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környezetvédelem 
a gyakorlatBan – kőagyag 
Csövek alkalmazása 
a CsatornázásBan

A fenntartható rendszerek iránti megnöveke-
dett igény már a tervezőasztalon arra sarkallja a 
kollégákat, hogy hosszú élettartamú, kiválóan 
üzemeltethető és költséghatékony termékeket 
válasszanak, felhasználva a szakmában össze-
gyűlt tapasztalatokat és szaktudást. Nincs ez 
másként a csatornarendszerek csőanyagával 
kapcsolatban sem, ahol a kőagyag csöveket il-
letően több generációra visszamenőleg áll ren-
delkezésre pozitív tapasztalat, hiszen például 
régészeti leletek is bizonyítják, hogy az embe-
riség immár 4000 éve használja ezt az anyagot 
vízelvezetésre.

A technológiák fejlődése természetesen 
számos egyéb anyagból készült csövet tett 

	elérhetővé	a	csatornázási	feladatok		megoldására;	miért	választották	már	
eddig is több mint 25 magyar település csatornaprojektjéhez a kőagyagot 
más rendszerek helyett? 

A kérdés megválaszolásakor nem szabad figyelmen kívül hagyni a 
gazdaságosságot és a hosszú távú fenntarthatóságot.

A különböző agyagfajtákból pontos receptura alapján, samott hoz-
záadásával összeállított, speciális mázbevonattal ellátott, 1110 °C-os hő-
mérsékleten kiégetett csőből épült vízelvezető rendszerek legnagyobb 
előnye a szinte korlátlan használati élettartam és az alacsony üzemelte-
tési, karbantartási költség. Minimális anyagvesztesége okán mint tárgyi 

eszköz sértetlen marad, hasznos 
élettartamának  köszönhetően 
pedig a belőle épült csatorná-
zási rendszerek refinanszírozása 
alacsony értékcsökkenési leírási 
kulccsal számolható, ebből kö-
vetkezően a csatornadíj is alacso-
nyabb lehet.

kőagyagcső-csatorna rendszerek 
= hosszú távú gazdaságosság
Kőagyagcső-forgalmazási tevé keny  ségünk kez-
detén meg kellett küz de nünk azzal az általános 
féle lemmel, hogy ez az erős, tömör, kivételesen 
kopás- és korrózióálló anyag drága. A cáfolat ér-
dekében érdemes megvizsgálni, hogy a teljes 
beruházási költség hány százalékát tesz ki a drá-
gának nevezett termék.

Ez az érték európai átlagot számolva csak 
mintegy 11%-ra tehető, ebből a megközelítés-
ből kell vizsgálni a csőanyag költségét és beru-
házásra gyakorolt tényleges hatását. Időközben 
a tervezők, beruházók és kivitelezők is rájöttek 

arra, hogy az anyagok összehasonlítása során nemcsak a beruházási költ-
séget szükséges figyelembe venni, hanem az élettartamot is, mert a csa-
tornahálózatnak jó esetben teljes élettartama alatt kell hibátlanul mű-
ködnie.

A kőagyag csövek alkalmazásával megspórolható a következő ge-
nerációkat terhelő állandó felújítási és javítási költség, használatukkal 
több mint száz éven át csökkenthetők a szükséges finanszírozási és erő-
forrásigények. Nem beszélve arról, hogy a beruházási költség egyszeri 
kiadás, a fenntartási, üzemeltetési, karbantartási, megújítási költségek 
pedig folyamatosak. 

Magyarországon az elmúlt 5 évben 
a szennyvízcsatornák építése 
során 350 km kőagyag cső került 
beépítésre hosszú távú, gazdaságos 
és műszakilag kifogástalan 
megoldásként Nagykanizsától 
Nyíregyházán át a Szentendrei-
szigetig, és minden egyes méter 
átadott csatorna hiba nélkül, 
kifogástalanul üzemel.

györgy andrea
siklós lászló
öllős istVán
Pureco Kft.
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Ezeket az alapigazságokat képes 
többek között bizonyítani a Német-
országból származó dinamikus költ-
ségelemzés elmélete (Dynamic Cost 
Comparison, DCC), mely az életciklus 
költségelemzésével a teljes beruházás-
ra vetítve szemlélteti a minőségi anyag 
hosszú távú gazdaságosságát. Az adott 
műszaki megoldás költséghatékonysá-
gának helyes értékeléséhez figyelembe 
kell venni az eszközök teljes  élettartama 
alatt felmerülő összes költséget.  

Az évek során társcégünk, a BDL Kft. 
zászlóvivőként működött közre ennek 
a korszerű számítási metódusnak és 
szemléletnek az elterjesztésében, nem kis szerepet játszva a kőagyag 
csövek és termékek körüli esetleges aggályok eloszlatásában.

A teljes életciklus vizsgálatának gondolata ma már európai szintű, és 
nagy örömünkre elvárás is a legjelentősebb infrastrukturális, vizes beru-
házások esetében. Az Európai Parlament tavaly elfogadta az időközben 
már hatályba lépett új közbeszerzési direktívát (2014/24/EU sz. irányelv 
a közbeszerzésről), mely a magyar jog részévé is válik. Az „életciklus-
költség” mint ajánlatértékelési kategória hangsúlyozása a minőség, a 
hosszú élettartam és nem utolsósorban a fenntarthatósági szempon-
tok erősödéséhez vezet, valamint emeli a mérnöki munka és a mérnöki 
létesítmények értékét. A DCC módszerének használata  hathatósan járul 
hozzá az új uniós közbeszerzési alapelv érvényesüléséhez: nem a legala-
csonyabb értékű, hanem az optimális ajánlat kiválasztásához. 

minőségi jellemzők
A kőagyag csövekkel mind a tervezők, mind a kivitelezők egyre szíveseb-
ben dolgoznak. Ökológiai jellemzőik kiválóak, természetes anyagokból 
készülnek környezetbarát, kevés energiát igénylő előállítással (keverés, 

formázás, szárítás, égetés). A kőagyag újra-
hasznosítható samottként, illetve akárcsak 
a természetben, zárt körforgásban vesz 
részt: hulladék, jelentős erőforrás-felhasz-
nálás, valamint környezeti terhelés nélkül.

A gyártás minőségéről saját szemük-
kel is meggyőződhetnek a tervezők, be-
ruházók, kivitelezők, hiszen rendszeresen 
szervezünk szakmai utakat a Steinze-
ug-Keramo németországi és belgiumi 
gyáraiba.  Képzeletben itt találkozhat az 
ókori közműkultúra évezredeken átívelő 
technikája a XXI. század többtonnás da-
rabokat megmozgató, robotizált gyártás-
technológiájával.

A kőagyag csövekkel kapcsolatos tevékenységünket a 2007 és 2013 
közötti, előző EU-s költségvetési periódus KEOP-projektjei kapcsán kezd-
tük meg, amikor a tendertervek műszaki leírásaiban először jelent meg 
a kőagyag cső mint javasolt csatornaanyag. Ismertük a Nyugat-Európá-
ban már egyértelmű tendenciát, hogy a csatornaberuházások több mint 
 50%-a kőagyagot alkalmaz.

A kapcsolatot kezdetben az EuroCeramic cég hollandiai központ-
jával vettük fel, az ő termékeikkel nyertük el az első nagyobb projekt-
re irányuló szállítást Székesfehérvárra és Nagykanizsa egy részére. Tö-
rekedtünk az áruszállításnál többet nyújtó részvételre, mint ahogy azt 
máig	is	tesszük;	a	tervezők	munkájának	segítésére,	illetve	a	kivitelezők	
kérésére gyári szakembereink segítségével a kezdetektől elvégezzük az 
egyes konkrét csatornaszakaszok, aknaközök csőszakaszainak statikai 
ellenőrzését.

Ez a vizsgálat megállapítja, hogy az adott helyzetben elegendő-e a 
normál terhelésű csövek és idomok használata, vagy esetleg a magas 
terhelésűeket kell-e választani. A talajmechanikai jegyzőkönyv adatait 
figyelembe véve az ágyazat kialakítására is egzakt leírást, rétegrendet 
javaslunk. Ezt a gyakorlatot folytatjuk ma is, miután a Steinzeug-Keramo 
megvásárolta az EuroCeramic-ot, és a Wienerberger csoportba beolvadt 
német–belga cég bennünket, a Pureco Kft.-t választotta kizárólagos 
képviselőjének Magyarország területére. Így 2012 óta a legnagyobb eu-
rópai gyártó partnereként, az átszervezések után végül 3 (2 németorszá-
gi és 1 belga) gyárat működtető Keramo termékeit ajánljuk a különböző 
projektekre. A magyarországi munkákat ez idáig a DN 200-as gerinchá-
lózat jellemezte, csak a nagyobb, városi projektek esetében szállítottunk 
magasabb mérettartományban, jellemzően DN 600-ig.

hozzáadott érték
A projektek jelentős részében a teljes magyar mélyépítői cégkör pro-
minenseiből álló különböző konzorciumoknak szállítottunk, gondo-
san ügyelve arra, hogy minden esetben felajánljuk az előbb említett 
díjmentes statikai ellenőrzést, illetve igény szerint az építésvezetők, 
művezetők és dolgozók számára egyaránt javasolt betanítást a projekt 
helyszínén. 

A régi-új termékkel végzett projektek legfontosabb minőségi ismér-
ve a befejezett szakaszokon végrehajtott víztartási próbák sikeressége, 
illetve a kamerával történt ellenőrzések eredménye.

Nincs tudomásunk a csövek hibáiból történt visszabontásról, ered-
ménytelen víztartási próbáról vagy átvételre alkalmatlan állapotot tük-
röző, kijavíthatatlan hibát mutató videókamerás felvételről. Nagy előnye 
ugyanis a merev falú kőagyagrendszernek a rugalmas falú csövekkel szem-
ben, hogy ha szilárdsági probléma következtében nem lép fel törés, amit 

2. ábra
Különböző anyagú csatornarendszerek teljes költségei 
az idő függvényében
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1. táblázat
A kőagyag csövek és idomok legfontosabb paraméterei

Sűrűség 22 KN/m3 

Hajlítószilárdság 15-40 N/mm2

Nyomószilárdság 100-200 N/mm2

Szakítószilárdság 10-20 N/mm2

Rugalmassági együttható ~ 50.000 N/mm2

Hőtágulási együttható K-1 ~ 5 x 10–6

Hővezető képesség ~1,2 W/m x K

Poisson-tényező 0,25

Nyomószilárdság a névleges szélességtől függően 32-160 kN/m

Tömítettség 2,4 bar

Korrózióállóság megfelelő

Vegyszerállóság 0-14 pH

Fagyállóság megfelelő

Keménység (Mohs-féle) 7

Falérdesség k 0,02 mm

Kopásállóság am ≤ 0,25 mm

Magasnyomással szembeni ellenállás 280 bar

Hasznos élettartam  > 100 év
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méretben kisebb településekre is, például Gádo-
rosra (25 km), Békéssámsonra, Nagymágocsra 
(18 km) – ez utóbbi munkák a település teljes 
csatornahálózatának kiépülése révén a nagypro-
jektek sorába emelkedtek. 

Nagyvárosi környezetben nem csak a nagy 
átmérőjű, gömbgrafitos öntöttvas csövek fel-
tárásmentes, No-Dig rekonstrukciójával fog-
lalkoztunk az elmúlt években. Csatornaháló-
zatok rekonstrukciójánál és új fektetéseknél a 
technológia kőagyag csövekkel is megvalósít-
ható: KeraDrive sajtolható kőagyag csövekkel 
DN 150–1400 mm közötti tartományban. Em-
lékezetes feladat volt például Székesfehérvár 
belvárosában a DN 300-as kőagyagcső-sajtolá-
sunk mintegy 930 m hosszban.

Jelenleg is zajlik a Szentendrei-sziget, illetve 
a parti települések, Szentendre, Leányfalu, Tahi-
tótfalu kőagyag csöves csatornázása. Az össze-
sen kb. 50 km hosszban készülő vezetékrendszer 
építése várhatóan ez év végére fejeződik be.

Az eltelt időszak egyértelműen pozitív ta-
pasztalatainak összegzése után továbbra is 
arra biztatjuk a beruházó, tervező és kivitelező 
cégeket, üzemeltetőket, valamint a kedves kol-
légákat, hogy bátran használják ezt a gazdasá-
gos, hosszú távon biztonságosan üzemeltethe-
tő rendszert, a kőagyag csöveket és idomokat.

 statikai ellenőrzéssel előzünk meg, akkor a rugalmas csöveknél a nem ki-
elégítő ágyazás és tömörítés eredményeként gyakorta jelentkező, a meg-
engedettnél nagyobb ovalitásérték (5%) a kőagyag csövek esetében nem 
áll elő, és az esetleges visszabontás nem okoz kárt a kivitelezőnek.

 Igyekszünk minden projektet a „hármas sípszóig” követni, annál is in-
kább, mivel az esetek többségében a projektek helyszíneire szállítunk, ahol 
jellemzően kevés a raktárterület, ezért napi kapcsolatban vagyunk a vállal-
kozókkal. Az egyenként 24 tonnás kamionok 640 méternyi DN 200-as csö-
vet szállítanak egy fordulóban. Ebből a jellemző méretből a cirka 350.000 
m szállítása, ütemezése, fogadásának megszervezése, göngyöleg-vissza-
szállítása nem kis logisztikai feladat, amit budapesti irodánkból a gyárak-
kal egyeztetve végzünk el.

üzemeltetői előnyök
A kőagyag csövek hosszú élettartama, rendkívül magas fokú tömör-
sége, vegyszer- és kopásállósága, valamint szilárdsága alacsony üze-
meltetési és karbantartási költségeket eredményez. Az esetleges lera-
kódások könnyedén eltávolíthatók a kerámia belső felületéről, a nagy 
nyomású vízsugár (akár 280 bar) és a mechanikai tisztítóeszközök 
az anyagot nem károsítják. A megfelelő gondossággal fektetett kő-
agyag csövek és idomok élettartama szinte korlátlan, csőtörésre, illet-
ve infiltrációra nem kell számítani, így ezek a rendszerek üzemeltetési 
szempontból is  maradéktalanul és kézzelfoghatóan járulnak hozzá a 
 fenntarthatósághoz.

kőagyagcső-beruházásaink
A projektek sorozatában a nagyobb városok (Nyíregyháza, Orosháza, Makó) 
csatornázásakor elsősorban az ellátatlan városrészek szenny vízelvezetését 
oldottuk meg akár 10 km-es nagyságrendben, de  szállítottunk DN 200-as 

3. ábra
Csőanyagok anyagjellemzői
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szakmai programok 
kazinCBarCikán, 
a donauChem kFt. vízkezelő 
szereket gyártó üzeméBen

A nyár során már két alkalommal is sikeresen lezajlott az üzem helyszíni 
vezetéssel egybekötött bemutatása, melyen többek között szennyvíztisz-
tító telepek és víziközművek vezetői, továbbá laboratóriumi szakemberek 
vettek részt. A félnapos programok az üzem történetének bemutatásával 
és a telephely bejárásával kezdődtek, majd az üzem vezetője ismertette a 
vas-klorid és a polialumínium-klorid gyártás technológiáját.

„Célunk, hogy partnereinknek, a szektorban dolgozó kollégáinknak 
és leendő megrendelőinknek bemutassuk vízkezelő szereink gyártási fo-
lyamatát” – tájékoztatott Gömze Andreas, az üzem vezetője.

A Donauchem elkötelezett a minőség iránt, éppen ezért a gyártási 
technológia mellett nagy hangsúlyt fektet az európai uniós szabványok 
szerint meghatározott mérések alkalmazására. Vendégeink a laborató-
riumban tájékoztatást kaptak az alkalmazott vizsgálatokról és mérési 
módszerekről.

„Bemutattuk a látogatóknak az 
EN888 szabvány szerinti mérést. Ezzel 
a módszerrel vizsgáljuk és osztályoz-
zuk a gyártott vas-kloridot” – magya-
rázta Andó Gergő, a labor vezetője.

„Eredetileg három gyárlátogatást 
terveztünk a 2015. évre, látva azon-

ban a felhasználói oldalról jövő érdeklődést, két további időponttal bő-
vítettük az idei alkalmak számát. A pozitív visszajelzések és az elégedett 
látogatók arra ösztönöznek bennünket, hogy tovább folytassuk szak-
mai programjainkat. Éppen ezért biztos vagyok benne, hogy kazinc-
barcikai gyárunk jövőre is több alkalommal megnyitja majd kapuit az 
érdeklődők előtt” – nyilatkozta Paul Schaller, a  Donauchem Kft. ügyve-
zető igazgatója.

Idén októberben ünnepli második születésnapját a Donauchem víztisztító
szereket gyártó kazincbarcikai üzeme. Ennek kapcsán határozott úgy 
a cég vezetősége, hogy megnyitja kapuit az érdeklődők előtt, és betekintést 
enged minden meghívott vendég számára a gyártási folyamatokba.

fotó: Horváth Balázs 




