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A katódos védelmi terv 
készítésének 
követelményei

Tóth Csaba



Miről lesz szó ?



A tudomány, a mérnöki tevékenység és a technológia 
kapcsolata

Technológia

Mérnöki 
tevékenység

Tudomány

A tudomány a 
természetet igyekszik 

megérteni és 
gyakran új 

eszközökre van 
szüksége a válaszok 

megtalálásához

A mérnökök a 
tudomány eredményeit 

alkalmazzák, 
termékeket és 
folyamatokat 

terveznek, amelyek 
találkoznak a 

társadalom igényeivel. 

A technológiák (termékek és 
folyamatok) a mérnöki tevékenység 

eredményei és társadalmi szükségletek 
kielégítésére szolgálnak.



A mérnöki tervezési tevékenység fő lépései



Vissza az alapokhoz. Terv fajták 



Mi a kiviteli terv?



Vissza az alapokhoz. Mi a műszaki terv?



Vissza az alapokhoz. Mi a műszaki terv?



Hozzávalók 

Tervező a maga
szaktudásával, 

eszközeivel

Tulajdonosi 
elvárások,  
igények 
(határidő, 
költségek 
stb.)

Műszaki 
tartalom,

Specifikáció

Jogi, szabályozási  
környezet,  az ebből 

származó
kötelezettségekkel 

Információk a 
meglévő

állapotról,  
környezetről

Feladat:

 Megrendelői igények 
kielégítése 

 Más érdekeltek 
érdekeinek 
figyelembevétele

 Jogszabályok, 
szabványok, műszaki 
szabályzatok betartása

 Környezet (adottságok) 
figyelembevétele

Költséghatékony 
megoldás megtalálása

Más érdekeltek 
elvárásai 



Megrendelői igények kielégítése

Műszaki specifikáció
Funkciók
Egyéb, szövegesen megfogalmazható igények
Üzemviteli igények
Határidők
Költség korlátok

++++  Azokat a megrendelői igényeket is ki kell elégíteni, amit a 
megrendelő nem tudott megfogalmazni, de a tervező igen.  Iteráció.



Jogi, szabályozási  környezet 

Törvények (Iparági, MV, TV,  KV, Eü. Stb.)

Rendeletek

Szabványok

Megrendelői szabályzatok

Érintett, érdekelt, harmadik fél szabályzatai 

Gyártói előírások (garanciális jogokat érinthetik)



Más érdekeltek elvárásai 

Területtulajdonosok

Hatóságok

Szakhatóságok

Keresztezett, megközelített létesítmények tulajdonosai

A mű használói

Esetleg a kivitelezők elvárásai

Egyéb érdekeltek 



Információk a meglévő állapotról,  
környezetről

 A mű, amelyhez kapcsolódni kell

 Helyszín tulajdonságai (földrajzi, talaj, közművek 
(energiaellátás),  megközelíthetőség

 Érintett ingatlanok, létesítmények

 Szolgalmi állapotok

 Környezet, környezetre gyakorolt hatás

 Egyéb 



Katódvédelmi kiviteli tervek 
követelményei

 FGSZ Zrt IG-ÜZ-32 operatív szabályzat

 Tervezési irányelvek

Nyilvános  szabályzat, elérhetőség:  

http://fgsz.hu/content/fgsz-szabalyzatok-es-szabvanyok



Katódvédelmi kiviteli tervek követelményei
Tervezővel kapcsolatos követelmények
Általános tervezési követelmények
A tervezés előkészítésével kapcsolatos követelmények
 Tartalmi követelmények
 Formai követelmények
 Főbb létesítmények tervezési irányelvei

Szállítóvezeték
Fáklyavezeték
Keresztezések
Technológiai létesítmények
BÜK

Főbb eszközök követelményei
Katódállomások
Potenciálmérőhelyek
Anódföldelők 
RTU-k

Alkalmazható gyártmányok listája
Dokumentáció követelményei 



Tervezővel kapcsolatos követelmények

Csak amit a kamara előír



Általános tervezési követelmények

Magyar nyelv
Jogszabályoknak, szabványoknak, előírásoknak való
megfelelőség
Tömörség
Egyértelműen kivitelezhető legyen (MT, költség)
Konkrét anyagok (specifikáció, adatlap), méretek 
eljárások, minősítési követelmények megadása 
EBK és egyéb dörgedelmek mellékletben
Általános típus szövegek mellőzése, ill. aktualizálása.
Tervezési feladat kivitelezőre nem hárítható át.
Alternatívák csak kidolgozva.
Olvasható minőség
Elektronikus dokumentumok neve utaljon a tartalmára
Külön tervfüzet, v. kötet.



A tervezés előkészítése

Helyszíni szemle minden esetben (fényképalbum)

Meglévő állapot, idegen létesítmények azonosítása

Egyeztetés idegen létesítmények üzemeltetőjével, 

tulajdonosokkal.

Tervezett mű villamos kapcsolatainak azonosítása (föld.)

Talaj fajlagos, 15 Ohmm alatt talajvizsgálat, SRB, ahol 

gyanús.

Szigetelések azonosítása

Egyeztetés FGSZ-szel is

A tervezéshez szükséges összes adat beszerzése.

Egyeztetési kötelezettség a további szakági tervezőkkel.



Tartalmi követelmények 1.

Tárgy, cél, előzmények, kapcsolódás más munkákhoz.

Tervezési határok, csatlakozási pontok.

Kiindulási és végső állapot

Védendő és befolyásolt szerkezetek

Érintett létesítmények, védelmi intézkedések, ill. azok      
elhagyása

A védelmi rendszer általános ismertetését, védelmi 
megoldások

Munkafázisok, műveletek ismertetése. Típus tech. ad.

Kitűzés, szakfelügyelet, üzemeltetői felügyelet igény



Tartalmi követelmények 2.

Gyártmányok, anyagok megnevezése, típusa, műszaki 
specifikációja, bizonylatolási követelményei

A szerkezetek, gyártmányok egymáshoz kapcsolódása, 
térbeli elhelyezkedése, méretei. 

Mérések, vizsgálatok, minősítési kritériumok

Dokumentálási követelmények.

Méretezések, számítások, rajzok, anyag és munka 
kimutatás.

Egyeztetési jegyzőkönyvek (hat., ter.tul, közmű)

Kivitelezésre vonatkozó előírások



Formai  követelmények

 Utasítás alapján
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 Talaj fajlagos ell. 50 m-enként
 15 Ωm alatt talajvizsgálat
 SRB jelenlétének vizsgálata, ha valami erre utal.
 Kizárólag szándékolt villamos kapcsolatok lehetnek
 Szigetelő közdarabok (Párhuzamos , fáklya, techn. stb
 Jó szigetelésű, új vezetéknek külön katódvédelem, ha 

lehet.
 PMH kb. 2 km, max 2,7 km, megközelíthetőség, legaláb egy 

fix telepítésű mérőelektróda.
 Új építésű létesítményeknél segédelektródos mérés.
 DCVG mérés szétkötött állapotban, megemelt potenciál 

mellett 
 Beszabályozás  a létesítmények üzemszerűen összekötött 

állapotában CIPS méréssel
 Veszélyeztetés kizárása oda-vissza.

Földgázszállító vezetékek
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 Katódos védelemmel kell ellátni. 
 Közvetlenül földelésre kerülő fáklyát le kell választani. (kivétel 

a földelővel közös védelem esete)
 Megemelt potenciálú, szétkötött DCVG mérés beszabályozott, 

üzemszerűen összekötött állapotában CIPS mérés
 Kóboráram korróziós veszélyeztetést kizáró mérések előírása 

minden viszonylatban.

Fáklyavezetékek, fáklyák, lefúvató vezetékek 
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 Védőcső nélküli műtárgy keresztezéseknél általában nem kötelező a 
PMH

 Védőcsöves műtárgy keresztezéseknél PMH telepítése kötelező. 
 Útkeresztezéseknél kloridionra nem érzékeny mérőelektród 
 A mérőhelybe be kell kötni a haszoncsövet és a védőcsövet is. 
 Jól szigetelt védőcső – közvetlen bekötés, 
 Rosszul szigetelt  és víztömör gyűrűstér esetén ellenállás, -100mV 

polarizáció
 Szigeteletlen, vagy nem víztömör gyűrűstér esetén a védőcső csak 

mérésre. 
 Hajózható vízfolyásoknál ártéren kívüli PMH. 
 Műtárgyak kiváltása esetén a kiosztás, ill. idegen igény függvénye a 

PMH. 
 Vonalba hegesztés előtt, az átlagos egyenáramú szétterjedési ellenállás 

mérés előírása.  A megengedett érték egy négyzetméter felületre 
számítva 1 MOhm.

Műtárgyak, folyók, egyéb vizek keresztezései
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 A távvezetéki szakaszok, a fémből készült fogyasztói vezetékek, a 
fáklyavezeték, a földelő és EPH hálózat egyenáramú szempontból 
szigetelő módon leválasztandó.

 Nagy kiterjedésű, állomásoknál az összetett szerkezetek 
katódvédelmére vonatkozó szabvány előírásait kell alkalmazni 

 (Eoff) potenciál legalább 150 mV-tal legyen negatívabb a szabad 
korróziós potenciálnál.

 A távvezeték részét képező, vagy szállítási irányba eső csőszakaszok 
esetében követelmény a  –850 mV kikapcsolási (Eoff) potenciál 
elérése.

 A katódos védelem üzemellenőrző méréseihez szükséges potenciál-
mérőhelyek, telepített mérési pontok tervezendők. 

 Megemelt pot. DCVG és üzemszerű CIPS.
 Méréssel igazolni kell, hogy az állomás katódos védelme nem 

veszélyeztet más létesítményt kóboráram korrózióval. 
 Méréssel igazolni kell, hogy az állomást más, térségbeli katódosan 

védett létesítmény kóboráram korrózióval nem veszélyezteti. 

Technológiai állomások
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 A szállítóvezetékekkel párhuzamos nyomvonalakon haladó, 
fémköpenyű bányaüzemi kábeleket a szállítóvezeték potenciál-
mérőhelyeibe szükség szerinti gyakorisággal, de 2,7 km-nél nem 
ritkábban, be kell kötni.

 Védőáram átadására csak a kóboráram korrózió elkerüléséhez 
szükséges mértékben, a lehető legkevesebb számú mérőhelyben 
kerüljön sor. 

 A bányaüzemi kábelek katódvédelmi csatlakozását a vonatkozó
szabályzat szerint kell kialakítani. 

Bányaüzemi kábelek 
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 Keresztező és megközelítő létesítmények esetében a 
keresztezési pontnál, ill. a megközelítési szakaszon potenciál-
mérőhelyet kell telepíteni. 

 Idegen szerkezetre védőáram átadására, vagy arról védőáram 
átvételére csak a kóboráram korrózió elkerüléséhez szükséges 
mértékben, a lehető legkevesebb számú mérőhelyben kerülhet 
sor. 

 Idegen létesítményekkel történő összekötést, ill. idegen 
létesítményt érintő katódvédelmi bekötést a tervezés során azok 
üzemeltetőjével egyeztetni kell. 

 Idegen létesítményekre védőáramot vezetni általában tilos. 
 Kivételek: kóboráramos hatás elkerülése, szerződés, ill.  

megállapodás.

Keresztező, ill.  megközelítő fémlétesítmények
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 Minimálisan elérendő kikapcsolási potenciál a minimum 
pontoknál vagy a vezeték szakasz végén: –900 mV

 A katódállomás névleges árama tervezendő.
 A katódállomás üzemi árama a névleges áram: 40-75 % 

tartományában legyen.
 A katódállomás névleges feszültsége: 40 V és 50 V között 

legyen. 2 A alatti üzemi áram esetén megengedett 20 V névleges 
feszültségű katódállomás alkalmazása is.

 A katódállomás áramszolgáltatói méréssel ellátott külső villamos 
energia ellátással rendelkezzen. Ez alól kivétel a meglévő, 
technológiai állomásra telepítendő katódállomás, amely a 
technológiai létesítmény 0,4 kV-os hálózatáról kapjon betáplálást.

 A katódállomás legyen alkalmas a taktoltatásra, kommunikációra 
az FGSZ távfelügyeleti szoftverével..

 A katódállomást távfelügyeleti berendezéssel kell ellátni. 

Katódállomások
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 Talaj fajlagost mérni kell, jkv.,  
 Az anódelemeket a legkisebb fajlagos ellenállású talajrétegekbe kell 

telepíteni. 
 Egyeztetés a földterületek tulajdonosaival 
 Földhivatali térképet és tulajdoni lap másolatát csatolni kell. 
 Minimális élettartam a névleges árammal terhelt anód esetén: 20 év. 
 Minimális élettartam a névleges áram 1,33-szorosával terhelt anód esetén: 15 

év.
 Minimális elemszám (22 kg-os FeSi anódra kell vonatkoztatni): a konkrét 

esetben külön követelményként megadásra kerül vagy tervezendő.
 Minimális távolság a védendő vezetéktől: a konkrét esetben külön 

követelményként megadásra kerül vagy tervezendő.
 Tervezett anódáram a gyártómű által az anódelemekre megadott maximális 

áramsűrűség figyelembevételével.
 Rszétt. < 0,75UnévlKÁ/InévlAN.
 A garanciális időszak alatt a szétterjedési ellenállás értéke a műszaki 

átvételkor bizonylatolt érték 120 %-át nem haladhatja meg.

Anódföldelők 1. 
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 Az elérendő szétterjedési ellenállás, a megengedett anódelem felületi 
áramsűrűség és a tervezett élettartam alapján számítással kell meghatározni az 
elemszámot. 

 A felszíni kaniszteres anódelemeket egymástól legalább 5 méter távolságra, 
legalább 350 mm átmérőjű furatokban koncentrikusan kell elhelyezni

 Az anódfej nem lehet a földfelszínhez 1,3 méternél közelebb. Az optimális 
mélység tervezendő. 

 Alkalmazható vízszintes elrendezésű kaniszteres anódelem is, 
 Mélyanódnál az elemek függőleges távolsága egymástól > 5 m.
 Az anódelemeket körülvevő koksz őrlemény összetétele és szemcseméret 

megoszlása a tervben pontosan meghatározott legyen. A felhasznált koksz 
bizonylatolt minőségű legyen a későbbi azonosíthatóság céljából a kokszanyag 
bizonylatát az anód dokumentációjához csatolni kell.

 A villamos csatlakoztatásra kettős szigetelésű, oxigénálló vezeték. A 
csatlakozást időtálló rugalmas szerkezetű kábelmassza, vagy kétkomponensű
műgyanta kiöntéssel és hőre zsugorodó sapka lezárással tömíteni, védeni kell. A 
vezeték és az anódelem csatlakozásánál a vezeték mechanika feszültségektől 
mentes elhelyezésére a talajban ügyelni kell

Anódföldelők 2. 
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 Az anódelemek farok-kábeleit föld alatti, műanyag, kábelmasszával, vagy 
kétkomponensű villamos kiöntőanyaggal kiöntött, geodéziailag pontosan 
felmért és elektronikus karóval megjelölt helyzetű kötésdobozban kell az 
anódkábelhez csatlakoztatni. A kötésdoboz telepítési mélysége 1,2 m. Az 
anódelemekre előírt méréseket a kötés elkészítése előtt kell elvégezni.

 Az anódelemeket egyenként kell a föld alatti kötésdobozba bekötni, 
gerinckábel alkalmazása általában nem megengedett. 

 Az anódkábel ohmos ellenállása 0,1 ohmnál nagyobb nem lehet. 
 A tervben elő kell írni a telepítésre kerülő anódelemek szétterjedési 

ellenállásának egyenként, 2 A terhelő árammal történő mérését, az 
anódelemek eredő szétterjedési ellenállásának 14 nappal a telepítés után 
történő mérését, valamint a körellenállás 5A-es lépésekben történő
mérését (anód karakterisztika felvétele). 

 Az anódelemeket elektronikus markerrel kell ellátni.
 Egyebekben a vonatkozó katódvédelmi szabályzat előírásait kell 

kielégíteni. 

Anódföldelők 3. 
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 Katódállomásoknál
 Kiemelt fontosságú helyeken
 Ingadozó potenciálú helyeken
 Nehezen megközelíthető referencia pontoknál
 A kiviteli tervben elő kell írni a telepítésre vonatkozó tervelőírások mellett, 

hogy a távfelügyeleti rendszerben az új RTU-t fel kell venni, paramétereit 
be kell állítani. 

 Az RTU az FGSZ Zrt. katódvédelmi távfelügyeleti rendszerének SMS 
protokolljával működjön.

 Egyebekben a vonatkozó katódvédelmi szabályzat előírásait kell 
kielégíteni. 

Távfelügyeleti egységek (RTU-k) 
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 A katódvédelmi szabályzat (IG-ÜZ-31) előírásai szerint.

Potenciál-mérőhelyek
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 Gyártó által kiadott telepítési útmutató
 Műbizonylat
 Gépkönyv
 Kezelési és karbantartási utasítás
 Gyártó által kiadott, műszaki specifikáció
 Megfelelőségi  tanúsítvány 

Dokumentációs követelmények



Köszönöm a figyelmüket!

Vége


