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Ultrahangos vs. indukciós vízmérő
Korábbi „MOZAIK” kiadványainkban részletesen beszámoltunk az ARAD OCTAVE ultrahangos vízmérő használati
előnyeiről.
Az átömlési keresztmetszet
teljes átjárhatósága vitathatatlan áramlástani előny a
mechanikus mérőkkel szemben, mivel az semmiféle járulékos veszteségtényezőt
nem generál. Az ultrahangos
mérés technikai alapfeltétele ugyanakkor az, hogy a
mérő jel (itt maga az ultrahang) ZAVARTALAN formában közlekedhessen az adóés vevő között. Sajnos, több
esetben találkoztunk már
azzal a gyakorlati tapasztalattal, hogy a jel-átvitel ZAVARTALAN módja még ivóvízben sem valósul meg az ultrahang
adó- és vevő fejek több éves üzeme miatti elszennyeződése
következtében. Ez viszont kisebb számú átadott jelet, azaz
végeredményben kevesebb mért vizet jelent a felhasználó
számára.
Megoldási javaslatunk:
• csak az összes szabványkövetelményt és egészségügyi
határértéket teljesítő IVÓVÍZ közeg esetén javasolt az
Octave vízmérők használata (vagyis ha a víz minősége a
szabványban foglaltaknak megfelel)

• javasolt a fent említett, több év alatt kialakuló lerakódások
eltávolítása egyszerű átöblítéssel
Az indukciós vízmérők szennyvíz-, de akár ivóvíz közegben is
tökéletesen működnek, a közeg lebegő anyag tartalma nem
befolyásolja a mérés pontosságát, a teljes keresztmetszet
veszteség- és nyomásesés nélküli átjárhatósága ugyanúgy
adott, mint az ultrahangos mérők esetében.
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BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ
Indukciós vízmérők ivóvízre
Összegzésként
tehát elmondható, hogy a felhasználó száA vízmérők hálózatra történő csatlakoztatása szabványos menetes, vagy karimás csonkok segítségével
történik. A menet-tömítésre elfogadott menettömítő anyagok, karimatömítésre pedig lapos füles csőperem
mára
márAkét
működési
elvű
„advancedmetering”
tömítés ajánlott.
vízmérők
és azok kötéseinek
szerelés
utáni átmosatása(smart-)
a környezetükben
levő csőhálózati
elemekkel közösen kell, hogy történjen.
típusú mérőt is tudunk adni, melyek segítségével a műszakiHASZNÁLATI
lag
optimálisÚTMUTATÓ
és maximális árbevételt produkáló mérőt tudja
Indukciós vízmérők ivóvízre
rendszerébe
beilleszteni.
A vízmérők hálózatra történő
csatlakoztatása után azok már teljesen automata üzemmódban dolgoznak,
azaz normál üzemmenet során nem igényelnek semmilyen kezelői beavatkozást. Karbantartás: átmosatás
évente egy alkalommal.
Elfagyás elleni védelem lehetséges módjai:
- fagyhatár alá, aknába történő telepítés
- "földalatti típus" (Underground) alkalmazása

Hidraulikus védelem vízhálózatokon
Hazai vízhálózataink leromlott műszaki
állapota indokolja a meglevő hibahelyek
lehetőség szerinti minimális terhelését.
Ennek kézenfekvő optimalizálása történhet a napi fogyasztási görbe függvényében (pl. éjszaka kisebb, a fogyasztási csúcsok esetén pedig magasabb
nyomásszinten történő hálózat-üzemeltetés). Ennek lehetséges eszközei
a BERMAD cég hidraulikai szabályozó

- föld felett (pl. csőhídon) mechanikus védelem az elfagyás ellen (pl. hőszigetelésbe csomagolás)

szelepei. A szabályozás alapja lehet a
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK:
nyomás, vízelvétel, vagy
egy egyszerű
- 1) A termékkel érintkező, emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a
30°C-ot nemgörbe,
haladhatja meg.
napi (idő-alapú) fogyasztási
vagy
- 2) A gyártónak nincs speciális előírása a termék fertőtlenítésére vonatkozóan.
ezek tetszőleges kombinációja.
Kérje során használt vegyszerekre vonatkozóan a 201/2001 (X.25.)
A termék tisztítása/fertőtlenítése
Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a
az EUROFLOW Zrt. szakmai
segítségét
mérvadóak.
- 3) A terméket használatbavétel
vízhálózat-terhelési, optimalizálási
kér-előtt javasolt átöblíteni
- 4., A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt vagy berendezést legalább 1 napra ivóvízzel fel kell tölteni. Az
désekben!
öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad
megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz vagy berendezés rendeltetésszerű használatát.
Megoldás:
- 5., A termék beépítését követő néhány napban szerves anyag kioldódásra lehet számítani, ami íz és szag
problémákat
okozhat. Ez a jelenség átmeneti, a hálózat fokozott öblítésével csökkenthető.
BERMAD HIDRAULIKAI
SZABÁLYOZÓ
SZELEPEK DN 1200-IG!

PLASSON állítható
elektrofúziós könyök

A PLASSON cég egyik sikerterméke, mely világszabadalommal védett, a 0-24° között szabadon beállítható elektrofúziós
könyök idom. Ez egy olyan innovatív megoldás, mely flexibilitást ad a PE hálózatok számára.
A PLASSON elektrofúziós állítható könyök, valamint az egyoldalas állítható könyök lehetővé teszi azt, hogy tokonként
max. 12° szögeltéréssel rendelkező csövek is könnyen ös�szehegeszthetők, ha:
• A csőtengelyek szöget zárnak be egymással, vagy kitérő
helyzetben vannak
• A bezárt szög mértéke előre nem meghatározható
• A csőtengelyek szögben közelítenek elzáró szerelvényekhez, szivattyúkhoz, vagy más rögzített idomokhoz
• A csövek földalattiak, és csak egy rövid csőcsonk hozzáférhető
Hegesztés előtt a gömbcsuklók tetszőlegesen beállíthatók

±12°-on belül. Hegesztés után a teljes kötés egy monolit szilárd
elektrofúziós csőkötés
lesz. Az állítható könyök
ugyanolyan
nyomásfokozatú, mint a többi
PLASSON elektrofúziós
idom:
• Víz: PN16
• Gáz: PE 100 SDR 11 (MOP 10 bar)
Mérettartomány: d90mm – d250mm (a mérethatárok megváltoztatásának jogát a gyártó fenntartja, azaz a közeljövőben várható d90mm alatti és d250mm feletti méretű termékek megjelenése is)

KRAUSZ HYMAX GRIP®
A KRAUSZ gyártmányú HYMAX GRIP® univerzális húzásbiztos
csőkötés vitathatatlan műszaki előnyökkel rendelkezik versenytársaival szemben:
3
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2

4

• 1., hidraulikus (közegnyomás által támogatott) csőpalásttömítés
• mozgó csövek mozgás közbeni tömítése az idom teljes
életciklusa során. A csőmozgások okai lehetnek talajsüllyedés és/vagy közlekedési terhelés.
• 2., kétrétegű csőpalást-tömítés
• az idom befogadó képességének (toleranciájának) extra
módon történő kiszélesítése, akár 54mm-re

• 3., tokonként egy (extra nagy csőméretek esetén kettő)
rögzítő csavar alkalmazása, mely csak a szerelési fázisban
dolgozik, üzem közben a közegnyomás végzi a tömítést
• a szerelő még nehezített munkakörülmények között is felülről, könnyű hozzáféréssel dolgozhat, ezáltal munkája
precízebb, megbízhatóbb lehet
• 4., a húzásbiztosító elemeknek a csőpalástra merőleges,
sugárirányú szorítása és nem rántják meg (nem mozdítják
meg) a csövet
• betoldásos, kiváltásos csőjavítás esetén a húzásbiztosító
elemek nem csúsznak meg a csőpaláston
Összefoglalásképpen elmondható, hogy mind a négy, fentebb
részletezett műszaki előny
és különlegesség EGYEDI
ebben a gyártmánykategóriában, azaz nemzetközi
szabadalommal védett a
hidraulikus és kétrétegű
tömítés, a felülről történő
szerelési lehetőség, valamint a megcsúszás-mentes húzásbiztosítás is.
Ezek azok a képességek,
melyek egyedivé teszik
a KRAUSZ gyártmányú
HYMAX GRIP® univerzális
húzásbiztos csőkötést.

Hidrogén a földgázhálózatban –
csőhálózati elemek és
szerelvények tükrében

Nem a science fiction kategóriába tartozik, már napi valóság, hogy a világ nagy földgáz-szolgáltató vállalatai környezetvédelmi- és egyéb jól megfontolt műszaki indokok
alapján hidrogén gázt kevernek a lakossági-, ipari- és
egyéb szektorok számára biztosított földgázhoz. E bekeverésnek országok szerinti aránya eltérő, de az alábbi ábra
szerint egyes esetekben akár a 12 térfogat %-ot is eléri (pl.
Hollandiában).
Forrás: Galyas Anna Bella, Hidrogén a földgázhálózatban
Fikció vagy már a valóság? c. DUNAGÁZ előadás

megváltoztatni. Pl. ez az oka, hogy CNG tartályokba nem
tölthető 2 térfogat %-nál magasabb hidrogén tartalmú földgáz. Kisebb nyomásokon, PE és acél vezetékeknél kevésbé
valószínűsíthető probléma a vezeték és szerelvény anyagoknál. Ami lényegesebb lehet, az a kötések és tömítések
kérdése, mivel a földgáztól jelentősen kisebb sűrűségű hidrogén a nem megfelelő tömítéseken keresztül könnyebben
ki tud jutni a környezetbe. Tulajdonságából adódóan viszont
sokkal robbanásveszélyesebb, mint a metán: 4-80 térfogat
% között alkot gyulladóképes elegyet a levegővel ...”
Forrás: Dr. Szunyog István int. tsz.
vez. egyetemi docens

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ELŐÍRÁSOK ÉS SZABVÁNYOK
Országok

H2-tartalomra vonatkozó határértékek

Ausztria

<4%

Franciaország

<6%

Németország

< 10 %

Hollandia

< 12 %

Svédország

< 0,5 %

Svájc

<5%

Belgium

< 0,1 %

Egyesült Királyság

< 0,1 %

26. DUNAGÁZ Konferencia és Kiállítás

A Miskolci Egyetem Gázmérnöki Intézeti Tanszék e tárgyban megjelent szakvéleménye szerint:
„… Az eddigi tapasztalat, hogy elsősorban a rendszer túlnyomása lesz az igazán meghatározó az anyagminőség
szempontjából, ugyanis a hidrogén nagy nyomáson (több
száz bar) képes beépülni az acélba és annak szerkezetét

Fentiek alapján érthető beszállítóink „óvatossága” e témakörben,
és a legtöbb gyártó egy harmadik,
független és akkreditált vizsgáló
laboratórium állásfoglalását helyezi végleges és dokumentált válasza elé. E témakörben amúgy a
Miskolci Egyetem is felajánlotta
akkreditált laboratóriumi vizsgáló
kapacitását.

Végezetül csokorba kötöttük azon
gyártóink előzetes szakvéleményét,
akik már pozitív választ adtak tárgyi felvetésünkre: acélcső gyártónk
(IZOSTAL), elektrofúziós polietilén
csőkötés technológia gyártóink
(PLASSON és EUROSTANDARD),
valamint elzáró szerelvény gyár7
tónk is (AVK) egybehangzóan azt
nyilatkozták, hogy termékeik számára nem jelent problémát a 20 térfogat % körüli hidrogén gáz bekeverés a jelenleg is bizonylatolt földgáz közegbe, szerkezeti anyagaik
vonatkozásában. A gyártók saját szakvéleményüket adott
esetben még részletesebb vizsgálatok elvégzésével is alátámaszthatják.

AVK gáztolózárak
beépítésének
nyomon
AVK gáztolózárak beépítésének
nyomon követése QR
kód segítségével
sárga mozaikos fejléc
követése QR kód segítségével
(IMG_20190724_100617.jpg)

Teljes nyomon követés néhány egyszerű lépésben
A QR kód elkészítése és a tolózárra történő felerősítése csak akkor történhet meg, ha a szerelvény
(gáztolózár) sikeresen teljesítette az összes vizsgálati előírást az AVK-nál. A QR kód magában fogla
termék egyedi sorozatszámát, mely egyben kapcsolódási pontot is jelent a teljes alapanyag- és
funkcionális vizsgálati jelentés-halmazhoz is. A szerelvény beépítése után ez az adatfájl kiegészül m
a beépítés pontos helyével és annak körülményeivel is. Mindez nemzetközi szabadalommal védett
10 év garancia
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megfelelő módon lett regisztrálva az „AVK Valve Installation Tracker” nevű szoftver által.
A QR kód elkészítése és a toA felhasználó ilyen módon hozzáférést nyer a fenti adathallózárra történő felerősítése
mindent
biztosít afelhasználóbarát,
jövőbeni nyomonkövetéshez
csak akkor történhet meg, Az „AVK Valve Installation Tracker”
mazhoz
egy rendkívül
webes alkalmaha a szerelvény (gáztoló- A felhasználó ilyen módon hozzáférést
záson keresztül,
láthatóvá teszi
kért adatokat
egy
nyer a fentmely
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egya rendkívül
felhasználóbarát,
szempillantás
zár) sikeresen teljesítet- webes alkalmazáson keresztül, mely
láthatóváalatt.
teszi a kért adatokat egy szempillantás alatt.
te az összes vizsgálati
• A szerelvény egyedi beépítési pozíciójának rögzítése
előírást az AVK-nál. A
• A szerelvény egyedi beépítési
rögzítése
• GPS pozíciójának
helymeghatározás
alapján
QR kód magában foglal• GPS helymeghatározás alapján
• A beépítés körülményei és minősége vizuálisan ellenja a termék egyedi sorozatszámát, mely egyben
• A beépítés körülményei ésőrizhetők
minősége vizuálisan ellenőrizhetők
kapcsolódási pontot is je•
Az
adatok
exportálása standard formátumokba
• Az adatok exportálása standard
formátumokba
• Periodikus beépítési ellenőrzési jelentések készítésének
lent a teljes alapanyag- és
jelentések készítésének lehetősége
lehetősége
funkcionális vizsgálati jelen- • Periodikus beépítési ellenőrzési
• A nyomon követhetőség•lehetőségeinek
folyamatos
fejlesztése folyamatos fejA nyomon követhetőség
lehetőségeinek
tés-halmazhoz is.
A szerelvény beépítése után ez az adatfájl kiegészül még a
lesztése
beépítés pontos helyével és annak körülményeivel is. Mindez nemzetközi szabadalommal védett.
10 év garancia
Az AVK International A/S ajánlata: 10 év
teljes körű garancia minden olyan szerelvényre, mely megfelelő módon lett
regisztrálva az „AVK Valve Installation
Tracker” nevű szoftver által.

(https://www.avkvalves.eu/en/gas-supply/product-insights-gas/avk-valve-installation-tracker)
(https://www.avkvalves.eu/en/gas-supply/product-insights-gas/
avk-valve-installation-tracker)
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