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Absztrakt: A házi gáznyomás-szabályozó egy olyan biztonsági nyomáshatárolóval és lefú-

vató szeleppel rendelkező berendezés, amely a gáz előírt kilépő oldali nyomását biztosítja. 

Ha a nyomásszabályozó szekunder oldali nyomása a fogyasztói oldalon elér egy előre beál-

lított maximális határértéket, egy minimális mennyiségű földgáz juthat a környezetbe a lefú-

vató szelepen keresztül üzemszerűen. Ez a folyamat többször is bekövetkezhet, attól függően, 

hogy hányszor éri el a szekunder oldali nyomás az adott határértéket. Azonban ez csak meg-

határozott körülmények között következhet be, legnagyobb szerepe a napsütéses órák szá-

mának van. Egyértelmű, hogy ez a lefúvatott gázmennyiség veszteséget jelent az elosztói 

engedélyesek számára, mivel a lefúvatás még a gázmérő előtt következik be. Jelen cikk célja 

ezen veszteség számszerűsítése becslések, és számítások segítségével. 

Kulcsszavak: gáznyomás-szabályozó, lefúvatás, lefúvatott gázmennyiség, biztonsági le-

fúvató szelep, veszteség 

 

 

1. BEVEZETÉS 

A házi gáznyomás-szabályozó olyan kompakt berendezés, mely a gáz állandó kilépő 

oldali nyomását biztosítja, és emellett biztonsági nyomáshatárolóval és lefúvató be-

rendezéssel is rendelkezik. A gyakorlatban elterjedt szabályozási elv értelmében a 

biztonsági lefúvató nyitónyomása a biztonsági gyorszár értéke alá kerül beszabályo-

zásra, így a rendszer üzemviszonyaiból adódó nyomásemelkedés (pl. a gáz hőmér-

sékletének növekedéséből adódóan) anélkül kerül csökkentésre, hogy közben a 

gyorszár működésbe lépne. A vizsgálandó probléma a következő: ha a gáz nyomása 

a szekunder oldalon, meghatározott körülmények között elér egy előre beállított ma-

ximális határértéket, földgáz jut a környezetbe a lefúvató szelepen keresztül. Ez a 

folyamat többször is bekövetkezhet, attól függően, hogy hányszor éri el a szekunder 

oldali nyomás az adott határértéket. Habár ezen mennyiségek olyan kis mértékűek, 

hogy robbanásveszélyes környezetet nem okozhatnak a szabadtéri szellőzés, illetve 

a kis kibocsátási mennyiség miatt, mégis egyértelműen veszteséget jelentenek az el-

osztói engedélyesek számára. A cikkben a szerző arra keresi a választ, hogy mekkora 

lehet egy nyomásszabályozó estén ez az „üzemszerűen” lefúvatott gázmennyiség, 

milyen esetekben kell ennek lehetőségével számolni, valamint megpróbálja szám-

szerűsíteni a mennyiségeket. A cikk a szerző azonos címen készített szakdolgozatá-

nak kivonata.  
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2. A VIZSGÁLAT TÁRGYA 

A cikkben a szerző számításokat végez arra vonatkozóan, hogy adott környezeti fel-

tételek teljesülése esetén a készülékek által lefúvatott gázmennyiség mekkora vesz-

teséget jelenthet az elosztói engedélyesek számára egy adott időszakra vonatkoz-

tatva. A hazai és nemzetközi szakirodalmat áttekintve megállapítható, hogy ezzel a 

kérdéssel eddig kevesen foglalkoztak, mivel egzakt módon nem határozható meg a 

lefúvatott gázmennyiség. Leginkább becsült adatokkal lehet számolni, minden eset-

ben más paraméterek feltételezhetők, így a végeredmény is minden esetben eltérő, 

még azonos fogyasztási hely vonatkozásában is. A legnagyobb szerepe az időjárás-

nak van, hiszen bizonyíthatóan a napsütéses órák számán múlik az, hogy mennyivel 

növekszik a gáz nyomása a rendszerben, és hányszor nyit ki a biztonsági lefúvató 

szelep. Ebből következik, hogy annak is nagy jelentősége van, hogy éppen melyik 

évszakra vonatkoztatva történik a készülék működésének vizsgálata. 

 

 
1. ábra 

Gázellátó rendszer  

(TIGÁZ-DSO Kft.) 

 

Persze a kérdés nem ennyire egyszerű, mivel kiemelkedő szerepe van a nyomássza-

bályozót követő csővezetéki szakasz műszaki kialakításnak. Ahhoz, hogy tényleges 

nyomásnövekedés következzen be a szabályozót követő szakaszon, mindenképpen 

zárt rendszer szükséges (azaz ne legyen gázelvétel), és a csővezetéki szakasz egy 

részének erőteljes hőmérséklet-növekedést kell elszenvednie (ahogyan az 1. ábrán 

is látható), ami a gyakorlatban általában közvetlen napsugárzást jelent. A felsorolt 

peremfeltételek képezik a rendszerprobléma lehatárolásának alapjait. A cikkben egy 

célszerűen kialakított mintapélda szolgál a számítások elvégzésére, és a gyakorlati 

mérési eredményekkel történő összehasonlításra. [1] 
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A nyomásszabályozóknak többféle típusa is lehet. A leggyakoribbak az egyfoko-

zatú és a kétfokozatú készülékek. Az egyfokozatú típus esetében csak egy darab nyo-

másszabályozó egység van, így a bemenő nyomást egy lépésben csökkenti a kívánt 

kimenő nyomásra. A bemenő nyomás nagyban befolyásolja azt a gázmennyiséget, 

melyet a készülék kiad. Nagyobb belépő nyomás esetén több a kiadott gázmennyiség 

is. A kétfokozatú készülék két darab nyomásszabályozó egységet foglal magában. 

Ennek következtében a belépő nyomás kettő részletben alakul át a kimenő nyomássá. 

A nyomásszabályozóba érkező primer oldali nyomást a készülékek jellemzően 27 

mbar-ra csökkentik a szekunder oldalon. [2] 

 

3. A BIZTONSÁGI GYORSZÁR ÉS A LEFÚVATÓ SZELEP SZEREPE, MŰKÖDÉSE 

Ha a gyorszáron beállított felső határértéket eléri a csővezetéki pufferből visszave-

zetett nyomás, akkor ezt a gyorszár membránja érzékelni fogja, és elzárja a gáz útját. 

Működése félautomatikus, ez azt jelenti, hogy önmagától lezár, viszont nem nyit.  

A nyitást megfelelő képesítéssel ellátott szakembernek kell elvégeznie. Alapesetben 

a biztonsági szelep zárt állapotban van, viszont ha a gáz nyomása a szekunder olda-

lon eléri a beállított lefúvatási értéket, a szelep kinyit, és ezáltal gáz jut a környe-

zetbe. Működése automatikus, ami azt jelenti, hogy a túlnyomás megszűnése után a 

szelep lezár, viszont újabb nyomásemelkedés hatására ismét kinyithat. A biztonsági 

lefúvató szelep és a gyorszár esetében is meg kell választani egy felső határértéket. 

A különböző típusú nyomásszabályozó készülékek esetén más a biztonsági lefúvató 

nyitónyomásnak az értéke. Sőt, legtöbb esetben nem is konkrét értéket ad meg a 

gyártó, hanem egy intervallumot, amelyen belül, ha elér a nyomás egy bizonyos ér-

téket, akkor bekövetkezik a lefúvatás. Ez az intervallum is eltérhet a különböző ké-

szülékeknél, de általában 35–40 mbar a jellemző. Tehát ha a lefúvató szelep nyitási 

határértéke meghaladja a gyorszár felső zárási határértékét, akkor nem történik gáz-

lefúvatás, mivel a gyorszár megszakítja a gáz áramlását. Viszont megtörténhet, hogy 

hiába zárta el a gáz útját a gyorszár, a gáz hőmérséklete továbbra is növekedést mu-

tat, tehát a gáz nyomása is emelkedni fog. Ebben az esetben lehet arra számítani, 

hogy kinyit a biztonsági lefúvató szelep. Ez a lefúvatás azonban csak egyszeri eset-

ként vehető figyelembe. Viszont ha a lefúvató szelep nyitási határértéke alacsonyabb 

a gyorszár felső zárási határértékénél, akkor gázlefúvatás fog történni, és ez a lefú-

vatás többször is bekövetkezhet annak függvényében, hogy a kimenő nyomás hány-

szor éri el azt a kritikus értéket, amelyen bekövetkezhet a lefúvatás. Ez azért fordul-

hat elő, mivel a fogyasztói vezetékben a hőmérséklet hatására a nyomás is csökkenni 

fog (a lefúvatást követően), de ha ez a nyomásszabályozó által képviselt névleges 

érték alá menne, akkor a nyomásszabályozó kinyit és a beállított névleges nyomás-

értékre „tölti” a vezetékszakaszt. Hőmérséklet-emelkedés esetén a folyamat újra is-

métlődhet bizonyos időközönként. [2] 

A szerző a cikkben mintapéldák segítségével szemlélteti a lefúvatások folyama-

tát, illetve a lefúvatott földgáz lehetséges mennyiségét különböző környezeti ténye-

zők esetén. Az alaphelyzet a következő: feltételezünk egy kerti felállást, ahol a gáz-

nyomás-szabályozó kint van a lakóingatlan előkertjében és a fogyasztói vezeték egy 
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jelentős szakasza a lakóingatlan falán kívül, szabadon szerelve üzemel az időjárás 

hatásainak (például: napsütés) kitéve. Továbbá a felhasználási helyen olyan gázfo-

gyasztó készülékek üzemelnek, amelyekben nincs gyújtóláng-égő (a főégő meggyúj-

tására szolgáló kis fogyasztású égő). Gáztömör fogyasztói vezetéket feltételezve 

nyáron a napsütés által felmelegített fogyasztói vezeték belsejében lévő üzemi nyo-

mású (27 mbar) földgáz nyomása olyan mértékben megemelkedhet, hogy a gáznyo-

más-szabályozó lefúvató szelepe gyári beállított értéket elérheti vagy meg is halad-

hatja. Ezen üzemállapotban kismértékű túlnyomással földgáz kerül a környezetbe.  

A lefúvatás addig tart, ameddig a nyomás vissza nem áll a gáznyomás-szabályozó 

beállított lefúvatási értéke alá. Ez a gyakorlatban a másodperc törtrésze alatt zajlik 

le. A körülményeket az is befolyásolhatja, hogy a fogyasztói vezeték milyen színre 

van festve, hiszen a sötét színek intenzívebben nyelik el a nap sugarait, mint a világos 

színek. Az is számít, hogy a vezetéket mennyi ideig éri a napsugárzás, hiszen ha az 

ingatlan nyugati, esetleg északi oldalára helyezik a vezetéket, kevesebbet (vagy nem 

is) éri a nap, így a hőmérsékletnövekedés sem lesz feltétlenül olyan intenzitású, 

mintha az ingatlan délkeleti, déli vagy délnyugati oldalára került volna elhelyezésre.  

A következőkben egy korábbi, egy elosztói engedélyes által végzett kísérlet mé-

rési adatait figyelembe véve került vizsgálatra a lefúvatásra kerülő gázmennyiség. 

Az összesen 12 napig tartó vizsgálatból egy nap kerül részletes bemutatásra. A kí-

sérletet egy 20 méter hosszúságú, 1” külső átmérőjű acél anyagú vezetékre végezték 

el. A kísérleti vezetékszakaszra gáztérfogat-korrektorok érzékelőinek befogadására 

alkalmas csatlakozó csonkok kerültek elhelyezésre. Az első gáztérfogat-korrektor a 

gáz hőmérsékletét és nyomását mérte, a másik a környezeti levegő hőmérsékletét és 

nyomását. Kizárólag a mért és számított adatokból kerültek becslésre a lefúvatások 

számai, időtartama és mennyisége. Egy nap átlagosan körülbelül 10 lefúvatás történ-

het a vizsgálati tapasztalatok alapján, de ez a szám csak becsült érték. A vizsgált 

napok esetében is más-más volt a lefúvatások száma. Minél magasabb az adott nap 

környezeti hőmérséklete, annál több lefúvatásra lehet számítani. Így például egy me-

leg nyári napon 12–14 lefúvatás is várható, míg egy hűvösebb, felhősebb nap eseté-

ben akár 6–4 darab lefúvatásra is csökkenhet ez az érték. Az 2. ábrán látható, hogy 

a környezet hőmérséklete először növekedést mutat körülbelül reggel 9 óráig, itt be-

következik egy kisebb esés (valószínűleg egy felhő vonult el az égen), majd újra 

elkezd növekedni. Ezen a napon, a legmagasabb környezeti hőmérséklet 35,6 °C 

volt. Ez a maximális hőmérséklet 17 óra 29 perckor következett be, ettől az időpont-

tól kezdve folyamatos csökkenés figyelhető meg. A gáz hőmérséklete, a környeze-

téhez hasonlóan növekedést mutat. A maximális hőmérséklet, amelyet a gáz elért 

43,3 °C. A vörös görbe jelzi a gáz nyomásának alakulását. A gáz nyomása növekszik 

a gáz hőmérsékletének növekedése miatt, majd amikor elér egy bizonyos nyomásér-

téket, lefúvatások következnek be. A legnagyobb nyomásérték, amelyet a gáz elért, 

39 mbar. A két narancssárga vonal a beállított lefúvatási határértékek intervallumát 

jelzi, mely segítségével meg lehet becsülni, hogy körülbelül mennyi lefúvatás történt 

ezen a napon. 
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2. ábra 

Gáz viselkedését befolyásoló tényezők és az így kialakuló gáznyomás  

(TIGÁZ-DSO Kft.) 

 

Az ábra a környezeti hatások miatt bekövetkezett nyomásváltozásokat mutatja. Mi-

vel a lefúvatások más-más nyomásértéken is bekövetkeznek, a lefúvatásokat nem 

lehet egyértelműen számszerűsíteni még az ábra alapján sem. Emiatt a számítások-

hoz szükséges érték meghatározása az összes napot figyelembe véve, átlagszámítás-

sal történt. Jelen körülmények között ez körülbelül 12-t jelent. Továbbá az is megfi-

gyelhető, hogy a vizsgálat során számos alkalommal magasabb a gáz nyomása, mint 

egy-egy megengedett határérték. Ennek oka, hogy a különböző típusú készülékek 

esetében más és más értékek vannak megjelölve a lefúvató szelep nyitónyomásaként. 

Sőt, legtöbb esetben nem is konkrét érték kerül megadásra, hanem egy intervallum, 

amelyen belül, ha elér a nyomás egy bizonyos értéket, akkor bekövetkezik a lefúva-

tás. Ez az intervallum is eltérhet a különböző készülékeknél, de általában 35–40 

mbar a jellemző. 
1. táblázat 

Készülékek lefúvató szelepeinek nyitónyomásai 
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4. SZÁMÍTÁS 

A szerző a következő mintapélda segítségével azt próbálja szemléltetni, hogy az 

adott napon körülbelül mekkora gázmennyiség kerülhetett lefúvatásra. Az általános 

gáztörvény segítségével meghatározható, hogy hány mól az a gázmennyiség, amely 

a csővezetékben van a hajnali időszakban, majd a déli órákban. Ezek után számol-

ható az eltávozó gázmennyiség. [3] Az acélvezeték hossza 20 méter és a külső átmé-

rője 1”. Szabvány szerint ezen vezetékhez tartozó falvastagság 2,6 mm. A gázt ide-

ális gáznak tekintjük, így az eltérési tényezője 1-nek vehető. Feltételezzünk egy nyári 

napot, amikor a gáz hőmérséklete a hajnali órákban 16,1 °C, ez a későbbiekben meg-

növekedik 38,1 °C-ig is, ha árnyékos körülményeket veszek alapul. Amikor a veze-

téket közvetlenül érik a napsugarak a gáz hőmérséklete akár a 43,3 °C-ot is elérheti. 

 

Adatok: 

p1-hez tartozó légnyomás: pn1 = 100 100 Pa 

p2-höz tartozó légnyomás: pn2 = 99 800 Pa 

L = 20 m   t1 = 16,1 oC  p1 = 100 100 + 3000 Pa 

Dk = 0,0254 m  t2=38,1 oC  p2 = 99800+3800 Pa 

Ru = 8,314 J/mol*K  t3 = 43,3 oC  pn = 101325 Pa 

s = 2,6 mm = 0,0026 m 

 

Belső átmérő meghatározása 

 

𝐷𝑏 = 𝐷𝑘 − 2 ∗ 𝑠 = 0,0254 𝑚 − 2 ∗ 0,0026 𝑚 = 0,0202 𝑚 

 

Cső keresztmetszete: 

 

𝐴 =
𝐷𝑏2 ∗ 𝜋

4
=

(0,0202 𝑚)2 ∗ 𝜋

4
= 0,0003205 𝑚2 

 

Vezeték térfogata: 

 

𝑉 = 𝐴 ∗ 𝐿 = 0,0003205 𝑚2 ∗ 20 𝑚 = 0,006409 𝑚3 

 

Anyagmennyiségek: 

Reggeli órákra, hűvösebb körülményekre vonatkoztatva: 

 

𝑛1 =
𝑝1 ∗ 𝑉

𝑅𝑢 ∗ 𝑇1
=

103100 𝑃𝑎 ∗ 0,006409 𝑚3

8,314
𝐽

𝑚𝑜𝑙𝐾
∗ 289,25 𝐾

= 0,2749 𝑚𝑜𝑙 
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Délutáni órákra, árnyékos körülményekre vonatkoztatva: 

 

𝑛2 =
𝑝2 ∗ 𝑉

𝑅𝑢 ∗ 𝑇2
=

103600 𝑃𝑎 ∗ 0,006409  𝑚3 

8,314 
𝐽

𝑚𝑜𝑙𝐾
∗ 311,25 𝐾

= 0,2566 𝑚𝑜𝑙 

 

Ha a hőmérsékletben további növekedés következik be 43,3 oC-ig a közvetlen 

napsütés hatására, akkor az anyagmennyiség: 

 

𝑛3 =
𝑝2 ∗ 𝑉

𝑅𝑢 ∗ 𝑇3
=

103600 𝑃𝑎 ∗ 0,006409  𝑚3

8,314 
𝐽

𝑚𝑜𝑙𝐾
∗ 316,45 𝐾

= 0,2524 𝑚𝑜𝑙 

 

Kiáramlott gázmennyiség gáztechnikai normálállapotra vonatkoztatva: (Árnyékos 

körülmények között) 

 

∆𝑉𝑛′(15 𝑜𝐶) =
(𝑛1 − 𝑛2) ∗ 𝑅𝑢 ∗ 𝑇𝑛

𝑝𝑛

=
(0,2749 𝑚𝑜𝑙 − 0,2566 𝑚𝑜𝑙) ∗ 8,314

𝐽
𝑚𝑜𝑙𝐾

∗ 288,15 𝐾

101325 𝑃𝑎
= 0,0004327 𝑚3 = 0,4327 𝑙 

 

Kiáramlott gázmennyiség gáztechnikai normálállapotra vonatkoztatva: (Közvetlen 

napsugárzás esetén) 

 

∆𝑉𝑛′′(15 𝑜𝐶) =
(𝑛1 − 𝑛3) ∗ 𝑅𝑢 ∗ 𝑇𝑛

𝑝𝑛

=
(0,2749 𝑚𝑜𝑙 − 0,2524 𝑚𝑜𝑙) ∗ 8,314 

𝐽
𝑚𝑜𝑙𝐾

∗ 288,15 𝐾

101325 𝑃𝑎
= 0,0005320 𝑚3 = 0,5320 𝑙 

 

Ha a lakossági gáz ára körülbelül 100 Ft/m3, akkor jelen esetben ez a térfogat 0,05 

Ft veszteséget jelent. Tehát jelen körülmények között nagyjából 20 darab lefúvatás 

szükséges ahhoz, hogy 1 Ft-nak megfelelő térfogatú gáz távozzon a rendszerből.  

Az előző példából látható, hogy körülbelül mekkora gázmennyiség távozik el a 

rendszerből, ha egyetlen lefúvatást veszünk figyelembe. Azonban meg kell említsük 

azt az esetet is, amikor a nyári időszakban is folyamatos gázfogyasztást feltétele-

zünk. Ilyen esetben tároló vagy átfolyó rendszerű gyújtólángos gázvízmelegítők mű-

ködnek a háztartásokban. Elméletileg ezeknél a gázfogyasztó készülékeknél állandó 

jellegű a gázfogyasztás, habár minimális mértékű. A gyakorlati tapasztalat szerint 
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mégis pont annyira elegendő ez a gázfogyasztás, hogy a csővezetékben előforduló 

megemelkedett túlnyomást kiegyenlítse, ezzel megakadályozva a biztonsági szelep 

által történő gázlefúvatást.  

A szerző a következőkben négy különböző esetet figyelembe véve fogja vizsgálni 

a lefúvatott gáz mennyiségének változását. Ezen esetek bemutatásával még inkább 

láthatóvá válik az, hogy a környezeti tényezőknek mekkora szerepük van a nyomás-

szabályozó biztonsági lefúvató szelepének működésében. A számításoknál, valamint 

a lefúvatások számának kiválasztásánál ismét a már korábban bemutatott kísérlet 

során mért adatok lettek figyelembe véve. A számítások módja is megegyezik az 1. 

mintapéldában alkalmazottal, emiatt csupán a végeredmények kerülnek bemutatásra 

egy összesítő táblázat keretein belül. 

 

1. eset: 

• 20 m hosszú vezeték 

• A vezeték teljes szakasza kint van, kitéve a környezeti hatásoknak 

• Meleg nyári nap  12 darab lefúvatás 

2. eset: 

• 20 m hosszú vezeték 

• A vezeték teljes szakasza kint van, kitéve a környezeti hatásoknak 

• Hűvösebb/felhősebb nyári nap  8 darab lefúvatás 

3. eset: 

• 20 m hosszú vezeték 

• A vezeték teljes szakaszának csupán 50%-a van kint, kitéve a környezeti 

hatásoknak 

• Meleg nyári nap  6 darab lefúvatás 

4. eset: 

• 20 m hosszú vezeték 

• A vezeték teljes szakaszának csupán 50%-a van kint, kitéve a környezeti 

hatásoknak 

• Hűvösebb/felhősebb nyári nap  4 darab lefúvatás 

 
2. táblázat 

Lefúvatott gázmennyiségek 
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Látható, hogy a 3. és a 4. esetben a teljes vezeték 50%-a kint, 50%-a az épületen 

belül helyezkedik el. E miatt a tényező miatt a hőmérsékletek tekintetében további 

pontosító számításokra volt szükség. A gáz hőmérséklete a mért adatok és a szoba-

hőmérséklet átlagaként került meghatározásra. A szobahőmérséklet jelen esetben 20 

°C-nak vehető. A számítások további menete megegyezik az 1. mintapéldában be-

mutatott módszerrel. A különbségek szemléltetése végett, az eredményeket ábrázoló 

diagram is készült. 

 

 
3. ábra 

Adott esetekben lefúvatásra kerülő földgáz mennyisége  

(TIGÁZ-DSO Kft. adatai alapján) 

 

A táblázat és a diagram alapján is kijelenthető, hogy valóban a napsütéses órák száma 

befolyásolja leginkább a nyomásszabályozó készülék működését, viszont az is fon-

tos tényezőnek bizonyult, hogy a vezetékszakasz mekkora része van kint elhelyezve, 

kitéve a környezeti hatásoknak.  

A szerző a következőkben arra vonatkozóan tesz becslést a rendelkezésre álló 

adatok alapján, hogy egy adott időszakra és az országra vonatkoztatva mekkora lehet 

az összesen eltávozó földgáz mennyisége. Magyarország területén a Központi Sta-

tisztikai Hivatal adatai szerint 3 244 339 háztartási fogyasztó található. (2015) [4] 

Meg kell említeni, hogy a teljes fogyasztói körben van kisnyomású hálózat is, ahol 

nincs házi nyomásszabályozó. Ezt a csoportot is tartalmazza ez a fogyasztói létszám, 

mivel létszámát illetően nem áll pontos adat rendelkezésre. Azokat a háztartásokat 

érdemes figyelembe venni, amelyek nem rendelkeznek folyamatosan üzemelő gyúj-

tólángos gázfogyasztó készülékkel. Ahhoz, hogy ezen fogyasztók pontos számát 

megkapjuk, az ország területén található összes háztartást egyenként meg kellene 

vizsgálni. Mivel ilyen jellegű felmérés, illetve adat nem áll rendelkezésre, a számí-

tások során a gyújtólángos gázkészülékekkel nem rendelkező fogyasztók száma az 

összes fogyasztó 50%-ában került megállapításra. Tehát ezeknél a fogyasztóknál 
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megtörténhet, hogy a biztonsági lefúvató szelep kinyit. A már bemutatott kísérlet 

mérési adatai alapján minden vizsgált nap lefúvatásaiból átlagot számolva az a meg-

állapítás tehető, hogy egy nap általában hét darab lefúvatás várható. Egyértelmű, 

hogy a lefúvatásból származó legnagyobb veszteség a nyári napokon keletkezik, hi-

szen nyáron melegszik fel leginkább annyira a hőmérséklet, hogy több lefúvatást 

feltételezhessünk. Ezért a június, július és augusztus napjaira vonatkoztatva történt 

a vizsgálat, amely 92 napot jelent. Már korábban is említésre került, hogy az is fontos 

tényező, hogy az adott nap napsütéses-e vagy inkább szeles és felhős. Mindkét eset-

ben más-más a lefúvatott gázmennyiség számított értéke. Így vizsgálat történt a ta-

valyi nyári időjárást illetően, és azon adatokra vonatkoztatva történtek a további 

becslések. 2015-ben a 92 napból 63 napon volt napsütéses, meleg időjárás, míg 29 

napon felhős, illetve esős idő. [5] Ezen adatokból és a további számítások, illetve 

becslések segítségével a következő összegző táblázat készült. 
3. táblázat 

Összes lefúvatott gázmennyiség a nyári időszakra 

 
 

 

Ha figyelembe vesszük a már előzőleg kiszámított egyszeri lefúvatásra vonatkozó 

értékeket, illetve a fogyasztók, a lefúvatások és a nyári napok számát, az összes le-

fúvatott gázmennyiség megbecsülhető. Jelen körülmények között ez megközelítőleg 

523 ezer m3-t jelent. Lehetne tovább bővíteni a vizsgálatot, ha például nem csupán a 

nyári időszakra irányulnának a számítások, hanem a kora őszi, valamint a késő tava-

szi időszakra is. Ilyenkor is történhetnek lefúvatások, habár nyilvánvalóan sokkal 

kevesebb a nyári értékekhez képest. Ez az érték önmagában nagy mennyiségnek tűn-

het, viszont ahhoz viszonyítva, hogy az országban a lakosság által mekkora mennyi-

ségű földgáz kerül felhasználásra (97134 TJ~2,8 milliárd m3) [6] a telekhatárokig, 

ez a veszteség elhanyagolhatóan kicsi. Azonban még ezt a mennyiségű veszteséget 
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is érdemes lehet csökkenteni különböző módszerekkel. Nyilvánvaló, hogy minél ke-

vesebbet érik a nap sugarai a csővezetéket, annál kevesebb az esélye, hogy lefúvatás 

történjen. Így érdemes lenne az alapvezeték nyomvonalát úgy alakítani (lehetőség 

szerint), hogy az épület északi oldalára essen, vagy úgy, hogy a vezetékszakasz minél 

nagyobb része az ingatlanon belül helyezkedjen el. Biztosítható védőtakarás a veze-

tékszakasz számára. Például le lehetne festeni a vezetéket valamilyen világos színre, 

esetleg fehérre, mivel a fehér felület jobban visszaveri a nap sugarainak nagy részét, 

így nem hevül olyan mértékben a vezeték felülete. Ugyanez a hatás érhető el a veze-

ték lehető legnagyobb szakaszának földalatti vezetésével. 

 

5. ÖSSZEFOGLALÁS 

A nyomásszabályozó készülék működése során, ha a gáz nyomása a szekunder ol-

dalon elér egy előre beállított határértéket, automatikus biztonsági lefúvatás miatt 

földgáz juthat a környezetbe. Ez a folyamat többször is bekövetkezhet, attól függően, 

hogy hányszor éri el a szekunder oldali nyomás az adott határértéket. A cikkben si-

került megbecsülni mért és feltételezett adatok segítségével azt, hogy a biztonsági 

szelep által lefúvatott gázmennyiségek összesen milyen nagyságrendű gázvesztesé-

get jelenthetnek a Magyarországon lévő háztartási esetén egy adott nyári időszakra 

vonatkoztatva. Az eredményekből az a következtetés vonható le, hogy ez az érték 

nem jelentős, továbbá a veszteség nem a fogyasztó, hanem az elosztói engedélyes 

oldalán jelentkezik. 
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