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KATÓDVÉDELMI KOMPETENCIA  MSZ EN15257
1. szint Katódos védelmi kompetencia 

A képzés folyamata és közrem űködők
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Az képzés, oktatás, vizsgáztatás szervezése:

OT Industrikes KVV

Korrózióvédelem

Csővezeték Korrózióvédelmi 

Szolgálat
Szakmai irányítás, tanúsításra javaslatot tesz:

MMK Vegyészmérnöki Tagozat

Korrózióvédelmi Szakosztály

Minősítő Testület



KATÓDVÉDELMI KOMPETENCIA  MSZ EN15257
1. szint Katódos védelmi kompetencia 

Az oktatási anyag bemutatása
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A. KATÓDVÉDELMI ISMERETEK

1. FEJEZET BEVEZETÉS, ALAPISMERETEK

2. FEJEZET KATÓDVÉDELMI LÉTESÍTÉS, MÉRÉS

3. FEJEZET SPECIÁLIS MÉRÉSEK

4. FEJEZET KARBANTARTÁS, HIBAKERESÉS

B. ÉPÍTÉSI, ÜZEMELTETÉSI KÖVETELMÉNYEK

C. GYAKORLATI ISMERETEK



KATÓDVÉDELMI KOMPETENCIA  MSZ EN15257
1. szint Katódos védelmi kompetencia 

KATÓDVÉDELMI ISMERETEK

1.FEJEZET BEVEZETÉS, ALAPISMERETEK
1.1. MMK-KVV Katódvédelmi Gyakorlati Oktatási Központ
1.2. Az MSZEN 15257 szabvány, képzettség igazolása
1.3. Vizsgakövetelmények
1.4. Kompetencia szintek bemutatása
1.5. Az 1. szint részletes (CP technikus) bemutatása
1.6. Minőségbiztosítás, minőség ellenőrzés
1.7. Egészség és munkavédelem (EBK)
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KATÓDVÉDELMI KOMPETENCIA  MSZ EN15257
1. szint Katódos védelmi kompetencia 

KATÓDVÉDELMI ISMERETEK

1.8.  Normatív dokumentumok
1.9.  Szabványok
1.10. Elektromosság, korrózió alapjai

2.FEJEZET KATÓDVÉDELEM LÉTESÍTÉS, MÉRÉS
2.1. A korrózióvédelem
2.2. Passzív védelem  (bevonatok)
2.3. Aktív védelem  (katódos korrózió védelem)
2.4. Katódos védelem rendszer elemei, kiépítése
2.5. Katódvédelmi mérő és tesztberendezések

kalibrációja, ellenőrzése
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KATÓDVÉDELMI KOMPETENCIA  MSZ EN15257
1. szint Katódos védelmi kompetencia 

KATÓDVÉDELMI ISMERETEK

2.6.  Katódvédelmi mérések, tesztek

Szerkezet és korróziós potenciál mérése

Árammérések

Karakterisztika felvétele

Elszigeteltség mérések

Talaj fajlagos ellenállás mérése

Külső áramú rendszerek üzembe helyezése

Belsőáramú rendszerek üzembe helyezése

6



KATÓDVÉDELMI KOMPETENCIA  MSZ EN15257
1. szint Katódos védelmi kompetencia 

KATÓDVÉDELMI ISMERETEK

3.FEJEZET SPECIÁLIS MÉRÉSEK
3.1. Speciális mérések, tesztek

Kóboráram vizsgálat
DCVG felmérés
CIPS felmérés

3.2. Mérési és teszteredmények feljegyzése és besorolása
3.4. Mérési eredmények dokumentálása
3.5. Ellenőrzési és tesztelési folyamatok felügyelete
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KATÓDVÉDELMI KOMPETENCIA  MSZ EN15257
1. szint Katódos védelmi kompetencia 

KATÓDVÉDELMI ISMERETEK

4.FEJEZET KARBANTARTÁS, HIBAKERESÉS

4.1. Katódvédelmi rendszerek karbantartása

4.2. Katódvédelmi rendszerek hibakeresése

4.3. Műszaki, biztonsági és katódvédelmi előírások

4.4. Helyszíni szabványossági felülvizsgálatok

Jambrich Ágoston  OT Industries
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KATÓDVÉDELMI KOMPETENCIA  MSZ EN15257
1. szint Katódos védelmi kompetencia 

ÉPÍTÉSI, ÜZEMELTETÉSI KÖVETELMÉNYEK

Katódvédelmi Rendszer Üzemeltetők Karbantartási 
követelményei

Tóth Csaba FGSZ Siófok
Katódvédelmi Rendszer építési követelmények, műszaki 
ellenőrzési tapasztalatok

Juhári Sándor FGSZ Siófok
Tartályparkok katódvédelmi rendszerének sajátos építési, 
kivitelezési, követelmények, tapasztalatok

Kovács Zoltán  Petrolszolg Kft
Százhalombatta

9



KATÓDVÉDELMI KOMPETENCIA  MSZ EN15257
1. szint Katódos védelmi kompetencia 

ÉPÍTÉSI, ÜZEMELTETÉSI KÖVETELMÉNYEK

Katódvédelmi Rendszer Üzemeltetők Karbantartási 
követelményei

Tóth Csaba FGSZ Siófok
Katódvédelmi Rendszer építési követelmények, műszaki 
ellenőrzési tapasztalatok

Juhári Sándor FGSZ Siófok
Tartályparkok katódvédelmi rendszerének sajátos építési, 
kivitelezési, követelmények, tapasztalatok

Kovács Zoltán  Petrolszolg Kft
Százhalombatta
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KATÓDVÉDELMI KOMPETENCIA  MSZ EN15257
1. szint Katódos védelmi kompetencia 

GYAKORLATI ISMERETEK

Katódvédelmi csatlakozó szerelése
Anódföldelő elem szerelése Lukács István Péter

Sánta László

DCVG mérés Séfel Gyula
Abai János

CIPS mérés Farkas Tamás
Kovács Lajos

OT Industries KVV
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1.1. MMK-KVV Katódvédelmi Gyakorlati 
Oktatási Központ

A Katódvédelmi Gyakorlati Oktatási Központ a Magyar 
Mérnöki Kamara Vegyészmérnöki Tagozat és az 
OLAJTERV Industries –Kőolajvezetéképítő Zrt. 
együttműködésében jött létre.

Cél: A katódvédelmi szakmai tevékenység hazai műszaki 
színvonalának emelése a kompetenciák MSZ EN 15257 
szabvány szerinti követelmények teljesítése, minőség és 
üzembiztonság továbbfejlesztése a kor technikai és 
környezetvédelemi szempontoknak megfelelően.  
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1.1. MMK-KVV Katódvédelmi Gyakorlati 
Oktatási Központ

• Kompetencia: Az adott személy képessége arra, 
hogy adott szinteken és konkrét alkalmazási 
területeken végezzen feladatokat

• Jelen esetben a katódos védelemre vonatkozó 
érvényben lévő európai szabványoknak megfelelően.

• Ennek feltétele a megfelelő szintű képzés, szakmai 
tudás, ismeretek és tapasztalat.

13



1.2. Az MSZEN 15257 szabvány, 
képzettség igazolása 

• A kompetencia igazolását és tanúsítását az MMK VT 
Korrózióvédelmi Szakosztály Követelmény Bizottsága 
látja el.

A MSZ EN15257 szabvány angol címe:

• Cathodic protection. Competence levels and 
certification of cathodic protection personnel

• Katódos korrózióvédelem. A katódos 
korrózióvédelemmel foglalkozók felkészültségének 
szintjei és tanúsítása
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1.2. Az MSZEN 15257 szabvány, 
képzettség igazolása 

• A kompetencia igazolását és tanúsítását az MMK VT 
Korrózióvédelmi Szakosztály Követelmény Bizottsága 
látja el.

A MSZ EN15257 szabvány angol címe:

• Cathodic protection. Competence levels and 
certification of cathodic protection personnel

• Katódos korrózióvédelem. A katódos 
korrózióvédelemmel foglalkozók felkészültségének 
szintjei és tanúsítása
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1.3. Vizsgakövetelmények

• A képzésen való részvételről dokumentált 
feljegyzést kell tudni bemutatni

• Dokumentummal kell igazolni, hogy elvégzett egy 
tanfolyamot, amely megfelel az alkalmazási rész-
szakterületnek és minősítési szintnek.

• A képzés minimális időtartama: 40 óra

• A képzési óráknak az elméleti és gyakorlati 
szakmai területeket le kell fedniük.

• A képzést igazolt vizsgával fejezik be

• A tanúsítványt a Magyar Mérnöki Kamara adja ki
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3. Vizsgakövetelmények

• A tanfolyam vizsgával zárul

• A  vizsgát olyan vizsgaközpontban kell 
lebonyolítani, amelyet a minősítő testület hozott 
létre, hagyott jóvá, ellenőriz, vagy közvetlenül 
vagy delegált testületen keresztül

• Közös alapvizsga: általános tudás bemutatása

• Rész-szakterület vizsga: a jelölt bemutatja a rész-
szakterületre vonatkozó tudását, tapasztalatát
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1.4. Kompetencia szintek bemutatása 

• A kompetencia igazolását és tanúsítását az MMK VT 
Korrózióvédelmi Szakosztály Követelmény Bizottsága 
látja el.

• A szabvány szerinti kompetencia szintek

• 1 szint: A minősített személy képes végrehajtani a 
megfelelő intézkedéseket, amelyekkel a katódos 
védelmi rendszerek teljesítménye értékelhető. (Nem 
tartozik az 1-es szinten minősített szakember 
feladatai közé az összegyűjtött adatok értelmezése*) 
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1.4. Kompetenciaszintek bemutatása

• 2 szint: A minősített személy képes elvégezni méréseket és 
értékeléseket a katódos védelmi rendszereken alkalmazott 
módszerek szerint.

Képes megtervezni egyszerű katódos védelmi          
rendszereket.

Nem tervezhet viszont olyan rendszereket, ahol a fő         
paraméterek nem ismertek. 

Rendelkezik az 1. szintnek megfelelő ismeretekkel
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1.4. Kompetenciaszintek bemutatása

• 3 szint: A minősített személy képes felvázolni egy 
irányelvet a katódos védelmi rendszer kiválasztására, 
megtervezésére, ellenőrzésére.

• Mérlegelni képes a műszaki, pénzügyi, és 
biztonságtechnikai szempontokat

• Képes elkészíteni utasításokat minden feladat 
elkészítésére

• Rendelkezik az 2. szintnek megfelelő ismeretekkel

20



1.4. Kompetenciaszintek bemutatása

KOMPETENCIA SZINTEK FELADATAI

Sorszám FELADAT 1. 2. 3.

1. Képzés szervezése x

2. Alacsonyabb szintű szakemberek képzése x x

3. Specifikációk készítése x

4. Műszaki utasítások készítése x x

5. Általános információ gyűjtése utasítások 
alapján

x x x
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1.4. Kompetenciaszintek bemutatása

KOMPETENCIA SZINTEK FELADATAI

Sorszám FELADAT 1. 2. 3.

6. Részletes információk gyűjtése tervezési célból x x

7. Üzembe helyezés előtti mérés, tápegységek 
áram alá helyezése, polaritás ellenőrzése

x x x

8. Üzembe helyezési vagy teljesítményhitelesítési 
adatok értelmezése, jegyzőkönyv készítése 
egyszerű katódvédelmi rendszerekre

x x

9. Üzembe helyezési vagy teljesítményhitelesítési 
adatok értelmezése, jegyzőkönyv készítése 
egyéb katódvédelmi rendszerekre

x x

10. Funkció ellenőrzési adatok értelmezése, 
jegyzőkönyv készítése

x x x
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1.4. Kompetenciaszintek bemutatása

KOMPETENCIA SZINTEK FELADATAI

Sorszám FELADAT 1. 2. 3.

11. A kimenő áram erősségének rutinszerű 
növelése/csökkentése az optimális teljesítmény 
biztosítása érdekében

x x

12. A kimenő áram erősségének rutinszerű 
növelése/csökkentése az optimális teljesítmény 
biztosítása beleértve rendellenességek 
elhárítása és interferenciák korrigálására tett 
hibaelhárítási lépéseket is

x x
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1.4. Kompetencia szintek bemutatása

KOMPETENCIA SZINTEK FELADATAI

Sorszám FELADAT 1. 2. 3.

13. Az adott alkalmazási  feladattal és a 
hozzátartozó kompetenciaszinttel kapcsolatos 
biztonsági követelmények ismerete, és azoknak 
való megfelelés.

x x x

14. Az adott alkalmazási  feladattal és a 
hozzátartozó kompetenciaszinttel kapcsolatos 
biztonsági követelmények ismerete, és azokkal 
kapcsolatos kockázatértékelés.

x x x
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1.4. Kompetencia szintek bemutatása

• KOMPETENCIA SZINTEK FELADATAI

Sorszám FELADAT 1. 2. 3.

15. Tömegveszteséggel járó korrózió bármely 
esetének kivizsgálásához szükséges szakmai 
ismeretek, amikor a katódos védelmi 
rendszerek alkalmazása szóba jöhet

x x

16. Fémek megrepedésével korrózió bármely 
esetének kivizsgálásához szükséges szakmai 
ismeretek, amikor a katódos védelmi 
rendszerek alkalmazása szóba jöhet

x
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1.4. Kompetencia szintek bemutatása

• KOMPETENCIA SZINTEK FELADATAI

Sorszám FELADAT 1. 2. 3.

17. A terepen működő rendszerek teljesítményével 
kapcsolatos ismereteinek felhasználásával a 
katódos védelmi rendszerek terveivel, 
működésével, teljesítményértékelésével és 
karbantartási  eljárásaival kapcsolatos 
fejlesztések kidolgozása

x
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1.5. Az 1. szint (CP technikus) részletes 
bemutatása 

• A korróziós folyamat megértése

• A katódvédelem alapjainak értése

• Csapat tagjaként való együttműködés

• Mérések, vizsgálatok és ellenőrzések végrehajtása 
az utasítások és írásos eljárásoknak megfelelően

• Katódos védelmi rendszerek építése

• Az adott vizsgálati vagy ellenőrző berendezés 
beállítása és használata

• Hozzáértés  a polarizációs potenciálmérés 
végrehajtásához
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1.5. Az 1. szint (CP technikus) részletes 
bemutatása 

• Szükséges ellenőrző eszközök és berendezések 
biztosítása, kalibrálása, üzemkészség biztosítása

• A leolvasott eredmények pontos feljegyzése és 
jegyzőkönyvezése
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1.6. Minőségbiztosítás, minőség 
ellenőrzés

• A minőségbiztosítás (QA): Termék vagy 
szolgáltatás vevői igényeknek való megfelelősége

• Minőség ellenőrzés (QC): A minőségi 
követelmények érdekében alkalmazott üzemi 
technológiák, tevékenységek, ellenőrzések

• A QA, QC alkalmazására a katódvédelmi 
munkálatok során szükség van, beleértve a 
tervezést, gyártást, kivitelezést, mérés 
beszabályozást, karbantartást
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1.6. Minőségbiztosítás, minőség 
ellenőrzés

• Tartalmazza a katódvédelmi technikus feladatait is.

• Minőségbiztosítás rendszerek
Szabvány előírások írják elő
MSZ EN ISO 9001, 9002 szabvány

• A minőségtanúsítási és ellenőrzési folyamatokat 
írják le a szükséges háttértevékenységek 
meghatározása mellett.

30



1.7. Egészség és munkavédelem (EBK)

• Mindenki felelős az egészségvédelemért és a 
biztonságért

• Minden munkálatot biztonságosan, a Munkavédelmi 
törvény, és egyéb előírások betartásával kell végezni

• A katódvédelmi technikus vegyen részt munkavédelmi 
oktatásokon, tartsa be a munkavégzési engedélyekben 
leírtakat

• Viseljen megfelelő személyi védőfelszerelést, csak 
megfelelő szerszámokat és eszközöket használjon.

• Tartsa be a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó 
előírásokat
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1.7. Egészség és munkavédelem (EBK)

EBK terv felépítése  
EBK TERV TARTALMA
• Adatlap

Fő adatokat tartalmazza: projekt megnevezése, 
fővállalkozó, alvállalkozó,kompetenciák, 
elérhetőségek (vezetők,biztonságtechnikai 
bejelentések, tűzoltók, stb.)

• Felmérés
Fizikai veszélyforrások
Veszélyes anyagok jelenléte

• Munkautasítások
Vészhelyzet
Védőfelszerelések
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1.7. Egészség és munkavédelem (EBK)

• Munkáltatók kötelesek biztosítani az EBK oktatás és 
vizsga feltételeket

• Munkavédelmi és biztonságtechnikai eszközöket
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1.8. Normatív dokumentumok

• Meghatározás: Azon dokumentumok általános 
megnevezése, amelyek tevékenységekre vagy azok 
eredményére vonatkozó szabályokat, irányelveket 
vagy jellemzőket határoznak meg.

• Ide tartozó dokumentum típusok:
• Törvényi szabályozások
• Szabványok és gyakorlati kódexek
• Specifikációk
• Írott utasítások
• Eljárások
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1.8. Normatív dokumentumok

• Hazai törvényi szabályozások

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet
a szénhidrogén szállítóvezetékek 
biztonsági követelményeiről és a 
Szénhidrogén Szállítóvezetékek 

Biztonsági Szabályzata közzétételéről

8. Korrózió elleni védelem
8.1. A szállítóvezetéket és alkotórészeit olyan külső és/vagy belső 
korrózióvédelemmel kell ellátni, amely a szállítóvezeték tervezett 
élettartamáig biztosítja a hatásos védelmet.
8.2. A szállítóvezeték és alkotórészeinek korrózió elleni védelmére a 
passzív és az aktív korrózióvédelmet együttesen kell megtervezni.
8.3. A szállítóvezeték passzív védelmére alkalmazott szigetelés 
és/vagy bevonat anyaga a mechanikai, kémiai, elektrokémiai és 
biológiai hatásoknak ellenálló legyen.
8.4. Az új létesítmény katódos védelmének tervezésekor mind a 
meglévő, mind az új létesítmény katódos védelmét - a 
talajjellemzők, kóboráram és más környezeti hatások 
figyelembevételével - együttesen kell biztosítani úgy, hogy azok 
egymásban kóboráram korróziót ne okozhassanak. A kóboráram 
korróziótól való mentességét a létesítmény átvétele során az 
építtetőnek mérésekkel kell bizonyítani.
8.5. A potenciálmérés, a különféle átkötések és elfogyó védelmek 
beszabályozására mérőhelyeket kell létesíteni
- minden katódállomáson,
- minden védőcsöves műtárgynál,
- minden veszélyeztetett idegen létesítménynél,
- minden olyan helyen, ahol különböző létesítményeket ellenálláson 
keresztül össze kell kötni,
- a várható minimum pontokon vagy azok közelében,
- a csővezetékekbe épített minden szigetelő közdarabnál,
- a vezeték nyomvonalán,
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1.8. Normatív dokumentumok

• Hazai törvényi szabályozások

80/2005. (X. 11.) GKM rendelet
a gázelosztó vezetékek biztonsági 
követelményeiről és a Gázelosztó 
Vezetékek Biztonsági Szabályzata 
közzétételéről

5. Korrózióvédelem
5.1. Általános követelmények
5.1.1. A fémből készült gázelosztó vezetéket és a polietiléncsőből 
épített gázelosztó vezeték korróziónak nem ellenálló fémből készült 
részeit el kell látni korrózió elleni védelemmel.
5.1.2. Az elemi csőszálak korrózió elleni védelmét biztosító passzív 
szigetelés sértetlenségét a tárolás során is biztosítani kell.
5.1.3. A korrózió elleni védelmet - kivéve a festéssel felújítható felület 
védelmét - a gázelosztó vezeték tervezett élettartamára kell kialakítani.
5.2. Passzív korrózióvédelem
5.2.1. Az elkészült szigetelő bevonatot ellenőrizni kell. Az ellenőrzést 
csak a kijelölt elosztói engedélyes vagy annak minőségirányítási 
rendszerében elfogadott és nyilvántartott vállalkozás végezheti el.
5.2.2. A szigetelési hiányosságokat a gázelosztó vezeték betakarása 
előtt meg kell szüntetni.
5.2.3. A gázelosztó vezeték passzív korrózióvédelmét (tervezését és 
kivitelezését) úgy kell megoldani, hogy később az aktív 
korrózióvédelem a gázelosztó vezeték üzemeltetésének megszakítása 
nélkül telepíthető legyen.
5.3. Aktív korrózióvédelem
5.3.1. Aktív korrózióvédelmet kell alkalmazni, ha a gázelosztó vezeték 
tervezett élettartama alatt - a talaj és a talajvíz elektrokémiai 
tulajdonságai vagy a kóboráram miatt - meghibásodást okozó korróziós 
hatással kell számolni.
5.3.2. Az aktív korrózióvédelem hatékonyságát mérésekkel kell 
ellenőrizni.
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1.8. Normatív dokumentumok

• A katódvédelmi követelményeket szabványok és 
gyakorlati üzemeltetői előírások rögzítik

• Szabványok Európai, BS, EN

• Nemzetközi

NACE National Association of Corrosion Engineers

Korróziós Mérnökök Nemzeti Egyesülete

Székhely: USA Texas Houston

Alakulás:1943
A világ vezető intézete a korrózió megelőzési és ellenőrzési szabványok                
fejlesztése terén, továbbá korrózióvédelmi oktatásokat szervez és 
tanúsításokat végez.
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1.8. Normatív dokumentumok

• Irodalom
W. von Baeckmann, W. Schwenk, W. Prinz
Handbook of cathodic corrosion protection
A.W. Peabody

Control of Pipiline Corrosion

• Hazai Irodalom
Makáry Endre, Dr Vámos Endre
Földalatti fémszerkezetek korrózióvédelme
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1.8. Normatív dokumentumok

Hazai üzemeltet ői utasítások
Példa hazai rendszerüzemeltetők követelményeit összefoglaló utasításokra, 
mely a területükön tevékenykedő tervezőkre és kivitelezőkre is vonatkozik. 
Gázszolgáltatók, hírközlési szolgáltatók is rendelkeznek belső korróziós 
szabályzattal. Ezeken a területen tevékenykedőknek is meg kell ismerkedni az 
ottani előírásokkal. Egyeztetés során ezt rendelkezésre bocsájtják.

• MOL Csoport MGS-M-LOG-E-7

Katódos Korrózióvédelem követelményei

• FGSZ Zrt. IG-ÜZ-31

KATÓDOS KORRÓZIÓVÉDELEM Operatív Szabályzat
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1.9. Szabványok

Alkalmazási területek áttekintése

• Föld alatti és vízbe merülő fémszerkezetek

• Tengeri fémszerkezetek

• Vasbeton szerkezetek

• Fémszerkezetek belső felületei

A továbbiakban a Föld alatti és vízbe merülő 
fémszerkezetek alkalmazási területtel foglalkozunk.
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1.9. Szabványok
A szabványokról röviden

• Műszaki követelményeket az EU direktívákban fogalmazza meg
• Szabványok részletezik a műszaki követelményeket
• A szabványok betartása önkéntes, alkalmazásuk nem kötelező
• Vannak azonban olyan rendeletben meghivatkozott szabványok, 

amelyek alkalmazása kötelező. Ilyenek általában az egészséggel, 
életvédelemmel, biztonsággal, környezetvédelemmel, 
vagyonvédelemmel kapcsolatos előírások, melyek támaszkodnak 
bizonyos szabványokra. Ezek alkalmazása és betartása már kötelező

• Eltérés csak akkor lehetséges, ha felelősséggel bizonyított, hogy jobb 
mint az éppen érvényben lévő szabvány előírás. (Implicite érvényesül 
az előbbi alapelv)

Szabványok fajtái
• IEC  Nemzetközi általános érvényű
• EN   Nemzetek szó szerint átveszik
• HD   Harmonizációs Dokumentum itt már lehetnek nemzeti eltérések
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1.9. Szabványok

Alkalmazási területek áttekintése

• Föld alatti és vízbe merülő fémszerkezetek

• Tengeri fémszerkezetek

• Vasbeton szerkezetek

• Fémszerkezetek belső felületei

A továbbiakban a Föld alatti és vízbe merülő 
fémszerkezetek alkalmazási területtel foglalkozunk.
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1.9. Szabványok

Az 1-es szint minősítéssel rendelkezők 
szabványismerete:

MSZ EN 12954 és MSZ EN 13509

Az 2-es szint minősítéssel rendelkezők  
szabványismerete:

MSZ EN 12954 és MSZ EN 13509, MSZ EN 1636, 

MSZ EN 15112, MSZ EN 50162 
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1.9. Szabványok

KATÓDOS KORRÓZIÓVÉDELMI SZABVÁNYOK
• MSZ EN 12954 :2001  A föld alatti vagy vízbe merülő 

fémszerkezetek katódos védelme

• MSZ EN 13509:2003 A katódos védelem mérési 
módszerei

• MSZ EN 14505: 2005 Összetett szerkezetek 
katódvédelme

• MSZ EN 13636: 2005 Földbe temetett tartályok és 
kapcsolódó csővezeték katódos védelme
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1.9. Szabványok

• MSZ EN 15112 :2006  Kutak béléscső katódvédelme

• MSZ EN 50162:2004  Korrózió elleni védelem  
egyenáramú rendszerekből származó kóborárammal 
szemben
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1.9. Szabványok

• MSZ EN 15112 :2006  Kutak béléscső katódvédelme

• MSZ EN 50162:2004  Korrózió elleni védelem  
egyenáramú rendszerekből származó kóborárammal 
szemben
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1.9. Szabványok

• KATÓDVÉDELEM LÉTESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 
SZABVÁNYOK *

*A katódvédelem létesítése villamos berendezések elhelyezése, 
szerelése, üzembe helyezése, villamos kábelvonalak fektetése 
munkákkal jár. Ezen túlmenően túlfeszültség védelmi, villámvédelmi, 
érintésvédelmi, robbanás elleni védelmi követelményeket is ki kell 
elégíteni. Ezért fontos a villamos létesítési szabványok ismerete. Ezek 
nélkül katódvédelmi rendszer nem valósítható meg.

VILLAMOS SZABVÁNYOK

• MSZEN 2364 és MSZ HD(IEC) 60364 Épületek villamos 
berendezéseinek létesítése

• MSZEN 62305-1:2006 Villámvédelem Általános alapelvek

• MSZEN 62305-2: 2006 Villámvédelem Kockázatelemzés

• MSZ EN 62305-3:Villámvédelem Építmények fizikai károsodása és 
életveszély
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1.9. Szabványok

• KATÓDVÉDELEM LÉTESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 
SZABVÁNYOK *

VILLAMOS SZABVÁNYOK

• MSZ HD 60364-1:2009 Kisfeszültség ű villamos berendezések. 1. rész: 
Alapelvek, általános jellemz ők elemzése, Fogalom 
meghatározások

• MSZ 2364-100:2004 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 1. 
rész: Alkalmazási terület, tárgy és alapelvek

• MSZ 2364-200:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése

• MSZ 2364-300:1995 Legfeljebb 1000 V névleges feszült ségű erősáramú 
villamos berendezések létesítése. 

Általános jellemzők elemzése

• MSZ HD 60364-4-41:2007 Biztonság. Áramütés elleni v édelem

• MSZ 2364-420:1994 A villamos berendezés h őhatása elleni védelem

• MSZ 2364-430:2004 Túláramvédelem

*A teljeség igénye nélküli felsorolás, másik fejezetben részletesebben kifejtésre kerül
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10.10. Elektromosság, korrózió alapjai
1.10.16.A korróziós folyamat vázlata

TALAJ –TALAJVÍZ ELEKTROLIT

Fe²⁺

Fém

e¯

e¯

Egy gázvezeték korróziós 
lyukadása

1/2O2 + H2O +2e¯= 2OH¯

2OH¯

Fe ²⁺ + 2OH¯ =Fe(OH)2

4 Fe(OH)2 + O2 = 2 Fe2 O3 · H2O+2 H2O rozsda

O2 H2O

+

-
Korróziós cella jön létre
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KATÓDVÉDELMI KOMPETENCIA  MSZ EN15257
1. szint Katódos védelmi kompetencia
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MMK honlapon hirdetve

2015.10.12. H 8:00 Siófok
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Jambrich Ágoston

OT Industries KVV
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KATÓDVÉDELMI SZAKMAI 
KOMPETENCIÁK  MSZ EN15257   1. szint

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET
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Az MSZ EN 15257:2007 Katódos 
korrózióvédelem. 

A katódos korrózióvédelemmel foglalkozók

1. és 2. felkészültségének szintjeinek

gyakorlati oktatása és képzése, a

megszerzett tudás ellenőrzése

A TANPÁLYA BEMUTATÁSA

KATÓDOS KONZULTÁCIÓ

Páty, 2015. szeptember

Jambrich Ágoston



OKTATÓTEREM 
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