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FÖLDGÁZ TÁVVEZETÉK ÁTFEJTŐ KOMPRESSZOR EGYSÉG 

 
A képen egy teljesen felszerelt, félpótkocsira épített gépegység látható informatív jelleggel. A gépegységeket a min-
denkori vevői igényeknek megfelelően alakítjuk ki. A képen látható gépegység merev szendvicspanel borítással ké-
szül. Az oldalpanelek fel- illetve lenyithatók, így megoldható a gázvezetékre történő csatlakozás és az egység körüljá-
rása. A gépegység feletti borítás elhúzható merev ponyva. Az egység elején található a kezelői kabin és ebben a 
részben kapott helyet a dízelmotoros kompresszor és áramfejlesztő. Itt kerültek elhelyezésre a vezérlő és adatgyűjtő 
egységek, WI-FI hálózat a távoli adatgyűjtéshez és működtetéshez. 
 
Az egység elsődlegesen gáz távvezeték javítási, karbantartási okok miatti lezárt szakaszainak lefejtésére lett kifejlesztve. 
Így lehetővé válik a lezárt szakaszból a gáz átpumpálása az „élő” távvezetékbe, ezzel lehetséges a maradó gázmennyi-
ség teljes hasznosítása fáklyázás helyett. A szigorodó környezeti előírások egyre nagyobb bírságokkal sújtják a metán 
szabadba engedését. Ez jelentős költségeket jelent, tehát egyrészt a bírságok elkerülése, másrészt pedig a maradó gáz 
hasznosítása olyan költségcsökkentéseket hoz, amely ezt a beruházást rövid időn belül megtéríti.  
 
A gépegység energiaellátását maga a meglévő földgáz biztosítja, így nincs szükség más külső energiaforrásra. 
A fenti alapesetben a kompresszor hajtása turbófeltöltéses, szikragyújtásos gázmotorral történik. A meghajtás történhet 
természetesen villanymotorral illetve dízelmotorral is, de ebben az esetben szükség van más energiaforrásra a hajtáshoz. 
A villanymotoros megoldásnál gázmotoros áramfejlesztő biztosítja a táplálást, dízelmotor esetében a gázolaj tárolása 
szükséges.  
A telepítés és csőhálózathoz történő csatlakoztatás nagyon egyszerűen végrehajtható az opcionálisan az egységgel szál-
lított flexibilis, magas nyomású tömlőkkel és csatlakozókkal. 
A kompresszor felépítmény alkalmazható más jellegű gáz sűrítéshez is úgy, mint gázgyűjtés, nyomásfokozás, gázkút 
megindítás, kutak folyadék kiemeléséhez, stb.  
 

Jellemző műszaki adatok: 
- Maximális névleges nyomóoldali nyomás 75 barg,  
- Szívónyomás 75 barg-ról folyamatos csőszakasz átfejtés 5 barg nyomásig 75 barg nyomóoldali nyomás 

mellett. Alacsonyabb nyomóoldali nyomás esetén a minimális szívóoldali nyomás lecsökkenthető. 
- Példa az átfejtésre: 1 500 000 Sm3 gáz 200 óra alatt 75 barg-ról 5 barg nyomásra lefejthető. Megjegy-

zés: az átfejtési idő függ a gázhőmérséklettől, kompresszibilitási tényezőtől, stb. 
- -20°C + 40 °C külső környezeti hőmérséklet, általában európai éghajlat 
- Motor: CAT 3412, teljesítmény: 475 kW @ 1800 fordulatszámon 
- Kompresszor: Cameron CFA 34 dugattyús, négyhengeres, kettős-löketű, kiegyensúlyozott járású, ala-

csony rezgés.  
- ACE hűtő, bordás csöves kialakítású, kényszerhűtéses. 
- ATEX és PED engedélyek, CE megjelölés 
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Példa lefejtési folyamatra:  
 
A grafikon egy 16 km hosszú, DN 1400 csővezeték 75 barg nyomásról 5 barg végnyomásra történő gázlefejté-
sét mutatja  
 

 
Alap gépegység 

 
A kompresszor alapkeretre szerelt önálló rendszert alkot, külön vontató nélkül is üzemeltethető. Ebben az esetben 
az egység egy alacsony padlózatú nehézpótkocsis vontatóval szállítható. Emelőfülek biztosítják a gép felemelését a 
pótkocsira, illetve az üzemeltetési helyre történő lehelyezését. A berendezés egy alapszintű, a teljes működtetést 
biztosító kezelőpanellel ellátott, amely rendelkezik a biztonságos üzemeltetéshez szükséges összes funkcióval. 
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Pótkocsira épített változat 
 
Ebben a változatban a kompresszor egység egy alacsony padlózatú félpótkocsira van szerelve. A kompresszort 
egy eltávolítható vízhatlan ponyva és kinyitható szendvicspanelek védik. A tréler korlátozás nélkül normál közúton 
vontatható. Útvonal engedély nem szükséges, hiszen a tréler az Európai utaknak megfelelő szabványos méretű és 
súlyú. 
A pótkocsi elülső részében egy műhelyrész/tároló helyiség van kialakítva csővezetékhez csatlakozó tömlők, beren-
dezések stb. számára. 
  

A felszereltség jellemzői: 

- Belépő és közbenső folyadékleválasztó a berendezés számára veszélyes szennyeződések eltávolítá-
sához. 

- Kilépő oldali gázmennyiség mérés, adatrögzítés 
- Adatrögzítő számítógép és szoftver az adatrögzítéshez és az összes üzemelési paraméter naplózása 

és vezeték nélküli távoli elérés PC-n vagy laptopon történő monitorozáshoz, felügyelethez. 
- Eltávolítható vagy lenyitható oldalsó és hátsó panelek a karbantartáshoz és a kezeléshez, a tréler tete-

jén egy kifeszített ponyva található. Az oldalpanelek felső része igény esetén ponyvával is helyettesíthe-
tők. 

- A tréler maximális hossza 13 600 mm beleértve a kezelői helyiséget és elülső/hátsó paneleket, 2550 
mm széles beleértve az oldalpaneleket, 4000 mm beleértve a kerekeket és a felső borítást.  

- A szerelvény súlya vontatóval és a gázkompresszorral, levegőkompresszorral, áramfejlesztővel, stb. 
együtt a szerelt trélerrel maximálisan 40 000 kg. 

- A pótkocsi alacsony padlózati kivitelű. 
- A kompresszor egység hozzávetőleges méretei alapkerettel HxSZxM = 8100 x 2400 x 2900 mm 
- Helyi kezelőpanel van elhelyezve az alapkeretre a gép oldalán, vezérlő és adatgyűjtő számítógép az 

elülső kezelői helyiségben kapott helyet. 
- Kültéri ipari felhasználásokhoz és robbanásveszélyes környezethez előírt feltételeknek megfelelően van 

kialakítva. 
- A gépegységen 4db vészleállító található. 
- Gázérzékelő berendezés és vészleállítás. 
- Beépített levegőkompresszor és áramfejlesztő a csőcsatlakozási munkálatokhoz szükséges kéziszer-

számok működtetéséhez. 
- Flexibilis tömlők a gáz csővezetékre történő csatlakozáshoz. 
- Műhelybútorok. 
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Konténerbe épített változat 
 
Ebben a változatban a kompresszor egység egy szabványos méretű konténerbe van szerelve. A kompresszort a 
zárható ajtók, oldallapok védik. A konténer korlátozás nélkül normál közúton szállítható. Útvonal engedély nem 
szükséges, hiszen a konténer az Európai utaknak megfelelő szabványos méretű és súlyú. 
 
 
  

A felszereltség jellemzői:  

 
- Belépő és közbenső folyadékleválasztó a berendezés számára veszélyes szennyeződések eltávolítá-

sához. 
- Kilépő oldali gázmennyiség mérés, adatrögzítés 
- Adatrögzítő számítógép és szoftver az adatrögzítéshez és az összes üzemelési paraméter naplózása 

és vezeték nélküli távoli elérés PC-n vagy laptopon történő monitorozáshoz, felügyelethez. 
- Felnyitható oldalsó és tetőlapok a karbantartáshoz és a kezeléshez 
- A konténer maximális hossza 40’ szabványos méretű konténer.  
- Helyi műszerpanel van elhelyezve a konténer oldalán, vezérlő és adatgyűjtő számítógép a konténer vé-

gén lévő zárt kezelői helyiségben kapott helyet. 
- Kültéri ipari felhasználásokhoz és robbanásveszélyes környezethez előírt feltételeknek megfelelően van 

kialakítva. 
- A gépegységen 2db vészleállító található. 
- Gázérzékelő, lángérzékelő berendezés és vészleállítás. 
- Flexibilis tömlők a gáz csővezetékre történő csatlakozáshoz. 
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Jellemző műszerezettség: 
 

- Első fokozati hőmérséklet maximum kézi állítható szabályzóval a vezérlő panelen 
- Második fokozati hőmérséklet maximum kézi állítható szabályzóval a vezérlő panelen  
- Szívónyomás maximum és minimum kézi állítható szabályzóval a vezérlő panelen  
- Első fokozati maximum és minimum nyomás kézi állítható szabályzóval a vezérlő panelen 
- Második fokozati maximum és minimum nyomás kézi állítható szabályzóval a vezérlő panelen 
- Kompresszor olajhőmérséklet 
- Kompresszor olajnyomás 
- Kompresszor olajáramlás vezérlés a forgattyúházban, dugattyúknál stb. hibajelzés a vezérlőegységnek 
- Kompresszor olajszint ellenőrzés, kijelzés és hibajel küldés, vészleállítás 
- Motor tartalékolaj szint ellenőrzés, kijelzés és hibajel küldés, vészleállítás 
- Motor forgattyúsház olajszint ellenőrzés, kijelzés és hibajel küldés, vészleállítás 
- Motor olajnyomás ellenőrzés, kijelzés és hibajel küldés, vészleállítás 
- Motor hűtőfolyadék szint ellenőrzés, kijelzés és hibajel küldés, vészleállítás 
- Motor hűtőfolyadék hőmérséklet ellenőrzés, hibajel küldés, vészleállítás 
- Motor turbófeltöltő hőmérséklet ellenőrzés, hibajel küldés, vészleállítás 
- Motor turbófeltöltő hűtőfolyadék belépő hőmérséklet ellenőrzés, hibajel küldés, vészleállítás 
- Motor turbófeltöltő hűtőfolyadék kilépő hőmérséklet ellenőrzés, hibajel küldés, vészleállítás 
- Kilépő gáz hőmérséklet ellenőrzés, kijelzés a vezérlőpanelre, vészleállítás  
- Motor rezgésszint ellenőrzés, vészleállítás  
- Kompresszor rezgésszint ellenőrzés, vészleállítás 
- Hűtőventilátor rezgésszint ellenőrzés, vészleállítás 
- Motor fűtőgáz ellátás ellenőrzés, illetve vészleállítás 
- Motor magas fordulatszám vészleállítás 
- Vészleállító gomb a vezérlőpanelen, a kezelői helyiségben és a felépítmény minden sarkán. 
- Távoli adatgyűjtés vezeték nélküli kapcsolattal. 
- Szívóoldali csatlakozás ANSI 600 - 4“ RF 
- Nyomóoldali csatlakozás ANSI 600 -  4“ RF  visszacsapó szeleppel 

 
 
 

További információk: 
 

 
 

GANZAIR Kompresszortechnika Kft. 
6400 Kiskunhalas 

Szénás u. 15. 
web: www.ganzair-kompresszor.hu 

e-mail: ganzair@ganzair.hu 
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FÖLDGÁZ TÁVVEZETÉKI ÁTFEJTŐ KOMPRESSZOR EGYSÉG 
 

ALAP KIVITELŰ KOMPRESSZOR EGYSÉG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intergrált hűtő a gáz közbenső és utóhűtésére és 
motor hűtővíz/turbo hűtésére. Kényszer hűtés, 

bordás csöves kivitelű 

CAT 3412 LE alacsony emissziójú, szikragyújtású, 
túrbofeltöltéses gázmotor szikrafogós kipufogóval, 

gázturbinás önindítóval, generátorral. 
Fordulatszám: 1200-1800 rpm 

CAT üzemanyag-levegő vezérlő számítógép 

2 db helikopter ki-
vitelű ventilátor 

A ventilátorok a motor által 
ékszíjhajtással meghajtott mel-
léktengelyen helyezkednek el 

Motor hűtőfoly-
adék kiegyenlítő 

tartály 

Belépő és közbenső fok-
ozati fémhálós csep-

pleválasztó automatikus 
kondenzátum leer-

esztéssel. 

Kényszer 
 hűtőlevegő 

Csővezeték szívó és 
nyomóoldali csatlakozás a 
gépegység mindkét oldalán Szellőzőcső 

csatlakozás 
(Szellőzőcső itt nem 

látszik) 

Közös alapkeret a 
kompresszor-motor-

hűtő számára 
emelőfülekkel és foly-

adék tálcával és 
leürítővel 

Cameron CFA 34 négyhengeres, kettős löketű, kiegyensúlyozott járású, alacsony 
vibrációjú dugattyús kompresszor szívó- és nyomóoldali pulzációs edényekkel.  

A kompresszor átváltható 1-ből 2 fokozatú üzemmódba az aktuális  
nyomásviszonyoknak megfelelően. 

1. fokozat: furat 105 mm, löket 76,2 mm, MAWP 93 bar 
2. fokozat: furat 86 mm, löket 76,2 mm, MAWP 143 bar 
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TELJES FELSZERELTSÉGŰ, PÓTKOCSIRA ÉPÍTETT VÁLTOZAT 
 

Ki- és behúzható vízhat-
lan ponyva 

Tároló helyiség a dízel hajtású 
áramfejlesztő és kompresszor 

számára, amely a szerszámhaszná-
lathoz, világításhoz és az egység 

szervizéhez szükséges. 

Kezelői helyiség. Vezérlő és adatrögzítő PLC került itt 
elhelyezésre és tároló helyiség, munkapad a kisebb 

karbantartási műveletekhez. A bejárati ajtó és a lépcső nem 
látszik a képen. 

Tároló a csőveze-
téki csatlakozó 

tömlők, fittingek, 
lépcsők számára. 

A szendvicspanel felső része felnyitható, amely az időjárás 
Ellen védelmet nyújt a kezelők számára az üzemelés és 
karbantartás alatt. A gázrugókkal egyszerűen történik a 

felnyitásuk. 

Csuklópántos 
hátsó ajtók. 
Becsukott 
állapotban 
látszanak. 

Szintező 
emelő 

Tároló rekesz 

Az oldalpanel alsó része lenyitható és 
kezekőhídként használható korláttal 

ellátva a kezelők számára. A lépcsők itt 
nem látszanak. 
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TELJES FELSZERELTSÉGŰ, KONTÉNERBE SZERELT VÁLTOZAT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gáz- és motorvíz 
hűtő egység Zárt villamos 

vezérlő helyiség 

CAT 3412 TA, szikragyújtású, túrbofeltöltéses 
gázmotor szikrafogós kipufogóval, gázturbinás 

önindítóval, generátorral. 
Fordulatszám: 900-1800 rpm 

Cameron CFA 34 négyhengeres, kettős löketű, kiegyensúlyozott járású, alacsony 
vibrációjú dugattyús kompresszor szívó- és nyomóoldali pulzációs edényekkel.  

A kompresszor átváltható 1-ből 2 fokozatú üzemmódba az aktuális  
nyomásviszonyoknak megfelelően. 

Szívó és nyomóoldali  
csatlakozás  

Szikrafogós 
 kipufogó 

Felnyitható oldal- 
és tetőlapok 


