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BEVEZETÉS 

 Mi a rekonstrukció?(Nemzetközi kitekintés, hazai értelmezés) 

 Mit, miért, hogyan? A feladatok időszerűsége, szükségessége.  

 Feladatok a rekonstrukció megvalósítására.  

 

AZ IVÓVÍZNYERÉSTŐL A FOGYASZTÁSIG 

 

A rekonstrukció tervezése, az üzemvizsgálat szükséges elemei. 

 

 A vízellátó rendszer 

 Vízigények 

 Vízmérleg 

 Vízbázis 

 Vízgyártás 

 Vízszolgáltatás 

 Jellemző üzemállapotok 

 Hálózat 

 Tározás 

 Nyomásszabályozás  

 

Vízellátó rendszer 

  

 Rendszerszemlélet 

 Különböző elrendezésű rendszerek 

 A rendszerek nagyság szerinti felosztása és ennek indokoltsága 

 

Vízigények 

 

A település vízigényeinek meghatározása 

  

 Kommunális vízigények 

 Nagyfogyasztók 

 Tűzi víz  

 Közületi fogyasztók  

 Locsolás 

 Egyéb (pl: veszteség) 

 

A település jellemző vízigényei 

A vízigények időbeni változása  

Jellemző üzemállapotok 
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Az előzőekben felsorolt rekonstrukciós megalapozó vizsgálatok egyik-, ha nem a legfontosabb – 

összetevője a hálózatok fizikai állapota. Erről információt hibastatisztika szolgáltat. Ennek keretében 

rögzítjük a csőtöréseket valamint a szivárgási veszteségekkel kapcsolatos információkat. Ezért a 

továbbiakban a veszteségekkel és azok feltárásáról, a hibahely kereséssel foglalkozunk.  

 

A vízellátó hálózat az ivóvíz szállítására alkalmas vezetékek összefüggő egységes rendszere. 

Feladata, hogy az ivóvíz előállítás helyéről vagy vízátvétel esetén az átadási mérőhelytől a betáplált ivóvizet 

a mennyiségi, minőségi és nyomás előírásoknak megfelelő jellemzőkkel a fogyasztókhoz eljuttassa. 

Tökéletes hálózat esetén a betáplált ivóvíz kizárólag az erre a célra kialakított vízvételi helyeken léphet ki a 

rendszerből. A gyakorlatban tökéletes hálózat nincs. A települések ivóvízhálózata kevés kivételtől eltekintve 

nem egyszerre épült ki, – ez a városokra különösen jellemző – hanem folyamatosan bővülve, rekonstruálva 

s emiatt magán viseli a mindenkori időszak technikai színvonalának, anyagi lehetőségeinek jellemzőit, s 

mindezekből adódóan az eltérő elhasználódást. A vezetékek elhasználódásának következtében törések, 

repedések, lyukadások, tömítetlenségek keletkeznek mind a csöveken, mind a szerelvényeken, melyeken 

keresztül a víz a környezetbe távozhat, és az előfordulás térben és időben az előzőek szerint inhomogén. 

 

A vízelosztó berendezések – elsősorban a földbe fektetett csőhálózatok – olyan műszaki 

berendezések, amelyeknek egyes részei üzem közben előre nem látható, vagy olyan behatásokra, 

amelyekre nem tudunk felkészülni, meghibásodhatnak. A hibás helyeken kilép az ivóvíz, és ezek a kilépő 

mennyiségek elvesznek a rendeltetés szerinti felhasználási cél számára. A csőből kilépő vízmennyiségek a 

„valóságos vízveszteségek”. Ezen kívül a nem mért vízmennyiségek – pl. mérési hibák – szintén veszteségek, 

ezek „látszólagos vízveszteségek”. A vízveszteségek fontos kritériumot képeznek valamely vízelosztó 

berendezés műszaki és üzemi állapotának megítélésénél. 

 

 

Értékesítési különbözet: Valódi veszteség (Veszteség hányad) 
Látszólagos veszteség (Hatékony hányad) 

 
Valódi veszteség  Hálózati veszteség 
(Veszteség hányad) - rejtett vízelfolyás 
 - csősérülés, csőtörés 

 
Üzemeltetési hibák 

- medencetúlfolyás, 
- egyéb szabályozási hiba 
- gondatlan zárás, ürítés, stb. 
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Látszólagos veszteség  Mérési hibák 
(Hatékony hányad) - leolvasási és egyéb adminisztrációs hibák 

(elírás, eltérő időpontban történő leolvasás,stb.) 
- mérőpontatlanság 

 megszólalási határ 

 mérő hibahatár 

 működési hiba 
- helytelen mérőválasztás 
- nem mért fogyasztások becslési hibái 

(méretlen fogyasztói átalány, közkút, tűzoltás, közterület öntözés, 
mosás, csatorna öblítés, mosás, stb.) 

 

Illegális fogyasztások 

- vízlopás 

 vezeték megcsapolás 

 mérő megkerülés 

 mérő rongálás 

 mérés befolyásolás 
 
Nem számlázott fogyasztás Saját felhasználás 

- üzemszerű karbantartás 
(medencemosás, hálózatöblítés) 

- technológiát pótló beavatkozás 
(hálózattisztítás) 

 
Tűzoltóság vízfelhasználása  

 
 

A hálózati hibák felderítésének története a vízellátással rendelkező ókori kultúrákig nyúlik vissza. 

Egy amerikai tudós szerint Sába királynője azzal előzhette volna meg birodalmának későbbi összeomlását, 

ha a kiépült vízellátási – elsősorban öntözési – rendszerének fenntartására több figyelmet és nagyobb 

összegeket áldozott volna. 

Az ókori Róma vízvezetékeinek felügyelője (Curátora), Sextus Julius Frontinus 700 főnyi személyzettel 

végeztette a vízellátó rendszer fenntartását. Külön részlegek foglalkoztak a források, medencék, vezetékek, 

stb. felügyeletével, javításával. Felismerték, hogy a hibahelyeken kiáramló víz a hiba azonosítására alkalmas 

zajt okoz. A „hálózatkerülők” a vezetékhez érintett, vagy a vezeték feletti talajba nyomott keményfa pálcák 

hangvezető, rezgésátadó képességét kihasználva észlelték a hibahelyeken kiáramló víz keltette zörejeket, 

azaz a hiba jelenlétét. 

 

Érdekességképpen érdemes megemlíteni, hogy az ókori Rómában már törvényt alkottak a 

vízvezetékek védelme érdekében nemcsak a vízszennyezés megelőzésére, hanem a vízlopások elkerülésére 

– a veszteségcsökkentés érdekében – is. Ezt támasztják alá az alábbiak: 

„T. Quinctius Crispinus consul a népet törvénybe hívta, és a nép törvényt hozott az isteni Julius* által 

épített törvénykező piacon július 1-ét megelőző napon. A sergius törzs (tribus) kezdte a szavazást, közülük 

pedig Sex. L. Virro fia szavazott először. Aki e törvény meghozatala után patakokat, vízfolyásokat, boltozatos 

csatornákat, vízvezető csöveket, fém vízvezetékeket, tavakat, vízgyűjtő medencéket, közvízvezetékeket, 

amelyek a városba visznek, tudatosan rosszindulattal megfúr vagy megrongál, megfurat vagy megrongáltat, 

megront, hogy ezáltal kevesebb víz menjen jusson, folyjék, érkezzék, vezetődjék Róma városába, valamint 

Róma város épületeibe és a városhoz tartozó részekbe, vagy később hozzá kerülő részekre, kertekbe, 

földekre és azon helyekre, amely kertek, földek, helyek tulajdonosainak, birtokosainak, haszonélvezőinek a 
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víz adva, juttatva van, vagy lesz, szökőkútba kerül, elosztják, nyilvános víztartóba vagy tóba vezetik, az ilyen 

a római népnek százezret legyen köteles kártérítésként fizetni; és aki rosszhiszeműen, bármit ezek közül 

megtett, az megtéríteni, megjavítani, helyreállítani, helyrehozni, újjáépíteni, helyre tenni,  legyen köteles 

minden csalárdság nélkül. Mindezt úgy tegye, hogy helyesen történjék. Aki a vizek gondnoka, vagy ha ilyen 

nincsen, akkor az a praetor, aki a polgárok és az idegenek pereiben jogot szolgáltat, megfelelő zálogolással 

fegyelmezve gondoskodjék erről. A gondnoknak, vagy ha nincs gondnok, akkor a praetornak, aki a gondnok 

nevében eljár, fegyelmezési, bírságolási, zálogolási joga és hatásköre legyen. Ha bármit ezek közül rabszolga 

követne el, az ő ura helyette a római népnek kártérítésül százezret köteles fizetni.” (FIRA I. p. 152-153.) 

* Julius Caesar 

 

A rómaiak által alkalmazott hibakeresési módszer 2000 esztendőn keresztül alig változott: a XIX. 

század közepéig csak a fapálcát váltotta fel a fémrúd, és kiegészült az Edison által akkor feltalált 

mikrofonnal. 

 

Az elektronikai ipar ugrásszerű fejlődésével lehetővé vált az ősi lehallgatás elvén működő magas 

műszaki színvonalú elektroakusztikus műszerek kifejlesztése. 

 

Az elektroakusztikus lehallgató műszerek azonban nem voltak alkalmasak a hibák teljes körű 

feltárására, mert 

- a csősérülésnél keletkező zörejek a hibahelytől távolodva – csőanyagtól, 

csőtakarástól, csőátmérőtől, nyomástól, talaj- és burkolatminőségtől függően – 

különböző mértékben csillapodnak; mert 

- a környezeti zajok a lehallgatást zavarják, gyakran lehetetlenné teszik; 

- zörejek felismerése és értékelése jelentős mértékben függ a lehallgatást végző 

személy gyakorlottságától, illetve az idővel csökkenő összpontosító 

képességétől. 

 

A lehallgatásos módszer fenti korlátainak felismerése ezért más hibahely-feltáró módszerek 

fejlesztésének irányába is hatott: megjelentek az akusztikus korreláció elvén működő műszerek és egyéb – 

izotópos és más nyomjelző anyaggal, tracer-gázzal, radarral, infravörös kamerával történő – 

hibabehatárolási eljárások. 

 

A hibahelyeken nyomás alatt kiáramló víz energiát szabadít fel, mely a csőben áramló víz 

nyomásingadozását és a csőfal radiális vibrációját okozza. Ez a vibráció az a hangrezgés, melynek 

érzékelésén az akusztikus módszerek alapulnak. 

 

Az akusztikus szivárgás-felderítés két módszere: 

- a zajintenzitás-mérésen alapuló akusztikus lehallgatás és 

- a zaj terjedési sebesség-mérésén alapuló korreláció. 

a) Az AKUSZTIKUS LEHALLGATÁS módszere a hibahely keltette zaj intenzitásának mérésén, illetve a mérési 

értékek összehasonlításán alapul. 

 

A lehallgató műszerek 2 fő csoportja ismeretes: 

 

- kontakt lehallgatók 
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A hiba helyének előzetes behatárolására szolgáló, a csőfalhoz, vagy a (csővel kontaktusban lévő) 

szerelvényrészekhez érintkeztethető műszerek, melyek a csőfalban terjedő rezgések felfogására 

alkalmasak. 

 

A kontakt lehallgatók mikrofonja nagy érzékenységű érintőpálcás testmikrofon, hegyben végződő 

tapogató rudazattal, mely lehetővé teszi mérésnél a közvetlen, fémes kapcsolatot a csővezetékkel. 

 
 

- talajmikrofonok (geofonok), melyek a talajon át a felszínre érkező zörejek 

észlelésére szolgálnak. 

 

Egyéb előzetes – pl. kontakt mikrofonnal történő – hibabehatárolás után a talajmikrofonok a 
csőhiba utólagos, pontos helykijelölésére alkalmasak. Talajmikrofonnal történő lehallgatásnál az előzetesen 
hibásnak ítélt vezetékszakaszon a cső fölötti nyomvonalat pontról-pontra végigtapogatva történik a 
legnagyobb hangintenzitású hely kijelölése. 
 

A térszíni viszonyoktól függően különböző, speciális geofon-mikrofon kialakítások léteznek 
burkolatlan és burkolt útfelületekre, erős külső zajok (szél, eső, forgalom) árnyékolására stb. 
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A lehallgatás eredményességét számos tényező befolyásolja, melyek 3 fő csoportba 

oszthatók: 

- a zaj terjedését (és az érzékelőhöz való eljutását) akadályozó, illetve 

befolyásoló tényezők, mint 

 az áramló víz nyomása és hőmérséklete; 

 a csőanyag, a csőfal vastagsága, a csőátmérő; 

 a vezeték-korrózió és a lerakódások; 

 a csőtakarás; a cső körüli ágyazat anyaga, kialakítása; 

 a talajminőség, a kiüregelődés, a talajvíz; 

 a burkolat minőség és vastagság; 

- zavaró zajok, mint 

 a forgalom zaja; 

 szél, eső; 

 elektromos berendezések zajai; 

- szubjektív tényező: a mérést végző személy gyakorlottsága, rátermettsége, 

összpontosító képessége. 

A lehallgatási módszer, a fentieken túlmenően, nem ad információt a hiba okozta veszteség 

nagyságára, az észlelt zajszint ugyanis semmiféle korrelációban nincs a sérülés okozta vízelfolyással. 

 

 

b) AKUSZTIKUS KORRELÁCIÓ 

 

Az akusztikus lehallgatás módszerével történő hibakeresésnél a teljes vizsgált hálózatszakaszt 

pontról-pontra végig kell „tapogatni”, s tényezők egész sora befolyásolja a mérés eredményességét. 

 

A korreláció – a hangintenzitás-méréstől eltérően – a hang terjedési sebességének az 

ismeretében időmérésre alapozva teszi lehetővé a hiba pontos helyének meghatározását. 

 

A hibahely két oldalán elhelyezett érzékelő észleli a kiáramló víz keltette rezgéseket. Ha az 

érzékelők a hibahelytől különböző távolságban helyezkednek el, akkor egy adott pillanatban 

keletkezett rezgést a távolabbi érzékelő Δt idővel később érzékeli (Δt időre van szüksége a 

hangrezgésnek, hogy az érzékelők távolság-különbségének megfelelő utat megtegye). 

 

A korrelátor az egyik érzékelőn felfogott hangrezgést összehasonlítja a másik érzékelőhöz 

különböző időeltolással (késleltetéssel) érkező hangrezgésekkel. Ha a két érzékelő közötti 

vezetékszakaszon van hangrezgést okozó szivárgás, akkor egy bizonyos időeltolásnál a két érzékelőn 

észlelt hangrezgés hasonlóságát fogja felismerni. Minden egyes ismétlésnél ugyanennél az 

időeltolásnál fog hasonlóságot kimutatni. 
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A korrelációs függvény maximális értéke tehát egy bizonyos Δt késleltetési időnél jelentkezik. 

 

Ez az az idő, amely szükséges ahhoz, hogy a hangrezgés az érzékelők távolságkülönbségének 

megfelelő utat megtegye. Ennek a késleltetési időnek, továbbá az érzékelők közti távolságnak és a 

zajhullámok terjedési sebességének az ismeretében a zaj keletkezési helyének az értékelőktől való 

távolsága számítható: 

 

D = (E – V • tdiff ) / 2 

 

ahol E = az érzékelők közti távolság 

V = a hang terjedési sebessége az illető csőanyagban 

tdiff = a késleltetési idő 

 

Minden korrelációs mérés pontossága a betáplált adatok pontosságától függ, szükséges tehát 

a hibás vezeték nyomvonalának és anyagának (illetve nem homogén csőanyag esetében anyagainak) 

ismerete, hogy a hang terjedési sebességét és az érzékelők távolságát pontosan megadhassuk. 

 

A korrelációs mérés – az akusztikus lehallgatással ellentétben – nagymértékben független a 

környező zajoktól, így normál üzemidőben, nappal is végezhető. 

 

A mérés gyakorlati végrehajtása viszonylag egyszerű és a szubjektivitástól mentes. Az 

érzékelők elhelyezése és a jeltovábbítás – mely lehet vezetékes vagy URH – bekapcsolása után a 

korrelátor központi egysége elvégzi a beérkező hangjelek összehasonlítását, s a jelek maximális 

korrelációjához tartozó késleltetési idő meghatározását. 

 

A hangterjedési sebesség és az érzékelők közti távolság betáplálása után a hibahely 

érzékelőtől mért távolságát a számítógép képernyője kijelzi. 

 

A korrelációs mérés előfeltétele az, hogy a szivárgás zaja eljusson az érzékelőkhöz. Szivárgási 

hang nélkül nincs korreláció! 
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A testhang-érzékelőket mágnestalppal, vagy illeszkedő közdarab révén kívülről helyezzük a 

vezetékre, vagy a szerelvényre. Kezelésük egyszerű és gyors, mérési érzékenységük azonban nem 

elegendő minden esetben még jelerősítés mellett sem. 

 

Vízhang-érzékelőket (hidrofon) a tűzcsapokra, vagy a vízóra ideiglenes kiszerelésével az 

épületek csatlakozó vezetékeire kötve a vízzel hozzuk közvetlen kapcsolatba. Ez nagyfokú 

érzékenységet eredményez, de kezelésük összehasonlíthatatlanul körülményesebb, mint a testhang 

érzékelők alkalmazása. 

 

A korrelációs mérésnél az egyes alkalmas hozzáférési pontok (ezek leginkább tűzcsapok) 

távolsága a hibahely körbenhatárolásánál sok esetben meghaladja a rádiós összeköttetés értékelési 

távolságát. 

 

A szivárgásból származó zörej a vezetéken belül idő- és helyfüggő nyomáshullámként ún. 

„síkhullám” alakjában terjed tovább, és a csőfalakat is kisebb-nagyobb erősségű radiális rezgésekre 

gerjeszti. Az „engedékenyebb” viszonylag vékonyabb falú cső erősebben rezeg, mint a „merev”, 

vastagabb falú. 

 

A cső külső felületére illesztett testhangérzékelő tehát közvetett úton méri a vízhangot a 

csőfal rezgése révén. Az általa adott jelek egyébként megegyező körülmények között a cső anyagától 

és méreteitől függnek. 

 

Ezzel szemben a vízoszlop belsejében elhelyezkedő hidrofon a vízhangot közvetlen úton méri 

és ezért jelentősen érzékenyebb, mint a testhangérzékelő. 

 

Nyilván könnyen elképzelhető, hogy jobb a hidrofonnal „a csőbe bele”-, mint a 

testhangérzékelővel (tesztbottal) csupán a „csövön kívül” hallgatni. 

 

A vízveszteség-elemző módszer a tervszerű, rendszeres hálózatvizsgálat jelenleg 

legelterjedtebb és legeredményesebb eljárása, mely a hálózat megfelelően leválasztott részeinek 

egyidejű nyomás- és fogyasztásmérésével feltárja a mért hálózat műszaki állapotát, egyértelmű 

információt ad a vezetékek hibátlanságára – vízzáróságára – illetve hiba jelenléte esetén regisztrálja a 

sérülésen elfolyó vízmennyiség pontos értékét. 

 

A leválasztott hálózatrész fokozatos szűkítésével lehetőség van a hibahely két tolózár közé 

eső vezetékszakaszra való behatárolására. 

 

A pontos helymeghatározás ezután az előzőekben leírt akusztikus lehallgató készülékekkel 

vagy korrelátorral történhet. 

 

A hálózatvizsgálat mérőkocsival történik. A mérés idejére leválasztott hálózatrész táplálása a 

mérőkocsin keresztül történik (ld. a mérési vázlatrajzot), miközben a kocsin átfolyó vízmennyiség – 

vagyis a leválasztott hálózat fogyasztása – és a víznyomás folyamatos mérése, regisztrálása folyik. 
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A vízveszteség-elemzés módszerének alapja az ún. „nullfogyasztás” – vagy 

minimumfogyasztás keresése. Célszerűen választott körzetnagyság esetén elérhető, hogy a 

folyamatosan változó vízfogyasztásnak rövid mérési periódus alatt 2-3 alkalommal nulla, vagy 

következetesen azonos minimum-értéke legyen regisztrálható. 
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A mérési adatok regisztrálását és feldolgozását a mérőkocsiban elhelyezett számítógép segíti. 

Minden mérés után jegyzőkönyv nyomtatható ki, mely tartalmazza a mérés helyét és időpontját, a 

levizsgált vezetékek átmérőjét, anyagát, hosszát, a mért veszteséget, a veszteséget okozó sérülés 

helyét és a meghibásodás jellegét. Ezek a jegyzőkönyvek képezik az alapját az adatok összesítésének 

és a statisztikai hibaelemzéseknek, melyek támpontul szolgálhatnak a beruházási és fenntartási 

tervek készítéséhez és a távlati koncepciók kialakításához. 

 

 

Infravörös mérési eljárás 

 

A hibahely környezetében átnedvesedett talaj felszíni hőmérséklete különbözik a környező 

talajétól. 

 

Az infravörös mérési eljárás a régi vízmesteri gyakorlat tapasztalati megfigyeléseinek korszerű 

méréstechnikai változata. 

 

A vízmesterek hálózatfigyelő munkájának ugyanis részét képezte a nyomvonal rendszeres 

szemrevételezése: havazások után az olvadási helyek, burkolatlan területeken pedig a dúsabb 

vegetáció megfigyelése. 

 

Nagyérzékenységű thermo-kamerával a felületen jelentkező legkisebb 

hőmérsékletváltozások is kimutathatók. A legnagyobb hőmérséklet-eltérést mutató felület a hiba 

helyére utal. 

 

A hazai gyakorlatban – figyelemmel a nálunk alkalmazott hőkamerák érzékenységére – 

elsősorban a burkolatlan felületek alatti vezetékek termovíziós vizsgálata terjedt el. Főleg 

távvezetékek és kútgyűjtő vezetékek – utóbbiaknál a gyakran vizenyős terep és/vagy a nehéz 
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megközelíthetőség teszi indokolttá alkalmazását, melyet többnyire kis magasságban 10-20 m-re a 

terep fölött repülő helikopterről hajtanak végre. 

 

A vezetékek – és az esetleg észlelt hibák – pontos beazonosítása érdekében célszerű a GPS és 

a digitalizált alaptérkép használata. 

 

A vizsgálatokat napfelkelte előtt, de már hajnali fényben vagy késő ősszel (tél előtt) vagy tél 

végén, amikor a külső hőmérséklet 0 Co körüli és a talajfelszín is nagyjából 0 Co szokás végrehajtani, 

ilyenkor ugyanis az általában 8-12 Co körüli vízhőmérséklet a hibahelyen a környező talajba jutva jól 

érzékelhető hőképet mutat. 

 

A vizsgálat megkezdése előtt a hőkamera kalibrálását el kell végezni mégpedig úgy, hogy a 

talajfelszínt választjuk hőmérsékleti „0” pontnak. A hőképen a hideg színtől (mély kék) a vörösig 

változhat az érzékelt hőmérséklet különbség. A szivárgási környezet térképi beazonosítását követően 

a hiba pontos helyét akusztikus méréssel kell kijelölni. 

 
 

 

Légnyomásos módszer 

 

Tulajdonképpen az akusztikus módszerek között volna a helye, de ritkán történő alkalmazása 

miatt került az egyéb módszerek közé. 

 

A sérüléseknél nyomás alatt kiáramló levegő a víznél erősebb, jellegzetesebb hangot ad, 

ezért olyan esetekben, amikor más módszer nem vezet eredményre, alkalmazzák a vezetéknek 

sűrített levegővel történő feltöltését, és az ezt követő akusztikus lehallgatást. 

 

A leggyakoribb a kombinált alkalmazási mód: a vízzel feltöltött vezetékbe nyomás alatti 

levegőbevitel, és a kilépő víz-levegő keverék kilépési helyének akusztikus műszerekkel való keresése. 

Normál légkompresszorral előállított 6-7 bar körül légnyomás mellett jó eredményt érhetünk el. A.c. 

csövek esetén a módszer nem ajánlott! 
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Nyomjelző – „Tracer”-gáz – alkalmazása 

 

A vezeték teljes leürítése és megfelelő gázzal való feltöltése után a hibás szakaszt nyomás alá 

helyezik, és a tömítetlenségeknél a talajban áramló gáz érzékelésére alkalmas műszerekkel keresik a 

hiba helyét. 

 

A használatos gázérzékelők rendkívül érzékenyek: 1 m3 levegőben 3-5 cm3 egyenletes 

eloszlású gáz kimutatására alkalmasak. Az alkalmazott gáznak a természetes atmoszférában elő nem 

forduló, íz és szag, valamint az egészségügyi követelmények tekintetében kifogástalannak kell lennie. 

(Ilyenek pl. a hélium-levegő keverék, metán-argon keverék.) 

 

A Tracer-gáz technológia a kritikus, súlyos esetek módszere és különlegesen alkalmas kis 

veszteségek megállapítására, pl. sikertelen nyomáspróba esetén. 

 

Az eljárást évek óta alkalmazzák sikerrel, burkolat nélküli talajfelszínen 100 %-os 

eredményességgel. 

 

Hátránya, hogy az eljárás rendkívül költséges, a vizsgált szakaszt üzemen kívül kell helyezni, le 

kell üríteni és esetleg ki is kell szárítani. Nagy csőátmérők esetén a gázköltség is tetemes lehet. 

 

A legújabb fejlesztések eredményeként, a jelző gáz alkalmazása lehetséges nyomás alatti 

rendszernél is. Megfelelően tömített tűzcsap, illetve egyéb kifolyón keresztül lehetőség van a 

vizsgálandó hálózatrészben lévő nyomást meghaladóan gázt betáplálni és vízkormányzással a 

megfelelő vezetékszakaszba irányítani. A hibahelyen kilépő gázelegy – 5 % hidrogén, 95 % nitrogén – 

felfelé hatol és szondával kutatható. A módszer kiválóan alkalmas akár a legkisebb szivárgási hely 

megtalálására is. 

 

 

Izotópos módszer 

 

A vezetékbe radioaktív izotópot juttatnak, mely a hibahelyen kilépő vízben megjelenve 

detektálható. Ritkán alkalmazott módszer. Hazánkban az ÁNTSZ nem engedélyezi! 

 

 

Talajradar 

 

Elsősorban a talajban lévő szerkezetek, vezetékek feltárására alkalmazzák, csősérülések 

helyének meghatározására csak akkor használható, ha a sérülés környezetében a talaj kiüregelődött. 
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Szivárgások felkutatása 

 

Préslég-dugattyús módszer 

 

A hibás szakasz két végének megbontásával felfújható dugattyúkat helyeznek el a 

vezetékben, melyek préslég-bevezetéssel a csőfalhoz vízzáróan rögződnek. A rögzített dugattyúk 

között nyomáspróbát tartanak, amit a dugattyúk előre tolásával egyre rövidebb szakaszokon 

ismételnek meg mindaddig, míg a hibajavításhoz szükséges legkisebb távolságot elérték. 

 

A módszer egyedüli megoldás olyan csőszakaszok esetében, melyek nyomvonalának bejárása 

lehetetlen (pl. több méteres depónia alatt). 

 

Hátránya viszont, hogy bonyolult, költséges és időigényes, szükséges a vezeték üzemen kívül 

helyezése és kétséges az eredmény nagymértékű belső lerakódások esetén, mikoris a dugattyúk 

tömítőhatása elégtelen. 

 


