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mit kell és mit lehet 
kezdeni az azBesztCement 
anyagÚ ivóvíz- 
nyomóCsövekkel?

Az akkor csodálatosnak hitt anyag 
ma a víziközmű-szolgáltatók egyik 
legnagyobb problémáját okozza. A 
probléma kettős. Az egyik a csövek 
életkora. Ahelyett, hogy örökké tar-
tana, a tapasztalatok és a műszaki 
becslések alapján az eternitcső 50-
60 év után anyagának átalakulása 
következtében veszíteni kezd ere-
deti szilárdságából, ezzel együtt 
pedig növekszik a fajlagos meghi-
básodási mutató. Enyhén tetézte 
ezt a folyamatot az a tény, hogy a 
REKA-csőkötés bevezetése előtt 
többek között Magyarországon is 
olyan kötőelemet (GIBAULT-kötés) 
használtak, melynek egyik legfon-
tosabb eleme a szénacélból készült 
csavaros-anyás kapcsolatsegítés 
volt, ami az örökké tartó anyag bű-
vös elméletét kissé megtépázta. Ál-
talában megállapítható, hogy az 
első hibák a kötéseknél jelentkez-
nek. Ennek fő oka, hogy a tömítőanyag elveszti 
rugalmasságát.

A másik problémát az anyag mérsékelten 
tüdőrákkeltő hatása okozta. 1970-ben hívták fel 
először a figyelmet erre a tényre. Hosszú igenek 
és nemek után szép lassan az egész fejlett világ-
ban leálltak az azbesztcement anyagú vízcsövek 
gyártásával. A ma is néha fel-felmerülő vitát az 
okozza, hogy állítólag az orális úton szervezet-
be kerülő azbesztszálak eredményezik a rákkel-
tő hatást. Ennek viszont a kiépült hálózatok ese-
tében nagyon kicsi a valószínűsége (csősérülés, 
megfúrás, leszabás), mert sem a cső belső, sem 
a külső felületén nincsenek azbesztszálak, tehát 
azok ivóvízzel nem érintkeznek. A csőhálózati 
szakember pedig gázálarccal, egyszerű szűrő-
maszkkal biztonságosan képes védekezni a be-
szívással szemben.

Megállapítható tehát, hogy a szolgáltatók 
ma kissé tanácstalanok hálózatuk nagy részé-
nek problémájával kapcsolatban. Létezik egy 

kissé hisztérikus – de alapjában véve valós 
–  egészségügyi probléma, valamint egy valós 
öregedési probléma.

előzmények
Egy osztrák vállalkozó, Ludwig Hatschek 

1894-ben egy Vöcklabruckban megvásárolt 
papírgyárból építette meg mai napig léte-
ző gyárát, melyben szabadalma alapján 1900. 
július 15-én kezdte meg a portlandcement 
töltőanyag és azbesztszál vázanyag összeté-
telű termékek gyártását. Először csak tetőfe-
dő és homlokzatborító elemeket gyártottak, 
de 1915-ben egy olasz gyárban megkezdték 
az eternitcsövek gyártását is. Maga az eternit 
anyag előállítása az egész világot meghódítot-
ta, 1950-ben már több mint kétszáz gyár léte-
zett az egész világon.

1970-ben hosszas mérlegelések után az 
azbesztet egészségre káros anyagnak nyilvání-
tották, így megkezdődött az azbeszt fokozatos 

kivonása a termékekből, a csőgyár-
tás megszüntetése. Sok üzem ma 
is gyárt eternitszerű anyagból ké-
szült termékeket, de az azbesztet 
üvegszállal vagy műanyaggal vált-
ják ki. A vöcklabrucki Ha tschek-
üzemnek például 2011-ben 489 al-
kalmazottja volt, de 1990 óta nem 
gyárt eternitcsövet. A Bécs melletti 
biedermannsdorfi Hatschek-gyár 
is ugyanígy abbahagyta az AC-csö-
vek gyártását.

egy érdekesség 
2012-ben egy torinói bíró-

ság 16-16 évi börtönre és jelentős 
pénzbeli kárpótlásra ítélte a svájci 
Stephan Schmidheiny és a belga 
Cartier báró gyártulajdonosokat. 
Bűnük a bíróság szerint: haszon-
szerzés céljából nem tartották be 

a megfelelő egészségügyi előírásokat két olasz 
eternitgyárukban, ezért az azbeszt háromezer 
ember halálát okozta, és környezetvédelmi ka-
tasztrófát okozott. A fellebbezések után az eljá-
rás ma is folytatódik.

gyártás magyarországon
Az azbesztcementcső-gyártási boom Ma-

gyarországot sem kerülte el. Az osztrák Hatschek 
cég 1903-ban Nyergesújfalun beindította az az-
besztcement anyagú palagyártást, amit harminc 
év múlva, 1931-ben már AC-cső-gyártás köve-
tett. A gépeket a Mazza olasz cég szállította. A 
csövek és az azbesztet tartalmazó összes termék 
előállítását 2001-ben szüntették meg. A hazai ví-
zellátó rendszerek bővítésének csőigénye a hat-
vanas években rendkívül magas volt. Az ivóvíz-
nyomócsőnek kiválóan alkalmas öntöttvas cső 
gyártása 1968-ban leállt, a műanyag cső még 
nem volt túl népszerű. A megoldást az 1971-ben 
Selypen beindult második AC-cső-gyár jelentette. 

Várszegi csaBa
Magyar Víziközmű Szövetség1925 és 1980 között az azbesztcement 

anyagú csöveket tömegesen használta 
az egész világ ivóvízhálózat létesítésére 
(előtte és utána csak elszórtan). Az anyag, 
amelyet osztrák szabadalmaztatója az 
egyik jó tulajdonsága alapján eternitként 
( jelentése: örökké tartó) szabadalmaztatott, 
gyorsan elnyerte a csőhálózatokkal 
foglalkozó szakemberek szimpátiáját. 
Néhány előnye a száz évvel ezelőtt ismert 
anyagokkal szemben vagy azok mellett: 
viszonylag olcsó a gyártása, megfelelő 
szilárdságú, a vízellátásban alkalmazott 
nyomásviszonyoknak megfelel, hőálló, 
tömör, könnyű, a korróziónak ellenáll. 
Azt hitték, örökké tart.
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Jellemző adat: a tervezett évi kapacitás NÁ 200 
mm átmérőre számolva, szintén olasz gépekkel 
1300 km volt. Ettől kezdve már csak REKA-kötést 
alkalmaztak. A gyár 2003-ban állt le.

Jellemző a hatalmas igényekre, hogy a 
két gyár sem tudott minden igényt kielégíte-
ni, ezért jugoszláv (Dalmacijacement Splitben, 
illetve egy goricai gyár terméke), csehszlovák, 
osztrák import csövek is kerültek a hálózatok-
ba. A ’60-as évek végén például a Fővárosi Víz-
művek NÁ 1200 mm-es átmérőjű AC-csövet 
vásárolt Ausztriából – igaz, csak alacsony nyo-
másterhelésre, kútvíz beszállítására használják 
a Szentendrei-szigeten.

kitekintés néhány
európai országra
Németország

Ha nem is olyan mértékben, mint hazánk-
ban, de ebben az országban is polgárjogot 
nyert az azbesztcement mint ivóvizet szállí-
tó csőanyag. Három gyár állított elő AC-csövet 
1930 és 1993 között (más irodalom szerint 1995-
ig), a legnagyobb a berlini eternitgyár volt. Egy 
1988. évi statisztika szerint az NSZK-ban 11,1, az 
NDK-ban 25,3%-ot tett ki ez az anyag a csőháló-
zati statisztikában. 2008-ban Németországban 
20 ezer km volt az érintett csőhossz, ami durván 
10%-ot jelent. A Bajor Környezetvédelmi Hiva-
tal 2010-ben „AC-vezetékek az ivóvízellátásban” 
címmel adott ki összefoglalást a témában. Né-
hány megállapítás: mind a WHO, mind a Szövet-
ségi Egészségügyi Hivatal szerint ha az AC-cső-
ben ivóvíz áramlik (tehát például nem agresszív 
folyadék), nem áll fenn a veszélye annak, hogy 
azbeszt kerül a vízbe. A meglévő vezetékek üze-
meltetésének nincs semmilyen akadálya. A cső-
vel kapcsolatos bármely manipuláció esetén be 
kell tartani az egészségügyi előírásokat. Törés 
esetén az egész csőszálat szükséges más anyag-
gal helyettesíteni. 

Egy másik cikk szerint amennyiben a né-
met ivóvízrendelet előírásának megfelelően 
az ivóvíz a mésztelítettséghez beállított pH-ér-
tékű, az országosan mért adatok alapján az ivó-
vizek azbeszttartalma Németországban az elő-
írt határérték ezredrésze körül van.

A DVGW statisztikája szerint a hibaszázalék 
csőanyagfajtáktól függően sérülés/km/év di-
menzióban: szürkeöntvény és acél: 0,2; PE-PVC: 
0,03; AC: 0,07. Az adatok nem egészen pontosak, 
mert az üzemeltetési időt nem veszik figyelem-
be, de azért azt jelzik, hogy nem az azbesztce-
ment csövek az elsők a felújítási stratégiákban.

Ausztria
A 80 ezer km hosszú ivóvízhálózat kb. 

20%-a eternit anyagú. Egészségügyi vélemény: 

az ivóvízben kimutathatatlan az AC-tartalom, 
de a gyomorban egyébként sem képes lera-
kódni, így nem veszélyes. Belélegezve fennáll a 
tüdőrák veszélye, így a manipulációknál védő-
eszközt kell használni. 

A csövek cseréje sokkal több veszélyt rejt 
magában, mint a „békén hagyás”. Markáns szi-
lárdságromlást nem észlelnek, nagyon sok 
régi cső problémamentes. A fő hibaforrás: a 
tömítések az idő előrehaladtával elvesztik ru-
galmasságukat, és szivárgásokhoz vezetnek. 
Fentiek okán Ausztriának nincs semmilyen 
stratégiai elképzelése az AC-csövekkel kap-
csolatban. 

Ausztriában 1990 óta tilos az eternit-
csőgyártás és -fektetés. Egy 1990-ben készült 
tanulmány 27 kisebb vízműnél vizsgálta az 
ivóvíz azbeszttartalmát. Ezek közül tíz vízfor-
rás geológiai azbeszt előfordulása közelében 
volt (Ausztriában 77 ilyen hely van). Ezen utób-
bi szolgáltatók hálózatában kimutattak az-
beszttartalmat. A tanulmány szerint az osztrák 
egészségügyi hatóságok semmilyen problé-
mát nem találnak az eternit anyagú hálózatok 
üzemeltetésével kapcsolatban.

Svájc
1903-ban alapították meg a mai Eternit 

AG Svájc elődjét, 1928-ban kezdték meg a 
csőgyártást. 1957-ben egy újabb gyár is állított 
elő AC-csöveket. 1994-ben a gyártást leállítot-
ták. AC-arány a hálózatban: 10%.

Egyesült Királyság
1988-ban a WRC (ez az ottani VITUKI) 174 

oldalas tanulmányt készített csak az Egyesült 
Királyság azbesztcement anyagú csöveinek 
helyzetéről.

1920-ban kezdődött az AC-csövek gyártása, 
1950–70 között volt a fő felhasználás, főleg a ki-
sebb átmérőkben. 1998-ban a 347.700 km hosz-
szú hálózatból 37.500 (11%) km volt AC-anya-
gú (ez az arány ma is). Agresszív talajban húsz 
évet, figyelmesen fektetett, semleges talajban 
az évek múlásával lineáris öregedést jósolnak.

Becsült hibaarány: 
B típusú (vékony falú) csöveknél  

0,007×év + 0,12 db/km
C típusú csöveknél    0,0022×év + 0,12 db/km
Abban az évben egészségügyi problémákkal 
még nem foglalkoztak.

aC-arány pár országban
Spanyolország – 50%
Ausztria – 30% (az ÖVGW becslése szerint 20%)
Hollandia – 33%
Svédország – 28%
Kanada – 19%
Norvégia – 15%
Egyesült Királyság – 11%
Svájc – 10%
Dánia – 10%
Németország – 10%
Finnország – 1%

A Ludwig Hatschek Eternitgyár Ausztriában, az azbesztcementcső-gyártás bölcsője

NÁ 100-as eternitcsövek
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Megállapítható, hogy eltekintve három or-
szágtól (érde kes a spanyol statisz tika) lényege-
sen ke vesebb a csőhálózatokban az AC-anyag, 
mint Magyarországon, jellemző a 10 és 20% 
közötti arány. 

Az irodalom egyik országban sem jelez 
egészségügyi félelmet, és ennek megfelelően 
nem említ semmilyen markáns csökkentési el-
képzelést. Természetesen nagyon sok előadás, 
cikk foglalkozik az azbesztszálak egészségron-
tó tulajdonságával, de magát az eternitcsövet 
nem tekintik veszélyesnek. Az anyag öregedé-
sével kapcsolatban sem találtunk utalást.

Egy másik angol tanulmány az AC-csövek 
meghibásodásaival foglalkozik. Megállapítja, 
hogy lágy szállított víz esetében, illetve szulfá-
tos vagy savhatású talajban drámaian gyorsan 
mennek tönkre a csövek. Statisztika alapján ki-
mondható, hogy a kisebb átmérőknél (D<200 
mm) lényegesen több a hiba, mint a nagyobb 
csöveknél. Egy nagy angol vízmű (Northumb-
rian Water South) meghibásodási statisztikája 
arra utal, hogy a korral exponenciálisan nő a 
fajlagos hibák száma (1. ábra).

Chile
A hálózatában 700 km hosszú AC-csővel 

is rendelkező Aguas Andinas regionális vízmű 
ebből az anyagból készült csövei átlagosan 
harmincévesek, de már 1940-ben is fektettek 
AC-csöveket. A statisztika alapján itt is nő a 
meghibásodások száma harminc-negyven év 
után, de nem olyan drasztikusan, mint az an-
gol vízműnél (2. ábra).

néhány szó az azbeszt
egészségügyi hatásáról

Egyértelmű, hogy az azbesztszálak belégzése 
nem is túl hosszú távon egészségkárosodáshoz 
vezet. Különösen nagy a veszély a szálakkal köz-
vetlen kapcsolatba kerülő munkakörökben (bá-
nyászat, szállítás, termékgyártás, azbesztszálakat 
tartalmazó termékekkel való manipuláció-javítás, 
kiszabás, vágás stb., hulladékként való deponálás).

A z b e s z t c e m e n t : 
Az összes felhasz-
nált azbeszt jelentő-
sebb része az emberi 
egészségre lényege-
sen kevésbé kocká-
zatos azbesztcement 
formában kerül forga-
lomba. A cementben 
megkötött, a végter-
mékben csak kb. 10-
15% azbesztrostot 
tartalmazó termékből 
a veszélyt jelentő szá-

lak csak az anyag szétmorzsolásakor kerülnek 
ki a levegőbe. Az okozott károsodás a tüdőben 
jelentkezik, tüdőrák-hajlamosságot okoz.

Fenti okok következtében a Föld nagy ré-
szén kockázatcsökkentési célból már nem 
használnak új termék előállításánál azbesz-
tet, a kötőanyag szerepét más anyagok töltik 
be. Sajnos sok országban (Oroszország, Kína, 
Kazah sztán, Brazília) még nem zárták be az ösz-
szes bányát.

Egyértelmű viszont, hogy amennyiben 
a szálak olyan mélyen ágyazódnak be a töl-
tőanyagba, hogy az azbeszt nem kerülhet kap-
csolatba a felszínnel, gyakorlatilag nincs sem-
milyen veszély. Ez az eset áll fenn a víznyomó 
csövekkel kapcsolatban is. Az azbeszt nem kerül 
felszínre, a cső belsejében kialakult bármiféle le-
rakódás (biofilm, hordalék) még segíti is ezt az el-
szigeteltséget.

ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l

2. ábra
A fajlagos hibaarány a cső életkorának függvényében 
egy chilei vízműnél
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A fajlagos hibaarány a cső életkorának függvényében
egy angol vízműnél
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Azbesztcement csövek és kötései
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Egy angol vélemény:
„Bár a Föld sok országában – beleértve Európát 
is – üzemelnek azbesztanyagú hálózatok, úgy 
tűnik, ez nem érinti az ivóvizet fogyasztók egész-
ségét, és nem léteznek olyan speciális programok, 
melyek alapján ezeket a csöveket ilyen okból ki-
cserélnék.” (DWI – Ivóvíz Felügyeleti Hivatal az 
Egyesült Királyságban – jelentés).

Egy WHO-tanulmányból:
„Ezért nincs egyértelmű, meggyőző bizonyíték 
arra vonatkozóan, hogy a beépített azbeszt ve-
szélyes az egészségre, így nincs szükség iránymu-
tatás megadására az ivóvíz azbeszttartalmával 
kapcsolatban.”

magyarországi
helyzet

A hazai gyártói háttér, a múlt század hat-
vanas-hetvenes éveinek nagyszabású vízellá-
tás-fejlesztései és nem utolsósorban a magyar 
öntöttvascsőgyártás 1968-ban történő leállítása 
mind- mind hozzájárultak ahhoz, hogy az az-
besztcement anyagú nyomócsövek tömeges 
felhasználásra kerüljenek Magyarországon. Sok 
település teljes hálózata ma is csak AC-csőből 
áll. Tekintettel arra, hogy a gyártás világszerte 
való leállítása szinte pontosan egybeesik a ma-
gyar gazdaságban bekövetkezett változás okoz-
ta vízigénycsökkenés kialakulásával, az utolsó 
negyedszázad – a fejlesztések visszaesése miatt 

– alig hozott változást az országban üzemeltetett 
csőhálózatok anyagának összetételében.

Így az utolsó hitelesnek tűnő, 13 éve ké-
szült alábbi statisztika nagyjából ma is pontos-
nak tekinthető az arányok szempontjából.

Megállapítható tehát, hogy a csőhálózat 
nagyjából fele eternit anyagú. Pontos adatok 
alapján csak becslés, hogy ennek a 30 ezer kilo-

méternek a fele 40 évnél idősebb, tehát elérte az 
általánosan elfogadott öregségi határt. Az egyik 
legnagyobb hazai, vagyonértékeléssel foglalko-
zó társaság általában 50 évet vesz figyelembe 
mint teljes leírási időt.

Az ország vízi közművei tehát mindkét 
problémával szembesülnek. A megoldás kere-
sése, javaslattétel, illetve egy viszonylag pon-
tos országos helyzet megismerése céljából ti-
zennégy nagy vízi közművet kérdeztünk meg. 
Mind nagyvárosi, mind nagy regionális, mind 
megyei jellegű cégek szerepelnek a megvizs-
gáltak között.

Egy magyar szakértői vélemény 2012-ből:
A Fővárosi Vízművek megbízásából a BME ké-
szített kimerítő szakvéleményt az AC-csövekkel 
kapcsolatban. A vizsgálat egyrészt 2003 és 2011 
között folyamatos volt (összesen 303 csődarab 
került megvizsgálásra), másrészt 2012-ben 14 
helyről, üzemelő vezetékből kivágott csődarab 
állapotát mérték be. A mérések laboratóriumi, il-
letve CT-jellegűek voltak.

A megállapítások csak a csövek szilárdsági 
állapotával foglalkoztak, egészségügyi szem-
pontokkal nem.

A legfontosabb megállapítások:
•  a 30 évnél idősebb csöveknél az élnyomási 

szilárdság egyértelműen alacsonyabb értékű 
volt, mint a fiatalabbaknál

•  szilárdság nem függ az átmérőtől, illetve a fal-
vastagságtól

•  az ép falvastagság egyértelműen csökken a 
korral

•  az élnyomási szilárdságra előírt értéknek 
(≥35 N/mm2) a minták 76%-a felelt meg

•  a gyakori csatlakozási (kötési) tönkremenete-
lek először szivárgáshoz, majd töréshez ve-
zettek

Fővárosi Vízművek Zrt.
A több mint 5 ezer km hosszú hálózat 

46%-a 2300 km AC-anyagú. A zöme elosztóve-
zeték (NÁ 200 mm-ig), kb. 100 km gerincveze-
ték, de a Szentendrei-szigeten NÁ 1200 mm-es 
cső is található ebből az anyagból. Utóbbi is 
több mit 40 éves. A vállalat évente átlagosan 
17 km AC-csövet cserél (többre nincs fedezet), 
de pályázatot szándékozik beadni egy hétéves 
tervre, összesen 650 km cső cseréjére.

Dunántúli Regionális Vízművek Zrt.
A 6767 km hosszú hálózatból 3383 km az-

besztcement anyagú, kb. 50%. Csak sérülés ja-
vításakor cserélik a hibás csőszálat. Nincs egye-
lőre távlati elképzelés.

Északdunántúli Vízmű Zrt.
Elosztóvezetékek hossza 417 km. Távveze-

tékek hossza 1012 km. Összesen 1430 km, eb-
ből 743 km, 52% AC-anyagú.

Érdekesség: az AC-anyagú távvezetékekből 
40 km NÁ 400 mm feletti méretű. Nincs rekonst-
rukciós terv, de keresnek anyagi megoldást.

Érd és Térsége Víziközmű Kft.
A 735 km hosszú hálózatból 326 km (45%) 

AC-anyagú.
Gördülő fejlesztési tervük tartalmaz ki-

váltásokat, de forráshiány miatt kevés valósul 
meg közülük.

Soproni Vízmű Zrt.
A 602 km hosszú hálózatból 232 km (38%) 

AC-anyagú. Elvileg célul tűzik ki az azbesztce-
ment anyagú csövek kiemelt szintű cseréjét, de 
jelenleg forráshiány miatt a cserearány egyfor-
ma a többi anyagéval.

FEJÉRVÍZ Zrt.
Az 1990 km hosszú hálózatból 665 km 

(33,4%) azbesztcement anyagú. Nincs külön 
program. Érdekesség (ez más vízműveknél is 
előfordul): jó néhány településen egy ütem-
ben építették ki az egész hálózatot, csak ebből 
a csőanyagból. Ez teljesen logikus volt. Ha va-
lamiért kötelező lenne a csere, az egész háló-
zatot ismét meg kellene építeni, ami anyagilag, 
de fizikailag is majdnem lehetetlen.

BÁCSVÍZ Zrt.
A 2153 km hosszú vezetékhosszból 1357 

km (63,08%) AC-anyagú. Tapasztalatuk szerint 
a legtöbb hiba az eternitcsöveknél jelentke-
zik, így az anyagi lehetőségek függvényében 
folyamatosan cserélik azokat. Cementbeoldó-
dásról nem tudnak, így egészségügyi kockáza-
tot nem látnak.
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Olaszországban megszüntették az AC-cső-gyártást

Csőanyag Hossz (km)

Azbesztcement 29.420

Műanyag 25.075

Öntöttvas 3012

Duktil 200

Acél 2649

Sentab 269

Egyéb 222

Összesen 61.494
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Minden közműnek, amelynek még nincs 
ilyen felmérése, kiemelten meg kell vizsgál-
nia az AC-anyagú körzetek részletes helyzetét. 
A legjelentősebb szempontok: a fektetés idő-
pontja, a cső gyártási körülményei (az import 
csövek esetében – hasonlóan az angol helyzet-
hez – léteznek gyengébb minőségű, olcsóbb, 
vékony falú szállítások), a környező talaj ag-
resszivitása, fajlagos hibaarány, külső terhelés. 

Ezen felmérés alapján kiemelten szüksé-
ges foglalkozni a veszélyes mutatókkal rendel-
kező szakaszok rekonstrukciójával, lehetőleg 
teljes csere formájában. Útfelújítások esetében 
minden 40 évnél idősebb csőszakaszt ki kell 
cserélni.

Összességében tehát megállapítható, 
hogy egészségügyi probléma nincs, de más 
okból 10-15 év múlva katasztrofális következ-
ményei lehetnek annak, ha nem fordítunk ki-
emelt figyelmet az azbesztcement anyagú há-
lózatelemek sorsának.

irodalomjegyzék
H. Vicente: Asses lifetime for metallic pipe, PE and 

asbestos cement pipes. State of the art-asbestos cement 

(2007)

Asbestos Cement Drinking Water pipes and possible 

health risks. DWI Review 0822 (2002)

Asbestos in Drinking-water. WHO/SDE/WSH 03.04.02 

(1996)

Asbestzement Rohrleitungen in der Wasserversor-

gung. Merkblatt Nr.1.8/7 Németország, 2010. nov.

Eternit-Werke. Wikipedia (2013)

Frank-Kromer-Sluka: Asbest im Trinkwasser. Bécs 

1990. A tanulmány az Osztrák Egészségügyi Intézet meg-

bízásából készült

Dr. Boldis L. György és mások: Azbesztcement víz-

nyomó csövek évenkénti felülvizsgálati eredményeinek 

értékelése. A BME szakértői véleménye a Fővárosi Víz-

művek megbízásából készült (2012)

összefoglalás
Megállapítható, hogy a fejlettebb orszá-

gokban átlagosan 10-15% közötti, hazánkban 
átlagosan 50% (de nem egy esetben a 60%-ot 
is eléri) a közműves ivóvízellátásban található 
azbesztcement nyomócsövek aránya. Olyan 
jelentős hálózattal van tehát dolga az egész 
szakmának, hogy folyamatosan foglalkozni 
kell az eternit anyag okozta problémákkal.

Egészségügyi kifogások
Szinte minden szakvélemény, valamint a 

megvizsgált közművek hozzáállása is arra en-
ged következtetni, hogy az AC-anyagú ivóvíz-
vezetékek nem veszélyeztetik a fogyasztók 
egészségét. A közműveknek ebből a szem-
pontból nem szükséges valamilyen kiváltási 
program kidolgozása. Három szempontot kell 
viszont folyamatosan figyelembe venni:
•  Az azbesztcement csővel manuális kapcsolat-

ba kerülő (vágás, törésjavítás, bekötéskészítés 
stb.) szakmunkásnak be kell tartania a mun-
kavédelmi előírásokat. Ennek fő eleme a be-
szívott levegőt szűrő védőfelszerelés.

•  Sérülés esetén lehetőleg az egész szálat kell 
más anyagú csőre kicserélni.

•  Csőhálózati rekonstrukciós terv készítésénél 
valamilyen módon elsőbbséget kell élvezni-
ük az AC-csöveknek.

Ezen gondolatok alapján el kell követni 
mindent annak érdekében, hogy a fogyasztók-
hoz ne jusson el semmilyen olyan információ, 
amely az eternitcsövek egészségkárosító hatásá-
val foglalkozik, mert az alaptalan.

Anyagminőség-romlás
Ez egy sokkal valósabb probléma. A ma-

gyar AC-anyagú hálózatelemek többsége elér-
te vagy hamarosan eléri a műszakilag becsült 
40 éves életkort. A hibastatisztikák szerencsére 
nem igazolják ezt a becslést. Az 50 éves leírá-
si idő reálisabbnak látszik. De az sincs messze. 
Ami biztos: nem számíthatunk a szürke vagy 
gömbgrafitos öntésű csövek 80-100 éves élet-
tartamára az eternitcsövek esetében. Ez tehát 
egy valós probléma. Szükség van megfontolá-
sokra, előregondolkodásra és elviselhető anya-
gi terhet jelentő stratégiára.

Debreceni Vízmű Zrt.
A 800 km hosszú hálózatból 327 km (40,8%) 

AC-anyagú. Nincs különösebb bajuk a csövek-
kel, nincs felújítási stratégia.

Bakonykarszt Zrt.
Az 1562 km hosszú hálózat 34%-a azbesz-

tcement. A szolgáltató nem foglalkozik külön 
ezzel az anyaggal.

Víz- és Csatornázási Művek 
Koncessziós Zrt., Szolnok

A 492 km csőhálózatból 310 km (63%) eter-
nitcső. Az anyagi lehetőségek szerint folyama-
tosan cserélik a csöveket. Két településen (Rá-
kóczifalva és Rákócziújfalu) gyakorlatilag csak 
AC-cső van. Hasonló a Fejérvíz helyzetéhez.

VASIVÍZ Zrt.
A hálózat 60%-a AC. Nincs stratégia, a hi-

bás csöveket a többi anyagból készültekhez 
hasonlóan javítják, cserélik.

PANNON-VÍZ Zrt.
A 2008 km hosszú ivóvízhálózatból 660 km 

(33%) AC-anyagú. Érdekesség, hogy a nagyobb 
átmérőtartományokban (400-500-600 mm) a 
110 km hosszból 70 km, tehát 64% eternit. Nincs 
stratégia. Útrekonstrukcióknál megvizsgál ják, 
van-e ok a cserére (túlkoros, sok a hiba a kérdé-
ses szakaszon stb.), kissé több figyelmet fordítva 
rá, mint más anyagnál.

ALFÖLDVÍZ Zrt.*
A 2650 km hosszú hálózatnak 59,1%-a az-

besztcement. Stratégia nincs. A megfelelően 
fektetett és átlagos talajba került csöveknél 
50 év után sincs különösebb baj. (* az adatok a 
Békés Megyei Vízművekre vonatkoznak)

Szegedi Vízmű Zrt.
Szegeden és Algyőn összesen 689,2 km 

hosszú hálózatban 415,4 km (60,27%) eternit 
anyagú. Évente egyre több azbesztcement 
anyagú vezetéket újítanak föl, 2014-ben várha-
tóan 8 km hosszan. A gördülő fejlesztési terv 
készítése folyamatban van. Egészségügyi koc-
kázattól nem tartanak.

MIVÍZ Zrt.
A 605 km hosszú hálózatból 242 km (40%) 

azbesztcement anyagú (nem megerősített 
adatok).

Nincs külön stratégia. A felhagyott iparte-
rületek agresszív talaja arra kényszeríti a szol-
gáltatót, hogy kiemelten kezelje az acél és az 
azbesztcement anyagú körzetek rekonstruk-
cióit.
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