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Bevezetés 

Az elektronikus tananyag a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán oktatott Fürdővezető szakirányú 

továbbképzési szak képzési programjához készült a TÁMOP 4.1.2/A/2-10/1-2010-0019 azonosító számú projekt 

keretében. 

A tantárgynak nem célja, hogy részletekbe menően ismertesse az egyes gépészeti berendezések működési 

elvével, szerkezeti kialakításával, esetleges javításával, szerelésével kapcsolatos ismereteket, hiszen a 

szakterületi egyéb tantárgyak (pl. Vízgépek, Áramlástan, Fürdők épületgépészete és vízellátása, 

Fürdőüzemeltetés információtechnológiai rendszere stb.) keretében a szükséges szakmai ismeretek tárgyalásra 

kerülnek. A tananyagnak sokkal inkább célja hogy a leendő fürdő felsővezetők számára átfogó képet adjon a 

fürdő, mint komplex létesítmény egymáshoz kapcsolódó technológiai folyamatainak együttműködéséről, az 

összetett több funkciós rendszer eredményes működtetésével kapcsolatos kérdésekről, feladatokról. 



   

 1  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1. fejezet - Vízbeszerzés 

Ebben a fejezetben az alábbi témakörökkel fog megismerkedni: 

• a fürdők főbb műszaki létesítményei, 

• a vízbeszerzés lehetőségei fürdőkben, 

• a hálózati vízfelhasználás előnyei és hátrányai, 

• a talajfelszín alatti vizek jellemzői, kategorizálásuk, 

• mélyfúrású kutak szerkezeti kialakítása, 

• kutak létesítésének és üzembe helyezésének főbb fázisai, 

• a pozitív és negatív kút fogalmát, főbb jellegzetességei, 

• kutak vízkőtelenítésének módszerei, 

• a kavitáció fogalmát, káros hatásai 

A fürdők vízellátása területén a fogyasztási igények kielégítése az ivóvíz, a fürdőhasználati víz és a 

technológiai víz biztosításában merül ki. Az említett területeken megfelelő minőségű víz biztosításáról kell 

gondoskodni. 

A vízművet a víz beszerzését,a szükséges mértékű tisztítását, szállítását (beleértve az emelést is), tárolását és 

elosztását szolgáló létesítmények és berendezések együttese alkotja. A fürdők vízellátásának létesítményeit 

tehát az alábbiak szerint rendszerezhetjük: 

• vízbeszerzés létesítményei, 

• víztisztító berendezések, víztisztító művek, 

• vízszállítás, víztárolás és vízelosztás létesítményei. 

A fürdők számára a víz beszerzésére felszín alatti, és felszín feletti vizekből nyílik lehetőség. A felszín alatti 

vizek kutak segítségével termelhetők ki, míg a felszíni vizek beszerzésére szolgáló műtárgyak a felszíni 

vízkivételi művek. 

A víztisztító mű olyan műtárgyak, technológiai, gépészeti, energiaellátási, mérő és ellenőrző eszközök 

összessége, amelyek funkcionálisan a kezeletlen (nyers) vagy részben kezelt (előkezelt) vizeket a használati 

igénynek megfelelő minőségűvé alakítják. 

A víztisztító műtől szállítóvezetékeken át kerül a víz a felhasználói helyre, legtöbbször egy közbenső 

mélytárolóba. 

A fogyasztói területen belül a csőhálózat a jellemző méret és a funkció alapján három csoportba 

kategorizálható: 

• fővezetékek 

• elosztóvezetékek 

• bekötővezetékek 

A legnagyobb vízmennyiséget a fővezetékek szállítják, amelyek ellátását a nyomásfokozó szivattyútelepek 

biztosítják. A fővezetékekről (főkörök) kisebb átmérőjű elosztóvezetékek illetve az ezekből elágazó 

bekötővezetékeken keresztül jut a víz a közvetlen fogyasztási helyekre. 

A víztárolók az ellátás egyenletességét biztosítják, miután a rendszerben a puffer szerepét betöltve az input és 

output (szállítási és a fogyasztási) mennyiségi különbséget egyenlítik ki. 
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1. 1.1. Fürdő vízellátása települési ivóvíz hálózatból 

A települési ivóvíz hálózatból nyert víz esetében különösebb feladat nem hárul a fürdő üzemeltetőjére 

víznyerés szempontjából. A vízművek által szolgáltatott víz a szabványos csővezetékeken a fürdő területére 

csatlakozik. A vízmennyiség méréséhez a telekhatártól 1m-re egy vízóra aknát kell elhelyezni, benne a 

szükséges elzáró szerelvényekkel és a vízórával. Ezt a vízórát a szolgáltató rendszeresen olvassa, és ez alapján 

számlázza ki a szolgáltatás díját. 

Abban az esetben, ha közvetlenül a telekhatáron található épületbe csatlakozik a bekötő vezeték, úgy az 

épületbe való közvetlen becsatlakozás után kell a vízórát elhelyezni. 

A hálózati ivóvíz felhasználás előnyei: 

• megfelelő mennyiségben és minőségben áll rendelkezésre (nem kell a víz további kezelésével foglalkozni) 

• a kiépített csővezetékben áramló víz nyomása a szükségletnek megfelelő, így tűzoltó vízként is 

felhasználható. A korszerű elzáró szerelvények (pl. automata szelepek, csaptelepek) a megfelelő működéshez, 

biztonságos üzemhez 1,5-2 bar nyomást igényelnek, melyhez a vízművek által biztosított üzemi víznyomás 

szintén megfelelő. 

A hálózati ivóvíz felhasználás hátránya: 

• általában magas a felhasznált vízmennyiség és a rendelkezésre állás ellenében fizetendő szolgáltatási díj, 

amely a rentábilis üzemeltethetőség lehetőségét nagyban rontja. 

2. 1.2. Fürdő vízellátása mélyfúrású kutakból 

A felszín alóli vízbeszerzés műtárgyai az alábbiak szerint osztályozhatók: 

• sekély mélységű műtárgyak, 

• mélyfúrású kutak 

A fürdőlétesítmények vízellátására általában a mélyfúrású kutak használatosak. 

A föld felszíne alatt hatalmas vízkészletek találhatók, melyek a földtörténet során több 10 millió évvel ezelőtt 

alakultak ki. A mélységi kutak vize tiszta, természetes úton tisztított, a különböző szennyeződések a porózus 

kőzetszemcséken (kavicsokon, homokszemeken) megragadnak és a kőzetekből ásványi anyagok kerülnek a 

vízbe. Azonban a kőzetekből olyan anyagok is kerülhetnek a vízbe (pl. arzén), melyek károsak lehetnek az 

emberi szervezetre, ezért közfogyasztású ivóvízként való felhasználás előtt meg kell laboratóriumban vizsgálni, 

és a megengedett határértékeknek meg kell felelnie. 

A föld felszínétől lefelé haladva vízadó és vízzáró rétegek váltogatják egymást. Az első vízzáró réteg fölött 

található vizet talajvíznek, az alatta található vizeket rétegvíznek nevezzük. A talajvíz felhasználása a fürdőben 

nem ajánlott, mivel ebbe a vízadó rétegbe a talaj felszínéről bármiféle szennyeződés beszivároghat, pl. 

esővízzel. A felszín alatti talajvíz áramlások következtében a szennyezett talajvíz könnyen eljuthat a fürdő 

vízadó rétegbe fúrt kútjához. 

A mélységi vizekkel kapcsolatban meg kell említeni a geotermikus gradienst, ami nem más, mint a felszín 

alatti hőmérsékletnövekedés mérőszámaként használt mutató, az egységnyi mélységváltozásra jutó 

hőmérsékletváltozást fejezi ki. Értéke földi átlagban 3°C /100 m. 

A mélység felé haladva változik, növekszik a hőmérséklet. Magyarországon a geotermikus gradiens értéke 

átlagosan 5 °C/100 m. Ennek oka, hogy a Magyarországot magában foglaló Pannon-medencében a földkéreg 

vékonyabb a világátlagnál. Mindössze 24–26 km vastag, vagyis mintegy 10 km-rel vékonyabb a szomszéd 

területekhez képest. Így a forró magma a felszínhez közelebb van, és jó hőszigetelő üledékek (agyagok, 

homokok) töltik ki a medencét. 

A felszínen kb. 10 °C a középhőmérséklet, az említett geotermikus gradiens mellett 1 km mélységben 60 °C, 2 

km mélységben 110 °C a kőzetek hőmérséklete és az azokban elhelyezkedő vízé is. A geotermikus gradiens a 
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Dél-Dunántúlon és az Alföldön nagyobb, mint az országos átlag, a Kisalföldön és a hegyvidéki területeken 

pedig kisebb annál. 

A 30 °C feletti hőmérsékletű vizeket hévíznek, vagy termálvíznek nevezzük. Azt a termálvizet melynek 

egészségre kifejtett jótékony hatását orvosi vizsgálatokkal bizonyították gyógyvíznek hívjuk. 

A földtörténet során kétféle regionális jelentőségű hévíztározó rendszer alakult ki területünkön. 

• felső pannóniai rétegzett típusú, többszintes homok-homokkő sorozat. Alföld, Kisalföld. Teljes vastagsága 

eléri a 2-2,5km-t. 

• Triász időszaki hévíztározó, dolomit és mészkő kőzetekben repedés, kőzetrés hálózat alakult ki. Dunántúli-, 

Északi-középhegység, budai termális vonal, Hévíz tó. 

A felszín alatti un. hévíztározókban található 50°C-nál magasabb hőmérsékletű vízmennyiséget hosszú 

évtizedek óta vizsgálják. Az 1960-as években a vízmennyiséget 4000 km3-re becsülték. Későbbi kutatások 

adatai szerint, melyet a MOL Rt és az OGIL kutatók végeztek ezt a vízmennyiséget 2000 km3-ben becsülték 

meg, melyből az Alföldre 1523, a Kisalföldre 252, a Dunántúlra 201 és a hasadékos kőzetekre 48 km3 esik. 

Hangsúlyozni kell, hogy ezek csak becsült adatok. A kitermelt vízmennyiség ismert, de a rétegvizek 

újrafeltöltődésének mértékéről, valamint arról, hogy van-e víz utánpótlódás, és ha igen, az milyen mértékű, még 

keveset tudunk. (Ákoshegyi Gy-Németh I, 2006). 

A víz nagy mélységből történő felhozatala a mélyfúrású kutak segítségével oldható meg. E kutak főbb 

szerkezeti egységei és azok geometriai elrendezése az 1.1 ábrán tanulmányozható. 

 

1.1. ábra. Mélyfúrású kút szerkezeti kialakítása 

A mélyfúrású kút segítségével 30-40 m-nél mélyebb vízzáró réteggel fedett víztartó réteget csapolnak meg. E 

kutak elterjedtek különösen az Alföldön, mivel ott már 80-100 m mélységben megfelelő minőségű víz található. 
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A kút fő szerkezeti egysége az iránycső, amely biztosítja az egyenességet A kút végét lezáró sarucement réteg a 

felső vizek kizárását szolgálja. 

A béléscső a furat beomlását, ezzel a kút elzáródását akadályozza meg, egyben a felső vizek bejutása elleni 

védelemre is szolgál. 

A béléscsőben elhelyezett védőcső a fúrás során védelmi funkciót tölt be. A végén kerül elhelyezésre a 

szűrőcsőrakat. A védőcsövet a fúrás végén visszahúzzák. 

A szűrőcső rakatban kerül elhelyezésre a szűrő, amely az egyik legfontosabb eleme a kútszerkezetnek. Megvédi 

a vízadó réteget a beomlástól, homokolódástól. 

Egy mélységi fúrt kút élettartalmát 40-50 évre tehetjük. Természetesen léteznek ennél öregebb kutak is, 

melyek változatlan mennyiségben és minőségben szállítanak vizet. Amennyiben a kút valamilyen okból 

használhatatlanná válik („homokolás”, vízhozam jelentős csökkenése stb.), az üzemeltető a kút felújítása, vagy 

egy új kút fúrása mellett dönthet. A felújítást műszeres kútvizsgálatnak kell megelőzze. Ezután célszerű a 

felújításról, vagy az új kút fúrásáról dönteni. Ezen munkálatokat csak megfelelő szakcéggel végeztessünk. 

Létezik a kút un. melléfúrásos felújítása, melynél tulajdonképpen egy új kút készül ugyanabba a vízadó rétegbe 

beszűrőzve. A régi kutat el kell tömedékelni, hogy a felszínről a vízadó rétegbe szennyeződés ne kerüljön, 

vagy a hatóság (VIZIG) engedélyezheti a régi kút „megfigyelő kút”-ként történő hasznosítását. A megfigyelő 

kút feladata, hogy a nyugalmi vízszintet és a vízminőséget folyamatosan ellenőrizhessék, ezáltal képet 

kaphatnak a vízadó réteg állapotáról. 

A hatóságok egyre szigorúbban veszik a vízkitermelést, a rétegvizekkel való vízgazdálkodást, elsősorban annak 

érdekében, hogy a későbbi generációk is élvezhessék a termálvíz által nyújtott szolgáltatásokat, hosszú időn 

keresztül fenntartható legyen a termálvíz hasznosítás. Ezért rendkívül fontos, hogy a termálvizes kutakat 

üzemeltetők is tudatában legyenek a termálvíz készlettel gazdálkodás felelősségének. 

Magyarországon a fürdők túlnyomó többsége rendelkezik kúttal. Új kút fúrása esetén meg kell vizsgálni annak 

szükségességét, a termelés alá vonandó vízadó réteg várható vízhozamát, vízminőségét, a fúrás helyét, a kút 

várható bekerülési költségét, az esetlegesen rendelkezésre álló pályázati lehetőségeket. Kutat csak megfelelő 

referenciákkal rendelkező céggel ajánlott fúratni. 

A kút létesítésének és üzembe helyezésének főbb fázisait az 1.2. ábra szemlélteti 
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1.2. ábra Kutak létesítésének és üzembe helyezésének főbb fázisai 

Egy új kút fúrása az aktuális áraknak megfelelően 60.000-65.000 Ft + ÁFA méterenként, amely magában 

foglalja a tervezés, engedélyeztetés költségét is. 

Minden kútnak rendelkeznie kell egy un. vízföldtani naplóval. Ezt a kivitelező készíti és adja át a kút 

tulajdonosának, illetve üzemeltetőjének. Ez a vízföldtani napló a kút minden jellemző paraméterét 

tartalmazza. (Fúrás éve, fúrás helye EOV koordinátákkal és térképpel, kivitelező-, beruházó adatai, kút 

mélysége, vízhozama, csővezetékezési adatok, rétegrend, vízanalízis stb.) 

A kutakból kitermelt vízmennyiség alapján vízkészlet járulékot kell fizetni az államnak negyedéves és éves 

bevallást készítve. A számított összeget a területileg illetékes VIZIG-nek kell befizetni. A VIZIG a kutak 

rendszeres havi mérését írja elő, melyről éves bevallást kell készíteni. (üzemi- és nyugalmi vízszint, vízhozam) 

Ennek célja, hogy a vízadó réteg állapota feltérképezhető legyen. Ez rendkívül fontos a mélységi vízkészlet 

gazdálkodás szempontjából, hiszen szem előtt kell tartanunk, hogy utódainknak is kell hagynunk termálvízet! 

Az üzemi vízszint mérés könnyen megvalósítható negatív kutak esetében, mivel a kútfejen lennie kell egy 

vakdugónak, melyet kicsavarva a mérővezeték a kútba engedhető. 

A vízhozam a mérőóráról leolvasható. Mérési problémát üzemelő kút esetében a nyugalmi vízszint mérése 

jelenti, mivel a kútszivattyú leállítása után meg kell várni a kút visszahűlését és a nyugalmi vízszint 

beállását. Ez több órát is igénybe vehet, ha a mérést precízen kívánják elvégezni. Erre folyamatos üzemmenet 

esetén igen kicsi az esély. Évente legalább egyszer a kutak vízmintavételét is el kell végezni akkreditált 

laboratóriumban. Az eredményt be kell nyújtani az ANTSZ helyileg illetékes intézetéhez. (kémiai, 

bakteriológiai vizsgálat elvégzése). 

A mélyfúrású kutakat többféle szempont szerint csoportosíthatjuk, a következőkben ezt mutatjuk be. 

Hidegvizes kutak 

Vízhőmérsékletük alacsocsabb 30°C-nál. Termálvizes medencék hűtésére, öntözésre használhatjuk. Ezen 

vizek minősége jobbára nem üti meg az ivóvizekre előírt vízminőségi határértékeket. Általában a víz 
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ammónia és vas tartalma magasabb az előírt értéknél. Amennyiben ezt a kútvizet fel kívánjuk használni ivóvíz 

szolgáltatásra is a fürdőben, úgy megfelelő, előírásos vízkezelési eljárásokat kell alkalmaznunk. 

A hidegvizes kút teljes körű felhasználásának előnyei: 

• Kisebb üzemeltetési költség még a vízkezelő berendezés üzemével együtt is. Az amortizációt nem számolva 

kb. 75-100 Ft/m3 

Hátránya: 

• Vízkezelő és nyomásfokozó berendezést kell létesíteni és üzemeltetni. 

• Csak a kút vízhozama által behatárolt vízmennyiség áll rendelkezésre. 

 

1.3. ábra Hidegvizes kút kútfej kiképzése 

Termálvizes kutak 

Vízhőmérsékletük nagyobb, mint 30°C. A termálvizes kutak vizét általában további kezelés nélkül 

engedhetjük a medencékbe. A termálvizek egy magasabb minőségi foka a gyógyvíz. Ennek eléréséhez orvosi 

vizsgálatokkal kell bizonyítani a víz gyógyító hatását, mely alapján az OTH engedélyezi a gyógyvíz elnevezés 

használatát. Az ezzel kapcsolatos eljárás leírása az OTH honlapján megtalálható. A 121/1996 Korm. rendelet 

előírja mely esetekben nem kell a termál, illetve gyógyvízzel töltött medencéket vízforgató berendezéssel 

ellátni. Minden további esetben a medencék csak vízforgató berendezéssel üzemeltethetők. 
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1.4. ábra. Termálvizes kút kútfej kiképzése 

3. 1.3. A kutak osztályozása vízkitermelés szerint 

Pozitív kút 

A kútból a termálvíz a rétegnyomás következtében jut a felszínre. A felszín felé törő víz hőmérséklete és 

nyomása folyamatosan csökken. Ha a nyomáscsökkenés eléri azt a határt, amikor a nyomás a vízben lévő 

gázokat nem tudja a folyadékban tartani, gázkiválás indulhat meg. Az a pont ahol a gázkiválás a kút felszálló 

csővében elkezdődik a „buborék pont”. A termálvíz összetételét vizsgálva elmondható, hogy nem agresszív a 

víz amennyiben a mész-szénsav egyensúly fennáll. A vízben lévő szabad szénsav és a kalcium-

hidrogénkarbonát között szoros összefüggés van. A szabad szénsav kiválása következtében elkezdődik az 

oldhatatlan kalcium-karbonát kiválása is. Ez az un. vízkő kirakódik a csővezeték falára és folyamatosan 

csökkenti keresztmetszetét. 

A vízkő eltávolítására több módszer is alkalmazható 

a. Mechanikus eltávolítás. A kút fölé egy fúróberendezéssel állnak, és a kirakódás mélységéig a 

csőkeresztmetszet belső faláról a mészkövet eltávolítják. 

b. Savazás. Vegyszerszivattyúval csővezetéken keresztül a buborékpont alá juttatják a sósavat, amely 

fokozatosan feloldja a vízkövet. Ügyelni kell arra, hogy a csővezetéket folyamatosan húzzák feljebb, 

különben a csővezeték egy ponton tömény sósavat kap és hosszú távon a cső kilyukadásához vezethet. 

Ez történt 1999-ben a cserkeszőlői 1. sz. termálvizes kút esetében (1.5. ábra), amikor is a belső csőrakat a 

hosszú évek óta tartó savazás következtében kilyukadt. Ez mindaddig nem derült ki, míg a második rakat is 

átlyukadt, majd a kút felsőrésze alatt található vakdugó is átmaródott és a 82°C-os termálvíz először a 

kútaknát töltötte meg, majd elkezdett a kutat körbevevő házak felé folyni. Mintegy 48 óra megfeszített 

munka után végül egy egyszerűnek látszó megoldással sikerült a kútfolyást megszüntetni. A vakdugó helyére 

egy fadugót ütöttek –mint egy boroshordóba- nagy nehézségek árán, mely a furatba dagadt. A kút még közel 

egy évig így működött, míg a kút felújítása megkezdődött. 
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1.5 ábra A cserkeszőlői 1. sz. termálkút 

Az 1.5 ábrán látható 1. sz. cserkeszőlői kutat 1943-ban fúrták. Mivel a kút vize vízkőkiválásra hajlamos ezért 

elzáró szerelvényként laptolózárakat építettek be. Ez azért fontos, mert normál menetes zárású éktolózár 

esetén a lerakódott vízkő miatt a tolózár elzárása nem lehetséges. A laptolózárat beütve a nyíróerőnek 

köszönhetően a kialakult vízkövet elnyírja, így lehetővé válik a kút lezárása az időszakos mérések, 

karbantartás, vagy egyéb okok miatt. Az ábrán látható a függőleges felszálló cső, melyen a kút 

pozitivitásának magassága mérhető. A kútfej fölé épített szerelő állvány alkalmas a kútkarbantartási 

munkákhoz szükséges berendezések függesztésére. 

A savazás során elfolyó savas termálvizet a csatornahálózatba vezetés előtt mészhidráttal, vagy más arra 

alkalmas szerrel közömbösíteni kell (savat lúggal). A savazásos eljárás drasztikus módja a vízkő 

eltávolításnak. 

c. Vegyszeres kezelés. Csővezetéken folyamatosan kis mennyiségű (a vízösszetétel alapján számított és 

kiválasztott) vegyszert juttatnak a kútba, mely megakadályozza a vízkő kiválást. A vegyszer 

bejuttatásához általában csavarszivattyút alkalmaznak a nagy nyomás és a szállítandó kis vegyszermennyiség 

miatt (Pl.: Gyula 5.sz. kút). 

d. Mágneses eljárás. A szállító vezeték külső palástjára állandó mágnes, vagy elektromágnes gyűrűket 

helyezünk el egymástól meghatározott távolságra. A vízben lévő mészkő kristályok mágneses, illetve 

elektromágneses térben apró részekre esnek szét, így nem tudnak összekapcsolódni és a vezeték falára 

lerakódni. A feltörő vízben lévő mészkőpelyhek tüskések, mint a hópehely. A tüskék miatt a 

mészkőszemcsék összekapcsolódnak, egymással összetapadnak és könnyen lerakódnak a vezetékekben a 

vezeték falán, csapokon, elzáró szerelvényeken, csőidomokon, vagy akár a gázleválasztó berendezésben stb. 

Az elektromágnes-, vagy állandó mágnes gyűrű által keltett elektromos impulzusok a mészkőpelyheket 

összeroncsolják, a tüskék letörnek, így a szemcsék nem tudnak összetapadni és a vízáram mikropor 

formájában tovább juttatja a mészkőpelyheket a rendszerből. Vannak kisebb teljesítményű, főleg a 

háztartásokban használatos elektromos készülékek, melyek szintén ezen az elven működnek. 

A tapasztalat az, hogy a csővezetékben ezen berendezések használata által nem keletkezik vízkő, de a 

medencébe vezetés után a mészkőkristályok visszarendeződnek és a medence ürítésekor az ürítő tolózáron 

fokozott intenzitású vízkőkiválás tapasztalható. 
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Szolnokon a Damjanich uszoda gyógyvizes medencéjének ürítő tolózárát félévente kellett kiszerelni és 

vízkőteleníteni, mert egy idő után arra lettek figyelmesek, hogy a medence ürítése egyre több időt vesz igénybe. 

A tolózárat szétszerelve tapasztalták, hogy a DN 150-es tolózár átmérője egy év alatt mintegy a felére csökkent 

a vízkőkiválás miatt. 

Negatív kút 

A termálvíz nyugalmi vízszintje a terepszint alatt van. Ennek következtében a vizet vagy búvárszivattyú, 

vagy kompresszor segítségével kell kitermelni. 

Kompresszoros kitermelés esetén a kútba levegőt juttatunk le, a felszálló légbuborékok magukkal ragadják a 

vízszemeket is, ezáltal megindul a vízszállítás. Leállított pozitív termálkutak újraindításához is ezt a 

módszert alkalmazzák sikerrel, amennyiben a kút magától nem indul be. A leállított pozitív termálvizes kút vize 

lassan lehűl, ezáltal a kút „pozitivitását” elvesztheti. Újraindítása a kútfej elzáró szerelvényének megnyitásával 

történik. Ha a pozitivitás megmarad a kút magától elindul, ha nem akkor választják a kompresszor segítségével 

történő indítást. 

Búvárszivattyús kitermelés esetén a szivattyút a buborék pont alá kell elhelyezni. Ennek oka a kavitáció 

elkerülése. A kavitáció egy fizikai jelenség, amikor a folyadék nyomásesése következtében a vízben lévő gáz 

kiválása következik be. A keletkező gázbuborék, a szivattyútérbe kerülve robbanásszerűen esik szét, egyrészt 

erős zajjal, rezgéssel jár, másrészt a környező szilárd testek károsodásához vezetnek. A szivattyút szétszerelve a 

járókeréken apró lyukak keletkezése tapasztalható, illetve a csapágyak a rezgés következtében tönkre mennek. 

 

1.6. ábra Kavitáció káros hatása eredményeként szivattyúházon keletkezett berágódások 

Ugyanez történik ha a szivattyú szívómagassága nem helyesen van megválasztva és légbuborékok 

keletkeznek. Ha ez kiterjed az egész áramlási keresztmetszetre, a vízoszlop el is szakadhat, és a szivattyú nem 

képes folyadékot szállítani. Abban az esetben is felléphet kavitáció- például nyomásfokozó szivattyúk, 

vízforgató szivattyúk esetében-, amikor a szivattyú ráfolyásos üzemű. A szivattyú igyekszik minél többet 

szállítani, ha van utánpótlás, a járókerék másik oldalán nyomásesés lép fel, gázbuborék kiválás keletkezik és – a 

gyakorlatban úgy mondják - a jelleggörbe letörik, azaz a munkapont a jelleggörbén kívül esik, és a kavitáció 

ekkor jelentkezik. A szivattyú zajosan jár. A szivattyúházat megbontva látható, hogy a járókerék mögött a 

pajzson bemaródások keletkeznek. Ezért kell a nyomó oldalon a szivattyú és a tolózár közé nyomásmérő órát 

építeni és a tolózár segítségével a szivattyút a tervező által meghatározott munkapontra beállítani, ezáltal az 

átfolyást csökkenteni, azaz visszatolni a munkapontot a jelleggörbére. 

A búvárszivattyú indítása csak zárt tolózár állásban történhet, majd folyamatos tolózárnyitás mellett 

érendő el az üzemi állapot. Amennyiben a szivattyú indítása és leállítása nyitott tolózárállás mellett történik, 

úgy a hirtelen leállás, vagy indulás miatt a szivattyút lökésszerű igénybevétel éri. Erre mondják a 
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gyakorlatban, hogy „tapsol” a szivattyú. Ez a jelenség extrém esetben a szivattyú termelőcsőről való 

leszakadásához is vezethet. Ezért is alkalmazzák a szivattyúk villamos bekötésénél a csillag-delta kapcsolást. 

Még jobb megoldás a búvárszivattyú frekvencia szabályozóval történő ellátása. 

Kutak tervezését csak „A” kategóriás vízi létesítmény tervezői engedéllyel rendelkező személy végezheti. A 

kutak kialakítását szabványok írják elő, így a kútfej kiképzést is. 

A kútfejen az elhelyezett szerelvények tekintetében: 

• vízmintavételi lehetőségnek, 

• elzáró szerelvényeknek (motoros, vagy kézi), 

• visszacsapó szelepnek és 

• hiteles vízórának kell lennie. 

Többször előfordult már, főleg a mélyebb talpmélységű termálvizes kutaknál, melyek jelentős gáztartalommal is 

rendelkeznek, hogy a kútfejen lévő vízmérő óra nagyobb vízhozamot mért, mint a ténylegesen szállított 

mennyiség. Ennek oka lehet a vízzel szállított gáz áramlástechnikai jellemzői és gyakorlati hatása a vízmérő 

berendezésre.. A vízkészlet járulék fizetés is ezen vízóra adatok alapján történik. Célszerű –amennyiben 

lehetséges – a gázleválasztó után is egy vízórát elhelyezni. A két értéket összehasonlítva kérelmezhető, hogy 

melyik vízóra adatait vegyék figyelembe a vízkészlet járulék számítás alapjául. 

A búvárszivattyú nyomómagasságát úgy kell megválasztani, hogy a víz termálvíz esetén a gáztalanítón, hideg 

vizes kút esetén a vízkezelő berendezésen áthaladva, az áramlási ellenállást legyőzve a víztárolóba jusson. 

A kutak vizét legalább évente egyszer vízmintavételezés során ellenőrizni kell (bakteriológiai, kémiai). Olyan 

gázos kutak esetében ahol a kútfej és a vízmintavételi csap aknában van elhelyezve a robbanásveszély 

elkerülésére különös figyelmet kell fordítani. 

Fordult már elő gázrobbanásos baleset a vízmintavételi csap nyílt lánggal történő melegítése során. Más esetben 

a kútfejen történt szerelési munkák során az aknában felgyülemlett gáz berobbant, súlyos sérüléseket okozva az 

ott tartózkodónak. Az ilyen munkálatok balesetmentes elvégzése érdekében fokozott figyelemmel kell eljárni! 

Minden kútnak meg kell határozni a védőidomát és a védőterületét ezzel védve a kút biztonságos üzemét. Ezt 

a dokumentációt szakemberrel kell elkészíttetni, mivel például védőidom tekintetében meg kell határozni a 

vizsgált vízadó rétegre a vízáramlásokat, a kút adott vízbázisra gyakorolt hatását, befolyásának távolságát. Ez 

azért is fontos, hogy ugyanarra a vízbázisra csak olyan távolságban legyen telepíthető egy másik kút, ahol a 

vízkivétel esetén egymásra gyakorolt hatásuk már nincs. 

A kutat, illetve kútfejet a felszínen ajtóval zárt kerítéssel, vagy zárható kútházzal kell ellátni a megfelelő 

védelem biztosítása érdekében. 

Összefoglalás 

Ebben a fejezetben megismerhette a fürdők főbb műszaki létesítményeit, a vízbeszerzés lehetőségeit. 

Bemutattuk a hálózati vízfelhasználás előnyeit és hátrányait. Megismerhette a talajfelszín alatti vizek jellemzőit, 

kategorizálásukat. 

Megismerhette a mélyfúrású kutak szerkezeti kialakítását a kutak létesítésének és üzembe helyezésének főbb 

fázisait. Külön foglalkoztunk a hideg vizes és a termálvizes kutakkal. Elsajátíthatta a pozitív és negatív kút 

fogalmát, főbb jellegzetességeiket. Megismerhette a kutak vízkőtelenítésének módszereit. Gyakorlati példán 

keresztül megismerhette egy áramlástechnikai jelenség, a kavitáció fogalmát, káros hatásait. 

Ellenőrző kérdések 

1. Rendszerezze a fürdők vízellátásának létesítményeit! 

2. Csoportosítsa a fürdők csőhálózatát a jellemző méret és a funkció alapján! 

3. Ismertesse a termálvíz és a gyógyvíz fogalmát! 
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4. Sorolja fel a kutak létesítésének és üzembe helyezésének főbb fázisait! 

5. Csoportosítsa a kutakat vízkitermelés szerint! 

6. Milyen módszereket ismer a kutak vízkőtelenítésére? 

7. Ismertesse a kavitáció fogalmát, káros hatásait! 

Lapozzon vissza a fejezetben a helyes válaszok ellenőrzéséhez! 
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2. fejezet - Vízelőkészítés 

Ebben a fejezetben a fürdőkben alkalmazott vízelőkészítési technológiákkal fogunk megismerkedni. A fejezet 

célja a témával kapcsolatosan az alábbi részfeladatok megismerése: 

• fürdő vízellátása, 

• termálvizes kutak vízelőkészítése, 

• gáztalanító berendezés működési elve, 

• hideg vizes kutak vastalanítása és mangántalanítása, 

• vízellátó rendszerek üzemeltetési kérdései. 

A fürdőlétesítmény vízellátásának folyamatábráját a 2.1 ábra szemlélteti. 

A települési ivóvízhálózat vizét használva a fürdőbe érkező vízen már további előkészítést nem kell végezni. 

Amennyiben a fürdő saját kutakból végzi vízellátását, a vizet a felhasználásra elő kell készíteni, mivel 

általában a kútvíz minősége nem felel meg a szabvány előírásainak, így közvetlen betáplálása a fürdő belső 

vízhálózatába nem lehetséges. 

A vízminőségi határértékeket a 37/1996 NM rendelet, és a 201/2001 (X.25) Korm. rendelet határozzák meg. 

 

A 2.1. ábra. A nagykőrösi fürdő vízellátásának folyamatábrája 

Meg kell különböztetni a termálvizes kutak és a hideg vizes kutak vízelőkészítését. 

1. 2.1. Termálvizes kutak vízelőkészítése 

A termálvizek magas ásványisó tartalommal rendelkeznek, amely bizonyítottan jó hatással van a 

mozgásszervi sérülések kezelésére, prevencióra, illetve rehabilitációra. Ennek következtében ezt a vizet 

változatlan minőségben kell a medencébe engedni. Általában e kutak vize a megengedettnél magasabb 

gáztartalommal rendelkezik, melyek közül a metán a legveszélyesebb, így azt el kell távolítani. 
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2.2. ábra. A cserkeszőlői fürdő 1.sz gépháza 

 

2.3. ábra. A cserkeszőlői fürdő 2.sz gépháza 

Elsősorban a termálvizes kutaknál jellemző, hogy a víz jelentős gáztartalommal is rendelkezik. A 12/1997. 

KHVM rendelet „A termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről” különböző kategóriába sorolja a vizek 

gáztartalmát 1013 mbar nyomásra és 20°C hőmérsékletre számítva. 

• „A” kategória 0,8 l/m3 határérték alatt 

• „B” kategória 0,8-10 l/m3 határérték között 
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• „C” kategória 10 l/m3 határérték fölött 

Az „A” kategóriás vizet zárt térbe minden további nélkül be lehet vezetni, a „B” kategóriás víz is bevezethető 

zárt térbe, de ebben az esetben gázérzékelő, szellőztető és riasztó berendezést kell beépíteni, de ehhez az 

ANTSZ szakvéleménye és engedélye szükséges. A „C” kategóriás víz csak nyitott medencébe vezethető. A 

„B” és „C” gáztartalom szerinti fokozat esetén a vízjogi engedélyezési ügyekbe a területileg illetékes 

katasztrófavédelmi igazgatóságokat szakhatóságként vonják be. 

A víz „B” gáztartalom szerinti fokozata esetén az üzemeltetőnek a gázmentesítést üzemeltetési módszerek 

és biztonsági intézkedések megtételével kell végrehajtani. Például az MI-10-431-82 műszaki irányelvnek 

megfelelő kútfej kialakítás, hatékony szellőzés, veszélyes területek elkerítése. A víz „C” gáztartalom szerinti 

fokozata esetén az üzemeltetőnek - a rendelet adta néhány esetet kivéve- az MSZ -10-226. nemzeti szabvány 

(illetve e szabvány helyett jelenleg hatályban lévő MSZ 15285:1998 szabvány) előírásai szerinti gázmentesítő 

berendezést kell üzemeltetni. 

Az esetek 70-80 %-ában a kitermelt víz hőmérséklete a 30 °C-ot meghaladja. A szabványok tárgya a 30 °C-nál 

nem nagyobb hőmérsékletű termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítése. Az MSZ 15285:1998 szabvány, vagy 

azzal egyenértékű műszaki szabályozás alkalmazása alapkövetelmény, tekintettel arra, hogy a 30 °C-nál 

melegebb vízben a metán felszabadulás még intenzívebben következik be. 

Magyarországon többféle gáztalanító berendezés van forgalomban. Az egyik legelterjedtebb az GMT tipusú. 

Főbb jellemzőit a 2.1 Táblázat foglalja össze. (A GMT jelölést követő szám a gázleválasztó vízáteresztő 

képességét jelzi l/perc értékben.) Működési elvét az 2.4 ábra mutatja. A vákuumos működési elv lényege, hogy 

a robbanásveszélyes metánt szabad és oldott formában tartalmazó víz áramlását víz-levegő injektor segítségével 

turbulenssé alakítják, ezzel nyomását nagymértékben lecsökkentve. A gáztartalmú víz szivattyú 

közbeiktatásával a berendezés felső részén lép be, majd tálcákon és terelőlemezeken áramlik lefelé. A 

nagyfelületű tálcákon történő áramlásnál az első fokozatban a szabad metán és az oldott metán egy részét 

tartalmazó gáz-levegő elegy eltávozik a gáztalanító tetején felszerelt –Dawy háló borítású - szellőző csövön. A 

második fokozatban a már csak oldott gázokat tartalmazó víz, vízzáron keresztül, ütközők és csepegtetőtálcákon 

át jut - kiválasztva a még maradék oldott gázt - a gázleválasztó alá épített víztározóba. A berendezésbe friss 

levegő a berendezés alján kialakított légbevezető nyíláson keresztül áramlik. A gázmentesítő berendezésnek a 

víz gáztartalmát legalább „B” fokozatúra kell csökkentenie. 

A gázleválasztót az elszennyeződés függvényében általában évente egyszer takarítani kell. A gázmentesítő 

berendezéseket a szükséges védelmi eszközökkel (villámvédelem, Davy-háló) el kell látni. A berendezés 

működését gazdasági és környezetvédelmi szempontból vizsgálva megállapítható, hogy az értékes metángáz 

ezzel hasznosíthatatlanul szabadon távozik a légkörbe. 
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2.4. ábra. GMT gázmentesítő berendezés működési elve 

2.1. Táblázat. GMT gázmentesítő készülék műszaki jellemzői 

 

Ma már nem építenek, de a régebbi fürdőkben még megtalálhatók az ún. VLV típusú gázleválasztók, illetve a 

fekvőtartályos gázleválasztók. Ezek gázleválasztási hatásfoka nem jó. Nem képesek a termálvíz gáztartalmát a 

fedett térbe való bevezetéshez szükséges 0,8 l/m3 határérték alá szorítani. A fekvőtartályos gázleválasztó 

esetében a tartály belsejében terelő lemezeket helyeznek el. A tartály egyik végén bevezetett gázos termálvíz a 

terelőlemezeknek ütközik. Az ütközések és az irányváltoztatások következtében a gázok jelentős része 

kiválik, amit a tartály tetején elhelyezett csövön keresztül a szabadba engednek. A gáztalanított víz a tartály 

másik oldalán távozik. 

Hasonló elven működik a 2.5. sz. ábrán látható egy függőleges tartályú gázleválasztó. A 2 db egyenként 6,4 

m3-es gázleválasztóba a termálvíz a gázleválasztó felső részébe épített szórófejen keresztül jut. A szórófej a 

termálvizet szétporlasztja, majd a szétporlasztott termálvizet terelőlemezeknek ütközteti. Ezáltal a gáz kiválik és 

a tartály tetején elhelyezett kilevegőző csövön távozik a felesleges gáz. A tartály aljából bukócső segítségével 

veszik ki, és juttatják a vizet a tartály alatt elhelyezett tárolóba, ahonnan nyomásfokozó szivattyúk juttatják a 

gáztalanított termálvizet a fürdő vízellátó rendszerébe. 
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2.5. ábra. Függőleges tartályú gázleválasztó 

A gázmentesítés során a metán hasznosítás egyik lehetséges alternatívája a levegőbe kiszellőztetett 

metángáz előkezelést követő gázmotorban történő elégetése. Az energiahasznosítás hatásfoka így eléri a 

80-90 %-ot, amely termálfürdőt üzemeltető szervezetnél viszonylag kis befektetés mellett jelentős megtakarítást 

képez. Ezzel a biztonsági probléma megoldásával egyben gazdasági előnyökhöz is jut az üzemeltető. 

A technológia alkalmazásával több célt lehet elérni: 

• Csökken a gázkibocsátás, ezzel csökkentve a levegőbe történő káros anyag kibocsájtást 

• A metángáz gázmotorban történő elégetésével villamos energia nyerhető 

• A villamos energia termelés mellett melléktermékként hő szabadul fel, mely a fürdő épületeinek, medencéi 

vizének fűtésére és használati melegvíz (HMV) előállítására használható részben, vagy egészben. 

Az országban már több helyen épültek a fürdőkben gázmotorok. Ezek közül a legjelentősebb a hajdúszoboszlói 

fürdőben épült 1,1 MW teljesítményű gázmotor. Jelenleg még nem megnyugtatóan szabályozott a fürdőben 

megtermelt villamos energia átvétele az áramszolgáltató által, amennyiben a fürdőben felesleg keletkezik. 

Természetesen vannak olyan termálvizes kutak melyek vize fürdésre nem alkalmas, ezek azonban jobbára 

felhasználhatók medencék, illetve épületek fűtésére. Ezt a vizet előírás szerint vissza kell sajtolni ugyanabba 

a vízadó rétegbe, melyből kivételre került. Üreges kőzeteknél ez minden további nélkül lehetséges. Homokkő 

vízadó rétegbe történő visszasajtolás már számos technológiai problémába ütközik (alföldi kutak, pl. Szentes, 

Hódmezővásárhely). Visszasajtoláskor egyre nagyobb nyomás szükséges az idő múlásával és egy idő után a 

réteg már nem fogad magába több vizet. Ennek következtében komoly viták vannak a rentabilitás okán a 

visszasajtolás miatt megnövekedett költségek és a termálvizes fűtés által nyert kedvezőbb fűtési költségek 

tekintetében. 

Abban az esetben, ha a termálvíz a medencékben „elszennyezésre” kerül, úgy már nem kell visszasajtolni, 

elengedhető csapadékvíz csatornán keresztül a felszíni befogadóba. 
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A 2.6. ábrán a Szolnok Tiszaligeti Termálstrand és Élményfürdő kútkertje látható. A kútkertben 2 db termálkút 

található kútházban, 2 db gázleválasztó alatta a víztárolókkal, az elektromos kapcsolószekrény ház és a földbe 

süllyesztett nyomásfokozó gépház a kilevegőző csövekkel. A kútkert kerítéssel körbehatárolt és zárható ajtóval 

ellátott. 

 

2.6. ábra. Kútkert (Szolnok Tiszaligeti Termálstrand és Élményfürdő) 

2. 2.2. Hideg vizes kutak vízelőkészítése 

A felszín alatti vizek rendszerint jelentős mennyiségben tartalmaznak oldott vas-és mangánvegyületeket. Bár 

ezen vegyületeknek közvetlen egészségkárosító hatása nincs, a víz használata közben történő kiválásuk 

esztétikai - tiszta víz átlátszó színe vöröses árnyalatúvá válik- és műszaki problémákat okozhat (lerakódás, 

vezeték elzáródás stb.). Hideg vizes kutak gáztartalma általában nem jelentős. Sajnos a délalföldi kutak egy 

részénél a megengedett értéken felüli arzéntartalom is jelentkezik, amely eltávolítása jelentős költségekkel jár, 

megkérdőjelezve a gazdaságos megtérülés lehetőségét. 

A hideg vizes kutak vas és mangán, esetleg ammónia tartalma meghaladja a határértékeket. 0,3 mg/l–nél 

magasabb koncentrációnál a használati tárgyakon elszíneződést okozhat, amely a korróziós károkon kívül 

esztétikailag is káros. A víz ízvilágát is rontja, jól felismerhető, kellemetlen fémes ízt ad a víznek. 

Amennyiben az oldott vas a felhasználás helyén a levegő oxigénjével érintkezik, sárgásbarnás szennyeződést 

okoz a vízzel érintkező anyagokon, illetve a csővezetékekben is lerakódások keletkezhetnek, vasoxid lerakódás 

(vasiszap) formájában. 

A kútvíz vízösszetételét megvizsgálva kell a szükséges vízelőkészítő eljárást megterveztetni és beépíteni. Az 

2.2. Táblázat a fontosabb vízösszetevők ivóvízre vonatkozó határértékeit tartalmazza. A fürdők, így a 

medencék vízellátására csak ivóvíz minőségű víz használható fel. 

2.2. Táblázat. Fontosabb vízösszetevők ivóvízre vonatkozó határértékei 
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Magyarországi fürdőkben többféle típusú vas-mangántalanító berendezés van üzemben. A víztisztítási 

technológia lényege, hogy a vasat oxidálni kell, hogy szűrhető pelyhek keletkezzenek, melyek 

szűrőberendezés segítségével kiszűrhetők. Az eljárás egyik fajtája, mikor a vízmennyiséggel arányosan 

kálium-permanganát (KMnO4) kerül beadagolásra. Ez a vegyszeres oxidáció vaspelyheket képez, mely a 

szűrőberendezésen át kiszűrhető. A víz fertőtlenítése Nátrium-hypoklorit (NaOCl) vegyszer automatikus 

adagolásával történik. 

A vas és mangántartalom kivonására irányuló vízkezelési technológiát részleteiben jól érthetően mutatja be 

munkájában Ákoshegyi és Németh (2006). Amennyiben a vízben lévő mangán mennyisége a vas 

mennyiségének ötöde, a vastalanítás és a mangántalanítás egy technológiába vonható. Nagyobb mennyiségű 

mangán eltávolítása levegő befúvással és mangán dioxiddal bedolgozott kvarc szűrőrétegen át történik. az 

oxidáció hatására keletkező vas-hidroxidpelyhek egylépcsős szűréssel, egybevont vas és mangánkivonási 

technológia esetén kétlépcsős szűréssel távolíthatók el. Nagy vastartalom esetén ülepítés és egy-, vagy 

kétlépcsős szűrés alkalmazható. A vas és mangántalanítás technológiája a 2.7. ábrán tanulmányozható. 

 

2.7. ábra. Vas és mangántalanítás technológiája Ákoshegyi és tsa (2006) nyomán 

A vastalanítóba a vizet a vízkitermelő telep kútjaiban levő szivattyúk emelik át. A szivattyúk emelőmagasságát 

célszerű úgy megválasztani, hogy az üzemi nyomás tegye lehetővé a víz átáramoltatását a berendezésen. Ennek 

megfelelően a tisztítómű előtt a szükséges nyomás legalább 2 bar. A tisztítómű fő vezetékében áramló vízbe a 

fenti ábrán 3-al jelölt oxidációs egység légsűrítő berendezése sűrített levegőt nyom a nyomáskiegyenlítő 

légüstön keresztül. A kompresszor által szállított levegő mennyisége az érkező vízmennyiség 4-6%-a 

legyen. Az oxidációs folyamat gyorsításához szükséges levegő gyorsan keveredik el a vízzel, és ezt követően 

intenzíven megindul a vízben lévő vas oxidációja. 

A levegő oxigénjével kezelt vízmennyiséget szűrőtartályokra való szétosztás előtt, a vízben felhalmozódott 

fölösleges levegő és a kivált szén-dioxid eltávolítására, légkiválasztó edényen vezetik át. A víz ezután 

vastalanításnál egyrétegű, vas- és mangántalanításnál pedig kétrétegű zárt, nyomás alatti szűrőtartályokba 

kerül. 

A gyorsszűrőként működő tartályokban a szűrőanyag felső rétege 2-3 mm átmérőjű kvarcszemcsékből, az alsó, 

rendszerint mangántalanítás céljára szolgáló szűrőréteg pedig 1-2 mm átmérőjű, mangándioxiddal bedolgozott 

kvarcszemcsékből áll. A nagyobb szemcseszerkezet eredményeként a vas- és mangántalanító szűrési sebessége 

7-8 m/h. A két szűrőréteg vastagsága 1,30-1,60 m közötti. A felső, előszűrő réteg kvarcanyagát gyakran 

fermago szűrőanyaggal keverik. 

Szűrőtartályként normál homokszűrős tartályt is szokás alkalmazni, vagy speciális szűrőtöltetet alkalmaznak 

(CWG típusú vas-mangántalanító). A szűrőben felgyülemlett vasoxid eltávolítása naponta történik a szűréssel 

ellentétes irányban. A szűrőöblítővíz a szennyvízcsatornába vezetendő. A szűrőtöltet állagát évente egyszer 

ellenőrizni kell. Az elhasználódás mértékében a töltetet pótolni, vagy cserélni kell. 



 Vízelőkészítés  

 19  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A szűrők után, a szűrőben szükséges vízborítás biztosítására, a felső szűrőréteg fölötti szintet meghaladó 

magasságú állványcsövet szerelnek fel. Az állványcső után a víz a tisztítómű tisztavízgyűjtő medencéjébe 

folyik, ahonnan a vízmű szivattyúi a hálózatba emelik. 

A vas- és mangántalanító berendezések egyik segédberendezése a kálium-permanganát oldó- és adagoló 

berendezés, valamint a szűrőtartályok vízzel és levegővel való visszaöblítését szolgáló rendszer. E rendszer az 

öblítéshez szükséges vizet nagyobb vastalanítóművekben a tisztavíz-medencéből táplált öblítőszivattyúkkal, a 

levegőt pedig a légbefúvás céljára szolgáló kompresszorral és légtartályból biztosítja. Kisebb vastalanító 

berendezések öblí¬tővizét a hálózati átemelőszivattyúkról való leágazással oldják meg. A segédberendezések 

közé tartozik a csurgalékvizet gyűjtő rendszer, amely a vasiszapot tartalmazó vizet a vastalanító berendezés 

épületén kívül elhelyezett iszapszikkasztóba, a vasiszaptól mentesített vizet a szennyvízcsatorna hálózatba, vagy 

erre célra készített befogadóba vezetik. 

 

2.8. ábra. Szűrőtartályok (cserkeszőlői fürdő) 
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2.9. ábra. Mintavételi csap a szűrőtartály előtt 

Kis teljesítményű vastalanító-berendezésekhez durva szemszerkezetű szűrőanyaggal töltött tartályokat 

alkalmaznak, amelyekbe a kútból kiemelt vizet és a levegőt bevezetik. Így a tartályban megy végbe a 

légbekeveredés, a vaspelyhek kiválása és azoknak a nagy hézagtérfogatú szűrőanyagba való felhalmozódása. 

Ilyen tartályokban nincs szükség a szűrő visszaöblítésére, mert a szűrőréteg igen lassan tömítődik el, és azt 

néhány éves időközökben cserélik. A vastalanítás nyitott gyorsszűrőkkel is lehetséges. 

A szűrőtartályok épületben vagy szabad térben, esetleg félszabad elrendezéssel helyezhetők el. Ez utóbbi 

megoldások esetében a tartályok a fagyveszély elkerülése érdekében külső hőszigeteléssel készülnek, és a 

kezelésükhöz szükséges tolózárakat zárt folyosókban helyezik el. 
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2.10. ábra. Vastalanító berendezés (http://www.hydrobau.hu) 

Levegőztetés 

További vízkezelési feladatokat vet fel, hogy a kezelendő víz oldott oxigéntartalmát szükség szerint növelni, 

ill. a hiányt pótolni kell, annak érdekében, hogy a vízben levő kellemetlen mellékízeket, illetve a szagokat okozó 

gázokat eltávolítsák. A korábbiakban tárgyaltuk, itt hogy a mélységi vizekben esetleg előforduló gázoktól 

(kénhidrogén, metán stb.) a vizet mentesíteni kell. További vízkezelési feladat a vízben levő agresszív 

széndioxidot eltávolítása, a víz savtalanítása. 

A levegőztetés végrehajtása mechanikai eljárásokkal történik. Ezen eljárások lényege, hogy a kezelt vizet 

különböző módszerekkel igen finom, apró cseppekre bontják, s az így keletkezett víz és levegő nagy felületi 

érintkezését folyamatosan és állandóan biztosítják. Az eljárások lehetővé teszik, hogy a vízből a felesleges 

gázok eltávozzanak, illetve ha a víz oxigénhiányos, akkor a levegőből az oxigén a vízbe bejuthasson. 

A technológia eredményessége szempontjából fontos, hogy a berendezés környezetében biztosítva legyen az 

állandó és hatékony légcsere, mind a kivált gáz eltávolítására, mind a friss oxigén utánpótlására. 

Az ismertebb levegőztető mechanikai eljárások: 

• lépcsőzetes csörgedeztetés, 

• szórórózsás permetezés, 

• fúvókás porlasztás, 

• forgókefés levegőztetés, 

• vízszint alatti légbefúvás 

Savtalanítás során az agresszivitást okozó szabad szénsavat (CO2) távolítjuk el a vízből. Az agresszív szénsavat 

tartalmazó víz mind a betonszerkezetekre, mind pedig az acélszerkezetekre korrózív hatású, és másodlagos 

szennyeződést idézhet elő. 
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A savtalanítás történhet: 

• mechanikai módszerekkel (azonos a levegőztetésnél alkalmazott eljárásokkal), 

• kémiai úton (az agresszív szénsav magnézium-, mész stb. vegyületekkel való lekötése). 

Vízlágyítás 

Sok helyen magas a víz CaO tartalma (kemény víz). A víz keménységét német keménységi fokban mérik. (1nk 

= 10mg/l CaO). 

Minősítés: 

• Lágy víz: 0-8 nk, 

• közepesen kemény víz: 8-18 nk, 

• kemény víz: 18-30 nk. 

A vízlágyításra több módszer is alkalmas: A fürdőkben leginkább alkalmazott eljárás az ioncserén alapuló 

vízlágyító készülékek használata, amelyek a kalciumot és a magnéziumot kivonják és nátriummal helyettesítik, 

ezáltal csökkentve a víz keménységi szintjét. 

A vízlágyító berendezés nagy tisztaságú ioncserélő gyantával van feltöltve. A vízlágyítás során a kemény víz 

átáramlik az ioncserélő gyantán, ahol ioncserével megtörténik a vízlágyítás. A berendezés ioncserélő 

gyantatöltete a Kalcium és Magnézium ionokat Nátrium ionokra cseréli. A gyanta töltet egy idő után elveszíti 

vízlágyító kapacitását, ezért regenerálni kell. A regenerálás nagy tisztaságú NaCl oldat felhasználásával 

automatikusan történik. A vezérlő automatika a lágyító gyanta regenerálását a vízfelhasználási szünetben, 

jellemzően éjszakai időpontban végzi. A vízlágyításhoz alkalmazott gyanta egyik tulajdonsága, hogy a 

szemcsék mérete közel azonos. Ez kisebb só fogyasztást így alacsonyabb üzemeltetési költségeket jelent. A 

vízlágyító berendezés a regeneráló só időnkénti pótlásán kívül különösebb karbantartást nem igényel. 

 

2.11. ábra. Ipari vízlágyító berendezés (http://www.aqua-four.hu) 

A kutak kezelt vize a víztárolóba kerül. A tároló feladata, hogy a fürdő egyenetlen vízfogyasztásából adódó 

vízmennyiség ingadozásokat kompenzálja, mintegy tartalék vízmennyiséget képezve, ezáltal biztosítva a 

zavartalan vízellátást. A víztárolók lehetnek előre gyártott, vagy helyszínen készített vasbetonból, műanyagból, 

földbe süllyesztett vagy félig kiemelt kivitelben. A magas építésű tárolók nem jellemzők a fürdők területén. 

Lényeg, hogy a vízzáróságuk és a hőszigetelésük megfelelő legyen. Méretük a kút kapacitásához és a 
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vízigényhez alkalmazkodik. Tisztításukat célszerű negyedévente elvégezni, de ez a vízminőség függvényében 

változhat. 

A földbe süllyesztett kivitelnél a hőszigetelést a föld biztosítja, félig kiemelt tározók esetén a kiemelt részt 

szintén rézsűs földtakarással védik. A tárolókba vízszintérzékelőket építenek, mely által egyik oldalról a kútból 

jövő vízutánpótlás, másik oldalról a fürdő vízellátását biztosító nyomásszabályozók üzeme szabályozható. 

Célszerű konduktív (szondás) vízszintérzékelőket beépíteni, melyek pontos üzemet biztosítanak. Az 

úszókapcsolók üzembiztonsága ennél alacsonyabb, meghibásodási esélyük nagyobb, illetve az úszókapcsolók 

vezetékei nem megfelelő beépítés esetén összegabalyodhatnak. 

Fontos, hogy a tároló anyaga ne idézzen elő vízminőség romlást, a folyamatos vízmozgás révén biztosítva 

legyen, hogy ne keletkezzenek pangó területek. A tározó kiszellőzését biztosítani kell. A zavartalan vízellátás 

érdekében célszerű két víztárolót építeni, így meghibásodás elhárításának ideje alatt, vagy a tároló takarítása 

esetén a másik tároló felveszi az első funkcióját. Ennek megfelelően kell a tárolókhoz kapcsolódó 

csővezetékrendszereket is kialakítani. 

A tárolók takarításakor ellenőrizni kell a tároló állagát. Esetleges repedések, vagy vízszivárgások esetén a 

szükséges javítási, vízszigetelési munkákat el kell végezni. Gyakran alkalmaznak a vasbeton tárolók 

szigetelésére kent vízszigetelést. Fontos a tároló fedlapjának tűző naptól való védelme is, mivel a tárolt víz 

melegedésével növekszik az algásodás és a mikroorganizmusok elszaporodásának veszélye. 

3. 2.3. Vízellátó rendszerek üzemeltetése 

A fürdőlétesítményekben a vízellátó (ivó, használati, termál, stb.) vezetékrendszerek szerepe alapvető, ezért 

szervezett, állandó szakszerű üzemeltetésről és fenntartásáról is gondoskodni kell. A gépek és gépészeti 

rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos ismeretekkel a későbbiekben külön fejezetben is foglalkozunk, itt 

a vízszállítás vonalas infrastruktúrájának üzemeltetési kérdéseit emeljük ki. 

Az üzemeltetési és karbantartási tevékenység szervezésének és végrehajtásának alapja a pontos nyilvántartás. 

Ebbe beletartozik a vezetékek elhelyezkedésének, műszaki adatainak és a mindenkori állapotának pontos 

ismerete. 

Vezetékek és műtárgyaik nyilvántartása. A vezetékek helyszínrajzi elrendezését 1:500, 1:1000, 1:4000, 

1:10000 léptékben célszerű ábrázolni. A részletes nyilvántartásra 1:500 és 1:1000 léptékű szelvények 

alkalmasak, amelyeken a vezetékekkel összefüggő valamennyi idom, szerelvény és műtárgy egyértelműen 

szerepel. Ezeket a szelvényeket naprakész állapotban kell tartani. 

A lefektetett vezetékek magassági elhelyezésének adatait a fektetéskor készített hossz¬szelvény formájában 

tartják nyilván. A nyilvántartási rendszer lehetőleg egyezzék az egyéb közműveknél használtakkal, hogy 

egyesített közműtérkép könnyen legyen készíthető. 

A nyilvántartásnak ki kell terjednie az egyes vezetékszakaszok részletes nyilvántartására is, melyből azok 

átmérője, hossza, anyaga, fektetési éve és az állapotra vonatkozó megállapítások mindenkor megtudhatók. 

Üzemeltetési és karbantartási utasítások: Ezek az utasítások az üzemeltetés, valamint a karbantartás területén 

elvégzendő feladatokat részletezik. A karbantartási technológiai dokumentáció tartalmazza: 

• a végrehajtásért felelős személyt, 

• a rendelkezésre bocsátott létszámot, 

• a végrehajtás időpontját, 

• a végrehajtásról készült bizonylatot, 

• a végrehajtáshoz szükséges anyag és bérigényt. 

A csővezetékek üzemeltetése során célszerű elkészíteni a nyomásviszonyok és csőtörések nyilvántartását, 

ugyanis a rendszer illetve a vezeték teljesítőképességéről a nyomásmérések elemzése adja a legmeggyőzőbb 

képet. 
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A csőhálózat egyik leggyakoribb váratlan hibája a csőtörés, melynek rendszerint két fő oka van: az egyik a 

vezeték anyagával, gyártástechnológiájával illetve a csővezeték létesítésével kapcsolatos. A másik hibaforrás a 

kiváltó okból származik, amely már az üzemeltetés során áll elő (pl. elzáró szerelvények gyors zárása során 

fellépő áramlástechnikai folyadéklengés és annak dinamikai hatása, tömítetlenség miatti talajátázásból adódó a 

nem megfelelő vezeték alátámasztás, talajmozgás stb.) ered. 

A hálózaton előforduló leggyakoribb egyéb sérülések, ill. hiányok: 

• hibás csőkötések (pl. tömítéslazulások), 

• korróziós jelenségek, 

• csövek elfagyása, 

• csőszerelvények hibái, 

• vízelfolyás, 

• víz minősége ellen felmerülő panaszok, stb. 

Mindezek közül rendkívül kellemetlen gazdasági és műszaki következményekkel jár a rejtett vízfolyásokból 

eredő károkozás. 

A hibák felderítésére azonban ma már korszerű műszerek (pl. akusztikus, ultrahangos berendezések, csőkamera 

stb.) állnak rendelkezésre, melyek a vezetékről kiszivárgó víz zörejeit felerősítve, a szivárgási helyeket 

behatárolhatóvá teszik. Ezek a berendezések rendszerint kiegészítő felszereléssel fémes vezetékek 

nyomvonalának, eltemetett csapszekrényeknek felkeresésére is alkalmasak. 

A csatornakamerával az alábbi vizsgálatok végezhetők el: 

• betonkorrózió, gyökérképződés észlelése, 

• exfiltráció, infiltráció megállapítása, 

• csőösszetételek (tokok) tömítettsége, illeszkedése, 

• csatorna lejtési viszonyok regisztrálása, 

• fedés alatti tisztító aknák feltárása, 

• általános állapot meghatározás, 

• új csatorna üzembe helyezésénél állapot meghatározás, 

• legális és illegális bekötések vizsgálata, felderítése. 
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2.12. ábra. akusztikus csővezeték vizsgáló műszer 

 

2.13. ábra. Csatorna vizsgáló műszerkocsi (http://www.drv.hu) 

 

2.14. ábra. Csatornavizsgáló kamerás műszer 

Beszámoló jelentések. Az éves beszámoló jelentésnek tartalmaznia kell a vezetékek üzemeltetése során 

végrehajtott valamennyi tevékenységet. Ismertetnie kell a vízszolgáltatás színvonalának éves alakulását, a 

bővítési és átalakítási munkákat, a vízhiányok jelentkezési körzetét, gyakoriságát és okait, a csőtörések számát 

és megoszlását, valamint mindazokat a jelenségeket, melyek meghibásodáshoz vezettek. 

Önellenőrző kérdések 

1. Csoportosítsa a termálvizeket gáztartalom alapján! 

2. Ismertesse vázlatrajz segítségével a vastalanítás és mangántalanítás technológiáját! 

3. Ismertesse röviden a vízlágyító berendezés működését! 

http://www.drv.hu/
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3. fejezet - Örvényszivattyúk jellemzői 

Az örvényszivattyúk az áramlástechnikai gépek csoportjába tartoznak. 

A szivattyú feladata: 

• cseppfolyós anyag szállítása, valamint 

• a szállított közeg munkavégző képességének (energiájának) növelése (3.1. ábra). 

 

3.1. ábra. Folyadékszállítás örvényszivattyúval (h1: szívómagasság, h2: nyomómagasság, H: szállítómagasság) 

1. 3.1. Örvényszivattyúk működése és típusai 

AZ ÖRVÉNYSZIVATTYÚ MŰKÖDÉSE 

A szivattyú elvi vázlata a 3.2. ábrán látható. 

 

3.2. ábra. Örvényszivattyú elvi vázlata 
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A szivattyú járókereke lapátokkal vannak felszerelve, ezek forgás közben a folyadékra erőt fejtenek ki. A 

folyadék a tehetetlensége folytán, a centrifugális erő hatására középről a kerület felé áramlik, és a járókerékből 

kilépve a csigaházba kerül. Ezáltal nyomáscsökkenés jön létre, ami biztosítja a folyadék folyamatos áramlását. 

A folyadék folyamatos mozgásához az alsó víztér felszínén lévő atmoszférikus nyomás is hozzájárul. 

A folyadék a járókereket elhagyva nagy mozgási energiával rendelkezik. A csigaház bővülő keresztmetszete, a 

diffúzor biztosítja, hogy a folyadékáramlás sebessége csökkenjen. A folyadék mozgási energiájának nagysága 

meghatározza a szükséges nyomómagasságot, ezt a diffúzorral is lehet befolyásolni, ahol a mozgási energia egy 

része nyomási energiává alakul át. 

Az örvényszivattyúk fajtái a járókerék szempontjából: 

• radiális átömlésű (3.3. ábra), 

• félaxiális átömlésű (3.4. ábra) és 

• axiális átömlésű (3.5. ábra). 

A járókerék kialakítása a szállított folyadék mennyiségétől, tulajdonságaitól és a szükséges nyomómagasságtól 

függ: 

• Radiális átömlésű járókereket nagy szállítómagasság esetén alkalmaznak. 

• Félaxiális átömlésű járókereket kis- és közepes nyomásnál alkalmaznak. 

• Axiális átömlésű járókereket nagy folyadékmennyiség szállításánál és kis szállítómagasságnál használnak. 

 

 

3.3. ábra. Radiális átömlésű járókerék (Az animáció forrása: 

http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/CentSziv.htm) 

http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/CentSziv.htm
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3.4. ábra. Félaxiális átömlésű járókerék 

 

3.5. ábra. Axiális átömlésű járókerék 

AZ ÖRVÉNYSZIVATTYÚK CSOPORTOSÍTÁSA 

Az előállított nyomás szerint: 

• kisnyomásúak a 10-15 m emelőmagasság alatti gépek, 

• közepesek a 15-150 méter közöttiek, 

• nagynyomásúak az ezt meghaladó szállítómagasságú szivattyúk. 

A járókerekek száma, elrendezése és kialakítása szerint megkülönböztetünk: 

• egy- és 

• több-járókerekes szivattyúkat. 

Egy járókerékkel rendelkeznek az egyfokozatú szivattyúk, amelyekben egyetlen kerék adja a szükséges 

szállítómagasságot és folyadékmennyiséget. A több-járókerekes szivattyúk kétfélék aszerint, hogy a 

szállítómagasságot kell-e növelnünk vagy a folyadékmennyiséget. Nagy szállítómagasság eléréséhez a 

járókerekeket egymás után sorba kapcsolják, és a folyadék rendszerint vezetőkeréken átjut a következő 
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járókerékbe. Ezek a többfokozatú szivattyúk. Különleges fajtájuk az ellenáramlású szivattyú. Benne két vagy 

több, sorba kapcsolt járókerék egymásnak háttal helyezkedik el. Beépítési változataik különbözők lehetnek: pl. 

egymásnak párosával háttal, azonos fokozatszámú csoportok egymással háttal stb. 

Az egyfokozatú csigaházas szivattyú 

Két főrészből, a tengely csapágyazásából és a hidraulikus elemeket összefogó egységből állnak. A 

tulajdonképpeni szivattyú tehát a csapágyazást magában foglaló bakon foglal helyet (3.6. ábra). 

 

3.6. ábra. Egyfokozatú csigaházas szivattyú 

Az elmondottak megkövetelik a két csapágyfészek, illetve a felerősítő illesztővállak egytengelyűségét. 

Csapágyazásuk rendszerint egységes, de az átviendő teljesítmény és a fordulatszám függvényében - 

típuscsaládon belül - öt-, hatféle nagyságban készülnek. Ritka kivételtől eltekintve gördülőcsapágyak. Közülük 

az egyik a tengelyirányú (axiális) erőt veszi fel, bár erre a célra gyakran külön csapágyat is beépítenek. A 

tengely hajtásoldal felőli részét hengergörgős csapágyazással látják el, hogy az esetleges ékszíj húzását is 

felvehesse. 

A tengelyhajtással ellentétes végére erősítik a járókereket, amelyet a bakra rögzített csigaház vesz körül. 

Tengely felőli oldalán fedél zárja le. E fedélen helyezkedik el a tengelyt a folyadéktérbe bevezető tömszelence. 

Belsejében hüvellyel védik a tengelyt. Idővel tehát csak a kopott hüvelyt kell cserélnünk. A csigaház 

tömszelencével ellentétes oldalát a szívófedél zárja le. Nyílását úgy méretezik, hogy rajta a járókerék ki- és 

beszerelhető legyen. A szívófedélen helyezkedik el a szívócsonk, amelyen át a folyadék a járókerékbe jut. 

Többfokozatú centrifugál szivattyúk 

A többfokozatú szivattyúk olyan nyomások létrehozására alkalmasak, amilyeneket egyfokozatúval 

gazdaságosan, jó hatásfokkal előállítani már nem lehet. Működésük lényege, hogy tengelyükön több, sorba 

kapcsolt járókerék helyezkedik el. A folyadék a vezetőkeréken át jut a következő járókerékbe, tehát az ezek 

létesítette nyomások összegeződnek (3.7. ábra). 
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A soros elrendezésű szivattyúk járókerekeit egymás után fűzik a tengelyre. Így az egyes járókerekek 

tengelyirányú erői összegeződnek, és azokat vagy egy külön erre méretezett csapágy, vagy az úgynevezett 

kiegyenlítő-tárcsa egyensúlyozza ki. Kis szivattyúk kiegyenlítő tárcsa nélkül is készülnek. A 3.8. ábra egy ilyen 

elrendezésű hosszútengelyes szivattyút mutat. 

Az ellenáramlású szivattyúk járókerekeinek felét fordított irányban fűzik a tengelyre. Az axiális erőt tehát 

maguk a járókerekek egyensúlyozzák ki. Ez a cél úgy is elérhető, hogy minden második fokozatot egymással 

szembe fordítanak. Annak ellenére, hogy tengelyirányú erő elvileg nincs, az axiális irányú elmozdulás ellen az 

egyik csapágyban megfogják a tengelyt. Egyenlőtlen áramlás ugyanis előfordulhat. A 3.9. ábrán egy 

többfokozatú búvárszivattyú látható. 
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3.8. ábra. Hosszútengelyes szivattyú 
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3.9. ábra. Többfokozatú búvárszivattyú 

2. 3.2. Örvényszivattyúk üzemi jellemzői 

Valóságos térfogatáram (Q) 

A szivattyún ténylegesen időegység alatt átáramló folyadékmennyiség. A volumetrikus veszteséggel (Qv) 

kevesebb, mint az ideális (Qe) esetben. 

 

Mértékegysége általában: 

 

Valóságos szállítómagasság (H) 

A szivattyún átáramló folyadék energiájának növekedése. Az Euler-turbinaegyenletben szereplő paraméterek, 

de most valóságos mennyiségekkel: 

 

ahol: 



 Örvényszivattyúk jellemzői  

 33  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 = a sebességmagasság, m, 

 = a nyomómagasság, 

h = a geodetikus magasság. 

Természetesen ugyanazt az eredményt kapjuk, ha elméleti szállítómagasságból (He) kivonjuk a 

veszteségmagasságot (hv’) 

 

Manometrikus szállítómagasság (Hm) 

Rendezzük át a valóságos szállítómagasság (H) kifejezését: 

 

A legtöbb esetben a szívó és nyomócső azonos átmérőjű, így (v1 = v2) , továbbá a (h1 = h2), a nyomó és a 

szívócsonk magasságkülönbsége szintén elhanyagolható, így: 

 

Ez az érték nyomásmérővel a szívó és nyomócsonk között mérhető, innen kapta a manometrikus 

nyomómagasság nevet. 

Bevezetett teljesítmény (Pb; Pö; Pt) 

A hajtómotortól a szivattyúnak átadott teljesítmény: 

 

ahol: 

M = nyomaték, Nm 

ω = szögsebesség, 1/s. 

Hasznos teljesítmény (Ph) 

A szivattyúból a folyadéknak átadott teljesítmény. Gyakran nevezzük vízteljesítménynek, ami a térfogatáram, az 

emelőmagasság, a sűrűség és a nehézségi erőtér nagyságának szorzatából tevődik össze: 

 

Hatásfok (η) 

Ha a szivattyúban nem volnának veszteségek, akkor a hasznos teljesítmény és a tengelyteljesítmény egyenlő 

lenne. A hasznos teljesítmény azonban mindig kisebb, mint a tengelyteljesítmény, amit a szivattyú hatásfokával 

fejezünk ki: 

 

A szivattyú tervezés és gyártás fő feladata, hogy ez a hatásfok minél nagyobb értékű legyen. 

Az összhatásfok különböző részhatásfokokból tevődik össze: 

• volumetrikus hatásfok 
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Ahol a volumetrikus veszteség (Qv) a járókerék és a ház közötti résben visszaáramló folyadék térfogatárama. 

• hidraulikai hatásfok 

 

Ahol hv’ a veszteségmagasság, amely három fő részből áll: 

• ütközési veszteség a belépésnél, amiatt, hogy a belépő folyadék sebessége nem pontosan egyirányú a belépő 

éllel, 

• a lapátcsatornán történő átáramláskor keletkező veszteség, valamint 

• a cirkulációs veszteség a kerékből történő kilépéskor. 

• mechanikai hatásfok 

 

Ahol Pmv a csapágysúrlódás és a tömszelencék, valamint egyéb mechanikai érintkezésekkor létrejövő 

veszteségek. 

Így az eddigi hatásfokok szorzata adja az összhatásfokot: 

 

Szokásos még a járókerék oldalfelületén kialakuló folyadékkal történő súrlódási veszteséget, a tárcsasúrlódást 

külön számításba venni. A tárcsán elvesző teljesítmény, P’T. 

A veszteségtényező: 

 

Az eddigi részhatásfokok összegzése után kapjuk: 

 

Szívóképesség (NPSH) 

A szívóképességet, vagyis a belső nyomásesést szokásos NPSH-val (Net Positive Suction Head) jelölni: 

 

ahol: 

ps = a nyomás a szívócsonk középpontjában, N/m2, 

pg = a szállított közeg adott hőfokon érvényes gőznyomása, N/m2, valamint 

- vs = a szívócsonkban lévő átlagsebesség, m/s. 

Kavitáció 
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Ha az abszolút nyomás az áramlás során az ott uralkodó hőmérsékletnek megfelelő telített gőz nyomására (pg) 

csökken, akkor ott a folyadék homogenitása megszűnik, a folyadékban űr (cavus) keletkezik, amit a folyadékból 

kivált gőzök és gázok töltenek ki. A jelenséget kavitációnak nevezik. 

A kavitáció első fázisa az áramló folyadék azon részén lép fel, ahol a nyomás a legkisebb (szivattyúnál a lapát 

belépő éle közelében). Ha áramláskor a gőzbuborékok a telített gőz nyomásánál nagyobb nyomású helyre 

érkeznek, a gőzök lecsapódnak, a buborékok hirtelen összeroppannak (kavitáció második fázisa). Ezáltal az 

érintkező falra (pl. lapátkerék), kis felületre lokalizált több száz bar (esetleg több ezer bar) nyomás hat, 

amelynek következtében szabálytalanul váltakozó nagy frekvenciájú ütések keletkeznek. 

A kavitációs jelenség káros következményei az alábbiakban foglalhatók össze: 

• a kezdeti kavitácíót sustorgó hang, majd felerősödő zörejek jelzik, 

• a kifejlődött kavitációt jellegzetes csattogó, pattogó hang kíséri, a szivattyú vibrál, rezgésbe jön, ami töréshez 

vezethet, 

• kedvezőtlenné válnak a szivattyú hidraulikai jellemzői, 

• csökken a hatásfok és a folyadékszállítás esetleg megszűnik, (a radiálszivattyú jelleggörbéinek hirtelen 

letörése), 

• a gőzbuborékok összeroppanása szerkezetianyag-roncsolást idézhet elő, amit kavitációs eróziónak nevezünk 

(3.10. ábra). 

A kavitáció oka lehet: 

• a nagy helyi áramlási sebesség, 

• a szállított folyadék felmelegedése, 

• nyomáscsökkenés a szívóoldalon, valamint 

• a geodetikus szívómagasság (Hsg) növekedése. 

 

3.10. ábra. Kavitációs erózió 

A kavitáció elkerülésének lehetőségei: 

• az érintett szerkezeti elemeket a kavitációs eróziónak ellenálló anyagból kell készíteni, 

• jó szívóképességű szivattyú megválasztása, valamint 

• a geodetikus szívómagasság helyes megválasztása. 

Jellemző fordulatszám (nq) 
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A vízgépek egyik fontos és általánosan használt típus-jellemzője. Mindig egyszeres beömlésű járókerékre, egy 

fokozatra és névleges pontra értelmezik: 

 

ahol: n = a szivattyú fordulatszáma, 1/min, Q = a névleges folyadékszállítása, m3/s és H = a névleges 

szállítómagassága m-ben mérve. 

Az nq nem mértékegység nélküli mennyiség! 

Fizikai értelmezése: egy olyan elképzelt fordulatszám, amelyen a szivattyú 1m3 vizet 1s alatt 1m magasra emel, 

a legjobb hatásfok mellett. 

Szivattyúk csoportosítása az nq alapján (3.11. ábra): 

• radiális be- és kiömlésű járókerék (nq = 10-38), 

• félaxiális beömlésű és radiális kiömlésű járókerék (nq = 38-80), 

• félaxiális átömlésű járókerék (nq = 80-164), valamint 

• axiális átömlésű járókerék (nq = 164-500) 

 

 

3.11. ábra. Örvényszivattyúk csoportosítása az nq alapján 

3. 3.3. Örvényszivattyúk jelleggörbéi 

A szállítási (fojtási) jelleggörbe a szivattyú által létrehozott nyomásnövekedés, szállítómagasság (H) és a 

szállított térfogatáram (Q) kapcsolatát ábrázoló görbe: 

• Ideális, veszteségmentes esetben a jelleggörbe a szállítómagasság-térfogatáram diagramban egy egyenes. 

• A valóságos és az ideális jelleggörbe eltérése a hidraulikai hatásfokban mutatkozik meg. 
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3.12. ábra. Örvényszivattyúk ideális és valóságos jelleggörbéi 

A 3.12. ábra segítségével hasonlítsuk össze a különböző típusú járókerekekkel rendelkező radiális szivattyúk 

ideális és valóságos jelleggörbéit: 

• A zérus térfogatáramnál lévő nyomásnövekedés kb. 40-70 %-a az ideális esetben adódó értéknek. 

• A hátrahajló lapátozású szivattyú jelleggörbéjének tendenciája hasonlít az ideális jelleggörbéhez, mert 

növekvő térfogatáramhoz csökkenő nyomás tartozik. A hátrahajló lapátozású gép hatásfoka jobb az előrehajló 

és a radiális típusúnál. 

• Az előrehajló lapátozású szivattyút ritkán alkalmaznak, jelleggörbéjének már a tendenciája is eltér az 

ideálistól, nemcsak a számértéke. Általában csak nagyon kis szakaszon emelkedik, majd utána szintén 

növekvő térfogatáramhoz csökkenő nyomásnövekedés tartozik. A hatásfoka általában rosszabb a hátrahajló 

típushoz viszonyítva. És hajlamos instabil járásra. 

A 3.13. ábrán egy hátrahajló lapátozású radiális szivattyú ideális He = f(Q) és valóságos H = f(Q) jelleggörbéi 

láthatók. 

 

3.13. ábra. Hátrahajló lapátozású, radiális szivattyú ideális és valóságos jelleggörbéi 

A két szállítási jelleggörbe eltérését a veszteségek okozzák, amelyek három részre bonthatók: 

• Perdületapadási veszteség, amelynek oka a véges számú lapátszám. A perdületapadási tényezővel lehet 

figyelembe venni. 

• Áramlási veszteségek. Minden olyan súrlódási veszteség a lapátokon és a csigaházban, amelyek az áramlási 

sebesség négyzetével arányosak. 

• Iránytörési veszteségek. Oka a belépő sebesség és a lapát érintőjének szögeltérése. A szivattyú tervezésekor 

egy adott belépési szögre tervezik a lapát belépő élét. Ha a tervezett mennyiségnél több vagy kevesebb a 

mennyiség, akkor a lapát belépő élének érintője és a belépő sebesség szöget zár be. A közeg nekiütközik a 

lapát domború vagy homorú oldalának. Ez veszteséget okoz. Az iránytörési veszteség ezért elvileg zérus a 

tervezési pontban és attól eltérő pontban az eltérés mértékével növekszik. 
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A szállítási (H) (fojtási) görbén kívül a katalógusokban szokásos megadni a szivattyú hatásfokát (η), 

felvett teljesítményét (Pö) és az NPSH vagy szívóképesség görbéket. Ezeket méréssel határozzák meg (3.14. 

ábra). 

 

3.14. ábra. Örvényszivattyú valóságos jelleggörbéi 

Normálpont és tervezési pont 

A 3.15. ábrán látható az örvényszivattyú normálpontjának (N) megadása a szállítási H=f(Q) jelleggörbén. Ennek 

a pontnak a kijelölése a következők szerint történik: 

• megkeressük a legjobb hatásfokú pontot (ηmax) az η = f(Q) jelleggörbén, és 

• felvetítjük a szállítási H=f(Q) jelleggörbére. 

A tervezés során kiindultak egy Q-H tervezési értékből, ezt nevezzük tervezési pontnak. Jó szivattyúk esetében a 

tervezési és a normál pont közel esik egymáshoz, de a legritkább esetben esnek egybe. 

Érdemes megjegyezni, hogy adott szivattyúnak csak egy normálpontja létezik, míg munkapontja, amelyet a 

szivattyú szállítási jelleggörbéjének és a csővezeték jelleggörbéjének metszése jelöl ki, nagyon sok lehet. Ennek 

meghatározásával a következő alfejezetben foglalkozunk. 

 

3.15. ábra. Örvényszivattyú normálpontja 

4. 3.4. Szivattyú és csővezeték közös munkapontja 
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A stabil munkapont 

A munkapontot a szivattyú H = f(Q) fojtásgörbéjének és a csővezeték Hc = f(Q) jelleggörbéjének a 

metszéspontja határozza meg (3.16. ábra). 

 

3.16. ábra. A munkapont 

A munkapont egy egyensúlyi állapotot jelöl, amelyben a szivattyú éppen annyi szállítómagasságot szolgáltat, 

mint amennyit a csővezeték igényel. Az „M” jelű munkapont stabil munkapont, mert bármely kis megzavarás 

után visszatér eredeti helyzetébe. 

Ha valamilyen zavarás következtében a folyadékszállítás QM-ről Q’-re növekszik, akkor a zavarás megszűnte Hc 

> H, vagyis a rendszer szállítómagasság-igénye nagyobb, mint ami rendelkezésre áll. Ennek nyilvánvaló 

következménye, hogy a folyadék lassulni fog. A folyadékszállítás csökken, a munkapont elindul balra, míg az 

eredeti M pontban az egyensúly helyre nem áll (Verba, 1983). 

A labilis munkapont 

Labilis munkapont csak a jelleggörbe visszahajló, un. labilis ágán jöhet létre. Ezért az olyan jelleggörbéket, 

amelynek visszahajló ága van, labilis jelleggörbének nevezik (3.17. ábra). 

 

3.17. ábra. A labilis jelleggörbe 
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Labilis munkapont jön létre, ha a csővezeték jelleggörbe Hc = f(Q) a labilis ágban metszi a szivattyú 

fojtásgörbéjét H = f(Q). Ekkor: Hst > Ho. A labilis munkapont a megzavarás után távolodni igyekszik korábbi 

helyzetétől. 

Önellenőrző kérdések 

1. Ismertesse az örvényszivattyú működését! 

2. Csoportosítsa az örvényszivattyúkat a járókerék szempontjából! 

3. Ismertesse az örvényszivattyúk valóságos térfogatáramát (Q)! 

4. Ismertesse az örvényszivattyúk valóságos szállítómagasságát (H)! 

5. Ismertesse az örvényszivattyúk manometrikus szállítómagasságát (Hm)! 

6. Ismertesse az örvényszivattyúkba bevezetett teljesítményt (Pb; Pö; Pt)! 

7. Ismertesse az örvényszivattyúk hasznos teljesítményét (Ph)! 

8. Ismertesse az örvényszivattyúk összhatásfokát (η)! 

9. Ismertesse az örvényszivattyúk volumetrikus hatásfokát (ηv)! 

10. Ismertesse az örvényszivattyúk hidraulikai hatásfokát (ηh)! 

11. Ismertesse az örvényszivattyúk mechanikai hatásfokát (ηm)! 

12. Ismertesse az örvényszivattyúk tárcsasúrlódását! 

13. Ismertesse az örvényszivattyúk szívóképességét (NPSH)! 

14. Ismertesse az örvényszivattyúk kavitációs jelenségét! 

15. Ismertesse az örvényszivattyúk kavitációs jelenségének káros következményeit! 

16. Ismertesse az örvényszivattyúk kavitációs jelenségének elkerülési lehetőségeit! 

17. Ismertesse az örvényszivattyúk jellemző fordulatszámát (nq)! 

18. Csoportosítsa az örvényszivattyúkat a jellemző fordulatszám (nq) alapján! 

19. Rajzolja le, és ismertesse az örvényszivattyúk ideális és valóságos jelleggörbéit! 

20. Ismertesse a normálpont fogalmát! 21. Ismertesse a tervezési pont fogalmát! 

21. Ismertesse a munkapont fogalmát! 23. Rajzolja le, és ismertesse a stabil munkapontot! 

22. Rajzolja le, és ismertesse a labilis munkapontot! 
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4. fejezet - Örvényszivattyúk 
üzemviteli kérdései 

A fejezet célja, hogy megismerkedjünk az örvényszivattyúk legfontosabb üzemviteli kérdéseivel, amelyek 

ismerete szükséges azok üzemeltetésének megértéséhez. 

Ennek érdekében a fejezet tartalma a következőket foglalja magába: 

• szivattyúk indítása, 

• szivattyúk hajtása, 

• szivattyúk soros és párhuzamos kapcsolása, valamint 

• szivattyúk szabályozása. 

1. 4.1. Szivattyúk indítása 

A szivattyúk indításának külső és belső feltételei vannak. 

A csővezetékre kapcsolt szivattyúk indításának külső feltételei három csoportba sorolhatók. 

E feltételek első nagy csoportja általános gépészeti jellegű. A szivattyú és hajtógépének csapágyait kellően el 

kell látni kenőanyaggal stb. A kenőanyag és a kenés módjának kiválasztására a gyártómű előírásai, ill. a 

gördülőcsapágy katalógusok irányadók. 

A külső feltételek második csoportja már hidraulikai jellegű. Meg kell arról győződni, hogy a 

szívóvezetékbe sehol levegő nem törhet be és a szivattyút a szívóvezetékével együtt a szállítandó folyadékkal fel 

kell tölteni. Erre azért van szükség, mert egy örvénygép csak akkor szívhat fel folyadékot bizonyos mélységből, 

ha a gép már eleve hozzáfolyással dolgozik, vagy ún. bemerített kivitelről van szó. A szivattyú feltöltéséhez 

gyakran csappal (szeleppel) elzárható töltőtölcsér szolgál és az egyes lépcsők, ill. a csigaház legmagasabb 

helyén légtelenítő csapok találhatók. Ebben az esetben a szívóvezeték elejére - ahol a folyadék a szívóvezetékbe 

belép - visszaömlést megakadályozó lábszelepet kell beépíteni (4.1. ábra). Ha nincs beépítve lábszelep, akkor a 

szivattyú legfelső pontjához csatlakozó vákuumszivattyúval légtelenítjük a gépet, ill. szívatjuk fel a folyadékot. 

A nyomóoldali elzáró szerkezetet természetesen ilyenkor el kell zárni. Hozzáfolyással dolgozó szivattyú 

feltöltéséhez elegendő a szívóoldali elzáró szerkezetet kinyitni. 

 

4.1. ábra. Lábszelep szívókosárral 

A szivattyú vízzel való feltöltése különféle automatikus légtelenítő berendezésekkel is megoldható. Előfeltétel 

azonban, hogy a nyomócsövön légbeáramlást gátló tolózár vagy visszacsapó-szelep legyen, továbbá a szívóoldal 

és a tömszelence jól zárjon. A légtelenítő berendezés egyszerű szerkezete a dugattyús vagy membrános 

kéziszivattyú. 

A belsőégésű motor kipufogógázának mozgási energiáját használja fel légtelenítésre az injektoros berendezés 

(4.2. ábra). 
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4.2. ábra. Injektoros légtelenítő. 1. megkerülő vezeték, 2. injektor, 3. szelep, 4. légtelenítőcső 

A vízgyűrűs (oldalcsatornás) szivattyú is összeépíthető a főszivattyú szívóterével légtelenítés céljából. 

Indítótartályos szivattyú 

A szivattyúház állandó vízfeltöltésére a berendezésben nincs sem láb-, sem visszacsapó szelep. Szívótartálya 

azonban legalább olyan nagy, hogy a szívócsőbe zárt levegő ne érje el a tartály alsó csonkját. Ha a víz eléri a 

szívótartály tetejét, csillapítócső vezeti át a légtéren, hogy sok levegő ne keveredhessék a vízzel. A 

nyomóoldalon akkora víztartályról kell gondoskodni, hogy a megállás után a visszafolyó víz a szívótartályt 

teljesen megtölthesse (4.3. ábra). 

 

4.3. ábra. Indítótartályos szivattyú 

A szivattyút nem szabad szárazon, tehát folyadékkal való feltöltés és légtelenítés nélkül indítani. Az ilyen 

indítás a szivattyút esetleg azonnal súlyosan megrongálja, mert belső alkatrészei súrlódhatnak, és felmelegedve 

berágódhatnak. Csak olyan gépek indíthatók szárazon, amelyeknél a gyártómű ezt külön megengedi! 

Tengelytömítések feladata: 

• a vízgépen belüli, a légkörinél nagyobb nyomású folyadék kiáramlását megakadályozni, vagy 

• meggátolni a külső levegő beáramlását. 

A vízgépekben két fajta tengelytömítés szokásos: 
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• a tömszelencés és 

• a csúszógyűrűs. 

A tömszelence tömítések az utánállítható tömítő erőt adó tömítések csoportjába tartoznak. A tömítendő 

tengelyre ható, radiális irányú fajlagos nyomóerőt a tömszelence üregbe helyezett tömítés axiális irányú 

összenyomásával keltjük. 

A tömítőanyag megválasztása elsősorban a tömítendő közeg fajtája és hőmérséklete szerint történik. A 

tömítőanyagok egy része a kenőanyagot tárolja és üzem közben viszonylag lassan kibocsátja. 

A tömszelence tömítéseknek általában nagy a súrlódási ellenállásuk és ennél fogva kopásuk is, ezért az után 

állíthatóságukról gondoskodni kell (4.4. ábra). 

 

4.4. ábra. Tömszelence 

A csúszógyűrűs tömítések a forgó tengelytömítések csoportjába tartoznak. A csúszógyűrűs homloklap tömítés 

két különböző nyomású tér között tömít a tengelyre merőleges, axiális felületen. 

A konstrukció előnye, hogy kizárja a tengely palástjának kopását, mivel a tömítő hatás nem a tengely felületén 

jön létre (62. ábra). 

 

4.5. ábra. Csúszógyűrűs tömítés 

Felosztásuk a funkciótól és gyártótól függően igen sokféle lehet. 
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A csúszófelületek működési elve alapján megkülönböztetünk hidrosztatikus, hidrodinamikus és a kettő 

kombinációjával készült hidrosztatikus-hidrodinamikus csúszógyűrűs homloklap tömítéseket. 

Hidrosztatikus tömítésről akkor beszélünk, ha kenő-, hűtő-, vagy zárófolyadékot juttatnak nyomással furatokon 

vagy körhornyon keresztül a csúszófelületre. 

Azokat a tömítéseket, amelyeknek a csúszófelületén olyan kivágásokat készítenek, amelyek a forgás hatására 

hidrodinamikus nyomást és kenőfilmet alakítanak ki, hidrodinamikus csúszógyűrűs tömítéseknek nevezzük. 

Az előbbiekben leírt két tömítésfajta egyesítésével alakítható ki a kombinált hidrosztatikus- hidrodinamikus 

csúszógyűrűs tömítés. 

A csúszógyűrűs tömítések felhasználás szempontjából igen sok jó tulajdonsággal rendelkeznek, ami széles 

felhasználási lehetőséget biztosít számukra: 

• a tömítendő tengelyméret d = 5...500 mm között változhat, 

• a maximális nyomás elérheti az 500 bar-t, 

• hőmérséklettartománya -200 °C-tól +450 °C-ig terjed, és 

• a csúszási sebességtartomány akár 100 m/s is lehet. 

A csúszógyűrűs tömítéseknél csak kivételes esetekben alkalmaznak tiszta fém anyagpárosítást, mert a 

felületeket ritkán választja el egymástól hidrodinamikus kenőfilm, és a felületek érintkezésére mindig számítani 

kell. 

A fém-fém anyagpárosítás a nagyobb súrlódási tényező, a berágódási veszély és a termikus repedések 

képződése miatt nem vált be. 

Különleges esetekben, pl. erősen abrazív folyadékok tömítésénél, kemény karbidok vagy fémbevonatú 

csúszófelületeket használnak. 

Olaj tömítésére grafittartalmú edzett acél - öntöttvas vagy színesfém - anyagpárosítást alkalmaznak. 

A csúszógyűrűs tömítések legtöbbjénél műanyag vagy szénkerámia gyűrűt párosítanak fémoxid vagy 

karbidgyűrűvel. 

A gép indítása előtt gondosan meg kell nézni a nyomóvezetékbe épített elzárószerkezet állását. Az indítás 

ideje alatt a saját és a szivattyú tömegeit gyorsító hajtógép már ezért is túl van terhelve, nincs értelme tehát, 

hogy hidraulikai okokból kifolyólag fölöslegesen még külön is terheljük azt. A kis jellemző fordulatszámú 

gépek hajtásához szükséges teljesítmény akkor a legkisebb, ha a gép folyadékszállítása zérus: Q=0. Ezeket a 

gépeket tehát úgy kell indítani, hogy a nyomóvezetékbe épített elzáró szerelvény zárva legyen, mert különben a 

villamos hajtógépet úgy túlterhelhetjük, hogy az tönkre is mehet. A nagy jellemző fordulatszámú gépeket éppen 

fordítva, teljesen nyitott nyomóoldali elzárószerkezettel kell indítani, mert ebben az esetben a zárt tolózárral 

indítás jelent erős túlterhelést. 

A külső feltételek harmadik csoportjába a hajtógéppel kapcsolatosak sorolhatók. Minden hajtógépnek 

megvannak a maga sajátos indítási feltételei, amelyeket ki kell elégíteni. Amennyiben a hajtógép és a szivattyú 

közé közlőművet építettek be, az indítási feltételek kielégítését természetesen erre is ki kell terjeszteni. Ilyen 

közlőmű beépítését indokolhatja a hajtógép és a szivattyú fordulatszámának különbözősége, vagy éppen az 

indítás kérdései: pl. a hajtógép indítónyomatéka túl kicsi ahhoz, hogy a gépcsoportot fel tudja gyorsítani. 

Ilyenkor oldható és üzem közben bekapcsolható tengelykapcsolóra feltétlenül szükség van és indításkor ennek 

kikapcsolásáról nem szabad megfeledkezni. 

A szivattyú indításának belső feltétele a berendezés statikus terhelőmagasságának (Hst) és a szivattyú 

üresjárási szállítómagasságának (Ho) viszonyában jelentkezik, amit az előző fejezetben már tárgyaltunk: 

 

2. 4.2. Szivattyúk hajtása 
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Az örvényszivattyúk hajtása történhet villamos motorral vagy belsőégésű motorral. 

Villamos motorral történő hajtás 

Az örvényszivattyúk hajtására leggyakrabban villamos motorokat használnak (4.6. ábra). Ahol villamos energia 

nem áll rendelkezésre, a belsőégésű, főképpen dízelmotorokat alkalmazzák. 

 

4.6. ábra. Örvényszivattyú hajtása villamos motorral 

A szivattyúk a következő villamos motorokkal üzemeltethetők: 

• rövidre zárt forgórészű, aszinkron indukciós; 

• csúszógyűrűs, aszinkron indukciós; 

• kollektoros indukciós; 

• szinkron motorok és 

• egyenáramú motorok, valamint 

• különleges kapcsolású villamos hajtások. 

A kis és közepes teljesítményű szivattyúk működtetésére leggyakrabban a rövidre zárt forgórészű, 

indukciós motorokat használjuk. A nagyobb teljesítményű szivattyúkat az e kategóriába tartozó motorok 3 

vagy 6 kV feszültséggel üzemeltetik. Alkalmazásuk egyszerű automatizálási kapcsolásokra ad módot, különösen 

akkor, ha a közvetlen indítást a hálózati viszonyok is megengedik. A rövidre zárt forgórészű indukciós motorok 

nyomatékgörbéje kielégíti az örvényszivattyúk hajtása megkívánta feltételeket. 

A kis jellemző fordulatszámú centrifugál szivattyú zárt tolózár vagy visszacsapó szelep melletti indításkor csak 

kis forgatónyomatékot igényel. Ezt a rövidre zárt indukciós motor indítónyomatéka meghaladja (4.7. ábra). 

Az örvényszivattyúk elméleti hajtási jelleggörbéje parabola, mert a hajtónyomaték a fordulatszám négyzetével 

arányos (64. ábra): 

 

ahol: C arányossági tényező, a valóságos nyomatékgörbe és az elméleti parabola közötti egyenlőség 

helyreállítását magában foglaló korrekciós tényezőket tartalmazza. 
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4.7. ábra. Az aszinkronmotor és a centrifugál szivattyú nyomatékgörbéje 

A gyorsítás vége felé a szivattyú nyomatéka növekszik ugyan, de az egész indítási idő alatt a motor 

forgatónyomatéka nagyobb, mint a szivattyú nyomatékfelvétele. A gépcsoport tehát elég rövid idő alatt 

felgyorsul a névleges fordulatszámra. 

A diagramba ugyanilyen léptékkel rajzoltuk be a centrifugál szivattyú nyomatékgörbéjét - Msz = f(n), és a motor 

nyomatékgörbéjét - Mmot = f(n). Az ábra jól mutatja, hogy a motor forgatónyomatéka jóval nagyobb, mint a 

szivattyú által igényelt nyomaték, Msz = f(n). 

A görbék alatti területek arányosak a motor által leadott és a szivattyú gyorsításához szükséges teljesítménnyel. 

A két terület közötti különbség arányos a motorból és a szivattyúból álló gépcsoport gyorsításához 

rendelkezésre álló teljesítménnyel. 

Az örvényszivattyúk valóságos jelleggörbéje a zérus fordulatszámhoz közeli értékeknél eltér a parabolától. Ez 

egyrészt a súrlódási veszteségekkel, másrészt a forgó tömegek gyorsításával magyarázható. Amint a 

fordulatszám közeledik a névlegeshez, csökken a csapágysúrlódás aránya, mert nő a forgórész 

folyadéksúrlódása által igényelt nyomaték. A forgórész úgynevezett tárcsasúrlódási vesztesége a névleges 

nyomatéknak mintegy 2-10%-a. 

A zárt nyomócsővel indított centrifugál szivattyúk nyomatékfelvétele a névleges 25 - 35 %-a. Nagyobb 

jellemző fordulatú szivattyúknál ennél nagyobb érték is előfordulhat. Ha zárt visszacsapó szeleppel indítunk, az 

kb. a névleges fordulat 75%-ánál nyílik ki, miközben a szivattyú forgatónyomatéka fokozatosan emelkedik a 

névleges értékéig. Ha a centrifugál szivattyút nyitott nyomóvezetékkel indítjuk, és nincs visszacsapó szelep, a 

nyomatékigény már zérus fordulattól kezdve meredekebben emelkedik. 

A félaxiális átömlésű és szárnylapátos szivattyúk nyomatékgörbéje a centrifugál szivattyúkéhoz képest jóval 

meredekebb. Az axiális gépek - ha zárt nyomószeleppel indítjuk őket - már a névleges fordulatszám elérése előtt 

túllépik a névleges nyomatékot. Ezért ezeket csak megcsapolásos szabályozással indíthatjuk. 

Az indukciós motorok használata gazdaságos, mert hatásfokuk a nagyobb teljesítménytartományon belül is 

csaknem állandó értékű marad. 

Amennyiben a hálózat terhelhetősége nem teszi lehetővé a rövidre zárt forgórészű motorok indítását, 

csúszógyűrűs motorokat alkalmazunk. Az indító ellenállás fokozatait önműködően vagy kézi úton kapcsoljuk, 

ami által az indítási áramerősség a névlegeshez közel álló értékre csökken. Indítónyomatékuk nagyobb, mint a 

rövidre zárt forgórészű motoroké, de indítási áramerősségük kisebb. Segítségükkel a fordulatszám a névleges 

80%-áig csökkenthető. 

A szivattyú folyadékszállítását mind fel-, mind lefelé a kollektoros és repulziós motorokkal tudjuk folyamatosan 

szabályozni. E gépek indítónyomatéka rendkívül nagy, de sokkal drágábbak is, mint az egyéb rendszerű 

villamos motorok. 

A nagyobb - 500 kW feletti - teljesítményt igénylő örvényszivattyúkat szinkronmotorral üzemeltetjük, ha 

a gép terhelése állandó, és fordulatszámát sem kell változtatnunk. Fordulatszámuk állandó, nem függ a terhelés 

változásától, csupán a pólusszám és a hálózati frekvencia függvénye. A szinkron motorok egyben a hálózat 

teljesítménytényezőjének javítására is alkalmasak. Gerjesztési áramuk beállításával ugyanis befolyásolható a 

hálózati teljesítménytényező, sőt a cosφ = 1 érték is elérhető. 
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A szinkronmotor természetesen drágább, mint az aszinkron. Szerkezete bonyolultabb, és kezelése is nehezebb. 

A mellékáramkörű egyenáramú motorokkal a fordulatszám folyamatosan, fokozat nélkül, széles határok között 

szabályozható. 

Különleges villamos hajtások. Leggyakrabban a Scherbius-, a Leonard- és Kramer-féle kapcsolást 

alkalmazzák. Számottevő üzemi előnyeik ellenére elterjedésük még várat magára, egyrészt mert drágák, 

másrészt mert bonyolultak. Újabban a tirisztoros egyenáramú hajtások kerültek előtérbe, mivel nem 

tartalmaznak mozgó alkatrészt, igen üzembiztosak és a különleges kapcsolásoknál olcsóbbak. 

A kisebb szivattyúmotoroknál a frekvenciaváltók is szóba jöhetnek, mint gazdaságos fordulatszám-

szabályzók. 

Belsőégésű motorral történő hajtás 

A hordozható szivattyúk üzemeltetése elsősorban belsőégésű motorokkal oldható meg. Ilyen szivattyúk az 

öntözésre, a belvízvédelemre és az árvízvédelemre használatos berendezések. Ezek vagy közvetlenül 

(tengelykapcsolón át) vagy fogaskerekes hajtóművek közbeiktatásával, ritkábban szíjhajtással működtetik a 

szivattyúkat. A 4.8. ábra egy közvetlen a benzinmotor tengelyére szerelt szivattyút mutat. 

 

4.8. ábra. Örvényszivattyú hajtása benzinmotorral 

A benzinmotoros kisebb aggregátok röpsúlyos tengelykapcsolóval kerülnek forgalomba. Csakis így érhetjük el, 

hogy az alacsony fordulatszámon (amikor a benzinmotor nyomatéka kicsi) a szivattyú ne fékezze a motort az 

üzemi fordulatszám kialakulásában. 

A nagyobb teljesítményű szivattyú aggregátoknál szinte kizárólag dízelmotort használnak. 

3. 4.3. Szivattyúk soros és párhuzamos kapcsolása 

Szivattyúk soros kapcsolása 

Soros üzemre akkor kerül sor, ha a kívánt szállítómagasság a rendelkezésre álló szivattyúk egyikével sem 

állítható elő. 

A 4.9. ábra két szivattyúra mutatja be a soros kapcsolást. Legyen két olyan szivattyúról szó, amelyek 

jelleggörbéje SI és SII. 

Soros kapcsolásban SI nyomócsonkja után az elzárószerkezettől a folyadékot az SII szívócsonkjához vezetik. A 

kapcsolási vázlatból nyilvánvaló, hogy az egyik gépen átáramló folyadék a másikon is áthalad, Vagyis a két gép 

folyadékszállítása minden pillanatban azonos, mondjuk Q. Belátható az is, hogy az SI gép H1 szállítómagassága 

után a folyadék az SII gépben a H2 szállítómagasságát is megkapja, vagyis a két gép együtt úgy viselkedik, mint 

egy olyan gép, amelynek szállítómagassága bármely Q folyadékszállításnál megegyezik a gép ugyanezen Q-hoz 

tartozó és H1 és H2 szállítómagasságainak összegével: 
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4.9. ábra. Szivattyúk soros kapcsolása 

A soros kapcsolásnál a két szivattyú közös jelleggörbéje csak addig tart, ameddig a kisebb mennyiséget 

szállító szivattyú, SI zérus szállítómagassággal képes folyadékot szállítani. Ennél nagyobb térfogatáramok estén 

már a másik szivattyú turbinaként működteti az SI szivattyút. 

Szivattyúk párhuzamos kapcsolása 

Párhuzamos kapcsolásban (4.10. ábra) a két gép önállóan szív és miután a H szállítómagasságot mindkét gép a 

rajta átömlő Q1, ill. Q2 folyadékmennyiségnek átadta, a két folyadékszállítás azonos H-nál összeadódik: 

 

 

4.10. ábra. Szivattyúk párhuzamos kapcsolása 

Párhuzamos kapcsolásnál szintén van korlátja a közös jelleggörbének. Az SI szivattyú üresjárási nyomásánál 

nagyobb nyomású szakaszon nem tudnak együtt dolgozni, mert akkor az SII, a nagyobb szivattyú már visszafelé 

nyomja a folyadékot a kisebben. Ez a szivattyúk tönkremenetelét is eredményezheti. 

Kapcsoljunk párhuzamosan adott C jelű (4.11. ábra) jelleggörbéjű csővezetékre egymás után több azonos 

jelleggörbéjű szivattyút. 

A 4.11. ábrán jól megfigyelhető, hogy egy-egy új gép bekapcsolásával az egyes gépek munkapontjai hogyan 

változtatják helyüket (AI, AII, ... stb.), míg ugyanakkor a vízszállításuk csökken (QI, QII, QIII ... stb.). Minél több 

gép jár tehát párhuzamos üzemben, az egy-egy gépre eső folyadékszállítás annál jobban csökken. A munkapont 

vándorlásával a hatásfokcsökkenés is megfigyelhető, ami az üzem gazdaságosságát rontja. 
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Ezért rendszerint három-négy szivattyúnál többet nem érdemes párhuzamosan kapcsolni. 

 

4.11. ábra. Több azonos szivattyú párhuzamos kapcsolása 

4. 4.4. Örvényszivattyúk szabályozása 

Az örvényszivattyúk szabályozása a következő módszerekkel történhet: 

• szabályozás fojtással, 

• szabályozás fordulatszám-változtatással, 

• szabályozás az előperdület változtatásával, 

• szabályozás lapátszög változtatással, 

• szabályozás megcsapolással és 

• szakaszos szabályozással. 

A fürdők üzemeltetése során leggyakrabban fojtással, fordulatszám-változtatással és szakaszos 

szabályozással találkozunk. A következőkben ezek bemutatására szorítkozunk. 

SZABÁLYOZÁS FOJTÁSSAL 

A legegyszerűbb szabályozási módszerhez jutunk, ha a szivattyú nyomóvezetékébe egy szelepet, tolózárat vagy 

bármilyen folyamatosan állítható elzárószerkezetet építünk be. Ennek a szerkezetnek fokozatos elzárásával, a 

szivattyút fojtva, tetszőleges folyadékszállításra állhatunk be Q = 0 és Q = Qmax között. 

A fojtással kapcsolatos energiaveszteségeket a 4.12. ábra szemléltető módon mutatja. 
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4.12. ábra. Fojtásos szabályozás 

Az ábrán az η = f(Q) hatásfokgörbe is megtalálható. Teljesen nyitott tolózárnál legyen a munkapont az „A” 

pontban. Ez a pont az „N” normálponttól jobbra fekszik, és a hozzá tartozó folyadékmennyiség QA. Csökkentsük 

fojtással ezt a mennyiséget a Q1 értékre. A szivattyú jelleggörbéje nem változik meg, de a csővezetéké a 

fojtással fellépő tetemes veszteségek következtében meredekebb lesz, vagyis a munkapont a szabályozás 

folyamán elindul az „N” normálpont felé, majd azon keresztül eljut a „C” pontba, amelyhez a kívánt Q2 

mennyiség tartozik. Ha a hatásfokgörbét megnézzük, akkor azt tapasztaljuk, hogy a szivattyúhatásfok alig 

változott. 

Ez azonban nem a szabályozás gazdaságosságát támasztja alá, hanem csak annak a következménye, hogy 

egyrészt a hatásfokgörbe kedvezően lapos, másrészt az „A” és „C” pontok az „N” normálponttól közel 

egyforma távolságban vannak. Nagyon helytelen lenne azonban e szabályozási mód gazdaságosságának 

vizsgálatát egyedül a gép hatásfokának figyelembevételére szűkíteni és ebből végső következtetéseket levonni. 

Az eddigiek folyamán ugyanis csak a szivattyú belső veszteségeit vettük figyelembe, és nem törődtünk azzal, 

hogy maga a fojtás milyen veszteségekkel jár, amelyeket azonban szintén a szivattyúnak kell fedeznie. Az ábrán 

vonalkázás emeli ki azokat a metszékeket, amelyek a fojtással kapcsolatban fellépő áramlási veszteségek 

nagyságát adják. Külön kiemeltük a Q1 , ill. Q2 térfogatáramokhoz tartozó metszékeket. Így a szabályozás után 

nyert Q1 folyadékmennyiségnél az NB metszék adja léptékhelyesen e veszteségek nagyságát. Ha ezt a H1 

szállítómagasság értékével összehasonlítjuk, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy gazdaságosságról szó sem lehet. 

Még szembetűnőbb lesz a kép, ha a fojtási veszteségeket a szivattyú veszteségeihez számítva határozzuk meg, 

vagyis a szabályozott gép hatásfokát és hatásfokgörbéjét. Az így kapott görbe az ábra ηf0 = f(Q) görbéje. Az ábra 

szerint a Q1 folyadékmennyiségnél eszerint a hatásfok eredeti értékének mintegy 60%-ára esett le, ami még egy 

jó szivattyúnál is csak kereken 50%-os hatásfoknak felel meg. Gazdaságos működtetés így szóba sem jöhet. 

Minél laposabb a H = f(Q) jelleggörbe, annál kisebbek természetesen ezek a fojtási veszteségek, ami azt jelenti, 

hogy minél nagyobb a jellemző fordulatszám, annál kedvezőtlenebb a fojtás használata. Nagy jellemző 

fordulatszámú gépeket fojtva, a hajtó motorokat annyira túlterhelhetjük, hogy a különben helyesen méretezett 

gépek esetleg tönkre is mehetnek. 

Üzemviteli szempontból gazdaságtalan volta mellett viszont igen nagy előnye a fojtásos szabályozásnak az, 

hogy nagyon egyszerű és „más okból is szükséges” berendezéseket kíván csak, továbbá, hogy igen könnyen 

kezelhető és különösebb szaktudást nem igényel. További előny lehet még az is, hogy a szükséges szabályozás 

gyakorisága és a más szabályozási módokhoz szükséges beruházási költségek nagysága miatt esetleg mégis a 

fojtásos szabályozás a leggazdaságosabb. 

Gazdaságosság szempontjából valamivel enyhébben ítélhetjük meg a fojtásos szabályozást akkor, ha a 

szivattyú olyan folyamatba épült be, ahol a szállított közeget melegíteni is kell. A fojtási veszteségek ugyanis hő 

formájában jelennek meg, és a melegítés folyamán ennyivel kevesebb hőt kell a folyadékkal közölnünk. 

Természetesen ez egy igen drága fajtája a hőtermelésnek, mert a szivattyú nem egy olcsó berendezés, és az 
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elektromos árammal termelt hő is közel háromszor olyan drága, mint a gázzal, olajjal, vagy szénnel közvetlenül 

termelt hő. 

A fojtásos szabályozás tehát igen egyszerű, de üzemviteli szempontból általában gazdaságtalan 

szabályozási mód. 

SZABÁLYOZÁS FORDULATSZÁM-VÁLTOZTATÁSSAL 

A fojtásos szabályozás legnagyobb hátránya az eredő hatásfok romlása. A szabályozás gazdaságossága 

lényegesen javítható, ha sikerül a fojtási veszteségeket kiküszöbölni. 

A 4.13. ábrán tekintsük adottnak, a szivattyúnak nA fordulatszámhoz tartozó jelleggörbéjét és a csővezeték „Cs” 

jelleggörbéjét. Ezekkel az „A” munkapont és a hozzá tartozó folyadékszállítás QA is ismert. A szükséges 

térfogatáram QB, amely egy kisebb térfogatáram megvalósítása. 

 

4.13. ábra. Fordulatszám-szabályozás 

Ha nem fojtunk, akkor a csővezeték jelleggörbéje a szabályozás folyamán nem változik meg, vagyis QB-hez a 

„B” munkapontnak kell tartoznia. Ez viszont azt jelenti, hogy a gép fordulatszámát nA-ról nB-re kell csökkenteni. 

A szivattyút tehát fordulatszám-változtatással szabályozzuk. 

Igen gazdaságos szabályozáshoz jutunk, ha a szivattyút hajtó motor fordulatszáma gazdaságosan 

változtatható. Az ábrán felrajzolt kagylódiagram azt mutatja, hogy a szabályozás folyamán a gép hatásfoka 

mennyire változott. A kiindulás „A” munkapont a normálpont közelében volt, ekkor a szabályozás után, 

fordulatszám-változtatást alkalmazva, a gép hatásfoka kevésbé változik, mint fojtás esetén. Várhatóan a gép 

hatásfoka a szabályozás után jobb, mint a fojtásos szabályozás esetén („B”). 

Ezt az igen kedvező képet természetesen rontja a hajtógép hatásfokváltozása. Ahhoz, hogy a fordulatszám-

változtatás segítségével végrehajtott szivattyúszabályozást gazdaságosnak minősítsük, feltételként az is hozzá 

tartozik, hogy a fordulatszám-változtatás során a hajtógép jó hatásfokának is meg kell maradnia. 

SZAKASZOS SZABÁLYOZÁS 

A szabályozási eljárások között vannak azonban olyanok is, amelyeknél a szabályozott mennyiség csak 

fokozatokban, lépcsőkben, változtatható meg. Az ilyen jellegű szabályozásokat szakaszos szabályozásnak 

nevezzük. 

A gépegységek be- és kikapcsolásával végrehajtott szabályozás nem folytonos szabályozás, hiszen itt a 

szabályozás ugrásokban történik. Az ugrás a szivattyútelep folyadékszállításában jelentkezik, és az nyilván ott 

engedhető csak meg, ahol vagy a fogyasztás is ingadozó - ez igen ritka - vagy a folyadék tárolására is lehetőség 

van. A szivattyút időszakosan tartjuk üzemben, az üzemidő lépcsőzésével, a gép be- és kikapcsolásával 
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szabályozunk. Ilyen esetben a szivattyú folyadékszállítása az üzemelés időszakában nem változik. Ez azt jelenti, 

hogy jól választott szivattyú és hajtógép esetén a gép közel a legjobb hatásfokú pontban dolgozik mindig, ennek 

a szabályozási módnak a hatásfoka tehát igen jó lehet. 

A lépcsős szabályozásnál azonban beáll egy olyan veszteség, amellyel eddig a folytonos szabályozásnál 

nem találkoztunk. Minden indítás és leállás ugyanis veszteségekkel jár, hiszen induláskor az álló 

folyadékoszlopot fel kell gyorsítani, és az ehhez szükséges munka a leálláskor csak részben térül vissza. Ha a 

gép kútból szív vagy hosszú nyomóvezetékre dolgozik, akkor a káros nyomáslengések elkerülése érdekében a 

gépet követő elzárószerkezetet csak lassan nyitják ki, ill. zárják be, és ezért a gép egy ideig fojtva jár. Ha a 

szivattyút indulás előtt egy légtelenítő szivattyúval légtelenítjük, akkor a légtelenítő szivattyú 

energiafogyasztása is hozzájárul a szakaszos szabályozás hatásfokának romlásához. A túlságosan gyakori ki- és 

bekapcsolás tehát erősen ronthatja az összhatásfokot ezért a nagy lépcsőkben való szabályozás előnyét látszik 

igazolni. A nagy lépésekben történő szabályozás viszont a tározó méreteit (pl. víztorony) növeli meg, aminek 

beruházási költség vonzata jelentkezik. 

A szakaszos szabályozás természetesen nem csupán egy gépre vonatkoztatható, hanem a szivattyúk csoportjából 

kialakított szivattyútelepre is. A szivattyútelepek szakaszos szabályozása többféle módon valósítható meg. 

A legegyszerűbb az üzemidő szabályozása, amikor a szivattyúegység rövidebb-hosszabb ideig tart üzemet, 

ahogy azt a közepes fogyasztás megkívánja. A két üzemi szakasz közötti üzemszünetben a tároló látja el a 

fogyasztást. Amikor a tároló adott mértékben kiürül, a gép újra indul és feltölti azt. A tároló lehet egy medence 

vagy nyomás alá helyezett légüst is. 

A szakaszos szabályozás egy másik módja a gépváltás. Ez a módszer egyaránt használható a szállítómagasság 

és folyadékszállítás ingadozása esetén is. E szabályozási módnak az a lényege, hogy az idő folyamán fellépő 

minden jellegzetes üzemi követelményre van a szivattyútelepen egy gép, és mindig éppen az a szivattyú 

dolgozik, amely a pillanatnyi üzemi követelményeknek megfelel. Az üzemi követelmény megváltoztatásánál ezt 

a gépet leállítjuk, és az új követelményhez tartozó gépet indítjuk el. Hátránya hogy a gépi berendezés igen 

drága, hiszen minden üzemi követelményhez külön gép kell. Hátránya az is, hogy a szabályozás végrehajtása 

minden esetben egy gép indítását és egy másik gép egyidejű leállítását jelenti, ami a gépkiszolgálás 

szempontjából kedvezőtlen. Ezzel szemben igen jó hatásfokú üzemet biztosít. 

A szállítómagasság nagymértékű ingadozása esetén a gépek sorba kapcsolásával oldható meg a feladat. A 

gépváltással ellentétben az egyes szivattyúk itt nem függetlenek egymástól, hanem olyan rend-szert alkotnak, 

hogy sorba kapcsolásukkal a kívánt és különböző üzemi követelmények kielégíthetők. A soros üzemeltetést az 

előző fejezetben taglaltuk. 

A folyadékszállítás ingadozása esetén a feladat a gépek párhuzamos üzembe állításával is megoldható. Az 

egyes szivattyúk ebben az esetben olyan rendszert alkotnak, hogy a párhuzamos üzem variálásával a kívánt 

üzemi követelmények kielégíthetők. A párhuzamos üzemmel az előző fejezetben foglalkoztunk. Az öntöző 

szivattyútelepek többsége ezt a szabályozási módszert alkalmazza összekapcsolva egyéb szabályozásokkal is. 

A szakaszos szabályozás során a gépet tulajdonképpen csak ki-, ill. bekapcsoljuk. Az előző fejezetekben 

leírtakhoz hasonló szabályozásról itt nem lehet szó. A gépeket voltaképpen nem szabályozzuk. Ezzel az egyes 

gépek jó hatásfokú üzeme biztosítható ugyan, de nem szabad megfeledkezni a szükséges tárolók, irányító, elzáró 

és egyéb berendezések beruházási költségeiről sem. A jó hatásfok ára: a viszonylag drága berendezés. 

Önellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a szivattyúk indításának külső és belső feltételeit! 

2. Mi a lábszelep feladta? 

3. Mi a tengelytömítések feladata? 

4. Milyen tengelytömítések ismeretesek? 

5. Jellemezze a tömszelencés tengelytömítést! 

6. Jellemezze a csúszógyűrűs tengelytömítést! 

7. Hogyan oldható meg az örvényszivattyúk hajtása? 
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8. Ismertesse a villamos motorral történő hajtást! 

9. Ismertesse a belsőégésű motorral történő hajtást! 

10. Rajzolja le, és ismertesse a szivattyúk soros kapcsolását! 

11. Rajzolja le, és ismertesse a szivattyúk párhuzamos kapcsolását! 

12. Sorolja fel az örvényszivattyúk szabályozásának lehetőségeit! 

13. Rajzolja le, és ismertesse a szivattyúk szabályozását fojtással! 

14. Rajzolja le, és ismertesse a szivattyúk szabályozását fordulatszám-változtatással! 

15. Ismertesse a szivattyúk szakaszos szabályozását! 
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5. fejezet - Csőhálózatok és csatornák 
hidraulikai méretezése 

Ennek a fejezetnek a célja, hogy megismerkedjünk: 

• a csővezetékek, 

• a csőszerelvények és 

• a csatornák hidraulikai méretezésével. 

1. 5.1. Csővezetékek hidraulikai méretezése 

A VESZTESÉGES BERNOULLI-EGYENLET 

A valóságos áramlások estén, az áramlás irányába haladva a nyomás csökken. Ez a nyomáscsökkenés 

hajtja előre a közeget a csőfalon ébredő súrlódás ellenében. A nyomáscsökkenést más oldalról is 

megközelíthetjük (Szlivka, 1999). 

A következő ábrán látható vízszintes egyenes csőszakaszra alkalmazzuk a Bernoulli-egyenletet az "1" és "2" 

pontok között. 

 

5. 1. ábra. Egyenes cső nyomásvesztesége 

Az egyenlet az ideális formájában nyilván nem lesz érvényes, mert azonos sebesség és azonos magasság esetén, 

veszteségmentes áramlásban azonos nyomásnak is kellene lennie, ehelyett a "2" pontban a nyomás kisebb, mint 

az "1" pontban. 

Az egyenlőség helyreállítása érdekében, az áramlás irányába eső "2" pontban, az egyenlet jobb oldalára a 

veszteséggel arányos tagot kell írnunk, amelyet Δh’ -vel jelölünk, és súrlódási veszteségmagasságnak nevezünk: 

 

ahol: 

 

 

h = a geodetikus magasság, m és 

Δh’ = a veszteségmagasság, m. 

Ezt az összefüggést veszteséges Bernoulli-egyenletnek hívjuk. 

A Δh’ veszteségmagasság egyenes csövekre: image_081. 
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Ebből a nyomásesés: 

 

ahol ρ = a szállított közeg sűrűsége, kg/m3, g = a nehézségi gyorsulás, m/s2. 

A "λ" csősúrlódási tényező lamináris áramlásban: 

 

Eredményül tehát azt kaptuk, hogy lamináris áramlásban a "λ" csősúrlódási tényező a Reynolds-számmal 

fordított arányosan változik.A lamináris-turbulens átmenet Re ≈ 2300 érték körül megy végbe. Ezért ez az 

összefüggés csak a Re ≤ 2300 tartományra érvényes. 

Hogyan függ a " λ " csősúrlódási tényező a Reynolds-számtól kör keresztmetszetű csövek és turbulens 

áramlás esetén? 

Több elmélet és félempirikus összefüggés született a csősúrlódási tényező meghatározására. Elsőként 

ismerkedjünk meg a fali érdesség és a lamináris alapréteg fogalmával. 

A csőfal a gyártás és a korrózió következtében nem sima, hanem rendelkezik egy érdes felülettel. Az átlagos 

érdesség (k) és a belső csőátmérő (d) viszonyát képezve megkapjuk a relatív érdességet, illetve ennek reciprokát 

szívesebben használjuk. Turbulens áramlásban és sima (hidraulikailag) cső esetén, is létezik a fal közelében egy 

úgynevezett viszkózus, vagy lamináris alapréteg. Egyre nagyobb Reynolds-számoknál a viszkózus alapréteg 

vastagsága egyre kisebb. 

A MOODY-DIAGRAM 

A mérések azt mutatták, hogy általános érdesség esetén minden cső, kb. Re = 40000 értékig a sima csőnek 

megfelelően viselkedik. E fölött viszont hirtelen felnövekszik a csősúrlódási tényezője, majd fokozatosan 

csökkenve eléri a teljes érdességre jellemző értékét. 

L. F. Moody 1944-ben diagramot készített, amit azóta Moody-diagramnak neveznek, és a következő ábrán 

látható. 

 

5.2. ábra. Moody-diagram 
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Moody különböző mérések alapján összeállított egy táblázatot is, amelyben a szokásos csőanyagok érdességét 

felsorolta, ezt a következő táblázatban találjuk. 

5.1. táblázat. Anyagok átlagos érdessége 

 

2. 5.2. Csőszerelvények hidraulikai méretezése 

A vezetékrendszerbe természetesen nem csak egyenes csöveket, hanem íveket, könyököket, tolózárakat, 

szelepeket, csapokat, szűkítőket és elágazásokat is beépítenek. 

A szerelvények és idomdarabok esetében nem áll rendelkezésre olyan általános diagram, mint a Moody-

diagram, az egyenes csövek esetében. A nyomásveszteséget általában egy veszteségtényezővel "ζ" szokás 

megadni, amely a veszteségmagasság Δh’ és a sebességmagasság v2/2g hányadosa. Legtöbb esetben a 

szerelvény előtt fellépő sebességre vonatkoztatva, vagy ugyanez nyomásveszteségre Δp’ és dinamikus nyomásra 

 vonatkoztatva, tehát: 

 

vagy 

 

SZELEPEK, TOLÓZÁRAK ÉS CSAPOK 

A csőszerelvények az áramló közeg folyási irányát határozzák meg. Alapvetően háromféle csőszerelvényt 

különböztetünk meg: szelepeket, tolózárakat és csapokat. 

A következő ábrák különböző típusú szerelvényeket mutatnak. 

A szelepek olyan csőszerelvények, amelyek az áramló közegnek egyirányú áramlást biztosítanak többszöri 

iránytöréssel és keresztmetszet-csökkenéssel (5.3. ábra). 



 Csőhálózatok és csatornák 

hidraulikai méretezése 
 

 57  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 

5. 3. ábra. Iránytöréses szelep 

A tolózárak olyan csőszerelvények, amelyek az áramló közegnek kétirányú áramlást biztosítanak iránytörés és 

keresztmetszet-csökkenés nélkül (5.4. ábra). 

Az éktolózárak fajtáit és működését bemutató animáció az alábbi internetcímről érhető el: 

http://www.tolozar.eu/ektolozarak2.htm 

http://www.tolozar.eu/ektolozarak2.htm
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5. 4. ábra. Éktolózár 

A csapok szintén olyan csőszerelvények, amelyek az áramló közegnek kétirányú áramlást biztosítanak 

keresztmetszet-csökkenés és iránytörés nélkül. A záróelem alakja kúp vagy gömb (5. 5. ábra). 
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5.5. ábra. Gömbcsap 

A veszteségtényező nagymértékben függ a gyártmánytól, és a szerelvény elhasználódásától. 

A veszteségtényező átlagos értékei a következő táblázatban láthatók, de ettől, gyártmánytól függően, 

nagymértékű eltérések lehetnek (Szlivka, 2008). 

5.2. táblázat. Csőszerelvények ellenállás-tényezője és egyenértékű csőhossza 

 

A táblázatban szerepel az egyenértékű csőhossz, amelynek fogalma: 

Az egyenes csöveknél az  kifejezés felfogható egy veszteségtényezőnek is. A gondolatmenet fordítva is 

igaz: egy veszteségtényezőre, "ζ" -ra is meg lehet adni, hogy az, milyen hosszú egyenes csőnek felelne meg. 

Így: 

 

3. 5.3. Csatornák hidraulikai méretezése 

NYÍLT FELSZÍNŰ CSATORNA MÉRETEZÉSE 

A csatornában történő áramlás esetén, a felszínen mindenütt atmoszférikus a nyomás (po), h mélységben pedig 

po+ρ·g·h, tehát azonos mélységben az áramlás mentén állandó. Az áramlási veszteségekre fordított teljesítményt 

itt nem a nyomáscsökkenés fedezi, mint a vízszintes csőben való áramlásnál, hanem a veszteségmagasság 

(Szlivka, 2003). 

A 6. 6. ábrán magasságokban fejeztük ki a veszteséges Bernoulli-egyenlet egyes tagjait: 
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• a geodetikus magasságot, f-el; 

• a vízmélységet, m-el; 

• a sebesség magasságot, h-val és 

• a veszteségmagasságot, Δh'-vel. 

Ezt egyenletben kifejezve: 

 

A veszteségmagasságot a négyszög keresztmetszetű csövekben érvényes csősúrlódáshoz hasonlóan adhatjuk 

meg: 

 

 

Ahol , amelyben az "A" a csatorna keresztmetszete, a "K" pedig a nedvesített kerület. Használatosabb a 

vízépítő mérnöki gyakorlatban a hidraulikus sugár , amely az egyenértékű átmérő negyede ( ), nem 

pedig a fele. Ennek az a magyarázata, hogy viszonylag széles csatornában a hidraulikus sugár közel egyenlő a 

vízmélységgel. 

Állandó szélességű és esésű csatornában történő áramlásnál, a vízmélység (m) és a sebesség-magasság (h) nem 

változik a hossz mentén, így az ábrából látható, hogy a veszteség-magasság (Δh') megegyezik a geodetikus 

magasságkülönbséggel (f1–f2) az adott hosszon. 

Fejezzük ki az előző egyenletből a „v” sebességet, figyelembe véve, hogy (de = 4 rh): 

 

Felhasználva az esés definícióját: 

 

Az „i” esés a meder lejtését fejezi ki, pl.: az (i = 0,002), 1000 méterenként 2 m esést jelent. 

Így a sebesség: 

 

Az átlagsebesség képletét át szokták alakítani olyan módon, hogy: 
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A „C” értékét 56-nak szokás felvenni, ami (λ = 0,025) értéknél adódik, ha a (λ = 0,03), akkor a „C” értéke 51. 

Ezt a képletet Chézy-képletnek nevezik. 

Megjegyzés: 

A Chézy-képlet helyett számos egyéb formula is használatos, mert bizonyos esetekben a csatorna érdességének 

megadása nem elég megbízható. Ezek közül csak egyet említünk meg a Bazin-képletet, amely a Chézy-

képletben szereplő „C” konstans kiszámítására a következőt ajánlja: 

 

A képletben szereplő tényező (α), a csatornafal minőségétől függ. Értékét kísérletileg határozták meg, amelyből 

néhány jellemző értéket a kővetkező táblázatban láthatunk. 

5.3. táblázat. Csatornafal érdességi tényezője 

 

ZÁRT SZELVÉNYŰ CSATORNA MÉRETEZÉSE 

A csatornánál a Q vízhozamhoz tartozó h levonulási vízmagasságot a Chézy-képlettel meghatározni csak 

fokozatos közelítéssel lehet. Ezt a számítást legkönnyebben gépi úton vagy grafikon segítségével végezhetjük el. 

Zárt, körszelvényű gravitációs vezetékek méretezése a Prandtl-Kármán-Colebrook képlet segítségével történik 

(Markó, 1989): 

 

ahol: 

vT : telt szelvényű középsebesség [m/s], 

ν : szennyvíz kinematikai viszkozitása 1,31×10-6 m2/s, 

d : vezeték átmérő [m], 

g : nehézségi gyorsulás 9,81 m/s2, 

I : lejtés [-], 

k : csőfal érdessége [mm] a 6. 7. táblázat szerint. 

5.4. táblázat. A „k” csőfal érdessége, mm-ben 
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A telt szelvényű sebességből meghatározható a telt szelvényű vízszállítás: 

 

ahol: 

QT : telt szelvényű vízszállítás [m3/s], 

vT : telt szelvényű középsebesség [m/s], 

A : csatorna keresztmetszete [m2]. 
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6. fejezet - Épületek vízellátása és 
csatornázása 

Bevezető 

Ennek a fejezetnek a célja, hogy megismerkedjünk: 

• az épületek vízellátásának és 

• csatornázásának méretezésével. 

1. 6.1. Épületek vízellátása 

Az épületek így a fürdőlétesítmények épületeinek vízellátását is az MSZ-04-132-1991 szabvány előírásai 

szabályozzák. 

AZ ÉPÜLET-VÍZELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

• Közmű-, illetőleg ivóvíz-hálózatra kapcsolni csak olyan csővezetéket, szerelvényt szabad, amelyre szabvány, 

vagy alkalmassági bizonyítvány van. 

• A saját vízművel ellátott. építmény vezetékhálózatát úgy kell megépíteni, hogy az a közüzemi vízhálózat 

megépülése esetén a közműhálózatra kapcsolható legyen. 

• Ha egy ingatlanon közüzemi és saját vízműből származó víz is van, akkor azokat külön vezetékben kell 

vezetni. A saját vízmű vizével táplált csőhálózatot feltűnő módon meg kell jelölni. A vezetékeket egyesíteni 

tilos! 

• „A nem ivóvíz” minőségű vízzel ellátható technológiai igények kielégítésére ipari vízvezetéket kell létesíteni! 

Az oltóvíz minősége azonos lehet az ipari vizével. 

• Két, vagy több oldali bekötővezeték tervezése esetén, ha az egyesített hálózatot táplál, a vízmérők után 

visszacsapó szelepet kell beépíteni. 

• Új ivóvízhálózat használatbavétele külön előírás szerint lehetséges 

MÉRETEZÉS 

A vezetékméreteket úgy kell megállapítani, hogy a szükséges kifolyási nyomás - 0,5 bar - az előforduló 

egyidejűség figyelembevételével a legkedvezőtlenebb helyzetű csapolónál is biztosítva legyen. 

A számításhoz szükséges vízsebesség a zajvédelmi szempontok miatt a következő értéket ne haladja meg: 

• bekötő és alapvezetékben 2,5 m/s 

• felszállókban 1,5 m/s 

• ágvezetékben 1,5 m/s 

• csendet igénylõ épületek vezetékeiben 0,5...1,0 m/s 

A mértékadó másodpercenkénti terhelést (az elméleti másodpercenkénti vízfogyasztást) az alábbi 

összefüggéssel lehet meghatározni: 

• lakóépületekben: 

 

• egyéb kommunális jellegű épületekben: 
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ahol:  

 : a mértékadó (elméleti) vízfogyasztás, (l/s), 

N : az egyenértékek összege a mértékadó szakaszon (6.1. táblázat), 

a : a gyökkitevő az egy főre eső napi vízfogyasztási irányérték (l/fő) (6.2. táblázat), 

K : az egyenértékek számától függően felvehető tényező (6.3. táblázat), 

α : az épület rendeltetésétől függő tényező (6.4. táblázat). 

6.1. táblázat. Vízvezetéki szerelvények adatai 
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6.2. táblázat. Az a gyökkitevő értéke az egy főre eső napi vízfogyasztás függvényében 
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6.3. táblázat. A K tényező értéke az N érték függvényében 

 

6.4. táblázat. Az α tényező értéke 

 

A vezeték méretezhető tapasztalati adatok alapján vagy számítással. 

Épületen belőli csővezeték mérete tapasztalati adatok alapján határozható meg, ha: 

• a berendezés legfeljebb 40 csapolóegységnyi, 

• a nyomásingadozásra érzéketlen, valamint 

• a legmagasabban fekvő csapoló felett a rendelkezésre álló statikus nyomás az 1,5 bar-t meghaladja. 

Egyéb esetben csővezeték méreteit számítással kell meghatározni. 

Egyéb esetben csővezeték méreteit számítással kell meghatározni. 

A vezeték mérete acélcsőnél: 

• 2 csapoló egységet ellátó vezetékszakaszon ∅  15 mm 

• 6 csapoló egységet ellátó vezetékszakaszon ∅  20 mm 

• 7-20 csapoló egységet ellátó vezetékszakaszon ∅  25 mm 

• 21-40 csapoló egységet ellátó vezetékszakaszon ∅  30 mm 

Vezetékméretezés számítással 

A méretezés elve 

A vezetéket a legkedvezőtlenebb helyzetű - a hálózat legmagasabb pontján, a bekötővezetéktől legtávolabb levő 

- csapoló működésére kell méretezni - az egyidejűség figyelembevételével - úgy, hogy a szükséges kifolyási 

nyomás - 0,5 bar - a súrlódási és alaki ellenállások figyelembevételével biztosított legyen. 

Az eljárás alapja az alábbi ellenállási egyenlet: 

 

A méretezés általános menete 

A méretezést két ütemben kell végezni. Az első ütemben (előzetes méretezés) a vezetéket csak csősúrlódás 

alapján kell méretezni, az alaki ellenállás legyőzéséhez szükséges nyomás becsült mértékével csökkentett 

nyomásveszteségre. (Az alaki ellenállások legyőzésére fordított nyomásveszteség ugyanis a felhasználható 

nyomás bizonyos hányadának tételezhető fel aszerint, hogy a vezetékrendszer sok vagy kevés alaki ellenállást 
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okozó irányváltozással, leágazással, szerelvénnyel készül-e) Az alaki ellenállás becsült értéke a felhasználható 

nyomás 30...60%-a. 

A felhasználható nyomás értéke: 

 

ahol: 

pü – a rendelkezésre álló hálózati nyomás (bar), 

pm – a bekötéstől a legfelső csapoló geodetikus magasságából származó 

nyomásveszteség (bar), 

pv – a vízmérő ellenállása (bar), 

pk – a kifolyási nyomás (bar). 

A súrlódás legyőzésére fordítható nyomást (ps) a felhasználható nyomás (p) alapján a becsült alaki 

ellenállásokból származó nyomás (pa) segítségével kell kiszámolni. 

 

 

 

ahol: 

p – a felhasználható nyomás (bar), 

ps – a súrlódás legyőzésére fordítható nyomás (bar), 

pa – az alaki ellenállásokból származó nyomás (bar). 

A ps ismeretében az ellenállás egyenlet alakját felhasználva kell kiválasztani a lehetséges csőátmérőket és 

sebességeket: 

 

A második ütemben (ellenőrző számítás) az alaki ellenállás-tényezők figyelembevételével számított 

nyomásveszteségek összegezésével ellenőrizni kell a méretek helyességét, és ha szükséges, helyesbítést kell 

végrehajtani. 

 

2. 6.2. Épületek csatornázása 

A csatornázással kapcsolatos műszaki elvekre az MSZ-04-134-1991 szabvány előírásai mérvadók. 

A CSATORNAHÁLÓZAT MÉRETEZÉSE 

Csatornahálózat terheléseinek számítása 

Az elvezetendő szennyvíz mennyiségének számításához külön-külön kell elvégezni a házi-, ill. üzemi szennyvíz 

és a csapadék mennyiségének meghatározását. 

A házi szennyvízvezeték mértékadó terhelése: 
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ahol: Q : a mértékadó terhelés (1/s); e : a víznyelő egyenértéke (6.5. táblázat); k : az egyidejűségi tényező, 

amelynek értéke: 

• lakóházak 2,0 

• nagykonyhák 1,9 - 1,85 

• mosodák, garázsok 1,85 -1,80 

• fürdők, gyógyintézetek 1,8 - 1,75 

• sormosdók, zuhanyozók stb. esetén 1,5 - 1,0 

6.5. táblázat. A berendezési tárgyak jellemző adatai 

 

A csapadékvíz mértékadó terhelése: 
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ahol: 

Qcs : a mértékadó terhelés (1/s), 

ψ : a lefolyási tényező, a lehullott csapadéknak a csatornába jutó hányadát kifejező szám, amelynek értékei: 

• pala, bádog, cserép és szigetelő lemezburkolatú tetők 0,90-0,95 

• egyéb tetők 0,80-0,90 

• aszfalt burkolat 0,85-0,90 

• kövezet 0,40-0,70 

• zúzott kőburkolat 0,25-0,45 

• kertek, parkok 0,05-0,10 

A : a vízgyűjtő terület (ha), 

qe : a mértékadó fajlagos csapadékvízhozam (1/s, ha). 

A qe értékének meghatározásához Budapesten 4 éves, vidéken 1 éves gyakoriságú 10 perces zápor-intenzitást 

kell figyelembe venni (6.6. táblázat). 

6.6. táblázat. Mértékadó fajlagos csapadékvízhozam 

 

A csatornahálózat méreteinek meghatározása 

A szennyvíz-ágvezetékek mérete a berendezési tárgyak leeresztő szelepének, illetve a víznyelők csatlakozó 

méreténél kisebb nem lehet. 

A szennyvíz-ejtővezetékek átmérőjét tapasztalati értékek alapján az egyidejűleg működő víznyelők 

egyenértékének függvényében kell megválasztani a következő táblázatból: 

6.7. táblázat. A szennyvíz-ejtővezetékek átmérője 
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50 mm-nél kisebb átmérőjű ejtővezeték nem választható. Az ejtővezeték átmérője nem lehet kisebb a csatlakozó 

ágvezeték átmérőjénél. 

Ereszcsatornák méretét a tetőfelület függvényében a következők szerint kell kiválasztani: 

6.8. táblázat. Ereszcsatornák mérete 

 

Csapadékvíz ejtővezeték átmérőjét a tető vízszintes vetületének függvényében (a zápor intenzitásától és a tető 

anyagától függetlenül) a következők szerint kell kiválasztani: 

6.9. táblázat. Csapadékvíz ejtővezeték átmérője 

 

300 m2-nél nagyobb vízszintes vetületű tetőt egy ejtőcsőre kapcsolni csak kivételes esetekben (különleges 

építészeti megoldások, esztétikai okok) szabad. 

ALAPCSATORNÁK MÉRETEZÉSE 

A szennyvíz, üzemi víz és csapadékvíz alapcsatornák térfogatárama: 

 

ahol: Q : a mértékadó terhelés (1/s), v : az áramlási sebessége (m/s), A : a csőszelvény vízzel kitöltött területe 

(m2). 

Az áramlás sebessége: 
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ahol: k : a sebességi tényező, R : a hidraulikai sugár (m), I : a lejtés értéke (m/m). 

A sebességi tényező: 

 

A „b” érdességi tényező értékei: 

• PVC cső 0,10 

• kőagyagcső, fémcső 0,25 

• azbesztcementcső, betoncső 0,35 

A hidraulikai sugár: 

 

ahol: A = a csatornaszelvény vízzel kitöltött felülete (m2), K = a szelvény nedvesített kerülete (m). 

Alapcsatornát úgy kell méretezni, hogy a mértékadó terhelést részleges töltéssel és megfelelő sebességgel 

el tudja vezetni. A csőszelvényben a vízmagasság (h) és a csőátmérő (d) viszonya a teltségi fok, melynek 

értékei: 

6.10. táblázat. A teltségi fok 

 

0,7 m/s a legkisebb sebesség, melynél a csatorna öntisztítása még biztosított. 

Homok és hordalékmentes szennyvizet szállító alapcsatornában a legkisebb sebesség 0,4 m/s lehet. 

Ennél kisebb sebességnél öblítésről kell gondoskodni. A méretezés megkönnyítésére vonalábrák szolgálnak. 

A 6.1. ábra a telt keresztmetszetre vonatkozó vízmennyiség, vízsebesség és csatornalejtés összetartozó értékeit 

ábrázolja. 
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6. 1. ábra. Körszelvényi csövek vízlevezető képességének diagramja telt csőszelvényeknél 

A vonalábra használata előtt a mértékadó terhelést (Q) át kell számítani telt keresztmetszetre vonatkozó 

vízmennyiségre (Qtelt), a választott sebességet (v) telt keresztmetszetre vonatkozó sebességre (vtelt) a 6.2. ábra 

szerint. 
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6.2. ábra. Levezethető vízmennyiség és vízsebesség változása a töltés fokának függvényében, körszelvényű 

csatornában 

Csatornavezetékben az áramlás irányában csökkenő keresztmetszet nem lehet. Ezért, ha a számítás kisebb 

méretet eredményezne, a vezetékátmérőt az előző szakasz méretével azonosnak kell venni. 
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7. fejezet - Medencék 

Ebben a fejezetben a medencék kialakításával, jellemzőivel, üzemeltetési kérdéseivel kapcsolatos ismereteket 

mutatjuk be. A fejezet célja a tématerülethez kapcsolódóan az alábbi ismeretek elsajátítása: 

• medencék osztályozása, 

• medence áramlástani (hidraulikai) jellemzői, kialakítása, 

• medence kiegészítő rendszerek hidraulikája. 

1. 7.1 Medencék osztályozása 

A fürdőmedencék társas fürdésre alkalmas, különböző rendeltetésű, anyagú és szerkezetű műtárgyak. A 

medencék több szempontból osztályozhatók. 

MEDENCÉK OSZTÁLYOZÁSA RENDELTETÉS SZERINT 

Úszó- és versenymedencék 

Ez a medencetípus sportolásra és fürdésre alkalmas. A versenymedencék méretét nemzetközi előírások 

szabályozzák. Különböző méretben készülhetnek, a szabványos kialakításúak a 25,0 m, 33 1/3 m és 50,0 m 

hosszúságúak. Az úszómedencék szélességét 2,50 m széles úszósáv többszörösében állapítják meg. A 

hosszfalak menti két szélső pálya mellett 0,50-0,50 m szélességű vízteret kell hagyni. Ezeket a szélső pályáktól 

kötelekkel kell elválasztani. Négy, öt, hat és nyolcsávos szélességű úszómedencék létesíthetők. Ezek szélességi 

mérete: 11,0, 13,5, 16,0 és 21,0 m. A 25,0 m-es úszómedencéknél a 16,0 m , széles medencék építését kell 

előnyben részesíteni, azonban lehetőség van a 13,5 m méret kialakításra is. Az 50 m-es és a 33 1/3 m-es 

medence típus - a vízfelület megfelelő leválasztásával - vízilabda pályaként is használható. 

 

7.1. ábra. A Komjádi uszoda 8 pályás 50 m-es fedett versenymedencéje 
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7.2. ábra. A debreceni sportuszoda 50 m-es korszerű versenymedencéje 

A vízmélység ezeknél a medencéknél 1,80-2,20 m. Az újabb úszómedencék ma már - kivétel nélkül - feszített 

víztükrös kivitelben épülnek és vízforgató berendezéssel vannak ellátva. A víztükör szintje alatt, 1,25 m 

mélységben a hosszanti oldalfalakon 10-15 cm széles leálló padkát kell kialakítani. A végfalakat csúszásmentes 

burkolatokkal kell ellátni. 

A versenymedencék mindkét rövid oldalán, az úszósávok tengelyében, rajtköveket kell elhelyezni. A 0,50x0,50 

m2 alapterületű rajtkövek vízszinttől mért távolsága 0,50-0,75 m között változik. A medencék fenekén és a 

rövidebb oldalfalakon, az úszósávok tengelyét a burkolaton be kell jelölni. Ez történhet az alkalmazott burkolat 

színétől lényegesen eltérő színű csempesávval, vagy a burkolat nélküli felületeken erős színű festéssel. 

Csempeburkolat esetén a csík szélessége 20 és 30 cm között változhat. 

Az úszómedencébe való be- ill. kijutást lépcsők, vagy hágcsók beépítésével kell megoldani. Ezek azonban nem 

nyúlhatnak be a medencetérbe. Az 50 m-es úszómedencék - főként fedett uszodák esetében - több célra is 

felhasználhatók. A vízfelület megfelelő arányú leválasztásával, ugrómedenceként is kialakíthatók. Mélységük -

az ugróberendezés méretétől függően- max. 4,5 m. A sekélyebb rész mélysége nem lehet 90 cm-nél kisebb. 

 

7.3. ábra. A gödöllői városi strand versenymedencéje 

A szabadtéri medencéket, a hosszoldalakon min. 2,0 m, a rövidebb oldalakon pedig legalább 5,0 m széles, 

csapadékvíz elvezetésére alkalmas, megfelelő lejtésű, csúszásmentes burkolattal kell körülvenni. A kültéri 

medencéknél a burkolatokat úgy kell kialakítani, hogy azokról a felszíni víz ne juthasson sem a medencébe, sem 

a túlfolyóvályúba. A medencéket csak a járdákhoz csatlakozó, szilárd burkolattal ellátott útszakaszon szabad 

megközelíteni. 
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7.4. ábra. Cserkeszőlői kültéri medence 

Strandmedencék 

A strandmedencék fürdőzésre, egészségmegőrzésre szolgálnak. A műtárgyak alaprajzi formája tetszőleges. 

Lehetnek szabályos (négyszög, kör, ellipszis), vagy szabálytalan (terepadottságokhoz igazodó) alakúak. 

Mélységüket 0,70-1,80 m között célszerű megválasztani. 

A medencékbe való bejárás csak lépcsők segítségével történhet. A lépcső két szélén biztonságos kapaszkodókat 

kell elhelyezni. Négy méternél nagyobb karszélesség esetén közbenső korlát is szükséges. A medencék körüli 

járda kialakítása, megközelítése és a rendezett terephez való csatlakoztatásának a módja megegyezik az 

úszómedencéknél ismertetett megoldással. A medencék körüli járófelületeket csúszásmentes burkolattal kell 

ellátni, amely a hosszoldalak mentén legalább 1,5 m, a rövidebb oldalon pedig min. 3,0 m széles legyen. 

 

7.5a. ábra. Strandmedence a Kisvárdai Várfürdőben 
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7.5b.ábra. Agárdi Gyógy és Termálfürdő strandmedence 

Ülőmedencék 

Az ülőmedencék egyaránt alkalmasak pihenésre, kikapcsolódásra, lazításra és gyógyulásra. Alaprajzi 

formájuk tetszőlegesen választható. A medencékbe ülőpadokat kell beépíteni. Ezek rendszerint az oldalfalak 

mentén helyezkednek el. Nincs akadálya a padok belső telepítésének sem. Ebben az esetben azonban úgy kell 

elrendezni azokat, hogy ne zavarják a víz egyenletes és folyamatos átáramlását. A háttámlát ferdén kell 

kialakítani. A medencék mélysége legalább 0,80 m és legfeljebb 1,0 m legyen. 

A medencék létesíthetők önállóan, vagy más típusú medencékkel összekapcsolva. Önálló új szerkezet esetén ma 

már mindig feszített tükrű medenceként épülnek (túlfolyóvályús elvezetéssel). Az ülőmedencékben való 

bejárást - minden esetben - kényelmes lépcsőkkel kell megoldani (az egyes fokok magassága 16 cm, szélessége 

30 cm). 

 

7.6. ábra. Ülőmedencék a cserkeszőlői fürdőben 

Gyógymedencék 
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A gyógymedencék kizárólag gyógyászati célokat (gyógyúszás, gyógytorna, súlyfürdő, gyógy masszázs stb.) 

szolgálnak. Alaprajzi elrendezésük általában szabályos alakú. A mély¬ségük változó, aszerint, hogy azokat 

milyen célra használják. Súlyfürdő esetén a mélyebb rész (árok) mélysége 1,80-2,0 m, a sekélyebb részé 0,80-

1,20 m, míg gyógytorna esetén 1,10-1,20 m. A víz hőfoka 30-32 °C. A gyógymedencék kizárólag lépcsőkkel 

közelíthetők meg. Szerkezeti kialakításuk megegyezik az ülőmedencéknél ismertetett megoldással. 

 

7.7. ábra. Súlyfürdő a Lukács Gyógyfürdőben 

Élménymedencék 

Az élménymedencék elsősorban a fürdőzők kikapcsolódását, szórakozását szolgálják. A medencékbe beépített 

különböző, különleges berendezések (hátmasszázs, nyakzuhany, sodró folyosó, buzgár, csúszda stb.) kellemes 

közérzettel párosuló élményt nyújtanak a fürdőzőknek. Alaprajzi formájuk szabadon választható. Mélységük - a 

rendeltetésüktől függően - 1,00-1,30 m között változhat. A víz hőmérséklete: 26-32 °C. 

Az ülőmedencékhez hasonlóan, épülhetnek önálló, vagy más fürdőmedencékkel egybeépített formában, 

tetszetős és igényes kivitelben. 

Az élménymedencék tervezése során, a berendezésekkel összefüggő, gyártó cég előírta méretezési 

követelményeket és biztonsági előírásokat szigorúan be kell tartani. 
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7.8. ábra. Élménymedence csúszdával a Cserkeszőlői Gyógy és Strand Fürdőben 

 

7.9. ábra. Élménymedence buzgárral a Cserkeszőlői Gyógy és Strand Fürdőben 
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7.10. ábra. Élménymedence vízi élményelemekkel az Agárdi Gyógy és Termálfürdőben 

Tanmedencék 

A tanmedencéket úszásoktatásra és fürdésre használják. Négyszögletes alakúak. Alaprajzi méretük 6x12,5, 

8,5x16,0 és 11,0x25,0 m. A vízmélység - az alaprajzi méretüktől függően - 0,70-1,40 m. 

A műtárgyba való bejárás lépcsőkkel, vagy hágcsókkal egyaránt megoldható. A 6,0-12,5 m-es tanmedencénél a 

lejáró lépcsőt a végfal teljes szélességében ki kell építeni. A másik két medence-méret esetében a lépcsőket a 

medencék terén kívül, a hosszfalak középső har¬madában kell elhelyezni. Tanmedencék esetében rajtkő 

(rajthely), vagy ugróberendezés nem létesíthető. 

 

7.11. ábra. Tanmedence a Cserkeszőlői Gyógy és Strandfürdőben 

Gyermek- és pancsoló medencék 

Ez a medence-típus gyermekek lubickolására, pancsolására szolgál. A gyermekmedencék mélysége 0,10-0,50 

m, a pancsoló medencéké 0,10-0,30 m között változik. A műtárgya¬kat lehetőleg a játszótér mellett, de a 

homokozótól távolabb, árnyékos helyre ke11 telepíteni. Alaprajzi kialakításuk tetszőleges formájú lehet. A 

túlbukó víz a túlfolyóvályún keresztül távozik a medencéből. A műtárgyakba való bejutáshoz körbemenő, 
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kényelmes és bizton¬ságos lépcsőket kell előirányozni. A kis vízmélység miatt különösen fontos követelmény a 

csúszásmentes burkolatok alkalmazása. 

 

7.12. ábra. Gyermekmedence vizigombával és csúszdával 

 

7.13. ábra. A gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping gyermekmedencéje csúszdával és vízi gombával 

Egyéb medencék 

Az egyéb medencék a felsorolt műtárgyak kiszolgálására épülnek. Ezek körébe tartoznak a kiegyenlítő 

medencék, a kényszer lábmosók és a zuhanyozó tálcák. 

A kiegyenlítő medencék a feszített víztükrű vízforgató berendezéssel ellátott fürdőmedencék üzemeltetéséhez 

szükséges tárolók, amelyek a fürdőzők által kiszorított víz veszteség nélküli tárolására szolgálnak. Térfogatuk a 

medencék méretétől függ. Alaprajzi elrendezésük tetszőleges. Szerkezetileg lehetnek önálló, vagy a 

fürdőmedencékkel összeépített szerkezetek. 

A medencék körüli járda és a megközelítő út találkozásánál, vagy a medencébe történő bemenetelnél kényszer 

lábmosót kell elhelyezni. Ennek a haladás irányában mért hossza legalább 1,50 m, a vízmélység pedig 0,10-

0,15 m legyen. A lábmosók használt vizét a medence vizétől függetlenített rendszerben kell elvezetni. 

ANYAGFELHASZNÁLÁS SZERINTI OSZTÁLYOZÁS 

A műtárgyak készülhetnek: 

• vasbetonból, vagy feszített vasbetonból, 

• fémből, 

• műanyagból. 
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Vasbeton és feszített vasbeton medencék 

Hazánkban a fürdőmedencéket - a külföldi gyakorlattal megegyezően - elsősorban vas¬betonból építik, 

monolitikus, vagy előre gyártott kivitelben. 

Fémből készült medencék 

A fémből készített fürdőmedencéket ma már ritkán alkalmazzák. A rozsdamentes acél¬szerkezetűek 

költségesek, az alumínium medencék pedig nem váltak be. Egyedül a műanyag bevonatú acéllemez elemekből 

összeállított kisebb medencék bizonyultak műszaki és gazdasági szempontból megfelelőnek. 

Műanyag medencék 

A műanyag medencéket kisebb szállodai, vagy családi úszómedencék építésére használják. Közfürdőkben ritkán 

alkalmazzák. Hazánkban leginkább az üvegszál erősítésű poliészter medencék terjedtek el. Ezek nagyságának 

(hosszának) a szállítási ill. beépítési lehetőségek szabnak határt (12,0-16,0 m). A még nagyobb méretű műanyag 

medencéket - előre gyártott elemekből - a helyszínen szerelik össze. Kisebb medencék - öt méter hosszúságig - 

fröccsöntött kivitelben is készülnek. 

SZERKEZETI KIALAKÍTÁS SZERINTI FELOSZTÁS 

Monolitikus vasbeton medencék 

A monolitikus megoldás mellett szólnak a korszerű zsaluzási, vasalási és betonozási el¬járások. Az utóbbi 

időben a monolitikus építési eljárások kerültek előtérbe. 

Előre gyártott vasbeton medencék 

Az előre gyártás esetén a szerelő jellegből adódnak előnyök. A műtárgyak épülhetnek részleges vagy teljesen 

előre gyártott kivitelben, száraz vagy vizes elemkapcsolattal. 

TELEPÍTÉS SZERINTI CSOPORTOSÍTÁS 

A különböző rendeltetésű medencék épülhetnek, szabadban és épületen belül is. Mindkét medence típusnak 

megvan - adott esetben - a létjogosultsága. 

Kültéri (szabadtéri) medencék 

A kültéri ill. szabadtéri medencék elsősorban a nyári idény fürdési, felüdülési és strandolási lehetőségeit 

biztosítják. Ezeknek a műtárgyaknak a fagyveszély ill. a szennyezési veszély miatt bonyolultabb technológiai 

igényeket kell kielégíteni. 

Beltéri (fedett) medencék 

A beltéri fedett uszodában létesített fürdőmedencék egyaránt alkalmasak a nyári és a té¬li időszak igényeinek a 

kielégítésére. A vegyes kialakítású uszodákban a kültéri és beltéri medencéket kiúszóval célszerű összekötni, 

amelynek a szélessége legalább 1,50 m legyen (a vízmélység max. 1,40 m lehet). 

2. 7.2 Medence hidraulika 

A medencék a vízellátás szerinti üzemmód tekintetében kétféle kialakításúak: 

• töltő-ürítő rendszerű 

• vízforgatásos rendszerű 

A medence áramlástechnikai (a szaknyelvben „hidraulikai”-ként is emlegetett) kialakítása meghatározza a 

közegészségügyileg előírt vízminőség biztosíthatóságát. 

A medence hidraulikai kialakításával szemben támasztott követelmények: 
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• a medencébe bevezetett friss víz, illetve vízforgatási technológia esetén a tisztított és fertőtlenített víz a 

bevezetéstől számított minél rövidebb idő alatt érjen el a medence minden részébe. 

• a medencében ne legyen átöblítetlen rész, ebből kifolyólag ne alakuljon ki pangó vízzel telített medence 

térfogat 

• ne alakuljanak ki rövidre zárt áramlási irányok 

• ne alakuljanak ki örvények 

• ne alakuljanak ki különböző hőmérsékletű vízrétegek 

• a felső vízréteg gyorsan és egyenletesen áramoljon ki a medencéből tökéletes vízcserét biztosítva 

• a használt víz a pótvíz betáplálási intenzitásnak megfelelően egyenletesen távozzon a medencéből 

A medence áramlástechnikai elveket figyelembevevő tervezésekor és kialakításakor szem előtt kell tartani, hogy 

a beáramló pótvíz illetve a tisztított fertőtlenített víz a medence minden részében azonos ideig tartózkodjon. 

Ellenkező esetben pangó víz alakul ki amely a vízminőség romlás egyik forrása. 

A víz medencébe történő bevezetése és elvezetése tekintetében kétféle áramlástechnikai kialakítás terjedt 

el: 

• függőleges áramlású 

• vízszintes áramlású 

A függőleges áramlású hidraulikai megoldásnál a vízbevezetés a medence alján kerül kialakításra, míg az 

elvezetés az oldalsó túlfolyó vályúban valósul meg. 

 

7.14. ábra. Függőleges áramlású medence hidraulikai rendszer 

A vízszintes áramlású kialakításnál a vízbevezető nyílás a medence oldalfalán található. A vízelvezetés a 

túlfolyó vályún vagy a medence alján kialakított kiömlőnyílásokon keresztül valósul meg. 
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7.15. ábra. Vízszintes áramlású medence hidraulikai rendszer 

A függőleges áramlási rendszer esetében a vízbevezető elemek száma 1, 35 m vízmélységig 6m2/db, míg 1,35 

vízmélység felett 8m2/db. A vízelvezető vályú kialakítása lehet feszített víztükröt biztosító felső vályú, vagy 

süllyesztett víztükröt biztosító oldalsó túlfolyó vályú. 

Felső vályú esetén, amennyiben a bukóél nem vízszintes, a víz felületéről nem távozik egyenletesen a 

szennyezett réteg. Süllyesztett tükrű vízelvételnél előfordulhat, hogy a fürdőzők által megemelt vízszint miatt a 

legszennyezettebb felső vízréteg folyamatos elfolyása nem biztosított, így a vízminőség romlás veszélye áll 

fenn. 

A vízszintes áramlási rendszer esetében a vízelvezetés –főként kisebb medencéknél- ún fölözős megoldású. a 

fölöző a medence falába épített több hidraulikai funkciót ellátó vízelvezető idom. Anyaga általában műanyag, 

korrózióálló acél, vagy bronz. 

A fölöző idom funkciói: 

• vízelvezetés a felszínről 

• pótvíz bevezetés 

• túlfolyó víz elvezetés 

• hidraulikus fenéktisztítás csatlakozása 

• alsó vízelvétel 

A vízszintes áramlási rendszer esetében vigyázni kell arra, hogy a bevezetett víz intenzív áramlása 

következtében minimálisra csökkenjen a lebegőanyag kiülepedés. 

Bármely áramlási rendszer kerül alkalmazásra forgatott vizű medencék esetében elkerülhetetlen a medence 

fenéklemez és az oldalfal elszennyeződése a szennyeződések kiválása. Ezért gondoskodni kell a medence 

rendszeres tisztításáról víz alatti tisztítóberendezésekkel. 

A medence áramlási viszonyainak ellenőrzésére a leginkább alkalmas módszer a bevezetett víz vegyszeres 

elszínezése, amely láthatóvá teszi a nem megfelelő áramlási viszonyokat, hibákat (pangó tereket, örvényeket, 

nem működő vízbevezető szerelvényeket). színezőanyagként káliumpermanganátot, fluoreszceint, vagy 

eriokromfekete-T-t használnak. Ezek a vegyszerek egészségre ártalmatlanok, rövid idő alatt elveszítik a 

színüket, a vízminőséget nem rontják, a vizsgálatot követően vízcserét nem igényelnek. 
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3. 7.3 Kiegészítő berendezések hidraulikai rendszere 

Lábmosók 

funkciójából és kialakításából adódóan intenzív szennyezés terhelésnek kitett medencének számítanak. Kis 

vízmennyiség, nagy felület jellemzi, különösen hajlamos az algásodásra. intenzív vízszintes áramlási rendszer 

fenntartásával lehet a megfelelő vízminőségét biztosítani. Forgatott vízzel történő ellátása esetén a környezeti 

terhelés okán homokfogóval kell ellátni. 

Kiegyenlítő tároló 

Fontos eleme a feszített víztükrű technológiai rendszernek. Áramlási rendszerének kialakításánál törekedni kell, 

hogy a vízbevezetés és elvezetés tökéletes vízszintes áramlást eredményezzen. Üzemeltetési szempontból a 

kiegyenlítő tároló vízszint szabályozásánál az alábbi paraméterek figyelembevétele fontos: 

• forgatószivattyú üresjárás elleni védelme, 

• minimális üzemi vízszint, 

• maximális üzemi vízszint 

• vészjelzés túlfolyó szintről 

Hidraulikai medencefenék tisztító 

A medence oldalfalán a vízszint alá beépített csatlakozón keresztül olyan tisztító kefés kialakítású flexibilis cső 

csatlakoztatható, amelyhez a forgató szivattyú, vagy külön csatlakoztatható, amely a mechanikusan meglazított 

szennyeződést felszívja. 

Emelhető fenék 

A vízmélység változtatást szolgálja. Az emelhető medencefenék alatt is biztosítani kell a megfelelő vízáramlást, 

vízforgatást. előnyös a fenék közelében elhelyezett oldalbefúvás és fenékelszívás kialakítása. 

Süllyeszthető víztükör 

A vízmélység változtatás az üzemi vízszint változtatással valósul meg. A medencén két különböző szintben 

elhelyezett túlfolyó vályú található, az egyik szint a medencefal koronája a másik az oldalfalban kerül 

kialakításra. A vízszintet úgy lehet változtatni, hogy az oldalfalba épített túlfolyó nyitásával a felesleges 

vízmennyiség a kiegyenlítő tartályba vagy egy külön erre a célra készített tartályba kerül. A vízminőség 

megőrzéséről itt is gondoskodni kell. A felső vízszintre álláskor az oldalsó túlfolyót zárni kell. 

A süllyesztett víztükrű úszómedence előnyei: 

• alacsonyabb költségen megépíthető, kivitelezhető úszómedence 

• A nagyobb úszó szennyeződés egy helyre - fölöző kosár - gyűlik, ezért az úszómedencébe hulló szennyeződés 

eltávolítása egyszerűbb. Ennek a típusnak a kültéri elhelyezése előnyös. 

• Szerkezetileg kisebb helyigény 

• Kisebb gépház igény 

• Működése nem jár zajjal (működés közben nincs vízcsobogás) 

• Egyszerűbb vízgépészete miatt a medence víz „elszabadulás” veszélye kisebb 

• Medencébe való ugráláshoz előnyösebb (nincs kiegyenlítő tároló, a víz a medencében marad) 

Hátrányai 

• A medence használók vízkiszorítása miatt a kis méretű medencék esetében a vízgépészet megfelelő működése 

miatt a használói létszám korlátozott. 
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• Úszáskor a medence oldalától visszahullámzás lép fel 

 

7.16. ábra. Süllyesztett víztükrű medence (Forrás: www.szantai.hu) 

Hullámmedence 

Ebben az esetben is gondoskodni kell a megfelelő vízforgatásról, azonban hullámkeltéskor azt szüneteltetni 

lehet, viszont 15 percnél hosszabb hullámüzem esetén folyamatos vízforgatás szükséges. 

 

7.17. ábra. Hullámmedence (Forrás: www.strandok.info) 

Összefoglalás 

Ebben a fejezetben a medencék osztályozásával, a főbb medence típusok kialakításával, jellemzőivel, 

üzemeltetési kérdéseivel kapcsolatos ismereteket mutattuk be. A fejezet tananyagának elsajátításával Ön 

megismerte a medencék osztályozási, kategorizálási elvét, az egyes medence típusok alkalmazási területét. 

Bemutattuk a medencék vízbevezetési és elvezetési megoldásait. Foglalkoztunk a medencék kiegészítő 

rendszereivel. 

Önellenőrző kérdések 
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1. Csoportosítsa a medencéket rendeltetés szerint. 

2. Ismertesse a strandmedencék főbb jellemzőit. 

3. Mi a gyógymedencék funkcionális feladata? 

4. Milyen hőmérsékletű a gyógymedencék vize? 

5. Milyen feladatot látnak el a tanmedencék? 

6. Milyen anyagokból készülnek általában a medencék? 7. Ismertesse a medencébe történő víz bevezetés 

technikai megoldásait. 

A kérdésekre adott válaszait ellenőrizze a tananyagban! 
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8. fejezet - Fürdőmedencék 
vízforgatásos üzeme 

Ebben a fejezetben a fürdőmedencék vízforgatási ismereteivel foglalkozunk. A fejezet célja a témakörrel 

kapcsolatosan az alábbi kérdések, főbb tudnivalók elsajátítása: 

• a fürdők vízminőségi követelményei, 

• vízforgatási technológia, főbb elemei, 

• a medencék áramlási rendszere, 

• medencék terhelésének meghatározása, 

• a vízforgatási teljesítmény meghatározása, 

• vízforgatásos rendszerek üzemeltetési ismeretei. 

A vízforgatáson alapuló fürdővízkezelés elsődleges célja a fürdőhasználat higiénés biztonságának 

megvalósítása. Az ezzel kapcsolatos feladatokat, tudnivalókat az MSZ 15234 szabvány részletesen ismerteti. 

A higiénés biztonság megvalósítása érdekében figyelemmel kell lenni az alábbi lényeges szempontokra: 

• a fürdőzők minél magasabb szintű komfortérzetének biztosítása, például a nem kívánatos mellékhatások 

minimalizálásával, 

• a környezetterhelés minél alacsonyabb szinten tartása, 

• a víz- és energiafelhasználás minimalizálása. 

A vízforgatáson alapuló vízkezelés fontos célja az üzemeltetési költségek alacsony szinten tartása is, amely 

azonban nem mehet a fenti lényeges szempontok rovására. 

A fürdőlétesítmények tervezési, kivitelezési és üzemeltetési ismeretei: 

• a vonatkozó jogi szabályozás, 

• a vonatkozó szabványok, 

• szakirodalom, 

• szakmai szabályok. 

Mindazoknak, akik részt vesznek egy fürdőlétesítmény tervezésében, kivitelezésében és üzemeltetésében, 

ismerniük kell a fenti információk körét, és azt tevékenységük során figyelembe kell venniük. 

1. 8.1. Vízminőségi követelmények 

A tisztított víznek és a medencevíznek bakteriológiai szempontból meg kell felelnie meghatározott 

határértékeknek, amelyeket az MSZ 15234 szabvány részletesen bemutat. 

A töltővíz minőségének bakteriológiai szempontból legalább tisztítottvíz-minőségűnek kell lennie. A tisztított 

víznek, a medencevíznek és a töltővíznek fizikai és kémiai paraméterek szempontból meg kell felelnie 

meghatározott elvárásoknak, amelyeket a fent hivatkozott MSZ 15234 szabvány részletesen ismertet. 

Ha nem biztosítható az előírt minőségű töltővíz, akkor a következő vízkezelési eljárásokat kell alkalmazni: 

• ha a vastartalom meghaladja 0,2 mg/l-t, vastalanító berendezésre van szükség, 

• ha a mangántartalom meghaladja a 0,05 mg/l-t, mangánmentesítőre van szükség, 
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• ha az ammóniumion-tartalom (felszíni vízben vagy védett rétegvizekben) a 0,2 mg/l-t meghaladja a medence 

feltöltéskor és a töltővíz adagoláskor törésponti klórozást kell alkalmazni, szükség esetén deklórozásról is 

gondoskodni kell. Ez az eljárás általában 4 mg/l ammóniumig alkalmazható. Klórmentes fertőtlenítőszer 

korlátlan ammóniatartalom mellett használható. 

• határérték feletti szervesanyag-tartalom (TOC ≥ 5 KOI ≥ 3) esetén a klórozás csak az előkezelést követően 

alkalmazható. Klórmentes fertőtlenítőszert célszerű alkalmazni. 

A fent hivatkozott szabvány 2. táblázatában megadottaktól lényegesen eltérő összetételű, vagy a kísérletek 

eredménye alapján eredményesen nem kezelhető termálvíz esetében célszerű a termálvíz hőtartalmát 

kőcserélőben hasznosítani és a vízforgató rendszert az így felmelegített ivóvíz-minőségű vízzel 

üzemeltetni. 

2. 8.2. Vízforgatási technológia 

A medence teljes térfogatában biztosítani kell a medencevíz fertőtlenítőhatásának fenntartását, és a 

medencevízbe kerülő szennyeződések eltávolítását. Ennek érdekében a medencébe, a folyamatosan tisztított 

vizet, oly módon kell bevezetni, illetve medencevizet elvezetni, hogy a medencében térben és időben 

egyenletesen cserélődjön a víz és holtterek ne alakuljanak ki. 

Ennek biztosítására az alábbi technológiai eljárások alkalmazhatók. 

Durva szűrés 

Durva szűréssel a 3 mm-nél nagyobb szennyeződések (falevél, szálas anyagok stb.) távolíthatók el. A szűrőt a 

kiegyenlítőtároló elé kell helyezni, ez megvédi a kiegyenlítőtárolót a szennyeződésektől és a fertőződésektől. 

Szűrés 

A szűrés a vízforgatási technológia egyik legfontosabb eleme. Megfelelő szűréssel olyan szennyeződések is 

eltávolíthatók, amelyek, ha nem szűrnénk ki, a vegyszerfelhasználást növelnék, és a káros vegyületek fokozott 

megjelenését eredményeznék. A szűréssel a nem oldott állapotban lévő, szerves és szervetlen szennyező 

anyagokat – beleértve a kolloidállapotú szennyező anyagokat is – lehet eltávolítani a vízből. A szűrés során a 

szűrők a szennyeződések gyűjtőhelyeivé válnak, eltömődhetnek, ezért azokat rendszeresen tisztítani kell. 

Szűrés zárt homok gyorsszűrővel 

A szűrő szerkezeti kialakítása feleljen meg az MSZ 15236 szabvány előírásainak. az egy-, illetve a kétrétegű 

szűrők szűrési sebessége és a szűrőréteg vastagsága eltérő. A szűrőt az eltömődés és a fertőződés elkerülése 

érdekében rendszeresen tisztítani szükséges. A szűrőöblítés gyakorisága a medence tényleges terhelésének 

függvénye. A visszaöblítéshez a vizet a kiegyenlítő tartályból, vagy a medencéből kell venni. Pótvíz öblítéshez 

nem használható. 

Ráiszapolós szűrők 

Ennél a szűrőtípusnál iszapréteg a szűrőanyag. Az iszap a víz áramlása következtében egy porózus szerkezetű 

műanyag lapra vagy rácsos vázszerkezetre feszített textíliára rakódik. A szűrőanyag perlit vagy 

kovaföldőrlemény. Vegyszerrel előkezelt kovaföld esetében derítőszer használata nem szükséges. Perlit vagy 

egyszerű kovaföldőrlemény esetében a kvarchomok szűrőhöz hasonlóan szükség van derítőszer adagolására. 

Mivel a ráiszapolós szűrőnél a kiszűrhető szemcsék mérete rendkívül kicsi 3–5 µm, finom szűrést 

eredményez, az algákat és a baktériumok egy részét is kiszűri. Helyszükséglete a kvarchomok szűrőkhöz képest 

lényegesen kisebb, üzemeltetése azonban költségesebb és kevésbé bírja a lökésszerű terheléseket. 

Pelyhesítés 

Pelyhesítéssel a vízbe került lebegő anyagok, kolloid állapotú szennyeződések kiszűrhetőek. A kialakult pelyhek 

a szűrőn egy úgynevezett másodlagos szűrőréteget alkotnak. A pelyhek nagy fajlagos felülete és töltése a 

szennyező anyagokat megköti. 

PH-szabályozás 
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A pelyhesítés és a fertőtlenítés optimális körülményeinek biztosítására a víz kémhatását – a töltővíz 

minőségétől és az alkalmazott vegyszerektől függően – megfelelő tartományban kell tartani. A kémhatás (pH-

érték) kihat a víz egyensúlyi állapotára (vízkőkiválási hajlam/egyensúlyi állapot/agresszív hajlam) és a fürdőzők 

komfortérzetére (pl. bőr- és szemirritáció) is. 

 

8.1. ábra. Mérő szabályozó egységgel megvalósuló klór és bróm adagolás folyamatábrája (Forrás: 

www.astropool.hu) 

 

8.2. ábra. Vegyszeradagoló egység a Cserkeszőlői Gyógyfürdőben 

Fertőtlenítés 

A fertőtlenítés a vízbe került kórokozókat ártalmatlanítja. A fertőtlenítőhatásnak folyamatosan jelen kell 

lennie a medencevízben is, nem elégséges, ha a vízforgató berendezés egy vagy több pontján valósul meg. A 

http://www.astropool.hu/
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fertőtlenítési technológia kiválasztásakor figyelembe kell venni az esetleges káros melléktermékek képződését, 

és azt a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani. 

A vegyszeradagolókkal szemben támasztott követelmények. 

• ne szennyezze a környezetet, 

• korrózióálló legyen, 

• a beállított vegyszer mennyiséget pontosan, megbízhatóan tartsa, 

• a vegyszeradagoló csak a szűrési üzemmódban működhet, egyéb üzemmódban álljon le automatikusan, 

• nem történhet visszaáramlás a vízforgatóból a vegyszeradagoló felé. 

 

8.3. ábra. Mérő szabályozó adagoló egységek 
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8.4. ábra. Vegyszer adagoló tartályokkal a gépházban (Cserkeszőlői gyógyfürdő) 

Fertőtlenítés gázadagolással 

Erre a célra jellemzően klórgáz, ritkán szén-dioxid kerül felhasználásra. A gázt a kezelt vízbe injektor juttatja 

be, amelyet a keringtetett vízből elvezetett és megemelt nyomású tisztított víz működtet. A gáztartályok tárolása, 

kezelése szigorúan szabályozott. 

 

8.5. ábra. Gáztartályok tárolása 

 

8.6. ábra. Klórgáz adagoló berendezés 
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8.7. ábra. Tartályváltó szelep 

Algásodásgátlás 

A levegőben szálló, növényi részekre tapadó vagy az esővízzel a medencevízbe kerülő algaspórák a medence 

fenekén és falán megtapadnak és algatelepek alakulhatnak ki, amelyek rontják az esztétikai megítélést és 

kellemetlen bőrtüneteket is okozhatnak. Ennek megakadályozására a szűrésen és fertőtlenítésen felül algásodást 

gátló vegyszerek adagolási lehetőségét biztosítani kell. Ezt a vegyszeres kezelést a helyi üzemeltetési 

tapasztalatok szerint, időszakosan kell alkalmazni, lehetőleg üzemidőn kívül. 

3. 8.3. A medencék áramlási rendszere 

A medence hidraulikai ismeretekkel az előző fejezetben foglalkoztunk, itt csupán emlékeztetőül emelünk ki 

néhány fontos tudnivalót. A medence áramlási rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a medencevízre előírt 

vízminőség a medence minden pontján biztosítva legyen. A medencevíz vízbevezetését és vízelvezetését ennek 

megfelelően kell kialakítani. 

A vízelvezetés lehet: 

• túlfolyóvályús, 

• fölözős (szkimmeres) 

A vízbevezetés lehet: 

• függőleges áramlású, 

• vízszintes áramlású, 

• vegyes áramlású. 

Túlfolyóvályús vízelvezetés 

A túlfolyóvályús vízelvezetés főbb elemei: 

• a bukóél és 

• a vízelvezető vályú, 

A rendszer teljes mértékben képes biztosítani azt, hogy a legszennyezettebb felső vízréteg folyamatosan 

távozzon a medencéből, mégpedig a medence bukóéllel kialakított kerülete mentén egyenletesen, akár 
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szabálytalan alakú medence esetében is. A vízelvezető vályúnak és a vízelvezetésnek a hirtelen vízlökések 

befogadására is alkalmasnak kell lennie (pl. úszóversenyek alkalmával a beugráskor) 

Fölözős (szkimmeres) vízelvezetés 

A fölözős vízelvezetés az MSZ EN 15288-1 szerinti 2-es típusú közfürdők medencéi esetén alkalmazható. A 

medencéből a használt vizet egy olyan speciális edényen keresztül kell elvezetni, melynek mozgó – lebegő – 

bukóéle a vízszintváltozáshoz igazodva folyamatosan szabályozza a víz felső 2-5 mm-es rétegének elvezetését. 

Az ilyen medencékhez kiegyenlítőtárolót nem indokolt építeni, mivel a medencében tartózkodó vendégek 

vízkiszorítását a mozgó bukóél(ek) szabályozott vízszintmagassággal követi(k). 

4. 8.4. Vízforgató berendezés 

A MEDENCÉK EGYIDEJŰ NÉVLEGES TERHELÉSE 

A medencék használt vizét teljes mennyiségben a vízforgató berendezésben meg kell tisztítani, és a tisztított víz 

tömegáramát mérni kell. 

Az egyes medencék egyidejű névleges terhelése a masszázsmedencék kivételével a vízfelületből határozható 

meg az alábbi összefüggés segítségével: 

N = A·t 

ahol: N – a medence egyidejű terhelése, fő, A – a medence felülete, m2, t – fajlagos terhelés, fő/m2, értékeit a 8.1 

táblázat tartalmazza. 

8.1. Táblázat. Fajlagos medence terhelés előírt értékei 

 

Önálló vízforgatóval ellátott masszázsmedence esetén az egyidejű névleges terhelés az ülőhelyek számával 

megegyező. 

Vízforgatási teljesítmény 

A vízforgató berendezés teljesítményét úgy kell meghatározni, hogy az a medencék névleges terhelésének 

megfelelő vízmennyiséget tisztítsa meg. A vízforgatási teljesítményt az alábbi összefüggéssel lehet 

meghatározni: 

Q = N·q+p 

ahol: Q – a vízforgató berendezés óránkénti teljesítménye, m3/h, q – az egy főre előírt medencébe vezetett 

tisztított víz tömegárama 2 m3/fő, p – vízforgatási pótlék, m3/h, N – a medence egyidejű névleges terhelése, fő. 

A vízforgatási pótlék értékeit az MSZ 15234:2012 szabvány meghatározza. 

A masszázsmedence vízforgatási teljesítményének számításához az egyidejű névleges terhelést 1-es típusú 

fürdők esetén 4 m3/fő értékkel, 2-es típusú fürdők esetén 3 m3/fő értékkel kell szorozni. 

A medencéket lehetőleg külön vízforgató berendezésekkel kell ellátni. A 100 m3-nél kisebb tárfogatú medencék 

esetében egy vízforgató több medencét is kiszolgálhat főként, ha azok közel vannak egymáshoz és egyébként 

egy gépház áll rendelkezésre. Ebben az esetben is legyenek a medencék szeparálhatók. 
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8.8. ábra. Szivattyú gépház 

 

8.9. ábra. Vízforgató szivattyúk különböző funkciójú medencékhez 

A 8.10 ábrán élménymedence különböző funkcióit ellátó szivattyúk elhelyezését mutatjuk be. láthatók. Az ábra 

baloldalán ürítő szivattyú, középen hátmasszázs fúvókát töltő szivattyú látható. A jobboldalon egy forgólapátos 

kompresszor látható, amely pezsgőfürdő ülőpadjához szállít levegőt. 
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8.10. ábra. élménymedence különböző funkcióit ellátó szivattyúk és kompresszor 

A szivattyúk kezelésével kapcsolatos legfontosabb ismereteket célszerű a helyszínen műveleti utasítás 

formájában elhelyezni (8.11. ábra). 

 

Kiegyenlítő tároló 

A vízforgató berendezés biztonságos üzemeltetéséhez szükséges. Funkciója a medencéből kiszorított víz 

befogadása, illetve az öblítéshez szükséges víz biztosítása. Méretezésénél a biztonsági tényezővel együtt 75 l/ fő 

kiszorított vízzel kell számolni, azonban ez az érték élményelemekkel ellátott medence esetében változik. 
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A 8.12. ába kiegyenlítő tartály által okozott leválasztó fal átázásást szemlélteti. A megfelelő vízszigetelésre a 

gépház megóvása érdekében ügyelni kell. Az ábra előterében élménymedence vízforgató szivattyúi láthatók. 

 

8.12. ábra. Fallal leválasztott kiegyenlítő tartály élménymedence vízforgató szivattyúkkal. 

5. 8.5 Üzemeltetési követelmények 

Pótvízadagolás 

Célja a párolgási és egyéb vízveszteségek pótlása, valamint a tisztítási technológiával el nem távolítható 

anyagok feldúsulásának megelőzése. Vízpótlásra töltővíz-minőségű vizet kell használni. A vízpótlás 

mennyisége a fürdőzők létszámától függően legalább 30 l/fő/nap. A beadott pótvíz szükséges mennyiségét, 

úgy kell meghatározni, hogy a medencében a káros feldúsulásokat elkerüljük (javasolható az alkalmazott 

technológiától függően a kloridion, a szulfátion, a KOI vagy a fajlagos vezetőképesség változását figyelemmel 

kísérni). 

Az így számított vízpótlási mennyiségbe az egyéb vízveszteség (párolgás, kihordás stb.) és az öblítéssel 

eltávozó víz miatt szükséges pótlást is figyelembe kell venni. A vizet a szűrő(k) elé, a kiegyenlítőtárolóba, 

illetve a fölözőkészülékbe (skimmer) megszakítással kell bevezetni, biztosítva az egyenletes elkeveredést. 

Teljes vízcsere a medencében 

A medence teljes vízcseréjét a vízminőségtől függően, de legalább évente egyszer kell elvégezni. A fürdők 

használt vizének elvezetésére vonatkozó előírásokat jogszabályok tartalmazzák. Elválasztó rendszerű 

csatornahálózat esetén a medencevíz a csapadékcsatornába vezethető. 

Üzemi napló 

Az üzemeltetéssel kapcsolatos eseményeket és a berendezés működését jellemző fontos beavatkozásokat, 

illetve mért adatokat (pl. öblítések időpontja, bevezetett töltővíz mennyisége, pH és fertőtlenítőszer mért 

adatai) naponta az üzemi naplóban kell rögzíteni. 

Az üzemi naplóban a töltővíz, a tisztított víz és a medencevíz fizikai és kémiai, illetve bakteriológiai 

vizsgálatait és a vizsgálatok eredményeit is rögzíteni kell. A mintavételek gyakoriságát az MSZ 15234:2012 

szabvány írja elő. 
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A medencevíz higiéniai mutatóinak ellenőrző és szabályozó berendezése 

A medencevíz higiéniai állapotát meghatározó jellemzőket (szabad klór, pH, redoxpotenciál) a folyamatosan 

működő berendezés méri és szabályozza. A fentieken kívül ezen értékek kézi ellenőrző vizsgálatát 1-es típusú 

fürdők esetén naponta kétszer, míg a 2-es típusú fürdők esetén naponta egyszer kell elvégezni. 

Nem napi rendszerességű üzemviteli ellenőrzések 

A napi ellenőrzéseken túl a következő eszközök ellenőrzését célszerű elvégezni, és azok eredményét 

jegyzőkönyvbe rögzíteni: 

Havonta elvégzendő műszerkalibrálások: 

• pH-szonda, 

• klór-, hidrogénperoxid-szonda, 

• redoxszonda, 

• vízhőmérséklet-mérő, 

• léghőmérséklet-mérő, 

• páratartalom-mérő. 

Évente elvégzendő műszeres mérések: 

• a forgatási teljesítmény, m3/h-ban, 

• elektromos teljesítményfelvétel a névleges forgatáskor, 

• a szűrőtöltet dombosodásának ellenőrzése 

Az öblítés hatásosságának ellenőrzését – szűrőként – évente kell elvégezni: 

• szűrőtöltet mennyiségi felülvizsgálata, 

• szűrőtöltet állagvizsgálata (pl. az összekövesedés ellenőrzése), 

• a szűrőtöltet-fellebegés ellenőrzése az öblítési fázisokban, 

• az öblítővíz-intenzitás kimérése m3/h-ban. 

Hőcserélők ellenőrzését évente kell elvégezni, amely azonban a vízminőség függvényében változhat: 

• hőmérséklet különbség mérése, 

• vízkövesedés ellenőrzése. 

Vegyszerezéssel kapcsolatos ellenőrzéseket havonta kell elvégezni: 

• vegyszervezetékek épségének ellenőrzése, 

• a folyékony klór beadagolási pontjain kicsapódás-vizsgálat, 

• az adagolószivattyúk előírt beállításainak ellenőrzése, 

• kármentő edények ellenőrzése havonta. 

Egyéb ellenőrzések 

• a szűrőtöltet dombosságát 3 havonta, 

• az időszakos használatú szivattyúk és berendezések tesztelését havonta egyszer, 
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• a vészjelzők tesztelését legalább havonta egyszer, 

• a létrák, startkövek, kapaszkodók és uszodarácsok ellenőrzését naponta. 

A fenti ellenőrzések gyakorisága javasolt érték, ha egyéb vonatkozó szabványban, az adott berendezés 

gépkönyvében vagy az üzemeltetési szabályzatban gyakoribb ellenőrzések vannak előírva, akkor azt kell 

mértékadónak tekinteni. 

6. 8.6 Munkavédelmi követelmények 

A fürdők munkavédelmi követelményeit az MSZ 15235, illetve az MSZ 15288-1, a vízellátás munkavédelmi 

követelményeit pedig az MSZ-10-273 és az MSZ EN 13451-es szabványsorozat tartalmazza. 

Összefoglalás 

Ebben a fejezetben a fürdőmedencék vízforgatási ismereteit mutattuk be. Foglalkoztunk a fürdők vízminőségi 

követelményeivel. Bemutattuk a vízforgatási technológia főbb elemeit, a medencék áramlástechnikai 

kialakítását. Ismertettük a medenceterhelés-, valamint vízforgatási teljesítmény meghatározását. áttekintettük a 

vízforgatásos rendszerek főbb üzemeltetési kérdéseit. 

Önellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a vízforgatási technológia elvét és feladatát a medencék üzemeltetésében. 

2. Mi a vízszűrés célja? 

3. Hogyan működik a ráiszapolós szűrő? 

4. Ismertesse a vegyszeradagolókkal szemben támasztott fontosabb követelményeket! 

5. Milyen vízelvezetési rendszereket ismer? 

6. hogyan határozható meg a medencék egyidejű névleges terhelése? 

7. Ismertesse a vízforgatási teljesítmény számításának összefüggését! 

A helyes válaszok a tananyagban megtalálhatók. 
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9. fejezet - Medencék fenntartási 
munkálatai és üzemeltetése 

Ebben a fejezetben a medencék fenntartási és üzemeltetési kérdéseivel, munkálataival ismerkedhet meg. A 

fejezet célja elsajátítani: 

• a főbb karbantartási feladatokat mind a szezonális üzemmel, mind a téli leállással kapcsolatosan, 

• a tartószerkezeti vizsgálatok fontosabb kritériumait, 

• a medencék felújításával kapcsolatos ismereteket, 

• a medencék feltöltésével, ürítésével kapcsolatos tudnivalókat, 

• a vízminőségi problémákat, felismerésüket, elhárításukat, a víz minőség biztosításával kapcsolatos 

tennivalókat. 

1. 9.1. Medencék fenntartási munkái 

A biztonságos és gazdaságos üzemeltetés alapvető feltétele, a fürdőmedencék kifogástalan, üzemképes állapota. 

Ennek az érdekében folyamatosan ellenőrizni kell a fürdőlétesítmények műtárgyainak műszaki állapotát, a 

rendszeresen végzett karbantartási és javítási feladatok elvégzésével és gondoskodni kell a kívánatos műszaki 

állapot megőrzéséről. A medencék üzemeltetésével kapcsolatos szakmai feladatokat rendszerezetten, az 

ismeretek alkalmazhatósága tekintetében logikusan felépítve, jól érthetően, az üzemeltetési tapasztalatokra 

épülően gyakorlatorientáltan mutatják be munkájukban Ákoshegyi és szerzőtársai (2006). A fürdők 

üzemeltetése területén általánosan ismert és elfogadott szakanyagra építve az alábbiakban a összefoglaló 

jelleggel mutatjuk be a medencék üzemeltetésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. 

KARBANTARTÁSI MUNKÁK 

A karbantartási tevékenység -mind az üzemeltetés alatti, mind az üzemen kívüli időszakban - magába foglalja a 

műtárgyak rendszeres ápolását, tisztítását és műszaki állagának a megóvását. Az üzemeltetés biztonsága és 

a felújítási költségek csökkentése érdekében, a karbantartási munkák ütemezett, időben történő elvégzése, 

különösen fontos. 

A medencék üzemeltetés alatti karbantartása 

A medencék víz feletti részeit, a csatlakozó járdákat, burkolatokat, lábmosókat és zuhanyzó tálcákat naponta 

kell takarítani, ill. tisztítani. A medence környezetét tisztán kell tartani, a hulladékot össze kell szedni és a 

burkolatokat vízsugárral le kell mosni. A medencék víztükrén összegyűlt úszó szennyeződést el kell távolítani. 

A töltő-ürítő rendszerű medencéknél teljes vízcsere szükséges, amelynek a gyakorisága - a - a következő 

(előírja a 37/1996. X.18 NM rendelet): 

• 50 m3-nél kisebb gyógy- és gyermekmedencéknél 

• névleges terhelés 30%-ánál nagyobb terhelés esetén: naponta kétszer 

• egyébként: naponta egy ízben 

• 300 m3-nél kisebb medencénél: naponta egyszer 

• 300-800 m3 közötti medencénél: két naponta 

• 800-1600 m3 közötti medence esetében: négy naponta 

• 1600 m3-nél nagyobb medencénél: tíz naponta 
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Rendkívüli szennyeződés esetében soron kívüli tisztítás és fertőtlenítés szükséges. A vízforgató berendezéssel 

üzemelő medencéknél évente legalább kétszer, teljes vízcserét kell végrehajtani. A vízcsere időpontjának 

meghatározásánál célszerű a kiemelt szezonális terhelést figyelembe venni, és az egyik cserét erre ütemezni. 

A medencék mosására üzemszüneti időben kerüljön sor. A leürítés után a műtárgyak felületét nagynyomású 

vízzel tisztára kell mosni. A mosást - felülről lefelé - az oldalfalakon kell kezdeni és a fenéklemez legmélyebb 

pontján kell befejezni. A mosáshoz csak a medence burkolat kímélő mosószereket szabad felhasználni. 

A medencék mosásával egy időben célszerű a kisebb karbantartási ill. javítási munkákat is elvégezni (pl. 

megsérült burkolólapokat kicserélni, a levált lapokat pótolni, a mázolási munkákat felújítani stb.). 

Üzemszünet alatti karbantartás 

A műtárgyak üzemen kívüli karbantartására elsősorban a kültéri hidegvízű medencék (fürdő,- 

strandmedencék) esetében kerül sor, mivel ezek általában a május 1 - október 1. közötti (elő- és utóidényt is 

beleértve) időszak kivételével, használaton kívül vannak. Állagmegóvás céljából ajánlott a műtárgyakat 

üzemen kívül is vízzel feltöltött állapotban tartani. 

A téli időszakban azonban gondoskodni kell -a víz befagyása miatt - a műtárgyak felszínén kialakuló jégréteg 

feszítető hatásából származó esetleges szerkezeti károsodások megelőzéséről. A vízzel töltve hagyott 

medencék esetében még a fagypont alatti hőmérséklet beállta előtt a műtárgyak oldalfalai mentén (a hossz- és 

keresztirányú falaknál egyaránt) -a lecsökkentett vízszint magasságában- rugalmas anyagot kell beépíteni, amely 

összenyomódása következtében megakadályozza az oldalfalakra ható, jégréteg növekedéséből származó 

vízszintes erők kialakulásának a lehetőségét. Rugalmas úszótestként poliuretán hablemez, gumilemez, 

jégpárna, vagy homokkal töltött műanyag párna (9.2. ábra) egyaránt felhasználható. Az alábbiakban bemutatott 

termékeket ma már több hazai forgalmazó is kínál (pl. http://bolthely.hu/j-studio/oldal/fooldal). 

 

9.1. ábra. Medence fagytest elhelyezése téli leálláshoz 

http://bolthely.hu/j-studio/oldal/fooldal
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9.2. ábra. Homokkal töltött rugalmas falú műanyag párna jégkár megelőzésére 

A téli karbantartási, fagykár megelőzési feladatok szakszerű elvégzése különös figyelmet érdemel. 

Napjainkban egyre elterjedtebbek a magán felhasználású kerti medencék. Az alábbiakban egy szűrő, vízforgató 

rendszerrel ellátott süllyesztett medence példáján keresztül áttekintjük azon feladatok körét, amelyeket 

egyébként a kültéri medence méretétől, felhasználási jellegétől (magán kerti medence, vagy fürdőlétesítmény) 

függetlenül el kell végezni, természetesen a medence és gépészeti rendszere kialakításának figyelembevételével. 

A téli üzemszünet előtt a szűrő tisztítás érdekében a visszamosatást alaposan kell elvégezni, amely nagy 

vízigényű művelet, azonban a medence vízszintjét egyébként is csökkenteni kell a szezonális átálláshoz. A 

mosatási célra használhatjuk a medence saját vizét egészen addig, amíg a vízszint kb. 20 cm-rel az elfolyó 

nyílás alá nem megy. Ehhez természetesen az alsó kifolyó felől kell szivattyúzni a vizet. A medence nyílásokat 

le kell zárni a vízbejutás elkerülése érdekében. Ez egyszerűen megoldható úgy, hogy a túlfolyó (szkimer) 

csavarral rögzített peremét le szereljük, a nyílára helyezünk egy erős fóliát, és a perem visszacsavarozásával 

rögzítjük. A befúvó csőnyílásokat (szűkítőket) csavarjuk ki, és tegyünk helyükre záródugókat. 

A maradék vízbe célszerű fagyásgátló vegyszeradalékot tenni, amely segít a víz állagának megőrzéséhez az 

újra feltöltési. Az így kezelt vizet a körülményektől függően a medencében is hagyhatjuk a következő 

felhasználás céljából (bár ebben az esetben használatba vétel előtt általában további vegyszeres kezelés 

szükséges). Fagypont alatt a vízzel feltöltött medence –a környezeti hőmérséklettől, a tartósan alacsony 

hőmérséklet időtartamától függően- felső 10-15 centiméteres vízrétege befagy, de az alatta lévő víz 

hőmérséklete fagypont fölött marad. A téliesítő koncentrátum megakadályozza a tél folyamán a 

mikroorganizmusok elszaporodását is. 

A megfelelő vízszint beállítása után ki kell tisztítani a túlfolyó szűrőjét. A szűrőt a tisztítást követően vissza 

kell helyezni. A szivattyú hajtómotort a téli időszakra ki kell szerelni, gondoskodni kell a száraz helyen 

történő tárolásról. Az elektromos szekrényt áramtalanítani kell. A keringtető csővezetéket a gépházban minden 

olyan helyen meg kell bontani, ahol a rendszerben víz maradhat. Vízóráknál, mélyen lévő elzáró 

szerelvényeknél, és természetesen a vízellátó rendszer legmélyebb pontján le kell engedni a bent maradt vizet. A 

rendszerben maradó víz fagyása és az ebből adódó tágulás különösen a fém szerelvényekre veszélyes. 

A vizet le kell engedni a szűrőtartályból is, ehhez a szűrőház tetején lévő szelepét ki kell nyitni, és az alsó 

ürítőnyíláson keresztül a víz leüríthető. A korábban már alaposan átmosott kvarchomok a szűrőben maradjon. 

A kültéri medencét a használaton kívüli téli időszakra lehetőség szerint le kell fedni. A leeresztő csonk a 

medence legmélyebb pontján legyen, és az egész téli időszak alatt nyitva maradjon. Ezen keresztül a téli esők 

vize azonnal lefolyik, még mielőtt lefagyhatna. A medencében tárolt víznél már sokkal komolyabb a 

fagyveszély, hiszen a táguló jég károsítaná a medence falát, sőt akár szét is nyomná. Ennek megakadályozására 

úszó tágulási tartályokat kell elhelyeznünk a medencében. A kötélre függesztett tágulási tartályok felső, 

néhány centimétere álljon ki a felszínből, a többit pedig a homoksúlyos alsó része a víz szintje alá húzza. Ezek a 

tágulási tartályok hivatottak a jég nyomásának felvételére. 

A medence fedésére kétféle fedőponyva használata elterjedt: 



 Medencék fenntartási munkálatai és 

üzemeltetése 
 

 103  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

a. vízzáró és 

b. vízáteresztő 

A vízzáró ponyva teljesen tisztán képes megőrizni a medencében maradt vizet. Teljes felületével felfekszik a 

víz felszínére, feljön a felszín feletti oldalfalakra és ráfekszik a medence peremére. Ezt a peremrészt 

tömlőszerűen vízzel kell feltölteni, amelynek súlya elegendő ahhoz, hogy a ponyva ne csússzon bele a 

medencébe. A ponyva tetején összegyűlő esővíz, hólé nem keveredik a medence vizével, onnan párolog el. 

 

9.3. ábra. Téli medencetakaró (http://www.medences.hu) 

A vízáteresztő ponyvát erős feszítő kötelekkel, rugós feszítő hurkokkal kell kifeszítenünk a medence tetejére. 

A kifeszített vízáteresztő ponyva átengedi a;vizet, így nem tud összegyűlni a tetején. Ennél csak tavasszal tudjuk 

eldönteni, hogy a vegyszerrel kezelt vizet le kell engednünk, vagy használhatjuk tovább. 

A csempézett medencék vizét ősszel általában leengedjük, mert a burkolatnak nincs szüksége a vízre, de 

víztakarékossági okból ezeknél is lehetőség van a víz bennhagyására. A fóliás medencéknél viszont 

mindenképpen szükségünk van arra, hogy a vizet a medencében teleltessük, mert a víz nyomása nélkül a fóliát 

saját súlya túlságosan megnyújtaná, tavaszra tönkremenne. 

A gépészeti berendezések, csővezetékek fagyvédelme szintén nagyon fontos feladat. Ez a gyakorlatban azt 

jelenti, hogy a berendezésekből és a csővezetékekből a vizet le kell üríteni. A csővezetékek leürítéséhez a 

medence felől le kell zárni a csöveket (befúvókat). Vegyszeradagoló berendezéssel ellátott medencék esetében a 

vegyszereket is ki kell üríteni az adagoló berendezésekből. 

TARTÓSZERKEZETI VIZSGÁLATOK 

A karbantartási munkákhoz tartoznak a medencék állagával kapcsolatban végzendő, ellenőrző szerkezeti 

vizsgálatok is. Évente szemrevételezéses, ötévente tájékoztató szakértői vizsgálatot kell végezni. Ezek 

időpontját a medencék tisztításának az idejére, vagy üzemen kívüli időszakra célszerű ütemezni. 

A szemrevételezéses eljárás során észlelt kisebb rendellenességeket, meghibásodásokat, károsodásokat, a 

medence tisztításával egy időben célszerű megszüntetni. A vizsgálat eredményét, a kijavítás módját, sőt a 

szemle során észlelt, szerkezeti elváltozásokra utaló jeleket is, rögzíteni kell a szerkezeti naplóban. 

Az ötévenként rendszeres szakértői vizsgálatok a medencék állapotának részletes felmérését és a szükségessé 

váló javítási, ill. rekonstrukciós eljárások kidolgozását célozzák. Ennek során az éves szemrevételezéses 

vizsgálat megállapításaiból kell kiindulni (különösen abban az esetben, ha már a szemlék folyamán 

meghibásodásra utaló jeleket észleltek). 

http://www.medences.hu/
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A tájékoztató szakértői véleményekben rögzíteni kell a meghibásodott műtárgyak állagában észlelt 

elváltozásokat (káros alakváltozások, repedések, korróziós károsodások, kifagyások, burkolat sérülések). Fel 

kell tárni a meghibásodások okait, s azok ismeretében, a szakértőnek javaslatot kell tenni a hibák kijavítására. 

Amennyiben a tájékoztató szakértői vizsgálat a műtárgyak állékonyságát veszélyeztető szerkezeti 

elváltozásokat állapít meg, a medencét fel kell újítani. A vizsgálat eredményét be kell jegyezni a szerkezeti 

naplóba. 

2. 9.2. Medencék felújítása 

Az üzemeltetés során, a fürdőmedencék állagában - a rendszeres használatból (elhaszná¬lódásból), vagy egyéb 

műszaki okokból (pl. süllyedések) eredően - bekövetkezhetnek olyan szerkezeti elváltozások (még a 

leggondosabb karbantartás esetén is), amikor a műtárgyak felújítására szorulnak. A rekonstrukció célja a 

leromlott, vagy meghibásodott medencék eredeti műszaki állapotának a helyreállítása. Ennek nyomán lehetővé 

válik a műtárgyak újbóli, biztonságos és rendeltetésszerű üzemeltetése. Felújításnak minősül továbbá minden 

olyan javítási, vagy átalakítási munka, amely a medencék mélységének, alakjának, a bukóéléknek, a 

túlfolyóvályúnak a megváltoztatására ill. a burkolat cseréjére irányul. A felújítási munka kiterjedhet az építmény 

egészére, vagy annak csak egy részére. 

A műtárgyakat legkésőbb húszévenként fel kell újítani. A rekonstrukciós munka a következő főbb 

munkafolyamatokra terjed ki: 

• részletes szakértői vizsgálatok, 

• javítási terv kidolgozása, 

• felújítás kivitelezése. 

A rekonstrukciós munkákkal kapcsolatos feladatok kivitelezését e témában jártas, kellő szaktudással és 

gyakorlattal rendelkező, referenciákkal bíró szakértők ill. cégek végezzék. 

SZAKÉRTŐI VIZSGÁLATOK 

A részletes szakértői vizsgálatoknak ki kell terjedni a tartószerkezet teherbírásának, korróziójának és 

vízzáróságának az ellenőrzésére. Ezeknek a megkezdése előtt a szakértőknek gondosan tanulmányozni kell a 

műtárgyak előéletét, a szerkezeti naplókat és az ötévenként sorra kerülő tájékoztató szerkezeti vizsgálatok 

eredményeit. 

Tartószerkezeti vizsgálatok 

A helyszíni szemle során, részletesen meg kell vizsgálni a medencék állapotát. Fel kell tárni a tartószerkezeti 

elváltozásokat és meg kell állapítani a bekövetkezett károsodások mértékét. Különösen nagy súlyt kell fektetni, 

a teherbírás, vízzáróság és korrózió szempontjából egyaránt káros repedések feltérképezésére. Külön kell 

foglalkozni a vasbeton szerkezetű medencék korróziós vizsgálataival. A tartószerkezeti vizsgálatok részleteinek 

bemutatásával tananyagunkban nem foglalkozunk. 

Az elvégzett vizsgálatok, valamint az ellenőrző számítások alapján a szerkezeteket minősíteni kell (megfelelő, 

tűrhető, veszélyes, vagy a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan). 

A tartószerkezeti vizsgálatok eredményét szakvéleményben kell összefoglalni. Ebben rögzíteni kell a szerkezet 

meghibásodásának a tényleges okait (erőtani, szerkezeti, építés¬technológiai okok, egyenlőtlen süllyedések, 

beton ill. betonacél korrózió, építési vagy egyéb hibák) és megoldást kell adni az okok megszüntetésének, az 

építmény felújításának a módjára vonatkozóan. Végezetül tartalmaznia kell a szakvéleménynek a műtárgy 

további üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos javaslatokat is. A tartószerkezeti vizsgálatokkal 

kapcsolatos szakvélemény a szerkezeti napló mellékletét képezi. (Ákoshegyi-Németh szerk, 2006). 

Korróziós vizsgálatok 

A részletes szakértői vizsgálatok keretében fel kell mérni a szerkezet korrózió okozta károsodásait is. Az 

ellenőrző vizsgálatoknak ki kell terjedni a szerkezet betonjának, az acélbetéteknek, valamint a 

burkolatoknak a vizsgálatára. 
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A betonkorrózió esetén, a beton felületén - a korrózió mértékétől függően - kisebb-nagyobb tágasságú 

repedések, felszíni hámlások, feltáskásodások, pikkelyes, kagylószerű leválások, morzsolódások és mállások 

jelentkeznek. Az acélbetétek korrózióját a kezdeti időszakban felületi rozsdás elszíneződések jelzik. 

Az alkalmazott vizsgálati módszer esetén a betonkorrózió mértékét számokkal is jellemzik. Eszerint a nulla 

(0) fokozat az ép (hibátlan), szakszerű betont jelzi. Az ötödik (5) fokozat esetén (ez a betonkorrózió 

legkedvezőtlenebb esete) az acélbetétek a betonfedést már lerepesztették és a kisebb-nagyobb mértékben 

korródált acélbetétek szabadon látszanak. Pontosabb eljárás a laboratóriumi vizsgálatokon nyugvó, 

veszélyességi kategória alapján történő minősítés, amellyel meghatározható a beavatkozás szükségessége és 

sürgőssége. 

 

9.4. ábra. Vasbeton szerkezetű medence vasalása 

Ellenőrző vízzárósági próba 

A részletes szakértői vizsgálatok során - ha a szerkezetet megbontották - a vízzáróságot is ellenőrizni kell. A 

vízpróba időtartama, lefolytatásának és kiértékelésének a módja megegyezik a műszaki átadás-átvétel 

eljárásával. 

A FELÚJÍTÁS TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE 

A medence állapotát feltáró részletes szakértői vizsgálat alapján felújítási tervet kell készíteni. A terv terjedjen 

ki a meghibásodott tartószerkezetek megerősítésére és a vízzárósági hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan 

megoldásokra. 

A tervdokumentációhoz mellékelni kell a felmérési tervet, amely a meghibásodott műtárgyak tényleges 

állapotát rögzíti. Ennek alapján kell elkészíteni a javítási tervet, amelynek tartalmaznia kell a felhasználásra 

kerülő anyagok fajtáját és minőségét, a javasolt megoldás általános tervét, valamint a javítandó szerkezeti 

elemek csomópontjainak a részlettervét. A javítási tervnek fontos tartozéka a műszaki leírás, amelyben 

részletesen ismertetni kell a vizsgált műtárgy állagában bekövetkezett szerkezeti elváltozásokat ill. 

meghibásodásokat és ezek okait. A továbbiakban indokolni kell a betervezett megoldás műszaki és gazdasági 

előnyeit, majd részletes javaslatot kell adni az egyes munkafolyamatok balesetmentes kivitelezésének a módjára 

és ütemezésére vonatkozóan. 

Felújítás kivitelezése 

A fürdőlétesítmény műtárgyai állagában bekövetkező kisebb-nagyobb mérvű meghibásodások helyrehozatala, 

vagy az átalakítások végrehajtása különböző szintű, mélységű beavatkozásokkal járhat: 
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a. kisebb mérvű javítások, 

b. szerkezeti megerősítések, 

c. részleges, vagy teljes felújítások. 

ad a) Kisebb mérvű javítások 

Kisebb javítási munkákra, szerkezeti elemeket nem érintő, üzemeltetést kevésbé zavaró, meghibásodások esetén 

kerül sor (sérült burkoló lapok cseréje, burkolatok javítása, korrodált acélszerkezetek felújítása, felületvédelme 

stb.). 

ad b) Szerkezeti megerősítések 

E műveleteket akkor kell elvégezni, ha a vizsgálatok szerint a műtárgyak állagában olyan károsodások lépnek 

fel, amelyek csökkentik a szerkezet biztonságát, gátolják a rendeltetésszerű használatot, vagy 

veszélyeztetik a medence stabilitását. 

A műtárgyakat a javítási tervben foglalt előírások alapján kell megerősíteni. A helyreállítási munkának ki kell 

terjedni, mind a tartószerkezeti meghibásodások, mind a vízzárósági hiányosságok megszüntetésére. A 

szerkezeti elváltozások nyomai - repedések vagy egyéb meghibásodások formájában - a műtárgyak burkolatán 

jelennek meg. A meghibásodott helyeken - a megsérült burkoló lapokat le kell szedni és a felületet meg kell 

tisztítani. Repedések esetében meg kell vizsgálni, hogy a burkolati repedések jelentkeztek-e a tartószerkezeten. 

Amennyiben igen, úgy meg kell vizsgálni a megsérült szerkezeti részeket és roncsolásmentes vizsgálattal 

ellenőrizni kell a beton minőségét. A beton szilárdságának roncsolásmentes gyorsvizsgálatára elterjedt eljárás a 

Schmidt-kalapácsos mérés. 

A vizsgálóeszköz a beton felületi keménységének meghatározására szolgál. 

Felületi keménységet mérni alapvetően kétféle módon lehetséges: 

• vagy a rugalmas visszapattanás elvén, 

• vagy pedig a képlékeny benyomódás vizsgálatával. 

A Schmidt-kalapács a rugalmas visszapattanás elvén működik. A vizsgálat elve, hogy a készülékben lévő 

rugók egy tömeget mozgásba lendítenek, amely egy, a felületre merőleges ütőszegen keresztül adott 

energiával megüti a vizsgált felületet, és az ütés után a tömeg létrejövő rugalmas visszapattanását a készülék 

rögzíti. A visszapattanás mértéke egyben a felületi keménység mérőszáma. Mivel az anyagok felületi 

keménysége és szilárdsága között többnyire találhatók függvénykapcsolatok, így a rugalmas visszapattanás 

elvén működő eszközök segítségével a szilárdság megbecsülhető. 
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9.4. ábra. Schmidt kalapács 

Egyenlőtlen süllyedésekből származó, ferde repedések esetén először meg kell szüntetni a süllyedést előidéző 

okokat, majd a repedéseket - cement vagy műgyanta péppel ki kell injektálni. Szerkezeti repedések esetén - ha a 

tényleges repedéstágasság meghaladja a megengedett tágasság másfélszeresét - minden esetben gondolkodni 

kell az acélbetétek korrózióvédel¬méről (pl. injektálással). A repedések injektálására csak azután kerülhet sor, 

ha az előirány¬zott, roncsolásmentes beton-vizsgálat eredményesen zárult. A repedések injektálását követően 

helyre lehet állítani a megsérült burkolatot. 

Betonkorrózió esetén, a meghibásodott betonrészeket ki kell vésni, a laza részeket el kell távolítani, a kagylós 

felületeket meg kell tisztítani, majd a fészkek kiszáradása, vagy kiszárítása és felületkezelő anyag felhordása 

után, azokat epoxi betonnal, vagy más javító anyaggal) ki kell betonozni. 

Betonacél korrózió bekövetkezte esetén, a meghibásodott betonrészeket el kell távolítani. A szabaddá váló, 

korrodált betonacélokat a rozsdától meg kell tisztítani, majd rozsdagátló bevonattal kell ellátni. A továbbiakban 

a hornyok, ill. a fészkek kitöltésénél a betonkorróziónál ismertetett javítási mód szerint kell eljárni. A művelet 

befejezés után - a bontás helyén - a burkolatot vissza kell állítani. A meglévő és az új burkolat szakszerű 

csatlakoztatására különösen ügyelni kell (Ákoshegyi-Németh szerk, 2006). 

Részleges vagy teljes felújítás 

Töltő-ürítő rendszerű medencék felújításakor a műtárgyakat vízforgató berendezéssel kell ellátni. Ehhez a 

bukóélt át kell alakítani. Az oldalfalak tetején -a szerkezet visszabontása után - a feszített víztükörnek megfelelő 

túlfolyóvályút kell kialakítani. Ennek a látható felületeit a meglévő burkolattal megegyező anyaggal kell 

burkolni. Ha ez utóbbi állaga nem megfelelő, célszerű az egész burkolatot kicserélni. 

Ha az előzetes szakértői vizsgálatok azt mutatták ki, hogy műszaki vagy gazdasági okok miatt nem lehet, vagy 

nem gazdaságos a medencét helyreállítani, a meghibásodott építményt belülről vasbetonszerkezettel kell 

kibélelni. Amennyiben erre nincs lehetőség, a meglévő medencét el kell bontani és helyette újat kell építeni. 

3. 9.3 Medencék üzemeltetése 

MEDENCÉK FELTÖLTÉSE, ÜRÍTÉSE 

A medencék létesítésével, az építés és átvétel műszaki követelményeivel, üzemeltetésével számos előírás, 

rendelet foglalkozik (lásd a szakirodalomban). Az üzemeltetéssel kapcsolatos tudnivalókat az alábbiakban 

foglaljuk össze Ákoshegyi, Németh (2006) átfogó munkája nyomán, amelyben Mogyorósi rendszerezetten 

mutatja be az üzemeltetés különböző feladatait. 

Új medencék beüzemelésével kapcsolatosan kiemelt figyelmet kell fordítani a kivitelezéstől számított 

használatba vételig eltelt időre a vasbeton szerkezet 28 napos szilárdulását szem előtt tartva. Használatba 

vétel előtt próbatöltést kell végezni a 

Amennyiben a kötési időkivárása nem történik meg a habarcsban lévő kalcium-karbonát kiválhat és ez akár 

kilúgosodást is eredményezhet a csempehézagokon. 

Fontos az új vagy szakaszosan (szezonálisan) üzemeltetett vízelőkészítő és szállító rendszerek előzetes tisztítása, 

fertőtlenítése. A fertőtlenítésre megfelelő a klóros víz. A koncentráció és az oldat szekezetben tartási idejére 

ügyelni kell: tartályban 10 mg/liter klór 24 óráig, vezetékben 10-50 mg/liter klór 48 óráig. Az így keletkezett 

szennyvíz elvezetésével kapcsolatos környezetvédelmi előírásokat be kell tartani. 

Fontos tényező a medencevíz hőfokbeállítása, melyet gyógymedencéknél hőcserélővel célszerű megoldani. 

Egyéb régi töltő-ürítő rendszereknél keverőtartályokon keresztül automatikusan, vagy kézi vezérléssel történik a 

hőfok beállítás a meglévő melegebb és hidegebb hőfoktartományú vizek felhasználásával. 
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9.6. ábra. Medence vízellátó rendszerbe épített hőcserélő termálvizes fürdőben 

 

9.7. ábra. Korszerű vízforgató rendszerbe épített hőcserélő termálvizes fürdőben 

Alacsony vagy túl magas hőmérsékletű karsztvizek melegítési ill. hűtési igénye esetén vízforgatóval üzemelő 

medencéknél szintén a hőcserélővel megoldott technológia javasolható. 

Magas hőmérsékletű termálvíz esetén a medencék üzemeltetésén túl rendelkezésre álló felesleges hőmennyiség 

pl. használati meleg víz előállításra, meleg vizes fűtési rendszer vagy légbefúvó üzemeltetésére fordítható. 

Hőnyerésre ebben az esetben is hőcserélő készüléket alkalmazunk. 
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9.8. ábra. Padlófűtés biztosítására beépített hőcserélő 

 

9.9. ábra. padlófűtésre beépített hőcserélő a csővezetékekkel és szerelvényekkel 
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9.10. ábra. Padlófűtési rendszer 3 járatú keverőszeleppel és keringető szivattyúval 

 

9.11. ábra. Használati meleg víz (HMV) előállításra beépített hőcserélő 

Az egyes funkcionális egységek hőmérsékletének ellenőrzésére hőmérők szolgálnak. 
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9.12. ábra. Beépített víz hőmérséklet mérő 

Az előírt kötelező vízpótlás legtöbb esetben töredéke a hőntartás érdekében szükséges vízutánpótlás 

bevezetésnek, ami a vegyileg jól beállított medencevíz szükségtelen hígulását, túl sok vegyszer használatát 

eredményezné. 

A medencék feltöltésének, ürítésének rendje 

A medencéket csak teljesen feltöltött állapotban szabad üzembe helyezni, üzemeltetni. A medence takarítását, 

fertőtlenítését követően, a feltöltést megelőzően az üzemeltető köteles meggyőződni az elfolyó nyílások 

rácsainak állapotáról, megfelelő rögzítettségéről, a hullámfürdők esetében a hullámrács biztonságos állapotáról, 

valamint a medence burkolat épségéről. 

Töltő-ürítő medencéknél teljes vízcsere szükséges: 

• 50 m3-nél kisebb gyógy-, és gyermekmedencénél, ha a terhelés a névleges terhelés 30%-nál nagyobb naponta 

kétszer, egyébként naponta, 

• 300 m3-nél kisebb medence esetén naponta, 

• 300-800 m3-es medence esetén legalább 2 naponta, 

• 800-1600 m3-es medence esetén legalább 4 naponta, 

• 1600 m3-nél nagyobb medencéknél legalább 10 naponta. 

Fenti adatok hatósági előírások, de a gyakorlati tapasztalat szerint az időjárás, - a medence¬víz, a levegő 

hőfok, a benapozottság - a fertőtlenítés módja szerint a nagyobb (800 -1600 m3 felett) medencék vizét 

sűrűbben is szükséges cserélni. A hatósági előírások kötelező érvényűek, azonban soron kívüli leeresztés, 

takarítás, fertőtlenítés lehet szükséges rendkívüli szennyezés, valamint az ÁNTSZ elrendelése esetén. 

A vízforgatásos medencéknél a vízcserét minimum félévente kell végrehajtani, de a medencevíz állapotától 

függően ez hamarabb is bekövetkezhet (algásodás, vízminőségi problémák stb.). 

A medencék ürítésére csak akkor kerülhet sor, miután a medencét valamennyi fürdővendég elhagyta. A 

biztonsági felügyeletet az ürítés ideje alatt mindaddig biztosítani kell, amíg fennáll a veszélye annak, hogy oda 

akár felöltözve vagy levetkőzve illetéktelen személy visszatérhet. 
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A használt medencevíz leengedése általában közvetlenül csatornába vagy egyéb hatóságilag engedélyezett 

befogadóba történik az érvényben lévő hatósági előírásoknak megfelelően. A medencék ismételt feltöltése friss 

vízzel a meglévő ellátó hálózatból, a takarítást követően történhet. 

A vízforgató rendszerű medencénél kétféle töltési eljárás ismeretes. 

• lassú szűrőn keresztüli töltés, mely mindjárt ellenőrzött minőségű víz biztosítását eredményezi, 

• gyorstöltő vezetéken keresztül való feltöltés, amikor is a fel¬töltést követően indul be a medencevíz szűrő-

forgatása és többszöri átforgatási idő mellett biztosítják a megfelelő vízminőséget. 

A MEDENCEVÍZ MINŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA 

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM rendelet, 

a 2/2006. (I.26.) EüM rendelettel módosítva szabályozza a közfürdő üzemeltető feladatait. Ennek megfelelően 

az üzemeltető gondoskodni köteles arról, hogy a közös víztér ne váljon fertőzések terjesztőjévé, sem 

mikrobiológiai szennyezettsége, sem kémiai összetétele révén ne okozzon egészségkárosodást. A víz nem 

tartalmazhat bőrt, nyálkahártyát irritáló vagy mérgező anyagot, továbbá esztétikai szempontból sem lehet 

kifogásolható. 

Bakteriológiai szempontból a közfürdő vizének minőségére az MSZ 13960-3 szabvány, a pót- ill. töltővízre 

ezen felül az MSZ 450-1,2 szabványok előírásai az irányadók. A szűrő-forgató technológiával működő 

medencékre fizikai és kémiai szempontból az előzőeken felül az ME 10-204/1993 műszaki előírás is 

vonatkozik. 

Töltő-ürítő rendszerű medencék vízminőségi problémái 

Töltő-ürítő medencéknél amennyiben a medencevíz zavaros, nem áttetsző, akkor – normál üzemód esetén, 

rendellenességeket nem feltételezve- a medencevíz túlterhelt, elhasználódott, Cserélni vagy a szakzsargonban 

használt kifejezéssel „fejelni" szükséges (ez esetben kb a vízmennyiség 1/3 kerül lecserélésre). A víz a 

természetes használat mellett előálló szennyeződésektől elhasználódott. Ez esetben a cseréig nagyobb 

utánadagolást kell adni (cserénél takarítás és fertőtlenítés). 

A medence vize bezöldül az erős napfény hatására, ami a sekélyebb részekről kiidulva a gyors algásodási 

folyamat eredménye. Szabadban lévő nagyobb térfogatú medencék több napig egyébként tartható vizeinél 

fordul elő a károsodás, mely után a medencevíz le¬cserélendő. 

A medencevíz felszínén zsíros, olajos hártya képződik. A medence leterheltségéhez képest kevés az 

utánfolyás, a felszín nem tud megfelelően tisztulni a túlfolyó rendszeren keresztül. A medence terhelésen túl 

ennek oka lehet még az elvételek pontszerű és nem vonalszerű folyamatos megoldása, a kedvezőtlen 

medencehidraulika. Elhárításához az utánpótlás mennyiségének növelésére kell törekedni. 

A víz jellegétől eltérő bebarnulás. Oka általában a hipoklorid fertőtlenítésű töltővíz mellett egyéb - azzal 

reakcióba lépő - vegyszer rendszerbe jutása. A víz ez esetben cserélendő. Ilyen jelenség állhat elő csőhálózat 

karbantartás után, a mennyiben a vízvezetékben lerakódott vas kerül a vízbe. 

Nagyobb térfogatú uszadék, lebegő anyag észlelhető a medencében. 

A hálózatban megtelepedett mikroorganizmusok, baktériumok túl nagy mennyiségben való jelenléte esetén. A 

töltő hálózat fertőtlenítése, átmosása szükséges és a medencevíz leengedését követően takarítás szükséges. 
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9.13. ábra. Medence tisztítása 

Szűrő-forgató üzemmódú medencevizek rendellenességei 

Zavaros, szennyezett a víz a medencében. A medence vize szokatlanul nagy mennyiségű szennyezőanyag-

részecskét tartalmaz, amely szerves és szervetlen összetevőkből áll. Ellenőrizni kell a szűrőberendezést, hogy 

nincs-e szükség pótlólagos visszamosásra. Ha a szűrőberendezés rendben levőnek tűnik, akkor erőteljes, kb. 2 

mg/liter (2 g köbméterenként) klórozással vagy 3 mg/liter (3 g/m3) brómozással lehet a jelenséget 

megszűntetni. Ha nincs jelentős javulás, ellenőrizni kell a szűrőanyag esetleges összetapadását. Adott esetben a 

szűrőanyagot ki kell cserélni. 

A tejszerű medencevíz gyakran a túl nagy pH-érték és a túl magas hőmérséklet miatt áll elő. A zavarosodást 

okozó anyag túlnyomórészt kalcium-karbonát, ami a medence befolyójánál fehér sávként, a víz felszínén fehér, 

lebegő lepedékként jelenik meg. A kalcium-karbonátot tartalmazó, zavarosodást okozó anyagok a medencében 

és a szűrőberendezésben fehér lerakódásokat alkothatnak, és a szűrést is hátrányosan befolyásolhatják. Azonnali 

pH-érték ellenőrzés, esetleg a víz keménységi fokának mérése is szükséges. Ha nem kemény vízről van szó, 

akkor rendszerint elegendő a pH-értéket 7,4 illetve 7,6 alatt tartani. A medencében lévő víznek ez a fajta 

zavarosodása folyamatos flokkulációs anyagadagolás mellett is felléphet, ha az alumíniumvegyületek a szűrőn 

áthatolnak és csak a medencében kezdődik a pelyhesedés. 

Csúszós medencefelületek, illetve a medence vizének zöldes elszíneződésének kiváltó oka a medence 

vizének magas hőmérséklete és a napsütés által gyorsított klór lebomlás, ami segíti az algák szaporodását. 

Az algaképződés és a medence vizének ezzel összefüggő zöldes elszíneződése már néhány órás erős napsütés 

után létrejöhet. Be kell állítani a pH-értéket, a szabad klór töménységét 2 mg/literre, illetve a brómét 3 

mg/literre kell emelni. Használhatók a speciális, algásodást gátló anyagok is, egyszeri felhasználással. Az 

elpusztult algákat a medence felületeiről vízalatti porszívóval lehet eltávolítani. 

A medence vizének elszíneződése, illetve színes lerakódások a vas és a magnézium miatt. 
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Ha a medence vize vagy a töltővíz vasat vagy mangánt tartalmaz, a víz elszíneződhet. Ha nagy a vastartalom, 

akkor barnás zavarosodás keletkezik. A színtelenítéshez a pH-érték megfelelő szabályozása és néhány napi 

folyamatos szűrés szükséges. Ha az elszíneződést a berendezés korróziója okozza, akkor meg kell vizsgálni, 

hogy az anyagot mennyire tette tönkre a korrózió. Szükség szerint azt kell kicserélni. 

Bőr, szem, nyálkahártya izgatása. A bőr savas és zsíros védőrétege tönkremehet, ha a medence vizének a pH-

értéke túl magas, vagy ha a medence vizében túl sok a kötött klór. Mivel a magánuszodákban a víz pH-

értéke rendszerint nő, azt (pH-értéket) szabályozó anyagokkal kell 7,2-7,6 érték között tartani. Egyidejűleg a 

szabad klórtartalmat 0,3-0,6 mg/literre kell növelni. Célszerű lehet a víz részleges cseréje még mielőtt túl sok 

vegyszer hozzáadására kerülne sor. 

Az úszómedencék tágulási hézagainak elszíneződése 

Ha az úszómedencében csak a tágulási hézagokra korlátozódó sötét elszíneződés jelenik meg, akkor 

rendszerint mikrobatelepekről van szó. Ez nem a medencevíz karbantartásának a hiányosságaira vezethető 

vissza, hanem anyagprobléma. Gomba-, alga- és baktériumtelepek főként egyes, tartósan rugalmas műanyag 

tágulási anyagokon képződnek, és lerakódásokként jelennek meg. A medence vizével közvetlenül érintkezve 

sötét színű mikrobás telep keletkezik. Amellett, hogy a gombák az idő múlásával távoznak, a rugalmas tágulási 

anyagok összetevőinek jelentős hatása van az esetleges későbbi gomba- vagy algafertőzöttségre. 

Mivel az ilyen jellegű telepek sem a szokásos padlótisztító berendezéssel, sem a használatos 

fertőtlenítőszerekkel nem távolíthatók el, szükséges, hogy a fertőzött helyeket nagyon gyakran és nagyon 

erőteljesen tisztítsák koncentrált fertőtlenítőszerekkel. Ha továbbra is növekszik a gomba-, illetve 

mikroorganizmus-telep a tágulási hézagokban, akkor felületi tisztítással a tenyészet már nem irtható ki és így 

teljes anyagcserére van szükség. 

Anyag távozása a fürdővíz szűrőiből 

Ha a medence befolyási részén szűrőanyag jelenik meg, akkor az jelzi a szűrő meghibásodását. Ha a fúvóka 

hibás, ideiglenesen lezárható nyílása a szűrő aljában, mielőtt még néhány elromlott fúvóka miatt - főként a nagy 

szűrőknél- az egész szűrőanyagot ki kellene emelni. 

Ha a szűrőből mosás közben anyag távozik, kiváltképpen vékony szűrőrétegek, például szén, tufa stb., akkor 

túl nagy a szűrőmosás sebessége. A többrétegű szűrőknek a támogatott légöblítésekor, a szén, tufa stb. 

esetében a vízszintet a szűrőanyag felületéig kell csökkenteni, különben a viszonylag könnyű szűrőanyag 

kimosódik. 

A medencevíz minőségét közvetve befolyásoló létesítmények 

A medencevíz minőségét közvetve befolyásolják: 

• a medence körüli járófelület minősége, burkolata, 

• az elhelyezett lábmosók mérete, kapacitása, valamint 

• a fürdőben rendszeresített előfürdők és zuhanyok száma is. 

A medence körüli tisztántartható szilárd burkolat esetén jóval kisebb az esélye medencékbe a területről 

bevitt szilárd szennyeződésnek. 

Építészeti és kertészeti kialakítással biztosítani kell, hogy nyitott medence csak előfürdőn vagy lábmosón 

keresztül legyen megközelíthető. A lábmosók kialakítása méretében, mélységében és hidraulikailag 

megfelelő, vízcseréje folyamatos, a medencevíztől teljesen független legyen. Előírás a medencetereken kívülről 

induló csúszda berendezések lábmosóval való ellátása is a feljáró lépcsőt megelőzően. 

A vendégek által behordott egyéb szennyeződések megelőzésére a medencés közfürdőben előfürdés céljára 

hideg-meleg vizes zuhanyozókat kell létesíteni. 

A strandokon az öltözőkben, ill. a területen elhelyezett zuhanyokon kívül használatos a medencékbe jutást 

megelőzően a lábmosó felett elhelyezett un. kényszerzuhany is, ami nagymértékben segíti a medence 

olajterhelésének csökkentését. 
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4. 9.4. Medencék takarítása, tisztítása 

A fürdő közegészségügyi szempontból különösen „veszélyes" területnek számít. Ennek oka a speciális 

mikroklíma, a vendégek ruhátlanságából adódó esetleges bőrfertőzések átvitelének a szokásosnál nagyobb 

esélye, a fürdővíz közvetítő szerepe egyes fertőzések esetén, a nagy forgalom, stb. A takarítás és fertőtlenítés 

technológiájának szigorú betartásával, a különböző fertőzések átvitelének esélyét vissza lehet szorítani, a 

megfelelő és biztonságos higiéniát el lehet érni. A takarítás technológiája, időigénye nagymértékben függ a 

medence burkolatának anyagától, ettől nem lehet eltekinteni. 

A takarítás és fertőtlenítés műveleteinek részletes ismertetésétől itt eltekintünk, a vonatkozó előírásokat a 

fürdőlétesítményekben végző karbantartó, takarító személyzet számára egyértelműen rögzítik a munkavégzéssel 

kapcsolatos műveleti utasítások, minőségügyi előírások. 

A témával kapcsolatosan azonban néhány dologra felhívjuk a figyelmet: 

• Meszelt medencéknél a medence üzembe helyezésre való felkészítése három rétegben felhordott klórmésszel 

történik. 

• Csempével burkolt vagy festett medencék esetén a fertőtlenítési fázis előtt történő zsírtalanítást nem szabad 

elhagyni, mert a mikroorganizmusok körül meglévő zsírburok a fertőtlenítőszer hatásfokát csökkenti. 

• A fertőtlenítőszerek nem rendelkeznek jelentős tisztító hatással, használatuk előtt tisztítást, zsírtalanítást 

kell végezni. 

• Minden savas vegyhatású szer használata esetén fokozott gondossággal kell eljárni. Ezeket elsősorban 

vízkötelenítésre alkalmazzuk. 

• Töltő-ürítő üzemmódban működő medencék esetén a medence takarítása csak ürítés után történhet. 

Vízforgató berendezéssel ellátott medence esetén teljes vízcsere alkalmával a fentihez hasonló a takarítási 

folyamat: 

• Amennyiben a kérdéses felület egyszerre vízköves és algás, először az algát kell eltávolítani, majd a 

vízkövet későbbiekben úgy, hogy fertőtlenítőszer nem maradhat a felületen. 

• A vízkőlerakódások megakadályozására vagy korrózióvédelemre használt foszfátok kedveznek az algák 

növekedésének és ezért uszodavízben nem alkalmazhatók. A megindult algásodást erős kefével, 

mechanikusan kell fellazítani, majd fenéktisztító készülékkel eltávolítani. Mivel az állandó klórozással, illetve 

az esetenkénti kb. 7mg/liter mennyiségű lökésszerű klórozással nem akadályozható meg az alganövekedés, 

algisztatikus (növekedésgátló) vagy algicid (algaölő) szereket is lehet erre a célra alkalmazni. 

• Forgatott medencevíz esetén naponta folyamatos feladat üzemidő után a víz visszatöltése mellett - a normál 

vízszinthez közeli felületek, a túlfolyórácsok, pályaelválasztó kötelek, lépcsők és a vízfelszínre belógó egyéb 

szerelvények zsírtalanítása. 

• A nemesacél medencerészeket nem érinthetik a savas tisztítószerek, mivel a fém elszíneződését okozhatják. 

Tisztításukra nemesacél tisztítószerek alkalmasak. 

• A saját súlyukból adódóan süllyedő szennyeződéseket aljzattisztító géppel kell eltávolítani. 

• A strandokon használatos tisztítókészülékeknek robosztusoknak kell lenniük, megfelelő nagy 

szívóteljesítménnyel. 

A takarítás technológiájához általánosságban védő és biztonsági előírások tartoznak. A védőfelszerelések 

tekintetében a 3/1979 (V29.) MüM. rendelet, kémiai biztonságról a 2000. évi XXV törvény, valamint a 25/2000. 

(IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet foglalkozik. Ezen kívül a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 

készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól a 44/2000. (XIL27.) 

EüM. rendelet előírásait kell alkalmazni. Legfontosabb szempont, hogy a vegyszeres fertőtlenítések kizárólag 

üzemidőn kívül történhetnek, és csak azok a dolgozók végezhetik az előírt védőeszközök használatával, akik 

erre külön oktatást kaptak. Savas szer használata esetén savvédő gumicsizma, gumikötény, gumikesztyű, 

szemüveg, vegyszeres takarításhoz légzésvédő gázálarc használata is előírás. 
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A fürdőüzem területén a veszélyes anyagnak minősülő szerek fogadására felhasználására vonatkozóan felelős, 

kioktatott személyt kell kijelölni az illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat felé bejelentési 

kötelezettséggel. 

Összefoglalás 

Ebben a fejezetben a medencék fenntartási és üzemeltetési kérdéseivel, munkálataival ismerkedhetett meg. A 

tananyagban bemutattuk a karbantartási feladatokat mind a szezonális üzemmel, mind a téli leállással 

kapcsolatosan. Ismertettük a tartószerkezeti vizsgálatok fontosabb kritériumait. Bemutattuk a medencék 

felújításával kapcsolatos ismereteket, a medencék feltöltésével, ürítésével kapcsolatos tudnivalókat. 

Foglalkoztunk a vízminőségi problémákkal, felismerésükkel, valamint elhárításukkal a víz minőség biztosítása 

érdekében. 

Önellenőrző kérdések 

1. Milyen rendszerességgel kell a vízforgatós medencék vizét cserélni? 

2. Hogyan kerülhető el kültéri medencék fagykára? 

3. Milyen medencefedő ponyvákat ismer? 

4. Milyen munkafolyamatokra terjed ki a a medence rekonstrukció? 

5. Mire használható és hogyan működik a Schmidt kalapács? 

6. Milyen medence töltési eljárásokat ismer? 

7. Ismertesse a vízforgató berendezéssel ellátott medence tisztításának főbb munkafázisait. 
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10. fejezet - Gépek és rendszerek 
általános műszaki kiszolgálási 
ismeretei 

Ebben a fejezetben a gépek, gépészeti berendezések és rendszerek általános üzemeltetési, azon belül is a 

műszaki kiszolgálási ismereteit mutatjuk be. Ezen ismeretek általános érvényükből adódóan segítséget adhatnak 

a fürdők gépészeti rendszerei –funkciótól, felhasználási területtől függetlenül- használati, és műszaki 

kiszolgálási elveinek megértéséhez. 

A fejezet legfontosabb célja: 

• megérteni a gépüzemeltetési rendszer két alrendszerének a géphasználati folyamatoknak és a műszaki 

kiszolgálási folyamatoknak a kapcsolódását, 

• megismerni a műszaki kiszolgálás rendszerét. 

• elsajátítani a műszaki diagnosztika fogalmát, a műszaki kiszolgálás rendszerében betöltött helyét, szerepét. 

• megtanulni a műszaki kiszolgálás kapcsán felmerülő meghibásodás-elméleti alapokat. 

1. 10.1. A gépüzemeltetés rendszere 

Egy gép teljes életciklusa a tervezéstől a selejtezésig különböző életszakaszokból épül fel. A funkcióteljesítés 

szempontjából a legfontosabb életszakasz az üzemeltetés. 

 

10.1. ábra. A gép életciklusa 

A gépüzemeltetés rendszerét a gépek, berendezések használati és műszaki kiszolgálási folyamatai alkotják. 

A géphasználati folyamatban a munkavégzés a munka tárgyára irányul. A folyamatban szereplő gép, 

berendezés a munkavégzés segédeszköze. A munka tárgya, mint a folyamat produktuma valamilyen termék, 

vagy szolgáltatás. 

A géphasználati folyamat elemei közötti kölcsönhatás lehet: 

• anyagi, 

• energetikai, 
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• információs jellegű. 

A géphasználat, a működés természetes és egyben elkerülhetetlen velejárója a műszaki állapot megváltozása. 

Az elhasználódás mértékének csökkentése illetve a következmények részleges vagy teljes megszűntetése 

műszaki kiszolgálási folyamatokat igényel. E folyamatokban a gép, amely a használati folyamatban a 

munkavégzés segédeszköze volt maga válik a munka tárgyává. Így tehát a műszaki kiszolgálás során valamilyen 

segédeszköz (pl. szerelő szerszám) segítségével a gépen megelőzési, kiszolgálási, helyreállítási célú műveletet 

végzünk. A gépüzemeltetés rendszerét, az egymáshoz kapcsolódó géphasználati és műszaki kiszolgálási 

alrendszereket a 10.2. ábra szemlélteti. 

 

10.2. ábra. A gépüzemeltetés rendszere 

A műszaki kiszolgálás rendszere adott gépek, berendezések halmazának műszaki kiszolgálási folyamatait és 

azok irányítását foglalja magában. A műszaki kiszolgáló rendszer további alrendszerekből épül fel. A műszaki 

kiszolgálás alapvető feladatait a 10.3. ábra mutatja be. 

 

10.3. ábra. A műszaki kiszolgálás területei 

A műszaki kiszolgálás főbb területei: 
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• Karbantartás, 

• Javítás, 

• Energiaellátás, 

• Műszaki anyag- és alkatrészellátás, 

• Állagmegóvás, 

• Műszaki diagnosztika 

Az alábbiakban néhány szakterületi kifejezéssel ismerkedhet meg. 

Karbantartás: Többnyire ciklikusan ismétlődő gépápolási, tisztítási, ellenőrzési, beállítási műveletek 

összessége. Elsődleges célja a működőképesség fenntartása, a meghibásodás megelőzése. 

Javítás: Feladata a meghibásodás elhárítása, a kiváltó ok megszüntetése, a működőképes állapot helyreállítása. 

Energiaellátás: A rendeltetésszerű működéshez szükséges energia ellátási, pótlási feladatok összessége. 

Műszaki anyag- és alkatrészellátás: A műszaki kiszolgálás alapvető logisztikai területe. Feladata a 

működéshez szükséges anyag, alkatrész biztosítása. 

Állagmegóvás: A gép környezeti hatások elleni védelmét szolgáló feladatok rendszere. 

2. 10.2. A műszaki diagnosztika alapjai 

A gép állapotjelző paraméterei az üzemeltetés során változnak. A kiváltó ok lehet egyfelől a rendeltetésszerű 

használatból eredő, vagy a használaton kívüli tárolás során felmerülő kopás, öregedés. Ez mondhatni 

természetes jelenség. A működés során növekszik az alkotó elemek (alkatrészek és az abból felépülő 

részegységek) véletlenszerű üzemképtelenné válásának veszélye. Abban az időpillanatban, amikor a berendezés 

működőképességét jellemző, úgynevezett meghatározó paraméter túllépi a kritikus értéket, vagyis a tűréshatárt, 

létrejön a meghibásodás. 

Az állapotjelző paraméterek változásának kiváltó oka lehet még a rendeltetéstől eltérő használat, vagy 

rendellenes működési folyamatok. Ez utóbbi eredhet helytelenül elvégzett megelőzési, illetve helyreállítási 

tevékenységből (karbantartás, javítás), nem megfelelő alkatrész beépítésből stb. 

Állapotjelző paraméter lehet minden olyan mérhető adat, amely közvetve, vagy közvetlenül jellemzi az 

alkatrész, fődarab, részegység vagy az egész gép műszaki állapotát. 

A paraméter értéke lehet: 

• névleges, vagy gyári, 

• megengedhető üzemi, 

• határérték. 

A műszaki diagnosztika az a tudomány, mely a műszaki berendezésekben létrejövő meghibásodások vizsgálati 

formáival, azok feltárásának módszereivel és a diagnosztizáló-berendezések létrehozásainak kérdéseivel 

foglalkozik. 

A műszaki diagnosztika fogalma: 

Műszaki állapot meghatározó eljárás, amely szétszerelés nélkül (esetleg kis mértékű megbontással), műszeres 

mérés segítségével határozza meg a működés szempontjából lényeges üzemi jellemzőket. 

A műszaki diagnosztika célja: a műszaki objektumok állapotának, működőképességének, meghibásodása 

okának, helyének meghatározása. 

Módszere: a műszaki állapot meghatározása: 
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• a szerkezet megbontása nélkül, 

• többnyire közvetett méréssel, 

• elektronikus-, vagy elektronikussá alakított jel segítségével 

Alkalmazási területe 

1. 1. A géphasználati folyamatban: 

• működőképesség figyelése 

• meghibásodás előrejelzése 

• használati tartalék megállapítása 

2. Meghibásodás esetén: 

• Hibahely behatárolása, 

• A javítás minőségellenőrzése 

3. 10.3. A műszaki megbízhatóság alapjai 

ALAPFOGALMAK 

A megbízhatóság a gépek, vagy szerkezeti egységeik egyik fontos minőségjellemző tulajdonsága. Azt mutatja, 

hogy a rendeltetésnek megfelelő használati körülmények mellett, funkciójukat ellátva bizonyos tényleges 

használati időtartamig előírásos állapotban maradnak. Más megfogalmazásban a megbízhatóság fogalmán azt a 

képességet értjük, hogy az üzemeltetés meghatározott feltételei mellett a gép vagy szerkezeti egység megőrzi 

minőségi jellemzőit. 

A megbízhatósággal kapcsolatos fogalmakat és a megbízhatóság jellemzésére használható mérőszámokat a 

szabvány írja elő (pl. MSZ IEC 50(191):1992). A szabvány szerint egy gép megbízhatóságát három jellemző 

együttesen határozza meg. 

1. Hibamentesség, 

2. Karbantarthatóság, és 

3. A szervezet karbantartás ellátó képessége. 

Ad 1. Hibamentesség 

• Szűkebb értelemben a megbízhatóság a hibamentességgel azonosítható. Ez az értelmezés terjedt el a 

gyakorlatban. A hibamentesség a gépnek, berendezésnek az a képessége, hogy előírt funkcióját adott 

feltételek között adott időszakban ellátja. 

• A hiba (fault) a berendezés valamely paraméterének nem megengedett eltérése a névleges értéktől. Hatása, 

fennállása lehet időszakos, ekkor zavarról beszélünk, vagy lehet állandó, ekkor változásnak nevezzük. 

Amennyiben a paraméter eltérés a funkció-végrehajtásban is jelentkezik, meghibásodás (failure) következett 

be. 

Minden műszaki eszköz, s ezek minden alkatrésze bizonyos tűréshatárokon belül teljesíti a rá kiszabott 

feltételeket. Ha a tényleges érték és a névleges érték közti eltérés e tűréshatárokon belül marad, akkor az 

üzemképesség fennállását is feltételezhetjük. Ha azonban bizonyos létfontosságú, kritikus jellemzőknél az 

eltérések meghaladják a megengedett határokat - átmeneti, tranziens hatások vagy pl. kopás következtében 

előálló maradó elváltozások esetén -, akkor meghibásodásról beszélünk. Így a meghibásodás definíciója: a 

berendezés működésében olyan esemény következett be, amely a berendezés funkcionalitásának teljes vagy 

részleges elvesztését vonta maga után. 

Ad 2. Karbantarthatóság 
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• A terméknek az a képessége, hogy meghatározott használati feltételek között olyan állapotban tartható, illetve 

olyan állapotba állítható vissza, amelyben előírt funkcióját teljesíteni tudja, ha karbantartását adott feltételek 

között és előírt eljárások, valamint erőforrások felhasználásával végzik el. 

A karbantarthatóság fogalma a rendszer tervezési paraméterei mellett annak diagnosztikai támogatottságát, a 

rendelkezésre álló személyzet képzettségének a színvonalát, a rendelkezésre álló pótalkatrész elégséges voltát 

stb. is tartalmazza. 

Ad 3. Karbantartás-ellátás képessége 

• A szervezetnek azon tulajdonsága, hogy adott körülmények között – igény szerint – rendelkezésre bocsátja 

azokat az erőforrásokat és eszközöket, amelyek adott karbantartási rendszer mellett a termék karbantartásához 

szükségesek. 

A megbízhatóság gyűjtőfogalom. Az általános értelemben vett megbízhatóság (dependability) magában foglalja 

egy rendszer összes olyan tulajdonságát, amely a nagy megbízhatósági szint elérésére vagy fenntartására 

hatással lehet. A “nagy megbízhatóságú rendszer” is az angol “high dependable system” megnevezésnek felel 

meg. Az általános értelemben vett megbízhatóság (további fontosabb összetevői a fentieken túl, illetve azokat 

kiegészítve a következők: 

Megbízhatóság (szűk értelmű), vagy más néven működőképesség (reliability): 

• Definiáltuk, mint minőségjellemzőt, de a fogalom egyben üzemállapotra is utal: működőképes állapotban a 

berendezés a műszaki követelmények kielégítése mellett alkalmas feladatának ellátására. Valószínűségként 

szokás meghatározni. 

Szűkebb értelemben a megbízhatóság a hibamentességgel azonosítható. Ez az értelmezés terjedt el a 

gyakorlatban. Valószínűségi változóként megadja meg, hogy a vizsgált berendezés az üzembe helyezésétől a 

vizsgálat „t” időpontjáig nem hibásodik meg. 

Tartósság: 

• Minőségjellemző tulajdonság, amely azt fejezi ki, hogy a berendezés mennyiben képes a működése során az 

életre vagy az anyagi javakra veszélyes állapotok elkerülésére. Valószínűségként szokás definiálni. 

Tesztelhetőség: 

• A rendszer azon tulajdonsága, hogy a lehetséges meghibásodásait akár öntesztekkel, akár külső tesztek 

(manuális beavatkozás) útján képes felfedni. 

A tesztelhetőséget kétféleképpen szokás megadni: megadható az összes lehetséges meghibásodás közül a 

felfedhetők százalékos arányának kifejezésével, illetve megadható egy adott időegység alatt fellépő 

meghibásodások közül felfedhetők százalékos arányának kifejezésével. 

Áttekinthetőség: 

• A rendszer azon tulajdonsága, amely azt jellemzi, hogy működését, karbantartását, javítási metódusait 

mennyire könnyű megérteni. A rendszer tervezési paraméterei mellett a dokumentáció milyenségét is 

tartalmazza. 

Kezelhetőség: 

• A rendszer azon tulajdonsága, amely azt jellemzi, hogy működtetése (beleértve a szükséges javításokat is) 

milyen beavatkozásokat, kezeléseket igényel, a szükséges kezelések végrehajtása egyértelmű-e, ill. 

felcserélhető-e stb. 

Védettség: 

• A rendszer azon tulajdonsága, amely azt jellemzi, hogy működése során mennyire képes megakadályozni a 

jogosulatlan hozzáféréseket, szándékolatlan vagy rosszindulatú beavatkozásokat 

A megbízhatóság mennyiségi jellemzőit meghatározó fontosabb összefüggések 
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A műszaki megbízhatóság jellemzésére alkalmazott paraméterek nagy része valószínűségként definiált. A 

mutatók egy típust és nem egy gépegyedet jellemeznek. 

Fontos különbség tehát, hogy míg diagnosztikai vizsgálattal (műszeres méréssel) valamely típushoz tartozó 

gépegyed műszaki állapotát leíró paramétert határozunk meg (DIESEL típusú, D123456789 sorozatszámú 

dízelmotor előbefecskendezési szöge), addig a megbízhatósági mutatók minden, az adott típushoz tartozó 

gépegyedre érvényesek (pl. (DIESEL típusú dízelmotorok két meghibásodás közötti átlagos működési 

időtartama 2000 üzemóra, MTBF). 

A hibamentesség jellemzésére általában alkalmazott mérőszámok: 

• A hibamentes működés valószínűsége R(t) 

• A meghibásodás valószínűsége F(t) 

• A meghibásodási (kiesési) ráta λ(t) (1/óra) 

• Átlagos működési idő az első meghibásodásig MTTFF (Mean Time To First Failure) 

• Átlagos működési idő két meghibásodás között MTBF (Mean Time Betwen Failures) 

A meghibásodásig tartó működés valószínűségi változó. Kellő számú, azonos elem (pl. alkatrész) azonos 

vizsgálati körülmények közötti működését megfigyelve azt tapasztalhatjuk, hogy a meghibásodás más és más 

időpontokban (t1, t2, …tn) következik be. A meghibásodásig (ti) tartó működés tehát valószínűségi változó. 

A jellemző érték alakulásának statisztikai törvényszerűségeit a hibát kiváltó ok jellege is befolyásolja. A 10.1. 

táblázat különböző kiváltó okokra visszavezethető meghibásodások jellemző értékeit foglalja össze. 

10.1. táblázat. 

 

A táblázatban szereplő m, σ, λ a függvény paraméterei. 

A meghibásodás F(t) és a hibamentes működés R(t) valószínűségének összege kétállapotú elemeknél, adott 

időszakra, mindig egyenlő eggyel, azaz: 

 

Az R(t) megbízhatósági függvényt túlélési görbének is szokás nevezni. 

A meghibásodás valószínűségének F(t) függvénye valószínűség eloszlás függvény, annak a valószínűségét adja 

meg, hogy a meghibásodás a rögzített t- idő előtt, azaz t- üzemeltetési időn belül következik be. 

Az f(t) sűrűségfüggvény, a meghibásodás valószínűségét leíró F(t) eloszlás függvény, valamint a hibamentes 

működést leíró R(t) megbízhatósági függvény közötti kapcsolatot a 10.4. ábra mutatja. 
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10.4. ábra. 

A megbízhatóság fontos jellemzője a meghibásodások intenzitását kifejező meghibásodási ráta. 

 

A meghibásodási ráta az alkalmasan megválasztott időegységre vonatkoztatva fejezi ki a vizsgálati időköz 

végére meghibásodott elemek viszonylagos számát. A meghibásodási rátát általában %/ezer óra, esetleg %/ezer 

ciklus alakban adják meg. Kapcsoló berendezések meghibásodási rátáját az ezer vagy millió kapcsolási ciklusra 

vonatkoztatják, a rádiókészülékekét, a lokátorokét, a motorokét az üzemórák számára. 

Az első meghibásodásig tartó átlagos működési idő (MTTFF Mean Time To First Failure) az alábbiak szerint 

számítható: 

 

Ahol: ti- az első meghibásodásig teljesített üzemóra. 

A két meghibásodás közötti átlagos működési idő (MTBF Mean Time Betwen Failure) szintén fontos 

jellemzője egy berendezésnek: 

 

ahol t*i két egymást követő meghibásodás között teljesített üzemóra 

A meghibásodási ráta a fentiek ismeretében az alábbiak szerint is számítható: 

 

Az életciklus egyes szakaszaiban gép megbízhatósága folyamatosan változik. A változás a 10.5. ábrának 

megfelelően alakul. 
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10.5. ábra. 

A gép elhasználódásával változik a meghibásodás valószínűségének eloszlása, a meghibásodási ráta 

függvényének jellege is. Jellegzetes tönkremeneteli mechanizmust szemléltet a 10.6. ábrán látható ún. fürdőkád 

görbe. Az élettartam kezdetén és végén a meghibásodási valószínűség Weibull-, középső szakaszán 

exponenciális eloszlású. 

 

10.6. ábra. 

A gyakorlatban a hiba elhárítására, a felújításra fordított idő nem elhanyagolható mértékű. Ez az időtartam az 

ellenőrzésekből, a hiba megállapításához, a meghibásodott elem javításához, cseréjéhez szükséges 

időszakaszokból épül fel. A működés és a helyreállítás így rendre követik egymást. 

Érdekesség 

A műszaki megbízhatóság problémájának puszta felvetése is a haditechnikai fejlesztő munkának köszönhető. A 

II. világháború alatt és után a különféle matematikai módszerek rohamosan tért hódítottak a katonai jellegű 

tervező (műszaki és hadműveleti) tevékenységben. Jellegzetes példa erre az operációkutatás, a játékelmélet, a 

sorbaállási elmélet, de ezektől eltérő módon - mintegy az elmélet és a gyakorlat teljes szintéziseként - a 

megbízhatósági elmélet is. 

A megbízhatósági elméletet először a katonai repülés elektronikai segédeszközeinek értékelésére használták fel. 

Néhány úttörő ettől eltérő szakterületen próbálkozott; itt különösen a szovjet V. B. Trejer 25-30 év előtti 

dolgozatai, valamint a golyóscsapágyakkal kapcsolatos, Palmgrén és munkatársai által végzett kísérletek és 

elméleti következtetések érdemelnek figyelmet. 
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A II. világháborúban a számszerűen hatalmas gépállományból ténylegesen bevetésre alkalmas gépek száma 

megdöbbentően kicsinynek bizonyult, s az üzemzavarok egyik fő oka az elektronikai berendezéseknek éppen a 

kritikus pillanatban bekövetkezett meghibásodása volt. Ezért megkísérelték, hogy az adatok statisztikai 

feldolgozásából levont következtetéseket felhasználják az üzemkészséget, a készenléti állapotot lerontó okok 

kiküszöbölésére. A hatalmas tényanyag szinte magától kínálkozott olyan számszerűen is kifejezhető kritériumok 

megállapítására, amelyekkel kialakíthatták a megbízhatósági elmélet körvonalait. 

Az első alkalmazások eredményei és fogyatékosságai azután lehetőséget teremtettek a tökéletesítésre, újabb, 

főként gyorsított módszerek kidolgozására. Amikor az első katonai alkalmazások eredményessége 

bebizonyosodott, a szerzett tapasztalatokat a technika, elsősorban a híradástechnika és a repülés, később az 

űrrepülés különféle területein is hasznosítani kezdték. 

4. 10.4. Rendszerek megbízhatóságának értékelése 

A gépek, berendezések különböző megbízhatóságú részegységekből épülnek fel. A megbízhatósági vizsgálatnál 

a sok alkatrészből, részegységből, stb. álló gépeket elemekre bontjuk. Azt a szerkezeti egységet, amelynek 

részeire vonatkozó megbízhatósági adatokkal nem rendelkezünk, megbízhatósági elemzésnél már tovább nem 

bonthatjuk, elemnek kell tekintenünk. Elem lehet egy alkatrész, több alkatrészből álló szerelvény, vagy a teljes 

gép. 

A gép műszaki állapotát az építőelemek műszaki állapota meghatározza. Így a megbízhatóság is visszavezethető 

az elemi szintre. Az elemek megbízhatóságának ismeretében a matematikai statisztika, illetve a valószínűség 

elmélet szabályai szerint meg lehet határozni a teljes gép megbízhatóságát, meghibásodásának valószínűségét. 

Ehhez a gépet az építőelemek kapcsolati rendszereként kell ábrázolni. Amennyiben a gépet rendszernek 

tekintjük, az egyes rendszeralkotók alrendszerek, amelyek alap kapcsolódási módja: 

• soros, vagy 

• párhuzamos. 

Természetesen több elemből álló rendszeren belül a soros- és párhuzamos kapcsolás együttese, ún. vegyes 

kapcsolás is előfordulhat. 

Feltételezve, hogy az elemek megbízhatósági szempontból függetlenek, az egyik elem meghibásodása nincs 

hatással a vele kapcsolatban álló többi elem meghibásodási valószínűségére. 

A sorba kapcsolt rendszer logikai ÉS kapcsolatnak felel meg. A kapcsolás modelljét a 10.7. ábra szemlélteti. 

 

10.7. ábra. Sorba kapcsolt elemekből álló rendszer modellje 

Az eredő megbízhatóság soros kapcsolásnál az egyes alkatrészek megbízhatóságainak szorzatával egyenlő. A 

rendszer túlélési (hibamentes működési) valószínűsége adott időszakban /R(t)/ az alrendszerek 

megbízhatóságának [R1(t) és R2(t)] ismeretében az alábbi módon adható meg: 

 

Példa 

Határozzuk meg egy 500 alkatrészből soros kapcsolással felépített rendszer megbízhatóságát, ha az alkotó 

elemek 99,99% egyedi megbízhatósággal jellemezhetők. 

Megoldás 
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Az eredő megbízhatóság az elemek megbízhatóságának szorzataként áll elő az alábbiak szerint: 

 

A soros rendszer csak akkor működik, akkor látja el funkcióját, ha minden eleme működik. 

A megbízhatóság javítását egyébként az alkatrészek vonatkozásában részterheléses üzemmel érhetjük el a 

legjobban. Ha ez az alkatrészek kisebb kihasználása következtében bizonyos költségnövekedést jelent is, a 

megbízhatóság egy-két nagyságrendű javulása, helyesebben a meghibásodási ráta egy-két nagyságrendű 

csökkenése bőségesen kárpótol mindezért. Az eredő megbízhatóság előbb említett szorzatszabálya miatt így 

tetemes javulást érhetünk el a soros rendszerek ismert tulajdonságai következtében. A részterheléses, vagyis a 

névleges terhelésnél kisebb elektromos és mechanikai igénybevételű üzem jól bevált módszer a megbízhatóság 

növelésére. Ilyen módon mindenesetre javítható ugyan a megbízhatóság, de elvileg nem lehet az alkatrészek 

megbízhatóságánál nagyobb megbízhatóságú rendszert kialakítani. 

Amennyiben a funkció kiesése csak akkor következik be, ha valamennyi elem meghibásodik, az alkotó elemek 

logikai kapcsolata VAGY kapcsolatnak felel meg. Ha bármelyik elem működőképes, akkor a rendszer is az. 

Az ilyen funkcionális kapcsolatot párhuzamos kapcsolatnak is nevezzük. 

Az elemek közötti kapcsolat lehet állandó vagy időszakos, így a párhuzamos kapcsolat kétféleképpen 

valósítható meg: 

• meleg tartalék 

• hideg tartalék 

A redundáns elemekkel működő, tartalékolt rendszerek legdrágább, de legegyszerűbb és ezért legmegbízhatóbb 

típusa az állandó párhuzamos tartalékkal működő rendszer. Ebben az esetben mindkét elem egyszerre működik. 

Az egyik elem meghibásodása esetén a másik elem látja el, a meghibásodott funkcióját. A kapcsolás modellje a 

10.8. ábrán látható. 

 

10.8. ábra. Meleg tartalék kapcsolási vázlata 

Az elemek meghibásodási valószínűségeinek ismeretében a soros kapcsolású rendszer meghibásodási 

valószínűsége meghatározható az alábbiak szerint: 

 

A hibamentes működés valószínűsége pedig: 

 

Példa 

Határozzuk meg egy kételemű, melegtartalékkal megvalósított rendszer eredő megbízhatóságát, ha az egyes 

elemek megbízhatósága 0,95 illetve 0,9. 
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Megoldás 

Az eredő megbízhatóság értéke: 

 

Melegtartalékolásnál a tartalékelemek számának növelésével a rendszer megbízhatósága elvileg korlátlanul 

növelhető. Gyakorlatilag azonban két tartalék elemnél többet nem építenek be. Ha az elemek megbízhatósági 

függvénye exponenciális eloszlású, akkor a rendszer várható élettartamát egy tartalékelem 50%-al, a második 

33%-al, a harmadik már csak 25%-al növeli meg. 

Használhatunk átkapcsolásos (hideg) tartalékot is, amely megfelelő állapot-érzékelő kapcsoló segítségével 

vált át a meghibásodott készülékről a tartalék berendezésre. E kapcsolás hátránya, hogy a meghibásodás 

észleléséhez és az átkapcsoláshoz szükséges időkeretekben az üzemkészség helyreállítására a felfűtési, 

bemelegedési időt is számításba kell venni (pl. erőmű, belsőégésű motoros rendszer stb.). Természetesen ebben 

a rendszerben is meg van az érzékelő, átkapcsoló berendezés meghibásodásának lehetősége. A hideg tartalék 

kapcsolási vázlatát a 10.9. ábra mutatja 

 

10.9. ábra. Hideg tartalék kapcsolási vázlata 

A rendszer eredő megbízhatósága: 

 

A meleg és hideg tartalékolás a repülésben nagyon gyakori. Ilyen elemek a párhuzamosan működő üzemagyag 

szivattyúk (meleg tartalékolás) vagy az energiaellátás hiánya esetén működésbe lépő tartalék áramfejlesztő, az 

automata vezérlő hibája esetén alkalmazott kézi vezérlés, stb. 

Mivel a legtöbb esetben az egyik elem teljesítménye, illetve funkció ellátó képessége is elegendő lenne a 

megfelelő működéshez, ezért a tartalék elemeket redundanciáknak is nevezik. Mivel az azonos elven működő 

elemeknél gyakran fennáll a veszélye, hogy bizonyos hiba okok mind a két elem kiesését okozhatják, ezért a 

tartalék elemek gyakran eltérő elven működnek. 

Összefoglalás 

Ebben a fejezetben Ön a műszaki kiszolgálás alapjaival ismerkedett meg. Amennyiben alaposan elsajátította a 

tananyagot fel tudja sorolni a műszaki kiszolgálás alapvető feladatait, az egyes területek fontosabb műszaki 

teendőit. Ismertetni tudja a műszaki diagnosztika célját, módszerét, az alkalmazás lehetőségeit. 

Definiálni tudja a műszaki megbízhatóság fogalmát, és képes felsorolni öt, a hibamentesség jellemzésére 

általában alkalmazott mérőszámot. Fel tudja írni a különböző kiváltó okokra visszavezethető meghibásodások 

jellemző matematikai összefüggéseit. Be tudja mutatni diagramban a meghibásodás és a hibamentes működés 

időbeni alakulását. 

Be tudja mutatni vázlatrajzon egy műszaki rendszert felépítő elemek jellemző kapcsolódási módját. Ismeri a 

hideg- és a meleg tartalék fogalmát, a rendszer megbízhatóságának meghatározási módját. 

Önellenőrző kérdések 
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Sorolja fel a műszaki kiszolgálás 6 fő területét! 
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11. fejezet - Az üzemeltetés 
biztonsági követelményei 

Ebben a fejezetben a fürdők biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos követelményeket, ismereteket tekintjük át. 

Megismerheti a létesítmény üzemeltetőjének kötelezettségeit. Bemutatjuk a fürdőlétesítmény technikai eszközei, 

az üzemeltetéshez alkalmazandó segédanyagok biztonságos használatával kapcsolatos követelményeket. 

kitérünk az üzemeltetésben közreműködő műszaki személyzettel kapcsolatos előírásokra is. 

1. 11.1 Fürdők osztályozás 

A fürdőlétesítményeket az alábbiak szerint csoportosítjuk: 

• 1-es típusú fürdő: Olyan közhasználatú létesítmény, amelyben a vízzel kapcsolatos tevékenység a fő 

használati mód (pl. városi fürdők, élményfürdők, vízi és aquaparkok). 

• 2-es típusú fürdő: Olyan létesítmény, ahol a fürdő, mint többletszolgáltatás van jelen a fő tevékenység 

mellett (pl. szállodák fürdői, kempingek uszodái, klubok uszodái, gyógyfürdők) és amelyek a 11.5 szakasz 

szerint „közhasználatúak”. 

• 3-as típusú fürdő: Minden fürdő, kivéve az 1-es típusú fürdőt, a 2-es típusú fürdőt és a 11.4 szakasz szerinti 

magánhasználatú fürdőket. 

2. 11.2 Az üzemeltető szervezet kötelezettségei 

Általános előírások 

A fürdők üzemeltetőinek az alábbi négy lépést kell megtenniük, figyelembe véve a fürdő sajátos berendezéseit 

és az azokkal kapcsolatos veszélyeket: 

• el kell készíteni egy írásos egészségvédelmi és biztonsági üzemeltetési szabályzatot; 

• be kell azonosítani a veszélyeket, elemezni kell az azokkal kapcsolatos kockázatokat (lásd ISO 14121-1), 

meg kell határozni azokat a megfelelő szabályzatokat és utasításokat, amelyekkel megelőzhetők és 

kivédhetők a felmért kockázatok, valamint ki kell osztani a szabályzatokat és utasításokat és be kell tanítani 

a személyzetet; 

• meg kell határozni a szervezeti felépítést, a feladatokkal és felelősségekkel; 

• rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell a szervezet teljesítményét, és az eredmények alapján át kell alakítani 

és fejleszteni kell a szervezetet. 

Azon fürdők esetében, ahol nem terveznek állandó felügyeletet az alábbi követelmények nem minden esetben 

alkalmazhatóak maradéktalanul, de az alapelvek ettől függetlenül érvényesek és a fürdő üzemeltetője köteles 

azokat betartani. Ahol lehetséges, a műszaki és a felügyeleti feladatok kombinálhatóak. 

A biztonsági és az egészségvédelmi üzemeltetési szabályzat készítése 

A biztonsági koncepció alapján a szabályzatnak a következőket kell tartalmaznia: 

• a felelős személyek nevét, feladatkörét és felelősségét; 

• a veszélyek felsorolását, valamint a biztonságos munkavégzéshez vagy a veszélyek elkerüléséhez szükséges 

óvintézkedéseket; 

• a balesetek és az incidensek kezelését célzó intézkedéseket; 

• olyan utasításokat, képzési rendszert, felügyeleti intézkedéseket, amelyekkel elérhető a biztonságos 

munkavégzés rendjének folyamatos fejlesztése és betartása; 
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• olyan intézkedéseket, amelyekkel biztosítható, hogy a személyzet ellássa feladatait és az óvintézkedéseket 

betartsa. 

A szervezeti felépítés meghatározása, a feladatok és a felelősségek összeállítása 

A feladatok közé tartozik a szervezeti felépítés összeállítása, kiosztása és napra készen tartása. A szervezeti 

felépítésnek része a munkaköri leírás, amelynek tartalmaznia kell, ki mikor mit csinál és kitől milyen eredmény 

várható el. 

Kockázatfelmérés és a vonatkozó szabályzatok, utasítások kidolgozása 

Az első használatbavétel előtt egy sajátos kockázatfelmérést kell végezni, amelyet minden jelentős átalakítás, 

baleset vagy incidenssorozat esetén felül kell vizsgálni. 

A kockázatfelmérés célja, hogy beazonosítsa azokat a potenciálisan kockázatos üzemeltetési körülményeket, 

amelyek egészségkárosodáshoz vezethetnek. Ennek keretében: 

• értékelni kell a veszély mértékét és valószínűségét; 

• meg kell határozni a szükséges óvintézkedéseket; 

• ellenőrizni kell a meghozott óvintézkedéseket és azokat végre kell hajtani, ha szükséges. 

A kockázatfelmérés kötelező lépései a következők: 

• a veszélyek azonosítása; 

• annak meghatározása, hogy ki és miként sérülhet meg; 

• a kockázatok felmérése; 

• a megfelelő lépések megtétele (a veszély kiküszöbölése, enyhítése vagy a potenciálisan érintett személyek 

védelme); 

• szabályzatok és utasítások kidolgozása; 

• a szabályzatok és utasítások kiosztása a személyzetnek; 

• a személyzet képzése; 

• az eredmények rögzítése; 

• az elemzés felülvizsgálata. 

A fürdő üzemeltetője köteles a kockázatfelmérést dátumozni és aláírni. 

3. 11.3. Szabályzatok a létesítményekre és annak 
berendezéseire 

Az általános kockázatfelmérés keretében a következő utasításokkal kapcsolatban kell döntést hozni: 

• a belépés ellenőrzése (a túlterhelés és a jogosulatlan hozzáférés megelőzése), 

• a medencetér, az épületek és az ahhoz kapcsolódó műszaki berendezések ellenőrzése, 

• a medencefelszerelések, tartozékok és biztonsági eszközök ellenőrzése, 

• a helyiségek takarítása és fertőtlenítése, 

• a vízkezelő rendszerek üzemeltetése, 

• a fűtő-, szellőztető- és légkondicionáló berendezések működtetése, 
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• a világítás üzemeltetése, 

• a fürdő berendezéseinek karbantartása, 

• a vegyszerek kiválasztása, biztonságok szállítása, tárolása, kezelése és használata, 

• a medencevízbe kerülő vegyszerek alkalmazása és adagolása, 

• mintavétel a medencevíz fizikai, kémiai és mikrobiológiai vizsgálatához. 

A medencetér, az épületek és az ahhoz kapcsolódó műszaki berendezések ellenőrzése 

A medencetér, az épületek és a kapcsolódó műszaki berendezések ellenőrzésének magában kell foglalnia a 

következőket: 

• annak biztosítását, hogy ne lépjen fel meghibásodás és minden használatra kész állapotban legyen, 

• a kockázatfelmérés azon pontjait, amelyet ellenőrizni kell annak biztosítására, hogy az utolsó elemzés óta 

nincs újabb vagy fokozottabb kockázati körülmény, 

• meg kell határozni azokat az ellenőrzéseket, amelyeket csak szakértők végezhetnek (pl. feszültségkorrózió 

stb.) 

Az uszoda-felszerelések, tartozékok és biztonsági eszközök ellenőrzése 

A szabályzat írja elő, hogy meg kell bizonyosodni a kockázatfelmérést érintő, a kockázatokat esetlegesen 

növelő paraméterek változatlanságáról (pl. a felszerelések és a tartozékok meghibásodása, a biztonsági 

eszközök, úgymint korlátok, kapaszkodók, védőrácsok a helyükön vannak). 

Az 1-es és 2-es típusú fürdők esetén minden nyitás előtt szemrevételezéssel kell ellenőrizni, hogy a 

berendezések megfelelő állapotban készek-e a használatra (pl. a védőelemek biztonságosak és a helyükön 

vannak). A 3-as típusú fürdők esetében a vizsgálatokat rendszeres időközönként kell elvégezni. 

A vízkezelő rendszerek üzemeltetése 

Minden medence vízforgató rendszerét ellenőrizni kell az „A” melléklet szerinti vízfestéses eljárással. A 

vízfestéses áramlásvizsgálatot ajánlatos 5 évente elvégezni annak ellenőrzésére, hogy a rendszer elemei 

hatékonyan működnek-e. 

A vízkezelő rendszerek üzemeltetését elsősorban a gyártó utasításai szerint kell elvégezni. Az üzemeltetési 

szabályzatok kötelező eleme a berendezésekkel kapcsolatos események naplózásának előírása. 

Vízfestéses vizsgálat (üzemeltetési utasítás): 

• Minden 500 m3 medencevízhez adjunk kb. 100 g „Eriochrom Black T” festőanyagot. Vegyük figyelembe a 

medence teljes víztérfogatát, illetve ha van, a kiegyenlítőtartály térfogatának 60 %-át. 

• A vizsgálat alatt zárjuk ki a vízkezelő berendezések azon részeit, amelyek olyan szűrőközeget tartalmaznak, 

amelyek megzavarhatják a festék hatását (pl. aktív szén, hidroantracit). Állítsuk be a vízforgató berendezést 

úgy, hogy kiegyenlítsük az emiatt lecsökkenő rendszerellenállást. 

• Csökkentsük a klórértéket 0-ra, pl. tioszulfát használatával. 

• Készítsünk 1%-os „Eriochrom Black T” oldatot 0 klórtartalmú vízben (100 g festék minden 10 liter vízben), 

az A1 fejezet szerint 10 liter oldat minden 500 m3 vízre. 

• Adagoljuk az oldatot a vízforgató rendszerbe: 

• a kiegyenlítőtartályba vagy a túlfolyó csatorna elvezetésébe, vagy 

• vízfelszínfölözőbe (skimmer), vagy 
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• adagolószivattyúval és egy injektoron keresztül, a vízkezelő rendszer csővezetékébe. Úgy kell adagolni, hogy 

a megfestett víz beáramlása a medencébe legalább 15 percen át folyamatos legyen. 

• Ellenőrizzük az elszíneződést a medencében és rögzítsük azt fényképen vagy videofelvételen. Mérjük meg az 

időt a festékanyagnak a medencében való első megjelenésétől kezdve a teljesen egyenletes elszíneződéséig. 

• A vízfestéses vizsgálat első részének eredménye akkor felel meg a követelményeknek, ha a teljes 

elszíneződés 15 percen belül megvalósul. 

• Várjuk meg a helyzet stabilizálódását. 

• Adagoljunk a rendszerbe klórt, ugyanazon a ponton azonos körülmények között, mint ahogyan a „Eriochrom 

Black T”-t korábban adagoltuk, kb 5 mg/l-t a teljes víztérfogatra vonatkoztatva. 

• Ellenőrizzük a víz tisztulását és rögzítsük fényképen vagy videofelvételen. Mérjük meg az időt a klór első 

megjelenésétől a medencevíz teljes kitisztulásáig. 

• A vízfestéses vizsgálat második részének eredménye akkor felel meg a követelményeknek, ha a teljes 

kitisztulás 15 percen belül megvalósul. 

A fűtés, szellőzés és légkondicionálás üzemeltetése 

A rendszerek üzemeltetését elsősorban a gyártó utasításai szerint kell végezni. Az üzemeltetési szabályzatban 

rögzíteni kell a berendezések üzemeltetési módját a követelményeknek és a használatnak megfelelően, 

figyelembe véve az uszoda szerkezeti biztonságát (pl. hőmérséklet, relatív páratartalom, harmatpont). Ha az 

üzemeltetés feltételei és/vagy az üzemeltetés módja megváltozik felülvizsgálatra van szükség. 

A világítás üzemeltetése 

A szabályzat a következőket tartalmazza: 

• az EN15288-1 szerinti minimális megvilágítási szinteket, 

• a vészvilágítás hatékonyságát, 

• a különböző megvilágítást igénylő különleges eseményekkel kapcsolatos előírásokat és utasításokat. 

A fürdő berendezéseinek karbantartása 

A fürdő berendezéseinek karbantartására vonatkozó szabályzat elsősorban a gyártó karbantartási utasításainak 

feleljen meg, tartalmazva: 

• a szükséges karbantartási munkákat és azok gyakoriságát, 

• hol lehet szükség javítómunkákra, 

• a munkavégzők szükséges szaktudását és/vagy képzettségét, 

A szabályzat tartalmazza továbbá: 

• azokat az érvényes utasításoknak megfelelő óvintézkedéseket a vendégek védelme érdekében, amelyekre 

akkor van szükség, ha a karbantartás a nyitva tartás alatt történik, 

• az adagolóvezetékek és a kapcsolódó adagolási pontok felülvizsgálatának megkövetelt gyakoriságát. 

A medencevízbe kerülő vegyszerek használata és adagolása 

Az érvényes előírásoknak megfelelő vízminőség eléréséhez vegyszerek alkalmazása szükséges. A biztonságos 

alkalmazáshoz szabályzat a következőket tartalmazza: 

• a vegyszeroldatok előállításának biztonságos technológiáját, 

• a dohányzás tiltását, 
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• kézi adagolás esetén: 

• a kézi adagolást állandóan alkalmazzák, vagy csak vészintézkedés esetén, 

• gyakorlati tennivalókat, amelyekkel biztosítható a vegyszerek megfelelő beoldódása a medence vizébe, azért, 

hogy a vízminőség folyamatosan megfeleljen a meghatározott paramétereknek, elkerülve a túlzott vegyszer-

koncentráció kialakulását, 

• vegyszerek közvetlen alkalmazásának tiltását, ha fürdővendégek vannak a vízben. 

• automatikus adagolás esetén: 

• hogyan történjen az adagolás és a szabályozás, 

• a berendezés leállás alatti megfelelő tárolási módját. 

A medencevíz fizikai, kémiai és mikrobiológiai minőségének felügyelete 

A vízminőség ellenőrzésére vonatkozó szabályzatnak a következő követelményeket kell tartalmaznia: 

• az elérendő vízminőségi paramétereket (pH, átlátszóság, hőmérséklet, fertőtlenítőszer szintje, bakteriológiai 

minőség), 

• a mintavétel megfelelő módját – mind automata, mind kézi mérőműszer esetén, 

• az egyes vizsgálatok típusát, módszerét és gyakoriságát, 

• az eredmények megfelelő rögzítési és tárolási módját, 

• a reagensek tárolási módját és a minőség megfelelőségének ellenőrzését (pl. lejárat időpontjának ellenőrzése), 

• a felhasznált eszközök kalibrálásának módszerét és gyakoriságát a gyártó utasításai szerint. 

4. 11.4. A műszaki személyzet 

Beosztás 

A szabályzat tartalmazza a feladatokat, a személyzet számát, felelősségi körét és a munkakörhöz szükséges 

képesítést. Ugyanakkor vegye figyelembe a következőket: 

• a fürdő típusát, 

• a medencék méretét, 

• a műszaki berendezések típusát, technológiáját és méretét, 

• a gyártó utasításait, 

• az üzemeltetés időbeosztását. 

A műszaki személyzet képzése 

A szabályzat határozza meg az egyes beosztásokhoz szükséges képzési követelményeket az alábbiak 

figyelembevételével: 

• a műszaki berendezések típusa és mérete, 

• az alkalmazott technológia, 

• a felhasznált anyagok és vegyszerek, 

• a gyártó ajánlásai. 
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A szabályzat még a következőket is határozza meg: 

• a szükséges tudásszintet az alapvető vízkezelési technológiákról, 

• a szükséges tudásszintet az uszodai vízminőség fenntartásához, 

• a szükséges képzéseket. 

Összefoglalás 

Ebben a fejezetben a fürdők biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos ismereteket tekinttük át. A tananyagból 

elsajátíthatta a fürdőlétesítmény üzemeltetőjének kötelezettségeit, a fürdő technikai eszközeinek üzemeltetésével 

kapcsolatos előírásokat. Megismerhette az üzemeltetéshez alkalmazandó segédanyagok biztonságos 

használatával kapcsolatos követelményeket, valamint az üzemeltetésben közreműködő műszaki személyzettel 

kapcsolatos előírásokat. 

Önellenőrző kérdések 

1. Hogyan csoportosíthatók a fürdőlétesítmények? 

2. Mit tartalmaz a biztonsági és egészségvédelmi üzemeltetési szabályzat? 

3. Foglalja össze röviden a vízfestéses vizsgálat célját, elvégzését. 

A kérdésekre adandó helyes válaszok a tananyagban megtalálhatók. 
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