekében. 

Egy kis geofizika 

A rehdeni tárolóban a földgázt egy kimerült korábbi szénhidrogén-
lelőhely területén, a föld alatt tárolják. Erre általában két módszer közül 
lehet választani a geológiai adottságok függvényében – vagy föld alatti 
üregekben, barlangokban, vagy a porózus kőzet szemcséi között. 
Rehdenben ez utóbbi megoldásra alkalmasak a geológiai rétegek, és 
természetesen a tárolórétegeket határoló rétegek megfelelő szigetelő 
tulajdonságai is szükségesek a tárolás megvalósításához. 

A tárolásra a zechstein típusú kristályos dolomit kőzetréteget vá-
lasztották a rendszer tervezésekor. A kőzettani szerkezet lehetővé teszi 
a nagymennyiségű gáz tárolását és a tárolóréteg jó szigetelését a talaj-
víz káros hatásai nélkül. A környező szigetelőrétegek sokféle kőzetből 
épülnek fel: többféle anhidrit, zechstein-só és agyagpala.  

 

 



A tároló kőzetréteg vastagsága viszonylag kicsi, ezért függőleges el-
rendezés esetén viszonylag sok tárolófuratra lett volna szükség. Ez az 
elrendezés a kis áramlási sebesség mellett viszonylag nagy költségeket 
is okozott volna. A létesítmény kialakításakor a tényleges tárolás céljára 
ezért vízszintes furatokat hoztak létre, amelyek a talajfeszíntől függőle-
gesen indulva a megfelelő mélységben vízszintes irányba fordulnak, és 
vízszintes síkú spirálvonalban folytatódnak. Ez az elrendezés a kedve-
zőbb költségek mellett 3–10-szer nagyobb gázáramlási sebességet tesz 
lehetővé. A csövek földfelszíni csatlakozásai három párhuzamos egye-
nes mentén helyezkednek el. A sorok távolsága egymástól 120 m, egy-
egy soron belül a furatok egymás közötti távolsága 15 és 30 m. Ez a ki-
alakítás mind az üzemeltetés, mind a fúrás szempontjából kedvező: a 
fúróberendezést egy-egy furat elkészültekor szétszerelés nélkül át lehe-
tett vinni a következő furat helyére. A furatok tényleges tárolási mélysé-
ge 300 és 1600 m között van. A fúrási szempontból viszonylag bonyolult 
feladatot úgynevezett MWD/LWD (measuring/logging while drilling) fúrás 
közbeni mérő és adatgyűjtő berendezéssel felszerelt fúróval végezték el. 
Ezekkel meg lehetett figyelni a kőzet repedéseit, és a furatok vízszintes 
részeit ezekre a lehetőség szerint leginkább merőlegesen igyekeztek 
vezetni, ez ugyanis előfeltétele a nagy gázáramlási sebességnek visz-
szanyeréskor. A furatok utolsó, kb. 600 m hosszú vízszintes szakaszait 
lyukacsos béléscsővel burkolták be. 

A létesítmény berendezései 

A létesítmény 1993 és 1999 között épült ki négy fokozatban. A po-
rózus tárolóréteg fizikai tulajdonságai és térbeli elhelyezkedése a 
tárolórendszer kiváló tulajdonságait teszi lehetővé: 

• nagy betöltési és visszanyerési sebesség, 
• 
• 
• 

a rendszer nagy rendelkezésre állása, 
a párnagáz (mindig a tárolóban maradó hányad) kis aránya, 
kis energiafogyasztás, alacsony működtetési költségek, 

a környezet kímélése. 

• 
A berendezések három fő csoportba sorolhatóak: 

injektálás, 
• 
• 

visszanyerés, 
víztelenítés. 

Az elrendezést az 1. ábra szemlélteti.  
 
 

 



 

 

kompresszorok víztelenítők 16 tároló furat 

 

1. ábra A berendezések elrendezési vázlata 

Kompresszorok 

Az injektálás legfontosabb eszközei a kompresszorok. A működési 
körülmények figyelembevételével radiális turbókompresszorokat telepí-
tettek; a nagy nyomáskülönbséget két fokozatban érik el. Az elsőben a 
csővezetékben uralkodó 60–80 bar nyomásról öt gázturbinás meghajtá-
sú kompresszor növeli a nyomást 180–200 bar nagyságúra. Ezután két 
villamos meghajtású kompresszor következik, amelyek a nyomást a 280 
bar tárolási értékre növelik. A sűrítők két sorba kapcsolt csoportra osztá-
sa lehetővé teszi azok optimumhoz közeli munkapontokban való működ-
tetését, mivel üzemük egymástól függetlenül szabályozható. A második 
csoport kompresszorait csak rövid időkre kell bekapcsolni, viszont fordu-
latszámukat tág határok között kell tudni változtatni, ezért ezeknél gaz-
daságosabb a villamos meghajtás, dacára annak, hogy ennek energia-
költsége nagyobb. A 2. ábra a tárolt mennyiség és a sűrítésre felhasznált 
teljesítmény szezonális változásait szemlélteti, jól látszik rajta a két 
kompresszorcsoport működésének időszakos jellege. Az egyes komp-
resszoregységek maguk is több részből, sorba kapcsolt elő- és utósűrítő 
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részegységekből állnak. A terhelés megosztása, a különböző forgási se-
bességek meghatározása bonyolult szabályozástechnikai feladat, 
amelynek fő célja az, hogy a fő célváltozó, a benyomott gáz mennyisé-
gének értéke úgy legyen minden időpillanatban a kívánt nagyságú, hogy 
közben a kompresszorok minden részegysége optimálisan kihasználva 
működjön.  
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2. ábra A tárolás jellemzői 
 
A kompresszorok fő feladata a betáplálás, de időlegesen szükség le-

het rájuk a kinyerési fázisban is, főleg az áramlási sebesség fokozása és 
a párnagáz (maradék) mennyiségének csökkentése céljából. A csőveze-
tékek és a turbinakerekek megfelelő kialakítása mellett e célból a rész-
egységeket az alapvető soros kapcsoláson kívül párhuzamosan is képes 
kapcsolni az irányító rendszer, ami kisebb sűrítési arányt tesz lehetővé. 

Víztelenítés, szabályozórendszer 

A föld alatti tárolás során a gáz vizet nyel el, ezért víztelenítésre van 
szükség a visszanyert gáz hálózatba való visszatáplálása előtt: a vízgőz 

 



harmatpontjának –15 oC értéket kell elérnie e célból. A vizet abszorpciós 
oszlopokban ellenáramoltatott tri(etilén-glikol) vonja ki a gázból, a glikolból 
újra kinyerik az elnyelt vizet és az megint felhasználható lesz. A deszorp-
ció céljából közel atmoszférikus nyomáson kb. 200 oC-ra melegítik a 
glikolt, és az elpárolgott vizet földgázzal „fújják ki” a reakciótérből. A mele-
gítésére ezt az öblítőgázt használják fel, így nincs semmiféle szennyező 
kibocsátás a folyamat során. A kicsapatott vízgőzt hűtőberendezésben 
kondenzálják, az így keletkező kondenzátumot a létesítménynek otthont 
adó kimerült olajmező külső részein visszanyomják a talajba.  

A sokféle részfolyamatot egységes, hierarchikus irányítási rendszer 
vezérli, szabályozza és felügyeli. Az irányítási hierarchia legfelső szintjén 
a felügyeleti ellenőrző és adatgyűjtő rendszer áll (SCADA, supervisory 
control and data acquition), az egyes részegységeket ez alá rendelt de-
centralizált PLC-k (programozható logikai vezérlők) irányítják. A PLC-k 
mind a visszacsatolás nélküli vezérlési feladatokat, mind a zárthurkú 
szabályozási funkciókat ellátják. Az adatokat magnetooptikai hordozókra 
archiválják, a legfontosabb jellemzőket, illetve az üzemzavarok azonosí-
tóit ki is nyomtatják.  

Az egyes helyi irányító egységeket optikai kábelek kötik össze a 
központi SCADA rendszerrel. A PLC-k kialakítása redundáns, egy-egy 
vezérlő kiesését pótolni tudja a tartalék egység. Az irányító személyzet a 
központi vezérlőben elhelyezett monitorokon keresztül tudja megfigyelni 
a folyamatokat és szükség esetén beavatkozni. A központi SCADA 
rendszer meghibásodása esetén a monitorok átkapcsolhatóak az egyes 
PLC-kre, így azok korlátozott módon, de manuálisan is kezelhetőek. Má-
sik alternatíva erre az esetre az irányítás átadása az üzemeltető 
WINGAS cég kasseli központjába, amely szintén optikai kábelekkel van 
a létesítmény központi irányítórendszerével összekötve.  

Biztonság, környezetvédelem 

A biztonsági rendszer is hierarchikus felépítésű (3. ábra). A legfelső 
szinten az egész üzemet átfogó biztonsági PLC van, ez fogja össze a 
következő szint, a funkcionális csoportok (például kompresszor-egy-
ségek, furatcsoportok) biztonsági jeleit. A legalsó szintet az egyes egy-
ségek (egyes kompresszorok, egyes furatok, vízleválasztók, glikolrege-
neráló egységek stb.) képviselik. Ez a hierarchia a biztonságos leállás és 
elindulás célját is szolgálja: például adott szinten kiadott leállási parancs 
leállítja az adott szint és minden alárendelt egység működését.  

 

 



 
 

legfelső biztonsági szintteljes tároló létesítmény

csoport biztonsági 
szint

1. kompresszor-
épület 

1. furatcsoport 

1. gázturbina/ 2. gázturbina/ egység biztonsági 
szint

S-111 furat S-112 furat kompresszor kompresszor 

3. ábra A tároló biztonsági rendszerének hierarchiája 
 
 
A földgáz robbanásveszélyes mivolta külön figyelmet és járulékos 

biztonsági berendezések beszerelését igényli. E célra pneumatikus nyo-
máskapcsolók által működtetett nyomásszabályozók szolgálnak, amelyek 
teljesen függetlenek az irányítási rendszer többi részétől, így annak meg-
hibásodása esetén is lehetővé teszik a biztonságos működést. 

A rendszer minden elemének tervezésekor messzemenően figye-
lembe vették a környezetvédelem szempontjait. A gázturbinák DLE (dry 
low emission) égőkkel vannak felszerelve, ezek a törvényi előírásoknál 
jelentősen alacsonyabb szén-monoxid- és nitrogén-oxid-kibocsátást 
okoznak, a névlegesnél jóval kisebb terhelésnél is. A kompresszorok 
tengelyeinek gázkenésű tömítései rendkívül csekély szivárgási értékeket 
tesznek lehetővé.  

A talaj és a talajvíz szennyezése is jelentős veszélyforrás. A víz mi-
nőségének ellenőrzése céljából kis mesterséges tavat létesítettek az 
üzem területén. A szennyezési veszélynek kitett vizeket külön gyűjtik, a 
nagyon szennyezett részt tartálykocsikkal elszállítják, a tisztítható részt 
tisztítóberendezésen keresztülvezetve juttatják a tóba. A nem szennye-
zett hulladékvíz közvetlenül, tisztítás nélkül ide kerül. A tó vizének minő-
ségét folyamatosan elemzik, és bármely szennyezőanyag megjelenése 
vészjelzést vált ki. 

A környezetre veszélyes anyagokat szállító csöveket a föld felszíne 
fölött vezetik az egész létesítmény területén. A gyűjtő és tároló tartályo-
kat technológiai okokból a föld alatt kell kialakítani, ezeket kettős fallal és 
a két fal közötti tér folyamatos megfigyelésével valósították meg. A turbi-
nákat tűzbiztos és hangszigetelő házakban helyezték el. A tűz-, illetve 
füstérzékelők automatikusan beindítják a régebbi egységek széndioxi-

 



dos, az újabbak vízködös tűzoltó berendezéseit. Ez utóbbi megoldás 
előnyösebb abból a szempontból, hogy nem veszélyes a munkatársakra. 

A környezeti károk megelőzésében a számos korszerű műszaki be-
rendezés mellett nagyon fontos szerepe van a munkatársak szaktudá-
sának és elkötelezettségének. Erről a cég vezetése folyamatos tovább-
képzéssel gondoskodik. 

A rehdeni tárolóhely – együtt a további 42 hasonló németországi lé-
tesítménnyel – szerepe meg fog nőni a közeljövőben az Európai Unió 
tanácsának második gáz-irányelve nyomán, amely többek között lehető-
séget ad minden tagországnak arra, hogy válasszon a gáztárolókhoz va-
ló tárgyalásos (szabadpiaci) vagy irányított hozzáférés között. Az illeté-
kes német hatóságok és az iparág képviselői egyaránt a szabadpiaci 
megoldás hívei. Mivel az ország egész területén elosztva elhelyezkedő 
több tucat tárolóhely kb. 20 cég tulajdonában van, és nagyon különböző 
műszaki megoldásokat alkalmaznak, az egységes piaci szabályozás és 
üzleti feltételek megvalósítása további jelentős erőfeszítéseket igényel. 
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Csak a módszerek változtak, a probléma ugyanaz maradt… 
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ÜZEMFENNTARTÁS–KARBANTARTÁS 
 

Havonta a karbantartásról,  
hogy a szakismeretét is karbantarthassa… 
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