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A csővezeték szállítás, a folyadékok gyors, folyamatos és legkisebb költségű szállításának 
módja, mely abban az esetben alkalmazható, amikor nagy folyadékmennyiségek továbbítására van 
szükség. Ilyen gondok a kőolajiparban már a kialakulás időszakában a múlt század közepén jelent

keztek. 
Az első 90 km hosszú öntöttvas csővezeték 1867. évi üzembehelyezését követően a csőveze

tékes szállítás rohamos fejlődésnek indult. A századforduló idején már mintegy 65 ezer km csőve
zeték volt a világon és napjainkra ez 2,5 millió km-re futott fel. 

Az ilyen ütemű rohamos fejlődést egyrészt a kőolaj- és földgáztermelés növekedése, valamint 
a nagymértékű motorizáció miatt megnövekedett üzemanyag-felhasználás, másrészt a csővezeté
kes szállítás olyan előnyei mint a gazdaságosság, a zárt szállítási rendszer, valamint a külső körül
mények ( évszak, napszak, időjárás) hatásainak jelentős kiküszöbölhetősége magyarázza. 

A csővezetékek az ásványolajipar területén a bennük szállított anyagok fajtája szerint alapve
tően három fö csoportra oszthatók kőolajvezetékekre, gázvezetékekrc és kőolajtermék-vezeté

kekre. 
A fegyveres erők üzemanyag ellátásában a felsorolt vezetékek közül a termékvezetékek játsza

nak igen jelentős szerepet. A meglevő állandó vezetékek azonban csak részben tudják biztosítani az 
igények kielégítését elsősorban térbeli elosztás szempontjából. Ezen kívül, bár e csővezetékek föld 
alatt húzódnak, az üzemeltetés jelentős objektumai, mint a szivattyúállomások, tároló telepek föld 
felettiek és így egy háborós konfliktus esetén bekövetkező rombolásuk megszüntetheti a szállítást 

az egyébként ép föld alatti vezetékeken. 
Az állandó vezetékek helyhezkötöttségéből és földfelszíni objektumaik sebezhetőségéből 

adódó problémák jelentős mértékben megoldhatók, ha ezeket a vezetékeket gyorsan telepíthető 
mobil eszközökkel, tábori csővezetékkel együtt közös rendszerben üzemeltetjük. 

Cikkünkben célul tűztük ki megismertetni az MNK termékvezeték hálózatát, a tábori fővo
nali csővezetéket, és a rendszerek együttműködésének lehetőségét a Magyar Néphadsereg és a szö
vetséges hadseregek üzemanyag-ellátásának érdekében. 

l. 

Hazánkban a csővezetékes üzemanyag-szállítás 196'5. január 22-én indult meg, a 122 km 
hosszú 1'50 mm átmérőjű Százhalombatta Dunai Kőolajipari Vállalat (DKV) és Szajol ÁFOR-tele
pet összekapcsoló tcrmékvezeték üzembehelyezésével. 

A jelenlegi termékvezeték rendszer teljes hossza mintegy 1600 km-t tesz ki ( 1. sz. dhra). Üze
meltetését az ÁFOR végzi. 
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• 

A termékvezeték rendszer csöveinek átmérője 150-300 mm, a csővezeték nyomvonalán öt 
telepen összesen tíz beépített szivattyú segítségével történik a kőolajtermékek továbbítása. A cső
vezetékhez a szivattyúházak tolózár rendszerek segítségével csatlakoznak, ami lehetővé teszi a szál
lítási technológiák szükségleteknek megfelelő kialakítását. 

A csővezeték rendszer jelentős részén a megengedett nyomás 64 bar, ami annyit jelent, hogy a 
szivattyúháznak kimenő oldalán a maximális nyomás 64 bar lehet, amely ;:r szivattyúháztól a folya
dék áramlási irányába távolodva fokozatosan csökken a surlódási veszteség következtében. 

A termékvezeték különböző szakaszain a névleges szállítási mennyiség változó, a szivattyúhá
zakba beépített szivattyúk típusának különbözőségéből adódóan. 

A névleges szállítási mennyiség a termékvezetékben 75-400 ml/ó között változik. 

II. 

A néphadseregben a nagy mennyiségű üzemanyag-szállítás korszerű eszköze a PMTA-150 
típusú tábori fővonali csővezeték. A PMTA-150 csővezeték alapvető rendeltetése nagy mennyi
ségű üzemanyag nagy távolságra történő szállítása. 

A csővezetékkészlet alapvetően 150 mm átmérőjű, 6 m hosszúságú alumínium csövekből áll, 
amelyek a terep különösebb előkészítése nélkül kerülnek telepítésre. A készlet hossza 150 km. A 6 
m-es csöveken kívül a készlet tartalmaz különböző hosszúságú közdarabokat, csőidomokat, vala
mint tolózárakat és egyéb szerelvényeket, amelyek a szükséges szállítási technológia kialakítását 
teszik lehetővé. 

A csővezeték készletbe tartozik 16 db PNU-I00/2oo M típusú mobil szivattyúállomás, ezek 
segítségével történik az üzemanyag továbbítása a csővezetékben. 

A csővezeték telepítése előtt el kell végezni a hidraulikus számvetést, amelyben meghatáro
zásra kerül a nyomvonalon telepítésre kerülő szivattyúállomások száma és ezek pontos telepítési 
helye. 

A szükséges szivattyúállomások számát alapvetően a nyomvonak hossza és a szállítandó 
üzemanyag mennyisége határozza meg. E két tényezőn kívül a szükséges szivattyúállomás szám 
függ még a szállított üzemanyag fajtájától és a terepviszonyoktól is. 

A PMT A-150 csővezeték szállítási teljesítménye 80-100 m3/ó ( 1500-2000 t/nap ), a csőveze
tékre megengedett maximális nyomás 38 bar, üzemi nyomás 24 bar. 

A PNU-100/200 M szivattyúállomások nem önfelszívóak, ezért a szivattyúállomások bemenő 
oldalán minimum 2 bar előnyomást kell biztosítani. A csővezeték kezdőpontján elhelyezett PNU
I00/200 M szivattyúállomás előnyomá.sát PSZG-160 szivattyúállomás biztosítja, a további szivaty
tyúállomások 2 bar előnyomása úgy kerül biztosításra, hogy a csővezetéknek arra a pontjára kötik 
rá a szivattyúállomást, ahol a megelőző szivattyúállomás által biztosított üzemi nyomás a surlódási 
veszteség következtében a csővezetékben 2 bar-ra csökken. 

A PMTA-150 csővezeték készlet telepítésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a 
tábori csővezetéképítő zászlóalj állománya végzi. 

III. 

Az állandó népgazdasági termékvezeték és a PMTA-150 tábori fővonali csővezeték együttes 
alkalmazása egy technológiai rendszeren belül, az alábbi változatokban lehetséges: 

1. A termékvezeték meghosszabbítása tetszőleges irányba, a termékvezeték nyomvonalán 
telepített tároló telepektől a tábori csővezeték hatótávolságán belül telepített tábori üzemanyag
raktárig. 

2. A termékvezeték bármely pontjáról leágazás a tábori csővezeték hatótávolságán belül tele
pített tábori üzemanyag-raktárakig . 
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3. A termtkvezeték nyomvonalán telepített szivattyúállomások kiváltása PNU-100/200 M 
mobil szivattyúállomásokkal. 

E három változat bármelyikének realizálása szoros együttműködést követel meg a csővezeték
építő zászlóalj és az ÁFOR szakállománya között. 

A termékvezeték meghosszabbítása a tárolótelepektől (1. változat) tábori csővezetékkel nem 
jelent különleges feladatot a zászlóalj üzemeltető szolgálata részére, mivel e változat nem tér el a 
zászlóalj rendeltetésének megfelelő alkalmazási változatától. A tábori csővezeték kezdőpontja spe
ciális csőszűkítő közdarabbal csatlakoztatható a tárolótelep technológiai rendszeréhez. 

A termékvezetékről történő leágazás (2. változat) bonyolultabb feladatot jelent mind a ter
mékvezeték, - mind a tábori csővezeték üzemeltetői részére. 

A kijelölt rácsatlakozási ponton speciális réselő berendezéssel leágezást kell készíteni a tábori 
csövezeték részére, majd meg kell határozni a termékvezetékbcn uralkodó nyomást a rácsatlakozási 
ponton: 

P,=P,.-L·i+L\z, 

ahol P, - a termékvezctékben uralkodó nyomás a rácsatlakozási ponton (bar) 
P

11 
- a rácsatlakozási pontot megelőző szivattyúállomás kimenő nyomása (bar) 

L - a rácsatlakozási pont és a megdőző szivattyúállomás közötti távolság (km) 
1 - surló<lási nyomásveszteség a termékvezetékben (bar/km) 

~z - a megelőző szivattyúállomás és a rácsatlakozási pont szintkülönbségéből adódó hid
rosztatikus nyomás (bar) 

Amennyiben a folyadék nyomása a leágazásnál meghaladja a a tábori csővezetékre megenge
dett maximális nyomást (38 bar), nyomáscsökkentő berendezést kell a rácsatlakozási ponton a 
tábori csővezeték elé beépíteni. 

A rácsatlakozási pont után a leágazó vezetéken az első mobil PNU J 00/200 M szivattyúátlo
mást olyan távolságra kell elhelyezni, hogy előnyomása 2 bar legyen: 

L, P,+Llz-Ap, 

ahol 1 1 - a rácsatlakozási pont és az első PNU távolsága (km) 
P, - a folyadék nyomása a rácsatlakozási pontnál a tábori csővezetékben (bar) 

/j z - a rácsatlakozási pont és az első PNlJ közötti szintkülönbségből adódó hidrosztatikus 
nyomás (bar) 

.dp - a PNU szivattyúállomás clőnyomása (bar) 
L - surlódási nyomásveszteség a tábori csővezetéken (bar/km) 

A további szivattyúállomások számának és telepítési helyeinek meghatározása a tábori csőve
zeték hidraulikus számvetése alapján történik. 

A termékvezetékböl a tábori csővezetékbe kiadott üzemanyag-mennyiség függvényében 
csökken a leágazási pont utání szállított mennyiség a termékvezetékben, aminek következtében a 
tcrmékvezctékben telepített szivattyúállomások elönyomása a leágazá5i pont után lecsökken. A 
szállított mennyiség lecsökkenésének előnyomást csökkentő hatását, vagy a termékvezeték leága~ 
zási pontja utáni keresztmetszetének tolózárak segítségével történő lecsökkentésével, vagy a leága
zási pont utáni szivattyúállomások fordulatszámának csökkentésévd lehet kompenzálni. 

E változat alkalmazása során a tábori csővezeték és a tcrmékvczeték diszpécser szolgálatának 
folyamatos együttműködése különös fontossággal bír, amennyiben bármelyik csővezeték üzemel
tetési paramétereinek változása visszahat a másik csövezeték üzemeltetési paramétereire. 
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A termékvezeték nyomvonalán telepített szivattyúállomásokkal történő kiváltása (3. változat) 
jelenti a legösszetettebb feladatot mind a tervezés, mind a kivitelezés vonatkozásáb:i.n. 

E változat jelent6sége rendkívül nagy termékvezeték életképességének fokozásáhan, mivel a 
szivattyúállomások rombolása, vab'Y működőképességének egyéh okból történő elvesztése esetén 
biztosítja a termékvczetékck további üzcmcltcthetőségét. 

A beépített stacionáris szivattyúállomá.sokat kiváló mobil PNU-100/200 M szivattyúállomá
sok száma függ a szállítandó üzemanyag mennyiségétöl, a szállítás távolságától, a csővezeték-sza
kasz kezdő és végpontja közötti szintkülönbségtől, a csövek átméröjétől és a szállított üzemanyag 
fajtájától. A bekötésre kerülő mobil szivattyúállomások számának meghatározása során célszerű 
még figyelembe venni bizonyos gazdaságossági megfontolásokat is. Általában az állandó vezetékek 
teljes szállítási teljesítményének visszaszállítása csak jelentős számú mobil szivattyúállomás egy
idejlí üzemeltetésével lehetséges, különösen a nagyobb átmérőjű cs6vezctékcknél. Az eddig elvég
zett műszaki és gazdaságossági számítások eredményei azt igazolják, hogy a hazai termékvezetékek 
szivattyúállomásainak öt db mobil PNU-100/200 M szivattyúval történö kiváltása lehetővé teszi a 
termékvezeték üzemeltetésének fenntartását az eredeti teljesítmény 60-70°0-ával. 

Az ország területén a jelenlegi termékvezeték hálózaton négy beépített szivattyúállomás vala
melyikének kiválasztásával lehet számolni (Leninváros, Szajol, Százhalombatta, Kápolnásnyék). 

IV. 

A népgazdasági termékvezeték és a tábori fővonali csővezeték egy közös rembzerben való 
alkalmazásának változatai közül tehát az 1. és 2. számú különösebb előkészítést nem igényel. Ezek 
a változatok a korábbi években, valós szállítási feladatok végrehajtása során kipróbálásra kerültek, 
az így létrehozott közös rendszer megbízhatóan működött. 

Az alkalmazás harmadik változata - a stacionáris szivattyúállomások kiváltása mobil szivaty
tyúkkal - a gyakorlatban ezideig nem került megvalósításra. 

Az eddigi elméleti vizsgálódások során világossá vált, hogy a tényleges megvalósítást megelő
zően megfelelő mélységben ki kell dolgozni a feladat végrehajtásához nélkülözhetetlen hadműve
leti és műszaki-technológiai elveket, továbbá ezeknek megfelelően elő kell készíteni a termékveze
téket. 

Hadműveleti szempontból figyelembe kell venni, hogy a stacionáris objektumtól a csatlako
zási pont olyan távolságra legyen, ami kizárja egyidejű megsemmisülésiiket egy ellenséges csapás 
következtében. 

A műszaki-technológiai elvek kidolgozása során meg kell határozni a szükséges mobil szivaty
tyúállomások darabszámát és technológiáját, valamint az így elérhető optimális szállítási teljesít
ményt a kiváltandó szivattyúállomások mindegyikére külön-külön. 

A termékvezetékek előkészítésére a stacionáris szivattyúállomások mobil szivattyúállomások
kal történő kiválasztásához a műszaki technológiai tervek elkészítése után kerülhet sor. Az előké
szítés magába foglalja a mobil szivattyúk bekötési helyének berendezését, beleértve a csatlakozta
táshoz szükséges szerelvények beépítését is. 

E cikk keretében azon aktuális feladatokról írtunk, amelyek adandó alkalommal megvalós1-
tásra kerülhetnek és kiemelt jelentőséggel bírhatnak a háborús vagy rendkívüli időszak üzemanyag
szállítási és ellátási rendszerében. Ennél fogva a téma további részletesebb kidolgozását egyik alap
vető feladatnak tekintjük. 

A me!lik!d a Jii!)fíiral l"éf!/ll ta/J!ht1tó. 
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