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Tiszta vizet a pohárba!



Higiéniai szempontok



Vízkőlerakódás és korrózió



Higiéniai szempontok:
AktAktAktAkt

MegvannakMegvannakMegvannakMegvannak----e a bee a bee a bee a beééééppppííííttttééééshez shez shez shez 
szszszszüüüüksksksksééééges engedges engedges engedges engedéééélyek?lyek?lyek?lyek?



1) Európai Bizottsági Határozat 2002/359 EC betartása minden tagállamban 
kötelező!

Az emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkező csöveket rendszeres 
gyártásellenőrzés és felügyelet mellett lehet csak előállítani. Ezt a 
megfelelőségi igazolást Brüsszelben akkreditált minősítő cég végezheti 

(pl. ÉMI). 

A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY NEVE:

ÉME1+



• OTH nyilvántartásba vétel, ivóvízre engedélyezés  (30°C - 60°C - 90°C)

• Nemzeti Műszaki értékelés megléte (korábbi ÉME)

• Jogszerűen kiállított teljesítménynyilatkozat

2.) A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY ALAPFELTÉTELEI 

MAGYARORSZÁGON:



3) Magyar Kormány 275/2013 (VII.16) sz. 

rendelete:

• Tervezői feladatokat és felelősséget is szabályozza.

• Magyarországon az ÉMI ezen rendelet alapján adja ki 

a Teljesítmény Állandósági Tanúsítványt



4) A horganyzott acélcső HMV és ivóvíz területen nem tiltott 

Magyarországon, de 2015. szeptember 1-jén 

egy sem tudja teljesíteni a hazai követelményeket:

• OTH nyilvántartásba vétel (ÁNTSZ engedély, HMV min. 60°C)

• Jogszerűen kiállított teljesítménynyilatkozat

• Teljesítmény állandósági tanúsítvány (ÉME1+)

• Min. 55 µm horganyvastagság (Magyar szabvány minimum értéke)



Ausztria: ÖNORM B 5019:2011 szabályozza

Kötelező szabvány: A központi melegvíz-ellátó
berendezések higiéniai vonatkozásai

5.2 pont: „Új berendezéseknél és nagy kiterjedésű
bővítéseknél nem szabad horganyzott acélt 
használni a felmelegített ivóvíz szállítására 
szolgáló vezetékekhez.”



„A mai bonyolult korróziós rendszereknél nem ajánlatos vízbe merülő szerkezetekhez-

főként melegvizű alkalmazások esetén- horganyzott acélcsövet beépíteni, mert a cink 

előbb- utóbb elfogy és a víz ebben az esetben, a horganyzáshoz erős savazással 

előkészített, érzékenyebb acélfelülettel érintkezik, ahol gyors lefolyású korróziós 

károsodás alakul ki. A HORGANYZÁS ELSŐSORBAN A LÉGKÖRI KORRÓZIÓ

ELLEN ALKALMAS MÓDSZER.”

BevizsgBevizsgBevizsgBevizsgáááálllláááási jegyzsi jegyzsi jegyzsi jegyzőkkkköööönyv egy magyarorsznyv egy magyarorsznyv egy magyarorsznyv egy magyarorszáááági szgi szgi szgi száááálloda ivlloda ivlloda ivlloda ivóóóóvvvvííííz z z z éééés HMV s HMV s HMV s HMV 

rendszerrendszerrendszerrendszeréééérrrről l l l 

ÁÁÁÁEF AnyagvizsgEF AnyagvizsgEF AnyagvizsgEF Anyagvizsgáááállllóóóó LaboratLaboratLaboratLaboratóóóórium Kft., 2014rium Kft., 2014rium Kft., 2014rium Kft., 2014

Vízkőlerakódás és korrózió



Sérülések a későbbi bevizsgálásnál:

FOLYAMATOS CSŐLYUKADÁSOK MÁR AZ ELSŐ
HÁROM HASZNÁLATI ÉVBEN

1.) „Belső érdes felület nem kedvező a korróziós ellenállás szempontjából.”



Sérülések a későbbi bevizsgálásnál:

2.) „A belső felület felől kiinduló bemaródásos 

korrkorrkorrkorróóóózizizizióóóó, anyagvastagság- csökkenés, 

lyukadlyukadlyukadlyukadáááásoksoksoksok.”

Csőfal 
hosszirányú

keresztmetszete

Csőfal 
keresztirányú

keresztmetszete

A csőfal 
károsodásának 

mértéke egy másik 
ponton

FOLYAMATOS CSŐLYUKADÁSOK MÁR AZ ELSŐ
HÁROM HASZNÁLATI ÉVBEN



Sérülések a későbbi bevizsgálásnál:

3.) „Nagy mennyiségű vörösesbarna színű, gumós, vastag 

lerakódmány, alatta gyorsan elfogyott az acélt védő

horganyréteg, majd egy idő után a védtelen felüleleten gyorsan 

bekövetkezett a lyukadás.”

Az átlyukadást belülről 
takaró korróziós csomó

és eltávolítása utáni 
állapot.

FOLYAMATOS CSŐLYUKADÁSOK MÁR AZ ELSŐ
HÁROM HASZNÁLATI ÉVBEN



Átlyukadások a menetmetszésnél a 

menetárkokban, az egyik lyuk környezetében 

korrkorrkorrkorróóóózizizizióóóós bemars bemars bemars bemaróóóóddddáááások  sok  sok  sok  láthatók.

FOLYAMATOS CSŐLYUKADÁSOK MÁR AZ ELSŐ
HÁROM HASZNÁLATI ÉVBEN

Menet kívülről
Menet belülről



a)a)a)a) Horganyzott csHorganyzott csHorganyzott csHorganyzott csőőőő minminminminőőőősssséééégegegege

• Durva belső felület � gyors korrózió

• Cink bevonat belső felületen 11-25 �m, 

csipkézett � szabvszabvszabvszabváááány 55 ny 55 ny 55 ny 55 ����mmmm

b)b)b)b) 45 45 45 45 °°°°C feletti vC feletti vC feletti vC feletti víííízhzhzhzhőőőőmmmméééérsrsrsrséééékletkletkletklet

• Csipkézett, vagy elbomlott belső horganybevonat � a 

horgany a vasnál nemesebbé válik, anódként kezd viselkedni 

és elbomlik („pontenciál megfordulás” jelensége).

A GYORS KORRÓZIÓ OKAI



c)c)c)c) MikrobiolMikrobiolMikrobiolMikrobiolóóóógiai korrgiai korrgiai korrgiai korróóóózizizizióóóó

• Vasbaktérium és szulfátredukáló baktériumok anyagcsere- termékei 

megtámadják a fémeket, bomlásukkal savak keletkeznek, amely gyors 

korróziót okoz.

• Sóval kimutatható, savas PH-jú lerakódmány.

d)d)d)d) ElektrokElektrokElektrokElektrokéééémiai korrmiai korrmiai korrmiai korróóóózizizizióóóó ((((Nem volt a valNem volt a valNem volt a valNem volt a valóóóós okok ks okok ks okok ks okok köööözzzzöööött!tt!tt!tt!))))

• Réz- horganyzott vas összeépítésével � ebben az esetben a 

lerakódmányban a Zn tartalom nem mutatható ki.

e)e)e)e) Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony ááááramlramlramlramláááási sebesssi sebesssi sebesssi sebesséééég, pangg, pangg, pangg, pangóóóó vvvvíííízzzz (Nem volt a val(Nem volt a val(Nem volt a val(Nem volt a valóóóós okok ks okok ks okok ks okok köööözzzzöööött!)tt!)tt!)tt!)

• A nyomáspróba után nem ürítik le a rendszert � a korróziós 

lerakódmánynak nincs kitüntetetett helye, így itt nem volt pangó víz a

• rendszerben. 

A GYORS KORRA GYORS KORRA GYORS KORRA GYORS KORRÓÓÓÓZIZIZIZIÓÓÓÓ OKAIOKAIOKAIOKAI



KiKiKiKiéééé a felela felela felela felelőőőősssssssséééég? Ki fizeti a kg? Ki fizeti a kg? Ki fizeti a kg? Ki fizeti a káááárok helyrerok helyrerok helyrerok helyreáááállllllllííííttttáááássssáááát?t?t?t?

• A beruhberuhberuhberuháááázzzzóóóó, aki ragaszkodott a horganyzott acél rendszerhez?

• A terveztervezterveztervezőőőő, aki betervezte?

• A kivitelezkivitelezkivitelezkivitelezőőőő, aki beépítette?

• A cscscscsőőőőbeszbeszbeszbeszáááállllllllííííttttóóóó, aki gyenge minőséget szállított? Meddig működött 

volna a megfelelő minőségű? Van-e fedezete a kár megtérítésére?

• A mmmműűűűszaki ellenszaki ellenszaki ellenszaki ellenőőőőrrrr, aki a szükséges hazai engedélyek nélkül 

jóváhagyta a rendszer átvételét?

VÉGEREDMÉNY: KOMOLY ERKÖLCSI ÉS ANYAGI 
KÁR!



A megoldA megoldA megoldA megoldA megoldA megoldA megoldA megoldáááááááás: s: s: s: s: s: s: s: KELEN polipropilKELEN polipropilKELEN polipropilKELEN polipropilKELEN polipropilKELEN polipropilKELEN polipropilKELEN polipropiléééééééén csn csn csn csn csn csn csn csőő



KELEN polipropilKELEN polipropilKELEN polipropilKELEN polipropilKELEN polipropilKELEN polipropilKELEN polipropilKELEN polipropiléééééééén csn csn csn csn csn csn csn csőő



KE KELIT KELEN PP csKE KELIT KELEN PP csKE KELIT KELEN PP csKE KELIT KELEN PP csőőőő elelelelőőőőnyei:nyei:nyei:nyei:

�Ütésálló, jól szerelhető ----5555°°°°C C C C –ig

�Csövek és idomok
azonos alapanyagból

�Fém adapter idomok
MS63 ipari rézből

�20-160 mm átmérő-
tartományban

�Gyárilag előszigetelt 
kivitelben is



MiMiMiMiéééért jobb a PP ivrt jobb a PP ivrt jobb a PP ivrt jobb a PP ivóóóóvvvvíííízre, mint az aczre, mint az aczre, mint az aczre, mint az acéééél l l l éééés a rs a rs a rs a rééééz?z?z?z?

�Nincs kNincs kNincs kNincs küüüülslslslsőőőő----belsbelsbelsbelsőőőő korrkorrkorrkorróóóózizizizióóóó!!!!
�Nincs vNincs vNincs vNincs víííízkzkzkzkőőőőleraklerakleraklerakóóóóddddáááás!s!s!s!
�Sima belsSima belsSima belsSima belsőőőő fal, fal, fal, fal, alacsony nyomalacsony nyomalacsony nyomalacsony nyomáááásvesztessvesztessvesztessveszteséééégggg
�JJJJóóóó hhhhőőőőmmmméééérsrsrsrséééékletkletkletklet----éééés nyoms nyoms nyoms nyomáááásellensellensellensellenáááálllllllláááássss

�Alacsony hAlacsony hAlacsony hAlacsony hőőőővezetvezetvezetvezetőőőő –––– kis hkis hkis hkis hőőőővesztesvesztesvesztesveszteséééégggg



KELEN polipropilKELEN polipropilKELEN polipropilKELEN polipropilKELEN polipropilKELEN polipropilKELEN polipropilKELEN polipropiléééééééén csn csn csn csn csn csn csn csőőőőőőőő
Hőtágulás felvétele
• Csőlíra

• Csőcsatorna

• KEKELIT alubetétes cső



KELEN PP     KELEN PP     KELEN PP     KELEN PP     ÖÖÖÖtrtrtrtréééétegtegtegtegűűűű HorganyzottHorganyzottHorganyzottHorganyzott
Példák:

Cső DN15 236 (Ø20) 164 (Ø16) 370 (1/2”)
Falikorong DN15 390 (Ø20) 816 (Ø16) 251 (1/2” réz)

ÖÖÖÖsszessszessszessszesííííttttőőőő
Csövek DN15-50 999 402        1 041 536
Menetvég, falikorong 526 378 742 390
Könyökidomok 140 857 402 149 (Ø25-63)

T-idomok 135 083 448 339 
Toldók 69 822 266 045 (Ø25-63)

Anyagár összesen:    1 884 745         2 942 471 2 607 978
Munkadíj 823 500 529 170 2 906 910
A+D A+D A+D A+D öööösszesen:         sszesen:         sszesen:         sszesen:         2 707 975         2 707 975         2 707 975         2 707 975         3 471 6413 471 6413 471 6413 471 641 5 514 8885 514 8885 514 8885 514 888

+30%+30%+30%+30%
+100+100+100+100

%%%%




