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Gázfogadó és nyomásszabályozó állomások
fejezet c-01. A Technológiai Utasítás hatálya és tárgya

kötet TU_c

Módosítás'.

Az utasításban meghatározottakat - a megrendelő által kért és szerződésben rÖgzített
eltérésekkel- alkalmazni kell az oERG Kft' szolgáltatási terÜletén Üzemeltetett idegen

szerződés keretében vállalt karbantartási tevékenységre is.

Tárgya: a szolgáltatási terÜletÜnkÖn lévő, legfeljebb nagykÖzép-nyomású (bemenő)
gázfogado és kÖrzeti nyomásszabályoző állomások telepítése, Üzembe helyezése,
üzemeltetése és karbantartása.
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Kiadva: 2013J220.

Kiterjed az OERG Kft. szolgáItatási teruleten lévő gázfogadó és kÖrzeti nyomásszabályozo
állomások telepítésére,Üzembe helyezésére és karbantartására'

tulajdonú nyomásszabályozők
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kötet TU_c

fejezet C_02.

Gázfogadó és nyomásszabályozó

Fogalmak

{Jtasításai Kiadás:

állomások

A

Módosítás''

2
Kiadva: 2013J2.20.

A tárggyal kapcsolatos fogalmakat a 11l20o4' (ll'13.) GKM rendelet előírása alapján
elkészült GMBSZ, azMSZ7041, Msz7047l1-2, MsZ 1142511, MSZ 239411, MSZ 704811,
MSZ 1141311teljeskÖrűen tartalmazza, de a technológiai utasítás kezeléséhezszükséges
meghatározásokat abc szerinti sorrendben, az alábbiakban foglaltuk össze.

Bekötő vezeték: a csatlakoző vezeték kÖzterÜleti része, az eloszto hálőzatleágazásába
beépítettelso elzáró szerelvényÍől (vízzártől, tolozártól, gÖmbcsaptól, stb...) a telekhatárig,
illetve kÖzterÜleti beépítésnél
az épÜletbe belépésigterjedő vezetékszakasz'
Bemenó nyomás (p'): a gázelosztó vezeték kimenő nyomása, értelemszerűen azonos a
nyomássz abály ozó bemenetén mérhető nyom ássa l.

Biztonsági lefúvató szelep: megakadályozza a szabályozott - szekunder oldali vezetékben lévő gáznyomásának a megengedhető nyomásérték fÖlé emelkedésétúgy,
hogy a gázt csővezetéken keresztül a szabadba engedi.
CsatIakozási nyomás (p"): a gáz nyomása kozvetlenÜl a gázfogyasztó berendezéshez
larlozó szerelvények el őtt.

csatlakozó vezeték: a felhasználási hely telekhatárátől a fogyasztói főcsapig terjedő
vezeték.

Egyszerű védelem: a gázvezeték olyan védelmi berendezése, amely a vezeték

meghibásodásakor a kiszivárgó gázmennyiséget egy célszerűen megválasztott helyre
továbbítja (pl. védőcső nyitott szaglócsővel vagy a fÖldi vezeték és a létesítménykÖzötti
megfelelő kialakításúcső, amely períorációin keresztÜl a szivárgo gázt összegyűjti és
elvezeti).

Ellátó rendszer: a nyomásszabályoző előtti csővezeték (vezetékrendszer), tartály, stb...,
amelyből a gáz a nyomásszabályozőba áramlik.

Felhasználási hely: a felhasználó tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan, ahol a
felhasználói berendezés, a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozo, a gázmérőhely vagy
a fogyasztói főcsap van.

Felhasználő. az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiségnélkÜli társaság,
aki foldgázt vagy vezetéken keresztÜl PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol.
FeltöItő csonk: alkalmas a vizsgálóközeg feltÖltéséreszolgáló szerelvény, a nyomásmérő,
valamint nyomásregisztráló műszerek kÖzÖs csatlakoztatására.

Főelzárő: az a szerelvény, amely vagy az egész fogyasztási hely Vagy a fogyasztási
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berendezés gázszolgáltatását megszünteti'

Fogyasztói rendszer: a nyomásszabályoző utáni csővezeték (vezetékrendszer), tartály,
gázfogyasztó készülék,stb..., amelybe a nyomásszabályozón kereszlÜl gáz áramlik.
Fokozott védelem: a gázvezeték olyan védelmi berendezése, amely a gázvezeték
meghibásodásakor a kiszivárgó gázmennyiséget érzékeli,megakadályozza annak a
védendó épulethez vagy műtárgyhoz jutását, és az érzékeléshatására olyan jelet ad, amely
automatikus lezárást vezérel a vezeték betáplálási oldalán vagy azonnali kézi beavatkozást
tesz lehetővé'
Gázátadő állomás: az aközterÜleti létesítmény,amely a gázszállító vezetók vagy az abből
leágaző vezetékek végéna szállított gázl az átvevőnek meghatározott nyomáson (nagyVagy nagykÖzép nyomáson) mérve és szagosítva átadja.

Gázelosztó vezeték:. (gázközmű vezeték) szerelvényeivel és tartozékaival egyÜtt

(gázfogadó állomás' nyomásszabályoző, kÖrzeti nyomásszabályoző, stb...) az a csóvezeték,
amely a gázt a gázátadó állomástól - általában kÖzterületen - a fogyasztó kÖrzetbe juttatja el,
a gázelosztó vezeték leágazása és az abba beépítettelsó elzáró szerelvény (vízzár, tolozár,
gÖmbcsap, stb.. .) az elosztóvezeték tartozéka'

Gázfogadó állomásI aza létesítmény,amely azátadő állomástól (nagy- vagy
középnyomáson) érkező gáz nyomását a szÜkséges kisebb nyomásra csokkenti, az átvett
gáz mennyiségétméri és egész városok, lakótelepÜlések vagy ipartelepek gázellátását
szolgálja.

Gázmérő: az a múszer, amelynek rendeltetése az, hogy afogyasztóknak átadott
gázmennyiséget térfogatmérésvagy nyomáskÜlÖnbség elvén vagy más módon a mérésugyi
rendel etekben meg határozott pontosság gal mérje.
Gázmérő csatlakozás; a csatlakozó és a fogyasztói vezeték kozÖtti, a gázméró kötésének
csatlakoztatására és beállítására alkalmas egységes szerelvény.
Gázmérő kÖtés: a gázmérő felszereléséhez felhasznált kÖtésanyag a gázmérő-csatlakozás,
valamint a gázmérő Összekapcsolására.
Gázmérőhely: a fogyasztói egység részéreegy helyen telepített gázmérő, az ahhoztarhozo
mérőcsatlakozás, mérőkÖtés, valamint az elhelyezésre szolgáló fÜlke, szekrény vagy
gázmér őhelyi ség osszessége.
Gázmérőhelyiség: a gázmérő elhelyezésére szolgálo azon helyiség, amely 25 cm-es tÖmÖr
téglafalnak megfelelő falazaltal, 1,7 m szabad belmagassággal -,ill. az illető gázmérőre
megadott helyszÜkségleti kÖvetelményeknek megfelelő magassággal - rendelkezik. Gázmérő
homlokfelÜlete előtt legalább 0,8 m szabad kÖzlekedési, mozgási távolság legyen.

Gázszállító vezeték: (távvezeték) tartozékaival és szerelvényeivel egyÜtt az a csővezeték,
amely a gázt a termelés gyűjtőhelyéról (gyűjtőállomásától) a lakótelepÜlés vagy az átvevő
(fogyasztó) gázáÍado állomásig szállítja. A gázáladó állomás a gázszállító vezeték tartozéka.
Gáztér: a gázvezeték, gázÜzemű berendezés, fogyasztó készülék (berendezés) azon része,
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amely a kÖrnyező levegőtől elhatárolhato gázl tartalmazhat'

Gázterhelés (Q): a nyomásszabályozon időegység alatt átáramló gázmennyiség.

A gázterhel és a nyomássz abály oző teljes ítménye.

Gáztömörség: a gáztérnek az aIulajdonsága, amely képesséteszi a meghatározott
tÚlnyomású és hőmérsékletű gázmennyiség hiánytalan megtartására.
TÓmÓrzárás: egyes gázátbocsátó berendezésnek, szerelvénynek az a tulajdonsága, amely
meghatározott nyomáskÜ Ön bség esetén a gázáraml ást tÖmÖr en elzárja'
l

TomÖrtelenség (gázszivárgás); a túlnyomásos zárt gáztérből időegység alatt át-, illetve
kiszivárgó gázmennyiség.

Kulső tÓmÓrtelenség: a túlnyomásos gáztérből a tÖmítéseken,a gázÍér falán keresztÜl a
gázÍér kÖrnyezetébe időegység alatt kiszivárgó gázmennyiség.
Betső tÓmÖrÍetenség; a túlnyomásos gáztér zárt állásu szerkezeti eleménekzárő felÜletén
időegység alatt átsziv árgő gázmennyiség.

Fajlagos tomÓrtelenség: a gáztér egységnyi térfogatára eső időegység alatti gázszivárgás'
Tomorségi tűrés: a berendezés vizsgált gázterére megengedett legnagyobb tömörtelenség.
GáztÓmÓrségi pribanyomás: a gáztér gáztÖmÖrségének vizsgálatakor használt,
meghatározott nagyságú és időtartamú túlnyomás.

Szilárdsági prÓbanyomás: a gázteret határoló szerkezeti anyag szilárdsági (nyomásállósági)
vizsgálatakor használt, meghatározotÍ nagyságú és időtartamú nyomás.

Gázveszélyes heIyiség: az ipari fogyasztó berendezésektől elválasztott helyiség, külÖnálló
épÜlet, lemezszekrény vagy lehatárolt térrész,amelyben nyomásszabályoző, nyomásfokozó
Vagy nagyobb' mint 50 m3/h névleges terhelésű gázmérő Vagy Szagosító berendezés van.
Gyorszári az a vezetékbe szerelt biztonsági záro szerelvény, amely a beállított gáznyomástartománytól eltéró gáznyomás esetén onműkÖdően zárja a gáz áramlását. Azárást
kÖvetően csak kézi beavatkozással nyitható'

Gyorszár beállító szerv: az a berendezés, amelynek változtatásával (súly, rugő, gáznyomás)
a gyorszár zárási nyomása a megengedhető legkisebb és legnagyobb gáznyomásra
beállítható.
Gyorszár visszaállító nyomás: a rendellenes nyomásváltozás (a beállított gáznyomásoktól
való eltérő gáznyomás) megszűnése utáni legkisebb vagy legnagyobb gáznyomás, amely a
gyorszárat akézi beavatkozást kÖvetően, a visszaállító szerkezet elengedése után is nyitott
helyzetben tartja.
Gyorszár visszaállító szerkezet: a gyorszárnak az akézi műkÖdtetésű szerkezeti eleme,
amellyel azárt állapotú gyorszár nyitott állapotba helyezhető.
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Zárási nyomás: a gyorszáron beállítható legkisebb és legnagyobb gáznyomás, amelynek
túllépésekora gyorszár lezár.

Kimenő nyomás (p*.): a beszabályozással megválasztott (előírt) kimenó nyomás (a
tényleges, mérheto kimeno nyomás a névlegestol eltérhet).
Lefúvató csonk: alkalmas a vezetékrendszerben lévő kÖrnyezeti nyomásnál nagyobb
nyomású levegő vagy gáz biztonságos kivezetésére.
Megengedett legkisebb átáramló gázmennyiség (Q'in.): az a legkisebb átáramló
gázmennyiség, amellyel a gyártó vállalat a nyomásszabályozónak, illetve gázberendezésnek
a kapcsolatos szabványok szerinti műkÖdésétszavatolja.
Megengedett legkisebb bemenő nyomás

a gyártó vállalat a nyomásszabályozőnak,
szerinti műkÖdésétszavatolja.

(po.,.): az a legkisebb bemenő nyomás, amelyen
ill. gázberendezésnek a kapcsolatos szabványok

Megengedett legkisebb névleges kimenő nyomás (P**,..): az a legkisebb névleges kimenő
nyomás, amelyen a gyártó vállalat a nyomásszabályozónak, ill. gázberendezésnek a
kapcsolatos szabványok szerinti műkÖdésétszavatolja.
Megengedett legnagyobb átáramló gázmennyiség (Q*'): az a legnagyobb átáramló
gázmennyiség, amellyel a gyártó vállalat a nyomásszabályozonak, ill. gázberendezésnek a
kapcsolatos szabványok szerinti műkÖdésétszavatolja.
Megengedett legnagyobb bemenő nyomás (Po..*): az alegnagyobb bemenő nyomás,
amelyen a gyártó vállalat a nyomásszabályozónak, ill. gázberendezésnek a kapcsolatos
szabványok szerinti műkÖdésétszavatolja.
Megengedett legnagyobb névleges kimenő nyomás (p*"*'.): az a legnagyobb névleges
kimeno nyomás, amelyen a gyártó vállalat a nyomásszabályozónak, ill. gázberendezésnek a
szabályozási kÖvetelményeket tartalmazó szabványok szerinti műkÖdésétszavatolja.
Megengedett üzemi nyomás: az a legnagyobb nyomás, amellyel a meghatározott névleges
nyomású csővezeték vagy csővezetéki elem, az adott üzemi homérsékletentartós Üzemben
terhelhető.
Működési tartomány: a nyomásszabályozó működését befolyásoló Íizikaijellemzőknekaza
kombinációja, amelyben a kÖvetkező jellemzők egymástól függetlenül megengedett
legnagyobb és legkisebb értékeikkÖzÖtt változnak:

.
.
.

névleges kimenő nyomás;
bemenő nyomás;
áÍáramló gázmennyiség'

Munkapont: adott névleges kimenő nyomásra beállított nyomásszabályoző vezetőjelének,
bemenő nyomásának, átáramló gázmennyiségének és kimenó nyomásának adott
időpontban mérheto, Összetartoző értékei, ha a nyomásszabályoző adott fogyasztó
rendszerre dolgozik, és az átmeneti jelenségek már eltűntek. Ézekaz értékekkÜlÖn-kÜlÖn a
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munkaponti értékek, jelolésÜkre az elsó ''o'' index ajánlott.

Névleges csatlakozási nyomás (p"): az a csatlakozási nyomás, amelyre a gázfogyaszto
berendezés tÜzeléstechnikai jellemzői vonatkoznak.
Névleges nyomás: az alegnagyobb nyomás, amelyre a csővezeték elemei tartósan
igénybe vehetók az anyagszabványban elóírt szilárdsági jellemzők figyelembevételével,

20 oC hőmérsékleten.

Névleges üzemi nyomás (p.'.): a gáztervezett nyomása a tervezett Üzemeltetési
feltételekkel a gázellátó rendszer egy meghatározolt szakaszában'

Nyomásszabályoző állomás: olyan létesítmény,amely magában foglalja a szÚről,
nyomásszabályozot, a biztonsági berendezéseket, a műszereket, a nyomásszabályozo

szerelvényeit és tartozékait'

Nyomásszabályoző bemenete: az áramlás irányára merőleges sík, amely a
nyomásszabályozot az elláto rendszertől elválasztja (bemenet és kimenet előtt vagy után a
gáz áramlási irányában értendők).
Nyomáss zabály ozo szerkezeti elemek

:

Szelepház; a biztonsági vagy nyomásszabályoző szerelvény azonrésze, amely azárást,
vagy szabályozástvégző szelepet (szelepeket) foglalja magában és a csóvezeÍékhezvalő
csatlakoztatáshoz megfelelő (menetes karimás) csonkkal rendelkezik. A szelepház a
membránházzal ÖsszekÖttetésben áll vagy ezzel egy darabból készül'
Membránház: általában két, karimás részből áll, a karimák fogják kÖzre a kÖrfelületű
membránt. A membránház egyik (rendszerint alsó) része a szelepházhoz csatlakozik,
esetleg a szelepházzal egy darabból készul' A membránház másik (rendszerint felső)
részébenhelyezkedik el - vagy hozzá csatlakozik - a membránt terhelő berendezés (súly,
rugó, stb...).

-

Membrán:a membránház két karimája által befogott, rendszerint kor alakú hajlékony záró
lemez, amely a membránház két részétgáztÖmÖren elválasztja egymástól. Egyik oldalára az
ellenőrizendő gáznyomás, másik oldalára a membránterhelés hat.
Műkodtető membrán:a szabályoző vagy zárő szelepet szeleprúd (karos mechanizmus)
segítségévelműkÖdteti.
Vezérlő membrán: a műkÖdtető membránt terhelő gáznyomást határozza meg.
Membrán tányér:a hajlékony membránt egy vagy két oldalról támasztó, rendszerint kÖr alakÚ
fémlemez, amely a membránra ható gáznyomást átveszi, a szeleprúddal ÖsszekÖttetésben
áll.

Vezérlő szabályozó; a műkÖdtető membránt terhelo gáznyomás értékéthatározza meg, a
vezérlo membrán és a vezérlő szelep segítségével'

Szeleprudazat: a műkÖdtető membránt kÖti Össze a szabályoző vagy zárő szeleppel és
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átveszi a membránra ható terhelést. A rudazat készÜlhet egy Vagy tÖbb darabból (karos
mechanizmus)
Szabályozó szelep: az a szelep, amelynek állításával a gáz nyomását a kívánt értékrelehet
szabályozni' A szelepet a műkÖdtető membrán a szeleprúd segítségévelautomatikusan
állítja, a membránterhelésnek (tehát a gáznyomásnak) megfelelően.
lmpulzus (érzékelő) csovek:a nyomásszabályozó vagy gyorszár egyes szerkezeti részeit
kötik össze (pl. a vezérlő szabályozót, a műkÖdtető membránnal).

Klégző vezeték. az a cső, amelyen keresztul a rugó- vagy súlyterhelésűmembrán házának
terhelés felőli része a szabad levegővel áll ÖsszekÖttetésben. A membrán elmozdulásakor
rajta keresztül levegőt szív be vagy nyom ki. Membránszakadás esetén a kiÖmlő gázt a
szabadba vezeti' Ezért a vezeték végződése csak olyan helyre kerÜlhet, ahol a kiÖmlo gáz
veszélyt nem jelent.
Érzékető(imputzus) vezeték:a membrán alatti teret kÖti Össze a szabályozott, illetve
el lenőrzÖtt gáznyomással.

Nyomásszabályozó Vagy nyomáscsökkentő: az akészÜlék,amely a bevezetett gáz
nyomásenergiájának felhasználásával a gáz nyomását az előírt mértékrecsÖkkenti' és a

kimenő gáz nyomását változó fogyasztás mellett is a szabvány által meghatározoÍt
tartományban tarja.
N

yo máss

zabály ozo

ál l o

más beszabál

y

ozása, üze

m

be

h el

yezés e :

beszabályozás: az a folyamat, amelyben a rendszer egyes szerelvényeil az előírt értékre
beállítják.

uzembe helyezés: az atolyamat, amelyben az összeszerelt nyomásszabályoző állomás
egyes szerelvényeinek előírt értékrevaló beszabályozása után, a megfelelő biztonsági
intézkedések mellett a rendszerÍ gáz alá helyezik.

Porszűró: a gázszűrőket a gáz által szállított mechanikai szennyeződések (por, rozsda,
stb...) eltávolítása céljából építikbe a gázálado, gázfogadó, stb... állomások szabályozo és
b iztonság i berendezések el őtti szakaszába. A szűrőbetéteket cserél k, ti sztítják.
i

Por: finoman szétoszlott (diszpergált) anyag, tetszőleges formával és sűrűséggel, amelynek
szemcsenagysága mintegy 1 um és 500 um kÖzött van'

A por 1 mikrométer alatti részecskéigázban igen kis esési sebességgel - a Brown - mozgással - mozognak, így ÜlepítésÜknagyon nehéz.
Porkoncentrácii: az elosztovezetékben áramló gázértogategységébenjelenlévő szilárd
szennyeződés tÖmege (mgim3, g/m3),
Portalanítási hatásfok: a leválasztott pormennyiség és a belépő gáz portartalmának
százaléka'

Portalanítási hatásfok (relatív): megmutatja, hogy valamely szemcsenagyság frakció teljes
6/7
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mennyiségéból hány százalékot választ le az adott berendezés.

Próbanyomás (vizsgálati nyomás): az a nyomás, amellyel - az Üzemi nyomástól
függetlenÜl - a csővezetéknek és elemeinek szilárdságát, tÖmÖrségétellenőrzik az előírt
hőmérsékleten.

Statikus jelleggörbe: a kimeno nyomásnak az átáramló gázmennyiség fÜggvényében való
ábrázolása.

Szabályozott berendezés: a berendezésnek az a része' amelyben a szabályozni kívánt

folyamat végbemegy', ez a nyomásszabályozo szerelvénynek a beavatkozó szerv után lévo
része a fogyasztó rendszerrel egyÜtt.

Szellőzőcső: a műszerekre Vagy egyéb gázberendezésekre szerelt és az épület szintje fÖlé
vezetett cső, amely az esetleg kiáramló gáz elvezetésétbiztosítja.
Szigetelő közdarab: a katódos korrózióvédelemmel ellátott acél csővezetékben elhelyezett
szerelvény, amely a csővezeték villamos folytonosságát megszÜnteti. Lehet pl. KPE-acél
átmeneti idom vagy szabványos méretű hegeszthető toldatos acél karimákból előre gyártott
szigetelő karimapár, stb'..

Tömegeket befogadó épüIeti az a nem technológiai célúépÜlet, amely legalább
Ötemeletes, Vagy legalább 200 fó befogadására alkalmas, Vagy amelynek olyan helyisége
van, amelyben rendszeresen kiskorú gyermekek tartózkodnak.

Veszélyes munka: a gázipari gyakorlatban a dolgozora és kÖrnyezetére veszélyes és
ártalmas munkafolyamat, ezért írásos engedélyhez kötött - a beszállássaljáró, aknában,

tartályban, technológiai berendezésben vagy kÖzműalagútban végzett munka, ha
levegőelégtelenség, egészségreés testi épségreártalmas gázok, gőzökvagy porok
felszabadulása várható' illetve hatűz- és robbanásveszély áll fenn.

Zavarő jellemző: a szabályozott berendezésre haÍő, az irányítástól független minden olyan
jellemző, amely a szabályozott jellemző értékéÍnem kívánt módon befolyásolja vagy a gáz
nyomásának szabályozásakor a kimenő nyomás állandó értékétmegváltoztatja'
Legfo ntosab b zava ró jel le mző k:

.

a bemeno nyomás eltérésea munkaponti értékétől;

a fogyasztó rendszerben létrejÖvo fogyasztás változását előidéző záró szerelvény(ek)

átÖmlési keresztmetszetének megváltozása a munkaponti érték(ek)hez képest.

717

C

OERG Kft.

03.doc

oE'RG Kft. Technológiai tJtasításai Kiadás: A
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fqezet c-03. Bemutatás és csoportosítás

címlap_mind Az

1.

Gázfogadó és nyomásszabályoző állomások feladatai

A gázfogadó és nyomásszabályoző állomásoknak az érvénybenlévő előírások szerint az
alábbi feladatokat kell ellátniuk:

C
.
.
C

?Z érkező gáz mechanikai szennyeződéseinek leválasztása és szűrése a rendszer
elemeinek védelme cóljából
a belépő válÍozo nyomású gáz nyomásának állandó értékenvaló tartása változő
gázfogyasztás esetén is;
VeSZélyes mértékűgáznyomás csÖkkenés vagy novekedés elleni védelem
biztosítása:
?Z átáramlott gázmennyiség mérése.
;

2. Gázf ogad ó és nyo mássz abályző

á

ll

o

mások csopo rtosítása

2.1. Nyomásfokozat szerint

A gázvezetékeket és tartozékaikat a szállított gáz uzemi túlnyomása, a Vezeték rendeltetése
és egyéb szempontok szerint csoportosíthatjuk:

.
.
l

kisnyomás: a legfeljebb 0,1 bar névleges Üzemi nyomás;
kÖzépnyomás: a nagyobb, mint 0,1 bar és legfeljebb 4 bar névleges üzemi nyomás;
na$}kÖzép nyomás: a nagyobb, mint 4, és legfeljebb 25 bar névleges Üzemi nyomás.

A nyomásszabályozó állomás nyomásfokozata megegyezik a bemenő oldal
nyomásfokozatával.
2.2. Elhelyezés szeri nt
Nyomássz abály oző álIomás lehet:

.
.
.
.
.

kÜlÖnálló épületben;
lemezszekrényes kivitelű;
szabadtéri;
aknás kivitelű;
valamint olyan kialakítású, hogy a gépészetiberendezések a gázÍogyasztő
berendezéseket tartalmazó épulet valamely helyiségébenvannak (belső elhelyezésű
nyomássz abály ozo ál omás ).
l

2.3. Gázterhelés, rendeltetés és telepítésszerint két fő csoportot kÜlÖnbÖztetÜnk meg
2.3.1. A legfeljebb 20 m3/h (837 MJ/h) gázterhelésŰházi nyomásszabályozők
ezen utasításnak):

U3

(nem tárgya
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refld€ltetése elsósorban aházÍartási fogyasztók gázigényének kielégítése,de kisebb
kommunális és ipari fogyasztók is alkalmazzák',
telepítésenem közterÜleti (MSZ 11414l5 szerint)'

2'3.2. 20 m3 thgázterhel ésnélnagyobb nyomásszabá ly ozők, ame yek ehetnek.
l

l

2.3.2.1. A20 m3/h gázterheléstől nagyobb, és legfeljebb 2oo m3ih 1as7o MJ/h) gázterhelésű
e

gyed i nyo

.
.

m

ássz ab ály ozok'.

rendeltetése szerint lehet háztartási (tÖbblakásos épÜletek ellátása), kommunális és
ipari (kisebb ipari létesítményekellátása);
telepítésea létesítményterÜletén MSZ 11414l5 szerint vagy kÖzterületen azMSZ
1141412 szerint.

2.3'2.2. KÖzterületi gázfogadó és kÖrzeti nyomásszabályoző állomások azMSZ 11414l2
szerint:

Gázfogadó állomás:

.
o
.

rendeltetése az átadő állomástól (nagy-, közép- Vagy nagyközép nyomáson) érkező
gáz nyomását szÜkséges kisebb nyomásra csökkentése és az áIvelt gáz
mennyiségmérése;
egéSz városok, lakótelepÜlések vagy ipartelepek gázigényét biztosítja;
elhelyezése kÖzterületen és nem kÖzterÜleten tÖrténhet (MSZ 11414l2 szerint, az
egyedi kategóriába tartozó nyomásszabályozőkat is az MSZ 1141412 szerint kell
kÖzterÜletre telepíteni ).

KÖrzeti nyomássz abály ozó

.
.

ál

lomás

:

rendeltetése egyes kisebb városrészek, lakótelepek gázellátása általában
kisnyomáson;
elhelyezése kÖzterÜleten és nem kÖzterÜleten tÖrténhet (MSZ 11414l2 szerint)'

2'3'2'3' lpari gáznyomás szabályozó állomás, mely az ipari nagyfogyasztó gázellátását
szolgálja, az Üzem területén helyeznek el.
2.3'2'4' Komplex gáznyomás-szabályozó állomás, mely a lakossági fogyasztás mellett ipari

Üzemek' ill. kommunális létesítményekfÖldgázfogyasztását elégítiki, az Üzem terÜletén belÜl

építik.

3. Gázfogadó és nyomásszabá|yző

állomások szerkezeti felépítése

A nyomás szabály ozó állomások lehetnek:

.
.
.
.

egy szabályzo ágas, kerülő vezeték nélkÜli'
egy szabályzóaóas, kerÜlo vezetékkel kiépített;
két szabályző ágas, kerÜlő vezeték nélkÜli;
két szabályző ágas, kerÜlő vezetékkel kiépített.

A gázfogadó és korzeti nyomásszabályoző állomások általában két azonos felépítésű
szabályző ágból és egy kézi szabályzásra is alkalmas szerelvénnyel ellátott kerÜlőágból
állnak.

2t3
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A fogyasztott gázmennyiség méréséreelegendo egy mérőág, kerulővezetékkel, amely
elhelyezhető a nyomásszabályzo elé (primer mérés)vagy azt kÖvetően is (szekunder
mérés).

A nyomásszabályző állomásra legalább az alábbi szerelvények legyenek a gáz áramlási
ir ány a szerinti sorrendben beép ítve:

Szabályoző ágak

.
.
o
.
.
.

elzáró szerelvény;
gázszŰrő;
fl}oÍnásmérő;
biztonsági gyorszár;
nyomásszabályoző',
elzáro szerelvény.

A nyomásszabályozó utáni csovezetékhez az alábbi szerelvények csatlakozzanak:

.
,
o

biztonsági lefúvató szelep;
kézi lefúvató szelep;
l_lloÍnásméró vagy p2 nyomásregisztráló műszer.

Kerülóág
Két elzáro szerelvény kozé szíirőt célszerű beépíteni,így ezen az ágon is tiszta, szűrt gázt
lehet szolgáltatni. A sorba kapcsolt két elzáro szerelvény kozÚl az egyik csak zárásranyitásra, a másik - szeleprendszerű - kézi szabályozásra legyen alkalmas.

Méróág
Mérőágat általában a szabályoző és kerÜlő ágak egyesítéseután a szekunder vezetékbe
kell beépíteni. A mennyiségmérő előtt és után elzáró-szerelvényt (tolózárat) kell beszerelni.

A mérő kerÜlővezetékébe egy elzáro szerelvényt kell beépíteni.Ez alól kivétel a
méroperemes mennyiségmérés,ahol két elzárő beépítéseszükséges.

A mérő kerülő ágát csak a mérő meghibásodása esetén lehet Üzemeltetni, rendes
Üzemmenet mellett zárva kell lennie, leplombázva.

)t)
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címlap-mind Az oERG Kft. Technológiai lJtasításai Kiadás: A
kötet TU-c Gázfogadó és nyomásszabá|yozó áIlomások
Módosítás'. 2
feiezet

1'
2'

c

és nyomásszabályozó áIlomások telepítésiKiadva:2.1 3.12.20.
04.Gázfogadógépészeti,
előírásai,
épületgépészetikövetelmények

Altalános műszaki elóírások
Közterületi gázfogadó és nyomásszabá|yozó állomások
2.1. Telepítés
2.2. ÉpítészetikÖvetelmények

2'3. KÜlÖnálló épÜlet
2.4. Lemezszekrényes
2'5' Aknás kivitel

2'6'
2.7

.

2'8'
2'9'

2.10.
2.1 1 '
2' 1 2.
2.13.
2'14.

kivitel

Szabadtéri és féI-szabadtéri kialakítás
ÉpÜletgépészetikÖvetelmények
GépészetikÖvetelmények
Elzáro szerelvények
CsÖvek és csőszerelvények
Nyomásszabályoző
Biztonsági gy orszár
Biztonsági lefúvató szelep
Gázszűrő

t. Általanos műszaki előírások
Gáznyomás szabályozás céljára abányahatóság és a Területi Műszaki Biztonsági FelÜgyelet
(TMBF) által típusengedélyezett gáznyomás szabályoző készülékek és tartozékaik építhetők
be.

A gázeloszto vezeték technológiai tartozékának minősülo gáznyomás szabályozók,
műszerek, szerelvények, stb... ki kell, hogy elégítséka vonatkozó előírások és jogszabályok
mellett az adott gázelosztó vezetékhálózat létesítésére
vonatkozó kÖvetelményeket.
Gázelosztó vezetékhálőzatba csak magyar nyelvű minőségtanúsítással ellátott csÖvek
anyagok, idomok, szerelvények, stb... építhetók be.
KÜlfÖldi gyártmányú gépek, berendezések, műszerek, stb... beépítéseelőtt a minőségi
tanúsítás mellett a magyar nyelvű műszaki, kezelési utasítást is el kell készíteni.

A minoségtanúsításnaktartalmaznia kell:

o
o

?Z építéssorán felhasznált csÖvek, idomok, anyagok, szerelvények lényeges műszaki
adatait (anyagÖsszetétel, hegeszthetőség, nyomásfokozat);
3 VOllátkozó kÜlÖn eljárások kÖvetelményeit (hideg utómunka, kémiai tulajdonságok,

.

stb... );
a felhasznált anyagok beazonosíthatóságának adatait'
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A gázt tartalmazó részegysé gek az MSZ 1 141 3 sorozat szerint gáztömÖrek, a gázzal
érintkező belső felÜleteik a gáz vegyi hatásainak ellenállóak legyenek.
Műszeres tÖmÖrségellenőrzésre legalább 100 ppm (0,01 tf%) érzékenységűgázkoncentráció
mérő használható.
Habzőszeres vizsgálathoz csak gyári készítésűgarantált minőségű oldat használható.
A tÖmítésekés egyéb gázzal érintkező rugalmas alkatrészekazMSZ239411 szerint végzett
vizsgálattal pentánállóak legyenek. A kenőanyagok ne tarta\mazzanak olyan illóanyagokat,
amelyek száraz gázzal tartósan érintkezve elpárolognak.

Az adott beépítésihelyen várható kÖrnyezeti korróziós hatásoktól a nyomásszabályozó
állomás és annak minden részegysége védve legyen. A korrózióvédő bevonat a kÖrnyezet
várható mechanikai, vegyi és hóhatásainak ellenálló legyen, amelyet a hatóság által elismert
v zs g á ó n tézet erre a ka m as n ak m n ős ített.
i

l

i

l

l

i

A nedves gázt továbbító gázellátó rendszer olyan kialakítású legyen, amely lehetové teszi a
kicsapódó víz tervszerű elvezetését,Összegyűjtését és leürÍtését.
A vízgyűjtő helyek, a biztonsági és szabályozo-berendezések, valamint az elzárő
szerelvények a fagy ellen védve legyenek.

A gázellátó rendszer és a nyomásszabályozo állomás és annak részegységei a várható
káros kÜlső és belső mechanikai hatásoktól (pl' anyagmozgatás) védett kialakításúak, vegyi
és hőhatásnak ellenállóak legyenek. Részegységeihez- mint tartószerkezethez - a gázellátő
rendszerhez nem tartozo szerkezetek ne kapcsolódjanak. A légvezetékés a belso vezeték
ne tartalmazzon műanyag csÖvet és csőidomot'

To|őzárak
Gázelosztó vezetékbe oválisházú éktolózár beépítésejavasolt acélÖntvénybol azMSZ2886
szabvány szerint, hegeszthető toldatos acélkarimák felhasználásával, belÜl elhelyezett orsó
menettel. A gumizárásÚ tolózár vasÖntvényből elóírásait azMSZ288712 szabvány
tartalmazza.
2. Közterületi

gázfogadó és nyomásszabáIyozó állomások

2.1. Telepítés

A nyomásszabályozó állomás lehet kÜlönálló épÜlet, lemezszekrényes és aknás kivitelű,
valamint szabadtéri vagy fél-szabadtérikialakítású'
A nyomásszabályozó állomás külső határoló felülete legalább 10 m védőtávolságra legyen
az olyan épülettól' amely legalább Ötemeletes; Vagy legalább 2oo fő befogadására alkalmas;
vagy benne rendszeresen kiskorú gyermekek tartózkodnak; vagy lV. vagy ennél gyengébb
tűzállosági fokozatú; vagy A, B, illetve C tűzveszélyességiosztályú'
Egyéb épÜlet, illetve létesítménytőla védőtávolság 5 m, de vízszintes vetÜletben 10 m
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távolságon belül lakó- vagy kommunális épÜlet nyílása, illetve nyílászároja ne legyen'
lpari terÜleten olyan ll. kategóriájú épÜlet, amely a nyomásszabályzo állomás biztonsági
övezetén belÜl nyithatő nyílászároval nem rendelkezik, az 5 m-es védőtávolságon belÜl is
elhelyezkedhet.

Járművekkeljárható úttest szélétől a védőtávolság 3 m, a szilárd burkolatú útkanyar kÜlső
ívénekszélétől pedig 1O m. Magánutak esetén, ha a maximálisan megengedett haladási
sebesség 10 km/h-nál kevesebb, a védőtávolság 1 m-re csökkenthető'
Pályán mozgó szerkezetek (vasút, kÖtélpálya, futószalag, stb'..) űrszelvényétola
védőtávolság 5 m.
Szabadtéri transzformátor kÜlső felÜletétől a védőtávolság 5

m.

Az aknás kivitelű nyomásszabályoző állomás fÖldalatti kÜlsó határoló felÜletei és az egyéb
fÖldalatti műtárgyak, illetve fák kozÖtt azMSZ7048 sorozat szerint nagykÖzép nyomású
gázv ezetékre előírt védotávolság legyen.
A nyomásszabályozó állomás az illetéktelen behatás ellen védó kialakítású,illetve
elhelyezésű legyen.
A nyomásszabályozó állomás és annak részegységei a várható kÜlső és belső káros
mechanikai hatásoktól védett kialakításúak legyenek.
A nyomásszabályozó állomás belső terében a nyílást vagy nyílászárot tartalmazó kÜlső falán
lévó elektromos szerelvényekaz MSZ 1600/8 szerintiek legyenek.
A nyomás szabályozó állomáshoz csatlak ozo gázvezetékekbe a nyomás szabályozó állomás
előtt és után legalább 3 m-re, de legfeljebb 50 m-re elzáró szerelvények legyenek beépítve.
Az elzárő szerelvényeket aknában kell elhelyezni, kivétel ez alől az MBH eltérésiengedéllyel
rendelkező típusúelzárő szerelvények, amelyek a szerelési előírások betartásával
kÖzvetlenÜl a talajba telepíthetők. KezelésÜk a föld felszínéről biztosított legyen.
A nyomásszabályozó állomáshoz kapcsolódó acél anyagú gázvezetékekbe a
nyomásszabályozó áIlomás és az előtte-utána beépítettelzáro szerelvények kÖzÖtt legalább
10 kV átÜtési szilárdságú szigetelőidomok legyenek beépítve.
A nyomásszabályozó állomás fémszerkezeteifÖldelve legyenek, melyeket üzembe
helyezésÜkkor és időszakonként megszemléléssel, ill. mérésselellenőrizni kell, nyilvántartást
kell vezetni.

A gáznyomás szabályozó és kompresszorállomások elott kondenzátum gyűjtot kell
beépíteni.

2,2. Építészetikövetetmények

Tűzvédelem és villámvédelem kialakítása az országos Tűzvédelmi Szabályzat'
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Az elkészítettvillámvédelmet meg kell vizsgálni.
A nyomásszabályozó állomás helyisége és a külső falán lévő szerelvények az illetéktelen
behatás el ől biztonságosan elzárhaÍők egyenek.
l

A nyomásszabályozó állomás helyiségének kialakítása olyan legyen, hogy az abban lévő
berendezések és szerelvények jól hozzá'férhetők és jól láthatók, illetve megvilágíthatók
legyenek.

A nyomásszabályozó állomás - kivéve az aknás kivitelűt - padozata a kÖrnyező talajszintnél
legalább 15 cm-rel magasabb legyen.
A nyomásszabályozó állomás padozaÍa szikrát nem okozó anyagú legyen.
A csővezetékek fal-, padló- és fÓdémáttÖréseknél ne kapcsolódjanak mereven az
épÜletszerkezethez. A fÖdémáttÖrések a csapadék bejutása ellen védett kialakításúak
legyenek.

A legfeljebb 0,9 relatív sűrűségű gázokat továbbító nyomásszabályozo állomáson lehet
padlócsatorna. A padlócsatorna jól szellőző legyen, teljes felületén kÖnnyen leemelhető
fedőlapokkal legyen lefedve. Úgy legyen kialakítva és elhely ezve, hogy abba folyadék ne

juthasson.

2.3. Különálló

épüIet

Az épÜlet azoTSZ szerinti l. vagy ll. tűzállósági fokozatú legyen.
Ha a nyomásszabályozo.állomás gépészetiberendezéseit tartalmazo helyiséghez kÜlÖn
Üzemviteli helyiség (raktár, telemechanikai vagy kezelőhelyiség) kapcsolódik, akkor a két
helyiség kÖzÖtt l. ttlzállősági fokozat,j, gáztömÖr fal legyen.

Az épületnekaz OTSZ szerinti hasadó-nyíló felÜlete legyen'
Az épÜlet belmagassága legalább 2,60 m legyen.
Az épÜletnek legalább 0,8x1,85 m méretű, kifelé nyíló ajtaja legyen' A25 mz-nél nagyobb
alapterÜletű épÜletnek kÜlÖn vészkijárata legyen'
Az ablakokat kívÜlről legalább 5x5 és legfeljebb 15x15 mm lyukméretű acélháló védje.

2.4, Lemezszekrényes kivitel

A lemezszekrény megfelelő szilárdságú betonalaphoz legyen erősítve.
A lemez a várható mechanikai igénybevételeknekmegfelelő vastagságú és merevítésű
fémlemez legyen.
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2'5' Aknás kivitel

Aknás kivitelű nyomásszabályozo állomás legfeljebb 0,9 relatív sűrűségű gázok
továbbítására létesíthető.
Az akna pereme a kÖrnyező talajszintnél legalább 20 cm-rel magasabban legyen.

Az akna padozata vagy az erre a célra kialakított kezelőpódium az akna peremétől mérve
legfeljebb 1,5 m mély legyen.

Azaknazárofedele olyan kialakítású legyen, amely a csapadéknakaz aknába való bejutását
megakadályozza'
Azáro'fedél az akna teljes felületén segédenergia nélkÜl legfeljebb két személy
kÖzreműkÖdésével kÖnnyen nyitható legyen.

Azárofedél és a lejárat úgy legyen kialakítva és elhelyezve, hogy a lejárathoz csak a
zárőfedél teljes kinyitása után lehessen hozzájutni!

Az aknába megfelelo lejárási lehetőséget kell biztosítani (vaslétra vagy hágcsó).
A zárófedél és az akna pereme kÖzÖtt _ szellőzőnyílásként - a zárofedél teljes kerÜletén
legalább 1 cm rés legyen'

A padozat és afalazat a talajvíztől szigetelve legyen, a talajvíz, illetve a talaj nyomásának
biztonsággal ellenálljon.
A csóvezeték a faláttÖréseknél rugalmasan és gáztÖmÖren kapcsolÓdjanak a
falszerkezethez.
Ne legyen gáztÜzelésű fűtőberendezés az aknás kivitelű nyomásszabályoző állomáson.

Az aknába telepített biztonsági lefúvató vezetékéta szabadba kell kiszellőztetni.
2.6' Szabadtéri és fél_szabadtérikialakítás
Szabadtéri és fél-szabadtérikialakításúnyomásszabályozo állomás akkor létesítheto, ha a
gépészetiberendezések erre alkalmasak és a továbbított gáz a névleges Üzemi nyomáson
vízgózzel legfeljebb 263 K homérsékleten telített.

A gépészetiberendezéseket megtámaszto szerkezetek megfelelő szilárdságÚ beton
szerelől apon legyenek.
2.7 .

Épuletgépészetikövetel mények

A kÜlönálló épÜleten és lemezszekrényen legalább 2 db szellőzőnyílás legyen, amelyek vagy
alsó-felső szintű kialakításúak, vagy ellentétes égtájolásúak. Az ellentétes égtájolású
szellőzőnyílásoknak legalább az egyike felsőszintű legyen. A felsószintű szellőzőnyílás lehet
kÖzvetlenÜl a tetőszerkezet alatt, vagy tetószellőzoként kialakítva.
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A kÜlÖnálló épÜlet szellonyílásainak Összes szabad keresztmetszete legalább a helyiség
alapterÜletének 15

o/o-a

legyen.

A szellőzőnyílások a szabad

tér felől fix zsaluval, vagy legalább 5x5 és legfeljebb 15x15 mm
lyukméretű acélhálóval védve legyenek.

Ha a gépészetiberendezések kÖrnyezetállósága Vagy a továbbított gáz nedvességtartalma
szÜkségessé teszi, a nyomásszabályozó állomáson megfelelő fűtőberendezés legyen. Lehet
fűtőberendezés ajobb kezelhetőség érdekébenis.
Nem vonatkozik ez az előírás az aknás kivitelű nyomásszabályoző állomásra, amelyben
csak a hőntartást igénylő gépészetiberendezéseket kÖzvetlenÜl melegítő fűtoelemek
lehetnek.

A fűtőberendezés felÜleti hómérséklete legfeljebb 573 K lehet.

A gáztÜzelésű fűtőberendezés zárt égésterűés a nyomásszabályozó állomás belső terétől
gáztÖmÖren elválasztva legyen' Az égéstérajtaja a nyomásszabályozó
falán legyen, amelyen más nyílás vagy nyílászáro nincs.

állomás olyan kÜlső

2.8. Gépészetikövetelmények

A nyomásszabályozó állomáson legalább a kÖvetkező gépészetiberendezések és
szerelvények legyenekagáz áramlási iránya szerinti sorrendben'. elzárő szerelvény, szúrő,
biztonsági gyorszár, nyomásszabályoző, elzárő szerelvény' A nyomásszabályozó utáni
csővezetékhez biztonsági lefúvató szelep és kézi lefúvatóvezeÍék és nyomásmérő műszer
csatlakozzon. Ezen kívÜl a nyomásszabályozo állomáson a biztonságos és gazdaságos
üzemeltetéshez szÜkséges mennyiségű és minőségű mérőeszköz és kézi lefúvatóvezeték
legyen felszerelve.
2.9. E|záró szerelvények

Az elzáró szerelvények lehetőleg olyan kialakításúak legyenek, amelyeken egyértelműen
megkülÖnbÖztethető a nyitott vagy zárt helyzet. Az ennek a követelménynek nem megfelelő
záro szerelvényen a nyitott vagy zárt helyzetet jelzó tábla legyen.
2.10. Csövek és csőszerelvények

A csÖvek' az idomok és a szerelvények műszakijellemzői a várható igénybevételeknek
megfelelóek és a gyártó műbizonylatában szavatolva legyenek.
A repedésre hajlamos anyagból (pl. vasÖntvénybol) készÜlt idomok és szerelvények úgy
legyenek beépítve, hogy azokban a hőtágulás, a szerelési illesztések, a tartószerkezetek
mozgása, stb... miatt ne ébredjenek káros feszÜltségek.
Az acélcsÖvek hegesztési varratai és azacélvezetékekhegesztett kötései ne tartalmazzanak
olyan hegesztési hibákat, amelyek az anyagtulajdonságokat káros mértékben
megváltoztathatják.

A kÜlÖnböző Üzemi nyomású gázvezetékekhez csatlakozó lefúvató vezetékek egymással ne
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legyenek ÖsszekÖtve.

A lefúvató vezeték végződése csapadék ellen védett és olyan helyen legyen, ahol az
időnként kiáramló gáz a kÖrnyezetet nem veszélyezteti' A nagyobb, mint DN 25 méretű
lefúvató vezeték végzodésén,ha az esetleg gyújtóforrással kerÜlhet kapcsolatba (pl.
illetéktelen személy megközelítheti), visszalobbanás-gátló szerkezet legyen'

2. 1 1

.

N

yo máss zabály

oző

A nyomásszabályozó beépítésefeleljen meg a dokumentáció adatainak.
A nyomásszabályozó olyan statikus szabályozási osztáIyú legyen, hogy - agázellátő
rendszer egyéb jellemzőit is figyelembe véve - ahálozatban a gáznyomás bármely
gázterhelésen az MsZ7048 sorozat előírásainak megfelelo legyen.
A nagyobb, mint 50 kPa Üzemi nyomású hálózatot tápláló nyomásszabályoző nem lehet S 20
stati kus szabály ozási osztályú.
A nyomásszabályozo Z 10 vagy Z 50 zárónyomású legyen'
HN zajszint osztályú nyomásszabályozo csak azon a nyomásszabályozó
amelynek:

.
.

a kÜlÖnálló épülete Vagy aknája 25 méteres kÖrzetében;
lemezszekrénye vagy szabadtéri, illetve fél-szabadtériterÜlete 50 méteres kÖrzetében
személyek rendszeresen nem tartózkodnak, illetve tÖmegesen nem kÖzlekednek.

H 85 zajszint osztályú nyomásszabályozo csak azon a nyomásszabályozó
amelynek:

.
.

állomáson lehet,

állomáson lehet,

külÖnálló épÜlete vagy aknája 15 méteres kÖzetében;
lemezszekrénye vagy szabadtéri' illetve fél-szabadtériterÜlete 25 méteres kÖrzetében
nincs lakó vagy kommunális épÜlet nyílászárőja.

A nyomásszabályozó túllendÜlési osztálya jól illeszkedjen a szabályozott oldalon lévő hálőzat'
jellemzőihez.
2.'l 2.

Biztonsági gyorszár

A biztonsági gyorszár azMSZ239411 szerinti állítható gyorszár legyen. Zárási nyomásainak
beállítási tartománya a szabályozott nyomásnak megfelelő legyen.
A biztonsági gyorszár kialakítása és beépítéseolyan legyen, hogy a gáznyomás
nÖvekedését, illetve csÖkkenését a nyomásszabályozo utáni vezetékszakaszban érzékelje'
2.13. Biztonsági lefúvató szelep

A biztonsági lefúvató szelep a névleges Üzemi gáznyomáson gáztÖmÖren zárjon.
A nyitónyomás állítható legyen a névleges uzemi gáznyomás és annak legalább 1,S-szerese
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kozött.

Azárőnyomás legfeljebb 1 o

o/o-kal

lehet kisebb a nyitónyomásnál.

2.14. Gázszűrő

Az olyan elven műkÖdő szúrő, amelynek porleválasztása méretezhető (ciklon-rendszerű,
zsugorbronz betétes' stb... ) névleges gázterhelésen a 200 pm-nál nagyobb méretű
szennyeződéseket legalább 90 % portalanítási hatásfokkal válassza le.
Az olyan elven műkÖdo szűrő, amelynek porleválasztása nem méretezhető (pl.
mŰszálbetétes), úgy legyen kialakítva, hogy a szűrőbetétet befogadására alkalmas átÖmlő
keresztmetszet legalább a szűrő előtti vezetékszakasz belső keresztmetszetének S-szÖrÖse
legyen.

A szűrő beépítetthelyzetében legyen tisztítható. Ha a tisztításhoz a szűrőbetétet ki kell
emelni, akkor a zárofedél nyitása után a szűrőbetétkézzel, szerszám használata nélkÜl
kiemelhető legyen.

Ha a továbbított gáz a névleges Üzemi nyomáson vízgőzzel legfeljebb 263 K hőmérsékleten
telített, akkor a szűrőbetét olyan anyagú legyen, amely a nedvességet nem szívja magába.

A szűrőház legmélyebb pontján eltávolítható dugó vagy zárőfedél legyen'
A szűrő elott és után nyomásmérő műszer csatlakoztatására alkalmas csonk legyen.
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Az ellenőrzés és karbantartás célja és rendszere
Napi ellenőrzés
Havi diagnosztikai vizsgálat
Éveskarbantartás
Általános felÜlvizsgálat
Főjavítás, felújítás, rekonstrukció

Az ellenőrzés és karbantartás célja és rendszere

1.1. Az ellenőrzés és karbantartás célja a folyamatos gázszolgáltatás
nyom ássz abályző ál omások zavarmentes Üzeme ltetése által.

biztosítása a

l

1'2' Az ellenőrzés és karbantartás rendszere

.
.
.
.
.
.

heti ellenőrzés;
havi diagnosztikai vizsgálat;
éves karbantartás;

általánosfelÜlvizsgálat;
főjavítás, felújítás;
rekonstrukció.

2. Heti ellenórzés

-

2.1. Célja a nyomásszabályozó állomásokba beépítettberendezések műkÖdésének,
beállított értékeinekszemrevételezésseltÖrténő ellenőrzése.
2'2' Az ellenőrzést nyomásszabályzo állomásonként heti két alkalommal kell végrehajtani. A
műszaki vezető - ha szükségesnek tartja - egyes nyomásszabályozo állomások esetében
ennél gyakoribb ellenorzést is előírhat'
2.3. A napi ellenőrzést a gázdiszpécserek végzikazÜzemviteli részlegvezető által elkészített,
a műszaki vezető által jóváhagyott Ütemterv szerint.
2.4. Az ellenorzés során végrehajtandó feladatok.

o
.
.
.

á Í1}oÍTlásmérőkön mutatott értékekleolvasásával le kell ellenorizni és rÖgzíteni kell a
be- és a kilépő nyomásértékeket;
meg kell gyóződni a beépítettelzáró szerelvények Üzemelés szempontjából
szÜ kséges nyitott, letve záft. állapotának megfe el őségéről
le kell ellenőrizni a biztonsági gyorszárak nyitott állapotát;
ahol a szűrőkÖn a nyomáskÜlÖnbség mérésekiépített,le kell ellenőrizni az elrakódás
i l

l
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mértékét;
á [e$iSztrálo műszerek ellenőrzését el kell végezni, amennyiben rendellenesség
tapasztalható (elfogyott a papír, kifogyott a tinta, nem mér a mŰszer, stb...) jelezni kell
a műszerész csoportvezetőnek, aki a szÜkséges intézkedéseketmegteszi;
szivárgásellenőrző műszerrel ellenorizni kell az Összes menetes és karimás kÖtés
gáztÖmÖrségét;
ellenőrizni kell atŰzoltő készülékés az itt tárolandó dokumentáció meglétét;
ellenőrizni kell a nyomásszabályző állomás jelzőÍábláinak és kerítésénekmeglétét,
val am nt sérulésmentességét.
i

2.5. Az ellenórzés tényétés megállapításait a Nyomásszabályző Ellenőrzési
JegyzőkÖnyvben kell rÖgzíteni.

3. Havi diagnosztikai ellenőrzés

Célja az územelo és a tartalékágon a műkÖdóképesség, és a beállított értékek
pontosságának el enőrzése, rejtett h baforrások feltárása.
3.1 .

l

i

3.2. Az ellenőrzést nyomásszabályző állomásonként havi 1 alkalommal kell elvégezni, az
Üzemviteli részlegvezető által elkészített,a műszaki vezető általjóváhagyott ütemterv szerint
(karbantartási részlegvezető utasítása szerint).

3'3' Az ellenőrzést a gázÜzemi karbantartó csoport végzi.
3.4. Az ellenőrzés során végrehajtandó feladatok:

.
.
.
.
o
.
.
.
o

el kell végezni azÚzemelő és a tartalék ágakba építettnyomásszabályozők kilépő
nyomásértékeinek ellenőrzését, a beszabályozási adatlapon szereplő értékeknek
megfelelő beáll ítását;
meg kell vizsgálni a szabályoző mozgó alkatrészeinek műkodóképességét,le kell
takarítani és be kell olajozni azokat;
le kell ellenőrizni az Üzemelő és a tartalék ágakba beépítettbiztonsági gyorszárak alsó
és felső zárási nyomásértékeinek megfelelőségét, el kell végezni a beszabályozási
adatlapnak megfelelő beállításukat,
meg kell vizsgálni, hogy az Ütokalapács leesése után a gyorszár lezár-e, a beépített
nyomásmérón ellenőrizve a gyorszár utáni szakaszon alezárást kÖvetően a nyomás 3
perc megfigyelési ido alatt nem változhat;
á $}Ol'szár mozgó alkatrészeit meg kell tisztítani és le kell olajozni;
ellenőrizni kell a biztonsági lefúvatók műkÖdoképességét;
le kell ellenőrizni a nyomásmérők ''0'' pontját és a hitelesítésérvényességét,a nem
megfelelő műszert ki kell cserélni;
ellenőrizni kell a regisztrálók állapotát, a szÜkséges javításokat, tisztításokat,
olajozásokat el kell végezni;
?Z elzáro szerelvények tÖmszelencéinek ellenőrzését és szÜkség szerinti
utántÖmítésétel kell végezni'

3'5. Az ellenőrzés tényétés megállapításait a Nyomásszabályozó Ellenőrzési
JegyzőkÖnyvben kell rÖgzíteni.
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4. Eves karbantartás (TMK)
4.1. A karbantartás célja, hogy a technológiai berendezések és készÜlékekszétszerelésével,
átvizsgálásával, a kopott alkatrészek cseréjévelmegelőzzuk a berendezés meghibásodását,
b zton s á g os ab b á tév e ezzel a gázszol g á tatást.
l

i

4.2. A karbantartást legalább 2 fő karbantartó és 1 fő műszerész végzi'
4.3. A nyomásszabályoző
alatt kell elvégezni.

állomások TMK-át lehetőség szerint az éves földgáz TMK ideje

4'4. A karbantartás megkezdése előtt az Üzemviteli részlegvezető kÖteles az ''Engedély
beszállással végzett munkához'' című nyomtatványt kitÖlteni. A munkát az abban rÖgzített
feltételek mellett azelőírt műveleti sorrendben kell elvégezni.
4.5. Az éves karbantartás alatt végrehajtandó feladatok
4.5' 1' Elzárő szerelvények karbantartása

.
.

4.

A nyomásszabályzó állomásokon alkalmazott golyóscsapok karbantartást nem
igényelnek. A TMK alatt meg kell győződni a gáztÖmÖr zárásrol. A nem megfelelő
elzárőt ki kell cserélni
Szelepek és tolózárak karbantartásánál meg kell győződni a tÖmszelencék
gáztÖmÖrségéről, szükség szerint meg kell huzni vagy újra tÖmíteni. Le kell ellenőrizni
a gáztÖmör zárást, ha nem megfelelő, akkor szétszedést kÖvetően a tÖmítő felÜleteket
fel kell csiszolni, vagy azelzárót ki kell cserélni'

5.2. Nyomássz aoáty oz:órka rbantartása.

.

A TMK alkalmával a nyomásszabályzót szét kell szedni. Meg kell győződni a
tÖmítőfelÜletek épségérolés tisztaságáról, a membránok állapolárol, a mozgó
alkatrészek kopásának mértékéről.A kopott alkatrészeket ki kell cserélni, a
berendezést ki- és le kell tisztítani, a mozgő alkatrészek kenésétel kell végezni. Meg
kell gyóződni a szabályző gáztÖmör zárásáről.

4'5'3. Biztonsági gyorszár karbantartása

.

A TMK alkalmával a gyorszárat széi kell szedni. Meg kell győződni a tÖmítőfelületek
épségérolés tisztaságáról, a membránok állapotáról, a mozgó alkatrészek kopásának
mértékérol.A kopott alkatrészeket ki kell cserélni, a berendezést ki- és le kell tisztítani,
a mozgó alkatrészek kenésétel kell végezni. Meg kell győzódni a gyorszár gáztÖmÖr
zárásáról'

4'5.4. Biztonsági lefúvatók

.

A biztonsági lefúvatót le kell szerelni, szét kell szedni és ki kell tisztítani. Ha
szÜkséges be kell csiszolni. A lefúvási értéketpróbapadon be kell állítani.
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4.5'5. Gázszűrők

.

A gázszŰrőket szét kell szedni, ki kell tisztítani, és ha szÜkséges a szűroelemeket

ki

kell cserélni.

4.5.6. Muszerek karbantartása

.

A beépítettgázmérők és regisztrálók kalibrálását el kell végezni. A nem megfelelő
műszereket ki kell cserélni'

.

Az esetleg beépítettmennyiségmérők kalibrálását el kell végezni.

4.6. A TMK befejezésétkÖvetően végrehajtandó feladatok

.

Az Összes kÖtést és tÖmszelencét Üzemi nyomáson habzőszeres próbával ellenőrizni
kell.

.

A beszabályozási adatlapnak megfeleloen be kell állítani a kimenő gáznyomás és a
biztonsági gyorszár előírt értékeit.

4.7. A bizonylatolás a Nyomásszabályző Üzembehelyezési és Karbantartási JegyzőkÖnyv
kitÖltésével tÖrténi k.

s. Általános fel ülvizsgál at

Legalább tíz évenként el kell végezni a gáznyomás szabályző készÜlékműszaki
felÜlvizsgálatát a technológiai berendezés készÜlékeinés tartozékain, szerelvényein, azok
teljes szétszereléseután.
5.1 .

5'2. A felÜlvizsgálatot az évente végzett karbantartások során kell végezni.
5'3. A végrehajtás során vizsgálni kell:

.
.
.
.

műkÖdőképesség, elhasználódottság;
beszabályozási értékekpontossága;
tartozékok, szerelvények megfelelósége;
műszaki megfelelőség(alkalmasság).

5'4' A felÜlvizsgálatot a karbantartó csoport végzi az üzemviteli részlegvezető jelenlétében'
5.5' A bizonylatolás a Nyomásszabályzó

FelÜlvizsgálati Jegyzőkonyv kitÖltésével tÖrténik.

6. Főjavítás' felújÍtás, rekonstrukció
6.1. Az általános felÜlvizsgálat megállapításaitól függoen végrehajtandó műveletek, amik
érinthetik a nyomásszabályző állomás egyes fő egységeit vagy egészétis, a kÖvetkezők
lehetnek:

4ls
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.
.
.

főjavítás;
felújítás;
rekonstrukció.

6.2. Amennyiben afő részegységek (nyomásszabályozo, gyorszár, biztonsági lefúvató)
kiszerelését és a teljes nagyjavítását kÖvető visszaszerelésétvégezzuk el, fójavításról
beszélÜnk'

6.3. Ha valamely fő részegység cseréjétkell elvégezni, felújítást végzÜnk.
6.4. Amennyiben a nyomásszabályoző állomás állapota, illetve a beépítettberendezések
műszaki állapota indokolja, a teljes nyomásszabályoző elbontását és új berendezés
telepítésétkelI elvégezni' Ekkor rekonstrukcióról beszélÜnk, melyet a műszaki vezető
elóterjesztése után az úgyvezető igazgató rendel el.
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címlap-mind Az QERG Kft. Technológiai Utasításai Kiadás: A
kötet TU-c Gázfogadó és nyomásszabályozó állomások
Módosítás: 2
feiezet c
os.Tyomásszabályoző állomások robbanásveszélyes terében . Kiadva
:2013'12.20.
-_--'üzemelő
villamos berendezések felülvizsgá|ata, karbantartása '''--'1.

2.
3.
4'

Általános előírások
FelÜlvizsgálatok
Karbantartás
Robbanásvédelmidokumentáció

t. Átalanos előírások
1'1. Az OERG Kft. terÜletén azon objektumokban, ahol robbanásveszélyes terek
alakulhatnak ki - ilyenek elsősorban a gázfogadó és a nyomáscsokkento állomások kizárolag azMSZ EN 60079 szabványban meghatározott, az adott zőnában alkalmazható
kivitelű berendezések telepíthetok és Üzemeltethetők.
1'2. A beépítettés mobil robbanásbiztos kivitelű villamos berendezésekről nyilvántartást kell
vezetni és időszakosan felül kell vizsgálni azokat'
1.3.

A berendezések felÜlvizsgálatát és a nyilvántartások vezetéséta robbanásbiztos

berendezés karbantartó végzi.

1'4. Új robbanásbiztos villamos berendezés beszerzését az uzemviteli részlegvezető köteles
jelezni a robbanásbiztos berendezések karbantartójának, aki nyilvántartásba veszi azokat'
2. Felülvizsgálatok
2.1' A felÜlvizsgálat végrehajtásának 3 fokozata van:
D: részletes; G: közeli; V: vizuális.

2.2' Minden új berendezést Üzembe helyezése elótt ''D'' tipusú - részletes - felülvizsgálatnak
kell alávetni, majd azt évente meg kell ismételni.
2'3. Valamennyi robbanásbiztos villamos berendezést félévente ''C'' tipusú - közeli vizsgálatnak, negyedévente pedig 'V'típusú- vizuális felÜlvizsgálatnak kell alávetni.

2.4. Abban a negyedévben, amelyben a közeli, illetve a részletes felÜlvizsgálat megtörténik,
nem kell vizuális vizsgálatot végezni.
2.5. Abban a félévben, amelyben a részletes felülvizsgálat megtorténik, közeli vizsgálatot
nem kell végezni.
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2'6' A feltilvizsgálatok során végrehajtandó feladatokat az alábbitáblázatok tartalmazzák:

"d" ex "g"
Avizsgálatfokozah, D c V D c v

Környezet eIlenőrzése

ex

1. A gyártmány megfelelően védett a korróziótól, az időjárás hatásaitÓl, a
rázkódástÓl és más káros tényezőktől?

2' Nincs káros

por- és más szennyeződés, lerakódás?

XXX XXX
XXX XXX
X

3. A villamos szigetelés tiszta és száraz?

Gyártmány ellenőrzése

exttdtt

exttgtt

2. Az alkalmazási csoport megfelelő?
3. A gyártmány homérsékleti osztálya megfelelő?

DCV
XXX
XX
XX

DCV
XXX
XX
XX

4. A gyártmány áramköreinek azonosítása megfelelő?

X

X

X

X

A vizsgálat fokozata:

1. A gyártmány megfelel-e a térségbesorolásának?

5. A gyártmány áramköreinek azonosítói rendelkezésre állnak?

6' A tokozás, azüvegek, az i.iveg-fém tömítések és tömítoanyagok
kielégítőek?
7. Nincs jogosulatlan módosítás?
8. Nincs szemmel láthatÓ jogosulatlan módosítás?

9. Csavarok, vezetékbevezető eszközök (közvetlen és közvetett) és
lezáro elemek megfelelő típusúak,sértetlenek és nincsenek
kilazulva?
- fizikaí ellenőrzés
- vizuális ellenorzés
10' A peremek csatlakozó felülete tiszta és sértetlen, a tömítések - ha
vannak - kielégítoek?
11. A peremek közötti rés mérete a megengedett legnagyobb értéken
belül van?
12. Alámpák teljesítménye, típusa és a beállítása megfelelő?

XXX XXX
XXX XXX
XX

XX

XX

X

X

X

X
X
X

XX

13. A villamos csatlakozások szorosak?
14. A tokozás tömítései kielégítőek?
15. A tokozott kapcsoló és a légmentesen tömített eszközök

Berendezés ellenőrzése

sértetlenek?

A vizsgálat fokozata:

2. Avezetéken nincs szemmel

láthatÓ sérülés?

3. A vezetékcsatornák, profilcsövek és védőcsÖvek tömitése kielégítő?
2117

XX

XX XXXX
ex "d"

ex

ttett

DCV DCV
X

1. A vezeték típusa megfelelő?

XX

X

XXX XXX
XXX XXX

C
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4. A végelzárÓ- és vezetékdobozok kiöntése megfelelő?
5. A védőcső rendszer és a Vegyes rendszerrel összekötó elemek
sértetlenek?
6. A fÓldelés csatlakozásai, beleértve bármilyen helyi (kiegészíto)
földelés csatlakozásait is, kielégítőek?

06.doc

X

X

X

tlíil?i,:'::["Jffi'.. * ^ ^ * ^

7. Azárlati hurokimpedancia (TN-rendszerek) Vagy a foldelési ellenállás

kielégítőek?
8. A szigetelési ellenállás kielégítő?
(lT-rendszerek)

9. Az Önműködő villamos védelmi eszközök
értékhatáron belÜl

műkÖdnek?

a megengedett

10' Az önműködő villamos védelmi eszközök beállítása megfelelő
(automatikus visszaállítás az 1-es zÓnában

tilos!)
11. pE alkalmazás kÜlönleges feltételei (ha vannak) teljestilnek?
12' A használaton kívülivezetékek véglezárása megfelelő?
13. A nyomásálló peremek illeszkedő felÜleteihezközeli

akadályok

megfelelnekazMszEN600T9-14-nek?

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

XXXXX

^

X

Megjegyzés: Az ''e'' és ''d'' védelmi módot is tartalmazó gyártmány ellenőrzéseit a két oszlop
egyesítése adja.
2.7

' AfelülvizsgálatokrÓl a vizsgálat végrehajtója felülvizsgálati naplÓt és jegyzőkönyvet

köteles felvenni.

3' KarbantaÉás
3'1' A felulvizsgálatok során megállapított hiányosságokat meg kell szűntetni. Ennek során
elsősorban alkatrészcseréket kell alkalmazni. Csak olyan alkatrészeket szabad beépíteni,
amelyek mindenben megfelelnek a gyártmányon alkalmazott. eredeti alkatrészeknek'
Elsősorban olyan alkatrészcseréket kell alkalmazni, amely a gyártmány gépkönyvében
szerepel, vagy az eredeti gyártÓ által gyártott és műbizonylattal ellátott alkatrész.
3.2. A karbantartás során vigyázni kell, hogy a gyártmány védelmi mÓdja változatlan
maradjon.

3'3' Hajlékony vezetéket javítani tilos' SérÜlésesetén azonnal ki kell cserélni.
3.4. karbantartás során a gyártmányokat meg kell tisztítani. port és egyéb káros anyagokat el

kelltávolítani'

3.5. A sérült tömítéseket ki kell cserélni'

3'6. A korróziót meg kell szÜntetni. A korróziÓ elleni bevonatokataz eredeti anyaggal helyre
kell állítani.
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3.7. NyomásállÓ tokozás résfelületeit meg kell tisztÍtani, és az illeszkedő felÜleteket nem
agresszív zsírral be kell kenni.
3.8. Nyomásálló tokozás speciális csavarjait korrózió mentesíteni kell és nem agresszív
zsírral be kell kenni.
3.9. Az érintésvédelmiés villámvédelmi berendezések csatlakozóit meg kell tisztítani és a
csatlakozásokat helyre kell állítani.
3.10. A feliratokat meg kell tisztítani, esetleg felújítani,jól láthatóvá tenni.
3.1 1'

A karbantartás során meg kell tartani az MSZ EN 60079-17 sz' szabvány előírásait is.

4. Robbanásvédelmi dokumentáció

1. Bevezetés

A

3/2003. (lll. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes
környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről előírásainak
alkalmazása céljából a társaság jelen dokumentációban foglalja össze a munkáltatÓra hárulÓ
fe le lősségek teljesítéséhez szü kséges ntézkedéseket.
i

pe. OERG Kft. által végzett tjzemeltetési tevékenység során,

a

potenciálisan
robbanásveszélyes környezetben
robbanásveszélyes környezetben történő
munkavégzések (továbbiakban gázveszélyes munka) követelményeinek szabályozására
valamint a robbanÓképes légtérkialakulásának és a robbanás megelőzésére,elhárítására
vonatkozó szabályozások és előírások elsődlegesen ezen dokumentációban találhatóak.
A technologizált és a biztonságos munkavégzés ezen dokumentáciÓban a minóségirányítási
rendszer dokumentumaiban valamint a technológiai utasításokban elóírtak betartásával
biztosítható

és a

2. Hivatkozások

a

potenciálisan robbanásveszélyes
3l20a3. (lll. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet
környezetben lévő mun kahelyek min imál is mu nkavédelm i kÖvetelményei ről

rendelet a

potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő
alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

812002. (ll. 16') GM

80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gázeloszto vezetékek biztonsági követelményeiről
Gázelosztó Vezetékek B iztonság i Sza bá ly zata közzétételéről

és a

éviXClll. törvény a munkavédelemről
5/1993. (Xll' 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XClll. törvény egyes
1993.

rendelkezéseinek vég rehajtásárÓl
65/1999. (xu. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történó egyéni védőeszköz
használatának mi nimális biztonság i és egészségvédelmi követelményeiről
412002' (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építésimunkahelyeken és az építési
folyamatok során megvalósítandó m inimális m unkavédelm i követelményekről
411,7
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(Xll' 3.) SzMM rendelet az egyéni védőeszkozök

megfelelőségének tanúsításárÓl
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kÖvetelményeiről és

1996' éviXXX|. törvény atŰz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
28l2u1. (lX.6.) BM rendelet azországos Tűzvédelmi Szabályzatrol

MSZ-09-57.0033-1990 Munkavédelem. Veszélyes berendezésekben beszállással végzett
munkák biztonságtechnikai kÖvetelményei

MsZ EN

1127-1

Robbanóképes közegek' Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem.

rész: Alapelvek és mÓdszertan

1.

MSZ EN 13237 Potenciálisan robbanásveszélyes környezetek' A potenciálisan
robbanásveszélyes környezetekben való használatra tervezett berendezések és védelmi
re ndszerek sza kkifejezése i és m eg hatá rozás u k
MSZ EN 60079-0 Villamos gyártmányok robbanóképes gázkozegben' Áftalános
követelmények
MSZ EN 60079-10 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegben. A
robbanásveszélyes térségekbesorolása
MsZ EN 60079-10-1 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegben.
RobbanÓképes közegek. 10-1: rész: Térségekosztályozása. Robbanóképes gázközegek
MSZ EN 60079-14 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. Villamos
berendezések létesítéserobbanás-veszélyes térségekben(a bányák kivételével)

3. Fogalom meghatározások
Robbanóképes légtér:az éghető gázok, gőzök, ködök (aerosolok) vagy porok levegővel
alkotott olyan keveréke, amelyben normál körÜlmények között, gyújtóhatásra az égés
átterjed az egész keverékre;

Potenciálisan robbanásveszélyes környezet:
robbanóképes légtérkialakulhat.

Védőtávolság:

a

a

munkatérnek

az a

része, ahol

gázvezeték építményektől,nyomvonalas létesítményektől és más

objektumoktól meghatározott távolság [m], amely biztosítja állaguk kölcsönös
lehetővé teszi biztonságos Üzemelésüket [80/2005. (X. 11.) GKM rendelet].

Biztonsági övezet:

a

megóvását, és

gázelosztó vezetékek biztonságos üzemeltetésére előírt

védőtávolságokon belÜli tér [80/2005' (X. 11.) GKM rendelet].

Védőzőna: szabadban elhelyezett felszíni berendezésekhez kapcsolódo, a gázkíáramlás
módjának és valÓszínűségének figyelembe vételévelkialakított, kijelölt tér. A védőzóna tere
magában foglalja a robbanásveszélyes zÓnákat [80/2005. (X. 11.) GKM rendelet].
Robbanóképes légtér:az éghető gáz levegóvel alkotott olyan keveréke, amelyben normál
környezeti viszonyok között, gyújtóhatásra az égésátterjed az egész keverékre (MsZ EN
60079-1 0).

Nem robbanásveszélyes térség:az a térség,amelyben robbanóképes gázkozeg várhatÓan nem fordul elő olyan mértékben,hogy az a gyártmányok kialakításával, telepítésévelés
használatával kapcsolatosan különleges óvintézkedést igényelne (MSZ EN 60079-14), azaz
jelen dokumentáció értelmezésébenNem veszélyes az a tér: amelyben a mérhető
s/r7
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legnagyobb gázkoncentrácíó 0,0'l tf. % alatti, így bármilyen munka végezhető.

Szabadtér: helyiségnek nem minősÜlő térség- beleértve a nyitott fedett tereket -, ahol

te rme

lést, raktá rozást vagy ezekhez kapcso

lód ó

tevékenységetvégeznek.

Normál üzem: olyan állapot, amikor a berendezés a tervezési jellemzőinek határértékein
belül üzemel (MsZ EN 60079-10)' A gázelosztó vezetékhálózat és a hozzá tartozÓ
technolÓgiai berendezések (rendszer) tekintetében tervezési jellemző, illetve paraméter a
gáztömör

üzemelés, vagyis ez a normál üzemállapot.

Rendellenes Üzemállapot: olyan állapot, amikor a berendezés a tervezési jellemzoinek
határértékeitmeghaladó mÓdon üzemel. A gázeloszti vezetékhálózat és a hozzá tartozo
technolÓgiai berendezések (rendszer) tekintetében rendellenes Üzemállapotban
gázszivárgás van, vagyis a tervezésijellemzőt, illetve paramétert meghaladÓ módon történik
az üzemelés.

Elárasztási zóna: gázkiáramlással járó rendellenes üzemállapot esetén kialakult olyan

robbanásveszélyes kÖrnyezet, amelyben a mérheto legnagyobb gázkoncentráció 0,01 tf.
feletti. Az elárasztási zóna magában foglalja a veszélyeztetett zónát.

%

Veszélyeztetési zőna: gázkiáramlással járó rendellenes üzemállapot esetén kialakult olyan
robbanásveszélyes környezet, amelyben a mérhető legnagyobb gázkoncentráció az 1 tt' oÁot meghaladja. A veszélyeztetett zőna kialakulása esetén számítani kell a robbanÓképes
légtérkialakulás ára, ezért a zőna határán belÜl tartÓzkodni és munkát végezni tilos
!

Beszállással végzett munka: beszállással végzett munkának minősÜl minden olyan
tevékenység,amely a berendezésen behajlással vagy annak belsejében valÓ tartózkodással
végezhető, ha ezt a teret-emberi tartózkodásra nem tervezték (MSZ-09-57.0033-1990).
A zóna kiteriedése: a kibocsátó forrástól bármilyen irányban mért távolság addig a pontig,

amelynél a gáz és a levegő keveréke az alsó robbanási határ alatti értékrehígul fel (MSZ EN
60079-10).

Alsó robbanási határ (ARH}: az éghető gáznak azon koncentrációja a levegőben, amely
alatt a gázközeg nem robbanóképes (MSZ EN 60079-10).

Felső robbanási határ (FRH}: az éghető gáznak azon koncentráciÓja a levegőben, amely

fölött

a gázközeg nem robbanóképes (MSZ EN 60079-10).

Robbanásveszélyes állapot az ,,A" Vagy ,,B'' tűzveszélyességi osztályba tartoző anyag
olyan mennyiségben valo jelenléte, valamint előfordulási módja, állapota, mely esetén az
égés,robbanás feltételei közÜl legalább még az oxigénkoncentráció Vagy a gyújtási energia
adott.

Közvetlen tűz_ vagy robbanásveszély: az égésfeltételei kÖzül egy kivételévelmindegyik
adott, és várható, hogy a hiányzó égésifeltétel bármelyik pillanatban létrejöhet' ezáltal nem
kívánt tűz vagy robbanás következhet be.

Gázkoncentráció érzékelőműszer: olyan mérőeszköz, amely a fÓldgáz-levegő elegy
koncentráció határérték elérésekorjelzést ad a kezelőjének. A műszernek a
6t1,1
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méréstartományában meghatározott értékhez(gyárilag beállított 20% ARH, Vagy a kezelő
által beállított érték)rendelt riasztási funkciója van. Robbanásveszélyes környezetben nem
alkalmazható.

Gázkoncentráció mérő műszer: olyan mérőeszköz, amely a földgáz-levegő elegy
koncentrációjának megfelelő értéketa kezelo számára leolvasható módon kijelzi'
Robbanásbiztos védelmi móddal rendelkezik, amelyet tanúsítás igazol Szabad és zárt
térben egyaránt használható gázkoncentráciÓ mérésére.A műszer a méréstartományában
meghatározott értékhez(gyárilag beállított 20% ARH, Vagy a kezelő által beállított érték)
rendelt riasztási funkcióval rendelkezik.

4. A földgáz (metán) fizikai_kémiai jellemzői és az azokból eredő hatások

értékelése

A földqáz fizikai és kémiai tulaidonsáqai:
Szintelen, szagtalan, gáz halmazállapotú, éghető anyag'
Forráspont: - 161 "C
Gyulladási hőmérséklet: 595'C
Alsó robbanási koncentráció: 5 tÍ %
Felső robbanási koncentráció: 15 tÍ o/o
Relatív sűrűség: 0,56 - 0,75 g/cm3 (15 oC -on, 101325 Pa-on)
Fűtőérték: 34,00 - 37,7 MJ/Nm3

Tűzveszélyességi osztályba sorolása: ,,Fokozottantűz- és robbanásveszélyes''. Jele: A
5. A kockázatok értékelése'a munkabiztonsági és munka_egészségÜgyi
szem pontból várható veszélyek:
M u

A

nka-egészség Ü g yi szem pontbó l várh ató veszély a f öldgáz belélegzése'

foldgáz belélegzése 5 tf % alatt nem mérgező. Nem tartalmaz jelentős mérgező
komponenst. A zár7 térben történő hosszúidőn keresztljl való belégzése,ha a levegot

-

kiszorítja fulladást okoz (aknában, pincében, zárt helyiségben).
llyen típusúrosszullét esetén azonnal orvost, mentőt kell hívni. A sérÜltet friss levegore kell
vinni, kényelmes helyzetbe le kell fektetni, szoros ruhadarabjait meg kell lazítani. AkadozÓ
légzésnél,légzés-kimaradáskor azonnal légzéstámogatást, Vagy lélegeztetókészÜléket,
lehetőség szerint oxigén-belélegeztetéstkell alkalmazni.
Tilos vizet, Vagy egyéb folyadékot itatni, ha fennáll az eszméletvesztés veszélye, a sérÜltnek
görcsei vannak Vagy eszméletlen. Eszméletvesztés veszélye esetén a sérÜltet rögzített
oldalfekvésbe kell elhelyezni és azonnal mentőt kell hívni a sérÜlt személyhez.

Munkabiztonsági szempontból várható veszélyek:

A

nyomás alatt lévő gázellálo rendszer veszélyesnek minősÜl abban

az esetben

iS,

amennyiben a normál Üzemál}apot állfent.
normál Üzemállapotot jellemző paraméterek határértékeit meghaladÓ eltérések esetében
rendellenes üzemállapot, azaz Üzemzavar léphet fel.
A rendellenes Üzemállapot jellemző veszélyforrása lehet a földgáz és a levegő elegyéből
létrejövő robbanóképes légtér.

A

A

földgáznak (veszélyforrás)

a

környezetbe
7lr"/

(a gázelosztÓ hálőzat

környezetében a
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technolÓgiai berendezések környezetében, építményekbenés azok környezetében) kerÜlése
és terjedése.
Robbanásveszélyes környezet alakulhat ki.
Elárasztási zőna, Vagy Veszélyeztetett zőna (robbanóképes légtér)alakulhat ki.

A vezeték hálozat megbontása során fellépő elektrosztatikus jelenség.

Az Üzemeltetési, karbantartási' üzemzavar elhárítási tevékenységsorán fellépő gyújtóhatás.
A beszállással történő munkavégzés.
Beszállással végzett munkának minősÜl a nyomásszabályzó állomásokban (épÜletes kivitel
esetén belépéssel, szekrényes esetén behajlással) gázkiáramlással egyÜtt járó művelet
elvégzése.
Zárt aknákba való beszállás előtt, az akna fedlap eltávolításával, az aknát alaposan ki kell
szellőztetni.

A nyitott munkaárokban végzett munka nem minősül beszállással végzett tevékenységnek'
Nem tekinthető zár1 aknának a tolÓzárakna, amennyiben teljes felÜletéról eltávolították a
fedlapot, ilyenkor nyílt munkaárokként kezelendő.
Nyitott munkaárokban történő munkavégzéscsak abban az esetben minősÜl beszállással
végzett munkának, ha a munkaterület természetes szellózés által nem veszély mentesíthető
és így a teljes munkaterÜleten huzamosabb ideig a gáz jelenlétévelszámolni kell'

Aú. előzőekben részletezett

és felsorolt

kockázatok felméréseés értékeléssorán

meghatározhatő a tevékenységek két fő csoportba történő besorolásának lehetősége:

1' A normál ljzem állapot esetén amikor nincs gázkiáramlás akkor a

munkavégzés
potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történik. Ekkor a tevékenységhatára nem
lépi túl a biztonsági övezetet és a védőzőnát.

2' A rendellenes üzemállapot esetén amikor nem Üzemszerűen létrejövő

gázkiáramlás

történik. Ekkor a munkavégzés robbanásveszélyes környezetben torténik.

A biztonságos

munkavégzéshez szÜkséges intézkedések és a követelmények kidolgozása
során alkalmazott koncepció lényeges eleme a kockázatok és veszélyek feltárása és ezek
elkerÜlése illefue minimális (elfogadható mértékű)szintre csökkentése.
Ennek megfelelően értékelttényezők az alábbiak'
o gázvezeték hálozat és tartozékai elemeinek értékeléseés a terek, zőnák
meghatározása (a veszélyes környezet kialakulásának és fennmaradásának
valószíniÍsége, annak időtartama)'
A veszélyes környezetben alkalmazható technolÓgiák és munkaműveletek valamint ezek
elvégzéséhez szü kséges létszá m meg határo zása.
Az elosztÓrendszerben és a munkavégzéssorán alkalmazott berendezések, szerelvények,
anyagok, munka- és védőeszközök'
A gyújtÓhatások, gyújtóforrások értékelése.
Az estelegesen bekövetkező következmények és károk értékelése.

A

Az értékeléseredményeként deklarált megállapítások és intézkedésielvek:
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olyan technológia és műveletek alkalmazása, amellyel a földgáz környezetbe

lése megakadályozhatÓ.
olyan technológia és műveletek alkalmazása, mellyel a foldgáz és levegő
keveredése a technoligiai rendszeren megakadályozható.
olyan technológia és műveletek alkalmazása, mellyel a környezetbe kerÜlt
földgáz veszélytelen mértékűrevaló hígításabiztosítható, a munkavégzés
helyén a robbanóképes légtérkialakulása megakadályozhatÓ.
olyan technológia és mŰveletek alkalmazása, mellyel a környezetbe kerÜlt
földgáz szervezett elvezetése és meghatározott esetekben annak elégetése
biztosítható,
munkavégzés helyén
robbanóképes légtérkialakulása
megakadályozható'
olyan technológia és műveletek alkalmazása, amellyel a munkavégzés
helyszíne és annak környezete felÜgyelet alatt tartható, ellenorizhető.
olyan ellenőrzés (légtérellenőrzés)biztosítása, mellyel a veszélyeztetett
zonában torténő m unkavégzéselkerül hető.
olyan mértékűlétszám alkalmazása, mellyel a technológiai és munkaműveletek
biáonságosan és az előírtminőségben elvégezhetők, a munka irányítása és
ellenőrzése biztosított.
olyan technológia, műveletek, berendezések és eszközök alkalmazása,
amellyel a technológiai rendszeren belül és/vagy kívül kialakult veszélyeztetett
zÓnában gyújtÓforrás ne alakulhasson ki, illetve ne kerülhessen be.
olyan védelmi intézkedések,korlátozások, elkerítésekalkalmazása, mely az
kerü

a

o
o
o
o
o
o
o
o

a

esetlegesen mégis kialakuló robbanásveszélyes környezetben, Vagy
veszélyeztetett zónában való véletlen, Vagy illetéktelen tartózkodás

biztonságos megelőzésére, mielőbbi megszüntetésére alkalmas
olyan védelmi intézkedések, eszközök, védőeszközök alkalmazása, mely az
esetlegesen bekövetkező robbanás hatásainak, káros következményeinek
csökkentésére alkalmasak.
munkavállalók
olyan képzésiés oktatási rendszer kialakítása ahol
készségszintű
technológiák
és
mijveletek
elsajátíthatják az alkalmazott
használatát és megfelelő kompetenciát szerezhetnek.
olyan ellenőrzési és megelőzési módszerek alkalmazása amelyek hatására
megelőzhető a rendellenes Üzemállapot kialakulása

a

6. A munkáltató általános feladatai

A munkáltató által meghozott intézkedések célja, hogy az egészségetnem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzéscéljából műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel a
robbanóképes légtérkialakulás át megelőzze.

Az egészségetnem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekébenaz intézkedések
végrehajtását rendszeresen ellenorizni kell, kÜlÖnösen akkor, ha a potenciálisan
robbanásveszélyes környezetben lévo munkahelyen a robbanóképes légtérjellemző
tulajdonságaiban (pl. szellŐzés mértékénekváltozása, éghetŐ gázkoncentráciÓ, gáz relatív
sűrűsége) változások következtek vagy következhetnek be.

A fentiek biztosítása érdekében a munkáltati az alábbi intézkedéseket foglalja dokumentált
eljárásba.

6.1. A robbanásvédelmi dokumentáció elkészítéseés rendelkezésre állása
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A

312003' (lll. 11.) FMM-ESzCsM rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően és a
8012005. (X' 11.) GKM rendelettel összhangban történik a dokumentáció összeállítása és
aktuá is állapotban torténő rendelkezésre állása.
l

6.2.

Az

A

technologizálás

elosztói engedélyesi tevékenység rendszer szintű szabályozása,

tevékenységektech nolog izálása.

a

mtiszaki

során az alkalmazott berendezések, eszközök,

anyagok,
munkaműveletek' eljárások, létrehozott objektumok, műtárgyak, stb. egymásra gyakorolt
hatásait is figyelembe vevő, az összehangolt rendszerben valÓ alkalmazhatóságot biztosító
szabály ozás kerü lt meg-határozásra'
A szabályozási rendszer az OERG Kft. minőségirányítási rendszere foglalja magában' Ezen
rendszer felÜgyeletében megjelenő folyamatleírások és utasítások, technológiai utasítások
(TU) egységes dokumentációként alkotják a vonatkozÓ kÖvetelményrendszert beleértve a
ttÍzveszélyes,a gázveszélyes és az egyéb veszélyes munkákra vonatkozó szabályozásokat.
6.3 Zónabesorolás, védőzóna, biztonsági övezet

Munkabiztonsági szempontból a munkavégzés környezetének
ESzCsM egyÜttes rendelet szerinti zónabesorolása:

a

3I2Oa3. (lll.11.) FMM-

o' zőna:
Az a munkatér, ahol az égheto gázok, gőzök vagy ködök (aerosolok) levegővel alkotott
keverékébőlálló robbanóképes légtérállandóan, hosszú időtartamban Vagy gyakran
van jelen.
1. zóna:

Az a munkatér, ahol normál Üzemi körÜlmények között az éghető gázok, gőzök vagy
ködök

(aerosolok) levegővel alkotott keverékébóI állÓ robbanóképes légtérfordulhat

elő.
2. zőna:
Az a munkatér, ahol normál üzemi körÜlmények között az éghető gázok, gőzök vagy
ködök (aerosolok) levegővel alkotott keverékébőlálló robbanóképes légtérritkán és
rovid időtartamban van jelen'

-

TechnolÓgiai létesítésszempontjából a környezet zőnákba sorolása az MSZ EN 60079-10
szabvány szerint:
0. zóna:
olyan térség,amelyben gáz-, gőz- vagy ködállapotú éghető anyag levegővel alkotott
keverékéből álló robbanóképes közeg Van folyamatosan, Vagy hosszú ideig, vagy
gyakran jelen.
1' zőna-'

olyan térség,amelyben, normál Üzemben, várhatóan, esetenként gáz-, gőz- vagy
ködállapotú éghető anyag levegovel alkotott keverékéből álló robbanóképes közeg

fordul eló.

2. zona:
olyan térség,amelyben, normál Üzemben, gáz-, gőz- vagy ködállapotú éghető anyag
levegővel alkotott keverékéből álló robbanóképes közeg várhatóan nem fordul elő, de
ha mégis előfordul, akkor csak rövid ideig marad fenn.
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A gázelosztő vezeték és a környezetében lévő más nyomvonali létesítmények,objektumok
között a 80/2005. (X' 11.) GKM rendeletben biztonságtechnikai szempontok alapján előírt
védotávolságok kerültek meghatározásra' Ezen védőtávolságokat, körÜlhatárolással
biztonsági övezetként kell alkalmazni abban az esetben, ha gázkiáramlás történik.

A

gázelosztÓ hálozat részétképező nyomásszabályozo állomások MSZ EN 60079-10
szabvány szerinti zÓnabesorolása, épÜlet esetén az épület belső környezete, szekrényes
kivitel esetén, a szekrény belső környezete:2. zőna'
A nyomásszabályozo állomások biztonsági lefúvató berendezésének szabadba vezetett
csonkjának környezete szintén 2. zona.
A nyomásszabályozo állomások környezetében tűz- és robbanásveszélyre utaló tiltó és
figyelmeztető táblákkal körülhatárolt védőzÓna került kialakításra. A robbanásveszélyes zÓna
határa nem lehet a védőzónán kívÜl.

4

[bar] bemenő nyomás esetén, a házi nyomásszabályozót tartalmaző védoszekrény
határolÓ felületétől vízszintesen minden irányban, fÜggőlegesen lefelé mérve 1 méter,
fÜggőlegesen felfelé mérve 1,5 méterig terjedő környezet MsZ EN 60079-10 szabvány
szerinti besorolás a 2. zona.
9/2008. (ll.22.) Öru rendelet szerint a 100m3lh-nál nagyobb névleges teljesítményű
gázmérők helyiségei ,,Fokozottan túz- és robbanásveszélyes'' {ele: A) tűzveszélyességi
osztályba vannak sorolva.

A

A

robbanásveszélyes környezetben elhatárolható terek és zónák határértékeia
m u nkavégzésszempontjábÓl.
. ,,nem veszélyes" az a zona, vagy tér, amelyben a talajszint felett mérhető legnagyobb
gázkoncentráció alsó robbanási határértéke 0,2o/o ARH (0,01 tÍ. o/o = 100 ppm) alatti, így
bármilyen munka végezhető,
. ,,elárasáási zÓna", olyan robbanásveszélyes környezet, amelyben a talajszint felett
mérhető legnagyobb gázkoncentráció 0,2o/o ARH (0,01 tÍ. o/o = 100 ppm) feletti,
. Az 5o/o ARH-ig (0,25 tf . o/o = 2500 ppm) szennyezett légtérben, ha egyértelmű, hogy a
munkavégzéssorán ez nem változhat, akkor tűzveszélyes munka végezheto'
. Az 5o/o - 10o/o ARH-ig (0,25 tf. %-től 0,5 tf. o/o-ig = 2500 ppmtől 5000 ppm-ig)
szenynyezett légtérbenttizveszélyes munka (nyílt láng, szikrát adó szerszámok,
gyÚjtóforrás stb. bevitele, használata) nem végezhető.
.A 10% - 20% ARH-ig (0,5 tf. o/o-tol 1 tf. %-ig = 5000 ppmtől 10000 ppm-ig)
szenynyezett légtérbencsak vizsgálat, ellenőrzés, tisztítás céljából engedélyezhető a
munkavégzés.
. ,,veszélyeáetett zőna", olyan robbanásveszélyes környezet, amelyben a talajszint
felett mérhetó legnagyobb gázkoncentráció 20o/o ARH (1 tf. o/o = 10000 ppm)

6'3.1

meghaladja. Ebben az esetben semmilyen munka nem végezhető, Vagy
engedélyezhető, mivel az éghető gáz levegővel alkotott keveréke - robbanóképes
légtér- már normál körÜlmények között is, gyújtóhatás esetén átterjed az egész
keverékre.

6.4 A munkavégzéshez szükséges személyi állomány és szakképesítésmeghatározása

Gázveszélyesnek minősÜló munkavégzés esetén meg kell határozni a szükséges létszámot,
amely a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerint két főnél kevesebb nem lehet' A ]étszám
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is ki kell jelölni. A felÜgyeletet ellátÓ
munkakörnyezet folyamatos megfigyelése, a légtér

meghatározásakor a felugyeletet ellátÓ munkavállalÓt

munkavállaló feladata

a

gázkoncentrációjának ellenőrzése.

Az

MSZ-09-57.0033-1990 szabvány eloirásai szerint, amennyiben a munkavégzésolyan
környezetben történik, amelyet emberi tartózkodásra nem terveáek (beszállással végzett
munka), akkor a munkavégzés ideje alatt legalább két, kizárőlag a beszállással jári munkát
végző dolgozÓ(k) felügyeletével megbízott, mentésre fizikailag alkalmas
amennyiben
szÜkséges * védőeszközzel ellátott munkavállalónak kell a helyszínen tartózkodnia' A
felügyelet ellátása ebben az esetben is a munkakörnyezet folyamatos megfigyelését és a
légtérgázkoncentrációjának ellenórzését jelenti.

-

Gázveszélyesnek minosülő munkavégzésesetén a felügyeletet és a munkát végző
személyzet, az alábbi feltételek teljesülése esetén kertllhet megbízásra:
- érvényesorvosi igazolással rendelkezik, egészségileg alkalmas,
- rendelkez|k az egészségetnem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez
szÜkséges szakképesítéssel,készséggel és jártassággal,
- munkavédelmi, ttjzvédelmi oktatásban részesÜlt,
- ismeri a felÜgyelet során alkalmazott gázkoncentráció mérő vagy érzékelő műszer
működését, illetve a műszer által mutatott Vagy jelzett figyelmeztetést és/vagy
gázkoncentráció értékjelentését'
- képes megítélni a normál Üzemállapotban történő működést és annak feltételeit,
- ismeri az adott munkakörnyezetben, az elárasztási zőna, Vagy a veszélyeztetett zőna
(robbanóképes légtér)kialakulása esetén végrehajtandó műveleteket.

A gázvezeték megbontásávaljáró munkavégzés esetén a munkavállalÓnak rendelkeznie

kell

a,,gázvezeték- és készÜlékszerelő'' Vagy a ,,gázfogyasztó berendezés és csőhálózat-szerelő''
oKJ-s képesítésekvalamelyikével.
Amennyiben a munkavállalónak a gázvezeték megbontásakor nyílt lánggal (hegesztés) járó

tevékenységet is kell végezni, akkor a ,'gázvezeték- és készülékszerelő" Vagy a
,,gázfogyasztó berendezés és csőhálőzat-szerelő'' oKJ-s képesítésekvalamelyike mellett
tűzvédelmi szakvizsgával is rendelkeznie kell. A munkavállalónak alkalmasnak kell lennie a
munkavégzéshezszlrkséges védófelszerelések viselésére,és viselnie is kell a
rende lkezésérebocsátott véd őfelszere léseket.

Beszállással járó munkát csak olyan személy végezhet, aki

a

fentiek szerinti

gázveszélyesnek minősÜlő munkára alkalmas.
Beszállással végzett munkánál irányítást és ellenőrzést csak az erre a feladatra alkalmas,
szakmailag és biztonságtechnikailag, felkészített helyismerettel rendelkezó vezető (vagy
v

ezetői jog körrel fel

ru

házott) sza ke

m

ber láth at el'

A munkavégzés során tilos az illetéktelenek munkaterÜleten történo tartózkodása, tilos

nem

megfelelően felkészített személyzet alkalmazása Tilos a személyzetet kijelölt munkairánytó
nélkÜl dolgoztatni.

A

robbanásbiztos védelmi móddal ellátott villamos berendezések kezelését,üzembe
helyezését,karbantartását és az MSZ EN 60079-17 szabvány szerinti felülvizsgálatát a
2112010. (V. 14.) NFGM rendeletben előírtaknak megfelelően a,,sújtólég- és robbanásbiztos
villamos berendezés kezelője'' Vagy a ,,robbanásbiztos berendezés kezelője'' oKJ-s
I2II7
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képesítésselrendelkező személy végezheti.
6.5 A képzések rendszere

Az OERG Kft. rendszeres képzéskeretében gondoskodik arról, hogy a munkavállalÓ
elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészségetnem

veszélyeztető és biztonságos munkavégzéselméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a
szükséges szabályokat, utasításokat és informáciÓkat.
6.6 A munkavégzés írásbeli engedélyezése

Annak érdekében,hogy a kockázati tényezők a lehető legkisebb mértékűek legyenek, a
gázveszélyes munkák előkészítésére,elvégzésérekülönös figyelmet kell fordítani. Ennek
biztosítására a VonatkozÓ szabályozások és ezen dokumentáciÓban foglalt követelmények
áttekintése szÜkséges, a munkát elrendelő személy részéről.

A követelmények és az elvégzendő munka ismeretében a munka előkészítésesorán írásos
utasítást kell kiadnia munkaváIlalók részére.

p€. írásos utasítást feladata

a

műveletek sorrendjének, egymásutániságának,

összehangoltságának dokumentált biztosítása.
A gázveszélyes munkákat írásban kell elrendelni.

Az OERG Kft. az írásos elrendelést tűzveszélyes munkavégzési engedély, illetve veszélyes
munkavégzési engedély (mely magában foglalja a beszállással végzett munka esetében a

e n gedélyezésétis), fo rm ájában alkalmazza.
munkavégzésre vonatkozó engedélyben kell meghatározni a munkavégzéssorán
betartandó védőintézkedéseket,a szükséges erőforrásokat (személyzet, eszközök, anyagok,
információk) valamint az egyszerre több helyszínen történik a munkavégzés
összehangolására és ellenőrzésére vonatkozó utasításokat'

beszá lás

A

l

Az engedély kiadására múiszaki vezető jogosult.
6.7 A gyújtóforrások értékeléseés azok korlátozása, megtiltása

A veszélyeztetett zóna (robbanóképes légtér)kialakulását kell feltételezni minden esetben,

amikor afÓldgáz a környezetbe kerÜl.
robbanóképes légtérkialakulása esetén a robbanás, gyújtóforrás jelenléte esetében
következik be. Ezért a gyújtÓforrások ilyen légtérbekerÜlését,vagy annak kialakulását,
szervezett intézkedésekkel (behatárolás, elkorlátozás, jelzések), meg kell akadályozni.

A

Potenciális gyújtóforrásnak kell tekinteni:
nyílt lánggaljáró műveletek:
hegesztés
meleg csoszakaszok, nem kihűlt hegesztési varratok
elektrofúziós (PE) hegesztés
robbanásbiztos védelmi mód nélktjli eszközök:
védelmi mÓd nélkÜli elektromos berendezések (áramfejlesztó, hegesztőgép)
elektrosztatikus feltöltődést elősegítő, illetve arra hajlamos elemek:
tT]űanyag csővezeték, csővezetéki elemek
műanyag tárgyak
ruházat (munkaruha, alsó ruházat, lábbeli)

.
.
.
.
.
.
.
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acél csővezeték
nem szikramentes kivitelű padozat
mobiltelefon

A munkavégzéssorán tilos az írásos engedélyben szerelő művelettól, módszertől eltérnÍ.
Tilos olyan műveletet végezni, melyről az OERG Kft. technológiája nem tartalmaz
szabályozást. KÜlönös tekintettel az olyan műveletekre, ahol robbanásveszélyes
környezetben történik a munkavégzés pl. vezeték megbontása, lefúvatás, rákötés.
művelet során tilos alkalmatlan,
követelményeknek nem megfelelő eszközöket,
berendezéseket, gépeket, alkatrészeket, szerszámokat alkalmazni, felhasználni.

A

6.8. Az alkalmazható eszközök

a

meghatározása és előírása

A potenciálisan robbanásveszélyes környezetbe és az MSZ EN 60079-10 szabvány szerinti
2-es zóna besorolású helységbe, valamint a gázveszélyes munkavégzések során a 812002.
(ll. 16.) GM rendelet szerinti, legalább ll. alkalmazási csoport/3. kategóriájú eszközök
alkalmazhatók.

Az eszközöket jellegük illetve sajátosságuk szerint rendszeres felülvizsgálatnak kell alávetni,
hogy alkalmasságuk igazolható legyen.

6'9 A kommunikáció biztosítása

A gázveszélyes munka, munkaművelet végrehajtása során az irányítást végző személynek
folyamatosan biztosítania kell a kommunikáciÓs kapcsolatot a munkát végző személyzet
tagjaival, beleértve a kÜlönböző helyszínek közötti hírközlési kapcsolatokat.

Az előírt eszközok, védőeszközök rendelkezésre állása
A gázveszélyes munka csak abban az esetben kezdheto meg, illefue végezhető, ha az
előírásoknak megfelelő, működőképes eszközök, a munkavégzés helyszínénrendelkezésre
állnak a személyzet szabályosan viseli a rendelkezésre álló védőeszközöket.
6' 10

A gázveszélyes munkához elóírt fontosabb eszközök:
- Robbanásbiztos védelmi móddal ellátott gázkoncentráció mérő műszer, vagy védelmi
mód nélkÜli gázkoncentráció érzékelő műszer,
- antisztatikus, lángálló munkaruha' antisáatikus védősisak, védőkesztyű, csuklya
(szükség szerint), védőszemüveg, antisztatikus műanyag kaplis bakancs, Vagy gumicsizma,
- minimum 2 darab 6 kg-os porraloltó készülék,Vagy azzal egyenértékűtűzoltó
készülék,

- tiltótáblák, elkorlátozó eszközök (''Dohányzás, nyílt láng
forgalomelterelő táblák)'
- szikramentes szerszámok, csavarkulcsok, bronzkalapács.

használata

tilos'',

6.11 A potenciálisan robbanásveszélyes és a robbanásveszélyes környezet behatárolása,
e]zárása, jelzése

A

robbanásveszélyes környezet behatárolásának funkciója azon környezet (tertilet, té0
meghatározása, amelyen belÜl az elárasztási zona, Vagy a veszélyeztetett zona
(robbanÓképes légtér)kialakulhat, így robbanásveszélyes környezetnek tekintendő.
A behatárolás alapja az alsÓ robbanási határértékek alapján meghatározott koncentráciÓ
L4lt7
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értékek,amelyek a veszélyességszintjét adják'
6

.

1

2 Gázko ncentráció

é rzé ke

lése, mérése(légtére le nő rzés)
l

GázkoncentráciÓ mérő, vagy érzékelő műszer alkalmazásával meghatározhatóvá válik a
foldgáz-levegő elegy metántartalmának koncentráciÓja. Ezen információ alapján
megállapítható a munkaterÜletnek a gázkiáramlás miatt veszélyesnek minósített környezete'

A

gázkoncentráció érzékelő műszer esetében rendelkezésre kell állnia a termék
megfelelőségét tanúsító dokumentumnak, illetve a kalibrálási bizonyítványnak' A

gázkoncentráció mérő műszer esetében, az előbbieken túlmenően a robbanásbiztos védelmi
módra vonatkozÓ tanúsítÓ dokumentumnak is rendelkezésre kell állnia.

Az MsZ-09-57'0033-1990 szabvány előírásai szerint, abban az esetben ha a munkavégzés
emberi tartózkodásra nem tervezett környezetben történik (beszállással járÓ munkavégzés),
akkor a légtérellenőrzésre csak olyan műszer alkalmazható, amely számszerűen kijelzi a
munkáUfelÜgyeletet ellátÓ személy részérea mérhető gázkoncentráció értékétés riasáási
fu nkciÓval rendelkezik.

Folyamatos légtérellenőrzéstkell alkalmazni minden olyan gázveszélyes munka esetében,
(függetlenül attól, hogy a munkavégzés szabadban, vagy zárt téren belÜl történik) amikor a
gáztechnolÓgiai rendszer megbontásra kerül, Üzemzavar elhárítással kapcsolatos
tevékenységvégzésekor, beszállással végezhető munka esetében.
Légtérellenőrzéstkell alkalmazni abban az esetben is, ha a nyomásszabályozó
illetve annak kornyezetében, ellenőrzés, munkavégzéstörténik.

állomásban,

A

robbanásveszélyes környezetben történő munkavégzés során mindig gázkoncentráció
mérő műszert kell alkalmazni

7. A menekülési úürlonalak biztosítása
gázveszélyes munkavégzéssorán a munkaterületet úgy kell kialakítani, hogy a
rendellenességek, az 2a% ARH fölötti gázkoncentráció észlelésekora személyzet

A

menekÜlése a - lehető legrövidebb időn belÜl - biztosított legyen'

Ennek érdekébena munkálatok megkezdése elott a munkairányítÓ köteles ellenőrizni
munkagödrÓk szabályos kialakítását és a menekÜlési útvonalak meglététés azok

szabályosságát.

8. A nyom ássza b ály ozo sza badté ri kö rnyezeté ne k beso rolása
Kibocsátó források:
Normál üzemben a nyílt térben lévő szerelvények és kötéseik gáztömörek, ezért a
körülöttük lévő térben robbanóképes gázközeg várhatóan nem fordulhat elő.
A körÜlöttük levo térségnem robbanásveszélyes térség'
Üzemzavari állapotnak (nem normál Üzemi körÜlménynek) kell tekinteni a lefúvató

-
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működését.
Szabadtéri kibocsátó forrásnak kell tekinteni a nyomásszabályozó
vezetékének a szabad térbe kivezetett végét'
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állomás lefúvató

Az elárasztási zóna kiteriedése:

A

zőna kiterjedését és méretéta kibocsátási mértékek szerint határoztam meg

méretek értelmezéseaz alábbi ábrá:n látható.

A

zóna

lefúvatÓ kibocsátási értékeinem egyeznek a táblázat gázkibocsátási
értékeivel, úgy a hozzá legközelebb eső eggyel nagyobb gázkibocsátási értéketés az ehhez
tartoző zónaméreteket kell alkalmazn i.
A lefúvatón kibocsátott gáz tömegáram és a lefúvató cső méreténekfüggvényében a
robbanásveszélyes zona méretei

Amennyiben

a

:

A zónaméretek és a lefúvatás jellege akkor megfelelő, ha a lefúvató vezeték végénnincs

olyan szerelvény elhelyezve, amely a függőlegesen felfele irányulÓ kiáramlást akadályozná'
A kiáramlási pont magassága a környezó térszinttol legalább 3 [m] magasan legyen. A
lefúvató vezeték végződéséneka kialakítása az ábra szerinti legyen.

A nyomásszabályozó állomások robbanásveszélves zónáinak

meq határozása

:

A nyomás szabály ozó á llomás azonosítása:
a.)Nyomásviszony: [bar]/ [bar]
Típus jele:
Névleges térfogatáram: [Nm3lh]
b.) Szellőzés:

A szellózés típusa: természetes szellőzés.
Nyomásszabályoző állomások szellőzője úgy van tervezve, hogy azon

10 Co-os
homérsékletkülönbség esetén S-szörös lógcsere valósul meg óránként.
Ilyen szellőzésnél a szekrény belsejében nem alakul ki az ARH 20 %-nál magasabb
koncentrációjú gázközeg normál Üzemben'
I6IT7
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A

szellozés fokozata ezért "közepes'', mert szabályozza a koncentráciÓt, olyan stabil
állapotot biztosítva, amelyben a koncentráciÓ és zónahatáron kívÜl folyamatos kibocsátás
esetében is az ARH értékealatt van, és ahol a kibocsátás megszűnése után nem marad

fenn jelentos mennyiségű robbanóképes gázközeg.
A szellőzés Üzembiztonsága jó, mert a szellőzés gyakorlatilag folyamatos'
A szabályozÓ helyiségének,szekrényének alapterülete: ...... [m2]
Alsó szellőzők együttes felülete: .....[m2]
Felső szellőzők egyÜttes felÜlete: .''. [m2]
Összes szellőző felület / helyiség alapterÜlet x 100= ...... lTo1

c') Lefúvató típusa, mérete: '. ' . . .. [mm]
Nyitási
[mbar]
Legnagyobb gázkibocsátása: ....'..' kg/s]
Lefúvató cső mérete: .. ' '.. [mm]
Lefúvató cső kibocsátási magassága a térszinttől:

nyomása:

...

...

[m]

A robbanásveszélyes szabadtér besorolása: ''2''-es zóna
zona típusa: "2''-es, mely olyan térség,amelyben, normál Üzemben robbanóképes
gázközeg várhatóan nem fordul elő, és ha mégis előfordul, akkor várhatÓan csak ritkán és
csak rövid ideig marad fenn.
A nyomásszabályozl szekrény belseje "2''-es zőnába tartozik.

A

Azőna méretei:

ft=
f{ =
ri =

h-

[m]
[m]
[m]
[m]

Éqhető anLaqok listája és tulajdonsáqai:

Relatív Gyulladási
Eohető anvao
ARH
Megnevezés Összetétel Lobbanáspont [ks/m3] [Térfogat sűrűség hőmérséklet
Földgáz

(metán)

CH4

.0

o/o1

["c]

0,033

5

0,6

>

300 ['c]

A veszélyességiövezeten belÜl tilos minden tüzet okozó, szikrát keltő tevékenység
folytatása. A veszélyességiövezeten belÜl esetleg létesítendó illetve használandó villamos
berendezések csak az MSZ EN 60079I14 szerinti robbanásbiztos kivitelűek lehetnek.
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oERG Kft. Technológiai IJtasításai Kiadás:

A

Módosítás'. 2
Gázfogadó és nyomásszabályozo állomások
gázfogadó
és
karbantartási
üzemeltetési
állomás
Kiadva: 2013.12.20.
fejezet c-o7. Autasítása

kötet TU-c

.
2'
3.
4'
5.
1

A gázfogadó állomás bemutatása

A gázfogadó állomás kezelése
Üzembe helyezés, újraindítás
Leállítás
Karbantartás és uzemzavar elhárítás

'l. Agázfogadó állomás bemutatása
1 .1 ' A gázfogadő állomás feladata, hogy az FGSZ Zrt-lől átvett földgáz nyomását az oERG
Kft. gerincvezeték hálőzatának nyomására csÖkkentse, mérje az átvett mennyiséget és
biztosítsa a megfelelő gázhőmérsékletet.

1

.2.

Az állomás az egykori ozdi Kohászati Üzemek gázfogadó állomás egyes elemeinek

felújításával és egy Fiorentini RA8OiMT 150 típusúnyomásszabályoző egység beépítésével
nyerte eljelenlegi kiépítettségét.Elvi sémáját az 1. számú ábra mutatja.
1.3. A gázfogadó állomás legfontosabb elemei és jelÖlésÜk.
(1) és (2) - előmelegítő boylerek: U-csöves hocserélok,'fíjtőközeg 3 bar nyomású gőz;
(3) és (4) - gázszűrők: gy"ertyás szűrők 3-3 darab szűrőelemmel;
(5) és (6) - nyomásszabályzó

szelepek: gyorszárral egybeépített vezérlő szabályzős,

típusa APERFLUX 851;
(7) és (8) - biztonsági lefúvatók: rugós terhelésű, tipus VS/AM 58;
(9) - gázmérő: Rombach G-150 turbinás, Dilog átszámító egységgel.

1.4. Agázfogado állomáskezelő nélkül üzemeltethető berendezés. Mivel azonban a
gázdiszpécser tartózkodási helye is itt van, ezérl állandó felÜgyelettel Üzemeltetett
berendezésnek tekintheto.

2. Agázfogadó állomás kezelése
2.1' A gázfogado állomás kezelésétcsak kioktatott és levizsgáztatott kezelőszemélyzet
végezheti.
2.2. A gázfogadó állomás Üzemeléséről naplót kell vezetni, ami a gázdiszpécser jelentési
napló (1. számú melléklet). Ebbe az állomás uzemeltetésével kapcsolatos minden
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észrevételtbe kell jegyezni'

2.3. Agázfogadó állomás beszabályozási értékeittartalmazo dokumentációt a
kezelőhelyiségben el kell helyezni.
2.4' Naponta elvégzendő feladatok:

.

Óránként ellenőrizni kell és fel kell jegyezni a gáznyomás, gázhőmérséklet és
gázmennyiségi adatokat. Nem megfeleló értékekesetén be kell avatkozni.
A napi mennyiségi elszámolás adatait azFGSZZrl-vel és az OERG Kft.
energetikusával egyeztetni kell'
A gázszűrők állapotának ellenőrzése a differenciál nyomásmérók (36) és (37)
segítségével'

.
.

2.5. Hetente elvégzendő feladatok:

.
.

A gázmérő olajozása'
Az oldható kÖtések gáztÖmörségének ellenőrzése gázszivárgás vizsgáló műszerrel,
az esetleges gázszivárgás megszűntetése.

2.6' Havonta elvégzendo feladatok:

.

A csővezetékek és szerelvényeik letisztítása.

gőzhálőzat és a kazán Üzemeltetésére vonatkozó előírásokat kÜlon utasítás
tartalmazza.

2.7 . A

3. Üzembe helyezés, újraindítás

A gázfogado állomás korlátozás vagy javítás utáni Üzembe helyezését legalább két fő
végezheti az alábbiakban leírtak szerint. Az Üzembe helyezés megkezdése előtt meg kell
gyóződni az alábbi elzárőkzÁRT állapotáról:
3'

1

.

.
(10),

.

Fiorentini egység előtti elzárók:
(1

1), (12), (13), (14), (15);

Lefúvatok elzárő|.

(19), (20), (21), (24), (25), (31), (35);

.

Üzemelő, tartalék és méróági elzárok.

(16), (17), (26), (27), (32), (33), (34), (38);

.

KerÜlő ág tűszelepe:

(30);
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3.2. Meg kell győződni az alábbi elzárők NYITOTT állapotáról:

.

Biztonsági lefúvatokelzárői''

(28), (29);

.

Kerülő ág elzárői''

(22), (23);

.

Feszmérők elzároi''

(18), (31).
3.3. Az FGSZ Zrt. GROVElolózárának nyitása után a (11) és (12), Vagy a (13) és (1a)
elzárok nyitásával a boylereken keresztÜl a (15) golyóscsapig be kell engedni aföldgázt'
3.4. Amennyiben a boylereket nem kívánjuk Üzemeltetni, az előző pontban leírt elzárőkat
zárva hagyva a (10) tolőzár nyitásával kell a gázt beengedni a (15) golyóscsapig.

3.5. Ezután a (15) golyócsap óvatos nyitásával be kell engedni a gázt a (16) és (17)
főelzároig'
3'6. A gázalá helyezett vezetékszakaszon habzoszeres vizsgálattal ellenőriznt kell a
gáztÖmÖrséget.
3.7. Az üzemelő ágfóelzárójának
helyezni.

- (16) vagy (17) - nyitásával a szabályzőtgáz alákell

3.8. A (26) vagy (27) elzárok nyitását kovetően 5 percet várni kell, ezalatt meg kell győződni
arrol, hogy a szabályző gáztÖmÖren zár-e, nincs nyomásemelkedés a szekunder oldalon.
3.9. A megkerÜlő tűszelepén keresztÜl a szekunder osztót fÖl kell tÖlteni az Üzemi 8 bar
nyomásra.

3.10. A megkerÜlő ág elzároit - (22), (23)' (30) - le kell zárni'
3.1

1

.

A gyorszárat a kezelő kar óvatos f elhuzásával Üzembe kell helyezni'

3.12. A mérő kerÜlő ág (34) elzárő szerelvényének nyitásával a gáz|fogadót a (3B) elzáróig
gáz alá kell helyezni.

A tartalék ág elzároinak - (16) és (26) vagy
gáz alá kell helyezni.
3.1 3.

(1

7) és (27) - nyitásával a tartalék ágat is

3.14' A tartalék ág gyorszárát be kell Üzemelni.
3.15. Le kell ellenőrizni a Fiorentini nyomásszabályoző
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a szivárgáSokat meg kell szűntetni'
3.16. A (38) pillangószelep óvatos nyitásával a gázfogadó állomás Üzembe helyezése
megtÖrtént, meg kezd hető a geri ncve zeték szel őztetése.
l

3.17 . A gerincvezeték Üzembe helyezését kÖvetően a mérő kerülő ág (34) elzárőját le kell
zárni, és a (32), (33) pillangószelepet ki kell nyitni. Ezzel a mérőturbina Üzembe helyezése is
megtÖrténik.

3.18. Ha üzem kÖzben a gyorszár valamilyen okból lezár, a tartalék ág automatikusan
átveszi az Üzemelő ág szerepét és biztosítja a zavartalan gázszolgáltatást.
3.19. Ebben az esetben meg kell próbálni fÖlderíteni a leoldás okát. Ha rendellenesség nem
tapasztalható, a műkÖdtető kar óvatos felhúzásával meg kell próbálni Üzembe helyezni azL
3.20. Ha a gyorszár karja tÖbbszÖri próbálkozásra sem akad be' a (24) vagy (25) valamint a
(35) elzárőkon keresztül ki kell szelloztetni a tágulási teret és újra meg kell próbálni
beÜzemelni.
3.21. Sikertelen próbálkozás meghibásodásra utal' ilyen esetben értesítenikell az üzemviteli
részlegvezetot.
4. Leállítás
4.1. A gázfogadő leállítása a primer oldali (1o), (1 1 ) és (13), vagy a ('l5), Vagy a (16)' (17) és
a szekunder oldali (38) főelzárő lezárásával történik.
4.2. Az elzároklezárását"kÖvetóen el kell végezni a nyomásmentesítést a (20), (21), (24),
(25) és (35) lefúvató elzárők segítségével.
4.3. Amennyiben lehetséges, a teljes gáztalanítást a biztonsági lefúvatók vezetékein
keresztÜl kell végrehajtani.
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5. Karbantartás, üzemzavar
5'

1

'

el
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hárítás

A gázfogado állomás karbantartását csak a gyárto, vagy az általa megbízott illetve

feljogosított cég képviselóje végezheti.

5.2. A karbantartást évente aföldgázTMK

ideje alatt kell végrehajtani.

5.3. A karbantartás során elvégzendő feladatok:

.
.

A szűrők tisztÍtása' szükség esetén a szűrőelemek cseréje.
A nyomásszabályozÓ és a vezérlőszabályoző membránjainak ellenorzése, esetleges

.
.
.

Az elzáro szerelvények műkÖdésének próbája.
A nyomásmérők kalibrálása, cseréje'
A tartalék és azÚzemelő ág cseréjének,illetve beszabályozásának végrehajtása'

cseréje.

5'4. A karbantartás végrehajtásáról és a beszabályozási értékekrol a karbantartást végző
jegyzőkÖnyvet kÖteles kiáll ítani.
5.5. A berendezés kezelője az Üzemeltetés során fellépő Üzemzavarokat - amennyiben
azokat a berendezés megbontása nélkÜl végre tudja hajtani - köteles elhárítani.
5.6. A berendezés kÖtéseinek megbontásával járo Üzemzavarok elhárítását csak
karbantartók, illetve a Fiorentini Hungary Kft. által kÜldÖtt szakember végezheti el.
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Utasításai Kiadás:

A

Módosítás'' 2
TU_c Gázfogadó és nyomásszabályozó áIlomások
RDUK_2 típusúberendezésekkel szerelt
Kiadva: 2013'1 2'2o'
c-o'.A'
nyomássz abály oző ál lomások üzemeltetési utasítása

Altalános ismertetés

1'1' Az OERG Kft' szolgáltatási terÜletén Üzemeló kÖrzeti nyomásszabályoző
állomások dÖntoen egyedi gyártásÚ, RDUK-2 típusúnyomásszabályozokkal és PKN,
illetve PKV típusúbiztonsági gyorszárakkal szerelt szabadtéren telepített
berendezések.
1.2. Felépítésükalapvetően kétlépcsős, lépcsőnként2-2 nyomásszabályozó ággal és
1-1 kerÜlő ággal. llyen felépítésűeka kÖvetkezők:

.
.
.
.

Erőműi nyomásszabályozó állomás (1. sz. ábra).
Durvai nyomásszabályozó állomás (2. sz' ábra).
Sárli telepi nyomásszabályozo állomás (3' sz. ábra).
Samotti nyomásszabályozo állomás (4' sz' ábra).

Ettől eltér a finomhengermű ipari nyomásszabályozo állomás (5. sz. ábra), amely csak
egy lépcsős.
1

.3. Valamennyi nyomásszabályozo állomás belépó nyomása 8 bar. Az első

nyomásfokozat kilépő nyomása a Finomhengermű ipari nyomásszabályozó állomáson
5 bar, a Durvai nyoinásszabályozo állomáson 2,2bar, a tÖbbi berendezésnél 1 bar. A
második fokozat kilépő nyomása mindenhol 0'03 bar.
2.

A nyomásszabáIyozó állomások üzembe helyezése

2.1. Az Üzembe helyezés megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a
nyomásszabályoző állomás valamennyi elzárő szerelvénye ZART állapotban van.
2.2. A berendezés Üzembe helyezéséta primer megtápláló vezeték gáz alá
helyezésével kezdjÜk' Ez a 8 bar-os gerincvezetékleágazásába építettelzárő
szerelvény Óvatos nyitásával tÖrténik.

2.3. Elsóként az első lépcső tartalék ágának Üzembe helyezését kell elvégezni,
melynek lépéseia kÖvetkezők:

1' A

2.
3.

4.

5.

biztonsági gyorszárat fel kell nyitni úgy, hogy a kalapács leÜtÖtt állapotban

maradjon.
Ki kell nyitni a gyorszár impulzusvezetékébe építettelzárot
A nyomásszabályoző vezérlő szabályozóját teljesen ki kell hajtani, ezáltal a
szabályoző zárt állapotba kerÜl.
A szabályozoág főelzárojának óvatos nyitásával a szabályozőág gáz alá
helyezésétel kell kezdeni.
Legalább három perc várakozási idő után a szabályoző utáni nyomásmérő
U3
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8.
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segítségéVelmeg kell győződni arról, hogy a szabályozó nem enged-e át.
A vezérloszabályozo behajtásával fÖl kell nyitni a szabályozót mindaddig, amíg a
szabályozó utáni szakaszban a kívánt beszabályozási értéketel nem éri a gáz
nyomása.
A gáz alá helyezett szakasz oldható kötéseinek habzőszeres vizsgálatával meg
kell győződni a gáztÖmÖrségről.
A biztonsági gyorszár leÜtő kalapácsát fÖl kell állítani.

2.3.2' Az első lépcső uzemelő ágának gáz alá helyezésétis az elóző,2.3.1' pontban
leírtak szerint kell elvégezni.
2.3'3. Az első lépcso üzemelo ága hátsó elzárojának óvatos nyitásával a második
lépcső 'főelzárőjáig be kell engedni a gázt'
2.3.4. Ki kell nyitni azelső lépcső tartalék ágának hátsó elzárőját.

2'3'5' A gáz alá helyezett szakasz oldható kÖtéseit habzőszeres vizsgálattal le kell
ellenorizni.

2.4. A második lépcso üzembe helyezése

az uzemelő ág Üzembe helyezésekor is a
2.3.1. pontban leírt lépéseketkell végrehajtani'
2.4.1 . A második lépcső tartalék ága, majd

2.4.2' A második lépcső Üzemelő ága hátsó elzárőjának óvatos nyitásával gázalákell
helyezni a 0,03 bar-os elosztódobot, majd ki kell nyitni a tartalék ág hátsó elzárőjátis.

2.4.3. Agázaláhelyezett második lépcső oldható kÖtéseit is le kell ellenőrizni
habzÓszere s

vi zs g á l atta l'

2.4.4. Ezzel a nyomásszabályozó állomás Üzembe helyezése befejeződött. A
szekunder elosztódobon lévő elzárók óvatos nyitásával megkezdhető a gázeloszto
vezetékek üzembe helyezése.
3.

A nyomásszabályozó állomás újraindítása

1 . Amennyiben a nyomás szabályozó állomás ellenőrzése során az tapasztalható,
hogy valamelyik gyorszár lezárt - a kalapács leÜtött - a kÖvetkező a teendő:

3.

.
.
.

Szemrevételezésselmeg kell próbálni megállapítani, hogy mi okozta agyorszár
lezárását, és ha lehet, a hibát el kell hárítani.
A nyomásregisztrálók visszaellenórzésével meg kell győződni arról, hogy volt-e
olyan mértékűnyomásemelkedés vagy csÖkkenés' ami a lezárást okozhatta.
Amennyiben rendellenességet nem tapasztaltunk, a gyorszárat újra be kell
Üzernelni.

3'2. Ha a gyorszár beÜzemelése tÖbbszöri probálkozásra sem sikerÜ|, a szabályoző
ágat ki kell szakaszolni és nyomás mentesíteni kell, majd a 2.3.1. pontban leírtak
szerint meg kell próbálni a szabályoző ág újraindítását. Amennyiben nem sikerül,
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értesítenikell az Ügyeleti illetve a készenlétiszolgálatot.
4. A nyomásszabályozó

állomás Ieállítása

4'1' Anyomássz abályozőállomás leállításakor le kell Ütni a biztonsági gyorszárak
kalapácsait, így azok lezárnak'
4'2' Ezt kÖvetően le kell zárni a szabályozó ágakon beépítettprimer és szekunder
elzárőkat.

4'3. Ha szÜkséges, a nyomásszabályozó állomást a biztonsági lefúvatón, illetve a
feszméro csapokon keresztÜl nyomás mentesíteni kell.
5. A nyomásszabályozo állomások Üzem kÖzbeni ellenőrzését és karbantartását a

'' Nyomás szabály ozó áI lomások ellenőrzése és karbantartása'' című TU-C
technológiai utasítás c-05. fejezetben leírtak szerint kell elvégezni.

Ábrák: - Erőműi nyomásszabályozo állomás elvi séma (1. sz. ábra);
- Durvahengerműi nyomásszabályozo állomás elvi séma (2. sz. ábra)',
- Sárli-telepi nyomásszabályzo állomás elvi séma (3' sz. ábra);
- Samotti nyomásszabályozo állomás elvi séma (4' sz. ábra);
- Finomhengermű ipari nyomásszabályoző állomás elvi séma (5' sz. ábra).
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1. Agáznyomás szabályozó állomás bemutatása

A nyomásszabályozó állomás szekrényes kivitelu, egylépcsős, egy szabályozó ággal és egy
kerÜlő ággal rendelkezik.
Műszaki adatai:

.
.
.

szabályozó típusa: KS-2-17-Al',
belépő nyomás: 1 bar;
kilépő nyomás: 0,03 bar.

Kapcsolási vázlata.
enz

e ÉP x B

lvt

_

t

E NYÜ MÁs,szneÁL,vz n

ELVI SEMAJA

Ál l

o tirtÁs

(P,j3)

(3,10),F.18)

[P.E)

(u)

A beépítettszerelvények:

.

szabályzo főág
o elzáro szerelvény a bemenő oldalon (3.1);
o szúrő (3.2);
o gáznyomás szabályzo biztonsági gyorszárral (3.6);
o elzárő szerelvény a kimenó oldalon (3 9);
o golyóscsap a szűrő nyomásmentesítéséhez és a szabályozó kerÜlés éhez (3'
o golyóscsap a szabályozó kerüléséhez (3.11);
o biztonsági lefúvató szelep (3'12);
t13

1

0);
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o
o

golyóscsap a finombeállításhoz és akézi lefúvatáshoz (3'16);
golyóscsap a vezérlőszabályző indításához (3.T);
lefúvató egység
lefúvató cső (L.4);
" belso
kÜlső lefúvató cső (L.5);
"
műszerek
o pb nyomásmérő a szúrő ellenórzéséhez (P'3);
o pk nyomásméró a kimenő oldalon (P.6);
o Px nyomásregisztráló a kimenó oldalon (P.8);
fllorilásmérő elzáro szerelvények
nyomásmérőhÖz (6.);
"o P6
P8 nyomásregisztrálóhoz (8.).

A nyomásszabályozó álIomás üzembe helyezése

2.1. Az Üzembe helyezés megkezdése elótt le kell ellenőrizni, hogy minden elzárő
állapotban Van-e, és a gyorszár sulykarja alsó állásban Van-e.

zÁRT

2.2. A (3.1) bemenő oldali főelzáro óvatos nyitásával be kell engedni a gázt a szabályozóig, a
(P.3) nyomásmérón ellenőrizni kell a belépő földgáz nyomását.

2.3. Legalább 3 perc várakozási idő elteltével le kell ellenorizni, hogy a szabályozó nem engede át, a (6.) szelep nyitását kÖvetően a (P.6) nyomásmérőn nincs-e nyomásemelkedés.

2.4' A (3.10) és a (3.1 1 ) kerÜló ági elzárőkon keresztÜl a szekunder oldalt fÖl kell tÖlteni az
Üzemi nyomásra (0,03 bar), majd vissza kell zárni azokat.
2.5. A biztonsági gyorszár"súlykarjának ÜtkÖzésig tÖrténő felemelésével a gyorszárat be kell
Üzemelni.
2.6. A nyomásszabályozot
beÜzemelni.

avezérlő szabályozó (3'T) jelű csapjának óvatos nyitásával kell

2.7. A regisztrálót a (8.) elzáro nyitásával be kell Üzemelni.

2.8' A nyomásszabályoző állomás valamennyi oldható kÖtésénekgáztÖmörségét habzószeres
oldattal le kell ellenőrizni.
2.9. A (3.9) szekunder oldali elzáró óvatos nyitásával megkezdhelő az elosztó vezeték
feltÖltése.
3.

A nyomásszabályozó állomás újraindítása

Ellenőrizni kell a (P.3) és (P.6) nyomásmérőkÖn a be- és kilépő nyomásértékeket.Ha a
(P.6) értékeaz alsó-, illetve a felső zárási értékenkívÜl van, akkor a (3' 10), (3,1 1 ) és (3.16)
elzárókon be kell állítani a névleges kimeno nyomásértéket.
3.1 .

3.2. Ezt kÖvetően a súlyzár óvatos felhÚzásával be kell Üzemelni a gyorszárat'
3.3. Ha agyorszár háromszori próbálkozás után sem indítható újra, értesítenikell az Üzemviteli
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részlegvezetőt, és megérkezéséiga kerÜlő ágon kell megkísérelnia gázszolgáltatás
fenntartását.
4. A nyomásszabályozó

állomás leállítása

4'1. A nyomásszabályoző állomás leállításához először a belépő majd a kilépő főelzárót kell
lezárni'

4.2. Amennyiben a szabályozon karbantartási munkát végeznek, a nyomásmentesítést a
(3.10), (3.1 1 ) és a (3' 12) elzárok segítségévela lefúvatón keresztÜl kell elvégezni'
5. A nyomásszabályozó

eIlenőrzése és karbantartása

A szabályozó állomás Üzem kÖzbeni ellenőrzését a TU-C Technológiai Utasítás C-5'
fejezet 2. pontjában leírtak szerint kell elvégezni' Az állomáson havi diagnosztikai ellenőrzést
5.1 '

nem kell végezni.

5.2. A nyomásszabályoző állomás karbantartását csak a gyártó, vagy az általa megbízott,
illetve felhatalmazott cég képviselői végezhetik el'
5.3. A karbantartást évente a TMK ideje alatt kell elvégezni.
5.4. A karbantartás során végrehajtandó feladatok:

.
.
o
o
.

a szúlők tisztítása' szükség esetén a szúrőelemek cseréje;
a f őszabály ozó és a v ezérlőszabályozó me m b ránja nak el enőrzése, letve cseréje
i

l

i

l

;

áZ elzáro szerelvények műkÖdéspróbája;
á l"|YoÍT'|ásmérők és.a regisztrálo kalibrálása, illetve cseréje;
a biztonsági gyorszár és a biztonsági lefúvató műkÖdéspróbája, beállítása'

5.5. A karbantartás végrehajtásáról és a beszabályozási értékekről a karbantartást végző
kÖteles jegyzőkönyvet kiáll ítani.
5.6. A berendezés kezelője az Üzemeltetés során fellépő Územzavart - amennyiben azokat a
berendezés megbontása nélkÜl meg tudja oldani - kÖteles elhárítani.

5'7. A berendezés kÖtéseinek megbontásával járo Üzemzavarok elhárítását csak a
karbantartók végezhetik el'

)/)
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A
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üzemeltetési és karbantartási utasítása

'l. Agáznyomás szabályozó állomás bemutatása
A nyomásszabályozó állomás szekrényes kivitelű, két kilépő nyomású'
nyomásfokozatonként Üzemelő és tartalék szabályozóággal valamint kerÜlo ággal
rendelkezik. Az azonos nyomásfokozatu egymással egyenértékűszabályozo ágak egymás
alatt, párhuzamosan helyezkednek el, és kÖzÖs a kilépő csonkjuk.
A nyomásszabályozó állomás műszaki adatai:
Típusa: KBo-2 - 2C-2A-400-500-1
KÖzépnyom ású szabály ozőág.

1

-H0006
Kisnyomású szabály ozőág.

".
.

szabály ozó típusa : Ks-2-17 C2
belépő nyomás: 8 bar
kilépő nyomás: 1 bar

szabályozó típusa'' KS-2-17A1
belépő nyomás: B bar
kilépő nyomás: 0,03 bar

Kapcsolási vázlata''
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A beépítettszerelvények:
l. szabályozóegység főága

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

elzáró szerelvény a bemenő oldalon (3 1);
SZúrő (3'2);
gáznyomás szabályozó biztonsági gyorszárral (3.6);
hangtompító (3 8);
elzáró szerelvény a kimenő oldalon (3.9);

$olyóscsap aszŰrőnyomásmentesítéséhez (3.10);
$ol!óscsap a szabályozó kerÜlés éhez (3. 1 1 );
biztonsági lefúvató szelep (3.12);
golyóscsap a finombeállításhoz és akézi lefúvatáshoz (3.16);
YeZérlő szabályozo elzárőja (3 T)

l. szabályozóegység tartalékága

! o
o
o
o
o
o
o
"o
o

elzárő szerelvény a bemeno oldalon (4.1);
SZűrő (.2);

gáznyomás szabályozó biztonsági gyorszárral (4.6);
hangtompító (4.8);
elzáró szerelvény a kimenő oldalon (a.9);
$olyóscsap a szŰró nyomásmentesítéséhez (4.10);
$olyóscsap a szabályozó kerÜléséhez(4.11)',
biztonsági lefúvató szelep (4.12)',
golyóscsap a finombeállításhoz és a kézi lefúvatáshoz (4'16);
YaZérlő szabályozó elzárőja (4 T)

ll. szabályozóegység főága

o
o
o
o
o
o
o
"o
o
l

elzáró szerelvény a bemenó oldalon (13.1);
SZűrő (13'2)',
gáznyomás szabályozó biztonsági gyorszárral ('t3.6);
hangtompítÓ (13.8);
elzárő szerelvény a kimenő oldalon (13.9);
$olyóscsap a szűrő nyomásmentesítéséhez (13.10);
$ol}óscsap a szabályozó kerüléséhez (13'11);
biztonsági lefúvató szelep (13'12);
Qol!óscsap a finombeállításhoz és a kézi lefúvatáshoz (13.16);
YaZérlő szabályozó elzárőja (13.T).

l. szabályozóegység tartalékág

o
o
o
o
o
o
o

elzáró szerelvény a bemeno oldalon (14.1);
SZűrő (14.2);

gáznyomás szabályozó biztonsági gyorszárral (14.6);
hangtompító (1a'8);
elzáró szerelvény a kimenő oldalon (1a.9);
Qol!óscsap a szúrő nyomásmentesítéséhez (14'10);
$ol!óscsap a szabályozó kerüléséhez (14'11)',
2ls
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biztonsági lefÚvató szelep (14'12);
$olyóscsap a finombeállításhoz és akézi lefúvatáshoz (14'16),
YaZérlő szabályozo elzárqa (14.T).

kerülőágak

o
o
o
o

elzárő az l. szabályozóegységhez (5.1);
elzáró a ll. szabályozóegységhez (15'1);
SZűro a kÖzÖs kerÜlőágban (5.2);
átm enő elzáró szelep a közÖs kerülóágban (5.9)

'

lefúvató egység

o
o
o
o
"o

kézi lefúvatás elzáro szerelvénye az l' szabályozóegységhez (L3);
kézi lefúvatás elzárő szerelvénye a ll. szabályozóegységhez (L13);
belső lefúvató csó az l. szabályozóegységhez (L.4)',
belső lefúvató csó a ll. szabályozóegységhez (L14);
kÜlső lefúvató cső az l. szabályozóegységhez (L.5);
kÜlso lefúvató csó a ll. szabályozóegységhez (L15).

műszerek

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ll}omásméró a belépő oldalon (P 1);
l1}omásmérő azl. szabályozóegység főági szűrő ellenőrzéséhez (P'3);
Í1}omásmérő a ll' szabályozóegység tartalékági szűrő ellenőrzéséhez (P '4);
l'llomásméró az l. szabályozőegység főágában (P.6);
l1lomásmérő a ll. szabályozóegység tartalékágában (P 7);
l1}omásmérő azl. szabályozoág kilépő oldalon (P.9);
l1}omásmérő a ll. szabályozóegység fóági szŰrő ellenőrzéséhez (P'13);
l1lomásmérő a ll' szabályozóegység tartalékági szűrő ellenőrzéséhez (P.14);
l1lomásmérő azll. szabályozőegység főágában (P.16);
l1}omásméro all. szabályozóegységtartalékágában (P'17);
lllomásmérő azll' szabályozóág kilépő oldalon (P.19).

nyomásmé ró elzárő szerelvények

"
"
"
"
"
"o

P1 nyomásmérohÖz (1.);
P6 nyomásmérőhöz (6.);
P7 nyomásmérőhöz (7 ');
P9 nyomásmérohÖz (9.);
P16 nyomásmérőhÖz (16.);
P17 nyomásregisztrálóhoz (17.);
P19 nyomásmérőhÖz (19 )

A nyomásszabályozó állomás üzembe helyezése
2.1. Az Üzembe helyezés megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a
nyomásszabályozo állomás elotti és utáni, valamint az állomáson belÜli elzárőkzART
áilapotban, illetve a nyomásmérők előtti elzárók NY|TOTT állapotban vannak-e. A gyorszárak
2.

súlykarjának alsó állásban kell lenniÜk'

3ls
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2.2. Anyomásszabályozo állomás előtti főelzáró óvatos nyitásával be kell engedni a gázt a
szabályozóágak előtti elzárókig (3. 1', 4.1', 13.1', 14.1; 5.9), a (P.1 ) nyomásmérőn ellenőrizni kell
a belépő földgáz nyomását.
2'3' Az l. szabáIyozó egység főága bemenó oldali elzáro1ának (3.1) óvatos nyitásával a gázt
be kell engedni a szabályozoig'
2'4' Legalább 3 perc várakozási idő elteltével Ie kell ellenorizni, hogy a szabályozó nem
enged-e át, a (P.6) nyomásmérőn nincs-e nyomásemelkedés'
2.5. A (3.1o) és a (3' 11) szabályozókerül ő elzárőkon keresztÜl a szekunder oldalt fÖl kell
tÖlteni azuzemi nyomásra (1 bar), majd vissza kell zárni azokaÍ.
2.6. Abiztonsági gyorszár súlykarjának ütkÖzésig tÖrténo felemelésével a gyorszárat be kell
Üzemelni.

2.7 .

A nyomásszabályozőt a vezérlő szabályző (3.T) jelű csapjának óvatos nyitásával kell

beÜzemelni.

2.B. A (3.9) szekunder oldali elzáro óvatos nyitásával megkezdhető az elosztó vezeték
feltÖltése a nyomásszabályozó állomás utáni elzáróig.
2.g. Akézi leíúvató(L.3) rÖvid ideig tartó megnyitásával, majdlezárásával meg kell győződni
az előírt kiadási nyomásértékmegfelelőségéről, illetve ha szÜkséges, be kell állítani azt a
v ezérlő szabályozó seg ítségével.

2.1o. Afőági kimenő oldali elzárőt (3.9) le kell zárni.
2.11. Atartalék ág uzembe helyezéséheza2.3-2.7 pontokban leírtakat azon az ágon is el kell
végezni (a szerelvények sorszáma értelemszerűen 4-el kezdődik).
2.12. A (4.9) kimenő oldali elzáról ki kell nyitni, majd a kézi lefúvató (L.3) rövid ideig tartó
megnyitásával meg kell győződni az előírt tartalék ági nyomásértékmegfeleloségérol. Ha
szükséges, be kell állítani.
2.13' Atartalékág kimenó oldali elzárőját(4.9) le kell zárni.
2.14. Az Üzembe helyezett vezetékszakaszokvalamennyi oldható kÖtésénekgáztÖmörségét
habzószeres oldattal le kell ellenőrizni.
2'15. A nyomásszabályozo állomás utáni elzáró óvatos nyitását kÖvetően az (5.1) és (5.9) kerÜlo
ági elzárőkon keresztÜl az elosztóvezetéket üzemi nyomásra kell feltÖlteni.
2.16. A kerÜlő ági elzárokat vissza kell zárni, és a kimeno oldali elzárokat (3.9, 4'9) ki kell
nyitni. Ezzel a nyomásszabályozó állomás l. szabályozó egységénekazÚzembe helyezése
befejeződÖtt.

2.16. All. szabályozó egység fő, és tartalékágának Üzembe helyezése a2.3.-2'16. pontokban
leírtakkal azonos módon tÖrténik.
3. A nyomásszabályoző ágak újraindítása' gyorszár leoldás esetén
Amennyiben ellenőrzés során akezelőszemélyzet azttapasztalja, hogy valamelyik gyorszár
lezárt, a kÖvetkezó módon kell eljárni:
3.1 . Ellenőrizni kell a primer oldali nyomásmérőn (P.1 ), valamint a szabályozok elótti szűrőkÖn
lévó nyomásmérőkÖn a belépó nyomásértékeket.Ha a primer nyomás nem megfelelő, a
szabályozó nem indítható újra.
3.2 Ellenőrizni kell a szekunder oldali nyomásértékeket a (P.9), illetve (P.19) nyomásmérőkÖn.
Amennyiben azok a gyorszár alsó-, illetve a felső zárási értékenbelÜl vannak, akkor a súlykart
lassan fel kell emelni utkÖzésig, és el kell engedni.

4ls

C

OERG Kft.

10.doc

3.3. Amennyiben a szekunder oldali nyomásérték(P'9), illetve (P.19) a gyorszár alsó zárási
értékealatt van, a kerÜlő ágon fÖl kell tÖlteni az elosztovezetéket az uzemi nyomásértékre és
a gyorszárat be kell üzemelni.
3.4. Amennyiben a szekunder oldali nyomásérték(P.9), illetve (P.19) a gyorszár felső zárási
értékefÖlÖtt Van, a kézi lefúvalo elzáron (L3), illetve (L.13) keresztÜl a nyomást le kell engedni
azÜzemi értékre,és a gyorszárat be kell Üzemelni.

3.5. Ha a gyorszár háromszori próbálkozás után sem indítható újra, értesítenikell az Ügyeleti
szolgálatot és az üzemviteli részlegvezetőt.
3.6. Abban az esetben, ha valamelyik szabályozó egység egyik gyorszára sem indítható újra,
az Ügyeleti szolgálat megérkezéséiga gázellátást a kerÜlő ágon, kézi szabályozással kell
biztosítani.
4. A nyomásszabályozó

állomás leállítása

4.1. A nyomásszabályoző állomás vészhelyzetben tÖrténő leállítása esetén a először a belépő,
majd a kilépő főelzárőt kell lezárni.

4.2'A nyomásszabályozo állomás leállításához először a belépő, majd a kilépő főelzárotkell
lezárni.
4.2. Amennyiben a szabályozonkarbantartási munkát végeznek, a nyomásmentesítést a
( .1o), ( 1 1) és a ( .16) elzárők segítségévela lefúvatón keresztul kell elvégezni.
5.

A nyomásszabályozó ellenőrzése és karbantartása

5.1 '

A szabályozó állomás üzem kÖzbeni ellenorzéséta TU-c Technológiai Utasítás C-5.

fejezet 2. pontjában leírtak szerint kell elvégezni.

5'2. A nyomásszabályoző állomás karbantartását csak a gyártó, vagy az általa megbízott,
illetve felhatalmazott cég képviselői végezhetik eI.
5.3. A karbantartást évente a TMK ideje alatt kell elvégezni.

5'4' A karbantartás során végrehajtandó feladatok:

o
o
o
- .
o

á szŰrőktisztítása, szÜkség esetén a szűróelemek cseréje;
á 'főszabályozók és a vezérlőszabályozok membránjainak ellenőrzése' illetve cseréje;
?Z elzárő szerelvények műkÖdéspróbája;
a nyomásmérók kalibrálása, illetve cseréje;
o biztonsági gyorszárak és a biztonsági lefúvatók műkÖdéspróbája, beállítása.

5.5. A karbantartás végrehajtásáról és a beszabályozási értékekről a karbantartást végző
kÖteles jegyzőkÖnyvet kiáll ítan i.
5.6. A berendezés kezelője az uzemeltetés során fellépő Üzemzavart - amennyiben azokat a
berendezés megbontása nélkÜl meg tudja oldani - kÖteles elhárítani.
5.7. A berendezés kÖtéseinek megbontásával járő Üzemzavarok elhárítását csak a
karbantartók végezhetik el.

5ls

C

OERG Kft.

címlap-mind Az QERG Kft. Technológiai l]tasításai
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fejezet c_11. A Királdi gázfogadó állomás

1l.doc

Kiadás:

A

Módosítás''

2
Kiadva: 2013.12.20.

üzemeltetési és karbantartási utasítása

1. Agázfogadó állomás bemutatása
A gázfogadó állomás Királd kÖzség határában a Kossuth úl114. sz. és 116. sz.
ingatlanók kÖzött húződő salakos út végénlett kialakítva. Feladata azFGszZrt.
Cónter-i gázáÍadő állomásról érkező földgáz méréseés nyomásának csÖkkentése, a
kÖzség bel ső gázelosztó hálőzalának megtáp lá ása. Szekrényes kivitel ű,
gázmennyiség méróvel, Üzemelő és tartalék szabályozőággal, valamint kerÜlő ággal
l

rendelkezik.
1.1. A nyomásszabályoző

állomás műszaki adatai

Típusa: MT 50/RD 160
szabályozo gyári száma. 090/200^5;
ÍT'láXirT'tális teliesítménye: 5OO Nm3/h;
belépő nyomás: 6 bar;
kilépő nyomás: 4 bar.

.
.
.
.

A beépítettszerelvények:

1'

Szűrő előtti elzáró (l. szűrőág);
Szűrő előtti elzáró (ll. szűrőág);
GázszŰrő l",
Gázszűró ll",
5. Szűro utáni elzáró (l. szűróág);
6. Szűrő uláni elzáró (ll. szűrőág);
7
MérókÖr méretlen oldali főelzárő',
8. Forgódugattyús méro, coRUS elektronikus térfogat korrektorral;
9. MérőkÖr mért oldalifőelzáro;
1O. MérőkÖr kerÜlő ág elzárőja',
11 . Szabályoző kor belépő oldali főelzárő (l. szabályzőág);
12. Szabályozó kÖr belépó oldali főelzárő (ll. szabályzőág);
13. Szabályoző szelep gyorszárral egybeépítve(l. szabályzóág)',
14. Szabályoző szelep gyorszárral egybeépítve (ll. szabályzőág)',
1 5. Sze ő zteló v ezeték elzár ő csa p ( l . szab ályzo ág)',
1 6. Szellő zlető vezeték elzáro csap (ll. szabályzőág)',
17 ' Szabályozo kor kilépó oldali főelzárő (l. szabályzoág)',
18. Szabályozo kör kilépó oldali főelzáro (ll. szabáIyzőág);
19' Belépő nyomást mérő manométer elzárő csapja;
20. Kilépő nyomást méró manométer elzáro csapja;
21. Be|épó oldali nyomásregisztráló elzáro csapja;
22' Kilépő oldali nyomásregisztráló elzáro csapja;
23. Differenciál manométer (l. szűrőág);

2'
3.
4'

'

l l
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24. Differenciál manométer (ll. szurőág).
25' Sz(jrő lefúvató csap (l. szűrőág);
26. Szűrő lefúvató csap (ll. szŰrőág)',
27 ' Szabályoző kerÜlőág elzáro szerelvénye;
28' Szabályoző kerülőág tűszelepe;
29. Bizlonsági lefúvató szelep;
30. Kézi lefÚvató csap;
31. Belépő oldali nyomásmérő;
32' K|lépő oldali nyomásmérő;
33. Nyomásregisztráló.
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A gázfogadó állomás Üzembe helyezése

Az Üzembe helyezés megkezdése előtt meg kell győződni arről, hogy a gázÍogado állomás elótt az
NA 50 ERCHARDT szakaszao toózar (NK 2) és utáni DN 63 FRIALEN golyóscsap (K 1), valamint az
állomáson belüli elzárőkzÁnr állapotban, illetve a nyomásmérők előtti elzárók(19, 20) NYITOTT
2'1 .

állapotban vannak-e.

2.2. A gázfogadő állomás előtt az NA 50 ERCHARDT szakaszolo to|őzár (NK 2) óvatos nyitásával be
kell enled ni_a gázt a szíirőágakfőelzárójáig (1 ,2), és a (30) nyomásmérőn ellenőrizni kell a belépő
földgáz nyomását.
2.3. Azl. szŰrőágutáni elzárót (5) ki kell nyitni, majd a főelzáró (1) óvatos nyitásával fel kell tölteni a
mérő elotti vezetékszakaszt.

2.4. Ki kell nyitni a ll. szúrőágfőelzáróját (2) és a szűrő utáni elzárót (6).
2.5. Ki kell nyitni a mérőkerulő elzárőt (1o)'
2.6. Ki kell nyitni az l' szabályoző ág elzárőit (11, 17).
^ 7. Legalább 3 perc várakozási idő elteltével le kell ellenőrizni, hogy a szabályozó nem enged-e
szekunder oldali nyomásmérón (31 ) nincs-e nyomásemelkedés'

ál,

a

2.8. Ki kell nyitni az ll. szabályző ág elzárőit (12, 16).
2.9. Legalább 3 perc várakozási idó elteltével le kell ellenorizni, hogy a szabályozó nem enged-e át, a
szekunder oldali nyomásméron (31 ) nincs-e nyomásemelkedés.
2.1o. A szabályozó kerülő elzárókon (27 , 28) keresztÜl a szekunder oldalt fÖl kell tÖlteni az územi
nyomásra (4 bar), majd vissza kell zárni azokat.
2.11' Az l' szabályozőágbizlonsági gyorszár indítógombjának Ütközésig tÖrténő lehúzásával a
gyorszárat be kell üzemelni'
2'12. A ll. szabályozoág bizto.nsági gyorszár indítógombjának ÜtkÖzésig tÖrténó lehúzásával a
gyorszárat be kell Üzemelni.
2.13' A kézi lefúvató (3o) rÖvid ideig tartó megnyitásával, fogyasztást imitálva meg kell győződni az
elóírt kiadási nyomásértékmegfelelőségéről, illetve ha szÜkséges be kell azt állítani.

2.14' A mérókerÜl ő elzárot (10) le kell zárni, majd a mérő előtti (7), és utáni (9) elzárót ki kell nyitni.
-zzel a gázmennyiség mérő beÜzemelésre kerÜlt.
2.15. A belépő oldali nyomásregisztráló elzárqál (21), és a kilépő oldali nyomásregisztráló elzároját
(22) ki kell nyitni, ezzel a nyomásregisztráló (33) beüzemelésre kerÜlt.
216. Az Üzembe helyezett vezetékszakaszok valamennyi oldható kötésének gáztÖmÖrségét
habzószeres oldattal le kell ellenőrizni.
3. A nyomásszabályozo ágak újraindítása' gyorszár leoldás esetén
Amennyiben azellenőrzés során akezelőszemélyzet azl|apasztalja, hogy valamelyik gyorszárlezárt,
a kÖvetkező módon kell eljárni:
3'1. Ellenőrizni kell a primer oldali nyomásmérőn (31) a belépő nyomásértékeket.Ha a primer nyomás
nem megfelelő a szabályző nem indítható újra.
3.2 Ellenőrizni kell a szekunder oldali nyomásértékeket a (32) nyomásmérőn. Amennyiben az a
gyorszár alsó- illetve a felso zárási értékenbelÜl vannak, akkor az indítókart ütkozésig le kell húzni, és
el kell engedni.
3.3. Amennyiben a szekunder oldali nyomásértéka gyorszár also zárási értékealatt van, a kerüló
ágon fÖl keli tÖlteni azelosztő vezetéket azuzemi nyomásértékreés agyorszárat be kell Üzemelni.
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3.4. Amennyiben a szekunder oldali nyomásérték a gyorszár felső zárási értékefÖlÖtt van, akézi
lefúvató elzárőn (30) keresztÜl a nyomást le kell engedni azÜzemi értékre,és a gyorszárat be kell
Üzemelni.

3.5. Ha a gyorszár háromszori próbálkozás után sem indítható újra, értesítenikell az Ügyeleti
szolgálatot, és az üzemviteli részlegvezetőt.
3'6' Abban az esetben, ha az egyik szabályozó ág gyorszára sem indítható ujra, az Ügyeleti szolgálat
megérkezéséiga gázellátást a kerÜlo ágon (27,28), kézi szabályozással kell biztosítani.

A gázfogadó állomás leállítása
4'1. A gázfogadő állomás vészhelyzetben történő leállítása esetén a gáztogadó állomás
4.

előtti (NK 2)'
illetve azuÍáni (K1) szerelvények kÖzÜl először a belépő, majd a kilépo elzárot kell lezárni.

4.2.A gázfogadó állomás Üzemszerű leállításához előszÖr a szúrőágak előtti főelzárőkat (1, 2) kell
lezárni, majd a szabályzoágak utáni (17 , 18) elzárőkal kell lezárni.
4'2. Amennyiben a szabályozón karbantartási munkát végeznek, a nyomásmentesítést a (25, 26) és a
(15, 16) lefúvató elzárőkon keresztül kell elvégezni.

A gázfogadó ellenőrzése és karbantartása
5.1. A gázfogado állomás Üzem kÖzbeni ellenórzését a TU-c Technológiai Utasítás C- 5'fqezet2.
pontjában leírtak szerint kell elvégezni.
5.2' A nyomásszabályozó állomás karbantartását csak a gyártó, vagy az általa megbízott, illetve
felhatalmazott cég képviseloi végezhetik el.
5.3. A karbantartást évente 2 alkalommal kell elvégezni.

-

5.4. A karbantartás során végrehajtandó íeladatok:

o
o
o
o
o

á szűrok tisztítása, szÜkség esetén a szíirőelemek cseréje;
á főszabályozók és a vezérlószabályozok membránjainak ellenőrzése, illetve cseréje;
?Z elzárő szerelvények műkÖdéspróbája;
á nyomásmérők, hőmérók kalibrálása, illetve cseréje;
3 biztonsági gyorszárak és a biztonsági lefúvatók műkÖdéspróbája, beállítása.

5.5. A karbantartás végrehajtásáról és a beszabályozási értékekról a karbantartást végző kÖteles
.- tryzőkönyvet kiál l ítani.
5.6. A berendezés kezelője azÜzemeltetés során fellépő Üzemzavart - amennyiben azokata
berendezés megbontása nélkül meg tudja oldani - kÖteles elhárítani'
5.7. A berendezés kÖtéseinek megbontásával járo Üzemzavarok elhárítását csak a karbantartók
végezhetik el.
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címlap_mind Az oERG Kft. Technológiai

l]tasításai Kiadás:

A

kötet TU_c Gázfogadó és nyomásszabályozó állomások
Módosítás: 2
gázfogadó és nyomásszabályoző Kiadva: 2o1g.12.2o.
feiezet c e.+ D|GÉP lpari Parki
állomás
1.

A gázÍogadó állomás bemutatása

Agázfogadó állomás a DlGÉP lpari Park terÜletén, a telekhatáron belÜl, a kerítés
mellett lett kialakítva. Felad ala az FGSZ Zrt. Miskolc ll-2 gázátadó állomásról érkező
földgáz méréseés nyomásának csÖkkentése, a DlGÉPlpari Park belső
gázhálózatának megtáplálása. Szekrényes kivitelű, gázmennyiség mérovel' üzemelő
és tartalék szabályozóággal, valamint kerÜlő ággal rendelkezik'
1.1. A nyomásszabályoző

állomás műszaki adatai

1.1.1. 6/3 bar nyomású nyomásszabályozo berendezés

.
.
.
.
.

típusa: FloRENTlNl RN 65/MT't00;
szabályozo gyári száma: 23511995';
teljesítmény: 23oom3/ó;
belépő nyomás: 6 bar;
kilépő nyomás: 3 bar.

1.1'2' 3l1 bar nyomású nyomásszabályozó

.
.
.
.
.

berendezés

típusa: KlPSZER SZN-25;
szabályozo gyári száma: 102188',
teljesítmény: 1O0 m3/ó;
belépő nyomás: 3 bar;
kilépő nyomás: 1 bar.

A beépítettszerelvények:

1
2
3
4
5

Tolózár DKG-PHKT NA 250 NNY 2,5 MPa;
Gázsz'űrő DKG NNY 63 bar NA 250;
Tolőzár DKG-PHKT NA 250 NNY 2,5 MPa;
GÖmbcsap MW lSG DN 65 PN 16;
GÖmbcsap NA 50, szelep NA 50 lSG.
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A gázfogadó eIlenőrzése és karbantartása
5' 1 . A gázfogado állomás Üzem kÖzbeni ellenőrzését a TU-C TechnoIógiai
Utasítás c- 5. fejezet 2. pontjában leírtak szerint kell elvégezni'
5.2. Anyomássz abályoző állomás karbantartását csak a gyártó, vagy az általa
5.

megbízott, illetve felhatalmazott cég képviselői végezhetik el.

5.3. A karbantartást évente 1 alkalommal kell elvégezni.
5.4. A karbantartás során végrehajtandó feladatok:

o
o

tisztítása, szükség esetén a szŰrőelemek cseréje;
á főszabályozók és a vezérlőszabályozők membránjainak ellenőrzése,
illetve cseréje;
3Z elzárő szerelvények műkÖdéspróbája;
á nyomásmérők, hőmérők kalibrálása, illetve cseréje;
? biztonsági gyorszárak és a biztonsági lefúvatók műkÖdésprobája,
€l szijrők

o
o
o

5'5. A karbantartás végrehajtásáról és a beszabályozási értékekről a karbantartást
égző kÖteles jegyzőkÖnyvet kiál ítani.

v

l

5'6. A berendezés kezelője az uzemeltetés során fellépő uzemzavart - amennyiben
azokat a berendezés megbontása nélkÜl meg tudja oldani - kÖteles elhárítani.
5'7 ' A berendezés kÖtéseinek megbontásával járő Üzemzavarok elhárítását csak a
karbantartók végezhetik el.

)t)

