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Erőmű látogatás Németországban 
A bajorországi Traunreut város Münchentől 80 km-re keletre, az osztrák határ közelében fekszik. Itt működik az 
a geotermikus fűtőerőmű, amely 2014 óta távfűtési energiát biztosít a kisvárosban működő távhőszolgáltatás 
részére, 2016 óta pedig villamos energiát is termel. 

Az erőmű látogatás a Münchenben szeptember 13-14-
én megrendezett geotermikus kongresszushoz kapcsoló-
dott, annak egyik előrendezvénye volt. Ezen volt szeren-
csém részt venni a villamosenergia-termelő berendezés 
szállítója, az olasz Turboden cég vendégeként. 

A mintegy 25 főből álló látogatócsoport többsége né-
met volt. Ennek ellenére a néhány németül nem beszélő 
résztvevőre tekintettel az üzemlátogatást angol nyelven 
bonyolították le. A szervezőket és az erőművet működtető 
Geothermische Kraftwerksgesellschaft Traunreut-ot dicsé-
ri, hogy szabadon lehetett fényképezni, mindent meg lehe-
tett nézni, és néhány üzleti titoknak minősülő adat kivételé-
vel minden kérdésünkre pontos, érthető választ adtak. Ez 
manapság nem jellemző.  

Az Alpok előterében meglévő kedvező geotermikus 
adottságok régóta ismertek voltak a német szakemberek 
előtt, azonban ennek az energiának a kiaknázása csak mint-
egy másfél évtizeddel ezelőtt kezdődött el. Jellemző a né-
metek rendkívül erős környezettudatosságára és igyekeze-
tére, hogy ezalatt az idő alatt kb. 40MW villamos erőművi 
teljesítményt és valószínűleg ennél lényegesen több geoter-
mikus hőkapacitást építettek ki. Ezzel  lényegében    állva 

 

hagytak minket, akiknek pedig náluk kedvezőbb geo-
termikus adottságaik vannak. Érdekes, hogy ezeket a szép 
számokat úgy érték el, hogy azért fejjel sem mentek a fal-
nak, és nem akarták egyszerre lenyelni a világot. Éppen 
ellenkezőleg: jól átgondolt, gondosan előkészített beruhá-
zásokat indítottak el. Ennek egyik szép példája a Traunreut
-i erőmű, amelynek megvalósítását 2010-ben kezdték el, és 
teljesen kész állapotát 2015. év végére érték el. 

A körültekintő tervezés már a kúthelyszínek kiválasztá-
sánál, illetve a kútmunkálatok végzése közben is tetten 
érhető volt. Nem sajnálták sem az időt, sem a pénzt arra, 
hogy a lehető legjobb helyre fúrjanak, ahonnan a lehető 
legtöbb vizet tudják kitermelni, illetve vissza tudják táplál-
ni. Erőfeszítésük sikerét példázza, hogy folyamatosan 600 
m3/h környékén mozog a termálvíz forgatása.  

És hogy nemcsak a bátraknak áll a szerencse, hanem a 
gondosan tervezőknek is, a feltárt termálvíz minősége na-
gyon kedvező: gyakorlatilag ivóvíz, azaz nagyon alacsony 
az összes oldottanyag-tartalma, kísérőgáz pedig alig van, 
és az sem veszélyes. E kedvező körülmény lehetővé tette, 
hogy a villamos energia termelő ORC (Organic Rankine 

(Folytatás a(z) 2. oldalon) 

Erőművi látkép - elől balra a visszasajtoló kút, tőle jobbra a termelő kút, mögötte az 
ORC gépház, háttérben a léghűtésű kondenzátorok 



Cycle) berendezés elpárologtatóját és előmelegítő hőcserélő-
it közvetlenül a kitermelt termálvízzel fűtsék. Így nemcsak 
egy közbenső hőcserélő és a hozzá tartozó szivattyú spórol-
ható meg, hanem szerencsésen elkerülhető a hőcserénél óha-
tatlanul fellépő, energetikai szempontból káros irreverzibilis 
entrópia-növekedés is.  

A kitermelt termálvíz hőmérséklete – különösen a 4.000 

m-t meghaladó mélységre tekintettel – nem tekinthető ma-
gasnak, ottlétünkkor 114,0°C volt. A városi távhőellátó rend-
szer nemcsak lakossági és közületi, hanem jelentős mérték-
ben ipari fogyasztókat is ellát, amelyek magas hőmérsékleten  

 

 
igénylik a hőenergiát. Emiatt a búvárszivattyúval kiter-

melt termálvíz egy részét kénytelenek a hőellátás céljára 
használni, amely egyébként elsőbbséget élvez, és csak a ma-
radék víz jut a villamos áram termelésre. Ennek következté-
ben a visszatáplált termálvíz hőmérséklete közel állandó és 
viszonylag magas érték, 60°C körüli. 

Az erőművi körfolyamat részét képező kondenzációt 
ezúttal a nagyobb, drágább és a nedves hűtőtornyoknál gyen-
gébb hatékonyságú léghűtéssel oldották meg. Erre és a hatal-
mas méretek alkalmazására leginkább a szigorú zajterhelési 
határértékek betartása miatt volt szükség, mivel a városszéli 
családi házak az erőműtől csak néhány száz méterre vannak. 

Az, hogy a villamosenergia-termelés hátrányban van a 
hőellátással szemben, egyértelműen gazdaságossági megfon-
tolásra vezethető vissza. Abban az időben, amikor ez a beru-
házás elindult, és az engedélyeket megszerezték, Németor-
szágban a megújuló energiaforrásból előállított villamos 
energia kötelező átvételi ára a Traunreut-i erőmű 4MW-os 
teljesítménytartományában 0,25 €/KWh, azaz kb. 75Ft/kWh 
volt (megjegyzés: Magyarországon ugyanez jelenleg 30Ft/
kWh környékén van). Tudjuk, hogy az ORC berendezés a 
hőenergiát a 115°C környéki hőmérsékletszinten legfeljebb 
10%-os hatásfokkal képes villamosenergiává alakítani. Ezzel 
könnyen kiszámítható, hogy amennyiben a hő értékesítési 
ára meghaladja a 0,025 €/kWh-t, akkor gazdaságosabb a 
100%-an hasznosuló hőt értékesíteni, mint a villamos energi-
át. Vendéglátóink azt az egyet nem árulták el, hogy ők mi-
lyen áron adják át a hőenergiát a Traunreut-i távhőszolgálta-
tónak, azonban ez utóbbi honlapjáról megtudható, hogy a 
hőenergia végfogyasztói értékesítési ára 0,05-0,065 €/kWh 
(4300-5600Ft/GJ). 

A beruházás pénzügyi hátteréről szintén kevés informáci-
ót szolgáltattak, ami viszont tökéletesen érthető akkor, ha 
tudjuk, hogy ezt a létesítményt teljes egészében magánbefek-
tető finanszírozta. Támogatásként nagy valószínűséggel csak 
a villamos energia viszonylag magas kötelező átvételi árára 
számíthatott.  

A jól szervezett, mintegy két óra hosszúságú, nyílt és 
őszinte üzemlátogatás után minden résztvevő elégedetten, új 
ismeretekkel és tapasztalatokkal gazdagodva térhetett haza. 

 

 

Termál főköri vízóra - 169,16l/s = 609m3/h 

A villamosenergia-termelés folyamatábrája a távfelügyeleti számítógép képernyőjén. A villamos teljesítményt nem tüntették föl. 

A kitermelt termálvíz pH-ja és hőmérséklete 



 

A város 
- elhelyezkedése: 
- lakossága:  

 
- Traunstein járás, Bajorország 
- 22 000 fő 

A visszasajtoló kút (TRGT2) 
- a fúrás időpontja: 
- mért mélysége: 
- függőleges mélysége: 
- termelékenységi mutatója: 

 
- 2012.10.13. - 2013.04.26. 
- 5 412,5 m 
- 4 582,27 m 
- ca. 4,5 l/s/bar 

A termálvíz hőmérséklete - 118 oC 

Az erőmű teljesítménye 
- távfűtés: 
- elektromos energia-termelés: 

 
- 12 MW (ca. 100 oC bemeneti;  télen 60, nyáron 70 oC körüli visszatérő vízhőmérséklet)  
- 4-5 MW (egylépcsős ORC-eljárás, R134a hűtőközeg) 

Az alkalmazott búvárszivattyú - motor ca. 300 KW teljesítmény, névleges szállított térfogatáram 50 l/s, emelőmagasság ca. 
460 m (Baker Hughes) 

A beruházó cég Geothermische Kraftwerksgesellschaft Traunreut mbH.  

Távfűtési kapacitás Mintegy 2 200 háztartás, iskolák, munkahelyek, középületek, ipari létesítmények 

Elektromos energia-termelés kapacitás Közel 6 500 háztartás 

A távfűtő cég Stadtwerke Traunreut  

A beruházás költsége 
- összesen: 
- Demo-Projekt: 

 
- 80 millió euró 
- 400 ezer euró 

A támogató (Demo-Projekt) Bajor Tartományi Kormány 

A termelőkút (TRGT1), Demo-Projekt 
- a fúrás időpontja: 
- mért mélysége: 
- függőleges mélysége: 
- termelékenységi mutatója: 

 
- 2012. 01.16. – 07.03. 
- 5 067 m  
- 4 645,78 m 
- ca. 5,5l/s/bar 

Az erőmű 
- elhelyezkedése: 
 
- területe: 

 
- Közvetlenül a 2104-es főút mellett, tőle keletre egy ipari park, déli irányba, mintegy 360 

méternyi  távolságra  egy lakópark. 
- 26 000m2 

A kutak távolsága egymástól 
- felszíni: 
- felszín alatti: 

 
- 7,5 m 
- 1600 m 

AZ ERŐMŰ SZÁMOKBAN 

Polgármester az erőműről 

Franz Parzinger, Traunreut város korábbi polgármestere a    
következőket nyilatkozta az erőműről:  

„A geotermikus energiával Traunreut távhőellátása egy 
második környezetbarát energiát kapott*.   

A geotermikus energia független a külső politikai és gaz-
dasági hatásoktól,  a földkéreg hőjét nem tudja megállítani 
senki. Más régiókban olaj- és gázmezők vagy aranybányák 
vannak, nekünk a forró víz a kincsünk. Fel kell emelnünk ezt 
a kincset. A geotermikus erőmű a traunreuti történelem egyik 
legfontosabb projektje”.  

*Az első „tiszta energia” a traunreuti távfűtésben a biomassza.        
(A szerk.) 

Traunreut látképe, háttérben az erőművel 


