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Bevezető
Az idén fennállásának 150. évfordulóját ünneplő Fővárosi Vízművek Zrt. 
elsődleges célja fogyasztóinak jó minőségű ivóvízzel történő ellátása. 
Ehhez elengedhetetlen az ivóvízhálózat rendszeres időközönkénti mosá-
sa, tisztítása. Kihívást jelent a hálózat folyamatos elöregedése és a teljes 
vezetékrekonstrukció csekély mértéke mellett a kiváló vízminőség meg-
tartása, illetve egyes területeken a vízhálózat kapacitásának visszaállítá-
sa. Ennek okán, mint minden más víziközmű-szolgáltatónál, a Fővárosi 
Vízműveknél is évtizedek óta megoldásként alkalmazunk számos mecha-
nikus csőtisztítási eljárást. Ezenfelül az egyes tisztítási technológiák haté-
konyságának vizsgálata és mindezek mellett új technológiák kutatása és 
fejlesztése kiemelt fontosságú feladat számunkra.   

Jellemzően alkalmazott mechanikus 
tisztítási technológiák a Fővárosi 
Vízműveknél
Fémanyagú ivóvízvezetékeken (NA 80 mm–NA 150 mm tar-
tományban) a mechanikus tisztítások forgatott eszközzel (ún. 
RAK-berendezéssel), illetve vontatott eszközzel (láncos-hú-
zós technológia) történtek a Fővárosi Vízművek Zrt. üzemel-
tetési területén. A RAK-berendezés egy forgó lánc folyamatos 
előrehaladásával, ellenáramú vízöblítés egyidejű alkalmazá-
sával kaparja le a fémanyagú csövek (acél, öv) belső lerakó-
dásait. A tagolt láncos áthúzókészülék alaptestre felszerelt, 
rugalmasan elmozduló késeket tartalmazó elemekből áll. A 
kések kialakítása megfelel a cső belső átmérőjének. A négy tagból álló 
készülék elemei egymáshoz képest elforgatva biztosítják a teljes felület 
tisztítását. 

Nem fémanyagú ivóvízveze-
tékeken (pl. azbesztcement, KPE) 
formára vágott puhaszivacsos („szi-
vacsgörényes”) tisztítás, illetve lég-
dugós tisztítás alkalmazására került 
sor, jellemzően NA 80 mm–NA 300 
mm átmérőtartományban. 

A vízáramlással végzett rend-
szeres hálózatöblítéseket leszámít-
va az első átfogó hálózattisztítás a 
budapesti ivóvízhálózaton 1995 és 
2002 között történt, nagyságren-
dileg 2040 km érintett hosszban, 
ebből mintegy 260 km fémanyagú 

ivóvízvezetéken. A mechanikus tisztítást kiváltó okok közül alapvetően 
két fő okot érdemes megemlíteni:
•	 A	 vízhálózat	 szállítókapacitásának	 visszaállítása.	 (Rekonstrukció	 he-

lyett, amennyiben a cső állapota lehetővé teszi.)
•	 Ismétlődő	vagy	hosszabb	 ideje	 fennálló	vízminőségi	kifogások	meg-

szüntetése.

Jellemzően fémanyagú csövek esetében (pl. öntöttvas, acél), NA 80 
mm–NA 150 mm átmérőtartományban találkozhattunk olyan mértékű 
lerakódásokkal, melyek eltávolítása hagyományos vízáramlással végzett 
öblítéssel már nem volt lehetséges. A lerakódások jelentős szállítókapa-
citás-romlást eredményeznek az ivóvízhálózat érintett részein (ld. 1. kép: 
Nagymértékű lerakódás okozta átmérőszűkülés öntöttvas vezetéken). 
Az eredetihez közeli szállítókapacitás visszaállításának megoldására a 
teljes rekonstrukcióval szemben egy jól előkészített és megfelelően kivá-
lasztott mechanikus tisztítási technológia alkalmazása jóval kedvezőbb 
költségekkel járhat. A hálózat szállítókapacitásának visszaállítása mellett 
számos esetben vízminőségi problémák kezelésére is megoldást jelent-
het egy átfogó mechanikus tisztítás végrehajtása. 

Fontos alapelv volt, hogy a fémanyagú csövek tisztításánál csak olyan 
technológiát alkalmazzunk, amelyik a belső csőfalat nem tisztítja meg 
fémtisztára. Az alkalmazni kívánt technológiák megfelelő  kiválasztása 
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Technológia megnevezése
Elvárt minimum hatásfok 
a csőkapacitásra vonat-

koztatva (%-ban kifejezve)

csősúrlódási tényező (λ)
elvárt minimum javulása 

(%-ban kifejezve)

Láncos-húzós/csörlős techn. min. 90% min. 20%

RAK-technológia min 85% min. 25%

Puhaszivacsos technológia nem kimutatható min. 35%

1. ábra: A technológiák elvárt hatásfoka

1. kép: Nagymértékű lerakódás okozta átmérőszűkülés 
öntöttvas vezetéken 2. kép: Tisztítás során eltávolított lerakódás – Bp. XIV. kerület
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mellett fontossá vált azok hatékonyságának mérése is. A méréseket a Fő-
városi Vízművek a saját kidolgozott módszere alapján hajtotta végre (ld. 

„Forrás” címszó alatt). 
2011–2015 között vízminőségi projektek, akciók keretében a hálózat-

tisztítási módszerek vizsgálatára, illetve új alternatív technológiák kuta-
tására fókuszáltunk. Ebben az időszakban a technológiák elvárt hatásfo-
kának meghatározásán túl tesztelésre került a nagy átmérőben (NA 500 
mm) is végezhető légdugós tisztítási eljárás, a Hydro-Géllel történő tisz-
títás, illetve a szárazjéggel történő hálózattisztítás. 2014-ben Budapest 
XIV. kerületének egyik kertes övezetében vált szükségessé újabb mecha-
nikus csőtisztítás (ld. 2. kép: Tisztítás során eltávolított lerakódás –Bp. XIV. 
kerület). A kiváltó ok itt is a régi – jellemzően öntöttvas anyagú – ivó-
vízvezetékek kapacitásának csökkenése volt. Mivel rekonstrukció ezen a 
területen az elkövetkezendő 5–10 évre nem volt tervezve, így a területről 
vett csőminták vizsgálata után vontatott, illetve forgatott berendezéssel 
történő tisztítás mellett döntöttünk. 

A tisztítás időtartama 1 
hónap volt, mintegy 4,5 km 
hosszban érintett NA 80 mm, 
NA 100 mm, NA 125 mm át-
mérőjű öntöttvas vezetéke-
ket. A tisztítás előtt az érin-
tett terület számos pontjáról 
csőmintákat vettünk. A min-
tadarabok belső felületéről a 
lerakódásokat kézi eszközök-
kel lekapartuk, és saját akkre-

ditált laboratóriumunk segítségével térfogatelemzésnek vetettük alá. En-
nek célja – a csőszakaszok állapotvizsgálatán felül – az volt, hogy később, 
a tisztítás után az új csőszakaszok állapotaival összevethetőek legyenek a 
tisztítás előtt kapott eredmények, így az alkalmazott mechanikus tisztítá-
si technológiák hatékonyságmérése megvalósuljon. Az eredmény meg-
felelő volt (ld. 3. kép: Csőminta tisztítás előtt és után), amit a tisztítás után 
vett csőminták elemzése és a környék tűzcsapjainak vízhozamvizsgálatai 
együttesen igazoltak. A vízhozamok két-háromszorosai voltak a tisztítás 
előtti állapothoz képest mért vízhozamoknak. 

2015-ben teszteltük a Hydro-Géllel történő tisztítási technológiát 
egy 7-8 m hosszú, NA 80 mm átmérőjű azbesztcement vezetékből álló 
tesztpályán. Csőminta vételére az azbesztcement vezetéken volt lehető-
ség, így egy tisztítás előtti és egy tisztítás utáni csőminta került kivételre. 
A Hydro-Gél előállítása a helyszínen történt a tehergépjárműre épített 
berendezés segítségével, majd a megfelelő állag elérése után elkezdő-
dött a tesztre kijelölt szakasz tisztítása.  

A kijelölt vezetéksza-
kasz mindkét oldalára töm-
lő került felhelyezésre, a 
betáp lálási oldalon lévő 
töm lő a tehergépjárműre 
szerelt be        r en dezéshez került 
csatlakoz ta tásra. A technoló-
giához szük   séges víz betáplá-
lása tűzcsap ról történt, a vizet 
szintén tömlő segítségével 
juttatták a teherautón keresz-
tül a tisztítandó szakaszba.

A kb. 1 órás időtartamban 
végzett tisztítás során a veze-
ték falán lévő, barnás színű 

lerakódás a gélhez tapadva megjelent a fogadóaknában is (ld. 4. kép: 
Lerakódások a Hydro-Gélen), azonban nem volt olyan mértékű a lerakó-
dás a tesztpálya vezetékén, hogy ezt jól érzékeltetni lehessen. A 4. képen 
látható barnás foltok a gélhez tapadt lerakódások. Az azbesztcement cső 
mintáján (ld. 5. és 6. képeken: Tisztítás előtti és utáni állapot) jobban ér-
zékelhető a tisztítás előtti és a tisztítás utáni állapot közötti különbség.

A teszt során tapasztaltak alapján elmondható, hogy a Hydro-Gél 
tisztítási technológia hatékonysága biztató, alternatívaként szolgálhat a 
puhaszivacsos módszer mellett az elosztóhálózat mechanikus tisztítására.

2014 és 2016 között a Fővárosi Vízművek Zrt. leányvállalatával, a 
Dunakút Kft.-vel együtt egy szabadalommal védett szárazjeges tisztítást 
próbáltunk tesztpályán és üzemelő hálózaton található öntöttvas vezeté-
keken is. A tisztítás elve a következő: A szárazjégpelletet (a szénsavhóból 
előállított szárazjégdarabokat) sűrített levegővel felgyorsítva juttatják 
a csőfal felületére. A nagy sebességű és -79 °C hőmérsékletű szárazjég-
pellet ütközik a felülettel. Az alacsony hőmérséklet hatására a csőfal 
felületén lévő lerakódott réteg ridegedik, zsugorodik, törékennyé válik, 
ezáltal a rugalmassága, tapadóképessége csökken, a lerakódások fella-
zulnak. Ugyanakkor a nagyon hideg jégdarabok a melegebb felülettel 
érintkezve azonnal gáz-halmazállapotúvá válnak. Ezt a folyamatot a gáz 
térfogatának növekedése kíséri, ami a szén-dioxid tulajdonképpeni mik-
rorobbanása. A robbanás a már fellazított szennyeződéseket leválasztja, 
azokat pedig a sűrített levegő segítségével a felületről el lehet távolítani. 
Az eljárás során keletkező szénsav a letisztított csőfalra pedig fertőtlenítő 
hatású. A Duna-Kút Kft. által továbbfejlesztett szárazjeges technológia 
lényege az, hogy a szárazjéggel történő tisztítási hatásfokot felerősítik, 
a szárazjégpelletet a sűrített levegő mellett extra sebességű vízsugárral 
(WOMA) felgyorsítva juttatják a csőfal felületre. 

A tesztpályán végzett kísérleti tisztítás az ivóvízhálózat különböző 
részeiről származó, NA 150 mm átmérőjű öntöttvasvezeték-darabokból 
álló, összességében kb. 25 méter hosszban összerakott vezetékszakaszon 
történt. A 2-3 mm nagyságú szárazjégpelletet „készen”, megfelelő hűtő-
berendezésben szállították a helyszínre. Az előkészítési munkák alatt a 
csatlakozások kiépítését, a berendezések beüzemelését, a szórófej felsze-
relését végezték el. A tisztítás során szárazjégszóró gép és nagynyomású 
berendezés segítségével (WOMA) két ütemben, különböző nyomáson és 
kétféle szórófejjel történt a szárazjégpellet vezetékbe juttatása. A tech-
nológia üzemelő hálózaton – a fentebb ismertetett módszer szerint – NA 
100 mm, illetve NA 200 mm átmérőjű, 60 méter, illetve 170 méter hosszú 
öntöttvas vezetékszakaszokon szintén tesztelésre került. Kamerás felvé-
telek készültek a cső belső állapotáról, illetve a tisztítás utáni vízmintavé-
telek is megtörténtek. A kísérleti tisztítások ígéretesek (ld. 7. és 8. képek: 
Szárazjeges tisztítás előtti állapot és Szárazjeges tisztítás utáni állapot), 
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3. kép: Csőminta tisztítás előtt és után

4. kép: Lerakódások a Hydro-Gélen

5. kép: Tisztítás előtti állapot 6. kép: Tisztítás utáni állapot
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azonban jelenleg még folyamatban van a technológia fejlesztése és az 
ivóvízvezetékekre történő alkalmazási feltételeinek vizsgálata.   

Nyitott kérdések, felvetések
Ha a rekonstrukcióval szembeállítjuk a mechanikus csőtisztítást, számos 
olyan kérdés merül fel üzemeltetőként, amely kapcsán nem minden eset-
ben egyértelmű, hogy mikor melyik mellett döntsünk egy adott terüle-
ten szükséges beavatkozáskor. A magyarországi piacon ivóvízvezetékek 
mechanikus csőtisztítását kínáló, jelenleg kevésnek mondható cégeket 
tekintve milyen fajlagos árakkal számolhatunk? A tisztítás során kide-
rülő, előre nem felmérhető műszaki okok (pl. nagymértékű csőszűkület 
okozta elakadás) vagy a technológiák alkalmazásából eredő esetleges 

károkozások (pl. bekötések sérülése) milyen mértékben növelik a fajla-
gos árat? A tisztítások során a csővezetékekkel foglalkozunk, de mi van a 
bekötésekkel? Mennyi időre oldja meg egy megfelelően kiválasztott me-
chanikus tisztítás az érintett területen a kapacitásbeli vagy vízminőségi 
problémákat, szemben egy teljes rekonstrukcióval? Új technológiák ese-
tében azok mennyire csőkímélőek, illetve üzemelő hálózatba alkalmaz-
hatóak-e? (Megfelelnek-e a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet 8 § és 5. 
sz. mellékletében foglaltaknak?) A tisztítást követően szükséges-e csőbé-
lelés? Ha csőbélelés is szükséges, még akkor is megéri a rekonstrukcióval 
szemben? Üzemeltetői oldalról ilyen és ehhez hasonló kérdések, felveté-
sek merülnek fel, melyekkel a Fővárosi Vízműveknél külön csőtisztítással 
foglalkozó Kompetenciacentrum foglalkozik a tavalyi évtől.  

Felhasznált irodalom
Csővezeték-hálózatok tisztítása és a magyarországi tapasztalatok

(ÖKO-AQUA, X. Országos Víziközmű Konferencia, Debrecen 2006. június 14–16.)

(Lőrincz András, Umwelt-Technik Kft., Zimmer Péter, FV Rt.)

Összegző tanulmány, Ivóvízhálózaton alkalmazott tisztítási technológiák, módszerek 

összehasonlítása (Fővárosi Vízművek Zrt. – 2012. 03. 06., Dezső Tamás, Mihó László, 

Zimmer Péter, Zudor Tímea) 

Összefoglaló – Hydro-Gél csőtisztító technológia kísérleti tesztje (Dezső Tamás – FV 

Zrt., Ormay Tamás – OKFT Kft., 2015) 

Szárazjeges tisztítás tesztelésének összefoglalója (Varga Renáta – FV Zrt.)

Szárazjeges csőtisztítás előadásanyaga (Agriapipe Kft., Szabadics Zrt., Robotechnik 

Kft. által szervezett szakmai nap – 2018. január 24.; Csóka Gyula – Dunakút Kft.)

7. kép: Szárazjeges tisztítás 
előtti állapot

8. kép: Szárazjeges tisztítás 
utáni állapot
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