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Mûanyag csövek
a vízellátó rendszerekben

A szabványok, előírások betartá-
sával és egy kevéske rendszer-
szemléletű gondolkodással sokat 

lehet spórolni úgy, hogy a megrendelő 
is elégedett legyen. A cikk megpróbálja 
bemutatni az aktuális szabványok és ren-
deletek segítségével, hogy ivóvízrend-
szerekben, műanyag csővezetékek al-
kalmazásával hogyan szüntethetők meg 
az ivóvízfertőzések kockázati forrásai az 
anyagválasztással és a vezetéknyomvo-
nal helyes megválasztásával.

Anyagválasztás

A műanyag csővezetékek épületgé-
pészeti rendszerekben történő alkal-
mazhatóságához ÉMI-engedély szük-
séges. Vízellátó rendszerekben történő 
felhasználásukhoz pedig az egészség-
ügyi megfelelőséget igazoló Országos 
Közegészségügyi Intézet (OKI) szak-
véleménye alapján kiállított, Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal-i (OTH) határozat 
szükséges, amely egyébként az ÉMI-
engedélybe is bekerül.

Az MSZ EN 806-2:2005 (Épületeken 
belüli, emberi fogyasztásra szánt vizet 
szállító vezetékek követelményei. 2. rész: 
Tervezés) többek között az alábbi elő-
írást tartalmazza:
3.6. Üzemi hőmérsékletek:
•  30 mp-cel a vízvételi hely teljes nyitá-

sa után a hideg víz hőmérséklete ne 
legyen magasabb, mint 25 oC, a meleg 
víz hőmérséklete ne legyen alacso-
nyabb, mint 60 oC.

•  A termikus fertőtlenítés érdekében le-
gyen lehetőség arra, hogy a meleg víz 
hőmérséklete a 70 oC-ot elérje.

Ez azt jelenti, hogy vízellátó rendszer-
be csak olyan műanyag cső és hozzá tar-

Válság van. Gyakran hallani, hogy emiatt olcsóbb rendszereket kell kialakítani.
Ez gyakran meg is történik. Emiatt egyre gyakrabban kerülnek a kivitelezõ
kollégák  elõbb csak vissza a munkaterületre garanciális okokból, majd késõbb
akár a bíróság elé. Ezekben az esetekben derül csak ki igazán, hogy a korábban 
olcsóbban kivitelezett rendszerek mennyivel is lettek drágábbak…

tozó idom építhető be, amely legalább 
70 oC hőmérsékletre vonatkozó ÁNTSZ-
engedéllyel rendelkezik!

Fokozottabb vízcserélõdés

Higiéniai szempontból nagyon fon-
tos az ivóvízvezetékek folyamatos átöblí-
tődése. Ez megfelelő módon csak a cső-
vezeték-hálózat szakszerű tervezésével 
biztosítható:
•  Csapolóvezetékek esetében a DVGW 

W 553-as munkalap szerint figyelem-
be kell venni, hogy a cső víztartalma 
maximum 3 liter legyen. Ezen felüli ve-
zeték szakaszokat cirkuláltatni kell. A 
műanyag csöves rendszerek víztartal-
mának számításához nyújt segítséget 
az 1. táblázat.

•  Csapolóvezetékeknél a leggyakrabban 
használt csapolót a szakasz végére kell 
elhelyezni. Hosszabb ellátószakaszok 
esetében körvezetéki hálózatokat 
kell kialakítani, így hidraulikailag ki-
egyenlített és átöblített hálózat létesül
(1. ábra).

Viega Pexfi t Pro csõvezetékek víztartalma

 Csõvezeték Víztartalom / Folyóméter /
  folyóméter 3 liter víz

 da x s (mm) (l/m) (m/3l)
 14 x 2,0 0,078 38,5
 16 x 2,0 0,113 26,5
 18 x 2,0 0,154 19,5
 20 x 2,3 0,186 16,0
 25 x 2,8 0,296 10,0
 32 x 3,2 0,522 5,8
 40 x 3,5 0,855 3,5
 50 x 4,0 1,385 2,1
 63 x 4,5 2,255 1,3

1. táblázat

1. ábra. Csapolóvezetékeknél a leggyakrabban
használt csapolót a szakasz végére kell elhelyezni,
ill. körvezetéket érdemes kialakítani: 
a)  körvezeték (hidraulikailag és higiéniailag

a legjobb),
b)  soros vezetékelrendezés (nyomás és vízmennyiség-

ingadozások egyidejû használatkor), 
c)  párhuzamos, osztós elrendezés (szakaszolható, de

vízminôség szempontjából aggályos)

•  A fürdőszobákban lévő csapolóveze-
tékeknél ügyelni kell a csapolók sor-
rendjére. A zuhanyozókat az általános 
feltevés ellenére csak ritkán használ-
ják. A WC-t ezzel szemben lényegesen 
gyakrabban, így ez a leggyakrabban 
használt csapoló.

Sokszoros biztonság – a tömörség 
ellenõrzése

A mai gyakorlatban alkalmazott mű-
anyag csővezetékrendszerek préselt 
idomjai sokszoros biztonságot kínálnak 
a szerelés folyamata során. 
•  Elsősorban a hideg préselésnek kö-

szönhetően nem kell tűzveszély-
lyel számolni, ill. a menetes kötések 
minimalizásával a szerelésből adódó 
hibalehetőségek is a minimumra csök-
kennek. Nyílt láng használata nem 
szükségeltetik, mint pl. a hegesztésnél, 
forrasztásnál. De a legextrémebb hely-
zetre is van megoldás, ahol robbanás-
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NAGY ZOLTÁN
okl. gépészmérnök

5. ábra. Megfelelô vízminôség megfelelô
rendszerekkel, garantált minôség  garantált biztonság

4. ábra. Nincs menetes kötés, nincs szivárgási 
lehetõség (a szerelvények is  préscsatlakozásúak)

4-a

4-b

4-c

3. ábra.
SC-Contur
(biztonsági kontúr), 
garantált a tömörség, 
garantált a biztonság

•  Biztonság szempontjából a másik lé-
nyeges momentum, és talán ez a lé-
nyegesebb, hogy bizonyos gyártók 
idomjai a piacon SC-Contur-t, azaz biz-
tonsági kontúrt tartalmaznak. Ez azt 
jelenti, hogy a le nem préselt kötések 
már a nyomáspróbánál megmutatják 
a tömörtelenséget. Ilyen idomokkal 
csak akkor lehet sikeres nyomáspró-
bát végrehajtani, ha az összes idom 
összes tokja garantáltan és megfele-
lően le van préselve. Egyéb gyártók 
esetén a le nem préselt kötés valamikor 
az átadás után csúszik szét, és okozhat 
jelentős károkat, miközben a nyo-
máspróbát meg lehetett velük tartani
(3. ábra).

•  Nem mellékes szempont az sem, ha 
a gyártók úgy alakítják ki termékská-
lájukat, hogy abban lehetőleg minél 
kevesebb menetes kötés szerepeljen. 
Az átmenetek fém csővezetékrendsze-
rekre legyenek menet nélküliek, vagy 
a szerelvények legyenek a műanyag 

csővezetékhez illeszkedő csatlakozók-
kal ellátottak. Minél kevesebb a me-
net, annál kevesebb a hibalehetőség
(4. ábra).

Összefoglalás

2. ábra. Kis helyet foglaló, biztonsági
kézi présszerszám

veszélyes környezetben kell szerelni, 
és a présgép sem elfogadható megol-
dás, ott felhasználható egyes gyártók 
kézi présszerszáma is (2. ábra).

Az optimális vízminőség érdekében 
az épületgépész szakmára fokozott fe-
lelősség hárul. Legyen szó az anyagok 
kiválasztásáról, a vezetékelrendezésről 
vagy az üzemeltető oktatásáról, a bizton-
ságot kell választani. A tömörség-ellenőr-
zés módjáról, valamint az üzembe helye-
zésről minden esetben jegyzőkönyvet 
kell készíteni. A munkálatok higiéniai 
szempontból kifogástalan lezárásának 
megbízható igazolása a szerelést végző 
szakember számára az ivóvíz minőségé-
re vonatkozó mikrobiológiai lelet „készí-
tése”, azaz az ÁNTSZ által kiadott nega-
tív vízminta.

(Képek forrása: Viega)

26-39 old.indd   2826-39 old.indd   28 2009.06.15.   11:49:392009.06.15.   11:49:39


