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Absztrakt. A földgáz nagynyomású csőtávvezetékekben történő szállítása a legolcsóbb és 

leghatékonyabb szállítási mód. A rendszer üzemeltetése során kompresszorállomásokkal 

lehet jelentős nagyságú energiát közölni az áramló gázzal, biztosítva ezáltal a tervezett 

irányba a tervezett nagyságú gázmennyiség szállítását. Ugyanakkor a rendszer kiadási pont-

jaiban az áramló gáz nyomását meghatározott értékre kell csökkenteni nyomásszabályozó 

berendezések segítségével, ami jelentős energiaveszteséggel jár. A kiadási pontokban az 

előzőek szerinti nyomáscsökkentés izentalpikus állapotváltozás során következik be, ami a 

földgáz jelentős lehűlését eredményezi. Annak érdekében, hogy a gázátadó állomásokon a 

lehűlés ne okozzon üzemeltetési kockázatot, nyomáscsökkentés előtt szükséges lehet a gáz 

felmelegítése. 

Keywords: gázszállítás, gáztávvezeték, nyomásveszteség, nyomásfokozás, kompresszorál-

lomás, nyomásszabályozás, rendszerüzemeltetés. 

 
1. GÁZSZÁLLÍTÓ- ÉS GÁZELOSZTÓ CSŐVEZETÉKES INFRASTRUKTÚRA  

MAGYARORSZÁGON 

A Földgázszállító Zrt. által üzemeltetett földgázszállító hálózat betáplálási „0” 

pontokból, kompresszorállomásokból, gázszállítási csomópontokból, mérőállomá-

sokból, nagynyomású csőtávvezetékekből, valamint a regionális gázszolgáltató 

társaságok és ipari fogyasztók felé közvetlen kapcsolatot jelentő gázátadó állomá-

sokból áll [1]. 

A betáplálási „0” pontokon az import gázforrásokból származó, a hazai gázme-

zőkből termelt, illetve a hazai gáztárolókból kitárolt földgáz betáplálása történik a 

gázszállító rendszerbe. A betáplálási pontokon átvett földgázt a szállítórendszeren 

keresztül továbbítják a csatlakozó rendszerüzemeltetőknek és a közvetlen ipari 

fogyasztóknak. A szállítórendszer több mint 5700 km hosszúságú, DN100 és 

DN1400 közötti mérettartományú acél csővezetékből áll, mely jellemzően 63 bar 

(egyes esetekben 75 bar) engedélyezési nyomású. 

A csővezetékes infrastruktúra részét képező kompresszorállomásokon gázturbi-

na meghajtású centrifugál kompresszorok üzemelnek, amelyeknek a feladata, hogy 

a gáznyomás megnövelésével lehetővé tegyék nagyobb gázáramok szállítását a 

rendszer fő szállítási útvonalain, továbbá a rendszeregyensúlyozáshoz szükséges 

vezetékkészlet biztosítása. 

mailto:tihanyil@kfg2.kfgi.uni-miskolc.hu
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A vezetékrendszeren szállított földgáz kiadása a gázátadó állomásokon történik. 

Ezeken a határpontokon ellenőrzött módon, folyamatosan adják át a gázt a csatla-

kozó rendszerüzemeltetőknek és a közvetlen ipari fogyasztóknak. 

A szállítói rendszerüzemeltető a szállítórendszer minden betáplálási és kiadási 

pontján méri a földgáz mennyiségét, és méréssel meghatározza a földgáz összetéte-

lét. Gázkeveredés számításra akkor van szükség, ha egy adott csomópontba két 

vagy több irányból eltérő összetételű és energiatartalmú gáz áramlik, és azok a 

gázáramok arányában keverednek. A gázátadó állomásokon, a betáplálási pontokon 

és a nemzetközi mérőállomásokon több mint 600 mérőrendszeren történik az át-

vett/átadott földgáz mennyiségének mérése a gázszolgáltatók, ipari és erőműi fo-

gyasztók részére. A földgáz minőségét a betáplálási pontokon, a nagykapacitású 

átadási pontokon és a csomópontokon – ahol különböző minőségű gázok kevered-

hetnek – folyamatos működésű gázkromatográfokkal mérik. 

A földgázszállító rendszeren az üzemeltetési és rendszerirányítási tevékenysé-

gek elvégzését korszerű telemechanikai rendszer támogatja. Az acél csőtávvezeté-

kek korrózió-védelmét a távvezetékhálózat teljes egészére kiterjedő katódvédelmi 

rendszer szolgálja [1].  
 

A magyarországi gáztávvezeték rendszer nemzetközi kapcsolódási pontjai: 

 Beregdaróc/Ukrtansgaz (UA); 

 Mosonmagyaróvár/Gas Connect Austria (AT); 

 Kiskundorozsma/Srbijagas (RS); 

 Csanádpalota/Transgaz (RO); 

 Drávaszerdahely/Plinacro (HR); 

 Balassagyarmat (SK) Magyar Gáztranzit Zrt. 
 

A hazai földgázforrások betáplálási pontja: 

 Algyő III „0” pont/MOL Nyrt. 

 Babócsa „0” pont/MOL Nyrt. 

 Endrőd „0” pont/MOL Nyrt. 

 Hajdúszoboszló „0” pont/MOL Nyrt. 

 Karcag II (Bucsa) „0” pont/MOL Nyrt. 

 Pusztaederics „0” pont/MOL Nyrt. 

 Szank „0” pont/MOL Nyrt. 

 Kardoskút regionális/MOL Nyrt. 

 Kenderes II inert „0” pont/MOL Nyrt. 

 Babócsa regionális/MOL Nyrt. 

 Berekfürdő „0” pont/MOL Nyrt. 

 Zsámbok „0” pont/MOL Nyrt. 

 Tiszavasvári II „0” pont/HHE North Kft. 
 

A földgáztárolók be- és kitárolási kapcsolódó pontjai: 

 Zsana/Magyar Földgáztároló Zrt. 

 Hajdúszoboszló/Magyar Földgáztároló Zrt. 

 Pusztaederics/Magyar Földgáztároló Zrt. 
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 Kardoskút/Magyar Földgáztároló Zrt. 

 Algyő III Szőreg-I/MMBF Zrt. 
 

A magyarországi földgázszállító rendszerhez összesen 40 nagyfogyasztó kap-

csolódik közvetlenül. Ebből 14 a gáztüzelésű erőművek száma, amelyeknek 4217 

MW az összes beépített teljesítménye [1].  

A gázszállító rendszer fentiek szerinti betáplálási és kiadási pontjain automati-

kus távmérő rendszerek folyamatosan mérik a földgáz mennyiségét és energiatar-

talmát. 

Az elosztói rendszerüzemeltetőkhöz kapcsolódó pontok száma: 356. Az elosztói 

rendszerüzemeltetők a 25 barnál kisebb nyomáson üzemelő gázelosztó hálózatokon 

keresztül juttatják el a földgázt közel 3,5 millió további fogyasztóhoz nagyközép 

(25>p>10 bar), közép- (10>p>0,1 bar) és kisnyomású (p<0,1 bar) tartományban 

üzemelő csővezeték-hálózaton keresztül. Ez utóbbiak teljes hossza 83 222 km volt 

2013. december 31-én [2]. 

Az FGSZ Zrt. által üzemeltetett gázszállító rendszer különböző átmérőjű távve-

zetékeinek a teljes belső térfogata 1,24 millió m3. Ebben a nagyméretű zárt térben – 

helytől és időtől függően – 40 bar és 60 bar között változhat a nyomás a szállítási 

feladattól függően. A rendszer belső geometriai térfogatából és az üzemnyomás 

maximális és minimális értékéből kiszámítható, hogy a rendszerben az üzemeltetés 

során 5,0–7,4 TJ nyomásenergiával kell az üzemeltetőnek gazdálkodnia. Az előző 

becslés nem tartalmazza a földgáznak mint energiahordozónak az energiatartalmát. 

Az előzőek szerinti nyomásenergiának a nagy része már a (belföldi és az import) 

betáplálási pontokon átáramló gázmennyiség nyomásával kerül átvételre, egy má-

sik jelentős részt pedig a rendszerbe épített kompresszorállomások közvetítik az 

áramló gáznak. A rendszerüzemeltetőnek a fenti 5,0–7,4 TJ nyomásenergiával úgy 

kell gazdálkodnia annak érdekében, hogy a beépített kompresszorokkal minél ke-

vesebb nyomásenergia pótlására legyen szükség. A kompresszorállomásokon a 

nyomásnövelés során a gáz felmelegszik, aminek egy részét a kompresszor(ok) 

után beépített léghűtőkkel lehet elvonni. 

Ha a kompresszorállomásokon a meleg gázt hűtés nélkül szállítják tovább, ak-

kor nagyobb nyomásveszteséggel kell számolni a gáz továbbáramlása során. 

Ugyanakkor a talajhőmérsékletnél melegebb gáz előnyös lehet a gázátadó állomá-

sokon, mivel a nyomászabályozás során a gáz hőmérséklete nem fog olyan értékre 

csökkenni, amely elfagyás vagy hidrátképződés kockázatát jelentené.  

A nyomásenergia gazdálkodás kiemelten fontos kérdés a nagyszámú kiadási 

ponton (gázátadó állomásokon) a nyomásszabályozás során. A kapcsolódó kisebb 

(25–6 bar) nyomású rendszerekbe ugyanis csak jelentős nyomáscsökkentéssel lehet 

a gázt átszabályozni. A szabályozón átáramló gáz hőmérséklete – a nyomás-

lépcsőtől függően – olyan mértékben lehűlhet, ami hidrátképződést vagy lefagyást 

eredményezhet a gázátadó állomáson. Ennek elkerülése érdekében szükség lehet a 

szabályozó előtt a gázáram melegítésére, akár a gázátadó állomások döntő részén. 
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1. ábra  

A magyarországi földgázszállító csőtávvezeték rendszer 

(Forrás: fgsz.hu/sites/default/files/fgsz_zrt_vezetekrendszer_2014.jpg, 2015) 
 

2. A VIZSGÁLATI MODELL  

A 2. ábrán egy kisméretű gázszállító rendszer-modell látható az Aspen HYSYS techno-

lógiai tervező szoftver rendszerleírásának megfelelően. A modell egy kompresszorál-

lomásból, három távvezeték szakaszból, továbbá két gázátadó állomásból és a kapcso-

lódó gázelosztó hálózat egy-egy vezetékéből áll. A kompresszorállomáson beépített E-

101 jelű gázhűtő lehetővé teszi a távvezeték indítópontja előtt a kompresszorból kilépő 

gázáram hőmérséklet szabályozását. A kompresszorállomáshoz kapcsolódik a CGP-

100 és a CGP-101 jelű, DN800 névleges átmérőjű, továbbá a CGP-102 jelű, DN700 

névleges átmérőjű távvezeték. Mindhárom előző távvezeték 50 km hosszúságú. A 

TEE-500 és TEE-700 jelű gázátadó állomásokon az aktuális gázáram 10 %-a hőcserélő 

és nyomásszabályozó után 6 bar nyomáson áramlik tovább a gázelosztó hálózatban. A 

talajhőmérséklet a modellben 11 oC állandó érték, amely megfelel a sokéves átlagos 

talajhőmérsékletnek 1–2 m mélységben.  

Az áramlási irányt követve az első egység a K-100 távvezetéki kompresszor, amely 

a 660 em3/h gázáramot 42 bar nyomásról és 11 oC talajhőmérsékletről 60,5 bar nyo-

másra komprimálja, miközben a hőmérséklete 44,68 oC-ra nő. A kompresszor után 

látható E-101 jelű gázhűtő üzemeltetésével a kompresszorállomásról kilépő gázáram 

hőmérséklete beállítható, és visszahűthető egy megadott hőmérsékletre. A gázáram 

hűtése természetesen energia-ráfordítással jár, de ezzel befolyásolhatók a gázszállító 

rendszer üzemviszonyai.  

https://fgsz.hu/sites/default/files/fgsz_zrt_vezetekrendszer_2014.jpg
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2. ábra 

A vizsgált rendszer és a számítási eredmények 

 

A 2. ábra szerinti mintapéldában a gázáram nincs hűtve. A kompresszorállomás-

ról kilépve a földgáz a CGP-100 jelű, 50 km hosszúságú és DN800-as távvezetéken 

áramlik tovább. A következő, TEE-500 jelű elágazási pont egy távvezetéki csomó-

pontnak felel meg, amelyen a gázáram 90%-a továbbáramlik, 10%-a viszont az E-

500 hőcserélőn és a VLV-500 nyomásszabályozón keresztül átadásra kerül egy 

szolgáltatói rendszerüzemeltetőnek, és 6 baros indítónyomással a CGP-501 csőve-

zetéken jut el a Gas-54 fogyasztóhoz. Hasonlóan a TEE-700 jelű elágazási pont is 

egy távvezetéki csomópontnak felel meg, amelyből a gázáram 90%-a továbbáram-

lik, 10%-a viszont az E-700 hőcserélőn és a VLV-700 nyomásszabályozón keresz-

tül átadásra kerül egy szolgáltatói rendszerüzemeltetőnek, és 6 baros indítónyomás-

sal a CGP-701 csővezetéken jut el a gáz a Gas-74 fogyasztóhoz.  

A 3. ábrán a CGP-100, a CGP-101 és a CGP-102 fővezetékekben a nyomás- és 

a hőmérséklet változása látható. A 3 szakaszból álló fővezetéken a gáz nyomása 60 

bar nyomásról 44,83 bar nyomásra, közben az áramló gáz hőmérséklete 44,68 oC-

ról 12,21 oC-ra csökken. A 3. ábrán nyilak jelzik a kezdőponttól 50 és 100 km tá-

volságban lévő távvezetéki csomópontokat, amelyekben lévő gázátadó állomáso-

kon keresztül az aktuális gázáram 10-10%-át nyomásszabályozás után 6 bar kime-

neti nyomással átadják egy gázszolgáltatói rendszerbe. A 2. és 3. ábra tanúsága 

szerint a fővezeték mentén a kezdőponttól a végpont felé haladva a 60,00 bar → 

54,14 bar → 49,18 bar →44,83 bar nyomáscsökkenés, illetve 44,68 oC → 23,78 oC 

→ 15,17 oC → 12,21 oC hőmérséklet-csökkenés szemlélteti az áramló gáz belső 

energiájának a folyamatos csökkenését.  
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A nyomás- és a hőmérséklet változása a távvezeték mentén
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3. ábra 

A nyomás és a hőmérséklet változása a távvezeték mentén 

 Áramlási sebesség változása a távvezeték mentén
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4. ábra 

Az áramlási sebesség változása a távvezeték mentén 

 

A 4. ábrán az előzőek szerinti fővezeték mentén az áramlási sebesség változása 

látható. Az egyes szakaszokon belül a nyomás- és hőmérséklet-csökkenés hatására 

a gáz fajtérfogata, és ezáltal a sebessége is nő. Az 50 km-es, illetve a 100 km-es 

hossz-szelvénynél lévő gázátadó állomáson a szállított gázmennyiség 10%-10%-os 

csökkenése okozza a 4. ábrán látható ugrást az áramlási sebességnél.  
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A nyomás változása a vezeték mentén
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5. ábra  

A nyomás változása a gázelosztó vezetékek mentén 

 

Az 5. ábra alapján megállapítható, hogy a feltételezett 6 bar indítónyomású el-

osztói vezeték 10-10 km-es szakasza mentén a nyomásváltozás mértéke 0,43 bar, 

illetve 0,53 bar. Az ábrán hivatkozott két elosztói vezeték nyomásvesztesége na-

gyobb átmérőre történő cserével vagy párhuzamosítással csökkenthető. A hőmérséklet változása a vezeték mentén
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6. ábra 

Hőmérséklet változás a gázelosztó vezetékek mentén 

 

A 6. ábrán látható, hogy a CGP-501 és a CGP-701 vezetékek kezdőpontjában az 

áramló gáz hőmérséklete 0 oC-nál kisebb, ami azt jelenti, hogy fennáll a gázátadó 

állomáson az elfagyás, illetve a hidrát-képződés kockázata. Ez úgy küszöbölhető 

ki, ha a nyomásszabályozó előtt az áramló gáz hőmérsékletét a 2. ábrán látható E-
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500 és E-700 jelű hőcserélő segítségével megnövelik. Hangsúlyozni kell, hogy 

0 oC-nál kisebb hőmérsékletű földgáz átadását a kapcsolódó rendszerüzemeltetőnek 

a jelenleg érvényes üzemi és kereskedelmi szabályzat nem teszi lehetővé [4, 5]. 

 

3. SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 

A szerzők 2. ábra szerinti hálózati modell segítségével 4 változat vizsgálatát végez-

ték el különböző üzemeltetési feltételek esetén.  

Az 1. változatban a kompresszort követően nincs hűtés, a meleg gáz továbbáramlik 

a távvezetékben. A gázátadó állomásokon a nyomásszabályozó előtt a gázt nem 

melegítik. Az előzőeknek megfelelően a kompresszorállomás E101 hőcserélőjétől 

a fővezetéken keresztül áramolva a GAS8 távvezetéki végpontig a nyomás 60,0 

barról 44,83 barra, a hőmérséklet pedig 44,68 oC-ról 12,21 oC-ra csökken. A Gáz-

átadó állomás-1-re érkező gáz nyomása 53,64 bar, hőmérséklete pedig 23,78 oC. Itt 

a gázáramot nem melegítik, a 6 barra történő szabályozás után a gáz hőmérséklete 

–0,69 oC-ra csökken. A Gázátadó állomás-2-re érkező gáz nyomása 48,68 bar, hő-

mérséklete pedig 15,17 oC. Feltételezés szerint a gázáram nyomását itt is melegítés 

nélkül csökkentik 6 barra, aminek hatására hőmérséklete –8,21 oC-ra csökken. A 

mintapélda alapján megállapítható, hogy bár hűtés nélkül áramlik a gáz a komp-

resszorállomástól a gázátadó állomásokig, a nyomás-szabályázás során hőmérsék-

lete a megengedett határérték alá hűl.  

A 2. változatban feltételezett üzemeltetési stratégia szerint a kompresszorállo-

más E101 hőcserélőjében a gáz hőmérsékletét 11,0 oC-os talajhőmérsékletre hűtik. 

A gáz izotermikus feltételek között áramlik a fővezetéken keresztül a GAS8 távve-

zetéki végpontig, miközben a nyomása 45,93 barra csökken. A Gázátadó állomás-

1-re érkező gáz nyomása 54,30 bar, hőmérséklete a 11,0 oC-os talajhőmérséklettel 

egyenlő. A nyomásszabályozó előtt a gázt nem melegítik. A 6 barra történő szabá-

lyozás után a gáz hőmérséklete –16,37 oC-ra csökken. A gáz a Gázátadó állomás-2-

re 49,62 bar nyomáson és 6,0 oC-on érkezik. A gázáramot itt sem melegítik. A 6 

barra történő szabályozás után hőmérséklete –13,68 oC-ra csökken. A mintapélda 

alapján megállapítható, hogy a talajhőmérsékleten történő szállítás esetén a háló-

zatban minden vezetékszakaszon az 1. változat szerinti értéknél kisebb a nyomás-

veszteség, de a nyomásszabályozás során a kiadási oldalon az engedélyezettnél 

sokkal kisebb hőmérsékletek alakulnak ki. 

Az 1. táblázatban az 1. és a 2. változat adatainak az összehasonlításából látható, 

hogy a távvezetékek Gas8 végpontjában az érkező nyomás különbsége 1 barnál 

alig nagyobb. A 3. változatban feltételezett üzemeltetési stratégia szerint sincs a 

kompresszorállomáson hűtés. Az E101 jelű hőcserélőtől a gáz a fővezetéken ke-

resztül áramlik a GAS8 távvezetéki végpontig, miközben nyomása 60,0 barról 

44,83 barra, hőmérséklete pedig 44,68 oC-ról 12,21 oC-ra csökken. A Gázátadó 

állomás-1-re érkező gáz nyomása 53,64 bar, hőmérséklete pedig 23,78 oC. Itt a 

gázáramot a nyomásszabályozó előtt az üzemeltető által meghatározott 25,0 oC-ra 

melegítik. A 6 barra történő szabályozás után a gáz hőmérséklete 0,75 oC lesz.  

A gáz a Gázátadó állomás-2-re 48,68 bar nyomáson és 15,17 oC-on érkezik.  
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A nyomásszabályozó előtt a gázáramot itt is 25 oC-ra melegítik. A 6 barra törté-

nő szabályozás után a gáz hőmérséklete 3,28 oC lesz. Az eredményekből látható, 

hogy ha minden gázátadón azonos hőmérsékletre melegítik elő a nyomásszabályo-

zó előtt a gázáramot, akkor a kisebb primer nyomású gázátadó állomásokon feles-

legesen nagy lesz a nyomásszabályozó szekunder oldalán a gáz hőmérséklete.  

 
1. táblázat  

Számítási eredmények a távvezetékekre 

 Elem  1. változat 2. változat 3. változat 4. változat 

K
o

m
p

re
ss

zo
rá

ll
o

m
á

s 

K-100 

P1 (bar) 42,00 42,00 42,00 42,00 

T1 (oC) 11,00 11,00 11,00 11,00 

P2 (bar) 60,50 60,50 60,50 60,50 

T2 (oC) 44,68 44,68 44,68 44,68 

N (kW) 8 379 8 379 8 379 8 379 

E101 
P3 (bar) 60,00 60,00 60,00 60,00 

T3 (oC) 44,68 11,00 44,68 44,68 

T
á

v
v

ez
et

ék
ek

 

Gas4 

P4 (bar) 54,14 54,80 54,14 54,14 

T4 (oC) 23,78 11,00 23,78 23,78 

Q4 (nm3/h) 660 000 660 000 660 000 660 000 

Gas6 

P6 (bar) 49,18 50,12 49,18 49,18 

T6 (oC) 15,17 11,00 15,17 15,17 

Q6 (nm3/h) 594 000 594 000 594 000 594 000 

Gas8 

P8 (bar) 44,83 45,93 44,83 44,83 

T8 (oC) 12,21 11,00 12,21 12,21 

Q8 (nm3/h) 534 600 534 600 534 600 534 600 

 

A 4. változatban feltételezett üzemeltetési stratégia szerint sincs a kompresz-

szorállomáson hűtés. Az E101 jelű hőcserélőtől a gáz a fővezetéken keresztül ára-

molva a GAS8 távvezetéki végpontig nyomása 60 barról 44,83 barra, hőmérséklete 

pedig 44,68 oC-ról 12,21 oC-ra csökken. A Gázátadó állomás-1-re érkező gáz nyo-

mása 53,64 bar, hőmérséklete pedig 23,78 oC. A nyomásszabályozó előtt a gázára-

mot olyan feltétellel melegítik, hogy a 6 barra történő szabályozás után a gáz hő-

mérséklete 0 oC legyen. A gáz a Gázátadó állomás-2-re 48,68 bar nyomáson és 

15,17 oC-on érkezik. A gázáramot a nyomásszabályozó előtt itt is annak az üzemel-

tetői feltételnek megfelelően melegítik, hogy a 6 barra történő szabályozás után a 

gáz hőmérséklete 0 oC legyen. Az eredményekből megállapítható, hogy ez utóbbi 

szabályozási mód gázátadónként differenciált mértékű gázmelegítést jelent, de 

minden átadási ponton teljesíti az üzemi és kereskedelmi szabályzatban foglalt 

kötelezettséget. 
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2. táblázat  

Számítási eredmények a gázátadó állomásokra 

 Elem  1. változat 2. változat 3. változat 4. változat 

G
á

zá
ta

d
ó

 

á
ll

o
m

á
s-

1
 

E500 

T11 (oC) 23,78 11,00 23,78 23,78 

T12 (oC) 23,78 11,00 25,00 24,37 

N(kW) 7,17 7,93 47,35 26,49 

VLV500 

P13 (bar) 53,64 54,30 53,64 53,64 

T13 (oC) 23,78 11,00 25,00 24,37 

P14 (bar) 6,00 6,00 6,00 6,00 

T14 (oC) -0,69 -16,37 0,75 0,00 

E
lo

sz
tó

 

v
ez

et
ék

i 

v
ég

p
o

n
t 

Gas54 

P15 (bar) 5,46 5,48 5,46 5,46 

T15 (oC) 6,75 1,23 7,27 7,00 

Q1 

(nm3/h) 
66 000 66 000 66 000 66 000 

G
á

zá
ta

d
ó
 

á
ll

o
m

á
s-

2
 

E700 

T21 (oC) 15,17 11,00 15,17 15,17 

T22 (oC) 15,17 11,00 25,00 22,18 

N(kW) 6,91 7,15 294,2 211,9 

VLV700 

P23 (bar) 48,68 49,62 48,68 48,68 

T23 (oC) 15,17 11,00 25,00 22,18 

P24 (bar) 6,00 6,00 6,00 6,00 

T24 (oC) -8,21 -13,68 3,28 0,00 

E
lo

sz
tó

 

v
ez

et
ék

i 

v
ég

p
o

n
t 

Gas74 

P25 (bar) 5,57 5,58 5,56 5,56 

T25 (oC) 4,83 3,12 8,48 7,43 

Q2 

(nm3/h) 
59 400 59 400 59 400 59 00 

 

4. KÖVETKEZTETÉSEK 

A földgáz árának a növekedésével a rendszerek energetikailag hatékony működte-

tése is a figyelem középpontjába került. A szerzők ez utóbbi szempontra való te-

kintettel alakítottak ki egy olyan modellt, amely tetszőlegesen bővíthető, és amely-

lyel vizsgálni lehet a rendszerben áramló földgáz nyomásenergiájával történő „gaz-

dálkodást”. A cikkben mintapélda segítségével szemléltették a különböző üzemel-

tetési stratégiák közötti különbséget. 

A számítási eredményekből az alábbi megállapítások tehetők:  

 a földgázszállító rendszerekben a kompresszorállomásokon lehetőség van 

az áramló földgáz nyomásának növelésére és hőmérsékletének a beállításá-

ra. Az alkalmazott modell segítségével elemezhető, hogyan célszerű gaz-

dálkodni a gáznak a kompresszorállomáson megnövekedett belső energiá-

jával, és hasznos információkhoz lehet jutni a gázátadó állomásokon a 

nyomásszabályozók hőmérsékleti hatásával kapcsolatban; 
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 a földgázszállító rendszer kiadási pontjaiban, a gázátadó állomásokon, a 

gázáramot a legtöbb esetben jelentős mértékkel, a távvezetéki nyomásról 6 

barra csökkentik. A nyomásszabályozás hatására a gázáram lehűl, ami 0 oC 

alatti tartományban már üzemeltetési kockázatot jelent, ezért nem megen-

gedett. Az egyszerűsített, teoretikus modell segítségével a szerzők bemutat-

ták és elemezték négy nyomásszabályozási stratégia hatását a gázátadó ál-

lomás üzemviszonyaira; 

 a számítások azt mutatták, hogy az áramló gáz hőmérsékletének a hatása a 

150 km hosszú távvezeték végponti nyomására nem volt jelentős. Azonos, 

60 baros indítóponti nyomás esetén a 11 oC-os izotermikus áramlás esetén 

a végponti nyomás 45,93 barra, 44,68 oC-os indítóponti és 12,21 oC vég-

ponti hőmérséklet esetén viszont a végponti nyomás 44,83 barra adódott. A 

különbség 1,1 bar nem tekinthető jelentős nagyságúnak;  

 a számítási eredmények alapján az az üzemeltetési stratégia látszik a leg-

kedvezőbbnek, amelynél a kompresszorállomáson nem hűtik a gázt, a gáz-

átadó állomásokon pedig a nyomásszabályozó előtt differenciáltan csak 

olyan mértékben melegítik, hogy a szabályozó szekunder oldalán a gáz 

hőmérséklete 0 oC-os legyen.  

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A kutatómunka a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területén működő Fenntart-
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