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A tantárgy adatlapja  
  

Tantárgy neve: Földgáztárolás Tárgyjegyző: 
Kovácsné Dr. Federer  
Gabriella, adjunktus  

Tantárgy kódja: MFKOT720041  
Tárgyfelelős tanszék/intézet:   
OMTSZ/KFGI  
Tantárgyelem: K  

Javasolt félév: 2  Előfeltételek: MFKOT710040   
Óraszám/hét (ea+gyak): 2+0  Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás és vizsga  
Kreditpont: 2  Tagozat: nappali  
Tantárgy feladata és célja:  
A tantárgy témakörébe tartozó szakismeretek elsajátításával az MSc fokozatot szerzett mérnökök 
képesek lesznek a földgáz tárolás technológiáinak bemutatására, gáztárolók helyes illetve helytelen 
működésének megkülönböztetésére, tároló nyomás meghatározására. A párnagáz mennyiségének 
meghatározására illetve a párnagáztól függő összefüggések meghatározására.  
Képesek lesznek a beáramlott vízmennyiség meghatározására. Fejlesztendő 
kompetenciák:  
tudás: T1, T4, T7 képesség: K1, K4, K7 
attitűd: A3, A4, A5, A6, A7, A9 
autonómia és felelősség: F1, F4, F7, F10  

Tantárgy tematikus leírása:  
A gáztárolók típusai. A gáztárolás alapfogalmai. A szénhidrogén-telepek osztályozása. Kimerült 
földgáztelepben létesített földalatti gáztároló. Zárt gáztelepben lévő földalatti gáztároló. 
Víznyomású fölgáztelepben létesített földalatti gáztároló. A földalatti gáztárolás tárolóinak fő 
paraméterei. A tároló átlagnyomásának meghatározása. Teljesítményegyenlet. Párnagáz. Kútszám, 
mint a párnagáz mennyiségének függvénye. A hűtőegység- (chiller) kapacitás és a párnagáz 
mennyiségének összefüggése.  A kompresszor kapacitás és a párnagáz mennyiségének 
összefüggése. A tárolótérfogat és a párnagáz mennyiségének összefüggése. A gázveszteség és a 
párnagáz mennyiségének összefüggése. A gáztárolás hiszterézise. Állandó térfogatú gáztároló. 
Gáztárolás víznyomásos gáztárolókban. A gáztároló hiszterézis görbéinek használata a gáztárolók 
ellenőrzésére. A tárolási folyamat során nyert adatok felhasználása gáztárolók működésének 
ellenőrzése. A gáztároló működésének ellenőrzése volumetrikus módszerrel. A gáztároló 
működésének ellenőrzése anyagmérleg-egyenletek segítségével. Alapösszefüggések a gáztároló 
hiszterézisének számításához. A nem állandósult vízbeáramlás meghatározására szolgáló 
összefüggések. Van Everdingen és Hurst változó vízbeáramlás elmélete. Fetkovich közelítő 
módszere a vízbeáramlás meghatározására véges víztest esetén. Gáztároló modellezése speciális 
anyagmérleg-egyenlettel. Gáztelepek, és gázkondenzátum telepek hagyományos anyagmérleg 
egyenletei. Speciális anyagmérleg-egyenlet a gáztelepek, illetve gáztárolók működésének 
ellenőrzésére. A gáztároló kutak kapacitása. Kapacitásvizsgálatok. Gázkutak hozamegyenletei. A 
kapacitásmérések végrehajtása. Hárompontos kapacitásmérés kiértékelése. Izokron kapacitásmérés 
kiértékelése. A módosított izokron kapacitásmérés kiértékelése. A gáztároló komplex modellezése. 
A folyóvezeték–kút-réteg együttműködésének hidraulikai vizsgálata. A gáztároló komplex 
modellezésének legújabb módszerei.   



Félévközi számonkérés módja:  
Az aláírás megszerzésének feltétele az órákon való részvétel illetve a félév során írt zárthelyi 
dolgozat minimum 60% fölötti teljesítése.  
A tantárgyból vizsgakötelezettség terheli a hallgatókat. A tantárgyból szóbeli vizsgán 
bizonyíthatják a hallgatók a tantárgyról elsajátított tudásukat. Értékelési határok:   
90-100%: jeles, 80-89%: jó, 70-79%: közepes, 60-69%: elégséges, <60%: elégtelen  

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:  
Craft and Hawkins: Applied Petroleum Reservoir Engineering, Prentice Hall, 1991, ISBN 0-
13039884-5  
Dake, L. P.: Fundamentals of Reservoir Engineering, Elsevier, 1978, ISBN 0-444-41830-X  
Tóth János-Bódi Tibor: Földgázok és Szén-dioxid Földalatti Tárolása, Miskolci Egyetem, 2012. 
Török, J. – Fürcht, L. – Bódi, T.: PVT Properties of Reservoir Fluids. (Book). University of  
Miskolc Miskolc, Hungary 2012. ISBN 978-963-661-988-5 p. 1-192  

  
  



A tantárgyi tematika bontása: 2018/19 tanév 
 
Dátum A foglalkozás témája 
2019.02.11 A gáztárolók típusai. A gáztárolás alapfogalmai. A szénhidrogén-telepek 

osztályozása. Kimerült földgáztelepben létesített földalatti gáztároló.  
2019.02.18 Zárt gáztelepben lévő földalatti gáztároló. Víznyomású fölgáztelepben 

létesített földalatti gáztároló. A földalatti gáztárolás tárolóinak fő 
paraméterei. A tároló átlagnyomásának meghatározása.  

2019.02.25 Teljesítményegyenlet. Párnagáz. Kútszám, mint a párnagáz mennyiségének 
függvénye. 

2019.03.04  A hűtőegység- (chiller) kapacitás és a párnagáz mennyiségének összefüggése.  
A kompresszor kapacitás és a párnagáz mennyiségének összefüggése. A 
tárolótérfogat és a párnagáz mennyiségének összefüggése.  

2019.03.11 A gázveszteség és a párnagáz mennyiségének összefüggése. A gáztárolás 
hiszterézise. Állandó térfogatú gáztároló. Gáztárolás víznyomásos 
gáztárolókban. A gáztároló hiszterézis görbéinek használata a gáztárolók 
ellenőrzésére.  

2019.03.18 A tárolási folyamat során nyert adatok felhasználása gáztárolók működésének 
ellenőrzése. A gáztároló működésének ellenőrzése volumetrikus módszerrel. 
A gáztároló működésének ellenőrzése anyagmérleg-egyenletek segítségével. 

2019.03.25 Zárthelyi dolgozat írása.  
2019.04.01 Alapösszefüggések a gáztároló hiszterézisének számításához. A nem 

állandósult vízbeáramlás meghatározására szolgáló összefüggések.  
2019.04.08 Van Everdingen és Hurst változó vízbeáramlás elmélete. Fetkovich közelítő 

módszere a vízbeáramlás meghatározására véges víztest esetén.  
2019.04.15 Gáztároló modellezése speciális anyagmérleg-egyenlettel. Gáztelepek, és 

gázkondenzátum telepek hagyományos anyagmérleg egyenletei. Speciális 
anyagmérleg-egyenlet a gáztelepek, illetve gáztárolók működésének 
ellenőrzésére.  

2019.04.22 A gáztároló kutak kapacitása. Kapacitásvizsgálatok. Gázkutak 
hozamegyenletei. A kapacitásmérések végrehajtása.  

2019.04.29 Hárompontos kapacitásmérés kiértékelése. Izokron kapacitásmérés 
kiértékelése. A módosított izokron kapacitásmérés kiértékelése.  

2019.05.06 A gáztároló komplex modellezése. A folyóvezeték–kút-réteg 
együttműködésének hidraulikai vizsgálata. A gáztároló komplex 
modellezésének legújabb módszerei.   

2019.05.13 Zárthelyi dolgozat írása. 

  



A félévközi számonkérés mintafeladata  
1. Írja le a következő fogalmak rövid meghatározását!  

a. Párnagáz  
b. Aktív gáz  
c. Teljes gáztárolási kapacitás  
d. Kihozatali ráta  
e. Besajtolási kapacitás  

2. Nevezze meg az alábbi 
gázfelhasználási görbén, 
hogy melyik görbe mely 
felhasználási területet 
jelöli.   

a. Ipar  
b. Vegyipar  
c. Erőművek  
d. Közületi 

gázfelhasználás  
e. Gáztárolás  

3. Magyarországon hány fő 
gáztározó van? Nevezze 
meg ezeket!  

4. Nevezze meg a gáztárolásra használható geológiai szerkezeteket.  
a. Kimerült   

i. Száraz Gáz  
ii. Olaj  
iii. Gázcspadék rezervoár  

b. Aquifer  
c. Sódóm  

5. A fent említett szerkezetek közül melyik a legalkalmasabb gáztározó létrehozására és miért 
előnyösebb a többivel szemben?  

6. Sorolja fel a gázkutakra veszélyt jelentő tényezőket!  
a. Kút integritás (korrózio, erózió, összeroppant béléscső v termelőcső, kútfejhibák stb.) 

b. Tervezés  
c. Kútmunkálatok  
d. Természeti erők  
e. Emberi károk  

7. Sorolja fel a gáztározók legfontosabb rezervoármechanikai tulajdonságait!  
a. Porozitás  
b. Permeabilitás  
c. Kompressibilitás  
d. Kapillaritás  
e. Kapilláris nyomás  
f. Relatív permeabilitás  

8. Nevezze meg a száraz gáztelepek két fő fajtáját!  



a. Hidrodinamikailag zárt  
b. Vízhajtásos  

9. A zárt gáztelepben létesített gáztározó pórusterét mi tölti ki? Írja le egy egyszerű képlettel!  
10. Vízhajtásos gáztározóknak milyen két fajtája létezik?  

  
  

  



Az írásbeli vizsga mintafeladata  
1. Írja le a következő fogalmak rövid meghatározását! a. Párnagáz b. Aktív gáz c. Teljes 

gáztárolási kapacitás   
2. Magyarországon hány fő gáztározó van? Nevezze meg ezeket!  
3. Nevezze meg a gáztárolásra használható geológiai szerkezeteket.  
4. A fent említett szerkezetek közül melyik a legalkalmasabb gáztározó létrehozására és miért 

előnyösebb a többivel szemben?  
5. Sorolja fel a gázkutakra veszélyt jelentő tényezőket!  
6. Sorolja fel a gáztározók legfontosabb rezervoármechanikai tulajdonságait!  
7. A zárt gáztelepben létesített gáztározó pórusterét mi tölti ki? Írja le egy egyszerű képlettel!  
8. Vízhajtásos gáztározóknak milyen két fajtája létezik?  
9. A vízhajtásos gáztározókra jellemző gázmérlegben nevezze meg hogy mit jelölnek a kiemelt 

tagok.    
  

10. Nevezze meg a föld alatti gáztárolás tárolóinak fő paramétereit.  
11. Az alább látható a tároló átlagnyomására vonatkozó képlet. Melyik a termelési illetve 

besajtolási ciklusra vonatkozó? Ismertesse a legfőbb különbséget.    

 
12. Ismertesse, hogy a gáztároló teljesítményegyenleteiben szereplő A, B, D, F és E állandókat 

milyen módon határozzák meg illetve hogy milyen adatok szükségesek az egyes 
számításokhoz.  

13. A földalatti gáztároló alábbi teljesítményegyenletében szereplő nyomások mely pontok 
nyomásait jelentik?   

 
14. Sorolja fel, hogy mit határoz meg a párnagáz mennyisége.   
15. Milyen módon hűtik le a felhevült komprimált gázt?   
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