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TANTÁRGYI ADATLAP 

 
Tantárgy neve: A szénhidrogén-szállítás alapjai 2. 

Tárgyjegyző: Dr. Szunyog István 

Oktató: Szolyák Zsuzsanna 

Tantárgy kódja: MFKGT600863 

Tárgyfelelős tanszék/intézet: GMTSZ/KFGI 

A tanterv szerinti félév: 6 

Előfeltételek: MFGT600753  

(A szénhidrogén-szállítás alapjai 1.) 

Tantárgyelem: K 

Óraszám/hét (ea+gyak): 2+1 Számonkérés módja (a/gy/v): a/v 

Kreditpont: 3 Tagozat: nappali 

Foglalkozások időpontja 

Az aktuális félévi órarend szerint online. 

Tantárgy feladata és célja: 

A tantárgy témakörébe tartozó szakismeretek elsajátításával a BSc fokozatot szerzett mérnökök megismerik a 

szénhidrogén-szállító csőtávvezetékes rendszerek tervezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges szakmai 

ismereteket és jogszabályi előírásokat. A tantárgy keretében a hallgatók megismerik a hazai, az EU-s és a 

fontosabb nemzetközi jogszabályokat, továbbá más mértékadó szakmai ajánlásokat. A tantárgy 

ismeretanyagának birtokában képesek lesznek a szénhidrogén-szállító távvezetékek üzemeltetésére.   

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: T7, T8, T9, T10 

képesség: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K11, K12, K13, K14  

attitűd: A1, A2, A4, A5, A6, A7  

autonómia és felelősség: F1, F2, F3, F4, F7 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. hét: Gázszállító vezetékek tervezése, szilárdsági méretezés. 2. hét: Gázszállító vezetékek tervezése. 

Nyomvonalterv, vonali létesítmények, keresztezések, görényfogadó és indító állomások. 3. hét: Technológiai 

állomások. Gázátadó állomás, szagosítás, gázmennyiség mérés. 4. hét: Technológiai állomások. 

Kompresszorállomás üzemi paramétereinek számítása. Földgázkeveredés számítása. 5-6. hét: Technológiai 

állomások. Kompresszorállomás, földgázkeverő állomás. 7. hét: Szállítóvezetékek létesítése. Előkészítő 

munkák, építés, hegesztés, csőfektetés, műtárgy és folyókeresztezés méretezése. 8-9. hét: Szilárdsági és 

tömörségi nyomáspróbák, nyomáskorrekció. Víztelenítései eljárások: metanolos, száraz levegős, vákuumos. 

10. hét: Csővezeték szakasz nyomáspróbájának és víztelenítési eljárásnak számítási mintapéldái. 11. hét: A 

gázszállító rendszer irányításának alapelvei, műveletei. 12. hét: Gázmennyiség mérés. Mérési eljárások, mérési 

hiba, gázmérleg. 13. hét: Csőtávvezetékek tisztítása, a csőmalacok típusai, a tisztítási művelet tervezése, gélek 

alkalmazása. 14. hét: Zárófoglalkozás. 

Félévközi számonkérés módja:  

Az aláírás megszerzésének feltétele a félév során 2 db online zárthelyi dolgozat egyenként legalább 60%-ra 

történő megírása. Feltétel továbbá az évközi, önállóan, tanórán túl megoldandó feladatok határidőre történő 

elektronikus beadása, és legalább elégséges szintűre történő elkészítése. A két sikeres dolgozat, valamint az 

egyéni feladatok értékének súlyozott átlaga adja a féléves eredményt, mely nem lehet kevesebb, mint 60%. 

Megajánlott vizsgajegy nincs. 

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke: 

Tihanyi L.-Zsuga J.: Földgázszállító rendszerek tervezése és létesítése, Miskolci Egyetem, 

ISBN 978-963-661-999-2, 2012 

Tihanyi L.-Zsuga J.: Földgázszállító rendszerek üzemeltetése, Miskolci Egyetem, 

ISBN 978-963-661-999-2, 2012 

Mohitpour, M.-Golsham, H.,-Murray, A.: Pipeline Design and Construction 

ASME Press, New York, ISBN 0-7918-0257-4, 2007 

Mohitpour, M.-van Hardeveld, T.-Peterson, W. Szabó, J.: Pipeline Operation and Maintenance 

ASME Press, New York, ISBN 978-0-7918-5960-45, 2010 

Vida M. főszerk.: Gáztechnikai kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1991. 
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FÉLÉVES ÜTEMTERV 
 

Dátum Hét Téma 

2021.02.08. 1. Gázszállító vezetékek tervezése. Hidraulikai rendszertervezés, 

szilárdsági méretezés. Gáztávvezeték tárolókapacitásának számítása. 

2021.02.15. 2. Gázszállító vezetékek tervezése. Nyomvonalterv, vonali létesítmények, 

keresztezések, görényfogadó és indító állomások. 

2021.02.22. 3. Technológiai állomások. Gázátadó állomás, szagosítás, gázmennyiség 

mérés.  

2021.03.01. 4. Technológiai állomások. Kompresszorállomás üzemi paramétereinek 

számítása. Földgázkeveredés számítása.  

2021.03.08. 5. Technológiai állomások. Kompresszorállomás, földgázkeverő állomás.  

2021.03.15. 6. Nemzeti ünnep. 

2021.03.22. 7. ZH1. Szállítóvezetékek létesítése. Előkészítő munkák, építés, 

hegesztés, csőfektetés, műtárgy és folyókeresztezés méretezése. 

2021.03.29. 8. Szilárdsági és tömörségi nyomáspróbák, nyomáskorrekció. 

Víztelenítései eljárások: metanolos, száraz levegős, vákuumos. 

2021.04.05. 9. Húsvét. 

2021.04.12. 10. Csővezeték szakasz nyomáspróbájának és víztelenítési eljárásnak 

számítási mintapéldái. 

2021.04.19. 11. A gázszállító rendszer irányításának alapelvei, műveletei.  

2021.04.26. 12. Gázmennyiség mérés. Mérési eljárások, mérési hiba, gázmérleg.  

2021.05.03. 13. ZH2. : Csőtávvezetékek tisztítása, a csőmalacok típusai, a tisztítási 

művelet tervezése, gélek alkalmazása 

2021.05.10. 14. Zárófoglalkozás. PótZH-k. 

. 
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MINTA ZÁRTHELYI FELADAT 

 
Miskolci Egyetem 

Gázmérnöki Intézeti Tanszék 

3515 Miskolc – Egyetemváros 

Tel.: +36 46 565 078 

E-mail: gastitkar@kfgi.uni-miskolc.hu 

Web:  www.gas.uni-miskolc.hu  

 NÉV:…………………………………… 

 

ZÁRTHELYI FELADAT  
A szénhidrogén-szállítás alapjai 2 tantárgyból 

 

Írásbeli vizsga  -  A szénhidrogén-szállítás alapjai 2 

 

1. Egy DN 400 névleges átmérőjű (do=406,4 mm), 5,85 mm falvastagságú és 17 km hosszúságú 

távvezetéki szakasz nyomáspróbáját vízzel végzik. Hány m
3
 vizet kell besajtolni ahhoz, hogy a 

nyomás 45 bar-ról 55 bar-ra emelkedjen?  

 

2. Egy DN 600 névleges átmérőjű (do=609,6 mm), 7,85 mm falvastagságú és az 1./ pont szerinti 

távvezetéki szakasznál 10 m
3
-rel nagyobb belső térfogatú csővezetéki szakasz nyomáspróbáját is 

vízzel végzik. Hány m
3
 vizet kell besajtolni ahhoz, hogy a nyomás 40 bar-ról 55 bar-ra emelkedjen?  

 

3. Egy DN 400 névleges átmérőjű (do=406,4 mm), 5,85 mm falvastagságú és 55 km hosszúságú, vagy 

egy  DN 600 névleges átmérőjű (do=609,6 mm), 7,85 mm falvastagságú és 35 km hosszúságú 

távvezetékben lesz nagyobb a vezetékkészlet 40 bar túlnyomáson?  

 

4. Milyen problémát okoz, ha vízzel végzett nyomáspróba során – a hullámos terep miatt - a 

vezetékben néhány térfogatszázalék levegő is marad? Válaszát részletesen indokolja.  

 

5. Egy csőtávvezeték üzembe helyezéséhez Önnek  –10 
o
C-os száraz levegő, illetve folyékony 

nitrogén áll rendelkezésére. Melyiket választaná és miért a csővezeték szárításához?  

 

 Adatok: 

Talajhőmérséklet:     12 
o
C 

 C - a víz kompresszibilitási tényezõje   45,263 10
-11

 1/Pa 

 E - az acél rugalmassági modulusza   2,0679 10
11

 Pa 

 a - Poisson-szám acélcsõre   0,3 

 

       












Ca1

sE

d
V

p

V 2o  

és 

    z=1-0,002*p 

 

  

0-59 % (elégtelen) 
60-69 % (elégséges) 

70-79 % (közepes) 
80-89 % (jó) 

90-100 % (jeles) 

mailto:gastitkar@kfgi.uni-miskolc.hu
http://www.gas.uni-miskolc.hu/
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ZÁRTHELYI FELADAT  MEGOLDÁS  
 

 
4/ A nyomáspróbát nem befolyásolja, de a víz eltávolításakor a nyomás sokkal lassabban fog csökkenni, rugó-

hatás fog érvényesülni.  

 

5/ A száraz levegős eljárás olcsóbb, de hosszabb ideig tart. Nitrogén alkalmazása drágább, de rövidebb ideig tart. 

 

  

1./ Egy DN 400 névleges átmérőjű (do=406,4 mm), 5,85 mm falvastagságú és 17 km hosszúságú távvezetéki szakasz  

nyomáspróbáját vízzel végzik. Hány m
3
 vizet kell besajtolni ahhoz, hogy a nyomás 35 bar-ról 55 bar-ra emelkedjen? 

do= 406,4  mm

s= 5,85  mm

L= 17  km

Dp= 20 bar 2 Mpa

C - a víz kompresszibilitási tényezője 45,263 1,00E-10  1/Pa

E - az acél rugalmassági modulusza 2,0679 1,00E+12  Pa

a - Poisson-szám acélcsőre 0,3

V= 2080,0 m
3

DV= 18,957 m
3

2./ Egy DN 600 névleges átmérőjű (do=609,6 mm), 7,85 mm falvastagságú és az 1./ pont szerinti távvezetéki szakasznál

 10 m3-rel nagyobb belső térfogatú csővezetéki szakasz nyomáspróbáját is vízzel végzik. 

Hány m3 vizet kell besajtolni ahhoz, hogy a nyomás 35 bar-ról 55 bar-ra emelkedjen? 

do= 609,6  mm

s= 7,85  mm

V= 2090,0 m
3

Dp= 20 bar 2 Mpa

C - a víz kompresszibilitási tényezõje 45,263 1,00E-10  1/Pa

E - az acél rugalmassági modulusza 2,0679 1,00E+12  Pa

a - Poisson-szám acélcsõre 0,3

DV= 19,063 m
3

3./ Egy DN 600 névleges átmérőjű (do=609,6 mm), 7,85 mm falvastagságú és 35 km hosszúságú,

vagy egy DN 400 névleges átmérőjű (do=406,4 mm), 5,85 mm falvastagságú és 55 km hosszúságú 

távvezetékben lesz nagyobb a vezetékkészlet 40 bar túlnyomáson? 

do= 609,6  mm do= 406,4  mm

s= 7,85  mm s= 5,85  mm

L= 35 km L= 55 km

p= 40 bar(g) 41,01 bar(a)

Tt= 12 C 285,15 K

V1= 9 695,8 m3 V2= 6 729,6 m
3

Vgn= 432 023 m3 Vgn= 299 854 m
3

Vgn1 / Vgn2= 1,441

V1 / V2= 1,441

  







 Ca1

sE

d
VpV 2o

zT

zT

p

p
VV nn

n
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VIZSGA FELKÉSZÜLÉSI TÉMAKÖRÖK 

 
Témakörök A szénhidrogén-szállítás alapjai 2. c. tárgy  

zárthelyi dolgozataihoz és vizsgájához 
a Műszaki földtudományi alapszakos, Olaj- és gáz specializációs 

hallgatók részére 
 

A féléves tematika elemei 

Csőtávvezeték építése 

Új csővezeték építésének első fázisa a csőtávvezetékek nyomvonalának és az építési zónának a kitűzése. 

Általában szükséges terep-rendezés, rézsűk kialakítása, az árokásó- és a speciális építőgépek mozgásához 

ideiglenes utak, munkaterületek kialakítása. Napjainkban a nagynyomású távvezetékeket gyárilag elkészített 

védő- és súlyosbító bevonattal rendelkező csőszakaszokból hegesztik össze. A nyomvonalra kiszállított 

csőszakaszok mindkét végét szabványos profil-alakra kell megmunkálni a hegesztés előtt. Ezt követi a gépi-, 

esetenként kézi hegesztés, majd roncsolás-mentes (ultrahangos) varrat-ellenőrzés, végül a hegesztési varratok 

környezetének a szigetelése. Ezt követően az összehegesztett és megfelelően szigetelt szállítócsövet beemelik az 

előre elkészített árokba. Utak, vasutak, vízfolyások keresztezésénél irányított ferdefúrást és a csőszerkezet 

behúzását, vagy átsajtolást alkalmazzák.  

A csőtávvezeték nyomáspróbája 

A csőtávvezetékek nyomáspróbája során meg kell győződni, hogy az új, vagy felújított szakasz megfelel-e a 

jogszabályban rögzített szilárdsági-, illetve a tömörségi műszaki-biztonsági előírásoknak. A csőszakasz 

nyomáspróbáját vízzel végzik – szabványban és/vagy jogszabályban rögzített eljárás keretében - az 

engedélyezett üzemnyomásnál lényegesen nagyobb nyomáson. 

A csőtávvezeték belső felületének a szárítása nyomáspróba után 

Építést vagy javítást követő nyomáspróba után a csőtávvezetéket ki kell szárítani annak érdekében, hogy 

szénhidrogén-hidrát kialakulását elkerüljék. A csőtávvezeték belső felületének a kiszárítására az alábbi 

eljárásokat alkalmazzák: metanolos/glikolos szárítás, száraz levegős szárítás, nitrogénes szárítás vagy vákuumos 

szárítás. A szénhidrogén-hidrát azért veszélyes, mert dugót képezhet a csőtávvezetéken belül. A dugó két oldala 

között nagy nyomáskülönbség alakulhat ki, ami a dugót elindíthatja és felgyorsíthatja, végül az útjába eső 

szerelvényeket, idomdarabokat károsíthatja és/vagy leszakíthatja.  

A földgázszállító távvezeték rendszer üzemmódjai 

A nagynyomású földgázszállító távvezeték rendszer a vezetékes földgázellátó energetikai rendszer gerincét 

képezi. A szállítási feladat szezonálisan változik, mivel a földgáz döntő részét a legtöbb országban fűtési célra 

használják. Télen lényegesen több földgázt kell szállítani, mint nyáron az időjárással összefüggő hőmérséklet-

változás miatt. A fűtési célú gázigények havi-, heti- napi- és órai változást mutatnak a végfelhasználói csoportok 

gázigényének megfelelően. A gázáramlás időbeni változásai a végfelhasználói pontokból kiindulva a 

csőtávvezeték rendszerben összegződik. Az egyre nagyobb gázáramok azonban egyre nagyobb 

nyomásveszteséget eredményeznek. A gázszállító rendszerbe épített kompresszor-állomások üzemeltetésével 

lehet a szállításhoz szükséges nyomás-energia pótlása. A földgázszállító rendszer üzemeltetésében alapvető 

szerepe van a rendszer aktuális nyomásához tartozó vezeték-készletnek. Az EU-s gázpiaci szabályok a 

gázkereskedőket kötelezi órai- és napi egyensúly-tartásra. A rendszerirányító szerepe az egyensúly tartás 

ellenőrzése.  

A gázáram-mérés módszerei és a mérési pontosság kérdése  

A nagynyomású földgázszállító távvezeték rendszernek kevés számú betáplálási és nagyszámú elvételi pontja 

van, amelyeken az átvett és az átadott órai gázmennyiségeket elszámolási célból meg kell mérni és minden órára 

vonatkozóan tárolni kell. Ezek az adatok a rendszerirányítás szempontjából is nélkülözhetetlenek. Ugyanakkor 

az elszámolási célra használható gázáram nagysága, illetve az EU jogszabályokban rögzített kWh mértékegységű 

adat egyetlen méréssel nem határozható meg. A gázáram mérés esetén az átömlési keresztmetszetből és az 

áramlási sebességből meghatározható a mérési helyen érvényes nyomásra és hőmérsékletre vonatkozó aktuális 

gázáram. Ezt az értéket azonban még át kell számolni a vonatkozó jogszabályban rögzített normál nyomásra és 

hőmérsékletre, továbbá a gáz összetételétől függő fajlagos energiatartalommal. Ezt követően még figyelembe 

kell venni, hogy minden mérőberendezéshez tartozik egy véletlen-hiba (eloszlás) és egy torzítási hiba. Ez 

utóbbiak esetében több/sok mérőpont esetében jelentkezhet kiegyenlítődés.  
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Csőtávvezetékek tisztítása  

A csőtávvezetékeket az üzemeltetése során tervezett időpontokban tisztítani kell. Ennek oka, hogy a betáplálási 

pontokban beáramolhat olyan gázáram is, amely nincs megfelelő harmatpontra előkészítve, kismértékű szilárd 

szennyeződést vagy kondenzátumot tartalmaz. A nyomásfokozó kompresszorokból is kerülhet be szennyeződés, 

továbbá a szállított gáz és a csőtávvezeték fala között kémiai kölcsönhatás alakulhat ki. A csőtávvezeték 

rendszer technológiai állomásait eleve úgy alakítják ki, hogy speciális tisztító- vagy mérő eszközt be lehessen 

juttatni a nagynyomású rendszerbe, és a művelet végén biztonságosan ki lehessen venni a rendszerből. A 

tananyag a tisztításra és a nyomás alatti egyéb műveletekre vonatkozó ismereteket foglalja össze.  

 

 

Dr. Szunyog István 

egyetemi docens 

 

 

Miskolc, 2020. február 8. 
 


