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A vezeték a Pöltenberg utcai szennyvízáteme-
lőtől a szennyvíztisztító telepig került kiépítésre, 
keresztezve két vízfolyást és egy vasútvonalat. 
A vízfolyás- és vasútkeresztezéseknél irányított 
fúrással fektetett védőcsőbe került a nyomó-
vezeték. A kivitelező az előírások betartásával 
és kellő szakmai gyakorlatával első osztályú 
rendszert épített ki Miskolc város számára. A 
nyomáspróbákat itt is meg lehetett oldani sza-
kaszosan, valamint egyben is, sikeresen. 

A kivitelező olyan rendszert adhat/adhatott 
át, melyet hosszú távon hibamentesen és nagy 
biztonsággal lehet majd üzemeltetni.

Tanulságok
Mindkét projekt esetében elmondható, hogy 
a nyomott rendszereknél minden körülményt 
megvizsgálva már DN400-as átmérőtől ver-
senyképes megoldás az ÜPE mint csőanyag. 
Idomaival, aknabekötő rendszereivel, valamint 
saját aknáival olyan versenyképes alternatívát 
nyújt mind az üzemeltetőknek, mind pedig a 
kivitelezőknek, amellyel érdemes komolyan 
számolni. Köszönhető ez többek között a gyár-
tási fegyelemnek, az ezen csövekre vonatkozó 
szabványok, az EN 14364, EN 1796 szigorú be-
tartásának (melyek minden európai gyártóra 
vonatkoznak, függetlenül a gyártástechnológi-
ától), valamint annak a rugalmasságnak, amit a 
csőanyag nyújtani képes, legyen szó 3, 6 vagy 
akár 12 m-es csőszálakról és egyedi, akár pl. 
86,5° iránytörésekről. Széleskörű felhasznál-
hatóságának köszönhetően nemcsak nyomó-, 
hanem gravitációs rendszerekhez is (legyen az 
akár szenny-, csapadék-, nyersvíz-vezeték), vala-
mint szennyvíztisztító telepek udvartéri vezeté-
keihez is tökéletes választás.

terhelésekkel – mert nem közút alá épült be –, 
viszont a hullámtéri nyomvonal miatt a vezeték 
gyakran kerül elöntésre. A kiválasztott kivitele-
ző már dolgozott ÜPE-anyagú vezetékkel, így 
rendelkezett a megfelelő gyakorlattal, a kiviteli 
munkákat folyamatos műszaki ellenőrzés mel-
lett különösebb probléma nélkül végezte el.

A nyomáspróbákat meg lehetett oldani 
szakaszosan, illetve a több ütemben, komp-
letten eddig megvalósult hosszon egyben 
is, sikeresen. Üzemeltetési tapasztalatokról 
egyelőre nem tudunk beszámolni, előrelát-
hatóan 2016. év végén kerül beüzemelésre a 
teljes rendszer.

A miskolci tehermentesítő 
nyomóvezeték (DN400 12 km
hosszban; PN6 nyomórendszer)
Miskolcon több célt fogalmaztak meg, elsődle-
gesen a csatornázottsági arány további javítását 
és minél teljesebbé tételét. További cél volt az 
egyre hevesebb záporok miatt túlterhelt egyesí-
tett csatornáról a szennyvízterhelés leválasztása 
az új, elválasztott szennyvízrendszer kiépítésé-
vel, valamint a túlterheléssel küzdő belvárosi há-
lózat tehermentesítése (forrás: www.nfu.hu). Itt 
a csőválasztás a tenderdokumentációban meg-
fogalmazott feltételek figyelembevétele mellett 
a kivitelezőre volt bízva. Eredetileg KPE-nyo-
mórendszer kiépítését tervezték a tender során, 
viszont a kedvező ár, az időjárás-független fek-
tetési technológia, a haladósság és a nagyfokú 
üzembiztonság érdekében az összességében 
kedvezőbb ÜPE-csőtípusra esett a választás.

Az ikervezeték nyomvonala nagyrészt be-
építetlen külterületen halad, ezen rendszerbe 
került bekötésre az új TAKATA gyártóüzem is. 

A Duna-projekt 
(DN500 ÜPE 2,8 km hosszban;
PN10 nyomórendszer)
Győrben elsődlegesen a szaghatásból és a 
hosszú utaztatásból eredő berothadás elkerü-
lése volt a cél. A Győr sziget-újvárosi egyesített 
szennyvíz és a környező községekből (Abda, 
Börcs, Ikrény, Rábapatona) hosszú távvezeté-
ken érkezett szennyvíz a belvároson keresztül 
kétszeri átemelés után juthatott csak el a város 
szennyvíztelepére. A belvárosi rendszereket 
ez nagymértékben leterhelte, és több helyen 
sokszor kellemetlen bűzhatás volt érzékelhe-
tő. Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy 
a  Sziget-Újváros városrész dinamikus fejlődés 
előtt áll. Erőteljes átalakulása során nagy volu-
menű ingatlanberuházások vannak folyamat-
ban és lesznek a jövőben, többek között ilyen a 
tervezett 2017-es EYOF is (Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivál). Tehát a projekt elsődleges célja 
a belváros tehermentesítésén túl a szennyvíz 
direkt eljuttatása volt a szennyvíztisztító telepre. 
A beruházás előkészítése során szerencsére volt 
idő a választható csőanyagokat kellően meg-
vizsgálni. Szóba jött a KPE-cső, az öntöttvas és 
az ÜPE mint lehetséges csőanyag. Az árajánla-
tok bekérése alapján kijelenthető, hogy az alkal-
mazott DN500-as átmérőnél a nyomóvezetékek 
ára lényeges változást mutat.

A csőanyaggal kapcsolatos fő szempont volt 
az élettartam, a tökéletes vízzáróság és a nagy-
mértékű korrózióállóság. Természetesen nem 
volt elhanyagolható a könnyű megépíthetőség, 
a költséghatékony üzemeltethetőség, valamint 
az, hogy csőtörés esetén könnyen és gyorsan 
javítható legyen a rendszer. Mindezek mellett, 
mint mindig, az üzemeltetőnek figyelembe kel-
lett vennie és meghatározó tényezőként szem 
előtt kellett tartania az ár-érték arányt is. Véle-
ményünk szerint a kiválasztott ÜPE-csőanyag 
(mely minden EN 14364 és EN1796 szabvány 
szerint gyártott ÜPE-csővel egyenértékű) a fenti 
elvárásokat maradéktalanul kielégíti.

A nyomóvezeték nyomvonala nem szokvá-
nyos környezetben van. Igazodva a városban 
megvalósuló rakpartépítési munkákhoz a nyo-
móvezeték a Rába és a Mosoni-Duna partján 
épült ki. Nem kell számolni nagy dinamikus 

NYOMÁS UTÁNA
A közelmúltban megvalósult és befejeződött a győri, 
illetve miskolci nyomóvezetékek építése korszerű 
ÜPE-csövekből. A győri beruházást a Pannon-Víz Zrt. 
saját és önkormányzati forrásból valósította meg, 
kiemelt beruházásként többéves (évtizedes) tervezési 
és előkészítési munka eredményeként, míg 
Miskolcon sikerült a projektet az EU által biztosított 
KEOP-forrásokból megvalósítani 84,4%-os támogatási 
intenzitás mellett.

…AVAGY AZ ÜPE-NYOMÓRENDSZEREKRŐL BŐVEBBEN

CSONGRÁDI ZOLTÁN 
műszaki igazgató
BICZÓ LÁSZLÓ
műszaki ellenőr
Pannon-Víz Zrt.
BEDEGI TAMÁS 
területi értékesítési vezető
Duna-Armatúra Kft.
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ÚJ MAGAS 
HATÁSFOKÚ
SP BÚVÁRSZIVATTYÚ 
SOROZAT
Ha felülmúlhatatlan megbízhatóságra 
vágyik a föld alatt, a Grundfos SP szivattyú 
az egyértelmű választás.

A kategóriájában legjobb hatásfokú 
búvárszivattyúk, amelyek felülmúlják 
az EU elvárásait. (Az Európai Bizottság 
szabályozása alapján, 2015. január 1-től, 
csak az MEI≥0,40 hatásfok mutatóval 
rendelkező szivattyúk hozhatók forgalomba 
az EU területén.)

Az új 4” SP búvárszivattyú család:
• SP9= 9 m3/h
• SP11= 11 m3/h
• SP14= 14 m3/h

További előnyök:
• Megemelt szivattyúhatásfok +10%
•  Megemelt kopásállóság, 

nagyobb homoktűrő képesség
•  Teljes rozsdamentes acél kivitel, 

3 különböző anyagminőségben
•  MP204 – elektronikus motorvédelem

www.grundfos.com
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