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Ezt a célt szolgálta a Budapesti 
Központi Szennyvíztisztító Telep 
és kapcsolódó létesítményei meg-
építése is. Ezekkel a beruházások-
kal szinte teljessé vált a szennyvíz-
tisztítás Budapesten.

Budapest teljes körű csatornázása azonban 
még nincs kész, így fontos feladat a kapcsolódó 
főgyűjtő rendszerek kiépítése is.

A Budapesti csatornahálózat kiemelkedő 
fontosságú elemei a főgyűjtők, melyek megha-
tározzák a hálózat kapacitását, és vízelvezetési 
biztonságát.

Ilyen főgyűjtő szakasz épült 2012-ben Bu-
dapesten a VIII. kerületi Baross utcában és a XIV. 
kerületi Róna utcában, mely helyeken HOBAS 
NC és HOBAS CC-GRP csöveket építettek be.

A Baross utcában a Harminckettesek tere 
és a Kálvária tér között építették a csatornát. Az 
előzetes terveknek megfelelően nagy átmérő-
jű DN1380/2070 tojásszelvény csatorna épült. 
Már a tervezés során meghatározásra került a 
csövek falvastagsága, hiszen ez határozza meg 
az NC szelvények szilárdsági értékét. Jelen hely-
zetben 41mm-es falvastagságra volt szükség 
ennél a nagy átmérőnél, ami SN10 000 N/m² szi-
lárdsági értéknek felel meg. Ez az érték alapkö-
vetelmény volt az üzemeltető részéről is. Ezen 
a főgyűjtő szakaszon igen kicsi lejtés kialakítá-
sára volt lehetőség, és mivel a csatorna egyesí-
tett rendszerű, a szállított szennyvízmennyiség 
eloszlása egyenetlen, hiszen a csapadék inten-
zitása teljesen rapszodikus. Ezért is jó válasz-
tás ebben az esetben a tojásszelvény, hiszen 
változó intenzitásnál is biztosított a szállítási 
sebesség, még kis lejtés esetén is. Ehhez még a 
HOBAS csövek kiváló hidraulikai tulajdonsága 
is hozzájárul. Természetesen fontos szempont 
a csőanyag korrózióállósága is, ami igen magas 
várható élettartammal párosul.

A csövek fektetése nyílt árkos eljárással 
történt, félpályás útlezárással a Baross úton. A 
nagy átmérő ellenére viszonylag kis súlya van 
a 2,35 m hosszúságú tekercseléses eljárással 
üvegszál erősítésű, poliésztergyantából, ho-
mokból, legalább 1,5 mm vastagságú belső – 
tiszta gyanta védőréteggel gyártott – szegmen-
seknek. A kis lejtés precíz kialakítása is fontos 
feladat volt, ezért az ágyazat elkészítése nagy 
pontosságot kívánt. A HOBAS NC csövek tokos 
kialakításúak, melyekben gumigyűrű biztosítja 
a vízzárást. A fektetési mélység viszonylag nagy, 
5-6 m volt.

A Baross utcára merőlegesen a Horváth 
Mihály téren készült el egy rövidebb szakasz 
DN1500 HOBAS CC-GRP csőből, az Őr utcában 
pedig HOBAS NC DN 680/1050 átmérőjű tojás-
szelvényből.

Az Őr utcai szakaszon két HOBAS akna is 
beépítésre került. Az aknák HOBAS csőből ké-
szültek lefenekeléssel. A DN680/1050 csőre 
ráépítésre került egy DN1350 mm-es csődarab, 
melyet szűkítővel zártak le DN1000-es méret-
ben. Ez az aknaelem egybeépített idomként 
önállóan mozgatható, közvetlenül kapcsolódik 
a fektetendő csatornához, így meggyorsítva 
a beépítési időt. Az aknaelem teljesen vízzáró, 
korrózióálló, magas élettartamú, a csövekkel 
megegyező minőségű. Az aknaelem tetejére 
beton gallér kerül, amire már az aknafedlap 
kapcsolódik. A könnyű és gyors beépítés jó ta-
pasztalatokat eredményezett a kivitelezés során.

A Róna utcai főgyűjtő-szakasznál szintén 
nagyon fontos szempont volt a gyors beépít-
hetőség és a megbízható, pontos szállítás – a 

megfelelő szilárdsági, hidraulikai, korrózióálló-
sági, kezelhetőségi és élettartami követelmé-
nyek mellett. Az érintett szakaszon DN1600, 
SN10 000 N/m², PN1 HOBAS CC-GRP pörgetett 
eljárással készült csöveket használtak standard 
6 méteres szálakban, nyílt árkos eljárással. Ezek 
a csövek ügynevezett FWC kötőelemekkel csat-
lakoznak egymáshoz, ezzel biztosítva a teljes 
szivárgásmentességet. Ezek a kötések teljes 
szélességükben gumiborítással rendelkeznek 
és kettős lamellával zárnak. Itt is nagyon kicsi a 
lejtés, ezért kiemelkedő fontosságú szempont 
volt a kiváló hidraulikai szállítóképesség, a pon-
tos és alaktartó szelvényforma is. A beépítés 
során a könnyen kialakítható ágyazat, a csövek 
relatív kis súlya és a 6 méteres szálhossz jelen-
tősen meggyorsították a fektetési sebességet, 
ezzel biztosítva a kivitelezőnek a határidők be-
tartását. Tovább gyorsította a beépítést az előre 
gyártott HOBAS aknák alkalmazása is. A 3 méte-
res DN1600-as csövekre laminálással építették 
rá a DN1000-es csöveket, melyek előre gyártott 
aknaelemként kerültek beépítésre. Az aknaele-
mekből készült az oldalakna és a tengelyakna is, 
mely elemek FWC kötőelemekkel kapcsolódtak 
közvetlenül a fektetendő csatornához.

A HOBAS csövek alkalmazása tette lehetővé 
a gyors beépítést is és a minőségi követelmé-
nyeknek való megfelelést is, mely biztosítja a 
hosszú távú minőségi üzemeltetés biztonságát.
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HoBas aknák és
Csövek a kapCsolódó 
FőGyŰJtő építéseken,
Budapesten

Magyarországnak, úgy is, 
mint az Európai Unió tag-
jának, célja és érdeke az EU 
Víz Keretirányelvének való 
megfelelés, a felszíni és a 
felszín alatti vizek minősé-
gének javítása.
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