
Szolnok város gázellátásáról

Városaink, településeink mindinkább fokozódó energiaigénye sürgetően veti
fel energiaforrásokban amúgy is szegény hazánkban a helyes, célszerűen megszer-
vezett országos energiaelosztás kérdését.

Energiagazdálkodásunkban fontos tényezőként szerepel a lakosság háztar-
tási hőigémjének biztosítása. Jelenleg Magyarországon — néhány nagy városunk-
tól eltekintve, ahol gázszolgáltatás van — a lakosság háztartási kalóriaigényét
szilárd tüzelőanyag (szén, fa) felhasználásával elégíti ki. Külföldön a szenet már
régóta elsősorban nem fűtési célra, hanem vegyipari alapanyagként használják
fel. Ennek az elvnek kell nálunk is érvényre jutnia úgy, hogy az országos szén-
gazdálkodás és városaink gázellátása szorosan összefüggő tényezői legyenek he-
lyes energiagazdálkodásunknak.

Szolnok, mint alföldi településű város, az ország szénlelő helyeitől távol
esik. A város lakossága részére szükséges hőenergia előállításához csak magas
szállítási költséggel lehet megfelelő mennyiségű szenet, illetve szilárd tüzelő-
anyagot biztosítani.

Szolnok gázellátásának gondolatát a város környéki kutatások során fel-
tárt földgázkutak gázkincsének felhasználása indította el.

A város gázellátására vonatkozóan, a rendelkezésre álló adatok alapján,
még 1958-ban tanulmány készült. Kiindulási alapként a Szolnoktól mintegy
18—20 km-re fekvő Törtei környéki, valamint a 7—8 km-re fekvő Hajtó-tanyai
gázkutak szolgáltak. A továbbfolyó kutatási munkák más területen is eredményre
vezettek. A Szandai réten új onnan feltárt gázlelőhelyek a város közvetlen közelé-
ben vannak, és a város gázszükségletét messze meghaladó gázmennyiséget biztosí-
tanak.

A Törtei és Hajtó-tanya térségében feltárt földgázkutak felhasználását a nagy
távolságon kívül a gáz kevertsége is akadályozza: a törteli kutak magas széndi-
oxid (CO2) és alacsony metán (CH4) tartalma miatt külön mosóberendezés építése
szükséges. Tekintettel arra, hogy a CH4 és CO2 felhasználásának gazdaságosságát
együtt kell vizsgálni, a CH4-nek a városba való bevezetése is csak akkor lehet gaz-
daságos, ha a CO2 tisztítása és hasznosítása is megoldást nyert.

A Hajtó-tanyai 21-es számú kút kb. napi 4000 m3 gázt tud biztosítani, mely
magas CH4 tartalma miatt tisztítás nélkül is jól felhasználható. Ennek a kútnak
gázkincse azonban jelenleg ismeretlen nagyságú, így további kutató és feltáró
munkák elvégzéséig tartós hasznosításával számolni nem lehet.

Ilyen előzmények és adatok alapján a város gázellátása céljából jelenleg csak a
szandai földgázkutakat lehet figyelembe venni.

A most következő ötéves terv folyamán Debrecen és Szolnok között meg-
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valósul a tiszántúli gázlelőhelyeket összekötő gázgyűjtővezeték. Ez képezi majd
az országos gáztávvezeték első szakaszát. Ennek megvalósulásával Szolnok is erről
a távvezetékről nyerné a szükséges gázmennyiséget. A városkörnyéki kutak ter-
mészetesen ugyancsak erre a gyűjtővezetékre kapcsolódnának.

Szolnok város vezetékes gázellátása szempontjából elsősorban a II., III., IV.,
V., VI., kerület mint legsűrűbben lakott terület, jöhet számításba. Ez kb. 5000
lakás gázellátását jelentené. A külső kerületek gázellátása csak a belső területek
gázvezeték-hálózatának elkészülte után — amennyiben a gazdaságosság is indo-
kolja — későbbi időpontban valósulhat meg. Az 5000 lakás háztartási hőigényének
fedezésére — 8500 kcal/Nm3 fűtőértékű földgázt véve alapul — évi átlagban kb.
1,800 000 m3 földgáz szükséges.

A gázkutakból (vagy gázvezetékből) nyert földgáz a gázfogadó állomásig nagy
nyomású (5—12 atm.) vezetéken jut el. A gázfogadó állomás helye a várostól dél-
nyugatra, a tószegi út jobboldalán levő Görbe-ér melletti területen, a város ipari
övezetében lesz. Ezt az elhelyezést, a városfejlesztési szempontokon kívül, a Törtei
irányában levő gázkutak bekötő vezetékének csatlakozási lehetősége is indokolja.

A gázfogadó állomáson a nagy nyomáson érkező földgáz nyomását első foko-
zatban 5,5 atm. túlnyomásra csökkentjük. Az állandó nyomás biztosítása után az
átvett gázmennyiséget nagynyomású mérőberendezés méri. A megmért gázt túl-
nyomás ellen biztosító berendezéseken keresztül, megfelelő szagosítóberendezéssel
szagosítva, gömb alakú, 20 000 Nm3 gáz tárolására alkalmas nagynyomású gáz-
tartóban tároljuk. A gáztartóból a város részére kiadott gáznyomást nyomáscsök-
kentő berendezésekkel 5000 mm v.o. nyomásúra csökkentjük. Biztonsági berende-
zések alkalmazásával gondoskodunk arról, hogy ezt a nyomást túl ne lépje. A
gázfogadó állomás erre a célra épített épületekben kerül elhelyezésre.

A végleges fogadó állomás megépítéséig a gázellátási program megvalósítá-
sának gyorsítása érdekében a Tisza-híd baloldalán, a 4. sz. műút mellett ideiglenes
gázfogadó állomás létesül. Ennek segítségével az V. kerület kb. 500 lakását valószí-
nűleg már egy év múlva bekapcsolhatjuk a gázszolgáltatásba.

A végleges gázfogadó állomás elkészültekor az ideiglenes gázfogadó állomás
berendezéseit és készülékeit a végleges gázfogadó állomáson építjük be vagy mint
tartalék-berendezést tartjuk meg.

A város gázellátását ún. vegyesnyomású rendszerrel oldjuk meg. Vegyesnyo-
mású rendszer esetén a hálózat közép- és kisnyomású rendszerből áll. A középnyo-
mású vezetékrendszer (500—5000mmv.o.ny.)a gázfogadó állomástól kiindulva a
körzeti nyomásszabályzókat (jelen esetben 4 db.) táplálja. Ez a vezetékrendszer
szilárdsági és tömörségi okokból acélcsőből készül.

A körzeti nyomásszabályozók a kisnyomású gázvezetékrendszer egyenletes,
állandó nyomáson történő gázellátását biztosítják. Földgáz-szolgáltatás esetén a
fogyasztókészülékeknél megkívánt üzemnyomás biztonsági okokból 240—250
mm v.o.ny. A kisnyomású hálózat azbesztcement (eternit) csőből készül. Az az-
besztcementcső felhasználása egyrészt tetemes vasanyag-megtakarítást eredmé-
nyez, másrészt beszerzési ára kb. 1/3-a az acélcsőnek.

A megépített utcai hálózathoz a csatlakozó (házi) vezetékek készítése, valamint
a szükséges fogyasztókészülékek beszerzése állami kezelésben lévő épületeknél az
Ingatlankezelő Vállalat feladata. A magánkézben levő lakóházak csatlakozó és belső
fogyasztó vezetékeit szakszerű, jóváhagyott tervek alapján, a tulajdonos készít-
teti el.

A szilárd tüzelőanyag és a földgáztüzelés gazdaságosságának összehasonlítása
is a gázszolgáltatás megvalósítását indokolja.
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Szolnok város gázellátási tervének első résziele



Mint már az előzőkben említettük, a tervezett 5000 lakás háztartási gázellá-
tásához, 8500 kcal/Nm3 fütőértékü földgázt véve alapul, évi átlagban kb. 1,800 000
m3 földgáz szükséges. Tekintettel arra, hogy a gázzal ellátandó lakások kb. 30%-
ában lehet szó fürdőszobai gázkészülékek alkalmazásáról, a fürdőszobai készülékek
fogyasztása az összes gázfogyasztás 20%-ára becsülhető. így a becsült 1,800 000
m3 évi összes háztartási gázfogyasztásból kb. 360 000 m3 évi gázmennyiség irányoz-
ható elő fürdőszobai gázkészülékek ellátására. Ily módon az 5000 lakás gázfogyasz-
tása kb. 1,400 000 m3 évi konyhai (főzési) és 360 000 m3 évi fürdőszobai (fürdési)
arányban osztható.

A háztartási (szén és egyéb szilárd tüzelőanyagú) tűzhelyek, a gyakorlatban
előforduló 50%-os főzőlap-kihasználást véve figyelembe, nyáron 6%, télen 20%
hatásfokkal üzemeltethetők, így évi átlagos hatásfokuk 13%. Ezzel szemben a
háztartási gáztűzhelyeké 65%, mivel a főzőlap kihasználás 100%-os. A fentiek
alapján a gáz- és széntüzelés közötti hatásfok viszonya 65/13 = 5. Ennek megfele-
lően évenként (ha a szén és fa átlagos fűtőértékét 3000 cal-val becsüljük) 20 4001.
szilárd tüzelőanyag (szén és fa) pótolható:

1 440 000 X 8 500 x 5 o n . . . .
— = 20 400 tonna3 000

A fürdőszobai gázkészülékek alkalmazásával további szilárd tüzelőanyag
takarítható meg. A gáztüzelésű fürdőszobafűtés és vízmelegítés átlagos hatásfoka
80 %, a szilárdtüzelésű vízmelegítés és fűtés maximális hatásfoka 40%. Ennek
megfelelően a hatásfokok viszonya 80/40 = 2.

így a szén- vagy fatüzelés helyett gázzal történő fűtés vagy vízmelegítés esetén
2040 t. évi szilárd tüzelőanyag pótolható, illetve takarítható meg:

360 000 X 8500 X 2
= 2 040 tonna.3000

Összegezve a háztartási főzés, fürdőszobai vízmelegítés és fűtés terén háztü-
zeléssel megtakarítható szilárd tüzelőanyagmennyiséget, 22 440 tonna az évi összes
szilárd tüzelőanyag megtakarítás. E szénmennyiség 300 Ft/t egységáron számolva:
22 440 X 300 = 6 732 000 Ft.

Az intézményi és kisipari gázellátás megvalósítása esetén ezen a téren elérhető
szilárd tüzelőanyag-megtakarítás a háztartási mennyiség 20%-a, tehát pénzben
kifejezve 1 346 400 Ft.

Összegezve a háztartási és intézményi, illetve kisipari szénmegtakarítást és
ezt Ft-ban kifejezve: 8 078 400 Ft.

A fenti mennyiségű tüzelőanyag szállítása (vasúttól a házig) a város lakossá-
gának — q/4 Ft-os fuvarárat számítva — 896 000 Ft megtakarítást jelent. Megje-
gyezzük még, hogy a felszabaduló fuvarkapacitás a népgazdaság más területén is
hasznosítható.

A város 5000 lakásának gázellátásához szükséges létesítmények az előzetes
számítások alapján kb. 50 millió Ft-ba kerülnek, így az egész beruházás már 6—7
év alatt amortizálódik.

Ezen hatalmas beruházás megvalósítása lényegesen tehermentesíti szénbá-
nyászatunkat, továbbá a vasúti szállítást és hozzájárul a lakosság életszínvonalának
emeléséhez, élete kulturáltabbá tételéhez.

Vida Vid
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