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ÖSSZHANGBAN A VÁLTOZÓ SZÜKSÉGLETEKKEL

Egyre inkább tudatában kell lennünk, milyen kevés 

és értékes az ivóvíz. A fenntartható gazdálkodás

alapvető fontosságú annak érdekében, hogy 

megőrizzük ezt az erőforrást a jövő generációi 

részére. A megfelelő minőségű

ivóvízellátás napi kihívás 

mindenki számára. Az elosztó-

rendszerek, mint az utolsó

láncszem a vízelosztásban,

kulcsszerepet játszanak, hogy  meg -

feleljünk ennek a kihívásnak: garantálni az

ivóvíz minőségét és elérhetőségét. A vízszolgál-

tatók új igényeket fogalmaznak meg, hogy  meg -

feleljenek a kihívásnak, amit a víz jelent 

a huszonegyedik században.

A mi célunk, hogy biztosítsuk a megfelelő

megoldásokat és összhangban legyünk az önök

igényeivel. 

Európa-szerte összegyűjtöttük a tapasztalatunkat

és tudásunkat, hogy rendkívül egyedülálló és

innovatív fejlesztéseket ajánljunk.

A egyesítette a gömbgrafitos öntöttvas

csövek legújabb fejlesztési eredményeit 

a műanyagok praktikus tulajdonságaival. 

A Blutop egy teljesen új megoldás a kis

átmérőkben, nem kell többé választani a:

� rugalmasság és ellenálló képesség,
� versenyképesség és tartósság,
� innováció és tradíció 

között!

A Blutop egy komplex vezetékrendszert kínál

teljesen új megközelítésben arra, hogyan

használjunk gömbgrafitos öntöttvas csöveket kis

átmérőkben

Blutop, kis átmérő, innováció. 
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ÚJ IGÉNYEK
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ÚJ IGÉNYEK A VÍZSZOLGÁLTATÁSBAN

A mai modern vízszolgáltatás mindinkább high-tech
technológia.

Az elosztórendszer minden egyes része fontos szerepet
játszik az előírásoknak megfelelő ivóvíz-szolgáltatásban. 
A vízkivételi és víztisztítási eljárásokon kívül rendkívül
fontosak a vízszállítási és vízelosztási hálózatok. 
Sőt mi több, rendkívül kifinomulttá váltak az
ivóvízhálózatokkal szemben támasztott követelmények és
előírások.
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ÜZEMELTETÉS
A hálózat karbantartása szempontjából az elöregedett
műanyag csöveket Blutop csövekkel közvetlenül
átépíthetjük, de használhatjuk a tartozékok széles
választékát a karbantartáshoz és a bekötések
kialakításához. Ez azt jelenti, hogy a karbantartáshoz nem
szükséges nagyszámú pótalkatrészeket raktáron tartani. 
A Blutop csövek nagyobb áramlási keresztmetszete
megnöveli a hálózat hidraulikai kapacitását, amivel
jelentős szivattyúzási költségmegtakarítást eredményez.

VÍZMINŐSÉG
Az ivóvízzel kapcsolatba kerülő, a Blutop
termékcsaládhoz tartozó anyagok (Ductan bevonat,
epoxi, elasztomer, síkosító és javító termékek)
mindegyike rendelkezik francia, német, belga valamint
magyarországi tanúsítvánnyal, hogy megfelel 
az előírásoknak. 

A Blutop-kötéseket úgy tervezték, hogy ellenálljanak
az extrém nagy nyomásoknak és  a vetemedésnek, ezzel
megakadályozva a talajvíz behatolását a vezetékbe.

KIVITELEZÉS
A Blutop forradalmasítja a kivitelezés és a működtetés
gyakorlatát, együtt az önök szakmai tapasz talatával és
tudásával. 

Köszönhetően a csövek és idomok könnyű manuális
kezelhetőségének és a könnyen kialakítható kötésnek, 
a fektetés gyorsabb és hatékonyabb.

BLUTOP EGYÜTT AZ INNOVÁCIÓVAL
A Blutop egy új termék, amely a piac speciális igényeinek
és elvárásainak figyelembevételével lett létrehozva.

A a Blutop megalkotásához és fejlesztéséhez
teljes mértékben felhasználta a rendelkezésére álló
technológiai know-how-t és a tervezési erőforrásait. 

IGÉNY AZ ÚJ MEGOLDÁSRA
Kulcskérdés a hálózatok rekonstrukciója és fenntartása.
A föld alatti ivóvízhálózatok gyakran készültek szürke -
öntvényből vagy gömbgrafitos öntöttvasból, de készül-
hettek műanyagból is, amelyek  mára akár 50 évesek is
lehetnek.

A Blutop lehetővé teszi a régi műanyag vezetékek
cseréjét, kihasználva a gömbgrafitos öntöttvas csövek
legújabb fejlesztését, mivel méretei kompatibilisek 
a meglévő hálózat méreteivel.

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS
Ahogyan az utak, úgy a víz- és csatornahálózatok is több
generáció számára épített infrastrukturális rendszerek.
A fenntartható fejlődés alapja, a tartós megoldások
alkalmazása az eldobható anyagokkal szemben. A PAM
alkalmazta ezeket az elveket, amikor megalkotta 
a BLUTOP-választékát, ezzel egy környezetbarát
megoldást kínálva.

TARTÓSSÁG
A vízvezetékrendszerek megújítására szolgáló pénzügyi
források alapjában véve csökkennek, emiatt fontos, hogy
a hálózatok hasznos élettartama növekedjék. Európában
az éves rekonstrukciós arány 0,6-0,7% 
között van, ezért törekednünk kell a 100 évet meghaladó
élettartamra.

SZIVÁRGÁSMENTESSÉG
Minden vízszolgáltató vállalatnál fontos cél a hálózati
szivárgás csökkentése. A Blutop gömbgrafitos öntöttvas
csövek, idomok, szerelvények méltán nagy hírű
tömítettséget és nyomással szembeni ellenállást
biztosítanak. 

A gömbgrafitos öntöttvas termékek ellenállnak az
öregedésnek, az alakváltozásnak, 
a mechanikai tulajdonságaik az időben állandóak. 
A Blutop termékcsalád kötésein vizsgálatokat végeztek,
hogy a folyamatos 25 bar nyomásállóságot garantálják. 
Ezen teljesítményvizsgálatok sorozata garantálja 
a tömítettséget a kezdeti nyomáspróbától (35 bar)
egészen a csővezeték életciklusának a végéig (öregedési
vizsgálattal igazoltan), beleértve a kosütéssel szembeni
ellenálló képességet (30 bar).

A BLUTOP ELŐNYEI
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BLUTOP, AZ ÚJ MEGOLDÁS
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Külső epoxibevonat
minimum 250 μm

vastagsággal

1/8 ívidom (45º)

Blutop húzásbiztos
kötés, 

megengedett
szögeltérés 6º

INNOVÁCIÓK

� Ideális kis átmérőjű vízvezetékek kialakításához.
� A kézi mozgathatóság és az egyszerű

kötés kialakítás gyors fektetést és kivitelezést
biztosít.

� A megfelelő vízminőség megőrzése, biztosítása.
� Lehetőséget nyújt a kitermelt talaj

felhasználására a visszatöltésnél.
� Kompatibilis a műanyag csövekkel 

és szerelvényekkel.
� Komplett termékválaszték.
� Több mint 100 év tartósságra 

tervezve.
� Garantált szivárgásmentesség.

Fogantyú

Feszítővas
támaszték
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MŰSZAKI TELJESÍTMÉNYEK
• Megengedett üzemi nyomás maximum 25 bar.
• Zinalium külső bevonat (85/15 cink-alumínium

ötvözet és epoxi).
• Ductan termoplasztikus belső bevonat.
• Kötések 6° megengedett szögeltéréssel.
• Teljesen új húzásbiztosítási rendszer.
• Nagy hidraulikai keresztmetszet.

Blutop kötés (nem húzásbiztos)
megengedett szögeltérés 6°

Gömbgrafitos öntöttvas

– Nagyobb hidraulikai
keresztmetszet

– A külső átmérő kompatibilis
a PVC- és a PE-csövekkel

Külső bevonat
Zinalium: Zn/Al 85/15, 400g/m2

Ultramarinkék epoxi

Ductan termoplasztikus 
belső bélés legalább 300 μm
vastagsággal
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A BLUTOP A SAINT-GOBAIN PAM EGY ÚJABB
LÉPÉSE A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FELÉ.

A PAM vállalati filozófiája

A fenntartható fejlődés áll a vállalati kultúránk
középpontjában. A Brundtland bizottság  által
előterjesztett  fenntartható fejlődés alapelveit 
a Saint-Gobain PAM az elsők között vállalta fel. 
Ez a nemzetközi bizottság 1987 óta hirdeti a jelen
generációinak, hogy a „A fenntartható fejlődés  
olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk
szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő
generációk hasonló igényeinek kielégítését."

A Saint-Gobain PAM elkötelezettsége a következő
területekre terjed ki:

� környezetvédelem,
� ipar és gazdaság,
� társadalmi szerepvállalás.

Világszerte eddig több mint 1000 nagyvárosban és
több mint 100 fővárosban alkalmaztak PAM
termékeket. A Saint-Gobain PAM számos vízellátási 
és csatornázási projekt részese, amelyekkel hozzájárul
dél-amerikai, afrikai és közel-keleti országok és Kína
infrastrukturális fejlődéséhez. 

A vállalat legmodernebb technológiája, valamint 
a folyamatos kutatás és fejlesztés iránti elkötele zett -
sége lehetővé teszi, hogy minőségi, tartós, meg-
bízható és ergonomikus megoldásokat kínáljon. 
A Saint-Gobain a világ fenntarthatósága mellett
elkötelezett cégeinek aktuális 100-as listáján szerepel.
Ezt a 100-as rangsort, a Morgan Stanley Capital 
International által összeállított MSCI listából 
készítették annak alapján, hogy világszerte a cégek
hogyan kezelik a környezeti, társadalmi és vezetési
kockázatokat és lehetőségeket.

NAPI RENDSZERESSÉGŰ EGYEDI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

A Saint-Gobain PAM fenntartható fejlődési stratégiája
számos konkrét intézkedésre van felosztva.
Az alábbiakban néhány példa:

Környezetvédelem
• A Saint-Gobain PAM teljes mértékben elkötelezett 

a természetes vízkörforgás folyamata mellett.
• A feltörekvő nemzetek, mint például: Kína, India, Orosz-

ország, úgy döntöttek, hogy a vízellátó hálózatot
gömbgrafitos öntöttvas csővezetékre alapozzák.

• A Saint-Gobain PAM aktívan részt vesz mikroméretű vízi-
erőművek fejlesztésében Norvégiában és Ausztriában. 

• Az Urbital termékcsalád bevezetésének az a célja, hogy
erősítse a víz újrahasznosításának folyamatát.

• A Saint-Gobain PAM arra ösztönöz, hogy kitermelt föl-
det használjuk a munkaárok visszatöltésére az egyéb
anyagok helyett, ezzel drasztikusan csökkentve a teher-
autó-forgalmat.

• A húzásbiztosítással ellátott megoldások szükségtelen-
né teszik a nagy és nehéz betonkitámasztások alkalma-
zásához szükséges további földkitermelést.

• A gömbgrafitos öntöttvas teljes mértékben újrahasz-
nosítható.

Ipar és gazdaság
• A Saint-Gobain PAM brazíliai ültetvényekről származó

faszenet használ a nagyolvasztókhoz. 
• Cél a jelenlegi energiafelhasználás 25%-os csökkentése

2040-ig.
• A könnyebb termékeknek köszönhetően csökken 

a szállításhoz szükséges energiaigény.
• A PAM a franciaországi beruházásainak 19%-át  

a környezetre és a biztonságra fordítja.
• A termékek  66%-ának szállítása vasúton, folyami úton

vagy tengeren történik:
– 1 vasúti szerelvény = 30 kamion
– 1 uszály = 20 kamion

• A Saint-Gobain PAM alig 10 év alatt, saját
energiaszükségletét 30%-kal csökkentette.

• A gyártási hulladék 80%-a újrahasznosításra kerül.
• 2010-re minden PAM gyár rendelkezik az ISO 14001

környezetirányítási tanúsítvánnyal.

Társadalmi szerepvállalás
• A vállalat szociális politikájának 3 alapelve:

– az egyén, 
– a munkahelyi egészség és biztonság ,
– valamint a munkavállalói jogok tiszteletben tartása.

• A tervezett bérköltségek 3,5%-át továbbképzésekre fordítja
(50 000 óra).

• Segíti a fogyatékkal élők munkahelyi integrációját.
• A Saint-Gobain aláírta az ENSZ globális klímavédelmi

egyezményét és a CEO Víz Mandátumát.

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

8
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BLUTOP, A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS SZOLGÁLATÁBAN

A Blutop egy vadonatúj vízelosztási megoldás, amely egy
olyan világ számára lett tervezve, ahol a természeti erő-
források egyre nehezebben érhetők el. A környezetre
gyakorolt hatások csökkentése, minimalizálása folyama-
tos cél, mely kiterjed a projekt valamennyi szakaszára a
kezdeti tervezési fázisoktól a termék teljes élettartamán
keresztül.

• A felhasznált anyagok mennyiségének csökkentése

– DN/OD 110 Blutop cső mindössze 45 kg vasat
tartalmaz, szemben az előző generációs K9 cső 
96 kilogrammjával.

– Az 1 kilogrammnál is kevesebb Ductan bevonattal
15 kg cementhabarcsot váltottak ki.

• Megnövelt tartósság

– A Zinalium külső bevonat a csővezeték élet tarta-
mát agresszív talajban 2-3 szorosára növeli .

– A belső Ductan bevonat teljesen érzéketlen 
az ivóvízzel való kapcsolatra, ezáltal garantálja 
a hosszú élettartamot.

• Gyártási technológia

– A gömbgrafitos öntöttvas csövek gyártása során 
a PAM a legmodernebb technológiákat alkalmazza.

– A Blutop csövek előállításához hulladék vasat
használnak.

– A Blutop-idomok előállításához természetes
faszenet használnak.

• Hatékonyabb fektetési technika

– A csövek kézi mozgathatósága, kezelhetősége
egyszerűbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá tette 
a csőfektetést.

– A legtöbb esetben lehetőség van a kitermelt talaj
használatára a munkagödör visszatöltésénél.

• Üzemeltetés

– A Blutop csővezetékrendszer tökéletes szivárgás-
mentessége, ellenállása  bármiféle külső hatással
szemben megakadályozza a vízveszteséget.

– A nagyobb áramlási keresztmetszet és a tökélete-
sen sima belső felület kombinációja csökkenti a szi-
vattyúzás energiaigényét.

• Végül pedig a Blutop csővezetékrendszerben szállított
víz minősége felbátorítja a fogyasztókat a vezetékes
víz fogyasztására, ami a leggazdaságosabb módja 
a vízivásnak.

A Blutop cső és idom gyártóhelyek rendelkeznek az EN
ISO 14001 szabvány szerint tanúsított Környezetirányítá-
si rendszer megfelelőséggel.

 ÉLETCIKLUS

VÉGE
MŰKÖDTETÉS

TERMÉK ÉLETCIKLUS FOLYAMATA

TERVEZÉS

TERMELÉS SZÁLLÍTÁS,
FEKTETÉS

ÉLETCIKLUS KITERJESZTÉSE

ÚJRAHASZNOSÍTÁS
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TÖBB MINT 100 ÉVRE TERVEZETT TERMÉKKÍNÁLAT

Miért tekintsünk több mint 100 évvel előre?
Az ivóvíz elosztására szolgáló csővezetékek a vízszol-
gáltató vállalatok, hatóságok és helyi csoportok 
kezelésében vannak. Ezek olyan nagy befektetések,
amelyek célja, hogy a fogyasztók kifogástalan minő-
ségű szolgáltatást kapjanak.

Ma a vízhálózatok rekonstrukciós aránya átlagosan
kevesebb, mint évi 1% (Franciaországban például az
éves átlag 0,6-0,7% között van). Ez azt jelenti, hogy 
a meglévő csővezetékeknek több mint 100 évig kell
működniük. Ez olyan hosszú időtartam, ami messze
meghaladja a gyakorlatban alkalmazott  amortizá -
ciós időt és a normál tervezési előírásokat. A rekonst-
rukciós arányok ismeretében a hosszú élettartam
minden más előtt kell, hogy álljon. A Saint-Gobain
PAM által gyártott termékeket úgy tervezték, hogy 
a tartósság iránti igényeknek teljes mértékben meg-
feleljenek. 

A Blutop képes megfelelni ezeknek a tartóssági célok-
nak, köszönhetően a következő tényezőknek:

� Nagyfokú mechanikai ellenállás.
� Védelem a víz káros hatásai ellen.
� Rugalmas csőkötések.
� Védelem a talaj 

agresszivitásával szemben.

NAGYFOKÚ MECHANIKAI SZILÁRDSÁG
A Blutop termékcsalád kiváló mechanikai tulajdonságo-
kat kínál. A csövek és idomok kötése C 25 (PFA 25 bar)
nyomásosztályba tartozik. A csövek tönkremeneteli nyo-
másértéke meghaladja a 150 bar-t. Minden egyes cső
gyártásellenőrzését 40 bar próbanyomáson végzi a PAM.

A csövek nagyfokú gyűrűmerevségi értéke megakadá-
lyozza a földteher hatására előforduló ovalizációból ere-
dő keresztmetszet-csökkenést.

VÉDELEM A TALAJ AGRESSZÍVÍTÁSSAL SZEMBEN
Az ivóvízvezeték-csövek közvetlenül érintkezésben vannak
a talajjal. A vascsövek széles körben elismert előnye a talaj
korrózióval szembeni ellenállása. A modern Zinalium külső
bevonat, amely 400 g/m2 (85/15% arányú) cink-
alumínium ötvözet és kék epoxi fedőfestéken alapul, újabb
előrelépést jelent az ellenállási szint növelésében.
• A talaj típusától függően két-, háromszorosára növeli 

a külső védelem tartósságát, hatásosságát.
• Lehetőséget biztosít a talajtípusok szélesebb körben

történő alkalmazására. (Kérjük, olvassa el az MSZ EN
545 szabvány D.2.3 mellékletét a további részletekért.)

A világszabadalmi joggal védett Zinalium bevonat 
a Saint-Gobain PAM kutatásainak eredménye.

TARTÓSSÁG

10

Porózus kék epoxi fedőfesték

Öntöttvas csőfal

Fémes cink-alumínium 
bevonat (400 g/m  )2

Blutop®Blanc.eps
Blutop®CMJN.eps

Tömeg (cink, vagy cink-alumínium)

Szabványos
Cink 200 Az aktív védelem tartóssága

(évek)

Cink

DN/OD 90 110 125

Gyűrűmerevség
 373 000

N/m²
201 000

N/m²
136 000

N/m²
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VÉDELEM A VÍZ KÁROS HATÁSAIVAL SZEMBEN
Az ivóvíznek lehetnek agresszív hatásai a csővezetékekre,
akár a bennük lévő ásványianyag-tartalom vagy a vízke-
zeléshez használt termékek, fertőtlenítők által. Ez az oka,
hogy minden gömbgrafitos öntöttvas csővezetéket belső
bevonattal készítenek.

Hagyományosan a duktil csöveket cementhabarcsbélés-
sel látják el.

A Blutop esetében ezt a cementhabarcsot váltotta fel az új
ultramarinkék termoplasztikus belső bevonat, a Ductan.

Ez a bevonat ugyanolyan funkcionális jellemzőkkel ren-
delkezik, mint a tolózárakon is alkalmazott epoxi bevo-
nat. Különösen fontos kiemelni a következőket:

• Tökéletes tapadás 15 MPa átlagos értékkel
(150kg/cm2),  és a tapadás minimális értéke 8 MPa. 
Ez különösen fontos a következő esetekben:

– nyomás alatti megfúrás;
– helyszíni vágás.

• Tökéletesen sima felület a lamináris áramlás érdekében.
• Hegmentes, folyamatos belső védelem végig a csőben,

tokban és a csővégeken.
• A Ductan egy könnyű anyag, ezért a Blutop csövek

25%-kal könnyebbek.

Továbbá az ütésálló Ductan bevonat tökéletesen megfe-
lel a kivitelezési körülményeknek.

VÉDELEM A TALAJMOZGÁSSAL SZEMBEN
A maximális hajlítónyomaték értéke tükrözi, hogy a cső
mennyire képes ellenállni a talaj mozgásából származó
deformációnak. 

A kötések maximális szögeltérése lehetővé teszi, hogy 
a vezeték anélkül kövesse a föld mozgását, hogy az ha-
tással lenne a csővezeték folytonosságára. A Blutop kö-
tések különösen nagy szögeltérésre képesek – 6° – mind
húzásbiztos, mind nem húzásbiztos csövek esetében.

A tok megnövelt csatlakozási mélysége szintén a jelentő-
sebb földmozgások elviselését biztosítja, miközben csök-
kenti a kötések szétcsúszásának kockázatát. Ezek az érté-
kek meghaladják az MSZ EN 12842 szabványban
foglaltakat.

A megnövelt kötésmélység megszünteti továbbá a hőtágu-
lás hatására bekövetkező kötésszétcsúszás kockázatát is.

A gömbgrafitos öntöttvas hő tágulási értéke ötöde 
a PVC, és tizenötöde a polietilén hő tágulási értékének.

11

DN/OD 90 110 125

Kötésmélység 57 mm 60 mm 61 mm

DN/OD 90 110 125

Hajlítónyomaték 3328 N/m 5017 N/m 6511 N/m

Maximális
szögeltérés

DN/OD
90

DN/OD
110

DN/OD
125

Nem húzásbiztos
kötés

6° 6° 6°

Húzás biztoskötés 6° 6° 6°

Szögeltérés nem
húzásbiztos kötés
esetén

Szögeltérés húzás-
biztos kötés esetén

Kötésmélység

Blutop_2_Hu_Layout 1  6/7/2010  9:31 PM  Page 11



SZABÁLYOZOTT KÖTÉSI ERŐ
A speciálisan tervezett Blutop-kötések garantálják a kö-
vetkezőket:

• Egyszerű fektetés, hiszen a kötés kialakításához szüksé-
ges erőt egy feszítővas segítségével lehet biztosítani.

• Biztonságos fektetés, azon kialakításnak köszönhetően, 
amely megakadályozza a tömítés meglazulását a kö-
téskialakítás során.

• Megtámasztási pontok az idomokon, hogy könnyen és
megfelelő központosítással lehessen a kötéseket kiala-
kítani.

Ez az egyedi kialakítás, amelyet számos kivitelezővel 
szorosan együttműködve tökéletesített, lehetővé teszi 
a gyorsabb fektetést fáradtság és kimerültség nélkül.

SZIVÁRGÁSMENTESSÉG

12

SZIVÁRGÁSMENTESSÉG

Garantált tömítettség
A kötések műszaki teljesítménye meghatározza 
a csővezetékek megbízhatóságát a következő
műveletek során:
� kötéskialakítás,
� nyomás alá helyezés,
valamint a:
� termék életciklusa alatt,
� és az összes használati feltétel mellett.

A PAM egyesítette saját tervezési szakértelmét a leg-
jobb tömítésgyártók szakértelmével azért, hogy meg-
alkossa a Blutop-kötést.

A Blutop egyik legfontosabb előnye a húzásbiztos 
kötésrendszer, amely szükségtelenné teszi a nehéz 
betonkitámasztások alkalmazását.

Ez a Saint-Gobain PAM által kifejlesztett és szabadal-
maztatott technológia jelentősen növeli a húzásbiz-
tos rendszerek versenyképességét.

MAGAS TELJESÍTMÉNYSZINTEK
A Saint-Gobain PAM technológiáinak teljes mértékű
kiaknázása lehetővé tette, hogy létrehozzák a kiváló
műszaki tulajdonságokkal rendelkező Blutop-kötést.

Kötés
PFA

Megengedett
üzemi nyomás

PMA
Megengedett

maximális
nyomás

PEA
Megengedett
próbanyomás

Nem
húzásbiztos 

25 bar 30 bar 35 bar

Húzásbiztos 16 bar 19 bar 20 bar
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13

Ezen okok miatt a gömbgrafitos öntöttvas csővezeték-
rendszer összes kötésének kialakítását és vizsgálatát szi-
gorú előírásoknak megfelelően végzik. 
• négy vizsgálat az MSZ EN 545 szabványnak megfelelően;
• további négy speciális PAM belső kötésvizsgálat.

Ezeket a vizsgálatokat mind a normál, nem húzásbiztos,
mind a húzásbiztos kötéseken is elvégezték, figyelembe
véve az említett vizsgálatok teljes hatását, biztonsági té-
nyezővel növelve (1.5 x PFA + 5 = 29 bar, húzásbiztos kö-
tés esetében PFA 16 bar nyomás).
Ezenkívül a PAM alapos vizsgálatokat végzett az összes
új kötésen a véges-elem számítás módszer segítségével,
amelyhez hasonlót az autó- és a repüléstechnikai ipar
használ.
Ezek a tervezési módszerek és vizsgálatok garantálják a ter-
mék felülmúlhatatlan tartósságát és megbízhatóságát.

A NYOMÁSVISZONYOK TELJES KÖRŰ ÁTTEKINTÉSE
Az ivóvízelosztó vezetékek a hasznos élettartam során
számos típusú nyomásnak vannak kitéve.
Ez természetesen magába foglalja a normál üzemi
nyomást és a következő nyomásfajtákat is:
• nappali/éjszakai nyomásciklusok;
• nyomáskilengés kosütés;
• nyomásesés;
• földteherből és talajnyomásból eredő külső nyomások;
• belső nyomás nélküli időszakok a szolgáltatás meg -

kezdése előtt.

A felsorolt helyzetekben a kötések és tömítések sajátos
erőhatásoknak vannak kitéve.

Eljárás Körülmények Nyomás Cél Hivatkozás

Pozitív belső nyomás
Maximális szögeltérés mellett

Nyíróerő 30xDN
1,5 PFA + 5 bar

Annak bizonyítása, 
hogy a tömítés ellenáll 

a hidrosztatikai nyomásnak
EN 545

Negatív belső nyomás
(vákuum)

Maximális szögeltérés mellett
Nyíróerő 30xDN

– 0,9 bar Annak bizonyítása,
hogy a tömítés légzáró EN 545

Ciklikus belső nyomás Nyíróerő 30xDN 24000 ciklus
PMA – 5 ↔ PMA

A tömítőgyűrű fáradási
ellenállásának bizonyítása EN 545

Pozitív külső nyomás
Maximális szögeltérés mellett

Nyíróerő 30xDN
2 bar

A tömítés talajvízzel
szembeni ellenállásának

bizonyítása
EN 545

Pozitív belső nyomás
Maximális szögeltérés mellett

Nyíróerő 30xDN

Tömített persely, 
gallér létrehozása 

1,5 PFA + 5 bar 

A tömítőgyűrű nyomással szem-
beni ellenállásának bi zonyítása

minden nyomásszinten
PAM

Öregítés 80 °C hőmérsékletű 
vízben

3 hónap
PAM-5↔PMA

A tömítőgyűrű öregedéssel
szembeni ellenállásának

bizonyítása
PAM

Finomhomok-
behatolás

Nyomás alá helyezést megelőzően 
a kötés környezetében erősen

tömörített finomhomokkal 

Első három vizsgálat 
az EN 545 szerint

A tömítés homokbejutással 
szembeni ellenállásának

bizonyítása
PAM

Iszapbehatolás
Nyomás alá helyezést 

megelőzően a kötés környezetében 
tömörített iszappal

Első három vizsgálat 
az EN 545 szerint

A tömítés sár- és iszapbejutással
szembeni ellenállásának

bizonyítása
PAM

Vizsgálati módszer a pozitív, negatív és ciklikus
belső nyomással szembeni ellenállás

Vizsgálati módszer a külső nyomással
szembeni ellenállás

Vizsgálati módszerek

Blutop-tömítőgyűrű véges-elem számítás
módszer. Kötésmodellezés
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KÉZI FEKTETÉS

A fektetési körülmények javítása kulcs-
fontosságú tényező a BLUTOP-projektben 
Úgy látszik, hogy a kis átmérőjű csövek fektetése még
hosszú ideig kézi erővel végzendő feladat marad. Az
elosztóvezetékeket gyakran kell nehezen megközelít-
hető helyekre szállítani, valamint a dúcolat között lé-
vő munkaárokhoz hozzáférni sokszor igen bonyolult
művelet. A csövek, idomok és szerelvények összeszere-
lése egy szűk térben rendkívül nehézkes lehet.

Bármilyen fejlesztés, amely képes csökkenteni ezt 
a kemény és fárasztó feladatot, növeli a kivitelizés
versenyképességet. 

KÉZI FEKTETÉS
Amikor csőfektetésre kerül sor, az első előny, amelyet 
a Blutop termékcsalád nyújt, hogy a termékeket két
ember kézzel képes mozgatni, így a fektetés nem 
igényel gépi módszereket.

A csöveket el lehet helyezni a munkaárokhoz közel, még
olyan helyeken is, amelyek megközelíthetősége nehéz. 
A csöveket kézzel le lehet helyezni a munkaárok aljára,
mindenféle gépi eszköz használata nélkül. A csővezeté-
keket akár egy ember is képes lefektetni, ugyanúgy, 
mint a megfogást segítő fogantyúval rendelkező 
idomokat is. 

CSATLAKOZTATÁS FESZÍTŐVASSAL
A Blutop termékcsalád által nyújtott második előny,
hogy a csövek és idomok kötései egy egyszerű feszítővas-
sal kialakíthatóak. A feszítővassal történő csatlakoztatás
különösen előnyös idomok esetében. Ez a következő té-
nyezők miatt lehetséges:

• A Blutop tokot speciálisan úgy tervezték, hogy minimá-
lisra csökkentsék a csatlakoztatáshoz szükséges erőt;

• Az idomokon olyan megtámasztási pontok vannak,
amelyek lehetővé teszik a feszítővas könnyű beilleszté-
sét, és a tengelyirányú erőkifejtést.

GYORSABB KIVITELEZÉS
A Blutop termékcsalád által kínált harmadik előny az 
első kettőből következik. Köszönhetően a kézi fektetési
munkafolyamat lehetőségének, a munkagép folyamato-
san dolgozhat, miközben az idomok és a csövek össze-
szerelése történik. Az eredmény a gépek optimális ki-
használtsága és a gyorsabb kivitelezés.

Ráadásul a fektetés során kisebb munkagépeket lehet
használni, ennek megfelelően csökkennek a gép- és
üzem anyagköltségek.

Tudjon meg többet a Blutop
fektetéséről és szereléséről 
a Fektetési tanácsok 
kiadványból.

ALKALMAZÁS

14

Tömeg DN/OD 90 DN/OD 110 DN/OD 125

Cső, 6 m 36,6 kg 45 kg 52 kg

Egységsúly 6,1 kg/m 7,5 kg/m 8,6 kg/m

Blutop_2_Hu_Layout 1  6/7/2010  9:32 PM  Page 14



• Gyors vágás.
A DUCTAN belső bevonat használatával lecsökkent 
a vágási idő és a vágótárcsa elhasználódási sebessége,
összehasonlítva a hagyományos  cementhabarcs -
béléssel.

• Magfurat kiemelése.
Házi bekötések kialakításánál a Blutop csövek megfúrá-
sához ajánlott eszköz lehetővé teszi a Ductan bevonat
pontos vágását, és a magfurat eltávolítását is.

• Kevesebb idom.
A tokos kötések megengedett szögeltérése miatt,
amely 6° is lehet, lecsökkentheti a szükséges idomok
számát, ezáltal csökkentve a kivitelezési költségeket.
Továbbá hozzájárul a vízáramlás javulásához, csökkent-
ve az egységnyi hosszra jutó nyomásesés értékét.

»EXTRÁK«, AMIK SZÁMÍTANAK
A terméket számos szempontból megvizsgálták annak
érdekében, hogy megkönnyítsék a kivitelezési munkála-
tokat. Néhány példa ezek közül:

• A kötések könnyű tisztíthatósága.
A teljesen sima felület könnyen tisztíthatóvá teszi 
a kötéseket bármilyen szennyeződéstől.

• Tökéletes tömítettségű, sima felületek.
A kötéseknél a csövek és idomok sima bevonata egy rá-
pillantással lehetővé teszi a felület tisztaságának ellen-
őrzését.

• Könnyen összeszerelhető kötések.
A tömítés könnyen becsúszik a síkosítóval bekent ho-
ronyba, így a behelyezésnél nem szükséges a tömítés
alakjának a megváltoztatása.

15
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SZIVATTYÚZÁSI KÖLTSÉGEK CSÖKKENTÉSE
Az ivóvíz megfelelő nyomásának és áramlásának biztosí-
tása nehéznek bizonyulhat, különösen hosszú szakaszok-
nál, összetett hálózatoknál, illetve ahol a fogyasztás miatt
bővítések szükségesek. A Blutop csövek hidraulikai ke-
resztmetszete nagyobb, mint az elterjedt műanyag csö-
veké, továbbá nagyobb nyomáson üzemeltethetők.

A nagy hidraulikai keresztmetszet csökkenti a szivattyú-
zás energiaköltségét a nyomásveszteség csökkentése ré-
vén. A nyomásveszteség a cső átmérőjének hatodik hat-
ványával arányos.
Egy adott áramlás, vízigény esetén minden egyes %, ami-
vel az átmérőt növelték, 5%-kal kisebb nyomásvesztesé-
get eredményez.

A Blutop csövek merevségének és a műszaki tulajdonsá-
gok hosszú távú állandóságának kombinációja megaka-
dályozza a csővezeték ovalizációját a csőárok visszatölté-
se, tömörítése során és az azt követő időszakban. Ezáltal
nem változik az áramlási keresztmetszet.

A tűzvédelemnél különösen fontos szerepe van az áram-
lási keresztmetszetnek. A törvény által előírt 60 m3/óra ka-
pacitás biztosítása (1951. decemberi előírás) – különösen
távoli területek esetén – gyakran nehézkes. A praktikus és
megfelelő hidraulikai keresztmetszetek, mint a Blutop csö-
vek esetében, jelentős mértékben hozzájárulnak ennek az
előírásnak a teljesítéséhez, anélkül, hogy további befekte-
tésekre lenne szükség.

A TERVEZÉS FÁZISÁBAN AZ ÜZEMELTETÉS TÉNYEZŐI
KULCSSZEREPET KAPTAK

Egyre fontosabb szempontok
A Blutop termékcsaládot úgy tervezték, hogy megol-
dást nyújtson az üzemeltetés nehézségeire.

Nagy figyelmet fordítottak a kötések műszaki meg-
tervezésére, hogy biztosítsák a szivárgásmentességet
minden körülmény között (lásd 12–13 oldal) a ter-
mék teljes élettartama alatt.

A csövek megnövelt hidraulikai keresztmetszete rend-
 kívül fontos tényező volt a Blutop termékcsalád fej-
lesztése során.

Kompatibilitása a PVC- és PE-csövek méreteivel úgy-
szintén jelentős előnyt jelent, mivel a legtöbb hálózat
műanyagból készült, így biztosítani kell, hogy a régi
vagy idő előtt elöregedett szakaszokat könnyen ki le-
hessen cserélni.

ÜZEMELTETÉS

16
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Anyag PVC Polietilén PE 80 Polietilén PE 100 Blutop

DN/OD PN/PFA 16 [bar] PN/PFA 16 [bar] PN/PFA 16 [bar] PN/PFA 25 [bar]

90 77 70 74 82

110 97 85 90 102

125 110 97 102 117

140 123 109 115 _

SIMA FELÜLETEK
A Blutop termékcsalád belső bevonata (csöveknél a 
Ductan; idomoknál epoxi) biztosítja a tökéletesen 
sima felületet.

A Blutop csövek belső bevonatának érdességi együttha-
tója kisebb, mint 0,01 mm. Ez a különösen alacsony ér-
ték is hozzájárul a nyomásveszteség csökkentéséhez, ha-
bár a döntő tényező ebben kétségtelenül az áramlási
keresztmetszet növelése. 

KOMPATIBILITÁS A MEGLÉVŐ MŰANYAG HÁLÓZATOKKAL
A Blutop csöveket és idomokat úgy tervezték, hogy kom-
patibilisek legyenek a műanyag csövekkel. Ez azt jelenti,
hogy az érvényes előírásoknak megfelelő műanyag PVC-,
vagy PE-csővégeket csatlakoztatni lehet a Blutop csövek-
kel és idomokkal.
Ez a kompatibilitás lehetővé teszi, hogy homogénen 
összeépítsék műanyag hálózatokkal, és a meglévő szerel-
vénykészlettel.

A Saint-Gobain PAM bekötésekhez ajánlott szerelvénye 
a Blutop csövekhez is használható.

Ugyanez érvényes más beszállítók által kínált tartozékok-
ra, akik ellenőrizték a termékeiket a Blutop rendszerrel
(lépjen kapcsolatba a beszállítókkal, hogy ellenőrizze, va-
jon a termékeik kompatibilisek a Blutop termékcsaláddal).

Polietilén PE 80 

Keresztmetszet Keresztmetszet Keresztmetszet

PVC 

DN/OD110

PN 16 PN16

Blutop

Ezek az adatok kiemelik a Blutop csövek számos előnyét.

• A Blutop-csővezetékek áramlási keresztmetszete
mindig jelentősen meghaladja az általános műanyag
csövekét.

• Számos esetben kisebb külső átmérőjű Blutop-cső
helyettesítheti a műanyag csöveket.

Például egy DN/OD 110 Blutop-cső képes helyettesíteni
egy PE 80 PN 16 DN/OD 125 műanyag csövet.

A Blutop áramlási keresztmetszetének összehasonlítása 
a DN/OD 110 PVC- és PE-csövekkel.

PVC-, PE-, és Blutop csövek áramlási keresztmetszete

Az MSZ EN 1452 szabványnak megfelelő PVC- és az MSZ EN 12201 szabványnak megfelelő PE-csövek
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VÍZMINŐSÉG

18

MINŐSÉGI VÍZ

Kulcstényező
A nemrégiben készült nemzetközi felmérések megerősí-
tették, hogy egyre több fogyasztó van megelégedve az
ivóvíz-szolgáltatással.

Ez a fenntartható fejlődés szempontjából pozitív, mivel
csökkenti a palackozott vizek elkészítésének és szállítá-
sának környezetre gyakorolt hatását. 

A Blutop-rendszer kifejlesztése szintén hozzájárul ehhez
a folyamathoz azáltal, hogy olyan csöveket és idomo-
kat ajánl, amelyek megőrzik a vezetékes ivóvíz minősé-
gét.

EURÓPAI ENGEDÉLYEK
A Blutop-rendszer összeurópai jellegét világosan mutatja az, hogy jelenleg a  Ductan belső bevonat számos európai országban
rendelkezik ivóvíz-minősítési alkalmazási engedéllyel.
• Megfelelőség a francia előírásoknak „Attestation de Conformité Sanitaire” a Ductan, epoxi, síkosító- és tömítőanyagokra.
• Megfelelőség a belgiumi ‘Hydrocheck’ tanúsítványi eljárásnak, kibocsátotta: Belgaqua.
• Megfelelőség a német ‘UBA-Guideline és a DVGW-W270Hydrocheck’ tanúsítványi eljárásnak, kibocsátotta: Ruhrgebiets Hygiene

Institute in Gelsenkirchen.
• Megfelelőség az egyesült királysági ‘UK BS 6920’ szabványnak, kibocsátotta: WRAS
• Megfelelőség a „31 (4) (a) szabályozásnak”Anglia Wales és Skóciában. 
• Megfelelőség az ivóvízminőségre vonatkozó magyarországi követelményeknek, kibocsátotta az ÁNTSZ a Ductan- és epoxi bevonatokra.

VÍZZEL SZEMBENI KÖZÖMBÖSSÉG
A szerves alkotórészek vízben történő oldódásának vizsgálata kimutatta, hogy a kioldódás és annak sebessége különösen alacsony
szintű (gyakorlatilag nulla), ami a Ductan-bevonat semleges hatásának köszönhető.

TOC (összes szerves szén) (mg/l) Kioldódási sebesség mg/dm2/nap

Klórmentes víz
első bemerítés (1. nap) 0,06 <0,01
második bemerítés (2. nap) 0,01 <0,01
harmadik bemerítés (6. nap) <0,01 <0,01

Klóros víz (1 mg/l)
első bemerítés (1. nap) 0,19 0,01
második bemerítés (2. nap) 0,38 0,03
harmadik bemerítés (6. nap) 0,11 0,01
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HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ BELSŐ BEVONAT
A Blutop csövek belső bevonata a Ductan, az idomoké
olvadékkötésű epoxi por. Ez a két különböző bevonat
egységes belső felületet képez a csővezeték rendszerben.

A tolózáraknál jól ismert epoxi bevonatnak nagyfokú a
vízzel szemben mutatott semlegessége és
közömbössége. Ez igaz a Ductan-bevonatra is, 
ami az epoxihoz  hasonló jellemzőkkel bír, és amelynek
az ellenállása kiváló a külső behatásokkal (ütődésekkel)
szemben is.

A Ductan műszaki tulajdonságait több ezer órán
keresztül 40 °C hőmérsékleten vizsgálták, különböző
fertőtlenítőszerekkel kapcsolatban is, mint például:

• nátrium-hipoklorit;
• klór-dioxid

Ezen vizsgálatok fő következtetései az alábbiak:

• kiváló kémiai szerkezeti stabilitással rendelkezik;
• a felszíni kopás és repedezettség hiánya igazolja, hogy

nem történtek kémiai elváltozások.
• a mechanikai tulajdonságok (nyújtás-szakítás) 

nem változnak meg jelentősen.

BAKTÉRIUMTENYÉSZETNEK KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET
Bakteriológiai szempontból tekintve a Ductan-bevonat
semlegessége és tartós tulajdonságai nem kedveznek 
a baktériumtenyészetek kialakulásának. Ezt erősítették
meg a belgiumi Hydrocheck által végzett vizsgálatok.

A Ductan belső bevonat ellenálló képessége valóban
megakadályozza a széntartalmú molekulák kioldódását,
amely kedvező táptalaj lehetne a baktériumtenyészetek
kialakulásának.

19
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A BLUTOP TERMÉKCSALÁD

20

BLUTOP CSŐ

DN/OD
mm

Lu
m

Nyomás
osztály

Névleges e
mm

DE
mm

DI
mm

P
mm

B
mm

Tömeg
kg/m

Termékszám

90 6 25 3,0 90,0 92,7 86,0 128,0 6,1 KXL90H60

110 6 25 3,0 110,0 112,8 89,0 148,0 7,5 KXM11H60

125 6 25 3,0 125,0 128,0 98,5 163,0 8,6 KXM12H60

DN/OD
mm

P
mm

Lu
mm

Tömeg
kg/db

Termékszám

90 93,0 40 3,86 KXL90MN

110 99,0 40 4,91 KXM11MN

125 105,0 40 5,70 KXM12MN

BLUTOP TÖMÍTÉS

DN/OD
mm

PFA
bar

Tömeg
kg/db

Termékszám

90 25 0,060 JXL90BA

110 25 0,075 JXM11BA

125 25 0,090 JXM12BA

BLUTOP HÚZÁSBIZTOS TÖMÍTÉS

DN/OD
mm

PFA
bar

Tömeg
kg/db

Termékszám

90 16 0,095 JXL90CA

110 16 0,115 JXM11CA

125 16 0,130 JXM12CA

BLUTOP ÁTTOLÓ KARMANTYÚ
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BLUTOP KÉTTOKOS ÍVEK

Szög°
DN/OD

mm
P

mm
Lu

mm
Tömeg
kg/db

Termékszám

1/4
90°

90
110
125

93,0
99,0

105,0

75,0
85,0

110,0

5,22
6,70
8,31

KXL90CA
KXM11CA
KXM12CA

1/8
45°

90
110
125

93,0
99,0

105,0

50,0
60,0
65,0

4,88
6,40
7,40

KXL90CB
KXM11CB
KXM12CB

1/16
22°30

90
110
125

93,0
99,0

105,0

30,0
30,0
30,0

4,17
5,25
6,06

KXL90CD
KXM11CD
KXM12CD

1/32
11°15

90
110
125

93,0
99,0

105,0

30,0
30,0
30,0

3,90
5,20
5,90

KXL90CE
KXM11CE
KXM12CE

BLUTOP TALPAS KÖNYÖK (TOK-KARIMA)
DN/OD

mm
DN

Tömeg
kg/db

Termékszám

90 80 9,10 KXL90DFOE

110 80 11,90 KXM11DFOE

125 80 14,50 KXM12DFOE

L u

P

D
 E

4 5°

BLUTOP SZŰKÍTŐK

DN/OD
mm

Ø D1
mm

P1
mm

Lu
mm

DE
mm

P2
mm

Lt
mm

Tömeg
kg/db

Termékszám

90 123 93 40
63
75

83
87

216
220

3.30
3.56

KXL90VE0B
KXL90VE0C

110 146 99 50
63
75
90

83
87
93

232
236
242

3.96
4.21
4.59

KXM11VE0B
KXM11VE0C
KXM11VE0D

125 162 104 45
90

110
93
99

147
248

4.99
5.40

KXM12VE0D
KXM12VE0E

DN/OD
mm

PN
bar

Lu
mm

L
mm

B
mm

Tömeg
kg/db

Termékszám

90 10-16 102 167 200 4.96 KXL90BU1E

110 10-16 110 180 220 6.48 KXM11BU1F

125 10-16 114 188 250 8.33 KXM12BU1G

BLUTOP F-IDOM, KARIMÁS CSATLAKOZÓ

LuP p

D
E

d
e

Figyelem: A karimás oldal mérete DN 80
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BLUTOP TERMÉKCSALÁD
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DN/OD
mm

PN
bar

Lu
mm

L
mm

B
mm

Tömeg
kg/db

Termékszám

90 10-16 93 68 200 5,44 KXL90BE1E

110 10-16 99 68 220 6,96 KXM11BE1F

125 10-16 105 66 250 8,65 KXM12BE1G

BLUTOP EU-IDOM TOK-KARIMA ÁTMENET

Normál Húzásbiztos

DN/OD
mm

DN
–

PN
bar

Tömeg
kg/db

Termékszám
Tömeg
kg/db

Termékszám

90 80 10-16 2,60 MAL90DACH 2,80 216901

110 100 10-16 3,20 160754 3,40 216902

125 125 10-16 4,10 160755 4,30 216906

BLUTOP KARIMA ADAPTER MŰANYAG VEZETÉKHEZ

BLUTOP MMA KÉTTOKOS-KARIMÁS „T” IDOM

DN/OD
mm

PN
bar

P
mm

Lu
mm

Hu
mm

B
mm

Tömeg
kg/db

Termékszám

90x40
90x60
90x65*
90x80

10-16
10-16
10-16
10-16

93,0
93,0
93,0
93,0

65,0
90,0
90,0

105,0

135,0
155,0
155,0
160,0

150,0
175,0
175,0
200,0

6,43
7,97
8,20
9,22

KXL90TD1A
KXL90TD1C
KXL90TD1D
KXL90TD1E

110x40
110x60
110x65*
110x80

110x100

10-16
10-16
10-16
10-16
10-16

99,0
99,0
99,0
99,0
99,0

65,0
90,0
90,0

105,0
125,0

145,0
165,0
165,0
170,0
170,0

150,0
175,0
175,0
200,0
220,0

7,52
9,13
9,13

10,41
11,94

KXM11TD1A
KXM11TD1C
KXM11TD1D
KXM11TD1E
KXM11TD1F

125x40
125x60
125x65*
125x80

125x100
125x125

10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16

104,0
104,0
104,0
104,0
104,0
104,0

65,0
90,0
90,0

105,0
125,0
150,0

160,0
160,0
160,0
170,0
180,0
180,0

150,0
175,0
175,0
200,0
220,0
250,0

8,43
9,93

10,00
11,26
12,95
14,86

KXM12TD1A
KXM12TD1C
KXM12TD1D
KXM12TD1E
KXM12TD1F
KXM12TD1G

*Igény esetén
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BLUTOP MMB TOKOS „T” IDOM

DN/OD Ø D1
mm mm

P1
mm

Lu
mm

DE
mm

Ø d1
mm

P2
mm

Hu
mm

Lt
mm

Tömeg
kg/db

Termékszám

90 123 92,5 105 90 123 92,5 56 290 6,53 KXL90TE0D

110 146 99
125
134

90
110

123
146

92,5
99

67
303
332

7,82
8,70

KXM11TE0D
KXM11TE0E

125 162 104
105
125
150

90
110
125

123
146
162

93
99

104
74

313
333
358

8,74
9,59

10,36

KXM12TE0D
KXM12TE0E
KXM12TE0G

BLUTOP CSŐVÉGLEZÁRÓ

DN/OD
mm

Ø D1
Mm

Lt
mm

Tömeg
kg/db

Termékszám

90 123 107 1,96 KXL90BH

110 146 113 2,55 KXM11BH

125 162 118 3,02 KXM12BH

Megnevezés
Tömeg
kg/db

Termékszám

Eurokote
438 RAL

5002
1 213686

BLUTOP JAVÍTÓFESTÉK

Megnevezés
Tömeg
kg/db

Termékszám

Blutop 
síkosító

0,85 214611

BLUTOP SÍKOSÍTÓANYAG

Meg-
nevezés

Tömeg
kg/db

Termék -
szám

Megfúró
szerszám 16 215439

BLUTOP MEGFÚRÓ SZERSZÁM

Megnevezés
Tömeg
kg/db

Termékszám

20 (19 mm) 0,19 214191

25 (24 mm) 0,20 214193

32 (30 mm) 0,26 214195

40 (38 mm) 0,27 214196

KORONÁS MEGFÚRÓFEJ
BLUTOP CSÖVEKHEZ

Megnevezés
Tömeg
kg/db

Termékszám

20 (19 mm) 0,10 215444

25 (24 mm) 0,12 215445

32 (30 mm) 0,17 215446

40 (38 mm) 0,24 215447

KORONÁS KÖRKIVÁGÓ BLUTOP
CSÖVEKHEZ (TARTALÉK)
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RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
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Tulajdonság Egység Csövek Idomok

Legkisebb szakítószilárdság MPa 420 420

Legkisebb szakadási nyúlás % 10 5

Legnagyobb Blinell keménység HB 230 250

Minimális rugalmassági tényező GPa 170 170

CSÖVEK ÉS IDOMOK ANYAGMINŐSÉGI SPECIFIKÁCIÓ
A Blutop csövek és idomok anyagminőségi tulajdonságai megfelelnek az MSZ EN 545 szabvány előírásainak

DN/OD egység 90 110 125

Külső átmérő és megengedett tűrés mm 90
+ 0,6
- 1,0

110
+ 0,7
- 1,0

125
+ 0,8
- 1,0

Átlagos belső átmérő mm 82 102 117

Névleges öntöttvas falvastagság mm 3,0 3,0 3,0

Számítással meghatározott vastagság (1) mm 2,2 2,2 2,2

Névleges tömeg (2) kg/m 6,1 7,5 8,6

Névleges cső tömeg (3) kg/cső 37 45 52

CSÖVEK MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓJA
A műszaki jellemzők:

(1) A vastagság nem lehet kevesebb, mint a számított érték
(2) Az egységtömeg értékéből adódó átlagos falvastagság 3 mm.

Tulajdonság Érték

Szín Ultramarinkék (közeli a RAL 5002)

Sűrűség (száraz réteg) 0,96 g/cm3

Tapadás (ISO 4624) ≥ 10 MPa szemcseszórt acéllemezen 

Shore D keménység 44

Szakadási nyúlás (ISO 527) ≥ 400%

Repedésvizsgálat hajlításra (ASTM D1693) > 1000h

Oxidációs indukciós idő 200° C-on 
(EN 728)

> 10 perc tiszta oxigénben

BELSŐ BEVONATOK MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓJA
A Ductan legfontosabb műszaki jellemzőit a következő táblázat tartalmazza:
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Tulajdonság Követelmény

Tapadás (ISO 4624) Átlagos érték 15 MPa (minimális érték 8 MPa)

Porozitásmentesség
(ellenőrzés nagyfeszültségű kefével)

1500 V feszültséggel történő ellenőrzés során a belső felületnek
porozitástól mentesnek kell lennie

Külső oldali ütődéssel szembeni ellenállás 
10 J erősségű ütést követően porozitásvizsgálat 

elektromos kefével 

Érdességi együttható < 0,01mm

A Blutop cső belső Ductan bélésének alapvető tulajdonságait a következő táblázat tartalmazza:

Tartósság – Termikus öregedési ellenállás
vízben Hibakritérium Megfelelőségi kritérium

A Ductan korrózió elleni bevonat
tartósságának mérése – 50 °C-os vízbe

merítéses vizsgálattal – az EN ISO
2812-2-1995 előírás szerint.

Behatás ideje 480 óra. Egy hegyesszögű
fordított V-alakú karcolást kell ejteni 

a mintákon, legalább 1 mm szélességben
és 50 mm hosszúságban.

Hólyagok a karcolás
mindkét oldalán < 5 mm

Di<2 és De<2 hólyagok,
az EN ISO 4628-2 előírás szerint

Kiterjedt rozsda a karcolás 
mindkét oldalán < 5 mm

Rozsdásodás < Ri,
az EN ISO 4628-3 előírás szerint

_
Lefejtési vizsgálat

az EN ISO 4624-2003 előírás szerint,
követelmény ≥ 6 MPa

Teljesítményvizsgálat Megfelelési kritérium

Porozitásmentesség Nincs csupasz rész, feszültség 1500 V 

Ütődéssel szembeni ellenállás 5 J energiájú ütődést követően nincs csupasz rész, feszültség 1500 V

Tartósság – Termikus öregedési
ellenállás, vízben

Az eljárást követően megvizsgált bevonat átlagos
tapadási értéke nem lehet kevesebb, mint 6 MPa

Benyomódási ellenállás

A benyomódás mért mélysége 48 óra után nem haladhatja meg az eredeti bevonat
vastagságának 30%-át. A bemélyedés növekedésének ellenőrzése során 

a 24–48 óra értékének kisebbnek kell lennie, mint a 0–24 óra értéke,
ami nem haladhatja meg az eredeti bevonat vastagságának 5%-át 

Tartósság – Termikus
öregedési ellenállás, vízben

Az eljárást követően megvizsgált bevonatnak porozitástól mentesnek kell lennie.

IDOMOK EPOXI BEVONATÁNAK MŰSZAKI TULAJDONSÁGAI
A Blutop idomok epoxibevonatának alapvető tulajdonságait a következő táblázat adja meg.
Teljes mértékben megfelel az MSZ EN 14901 szabvány követelményeinek.

A Blutop-cső belső Ductan bélésének legfontosabb jellemzőit vízben történő öregítés hatására a következő táblázat
tartalmazza:
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RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
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Víz jellemzői egység
Blutop

termékcsalád

Legkisebb pH-érték – 4

Legnagyobb pH-érték – 10

Legkisebb vízkeménység ° Nincs korlátozva

Legnagyobb koncentráció agresszív CO2 mg/l Nincs korlátozva

Legnagyobb koncentráció szulfátok (SO4
2– ) mg/l Nincs korlátozva

Legnagyobb koncentráció magnézium (Mg2+) mg/l Nincs korlátozva

Legnagyobb koncentráció ammónium (NH4
+) mg/l Nincs korlátozva

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK A TALAJOK TÍPUSAINAK MEGFELELŐEN
A Blutop termékcsalád a leggyakrabban előforduló talajtípusok 95%-ánál alkalmazható
Megjegyzés, néhány eset, amely ez alól kivételt képez:

– savas tőzeges talajok,
– ellenőrizetlen bányászati, ipari hulladékkal szennyezett, vagy salakot tartalmazó talajok,
– sós tengervízzel átitatott talajok, illetve 500 Ω cm-nél kisebb ellenállású talajok.

Ezekben az esetekben, valamint amikor a talaj kóborárammal szennyezett, a PAM TT passzív bevonatú termékcsalád használatát javasoljuk.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK A SZÁLLÍTOTT VÍZ JELLEMZŐINEK MEGFELELŐEN
A Blutop termékcsalád a 98/83/Ek direktívának megfelelő valamennyi ivóvízhez használható.

méret
1 eset

[m]
2 eset

[m]
3 eset

[m]
4 eset

[m]

90 22,2 23,2 37,1 45,5

110 9,3 15,8 25,4 32,1

125 7,3 8,0 20,2 26,2

Eset Fektetési ágyazat Töltészóna Tömörítés Es* 2 α mini

1 eset Szintezett árokfenék Talajféleség 1, 2, 3, 4-típus Nem tömörített < 3 bar 30°

2 eset Szintezett árokfenék Talajféleség 1, 2, 3-típus Ellenőrzött tömörítés 7 bar 30°

3 eset Válogatott anyag Talajféleség 1, 2, 3-típus Ellenőrzött tömörítés 10 bar 90°

4 eset Válogatott anyag Talajféleség 1-típus Ellenőrzött tömörítés 20 bar 90°

BLUTOP-CSŐVEZETÉK MAXIMÁLIS TAKARÁSI MÉLYSÉGE

Különböző esettanulmányok

méret
1 eset

[m]
2 eset

[m]
3 eset

[m]
4 eset

[m]

90 22,2 23,2 37,1 45,4

110 9,2 15,7 25,4 32,1

125 7,1 7,8 20,2 26,2

Blutop-csővezetékek maximális takarási mélysége forgalmi terheléssel:

Blutop-csővezetékek maximális takarási mélysége forgalmi terhelés nélkül:

(*) Es, talajellenállási modulus
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MINŐSÉG, SZABVÁNYOK ÉS TANÚSÍTVÁNYOK

MINŐSÉG, SZABVÁNYOK ÉS TANÚSÍTVÁNYOK

Minőségirányítás
A Saint-Gobain PAM minőségirányítási rendszere
megfelel az ISO 9001 szabvány előírásainak. Külső,
független harmadik fél által tanúsított
minőségirányítási rendszer.

Környezetirányítási rendszer
A Blutop termékcsalád csöveinek és idomainak
termelési helyszínei rendelkeznek az ISO 14001
szabvány előírásainak megfelelő tanúsítvánnyal.

Európai szabályozás
A következő európai szabványok előírásai
alkalmazandóak a Blutop termékcsaládnál.

� EN 805 Vízellátás – Blutop általános tervezés,
� EN 681.1 – Tömítés,
� EN 12842 – Blutop-idomok,
� EN 14901 – Blutop-idomok és szerelvények epoxi-

bevonata.

Továbbá, az MSZ EN 545 szabvány előírásai és
kö vetelményei alkalmazhatóak a Blutop termékcsalád
választékára, az alábbi kivételekkel:

� szabványos átmérő alkalmazandó típus DN/OD 
(az MSZ EN 805 szabvány előírásai szerint),

� irányadó nyomásfokozat C25 ( PFA 25 bar),
� termoplasztikus belső bevonat.

A Blutop termékcsalád műszaki paramétereinek
meghatározását és vizsgálatát az EN 545 szabvány
követelményeinek megfelelően hajtották végre.

Nemzeti engedélyek
Rendkívül újszerű jellegének köszönhetően a Blutop
termékcsalád még nem lett egész Európában
engedélyezve. Azért, hogy garantálva legyen az elvárt
minőség, a Blutop-rendszer jelenleg is engedélyezési
folyamatokon megy keresztül számos európai
országban – független tanúsító szervezetek által. 
Az alábbiak szolgáltatnak erre számos példát:

� Franciaország – CSTB Műszaki kiértékelés –
folyamatban,

� Franciaország – BV-tanúsítvány – Blutop-kötések
EN 545 szerinti megfelelőssége,

� UK – WRC kiértékelés – folyamatban,
� Németország – DIN tapasztalati kiértékelés (PAS) –

engedélyezés alatt,
� Hollandia – KIWA tanúsítvány folyamatban,
� Magyarország – ÁNTSZ engedély 

(OTH 6276-2/2009, OTH 4696-3/2009),
� Magyarország – ÉMI Kht. által kiadott 

ÉME engedély (A-2543/2009).

Ezen igazolások kiadásáról további részleteket az alábbi
weboldalon találhatnak:
www.blutop.co.uk 
www.blutop.com
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