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Ellenőrzési szempontok:
● Tervezési ellenőrzés

● Anyag gyártási, beszállítási ellenőrzés

● Kivitelezési ellenőrzések
– Alkalmasság, szakképzettség
– Felhasznált anyagok
– Építés közbeni minősítések (jkv, napló, mérés)
– Mérések ellenőrzése

● Átadási ellenőrzések (dokumentációk, mérések)

Az előadás főleg az új  szigetelési technológiákat és az ezzel 
kapcsolatos ellenőrzéseket emeli ki.
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Tervezés:
● Tervezési irányelveket és az elérendő célt a műszaki tartalom 

határozza meg melyet a megrendelő (FGSZ) készít.

● Tervezési útmutatást, minimális minőségi követelményeket, 
alkalmazható anyagcsoportokat az utasítási előírások 
tartalmazzák (pl:IG-ÜZ-29 Acélcsövek szigetelése…).

● Önálló szakági tervek készítése  (tervezői jogosultsággal!!).

● Többlépcsős szakági ellenőrzés (felnőttünk a feladathoz?)



Anyag gyártási, beszállítási ellenőrzés
Kétirányú ellenőrzés a csővezetéki szigetelésnél:
●Gyártás során meghatározott szigetelési előírások betartása

• EN ISO 21809-1 :2011  (IG-ÜZ-29-ben is követelmény)
• A csőszálak szigetelési rendszere FBE alapozó rétegből, 

oltott szerkezetű kopolimer ragasztó rétegből és polietilén 
szigetelésből épüljön fel.

• A csőszálak FBE rétegének száraz rétegvastagsága 
legalább 200 μm legyen

• A csővégeknél szigetelés nélkül maradó rész hossza 
legalább 100 mm legyen

• A csővégeknél az FBE réteg a PE réteg alól 20 mm-rel 
nyúljon túl a csővég irányában

• A csőszálak szigetelés nélkül maradó végeit átmeneti 
korrózióvédelemmel kell ellátni.



Csővezetéki rendelés ellenőrzés



Személyi és tárgyi feltételek ellenőrzése
Építés, fektetés során meghatározott szigetelési előírások betartása, 
személyi és tárgyi feltételek ellenőrzése.

A műszaki ellenőr a munkavégzés megkezdése előtt minden 
esetben, a munkavégzés folyamán pedig alkalmilag köteles 
ellenőrizni:

●A szigetelés készítéséhez szükséges személyi követelményeknek 
megfelelő személyzet rendelkezésre állását (szigetelő anyag gyártó
cég kioktatott, aláírással dokumentált).
●A szigetelési műveletekhez előírt eszközök, szerszámok a 
munkavégzés helyén történő rendelkezésre állását (átütés vizsgáló, 
hőm. mérő, harmatpont mérő műszer..stb)
●A magyar nyelvű szigetelési eljárás helyszíni meglétét és 
betartását. (Építési technológia-KVV)



Kivitelezés ellenőrzése
Varratszigetelés (zsugor mandzsettás vagy fóliás), vonali 
szigetelések (fóliás).

●Felhasználandó szigetelő anyag ellenőrzése, tervszerinti típus –
eltérés esetén előzetes engedélyeztetése kiegészítő tervezéssel ( a 
szigetelés gyártójának a gyártási eljárásra vonatkozó APS 
(Application Procedure Specification) dokumentumát jóvá kell 
hagyatni.
●Felületkezelés, felület előkészítés ellenőrzés.

– Zsírtalanítás, oldószeres tisztítás.
– Homokszórásos felület előkészítés Sa 2 ½ felülettisztaság 

elérése a MSZ ISO 8501-1 szerint. 
– Portalanítás (levegős és rongyos letörlés).

●Szigetelés közbeni ellenőrzések
– Gyártói  felhasználási utasítás és tervezési műveletek 

betartása.



Felület előkészítés – amit a kivitelező szeretne…..



Felület előkészítés – és amit mi szeretnénk



Szigetelési hiba – kúszó utak kialakulása



Szigetelési hiba – kúszó utak kialakulása



Homokszórásos felület előkészítés



Portól való tisztítás



Epoxy bevonat készítése (0,15mm) „tapasztalat”



Epoxy bevonat szárítás, melegítés, hőfok ellenőrzés



Elkészült epoxy bevonat 



Canusa felhelyezése



Canusa felhelyezése



Canusa felhelyezése, dupla felületek melegítése



Canusa felhelyezése , rámelegítése



Canusa felhelyezése , élek hengerlése.



Canusa hőmérsékleti ellenőrzés



Canusa felhelyezése , élek hengerlése után



Fóliás szigetelés - 3L–BR Háromrétegű, butilkaucsuk 
szalag szigetelési rendszer



Fóliás szigetelés - 3L–BR Háromrétegű, butilkaucsuk 
szalag szigetelési rendszer………lebontás után



Az új szigetelési technológia és alkalmazás ellenőrzése

Szigetelés minősítése
•szemrevételezéssel,
•átütés vizsgálattal,
•Felvett hibaáram vizsgálattal – elméleti hibaáram számítás
•DCVG méréssel (megemelt potenciállal 10V)



Kontroll ellenőrzés – vizuális – takarás előtt.



Ellenőrző DCVG mérés, takarás után.

Kapcsolt katódállomás(ok) és paraméterei
K-6772 Hevesaranyos

U=15,6V,   I=0,6A (emelt potenciállal történt ellenőrzés)
DN 300 új csővezeték potenciál Ube-Uki : 10.1V / 1.15V

Észrevételek: 
•15,6V / 0,6A a hibahelyekkel mért áramfelvétel a 22km-en.
•Hibajavítás után 2200mV / 0,09A, ami tartalmaz 16db 1cm2-es 
mérőkupont (mesterséges hibahely).
•Ideiglenes üzembe helyezési mérés: 13,V, 6,4A (ebből régi 
csővezeték 6,2A, -2090mV)



Dokumentálás
Jellemző átadási dokumentációk:

●Tervezői, kivitelezői nyilatkozat,
●Nyír adatlapok (potenciál mérésekre, törzsadatokra..stb)
●DCVG, CIPS
●Fénykép!!!!
●Műbizonylatok



Dokumentálás
A szigeteléséről nyilvántartást, (naplót) kell vezetni.
A nyilvántartás legalább a következő adatokat tartalmazza:

- a szigetelési munka egyedi azonosítóját,
- az alkalmazott szigetelési rendszer e szabályzat szerinti 
azonosító jelét,
- az alkalmazott szigetelő anyagok műbizonylatának egyedi 
azonosítóját,
- a kivitelezés időpontját,
- a szigetelési műveletért felelős műszaki ellenőr nevét,
- a szigetelést végző cég nevét,
- az alkalmazott szigetelési rendszerre vonatkozó kivitelezői 
technológiai leírás (APS) egyedi azonosítóját,
- a szigetelést végző személy, ill. személyek nevét, beosztását, 
azonosításra alkalmas



Köszönöm a figyelmet


