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olyan helyszínek bevonásával, ahol évek óta történik szennyvíziszap- vagy 
szennyvíziszapkomposzt-hasznosítás. Átfogó, a jogszabályokban rögzí-
tett paramétereken túli vizsgálatok alkalmazásával vonhatók le valós és 
lokális konzekvenciák a kommunális szennyvíziszapokból és szennyvízi-
szapkomposztokból származó szervetlen szennyezők talajra és természe-
tesen a rajta élő, termő növényekre gyakorolt hatásáról.  

Felhasznált irodalom: 
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lability, and Risks of Metals. Springer-Verlag Press, New York
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szakirodalmi szemle. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet, Budapest

MCBRIDE M. B. Environmental chemistry of soils. Oxford University Press, New York

STEFANOVITS P., FILEP GY., FÜLEKY GY. Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Budapest

1. A hálózatállapot-értékelés célja
A vízellátó hálózat állapotértékelésének célja a vezetékek pillanatnyi ál-
lapotának megismerése, a jövőbeli állapotváltozások és a maradék hasz-
nos élettartam becslése, az egyes csőszakaszokra vonatkozó kockázat 
értékelése és ennek kiterjesztése az egész rendszerre.

A vízellátó hálózat állapotértékelésének definiált, számszerűsített 
eredménye megalapozza az elvárt hatékony és célirányos beavatkozá-
sokat, az üzemtani beavatkozástól a felújításon át a rekonstrukcióig.

Az állapotértékelés során feltárt, jellemző helyi és általános tönk-
remeneteli mechanizmusok figyelembevételével optimalizálható a 
rekonstrukciós technológia kiválasztása, a várható hasznos élettartam 
becslése pedig a rekonstrukció célszerű ütemezését támogatja.

A kockázatelemzés alapján meghatározhatók azok a beavatkozások, 
amikkel a kockázat csökkenthető, akár a meghibásodásvalószínűség, 
akár a következmény tekintetében.

A vízi közművek állapotértékelése a víziközmű-szolgáltatásról szó-
ló 2011. évi CCIX. törvény által előírt közművagyon-értékelés és pótlási 
terv, valamint a gördülő fejlesztési terv hatékony, szakszerű elkészítésé-
hez elengedhetetlen. 

A roncsolásmentes vizsgálatok (NDT) kifejlesztésének célja olyan 
eszközpark, módszer és adatkezelés létrehozása, ami a hagyományos hi-
bastatisztikán alapuló és roncsolásos csőanyagvizsgálatok mellett, akár 

a historikus adatok pótlásaként is, lehetőséget nyújt a csőszakaszok pa-
raméterekkel leírt állapotának meghatározására és a várható maradék 
élettartam becslésére.

A szerkezeti állapotértékelés lehetővé teszi az adott csőszakaszra 
legalkalmasabb rekonstrukciós technológia kiválasztását, míg az állapot 
időbeli változásának ismerete kockázatelemzéssel a prioritások megha-
tározását, a rekonstrukció időbeli tervezését támogatja.

A hálózatállapot-értékelés és ezen belül a roncsolásmentes csővizs-
gálatok a vízművek eszközgazdálkodási stratégiájának fontos pillérei-
ként, megalapozóiként szolgálnak.

2. Az állapotértékelési program előkészítése, 
a végrehajtás támogatása
A hatékony állapotértékelési program végrehajtásához elengedhetetle-
nül szükséges a megfelelő élőkészítés és a döntéshozói támogatás.

A támogatás megszerzésének általános lépcsőfokai a következők:
– Üzleti tervbe építés, a célok és költségkeret meghatározásával;
– Az állapotértékelés költségének elszámolására hatékony módszer 

kialakítása; 
– Megfelelő költségkeret biztosítása;
– Megfelelő kommunikációval a politikai döntéshozók, a lakosság és 

egyéb érintettek támogatásának elnyerése.

RONCSOLÁSMENTES CSŐ-
VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK 
A VÍZIKÖZMŰ-HÁLÓZATOKON 

kivonat A cikk bemutatja a víziközmű-hálózatok állapotértékelésének jelentőségét, fontosságát, felhasználási terüle-
teit és módszereit. A roncsolásmentes csőanyagvizsgálati technológiák rendszerbe foglalásával segít áttekinteni azok 
alkalmazhatóságát. Számba veszi a legfontosabb megoldandó kérdéseket és a már bevált megoldásokat, emellett 
felvillantja a folyamatban levő fejlesztéseket, és kiemeli a még megoldásra várókat. A roncsolásmentes csővizsgálati 
eljárások az adott technológiára jellemző pontossággal számszerűsíthető információt adnak a hálózat elemeinek álla-
potáról, megfelelő módszertan alkalmazásával azok várható maradék élettartamáról, a meghibásodásaik kockázatáról, 
ezzel szakszerűen megalapozható a közművagyon-értékelés és a gördülő fejlesztési terv is. A hálózatok statisztikai, 
szolgáltatási és szivárgási szempontú értékelésén túl fontos a szerkezeti hálózatdiagnosztika. A roncsolásmentes 
csőanyagvizsgálatok alkalmasak nyilvántartási hiányok pótlására és döntés-előkészítésre is.

kulcsszavak Roncsolásmentes csődiagnosztika, az üzemeltetés zavarása nélküli vizsgálatok, hálózatállapot-értékelés, 
kockázatelemzés, költséghatékonyság-növelés, célirányos és hatékony GFT, hálózativeszteség-csökkentés.
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14 V Í Z M Ű  P A N O R Á M A  2 0 2 0 / 2A K T U Á L I S

Számos közműszolgáltató (USA) a vizsgálati költség 400–800%-os 
megtérülését mutatta ki, amikor a vizsgálaton alapuló célirányos beavat-
kozás költségét hasonlította a teljes vezetékrekonstrukció költségéhez.

Ezen túl számos üzemeltető képes volt a beruházási költség állapo-
tértékelésre és javításra való felhasználására, mivel a projektek meghosz-
szabbították a koruk alapján már nulla értéken nyilvántartott közműva-
gyonelemek várható hasznos élettartamát.

Az állapotértékelési program támogatásának elnyeréséhez összességé-
ben az alábbi kulcstényezők szükségesek:

– Megalapozott üzleti terv, ami bemutatja az állapotértékelés nélküli 
állapotot, az állapotértékeléssel csökkenthető költségkockázatot és 
a beavatkozás szükségességének bizonyítását;

– Hosszú távú beruházási, rekonstrukciós terv alátámasztási szüksé-
gességének kielégítése;

– A fenntartható, elvárt szintű szolgáltatás biztosításában való szerepe.

A nagy átmérőjű vezetékek állapotértékelésére vonatkozó üzleti terv 
tartalmával kapcsolatos elvárások:

– A meghibásodások hatásának csökkentése fogyasztói és környezeti 
szempontból;

– Tervezett megelőző beavatkozás hibajavítás helyett;
– A hibajavítás és a helyreállítás költségének csökkentése;
– A hibaelhárítás fogyasztóra gyakorolt hatásának csökkentése;
– Vízveszteség-csökkentés;
– A rendszer gyenge pontjainak meghatározásával az üzemeltető tu-

datos felkészítése hibaelhárításra, felújításra, rekonstrukcióra.

3. Az állapotértékelési program megtervezése
Az állapotértékelési projekt vagy program megtervezése különösen fon-
tos a projekt sikeressége és hatékonysága szempontjából.

A tervezés során figyelembe kell venni az alábbi alapvető szempontokat:
– Milyen szintű állapotértékelésre van szükség;
– Hogyan válasszunk állapotértékelési módszert az értékelendő cső-

szakaszra vagy helyszínre;
– Milyen tényezőket kell figyelembe venni a terepi munka tervezésénél;
– Mit és hogyan kell kommunikálni a lakosság felé;
– Hogyan kell szerződni az állapotértékelésre.

A hálózatállapot-értékelést általában célszerű fokozatosan haladva 
végezni, megalapozó vizsgálat eredményének felhasználásával megha-
tározni a további vizsgálatok tárgyát és módját. 

3.1. Az állapotértékelés szintjének meghatározása
Az állapotértékelés szintjének meghatározásához általában négy para-
méter megfontolását javasolják.
1. A vizsgálat mértéke: A csőhálózat általános állapotának meghatáro-

zása a cél, vagy a kis méretű hibák megtalálása?
2. A vizsgálat terjedelme: A vizsgálandó vezetékhossz meghatározása.
3. A vezeték hozzáférhetősége: A cső megközelíthetősége, a különbö-

ző eszközök csőbe juttathatósága, a vezeték kizárhatósága, víztele-
níthetősége, a vezeték üzemszünetének lehetséges időtartama.

4. A vizsgálat költsége: Az üzemeltetők rendszerint a valószínűsíthető 
kockázat függvényében a vezeték értékének egy bizonyos részét 
szánják állapotértékelésre. Ott, ahol a vezeték rekonstrukciós költsé-
ge alacsony, a magas költségű vizsgálat költséghatékonysága nem 
igazolható.

Az állapotértékelés költsége a vizsgálat mértékével és a csőhosszal nő. 
A vizsgálatok költségei nagymértékben függenek a piaci versenyhely-
zettől, a vezeték hozzáférhetőségétől és a technológiák fejlesztési költ-
ségétől.

A vizsgálatok egységára függhet az egyszeri felvonulással vizsgá-
landó hosszaktól vagy darabszámtól. Ennek figyelembevételével az 
üzemeltetők jelentős költséghatékonyság-növelést érhetnek el, ha a 
vizsgálatokat úgy szervezik, hogy azok közel folyamatosan végezhetők 
legyenek, különösen a nagy felvonulási költségű technológiák alkalma-
zásánál.

3.2. Állapotértékelési módszer kiválasztása
A csővezeték hozzáférhetősége a legfontosabb mérlegelendő szempont.

A technológiák a költség és a vizsgálati pontosság, felbontás tekin-
tetében korlátozottak. Ha nagy pontossággal megjelenített apróbb hi-
bák detektálása a cél, általában közel kell férni a csőhöz kívülről, vagy be 
kell juttatni az eszközt a csőbe.

A vizsgálatok költsége, szintje és kiterjedése közötti összefüggés

Módszer Korrozivitás vizsgálat Akusztikus távoli mezős elektromágneses Ultrahangos Mágneses fluxus 
szivárgása

Szélessávú 
elektromágneses Egyéb Általános  ajánlott megközelítés

Meghatározás

Különböző elektromágneses, elektro-
mos és laboratóriumi módszer  a talaj 
korrozivitásának meghatározására, a 
korróziós aktivitás és a korrózzióvé-
delem és a katódos, korrózió elleni 
védelem mérésére.

Akusztikus sebesség: a csőfal merevség 
számítása a hang terjedési sebességé-
ből. Akusztikus monitoring. Feszítőhuzal 
szakadás esetén riasztás és helymegha-
tározás. Szivárgásvizsgálat. (Csőanyag 
és technológiától függően erősen eltérő 
hozzáférést igényel)

Szakadt feszítőhuzal, korróziós 
bemaródás és falvastagság változás 
következtében változó elektromág-
neses jelek. Az eszközt a csőhöz 
arányosítva kell méretezni. Szigete-
lésen, bélelésen és lerakódáson ke-
resztül is alkalmazható. (Csőanyag 
és technológiától függően erősen 
eltérő hozzáférést igényel)  

A hanghullám 
visszaverődés 
alkalmazásával méri 
a különböző anyagok 
falvastagságát. Az 
eszköznek közvetle-
nül kell érintkeznie a 
mérendő anyaggal.

A mágneses mező 
változását használják 
a korróziós lyukak és 
más hibák detektá-
lására. Az eszköznek 
közeli, állandó 
távolságra kell lenni 
a csőfaltól. 

Az elektromágneses jelek 
változását használják a kor-
róziós lyukak és falvastagság 
változás detektálására. 
Szigetelésen, bélelésen és 
lerakódáson keresztül is 
alkalmazható. Az eszköznek 
közel kell lenni a csőfaltól. 

Mintavételes fizikai vizs-
gálatok.  Járható csövek 
szemrevételezése és 
egyéb vizsgálatai.  Beton 
és cementbélés petro-
gráfiai (mikroszkópos) és 
egyéb vizsgálata.

Általános megközelítés (minden csőtípusra) 
1. Meglevő adatok áttekintése (szivárgás/csőtörés javítás, rajzok, térképek, 
jelentések, információk a talajról) 
2. Az elérhető adatok statisztikai elemzése 
3. Kockázati besorolás (a hiba előfordulási valószínűsége és következménye)  
4. Terepszemle (megközelíthetőség, forgalmi viszonyok, társközművek) 
5. Vizsgálati terv (hálózatzárás, ideiglenes vízellátás, engedélyek, alternatívák) 
6. Szivárgásvizsgálat és/vagy terepi állapotértékelő vizsgálat

Azbesztcement 
(AWWA C402)

Beton destrukciós potenciál értékelése 
(pH és szulfát)

Akusztikus sebesség eljárást 
alkalmaztak, 
Mérsékelt eredményességgel.

n/a n/a n/a 2016-tól alkalmazzák a BEM™ 
eljárást minőségi értékelésre.

Kisminta vizsgálatok: 
- fenolftalein indikátoros 
festés 
- SEM/EDS 
- petrográfiai

1. elérhető csőtörés és fúrásminták vizsgálata 
2. Talajadatok, csőtörések és állapotvizsgálatok térképi, térinformatikai 
feldolgozása 
3. A magas kockázatú csövek célirányos állapotvizsgálata

Előfeszített vasbeton 
nyomócső 
(AWWA C301 és C304)

Beton és betonacél tönkremeneteli 
potenciál értékelése. Korróziós folyamat 
monitoring.

Akusztikus monitoring feszítőhuzal 
szakadás hangjának észlelésére

Szakadt feszítőhuzal 
detektálására alkalmazták n/a n/a

2016-tól alkalmazzák a 
BEM™ eljárást a csőkötés és 
az acél csőpalást vizsgálatára

Réteges elválás detektálá-
sa kopogtatással. Belső 
szemrevételezés, CCTV 
kamerás vizsgálat.

1. Kockázatelemzés csőtípus, csőgyártó, feszítőhuzal típus, gyártási év és 
korrozivitás figyelembevételével. 
2. Csövön belüli szemrevételezéses és kopogtatásos vizsgálat. 
3. Elektromágneses szkennelés

Nem előfeszített vasbeton 
nyomócső 
(AWWA C300 és C302)

Beton és betonacél destrukciós 
potenciál értékelése. Korróziós folyamat 
monitoring.

Korlátozottan sikeres próba volt rá. Szakadt betonacél 
detektálására alkalmazták n/a n/a

2016-tól alkalmazzák a 
BEM™ eljárást a betonacél 
vizsgálatára

Közvetlen külső vizs-
gálat. A beton/habarcs 
petrogáfiai elemzése

1 Vonalmenti korrozivitás felmérése. 
2. Magas kockázatú pontokban közvetlen külső állapotvizsgálat. 
3. Csövön belüli szemrevételezéses és kopogtatásos vizsgálat. 

Gömbgrafitos(duktil) 
és szürke öntvény csövek 
(AWWA C150 és C153)

Öntöttvas korrozivitás értékelése. 
Korróziós folyamat monitoring.

Nagyméretű hibára esetleg 
alkalmazható.

Részletes belső csőfal szkennelésre 
alkalmazták. Cement bélelésen 
keresztül is alkalmazható.

Külső pontszerű 
vizsgálatra 
alkalmazták.

Külső pontszerű vizs-
gálatra és cement-
bélés nélküli csőfal 
belső szkennelésére 
alkalmazzák.

Külső pontszerű vizsgálatra 
és csőfal belső szkennelésére 
alkalmazzák.

A habarcsbevonat  
petrogáfiai  elemzése

1. Vonalmenti korrozivitás felmérése            
2.Elektromágneses mező távérzékelése 

Acél (AWWA C200) Beton és acél destrukciós potenciál érté-
kelése. Korróziós folyamat monitoring.

Nagyméretű hibára esetleg 
alkalmazható.

Részletes belső csőfal szkennelésre 
alkalmazták. Cement bélelésen 
keresztül is alkalmazható.

Külső pontszerű 
vizsgálatra 
alkalmazták.

Külső és belső 
szkennelésére 
alkalmazzák.

Külső pontszerű vizsgálatra 
és csőfal belső szkennelésére 
alkalmazzák.

 szakértői elemzés
1. a cső-talaj  potenciál: a katódos védelem értékelése 
2. Vonalmenti korrozivitás felmérése. 
3. Elektromágneses mező távérzékelése vagy mágnesfuxus szivárgás mérés

Réz Fém destrukciós potenciál értékelése. n/a n/a n/a n/a
2016-tól alkalmazzák a BEM™ 
eljárást minőségi értékelésre, 
különböző ötvözetekre.

szakértői vizsgálat. Elekt-
rokémiai zaj monitoring.

1. Építéstechnológia és szabvány értékelése 
2. Talajkorrozió értékelése 
3. A hibák  szakértői vizsgálata

Műanyag csövek 
(KPE-AWWA C906) 
(PVC-AWWA C900)

n/a n/a n/a n/a n/a n/a
szakértői vizsgálat, labo-
ratóriumi és mechanikai 
tesztekkel.

szakértői vizsgálat, ha korai, vagy gyakori a hibák előfordulása.

1. táblázat
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1. Kockázatelemzés annak meghatározására, hogy mely csőszakaszok-
ra kell nagyobb figyelmet fordítani;

2. Desktop-analízis, a térképek, talajvizsgálati jelentések, csőtörésada-
tok, üzemeltetési körülmények és üzemeltetői adatszolgáltatás 
elemzése annak érdekében, hogy meghatározzuk a csőtörés előfor-
dulásának általános valószínűségét;

3. A helyszíni hozzáférhetőség megismerése, a vizsgálat megtervezése 
(megközelíthetőség, forgalom, társközművek);

4. Indirekt, közvetett értékelés (a korrózió kockázatának mérése, korró-
ziós potenciál felmérése, korróziós aktivitás mérése);

5. Szivárgásvizsgálat (külső, belső);
6. Alacsony felbontású direkt, közvetlen értékelés:

– Hangsebesség-terjedésen alapuló csőfalszilárdság-mérés
– Elektromágneses mező analízise, feszültséganomália-észlelés
7. Feltárásos, külső vizsgálat hibaelhárításhoz kapcsolódóan vagy elő-

zetes vizsgálat alapján meghatározott helyen:
– Nagy felbontású szkennelőeszköz (ultrahangos, mágnesfluxus-szi-

várgás, táv/széles sávú elektromágneses vizsgálatok) 
– Talaj-, csőanyag-, talajvíz-mintavétel, laboratóriumi vizsgálat
– Elektrokorróziós vizsgálatok, szigetelésvizsgálat
– Homokfúvás, pitting korróziós felületvizsgálat
– Szemrevételezés, fotográfiai vizsgálatok
8. Csövön belüli vizuális vizsgálat (CCTV különböző szkennelő- és 

egyéb vizsgálatokkal kiegészítve);
9. Csövön belüli, nagy hatótávolságú, nagy felbontású vizsgálat (pl. mág-

nesfluxus-szivárgás, táv/széles sávú elektromágneses vizsgálatok). 
Rendszerint az egyszerűbb vizsgálat segíti meghatározni a bonyo-

lultabb szükségességét és annak helyét. Általánosan egyfajta vizsgálat 
nem alkalmas minden hibatípus detektálására, ezért többnyire több 
módszer együttes alkalmazása teszi lehetővé a csővezeték állapotának 
teljes körű meghatározását. 

Állapotértékelés a kínálkozó lehetőségek 
megragadásával
Mivel a vízvezetékek vizsgálati feltételeinek megteremtése bonyolult 

Amennyiben csövön belüli vizsgálat a cél, ki kell építeni az eszköz vagy 
az ember bejutási lehetőségét szolgáló pontot. A vizsgálóeszközök egy 
része bejuttatható tűzcsapon, leágazáson, esetenként nyomás alatt, üzem 
közben is. Egyes eszközök alkalmazásához viszont a csövet le kell üríteni. 
Egyes vizsgálati módszereknél előzetes csőtisztításra is szükség van.

A vizsgálat akadályainak mérlegelése:
Különösen a nagyobb méretű vizsgálóeszközök esetében fontos az 
elakadást okozó tényezők számbavétele és szükség szerint ideiglenes 
eltávolítása. 

Ezek általánosságban a csapózárak, pillangószelepek, visszacsapó 
szelepek, elágazások, ívidomok, szűkítőidomok, esetenként részben 
zárt tolózárak, csőszelvénybe nyúló műszerek, csatlakozások.bFontos 
behatárolni a csatlakozások, leágazások helyét is.

Kis méretű, de igen drága vizsgálóeszközök alkalmazásakor is 
vizsgálandók a fentiek. Ezek elveszése, beragadása is komoly költség-
vonzattal jár. A potenciális akadályok felderítésére a legrészletesebb 
közműnyilvántartásokon túl azok pontosítása érdekében javasolt az 
üzemeltetővel való konzultáció. 

Egyes eljárásoknál fontos és behatároló a víz áramlási sebessége a 
vizsgálat során. Amennyiben a vizsgálat szempontjából csökkenteni kell 
a szokásos sebességet, ennek lehetősége is mérlegelendő.

A drága műszerek elvesztésének, tönkremenetelének megelőzésére 
rendszerint az akadálymentesnek értékelt csöveken is először olcsóbb 
próbaelemeket küldenek át. Ennek fejlettebb formája az ún. kalliper pig, 
kalibráló csőgörény pl. az olajiparban.

Progresszív, többlépcsős vizsgálat
Költséghatékonysági szempontból gyakran egyszerűbb, kis költséggel 
járó vizsgálatokat végeznek, mielőtt a drágább módszereket alkalmaz-
zák. Az előzetes vizsgálat nagyságrendileg megmondhatja, hogy a vizs-
gálandó szakasz milyen állapotban van, és érdemes-e részletesen to-
vább vizsgálni. A vizsgálati lépcsőket az alábbiakban soroljuk fel. Egyes 
lépcsők kihagyhatók, átrendezhetők igény szerint és alapvetően a csőtí-
pusokra jellemző kockázatok figyelembevételével.

Módszer Korrozivitás vizsgálat Akusztikus távoli mezős elektromágneses Ultrahangos Mágneses fluxus 
szivárgása

Szélessávú 
elektromágneses Egyéb Általános  ajánlott megközelítés

Meghatározás

Különböző elektromágneses, elektro-
mos és laboratóriumi módszer  a talaj 
korrozivitásának meghatározására, a 
korróziós aktivitás és a korrózzióvé-
delem és a katódos, korrózió elleni 
védelem mérésére.

Akusztikus sebesség: a csőfal merevség 
számítása a hang terjedési sebességé-
ből. Akusztikus monitoring. Feszítőhuzal 
szakadás esetén riasztás és helymegha-
tározás. Szivárgásvizsgálat. (Csőanyag 
és technológiától függően erősen eltérő 
hozzáférést igényel)

Szakadt feszítőhuzal, korróziós 
bemaródás és falvastagság változás 
következtében változó elektromág-
neses jelek. Az eszközt a csőhöz 
arányosítva kell méretezni. Szigete-
lésen, bélelésen és lerakódáson ke-
resztül is alkalmazható. (Csőanyag 
és technológiától függően erősen 
eltérő hozzáférést igényel)  

A hanghullám 
visszaverődés 
alkalmazásával méri 
a különböző anyagok 
falvastagságát. Az 
eszköznek közvetle-
nül kell érintkeznie a 
mérendő anyaggal.

A mágneses mező 
változását használják 
a korróziós lyukak és 
más hibák detektá-
lására. Az eszköznek 
közeli, állandó 
távolságra kell lenni 
a csőfaltól. 

Az elektromágneses jelek 
változását használják a kor-
róziós lyukak és falvastagság 
változás detektálására. 
Szigetelésen, bélelésen és 
lerakódáson keresztül is 
alkalmazható. Az eszköznek 
közel kell lenni a csőfaltól. 

Mintavételes fizikai vizs-
gálatok.  Járható csövek 
szemrevételezése és 
egyéb vizsgálatai.  Beton 
és cementbélés petro-
gráfiai (mikroszkópos) és 
egyéb vizsgálata.

Általános megközelítés (minden csőtípusra) 
1. Meglevő adatok áttekintése (szivárgás/csőtörés javítás, rajzok, térképek, 
jelentések, információk a talajról) 
2. Az elérhető adatok statisztikai elemzése 
3. Kockázati besorolás (a hiba előfordulási valószínűsége és következménye)  
4. Terepszemle (megközelíthetőség, forgalmi viszonyok, társközművek) 
5. Vizsgálati terv (hálózatzárás, ideiglenes vízellátás, engedélyek, alternatívák) 
6. Szivárgásvizsgálat és/vagy terepi állapotértékelő vizsgálat

Azbesztcement 
(AWWA C402)

Beton destrukciós potenciál értékelése 
(pH és szulfát)

Akusztikus sebesség eljárást 
alkalmaztak, 
Mérsékelt eredményességgel.

n/a n/a n/a 2016-tól alkalmazzák a BEM™ 
eljárást minőségi értékelésre.

Kisminta vizsgálatok: 
- fenolftalein indikátoros 
festés 
- SEM/EDS 
- petrográfiai

1. elérhető csőtörés és fúrásminták vizsgálata 
2. Talajadatok, csőtörések és állapotvizsgálatok térképi, térinformatikai 
feldolgozása 
3. A magas kockázatú csövek célirányos állapotvizsgálata

Előfeszített vasbeton 
nyomócső 
(AWWA C301 és C304)

Beton és betonacél tönkremeneteli 
potenciál értékelése. Korróziós folyamat 
monitoring.

Akusztikus monitoring feszítőhuzal 
szakadás hangjának észlelésére

Szakadt feszítőhuzal 
detektálására alkalmazták n/a n/a

2016-tól alkalmazzák a 
BEM™ eljárást a csőkötés és 
az acél csőpalást vizsgálatára

Réteges elválás detektálá-
sa kopogtatással. Belső 
szemrevételezés, CCTV 
kamerás vizsgálat.

1. Kockázatelemzés csőtípus, csőgyártó, feszítőhuzal típus, gyártási év és 
korrozivitás figyelembevételével. 
2. Csövön belüli szemrevételezéses és kopogtatásos vizsgálat. 
3. Elektromágneses szkennelés

Nem előfeszített vasbeton 
nyomócső 
(AWWA C300 és C302)

Beton és betonacél destrukciós 
potenciál értékelése. Korróziós folyamat 
monitoring.

Korlátozottan sikeres próba volt rá. Szakadt betonacél 
detektálására alkalmazták n/a n/a

2016-tól alkalmazzák a 
BEM™ eljárást a betonacél 
vizsgálatára

Közvetlen külső vizs-
gálat. A beton/habarcs 
petrogáfiai elemzése

1 Vonalmenti korrozivitás felmérése. 
2. Magas kockázatú pontokban közvetlen külső állapotvizsgálat. 
3. Csövön belüli szemrevételezéses és kopogtatásos vizsgálat. 

Gömbgrafitos(duktil) 
és szürke öntvény csövek 
(AWWA C150 és C153)

Öntöttvas korrozivitás értékelése. 
Korróziós folyamat monitoring.

Nagyméretű hibára esetleg 
alkalmazható.

Részletes belső csőfal szkennelésre 
alkalmazták. Cement bélelésen 
keresztül is alkalmazható.

Külső pontszerű 
vizsgálatra 
alkalmazták.

Külső pontszerű vizs-
gálatra és cement-
bélés nélküli csőfal 
belső szkennelésére 
alkalmazzák.

Külső pontszerű vizsgálatra 
és csőfal belső szkennelésére 
alkalmazzák.

A habarcsbevonat  
petrogáfiai  elemzése

1. Vonalmenti korrozivitás felmérése            
2.Elektromágneses mező távérzékelése 

Acél (AWWA C200) Beton és acél destrukciós potenciál érté-
kelése. Korróziós folyamat monitoring.

Nagyméretű hibára esetleg 
alkalmazható.

Részletes belső csőfal szkennelésre 
alkalmazták. Cement bélelésen 
keresztül is alkalmazható.

Külső pontszerű 
vizsgálatra 
alkalmazták.

Külső és belső 
szkennelésére 
alkalmazzák.

Külső pontszerű vizsgálatra 
és csőfal belső szkennelésére 
alkalmazzák.

 szakértői elemzés
1. a cső-talaj  potenciál: a katódos védelem értékelése 
2. Vonalmenti korrozivitás felmérése. 
3. Elektromágneses mező távérzékelése vagy mágnesfuxus szivárgás mérés

Réz Fém destrukciós potenciál értékelése. n/a n/a n/a n/a
2016-tól alkalmazzák a BEM™ 
eljárást minőségi értékelésre, 
különböző ötvözetekre.

szakértői vizsgálat. Elekt-
rokémiai zaj monitoring.

1. Építéstechnológia és szabvány értékelése 
2. Talajkorrozió értékelése 
3. A hibák  szakértői vizsgálata

Műanyag csövek 
(KPE-AWWA C906) 
(PVC-AWWA C900)

n/a n/a n/a n/a n/a n/a
szakértői vizsgálat, labo-
ratóriumi és mechanikai 
tesztekkel.

szakértői vizsgálat, ha korai, vagy gyakori a hibák előfordulása.

1. táblázat destrukciós potenciál: a szerkezet anyaga és a bennfoglaló/tárolt közeg összes kölcsönhatása eredményekét létrejöhető  tönkremenetel
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és költséges, érdemes megragadni azokat a lehetőségeket, amikor ezek 
más okból előfordulnak.

– Csőtörések: a javítás során munkalapon begyűjtendő adat a csőtö-
rés típusa, az anyag tulajdonsága, a cső állapota. Fénykép és a cső 
helyzetének bemérése legalább GPS-koordinátákkal szintén be-
gyűjtendő;

– Új bekötés készítésénél a gerincvezeték megfúrási magmintája be-
gyűjtendő, vizsgálandó, a cső szemrevételezéses vizsgálata elvég-
zendő, a cső helye, mérete és anyaga rögzítendő;

– Csőtörés szakértői vizsgálata;
– Üzemszünet: Ha más okból leürítik a vezetéket, érdemes csövön be-

lüli vizsgálatot szervezni rá.
Ezen lehetőség kihasználásával a vizsgálati költségek jelentősen 

csökkenthetők, mivel ezekben az esetekben a hozzáférés költségeivel 
nem kell számolni. Ugyanakkor tekintetbe kell venni, hogy a mintavétel 
nem feltétlenül reprezentatív a teljes csőszakaszra vonatkozóan.

3.3. Az elérhető technológiák áttekintése
A csőanyag és a cső gyártási módja meghatározza, hogy milyen vizsgá-
lati módszerek alkalmasak az csőállapot értékelésére.

Fémanyagú vezetékek állapotértékelésére számos módszer áll ren-
delkezésre, míg KM-PVC- és KPE-anyagúakra ez jóval korlátozottabb. 
Korlátozások: Ki kell emelni, hogy a vizsgálati módszereknek nemcsak 
képességeik, hanem korlátaik is vannak: az, hogy milyen típusú és mé-
retű az a hiba, amit nem képes detektálni. Fontos azt is tudni, hogy az 
adott módszer harmadik fél által verifikált-e, pl. pontszerű roncsolásos 
anyagvizsgálattal.

Számos módszer pl. a csőkötések környezetében nem ad értelmez-
hető, megbízható adatot.

Előfordul, hogy a meghibásodások alulértékeltek, mert nincs olyan 
módszer, ami minden hibatípus detektálására alkalmas. A különböző 
csőanyagokra ajánlott vizsgálati módszereket a csatolt 1. sz. táblázat 
tartalmazza.

3.4. A kivitelezés megtervezése és a kommunikáció
Az alkalmazott vizsgálati módszertől függ, hogy a kivitelezés megterve-
zése egyszerű vagy összetett feladat.

Amennyiben a vizsgálat burkolatbontással jár, be kell szerezni a 
szükséges engedélyeket, forgalomtechnikai tervet kell készíteni, és szi-
gorúan be kell tartani a biztonságtechnikai előírásokat.

Csövön belüli vízvezeték-vizsgálatnál a tervnek tartalmaznia kell a 
vízminőség-védelmi intézkedéseket. Ez kitér a vizsgálóeszköz fertőtlení-
tésétől a csőfal lerakódásának felkeveréséből adódó vízminőségi pana-
szok kezelésén át a vezeték előzetes és utólagos öblítéséig, tisztításáig 
és az ideiglenes vízellátás biztosításáig. Meg kell tervezni a vizsgálat 
során számításba vehető kockázatok kezelési megoldásait is, pl. az esz-
közök elakadásának megszüntetését, az elveszett eszközök megtalálá-
sának módját. Nagyon fontos a munka kommunikációja, a fogyasztók, a 
közlekedők, a lakosság tájékoztatása, ami az okozott kellemetlenségek 
kezelésén túl a haladó technológia alkalmazásának bemutatásával a cég 
elismertségének emelését is szolgálja.

Csövön belüli vizsgálatok logisztikai kérdései:
– A vezeték zárása, leürítése, a leürített víz elhelyezése;
– Hozzáférési pontok kialakítása;
– A vezeték üzemtani viszonyainak megismerése: Üzem közbeni 

vizsgálat során ismerni kell a jellemző nyomásviszonyokat és a víz 
áramlási sebességét, különösen a víz áramlásával mozgatott eszkö-

zök alkalmazásakor. Alacsony sebességnél az eszköz megállhat, túl 
magas sebesség esetén adatvesztés lehetséges, a magas nyomás 
tönkreteheti a vizsgálóeszközöket;

– A csőszakasz jellegéből adódó akadályok felderítése: átmérő, ívek, 
lejtésviszonyok, a vizsgálandó szakasz hossza, szerelvények, lerakó-
dások.

Egészségügyi és biztonságtechnikai kérdések:
Itt kell bemutatni a vezeték zárásával kapcsolatos fogyasztói érin-

tettséget és annak kezelését,
a vízzel érintkező anyagok és eszközök fertőtlenítését, a munkagö-

dör-határolást, a dúcolást, a forgalomtechnikai megoldást és az egyéb 
munkavédelmi tennivalókat, a munkavégzés feltételeit zárt térben, a 
vezeték fertőtlenítését, öblítését és a vízminőségi vizsgálatokat, amik 
szükségesek a vezeték újbóli üzembe helyezéséhez.

Kiemelten fontos, hogy a szennyvízben használt eszközt elkülöní-
tetten kell tárolni az ivóvízben használtaktól, és azt tilos vízvezetékben 
alkalmazni.

3.5. Szerződéses útmutató 
A csatornák kamerás vizsgálatán kívül az állapotértékelés roncsolásmen-
tes vizsgálatai nem egyszerű termékek. Ritkán fordul elő, hogy a szolgál-
tatók azonos technológiát kínálnak. Még ha ezek látszólag hasonlóak is, 
fontos, hogy az ajánlatkérő tudatában legyen a megajánlott módszerek 
közötti különbségeknek mind a vizsgálat eredménye, mind a járulékos 
munkaigény és költség tekintetében. Fontos értékelni a vizsgálati ered-
mények bemutatásának, alkalmazhatóságának módját is.

Javasolt, hogy az ajánlati felhívás és dokumentáció tartalmazza az 
ajánlattal szembeni elvárásokat, pl. a projekt célját, a megrendelő kö-
vetelményeit, beleértve a megrendelő és a vállalkozó felelősségeit, a 
számításba veendő akadályokat, beszerzendő engedélyeket, az ajánlat 
formai követelményeit, valamint az ajánlatok elbírálásának és a kiválasz-
tásnak a módszertanát. Az értékelés során javasolt figyelembe venni az 
ajánlattevő szakmai gyakorlatát, a szakértőik minősítését, a technológia 
igazoltságát és referenciáit. A projekt különlegessége miatt célszerű a 
témában jártas tanácsadó, szakértő bevonása megrendelői oldalról.

4. Desktop-állapotértékelés
Desktop-állapotértékelésen értjük az elérhető adatok, jelentések, térké-
pek, geotechnikai vizsgálati eredmények, csőtörésvizsgálatok és egyéb 
meglevő adatok áttekintését és elemzését. 

Ez a módszer segít meghatározni azt, hogy milyen kiegészítő ada-
tokra van szükség a továbbiakban az állapotértékelés pontosításához.

Célja a rendszer teljesítménymutatóinak kiszámítása és a jövőben 
várható értékek becslése, a várható hasznos élettartam előrejelzése és 
a megfelelő felújítási hányad meghatározása, a legmagasabb tönkre-
meneteli kockázatú nyomóvezetékek beazonosítása és annak kijelölése, 
hogy ezek közül melyek javasoltak további szerkezeti állapotvizsgálatra 
Ennek a módszernek a bemutatása nem célja ennek a tanulmánynak.

5. A legelterjedtebb roncsolásmentes 
vizsgálati módszerek
A roncsolásmentes vizsgálati módszereket különböző szempontok alap-
ján csoportosíthatjuk.

A csővezeték-életciklus szerint:
• Gyártáshoz kapcsolódó minőségbiztosítás;
• Építéshez kapcsolódó minőségbiztosítás;
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• Üzemelő vezeték vizsgálata, meghibásodás okainak elemzése;
• Üzemelő vezeték tervszerű vizsgálata;
• Leselejtezett vezeték utólagos vizsgálata.

Ez a tanulmány alapvetően az üzemelő vezetékek tervszerű vizsgá-
latáról szól. Természetesen egy részük jól használható az új építések és a 
felújítások minőségbiztosítására is.

Szerkezeti, üzemtani és szivárgásvizsgálatok:
• Jelen tanulmány célja a szerkezeti vizsgálati technológiák áttekintése.
• Az üzemtani és a szivárgásvizsgálatok részletes áttekintése kívül esik 

ezen tanulmány célterületén.
A vizsgálat célja szerint

• Falvastagságmérés
• Hibahelykeresés
• Lyuk/repedésmélység-mérés
• Alakdeformáció-mérés
• Szivárgáskeresés
• A cső környezetének vizsgálata

A vizsgálat helyének kiterjedése szerint
• Lokális
• Vonal menti
• Területi

A vizsgálat időbeli kiterjedése szerint
• Pillanatnyi
• Periodikus
• Folyamatos
A vizsgálat elvégzésének feltárási igénye szerint
• Teljes feltárásos
• Csak a hozzáférési pont kialakításához szükséges feltárás
• Nem igényel feltárást

A teljes feltárást igénylő technológiák általában nem a legalkalma-
sabbak földbe fektetett vezetékek vizsgálatára, viszont fejlett, megbíz-
ható technológiák, amik kifejezetten alkalmasak hozzáférhető vezeté-
kek vizsgálatára (csőhidaknál, aknában, gépházban stb.).

A megközelítés módja szerint
• Csőfalon belül
• Csőfalon kívül
• Csőfalban
• Távmérés
• A vizsgálat elvégezhetőségének üzemeltetési vonzata
• Teljes, szokásos üzemmenet mellett lehetséges 
• Módosított, korlátozott üzemmenettel lehetséges
• Üzemszünet, leürítés szükséges

A vizsgálat alkalmassága csőanyag szerint
• Acélcsőre
• Lemezgrafitos öntöttvas csőre
• Gömbgrafitos öntöttvas csőre
• KPE-csövekre
• PVC-csövekre
• Betoncsövekre
• Vasbeton csövekre
• Feszített vasbeton csövekre
• Egyéb csőtípusokra

Acélcsőre már 80 éve használnak roncsolásmentes vizsgálati mód-

szereket. Általában fémcsövekre jó a technológiakínálat, vasbeton csö-
vekre ígéretes technológiák találhatók, a műanyag csőanyagokra alkal-
mas módszerek még gyerekcipőben járnak.

A vizsgálat alkalmassága hibatípus szerint
• Külső korrózió
• Belső korrózió
• Feszültségek
• Ridegedés
• Degradáció
• Fáradás
• Betonacél feszítőhuzal szakadása
• Elmozdulás
• Deformáció
• Kopás
• Felületi hiányok
• Szivárgás
• Csőkötéshiba

Vizsgálati módszerek szerint
• Vizuális vizsgálat
• Folyadékbehatolásos vizsgálat
• Akusztikus emisszió
• Mágneses repedésvizsgálat
• Örvényáramú vizsgálat
• Ultrahangvizsgálat
• Röntgenvizsgálat
• Izotópos vizsgálat
• egyéb

Csatornarendszereknél az utóbbi három évtizedben elterjedt a zárt-
láncú ipari kamerás CCTV-vizsgálat. A részletek folyamatos fejlesztése 
mellett áttörésjellegű fejlődést hozhat a kamerára csatolt kiegészítő, pl. 
lézereszközök használata. Folyadékbehatolásos vizsgálatot jellemzően 
laboratóriumi és ipari körülmények között végeznek.

Vízvezeték vagy csatornacsövek üzemi körülmények közötti vizsgá-
latára nem látszik alkalmasnak ez a módszer, bár egy esetben NA 1200 
SENTAB cső törésének javítása után a behelyezett belső tokjavító idom szi-
várgására spontán magyarázatot adott. A kiemelt acélköpenyű, cement-
bélésű karimás idom, aminek a csatlakozása szivárgott, száradás közben 
szabad szemmel jól láthatóan mutatta a cementbélésen a tengelyirányú 
hajszálrepedéseket, amik meghiúsították a javítóidom zárását.

5.1. Korróziós állapot felmérése csövön kívülről
Az energiaiparban széles körben használt External Corrosion Direct Assess-
ment (ECDA) módszert 2002-ben az ANSI/NACE SP0502 nemzetközi szab-
ványba foglalták. A kevésbé feszes protokoll szerint már 30 éve használt 
módszer alkalmazható ivóvízvezetékekre is. Lemezgrafitos és gömbgrafi-
tos öntöttvas, acél-, réz- és vasbeton csövek állapotértékelésére alkalmas. 

Az eljárás négy lépésből áll.
– Előzetes állapotértékelés: Ez gyakorlatilag megfelel a fent említett 

Desktop-módszerrel, részletezve a csővel és annak környezetével 
kapcsolatos adatok rendszerét, beleértve a korróziós kockázatot je-
lentő adatokat is.

– Indirekt, közvetett vizsgálatok: ez a vizsgálatcsoport a talaj és a talaj-
víz agresszivitását és a kóboráramok jelenlétét méri.

– Direkt, közvetlen vizsgálatok: A korrózió mértékének osztályozására 
szolgál a legszigorúbb teljesítménymutatók alkalmazásával. Magában 
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A fej haladását kontrolláló kábelen keresztül történik a jelek továbbítása 
a felszíni adatfeldolgozó és -megjelenítő egységbe, ahol valós, jelen idő-
ben kísérhető figyelemmel a vizsgálat. A már kis átmérőtartományban is 
működő, nagy érzékenységű és pontos helymeghatározásra képes eljárás 
akár 1000 m kábellel szerelve is alkalmazható.

Szabadon úszó akusztikus szivárgásvizsgáló 
eszközök
Az elsősorban a távvezetékek szivárgásvizsgálatára kifejlesztett eszkö-
zök a vezetékben a víz áramlásával hajtottak, az adatgyűjtőjük az esz-
közben helyezkedik el, és akkumulátorral működnek. A szivárgási zajok 
gyűjtésén túl egyes eszközök egyéb feladatok ellátására is képesek. Van, 
amelyik kamerával felszerelt, van, amelyik giroszkóppal, ezáltal nyom-
vonal-meghatározásra is alkalmas. A beépített eszközök és a védőréteg 
miatt ezek típustól függően NA 150, illetve NA 250 csőmérettől felfelé 
alkalmazhatók. A beépített akkumulátorok teljesítményétől függően 
akár 21 óra üzemidővel is bírhatnak. Ez a módszer is alkalmas a szivárgá-
sok és a légzsákok helyének meghatározására.

Nem akusztikus szivárgásvizsgálat
Jelzőgázos vizsgálat
Azon vezetékek szivárgásvizsgálatára szolgál, amiken a hagyományos 
külső akusztikus vizsgálatok nem adnak eredményt. Héliumgáz adago-
lásával és a gázszivárgás felszínről való érzékelésével működik.
Talajradar
A működési elve a szeizmikus és az ultrahangos eszközökéhez hasonló. 
Rövid idejű, nagy frekvenciájú elektromágneses energiát küld a talajba, 
és a visszaverődő jeleket elemzi, értékeli.

Termográfiai vizsgálat
Infravörös tartományban rögzített hőképet ad látható tartományba 
konvertálva. A szivárgás környezetében a talaj hőmérsékletének függ-
vényében hőanomália jelentkezik, ami az eszközzel kimérhető. 
Kisfeszültségű vezetőképesség mérése
Nem fémes nyomó- és gravitációs vezetékek szivárgásvizsgálatára 

foglalja a legvalószínűbb korróziós aktivitású helyeken a cső feltárását 
és az adatgyűjtést, a cső fizikai vizsgálatát, talaj- és talajvízminta véte-
lét, a korróziós hibák mérését és az alapvető teljesítmény értékelését.

– Utóértékelés: Az ECDA-módszer befejező lépéseként minősíti az 
alkalmazott állapotértékelési módszer hatékonyságát, és meghatá-
rozza a vizsgált cső maradék hasznos élettartamát.

5.2. Pontszerű mintavételi és értékelési 
eljárások (Spot assessment)
Ez a módszertan is csövön kívüli. Jellemzően nem áll ren-
delkezésre akkora keret, ami finanszírozná a cső teljes 
hosszban történő feltárásos vizsgálatát, ennek értelme 
se nagyon lenne, ezért alkalmazzák ezt az eljárást. Az elő-
zetes vizsgálatok alapján a legkockázatosabb helyeken 
tárják fel a csövet, helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokat 
végeznek, jellemzően ott, ahol az indirekt vizsgálatok nem 
járnak eredménnyel; alkalmas azok eredményének validálására is. A 
pontszerű vizsgálatok lehetnek roncsolásosak és roncsolásmentesek is.

5.3. Szivárgásvizsgálatok
A szivárgásvizsgálatok a roncsolásmentes állapotértékeléshez szorosan 
kapcsolódó eljárások, amik a jelentőségük, az összetettségük és a fej-
lődő technológiájuk bemutathatóságára tekintettel önálló tanulmányra 
érdemesek. Itt most csak egy összegző áttekintésre van módunk.

A külső akusztikus eljárások ismertetése számos kitűnő tanulmány-
ban, gyártói, forgalmazói és szolgáltatói adatbázisban rendelkezésre áll, 
ezért erre itt nem térünk ki. A külső akusztikus vizsgálatok alkalmazási 
területén kívüli esetekre fejlesztették ki a csövön belüli akusztikus eljá-
rásokat. Ezek többnyire alkalmasak elosztóhálózat és főnyomóvezetékek 
vizsgálatára is, de kiválasztáskor az alkalmazhatósági paraméterek elle-
nőrzendők. A csövön belüli akusztikus szivárgásvizsgálatok üzem közben 
haladnak a csőben, ezért a csőfal hangvezető képességétől függetlenül 
nagy pontossággal képesek meghatározni a szivárgás he-
lyét és mértékét. Két csoportra oszthatók: Tethered/kábeles 
és szabadon úszó szivárgásérzékelőkre. A szivárgási zajt az 
eszköz fejébe telepített hidrofon érzékeli és rögzíti. Ugyan-
csak a fejbe lehet illeszteni a nyomás alatt működő kamerát, 
melynek segítségével képet kaphatunk a csőfal általános 
állapotáról, a leágazásokról és a szerelvényekről is. Az esz-
köz alkalmas a légzsákok felderítésére is. Az eszköz csőbe 
juttatása egy speciálisan kialakított idomon keresztül, tűz-
csapon vagy egyéb leágazáson át történik. A haladását a 
fejre szerelt ernyő segítségével a víz áramlása teszi lehetővé. 

Nem akusztikus hatásvizsgálat

Műholdas szivárgásvizsgálatok
Űrkutatási módszer napi gyakorlatba ültetve. 

Kábeles, csövön belüli akusztikus szivárgáskereső
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rozására. Ahol szivárgás van, ott megnövekszik a talaj vezetőképessége, 
 nagyobb áram folyik a körben, és egyértelműen kijelölhető a csőtörés 
helye.

 alkalmazzák, kamerás vizsgálattal egybekötve. A tűzcsapon vagy aknán 
keresztül a csőbe juttatott, vontatott eszköz alkalmas nyomóvezeték és 
gravitációs csatorna szivárgásainak pontos hely- és mértékmeghatá-

Szabadon úszó eszköz Kábelkapcsolatú eszköz Manuális eszköz

Csőtengelyben úszó Nagy felbontású Önjáró robot Vontatott Kézi szkenner Vizsgálókocsi

Elhelyezkedés 
a csőfalhoz 
képest

A detektorok 
kitámasztó lábakon 
állnak.

Merev, vagy flexibilis érzékelősor közel 
a cső belső felületéhez. A detektorok 
nem érintkeznek a csőfallal. A csőfal 
cementbevonatának védelme érdekében 
minden érintkezés puha gumírozott 
felülettel történik. 

Merev kar tartja a detektorokat 
közel a csőfalhoz. 

Merev, vagy flexibilis érzékelősor 
közel a cső belső felületéhez. A detek-
torok nem érintkeznek a csőfallal. A 
csőfal cementbevonatának védelme 
érdekében minden érintkezés puha 
gumírozott felülettel történik. 

Merev kar tartja a 
detektorokat közel a 
csőfalhoz. 

Merev kar tartja a 
detektorokat közel a 
csőfalhoz. 

Csőanyag Öntöttvas, duktil, 
acél, vasbeton Öntöttvas, duktil, acél, vasbeton Öntöttvas, duktil, acél, vasbeton Öntöttvas, duktil, acél, vasbeton Öntöttvas, duktil, acél, 

kovácsoltvas, szegecs
Öntöttvas, duktil, acél, 
kovácsoltvas

Csőátmérő 
DN 400-1200 75-900 600-1200 75-1200

Külső vizsgálat átmérő-
korlátozás nélkül. Belső 
vizsgálathoz emberi 
bejutásra alkalmasnak 
kell lenni.

Belső vizsgálathoz emberi 
bejutásra alkalmasnak 
kell lenni.

Csőbevonat, 
bélelés

Maximális bevonat-
vastagság 12 mm.

Ajánlott maximális bevonatvastagság 
12-25 mm. A vastagabb bevonat torzíthatja 
az eredményt.

Maximális bevonatvastagság 
12 mm.

Ajánlott maximális bevonatvastagság 
12-25 mm. A vastagabb bevonat 
torzíthatja az eredményt.

Korlátozás nélkül 
alkalmazható

Korlátozás nélkül alkal-
mazható

Üzemszünet 
igény Nincs Behelyezéskor Behelyezéskor és a kezelő 

belépésekor Igen Igen Igen

Leürítési 
igény Nincs Igen A robothoz nem szükséges Technológia függő Igen Igen

Hozzáférési 
igény

Minimum 300 mm 
leágazáson át

Tisztítónyíláson, vagy a csőátmérővel 
azonos méretű leágazáson Minimum 400 mm leágazáson át A csőátmérővel azonos méretű 

leágazáson
Emberre méretezett 
beszállási ponton

Emberre méretezett 
beszállási ponton

Eszközmozga-
tási mód

A csövön belüli víz 
áramlása A csövön belüli víz áramlása Önjáró robot, vagy kézi vizsgá-

lókocsi
A bejuttatás rendszerint sűrített 
levegővel, a visszahúzás kábellel Kézi mozgatás Rudazat, csörlő, kézi 

mozgatás

Egyéb felté-
telek

Elvárt vízsebesség 0,3 
m/s, max. víznyomás 
14 bar

A műszerek nyomásállósága 30-70 bár 
közötti

Önjáró eszközre max 7 bár 
víznyomás, ember által mozgatott 
eszközre a zárt térben való mun-
kavégzés feltételrendszerének 
biztosítása

Az eszköz haladási sebessége a 
csörlővel szabályozható

Belső vizsgálatnál a zárt 
térben való munkavég-
zés feltételrendszerének 
biztosítása. Tiszta és 
leürített cső 

A zárt térben való munka-
végzés feltételrendszeré-
nek biztosítása. Tiszta és 
leürített cső 

Hatótáv

Maximum 20 óra 
üzemidő, a haladási 
sebesség a vízsebes-
ség 80%-a

24 km-ig

Max. 2,4 km kábelhossz, behe-
lyezési pontonként max. 4,8 km, 
vagy napi bejárható távolság 
(1,6-4,8 km)

A csörlő drótkötélhossz 
függvényében 1,6- 2,4 km Átmérőfüggő Átmérőfüggő

Ív kritérium
90 fokos ívre és 
NA600 csapózártól 
felfele alkalmas

90 fokos, 0,6 D sugarú ívre alkalmas 90 fokos, 1 D sugarú ívre alkalmas 
NA600 fölött. 90 fokos, 0,6 D sugarú ívre alkalmas Korlátozás nélkül 

alkalmazható
90 fokos, 0,6 D sugarú 
ívre alkalmas 

Jellemző napi 
teljesítmény

Maximum 20 óra 
üzemidő, a haladási 
sebesség a vízsebes-
ség 80%-a

7-8 km 1,5-5 km 800 m 10-100 m 10-100 m

Emberi erő-
forrás igény Helyszínfüggő 2 fős csapat 12 h-ig, 4 fő ha hosszabb a 

vizsgálati idő Helyszínfüggő Helyszínfüggő Min. 2 fő Min. 2 fő

Felismerhető 
hibatípus

Helyi falveszteség és 
korrózó. Csoportos 
pitting korrózió.

Helyi és általános falveszteség, 
grafitosodás

Helyi falveszteség és korrózó. 
Csoportos pitting korrózió.

Helyi és általános falveszteség, 
grafitosodás

Helyi és általános fal-
veszteség, grafitosodás, 
hossz és keresztirányú 
hajszálrepedések

Helyi és általános 
falveszteség, grafitosodás, 
hossz és keresztirányú 
hajszálrepedések

A hiba mérete 75mm x 75 mm, 30% 
falveszteség 10mm x 10 mm, 30% falveszteség 75mm x 75 mm, 30% falveszteség 10mm x 10 mm, 

30% falveszteség

5-10% falveszteség, 
vaskioldódás a szenzor 
alatt, repedéssel, a fal 
réteges leválásával 
kapcsolatos minimális 
folytonossági hiány

5-10% falveszteség, vas-
kioldódás a szenzor alatt, 
repedéssel, a fal réteges 
leválásával kapcsolatos 
minimális folytonossági 
hiány

Hiba hely-
meghatározás 
pontossága

Hosszirányban ±2,5%, 
keresztirányban 
15 fok

Hosszirányban ±1%, keresztirányban 5 cm Hosszirányban ±2,5%, 
keresztirányban 15 fok

Hosszirányban ±1%, 
keresztirányban 5 cm

Szenzor mérettől 
függően 1, 2,5 és 5 cm

Szenzor mérettől 
függően 1, 2,5 és 5 cm

Begyűjtött 
adatok/ Mit 
mér?

Relatív falvastagság.  
A helyi falveszteség 
mennyiségét, kiter-
jedését és százalékos 
arányát.

Számszerűsíti a falvastagságot, a cső 
jellegzetes pontjait és méri az íveket.

Relatív falvastagság.  A helyi 
falveszteség mennyiségét, kiterje-
dését és százalékos arányát.

Számszerűsíti a falvastagságot, a cső 
jellegzetes pontjait és méri az íveket.

BEM szignálváltozás 
alapján mér falveszte-
séget, grafitosodást, 
mikrorepedéseket és 
rétegleválást

BEM szignálváltozás alap-
ján mér falveszteséget, 
grafitosodást, mikrorepe-
déseket és rétegleválást

Korlátozások

Csőkötéseknél 
hibát jelez. 12 mm-es 
falvastagság fölött 
korlátozottan érzékel

Szerelvények, idomok esetében 
korlátozottan érzékeny 

Csőkötéseknél hibát jelez. 12 
mm-es falvastagság fölött korláto-
zottan érzékel

Szerelvények, idomok esetében korlá-
tozottan érzékeny. Íveknél korlátozott 
a használhatósága

Egyedi lyukadást nem 
észlel. Nem különbözte-
ti meg a külső és belső 
korróziót.

Egyedi lyukadást nem 
észlel. Nem különbözteti 
meg a külső és belső 
korróziót.

Előnyök

Minimális üzemtani 
beavatkozással jár. Ál-
talában nem igényel 
előzetes csőtisztítást. 
Tolózárakon áthalad. 
Leürítést nem 
igényel.

Nem igényel leürítést. Egy pontból hosszú 
szakasz vizsgálható. A nagyfelbontású 
adat alkalmas a hibák korai detektálására, 
a kifejlődésük megelőzésére.

Vizuális vizsgálatra is alkalmas. 
Az eszköz maximális kontrollja. 
Sonar laser profiler elérhető. Az 
ember által kezelt eszköztartó 
keret gyorsan szétszerelhető 
akadályba ütközés esetén (ívek, 
idomok, szerelvények)

Nem igényel leürítést. Egy pontból 
hosszú szakasz vizsgálható. 
A nagyfelbontású adat alkalmas a 
hibák korai detektálására, 
a kifejlődésük megelőzésére.

Vastag szigetelésen 
és bevonaton át is 
mér, monitorozásra 
is alkalmas, könnyű 
kezelhetőség, pontos 
hibahely meghatározás, 
valós idejű adatmeg-
jelenítés

Vastag szigetelésen és 
bevonaton át is mér, 
minden csőátmérőre 
alkalmas, 90 fkos íven is 
áthalad, könnyű kezelhe-
tőség, pontos hibahely 
meghatározás, valós idejű 
adatmegjelenítés

Hátrányok

Áramlási sebesség 
beállítást igényel 
(kb. 0,3 m/s). 
Turbulencia ronthat 
az adatminőségen. 
Kisebb felbontás.

Áramlási sebesség beállítást és 
kismértékű csőtisztítást igényel 
Betanítást igényel.

Behelyezéskor vezetékzárást és 
fesztelenítést igényel. A bejárható 
távolság függ a csőben levő le-
rakódásoktól, lejtéstől és ívektől. 
Manuális méréskor beszállási 
engedély kötelező. 

Behelyezéskor vezetékzárást és feszte-
lenítést igényel. A bejárható távolság 
függ a csőben levő lerakódásoktól, 
lejtéstől és ívektől. Manuális méréskor 
beszállási engedély kötelező. 

Adatgyűjtés sebessége. 
Csövön belüli vizsgálat 
esetén vezetékzárás és 
leürítés szükséges.

Adatgyűjtés sebessége. 
Vezetékzárás és leürítés 
szükséges.

2. táblázat
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5.4. Csövön belüli 
távvezérelt vizuális vizsgálatok
A csatornadiagnosztikában évtizedek óta elterjedt vizsgálati módszer 
ivóvízhálózatra adaptálásával és fejlesztésével jött létre. A kisebb átmé-
rőjű csövekre léteznek berudalható kamerák, a nagyobbakra a csator-
nákban is alkalmazható önjáró modellek, valamint a fentiekben is em-
lített, a víz áramlása által mozgatott kábeles-ernyős és szabadon úszó 
eszközök is. A képalkotás tekintetében jelentős fejlesztések történtek, 
ezek által a képek információtartalma, értelmezhetősége sokat javult. A 
lézeres képalkotás akár víz alatt is pontos képet ad a csőfal deformáció-
járól, állapotáról.     

5.5. Mászható és járható 
csövek vizsgálata
A nagy méretű vezetékek közvetlenül, ember által is vizsgálhatók. A be-
jutás és a zárt térben történő munkavégzés biztonságtechnikai előírásai 
az emberi élet védelme érdekében szigorúan betartandók. Az ember ál-
tal mozgatott, általában gördülő keretre célnak megfelelő vizsgálómű-
szereket, eszközöket telepítenek. A személyzet képes akár magminta 
vételére is.

5.6. A hang terjedési 
sebességén alapuló vizsgálatok
A csővezetékben létrehozott hang (impulzus) a szállított vízben mik-
roméretű nyomásemelkedést okoz, ami átterjed a csővezeték falára. A 
saját fejlesztésű algoritmusok használatával a hullámok terjedési sebes-
sége alapján a vizsgálat képes meghatározni, hogy a két mérési pont 
között milyen állapotban van a cső fala. Az ePulse 100–200 méteres mé-
rési szakaszok átlagos csőfalvastagságát hasonlítja össze más szakaszok 
átlagos állapotával.

Felhasználási lehetőségek: fém- és AC-csövek megbontás és üzem 
zavarása nélküli állapotfelmérésére és szivárgáskeresésre.

Felhasználás korlátai: 100–200 méteres mérési szakaszok átlagos fal-
vastagságát méri. A szivárgási helyeket méterpontossággal adja meg. A 
szükséges feltételek: 1 barnál nagyobb víznyomás, ne legyen levegő a 
csőben, 100–200 méterenként legyen vizsgálati pont, a csőről álljanak 
rendelkezésre alapadatok (nyomvonal, javítások és cserék). Ezek alapján 
a módszer szivárgást számít, annak megközelítő helyét, a csőfalvastag-
ságot és a csökkenés %-os értékét, a számszerűsíthető állapotot és a hát-
ralevő élettartamot AC- és vascsövekre is.

5.7. Elektromágneses teszteken alapuló vizsgálatok
Az elektromágneses teszteken alapuló vizsgálatok több évtizedes múlt-
tal rendelkeznek. Az ebbe a csoportba tartozó módszerek mindegyike a 

relatív falvastagság mérésével határozza meg a fal anyagveszteségét, a 
korrózió mértékét, ezáltal pedig a várható maradék élettartamot.

Ezzel az eljáráscsaláddal vizsgálható lemezgrafitos és gömbgrafitos 
öntöttvas cső, acélcső és vasbeton cső. Az alkalmazás módja szerint le-
het szabadon úszó, kábeles összekötésű vagy kézi szkennelésű. A kü-
lönböző módszerek paramétereit, alkalmazhatóságát, felbontását a 2. 
számú táblázat ismerteti.

BEM
Széles sávú elektromágneses (Broad-
band  ElectroMagnetic) vizsgálat, az 
örvényáramú pulzus vizsgálaton ala-
puló bevett, szabadalmaztatott ron-
csolásmentes technológia. Fémcsö-
vek vizsgálatára alkalmas akár vastag 
(1”+) szigetelésen át is. 

BEM-eredmények kiértékelése:
rácshálós modell alapján több lépésben, számítógépes modellel történik. 
A képeken a kiterített csőpalást falvastagságtérképe látható. Az eredmé-
nyek alapján következtetni lehet a vezeték tönkremenetelére, jelenlegi 
állapotára, a folyamatok sebességére. A maradék élettartam meghatáro-
zásával a legnagyobb kockázatot jelentő vezetékek kiválaszthatók, a szük-
séges rekonstrukciós munkák így ütemezhetőek, tervezhetőek.

Alkalmazási lehetőségek
Kézi szkenner: maradék teherviselő fal vastagságmérése üzemelő csö-
vön, méret- és alakmegkötések nélkül, a vizsgált csőfelület 100%-os le-
fedésével.
Görény: egyedileg épített vagy sorozatgyártott, több száz méter cső 

vizsgálata, 90 fokos íveken át is.
Csőkorona-vizsgálat: a korróziónak kitett csőtető vizsgálata kívülről, 

a cső kiásásával (pl. vákuumosan) annak megbontása nélkül. Gyors 
vizsgálat.

Keyhole Inspection System (KIS): Pontszerűen teljesen feltárt cső vizs-
gálata.

Rivet Tool Assessment (RAT): Szegecsvizsgáló eszköz szegecselt köté-
sek szegecsenkénti értékeléséhez.

Előnyök és korlátozások
Az elektromágneses technológia igazolt módszertannal ad pontos képet a 
fémcsövek falvastagságáról. A technológia számos alkalmazási módban el-
érhető, akár teljes hosszban, akár helyileg csőpaláston végzett vizsgálatok-
ra. Szigetelésen és bevonaton át is alkalmas mérni, de a csőben jelen levő 
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1. Bevezetés, problémafelvetés
Az Alföldvíz Zrt. üzemeltetési területén található Kömpöc település, ahol 
az ivóvízminőség-javító program keretén belül megépült egy 240 m3/
nap kapacitású ivóvízkezelő mű. 

A kivitelezett ivóvízkezelő technológia biológiai ammóniummente-
sítésen alapszik, melynek feltétele a kezelendő víz megfelelő oldottoxi-
gén-tartalma a biológiai folyamatok fenntartásához. Ez az oldottoxi-
gén-mennyiség az összes hasonló felépítésű műben elegendő a kutak 
redukált állapotú vastartalmának az oxidálására, így a keletkező Fe-ionok 
jelenléte a technológia elején biztosított, ezek a vízben vas(III)-hidroxi-
dokká alakulnak. A településen csak az egyik kút arzéntartalma haladta 
meg a 10 µg/L-es határértéket, és az is csak minimálisan (~ 12 µg/L), de 
mivel a technológiák a jogszabálynak legkevésbé megfelelő nyersvízre 
vannak tervezve, így itt is – a hazánkban leginkább alkalmazott – vas(II-

lerakódások eltávolítandók. Mindegyik módszernek megvan a saját korlátja, 
amit a kiválasztás és az adatok értékelése során figyelembe kell venni.

 
5.8. Egyéb módszerek és alkalmazások
GWT – Irányított hullámú vizsgálat alkalmazása csőhidak, vé-
dőcsőben vezetett haszoncsövek állapotértékelésére: korláto-
zottan hozzáférhető acélvezetékek üzem közbeni szerkezeti 
vizsgálata. Alkalmas csőhidak, védőcsőbe helyezett haszoncsövek álla-
potértékelésére, osztályozására.

A csővezetékek korróziós hibáinak feltérképezésére szolgáló Guided 
Wave Testing eljárás a gáz- és olajipari cégek, vegyipari üzemek és kü-
lönféle közműfenntartók vezetékeinek vizsgálataira hazai referenciákkal 
rendelkezik. 

    

I)-sót és oxidálószert használó koagulációs arzénmentesítés került kiépí-
tésre, melynek során a kialakuló vas(III)-hidroxid-pelyhek hatására csök-
ken az arzéntartalom.

E két gondolatot összemosva a vas(III)-hidroxidok jelenléte szem-
pontjából merült fel, hogy miért is adagolunk ennyire éppen csak ha-
tárérték feletti arzéntartalomhoz Fe-ionokat tartalmazó koagulálószert, 
amikor azok egyébként is jelen vannak a nyersvíz által biztosított meny-
nyiségben. Az irodalomban található szakmai anyagok alátámasztják, 
hogy oxidálószer nélkül is működik a koagulációs arzénmentesítés, bár 
jóval alacsonyabb hatásfokon, de nekünk itt a határérték alá csökkentés 
nem is kíván nagy hatékonyságot, így elméletileg el is hagyható, külö-
nösen, hogy a mangántartalom sem igényli azt (~ 40 µg/L). Ezt a szálat 
tovább boncolgatva miért is terheljük a homokszűrőket az esetlegesen 
többletmennyiségben képződő pelyhek kiszűrésével? Ez pedig magával 

Q L40 – Mágneses ellenállás mérésének alkalmazása 
a csőroppantásos rekonstrukció akadályainak előrejelzésére
Vizsgálati körülmények: vízben, sárban és szárazon egyaránt használha-
tó, PVC-házban vagy borítás nélkül, központosítást nem igényel. Előnye, 
hogy kétrétegű vizsgálattal részletesebb eredményeket ad, kisebb hőel-
tolódása van, mint a piacon jelen levő hasonló készülékeknek, könnyen 
kalibrálható, bármilyen standard adatkábellel (Mono, 4, 7 conductor, 
coax) működik. 7 kg-os súlyával, 45 mm-es átmérőjével és 1,5 m hosz-
szával karcsúnak számít, kezeléséhez elég 1 ember. Önmagában és a QL 
más vizsgálati eszközeivel kombinálva is felhasználható.

Megfelelően kalibrálva a készülék alkalmas cső belsejében haladva 
felderíteni a csőre (kívülről) szerelt javítóidomokat. 

Ez különösen jelentős azbesztcement csövek csőroppantásos re-
konstrukciója során, amikor az ismeretlen helyen levő javítóidom vagy 
más, roppantásra nem alkalmas idom, szerelvény vagy acélcsődarab 
akadályt képez, így jobb esetben elakad a vágóél és a rakat, rosszabb 
esetben elszakad a vonórúd, de előfordulhat, hogy a nagy erejű gép 
vonszolja az akadályokat, és ezzel súlyos károkat okoz a környezetében. 
Az előzetes felderítéssel a problémák megelőzhetők, a megoldás költ-
séghatékony.

A KÖMPÖCI IVÓVÍZKEZELŐ 
TECHNOLÓGIA ÜZEMI OPTIMALIZÁLÁSA 
A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG JEGYÉBEN

kivonat Biológiai ammóniummentesítést alkalmazó ivóvízkezelő technológia esetében a szükséges oldott oxigén 
hatására a nyersvíz oxidálódóvas-tartalma felhasználható a koagulációs arzénmentesítésben. A szakirodalomból már 
ismeretes, hogy a redukált állapotú As(III) forma egy része eltávolítható koagulációs folyamatokkal, ezért a nyersvíz-
ben a 10 µg/L-es határértéket nem sokkal meghaladó arzéntartalom esetén az előoxidáció elhagyható, ami jelentős 
mennyiségű oxidálószer-megtakarítást eredményezhet. Ha az ehhez szükséges vastartalmat nem biztosítja a nyersvíz, 
akkor optimalizált mennyiségű vas(III)-só-adagolással biztosítható a határérték alatti arzéntartalom a kezelt vízben 
akár oxidálószer-adagolás nélkül is. Ezeket a gondolatokat és módosításokat alkalmaztuk a gyakorlatban a kömpöci 
ivóvízkezelő technológia esetében, ahol tekintélyes mennyiségű oxidáló- és koagulálószer-megtakarítást tudtunk el-
érni, és emiatt a homokszűrők visszaöblítésének felülvizsgálata is megtörtént. 

kulcsszavak koaguláció, arzénmentesítés, arzenit, vegyszeradagolás, homokszűrő, optimalizálás, zavarosság
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