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is megfeleljünk. Ahogy a sokparaméteres feladatoknál általában, itt is 
komplexen kell kezelni a problémát: a módosítások hatását meg kell 
vizsgálni, és szükség esetén beavatkozni. Esetünkben például az ivó-
víz-higiénia szempontjából megfelelő áramlási intenzitás, vízsebesség 
a korábban ajánlott 1-2 m/sec érték helyett magasabb lesz. Az MSZ EN 
806-3:2006 szabvány szerint lehetőleg minél több szakaszon kell nagy 
áramlási sebességet biztosítani: a felszálló vezetékek, szintellátó vezeté-
kek esetében ez elérheti a 2,0 m/s, a csapolóhelyeket ellátó egyedi ág-
vezetékeknél a 4,0 m/s értéket. Ebben az esetben természetesen felté-
telezzük a beépített szerelvények alkalmasságát a nagyobb sebességre, 
valamint az elegendő nagyságú közműnyomást a vízbekötő vezetékben. 
További következmény, hogy kezelni kell a korábbi alacsonyabb sebes-
séghatár indokát: a keletkező zajok csillapítását meg kell oldani. 

A célszerű áramlási intenzitás és a megfelelő gyakoriságú vízcsere 
a vezeték-keresztmetszet és a teljes rendszerűrtartalom csökkentésével 
érhető el. Ez szintén új szempont, korábban ez nem volt cél. A rendsze-
rűrtartalom minimalizálásának lehetőségei: 
•	 az	adott	hálózat	paraméterei	mellett	a	legkisebb,	a	kívánt	vízmennyi-

séget és víznyomást még biztosító csőátmérőt kell alkalmazni;
•	 kerülni	kell	a	nagy	vízterű,	emiatt	gyakran	holtteres	szerelvényeket,	be-

rendezési tárgyakat (használati meleg vizes rendszer esetén különösen).
A rendszerűrtartalom minimalizálásának követelménye még nagyobb 
hangsúlyt helyez arra, hogy a vízellátó hálózatokat reális, aktuális 
vízigényekre méretezzük. A vízhálózat-méretezés alapvető kiindulási 
adata a mértékadó terhelés, az összes csapolón egyidejűleg vételezett 
 vízmennyiség. Ennek értéke nagymértékben változik a létesítmény 
funkciójától függően. Meghatározására tapasztalati összefüggések 
szolgálnak, amelyek sok esetben az ún. fejadagon, az egy egység – 
személy, betegágy, kiló kenyér stb. – ellátására, előállítására elegendő 
 vízmennyiség ismeretén alapulnak. A módszer két, nagy körültekintést 
igénylő jellemzője/lépése:

– a fejadag aktuális, lehető legpontosabb értékének meghatározása;
– a fejadagból kalkulált napi átlagfogyasztás melletti ingadozás 

 mértékének meghatározása.
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A vízellátó hálózatok létesítésének minden fázisában – tervezés, kivitele-
zés, üzemeltetés – minden eszközzel arra kell törekedni, hogy ezt a minő-
ségromlást elkerüljük, az ivóvíz mint legfontosabb, alapvető élelmiszerünk 
megfeleljen az ivóvízminőségi előírásoknak egészen a csapolókig. Ezt a 
törekvést a közelmúltban hatályossá vált több rendelet is motiválja. Az új 
víziközmű-törvény (2015. évi CXIX. törvény, a 2011. évi CCIX. tv. módosítá-
sa) és az ún. Legionella-rendelet (49/2015. EMMI-rendelet) új szemponto-
kat hozott előtérbe a vízellátó hálózatok létesítése során. Utóbbi rendelet-
tel elsősorban az ivóvíz-higiénia biztosítása értékelődött fel, ez a korábban 
általánosan vízszolgáltatói feladatként értelmezett munka mostanra a víz-
hálózatok tervezőire, kivitelezőire, üzemeltetőire is nagyobb felelősséget 
terhel. Az egyik újdonságot az új súlypontú tervezésben talán az jelenti, 
hogy nem tekintjük a vízellátó rendszer működését állandósultnak, figye-
lembe kell vennünk a vízben zajló mikrobiológiai változásokat, és a nem 
kívánt folyamatokat a lehetséges legnagyobb mértékben vissza kell szo-
rítanunk tervezési, kivitelezési és üzemeltetési eszközökkel egyaránt. Az 
igazodás az új rendeleti háttérhez napjainkban zajlik, az egyes szempon-
tok összehangolása sok esetben az eddigi gyakorlat átértékelését teszi 
szükségessé. Hasznos hozadéka a törvénynek, hogy a vízszolgáltatók az 
épületen belüli vízhálózatok átalakítása esetén tervet kérnek a meglevő 
rendszerről is . Ez elősegíti azt, hogy a vízellátó hálózatok átgondolt, előre-
mutató szemléletet tükröző tervek alapján kerüljenek kivitelezésre.

Az ivóvízminőségnek az ellátórendszerben lezajló változását dön-
tően meghatározó paramétereket, azok kedvező, illetve kedvezőtlen 
hatását foglalja össze az 1. ábra. Mindegyik paramétert számos techni-
kai momentum befolyásolja, ezek mind teljesebb figyelembevétele és 
összehangolása jelenti az ivóvíz-higiénia szempontjait tekintetbe vevő 
tervezést, és rámutat arra is, hogy önmagában a tervezés nem elég-
séges – de szükséges – feltétel, a kivitelezés és üzemeltetés fázisában 
végig van teendő a jó vízminőség fenntartása, a baktériummentes ví-
zellátás érdekében.

A vízcsere gyakoriságát és a vezetékbeli áramlás intenzitását a 
hálózattervezés behatárolja. Ez azt jelenti, hogy az eddigi tervezési 
 gyakorlatot is esetenként át kell értékelni ahhoz, hogy az új  elvárásoknak 

Az ivóvíz mint csak részben megújuló 
természeti erőforrás védelmet igényel, mind 
mennyiségét, mind minőségét tekintve. 
Ha az ellátóhálózatba betáplált jó minőségű 
víz ún. másodlagos minőségromlást 
szenved el a csapolóig tartó útja során, 
akkor ez vízveszteséget (is) okoz amellett, 
hogy egészségkárosító hatása szintén lehet. 

IVÓVÍZ-HIGIÉNIA
ÉPüLETEN BELüL

1. ábra: A vezetékbeli víz minőségének változását meghatározó paraméterek
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 – kellő vastagságú – v szigetelés =~ Φ cső, külső;
 – jó hőszigetelő képességű – λ = 0,035–0,04 W/m, K közepes 
     hővezetési tényezőjű;
 – a teljes rendszert szigetelő (szerelvényeket is).

A kivitelezés eszközei a jó vízminőség fenntartására
A kivitelezés főleg a ténylegesen betervezett, célszerűen megválasztott 
szerelvények, csőanyagok beépítésével, a technológiai fegyelem betar-
tásával járulhat hozzá a vízminőség fennmaradásához. Néhány szem-
pont kiemelve:
•	 betervezett	szűrő,	vízlágyító	beépítése	–	a	biofilmképző	lerakódások	

csökkentése érdekében;
•	 nagy	holtterű	szerelvények	kerülése;
•	 ivóvizes	tágulási	tartály	céljára	átöblítő	működésű	kivitel	alkalmazása;
•	 az	oltóvízhálózat	és	az	ivóvízhálózat	elválasztása	egymástól;
•	 a	nyomáspróba	során	használt	víz	a	használatba	vételig	a	vezetékek-

ben maradva elfertőződhet; célszerű a nyomáspróbát ártalmatlan 
légnemű anyaggal végezni.

Az üzemeltetés hatása a vízminőségre
A vízhasználatot figyelembe vevő üzemeltetéssel akár korrigálhatók a 
létesítés korábbi hibái, de ugyanígy kárt is okozhat a nem megfelelő 
üzemvitel. Fontos üzemeltetési teendő a szűrők, patronok rendszeres 
karbantartása, cseréje; illetve a tervezetthez viszonyítva megváltozott 
vízfogyasztás miatt az üzemeltetés módosításai. Így a lecsökkent vízfo-
gyasztás miatt kialakuló, kisebb intenzitású áramlás kezelése, a ritkán 
használt vezetékágak rendszeres átöblítése, leválasztása. Le kell válasz-
tani a rendszerről a ritkán használt csapolókat és a holtteres, áramlás-
mentes ágakat.

Összefoglalás
Az épületen belüli vízellátó hálózat kisebb vízforgalma részben egy-
szerűsíti, részben nehezíti a jó vízminőség fenntartását: a kisebb rend-
szertérfogat előnyös, míg a kevesebb felhasználó következtében a 
vízfogyasztás ingadozása nagyobb, megnő a víz tartózkodási ideje a 
rendszerben. Általánosságban elmondhatjuk, hogy az ivóvíz-higiénia 
szempontjai megelőzik mind a víztakarékossággal, mind az energiata-
karékossággal kapcsolatos elvárásokat, amit az ivóvíz élelmiszer volta 
indokol. Összefoglalásként azt lehet kiemelni, hogy az ivóvíz-higiénia 
csak az ellátórendszert komplexen kezelve tartható fenn. Másik fontos 
elv, hogy a szakszerű tervezés, kivitelezés, üzemeltetés mindegyike 
szükséges, de önmagában egyik sem elégséges feltétele a baktérium-
mentes vízellátásnak.

A termelési célú vagy ismert fogyasztási profilú létesítmények esetében a 
vízigény könnyebben számolható, bár itt is lehetnek az aktuális peremfel-
tételek alapján egyedileg kalkulálandó értékek. Nagyobb bizonytalanság-
gal határozható meg a lakóépületek vízigényének időbeli változása ami-
att, hogy itt sztochasztikusan jelentkezik a vízvételezés, valamint amiatt is, 
hogy az utóbbi évtizedekben jelentősen csökkent a fajlagos vízfogyasztás 
(ld. 2. ábra). Fontos tehát, hogy a mai fogyasztási értékeknek megfelelő, re-
álisan várható vízfogyasztási adatokra alapozzuk a méretezést.
 
A túlméretezés káros, mivel
•	 nehezíti	az	ivóvíz-higiénia	biztosítását;
•	 gazdaságtalan	 –	 nagyobb	 vezetékátmérőt	 igényel;	 emellett	 a	 rend-

szer kellő átöblítettségéhez szükséges áramlási sebesség és a túlzó 
térfogatáram együtt jelentősen növeli a szivattyúzási munkát.

A fentiek miatt pontos hidraulikai méretezés szükséges, nem előnyös a 
megszokott „ökölszabályok” alapján vezetékátmérőt választani.

Adott nyomásviszonyok mellett a vízcserét, az átöblítés gyakoriságát 
a vezetékhálózat nyomásvesztesége jelentősen befolyásolja, ezért is cél-
szerű alacsony értéken tartanunk az alaki és súrlódási áramlási vesztesé-
geket. Ennek eszközei:
•	 optimális	vezetékátmérő	–	a	nyomásveszteség-csökkentés	nagyobb,	

a kellő átöblítés kisebb átmérőt indokol; 
•	 optimális	 vezetékhosszúság	 –	 két	 fő	 meghatározója:	 az	 építészeti	

alaprajz és a vezetékelrendezési mód;
•	 hidraulikailag	kis	ellenállású	vezetékhálózat	–	a	csőanyag-,	a	vezeté-

kelrendezés-választás, a csőidomok alaki ellenállása fontos szempont. 

A kívánt vízhőmérséklet tartása fontos a meleg és a hideg víznél is: bakté-
riumszaporodást nem segítő legyen a vízhőmérséklet, kerüljük a 25–50 °C 
közötti hőmérséklet-tartományt. Ennek elérésében fontos szerepe van a 
rendszer hőszigetelésének, illetve a vezetékek környezetében uralkodó hő-
mérsékletnek. Bár Magyarországon kötelező rendelet nem szabályozza a 
hőszigetelés szükséges vastagságát, egyéb paramétereit (ld. 1. táblázat), de 
mivel a hőszigetelés a leggyorsabban megtérülő energiaracionalizálási be-
ruházás, érdemes jó minőségben kivitelezni. Szigetelni szükséges a hideg 
vizes vezetékeket felmelegedés, a meleg vizes vezetékeket lehűlés ellen. 

A vezeték hőszigetelése nem elsősorban épületenergetikai meg-
fontolások miatt fontos, hiszen az elégtelenül szigetelt vezetékek hő-
leadása az épületburkon belül marad, bár szabályozatlanságot okoz a 
 léghőmérséklet-tartásban. Az ivóvíz jó minőségének fennmaradása kí-
vánja meg, hogy korlátok között tartsuk a vízhőmérsékletet. A legfonto-
sabb szempontokat összefoglalva: a hőszigetelés legyen

2. ábra: Az ivóvíz-szolgáltatás mennyiségi változása 1955–2011 között

1. táblázat: Ajánlott hőszigetelési paraméterek

Használati hideg-, melegvíz- és cirkulációs vezetékek hőszigetelése

A vezeték/szerelvény 
belső átmérője [mm]

Vezeték/szerelvény 
elhelyezkedése

A szigetelőréteg minimális 
vastagsága, 0,035 W/(m·K) 

hővezetési tényezőre 
vonatkoztatva [mm]

 < 22 
22 – 35

35 – 100
> 100

épületben, 
szabadon 
szerelve

20
30

 = vezeték belső átmérője
100

Épületszerkezetben, falban, födémáttörésben, vezetékek kereszteződésénél és 
összekötésénél a hőszigetelés-vastagság a fenti követelményérték 1/2-e
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