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Az elmúlt évtizedben óriásit lépett előre hazánk csatornázottsága, ugyan-
akkor már most látható, hogy a kiépült szennyvízelvezető rendszerek vár-
ható élettartama el fog maradni a tervezési élettartamtól, aminek oka a 
nem kellően átgondolt rendszerek létrehozásában és a szabályozórend-
szerben keresendő. A szigorú kibocsátási határértékek következtében 
hazánkban a kistelepülések esetén nem a természetközeli tisztítási mó-
dok terjedtek el, hanem több kistelepülés szennyvizének összegyűjtését 
követően azt egy központi telepre juttatják el, és ott tisztítják meg, ami 
nagy tartózkodási időket eredményez. A tapasztalatok szerint, amennyi-
ben a kibocsátási ponttól a szennyvíz tisztítótelepre való beérkezése 6-8 
órán belül megtörténik (a 6 óra a nyomott szennyvízre, míg a 8 óra in-
kább a gravitációs rendszerre jellemző), jelentős lebomlási folyamatokkal 
még nem kell számolni. Azonban a tartózkodási idő a gyakorlatban ennek 
többszöröse, a vidéki hálózatokban gyakran meghaladja a 24 órát is.

Az élő szervezeteket felépítő hat legfontosabb elem (szén, oxigén, 
hidrogén, nitrogén, kén és foszfor) közül a legagresszívabb bomláster-
mékek mind kéntartalmúak. Ezek a környezetüket (csöveket, aknákat) 
megtámadják, és rövidebb-hosszabb idő alatt használhatatlanná te-
szik. Ezen károsító folyamatokkal a szakirodalom már régóta foglalko-
zik, de a gyakorlatban sok helyen semmit nem tesznek a kivédésükre. A 
következőkben a német DWA-M 168 „Korrosion von Abwasseranlagen 

– Abwasserableitung” irányelv alapján bemutatom a szennyvízcsatornák-
ban lezajló biokémiai folyamatokat, kiegészítve a nyomócsövekben és 
átemelőkben tapasztalható információkkal. 

A szennyvízcsatornában megfelelő mennyiségű 
oxigén hatására lezajló folyamatok
Egy szennyvízcsatornában a víztér felett uralkodó légkör ¬– pontosab-
ban a szennyvizet körülvevő légkörben jelen levő oxigén mennyisége és 
aránya – lényegesen befolyásolja a csatornában lezajló biológiai és ké-
miai folyamatokat. Az 1. sz. ábra egy csatorna szelvényében ábrázolja az 
oxigénben gazdag (bal oldal), ill. szegény (jobb oldal) szennyvíz feletti 
légkör hatására lezajló folyamatokat. 

A víztér feletti légtérben a kellő mennyiségű oxigén jelenléte azt 
mutatja, hogy a légtér jelentős – a szerves anyag lebontásához szüksé-
ges – levegő-utánpótlással (oxigén-utánpótlással) rendelkezik, vagyis a 
csatorna jól szellőzött, és így biztosított a keletkező gáz-halmazállapotú 
bomlástermékek kijutása a csatornából, mely esetben a jelen levő oxi-
gén két folyamatot támogat:

• Először a légtéri csőfalon – tápanyaghiány következtében viszonylag 
vékony – aerob biológiai hártya kialakulását, ami oxigénnel bőségesen 
ellátott. Ide csak a víztérből elillanó, illetve a vízszintváltozás következ-
tében megjelenő tápanyagok kerülnek. Az itteni életközösség jellem-
zően aerob, aminek következtében a csőfalra nézve kevés agresszív 
anyag termelődik, és az is könnyen kijut a jól szellőzött csatornából 
(nem tud felgyülemleni), így a korróziós hatás is minimális. 

• Másodszor a légtérből – nagy mennyiségű oxigén jelenléte következté-
ben –diffúzióval és konvekcióval folyamatosan oxigén kerül a víztérbe, 
ezáltal biztosítva a víztér oxigén-utánpótlását. 

A vízzel közvetlenül érintkező, víz alatti aerob biológiai hártyába a szenny-
vízből tápanyag és oxigén diffundál, míg a biológiai hártyából a lebomlási 
folyamat végtermékeként többek között szulfát kerül a vízbe. Így elegen-
dő tartózkodási idő esetén a szennyvíztelepre érkezés előtt a szennyvízel-
vezető rendszerben elkezdődhet a tápanyagok aerob lebontása.

A víztéri biológiai hártyát vizsgálva látható, hogy elegendően vastag 
hártya esetén annak tulajdonsága, összetétele változik a víztértől a csőfal 
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1. ábra: A csatornában lezajló biokémiai folyamatok aerob és anaerob légtér esetén 
(a DWA-M 168 irányelv alapján)
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felé haladva. A legkülső rétegben – a korábban leírtaknak megfelelően 
– aerob baktériumok és más élőlények végzik a lebontást. A jelentős oxi-
génjelenlét következtében a bomlástermékek oxidált formában vannak 
jelen. A redukált formák, mint például a H2S minimálisan találhatók meg.

A hártyán a csőfal felé haladva a diffúzióval bekerülő oxigén kon-
centrációja egyre csökken a távolság és az oxigénfelhasználás következ-
tében, ezáltal az aerob baktériumok életfeltételei is egyre rosszabbakká 
válnak. Ugyanakkor az ebben a rétegben keletkező szulfát is egyre ne-
hezebben távozik a víztér felé. Itt jelennek meg az anaerob baktériumok 
egy csoportját alkotó thiobacillusok, melyeknek az életfenntartáshoz 
nincs szükségük molekuláris oxigénre, a szervezetük felépítéséhez szük-
séges oxigénigényüket a szulfátok redukálásából nyerik. Tulajdonságuk, 
hogy nagy sótoleranciával és széles határok közötti alkalmazkodóképes-
séggel rendelkeznek (5–75 °C hőmérséklet között és túlnyomóan savas 
közegben tevékenyek). A deszulfurikáló hártyából folyamatosan redu-
kált kénvegyületek lépnek ki, melyek a víztér felé diffundálnak. 

Továbbhaladva újabb réteget fedezhetünk fel, melybe – elzártsá-
ga következtében – már sem tápanyagok, sem oxigénforrásul szolgáló 
anyagok nem vagy csak minimálisan diffundálnak be. A réteget főkép-
pen a legrégebbi biológiai hártyák elhalt maradványai és szilárd homok-
szerű összletek alkotják. Ez a tartomány bár savas jelleget mutat, de kén 
csak kötött formában van jelen, melynek nincs utánpótlása, így korrózi-
ós hatása sem túl jelentős. Ez a réteg minimálisan vesz részt a szennyvíz 
lebontásában, és nem befolyásolja a csatorna légkörét sem, a német 
szakirodalom alapján inert anaerob hártyaként jelölik. 

A szennyvízcsatornában oxigénhiány hatására 
lezajló folyamatok
Egészen más folyamatokkal találkozunk, ha a víztér feletti légtérben 
oxigénszegény állapot uralkodik. Ez azt jelenti, hogy a szabad légkör-
rel igen gyenge kapcsolatban áll a légtér, a keletkező gázok nehezen 
távoznak a csatornából, így magas koncentrációban felgyülemlenek, és 
közülük az agresszív gázok a környezetükkel reakcióba lépnek. Legkáro-
sabb a kén-trioxid, mely vízzel érintkezve kénsavat alkot ( ). A biológiai 
hártyába beáramló kén-hidrogén hatására oxigén is bediffundál a hár-
tyába. A biológiai hártyában a kén-hidrogén elemi kénné, de leginkább 
kénsavvá oxidálódik. Ez a kénsav a légtér falán nagy koncentrációban 
lecsapódik. A légtéri biológiai hártya igen gyakori tulajdonsága az erős 
savas jelleg, itt gyakran pH=1 közeli érték is mérhető. Az ilyen erősen sa-
vas jelleg megtámadhatja a nem megfelelően megválasztott csőfalat, és 
anyagát elbonthatja. A szennyvízátemelők esetén a légtér betonkorrózi-
ója nagyon gyakran megfigyelhető. A DWA-irányelv megállapítja, hogy 
0,5 ppm feletti csatornalégköri kén-hidrogén-koncentráció esetén erős 
biológiai korrózióval kell számolni.

Az oxigénszegény állapot következtében a légtérből az oxigén be-
oldódása a szennyvízbe csekély, ugyanakkor a víztérből jelentős az illé-
kony redukált kénvegyületek légtérbe való kiválása. Ezek közül kiemel-
kedik a kén-hidrogén, melynek jelentős része a légtéri biológiai hártya 
felé áramlik tovább.

A víztéri biológiai hártyában igen csekély az oxigén diffúziója, mert 
a víztér oxigénszegény, így egészen más típusú baktériumok élnek, 
nagy mennyiségben fordul elő thiobacillus, mely anaerob körülmények 
között él, szulfátot redukál kén-hidrogénné, és ezzel nyeri a szervezete 
felépítéséhez szükséges oxigént. Így az oxigénszegény biológiai hártya 
felépítése több tekintetben hasonlít az aerob hártyáknál tárgyalt kö-
zépső réteghez. A keletkező kén-hidrogén a parciális nyomások közti 
különbség hatására (a Fick-törvény szerint) a víztérbe vándorol. A cső-
fallal érintkező réteget ez esetben is főképp a régebbi biológiai hártyák 

elhalt maradványai és szilárd homokszerű összletek alkotják. Ez a tarto-
mány bár savas jelleget mutat, de kén csak kötött formában van jelen, 
és utánpótlása sincs, így korróziós hatása sem túl jelentős. Ez a réteg 
minimálisan vesz részt a szennyvíz lebontásában, és nem befolyásolja a 
csatorna légkörét sem. 

A szennyvíznyomócsőben lezajló folyamatok
Egy hidraulikailag helyesen tervezett nyomócső esetén a helyzet né-
miképp eltér a gravitációs csatornáknál leírtaktól. A szivattyúzás – a 
kavitáció elkerülése érdekében – megköveteli, hogy a szívócsőben le-
hetőleg ne vagy csak minimálisan legyen jelen bármilyen gáz, ezáltal 
a nyomócsőben nincs légtér, ami oxigén-utánpótlást biztosíthatna a 
biokémiai folyamatokhoz. Ez azt jelenti, hogy a nyomócsőben – mely 
esetenként igen hosszú is lehet – már a cső elején is anoxikus helyzettel 
kell számolni. A nyomócsövekben általában az anaerob csatornaszaka-
szokra jellemző helyzet alakul ki, azzal a különbséggel, hogy a légtér hi-
ánya következtében sem jelentős beoldódás, sem kigázosodás nincs. A 
szennyvíznyomócsövek általában műanyagból létesülnek, leggyakrab-
ban KPE-anyagúak. Ezek teljes mértékben ellenállnak a biológiailag ag-
resszív közegeknek, és egyben gázzáróak is. Vagyis a keletkező agresszív 
gázok a csőből nem tudnak távozni, és a vízzel együtt utaznak részben 
oldott állapotban, miközben a koncentrációjuk egyre nő a nyomócső 
hossza mentén, amint az a 2. ábrán látható.

Ettől eltérő folyamatok csak a nyomócső legelején lehetségesek, 
ahol némi molekuláris (kötetlen) oxigén lehet jelen. 

A nyomócsőben lezajló folyamatok oxigénigényére iránymutató 
adatokat Dr. Dulovics* ad meg a gyakorlatban leggyakrabban előfordu-
ló szennyvíznyomócsövekre vonatkozóan.

Látható, hogy minél kisebb a nyomócső átmérője, annál nagyobb 
az oxigén fogyasztása. Gyakorlatilag fordított arányosságot lehet felfe-
dezni, mert a biológiai hártya felülete a nyomócső kerületével arányos. 
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2. ábra: A szennyvíznyomócsőben lezajló biokémiai folyamatok 
(Dr. Dulovics D. nyomán)

Csőátmérő
Cső belső 

felülete
Cső 

térfogata
Oxigénfogyasztás

[mm] [m2/m] [l/m] [mg/m/h] [mg/l/h]

80 0,25 5 175 35

100 0,31 7,9 220 28

150 0,47 17,7 329 19

200 0,63 31,4 441 14

1. táblázat: A szennyvíznyomócsövek oxigénigénye (Dr. Dulovics D. nyomán)

A biológiai hártyában 15 °C-on az átlagos oxigénfogyasztás 700 mg O2/m2/h 
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Ugyanakkor a szennyvízmennyiség, melynek oxigéntartalmát csökkenti a 
biológiai hártya működése, a keresztmetszettel arányos. Ha a víz oxigénol-
dó képességét (10 mg/l, 15 °C, 1 bar) összevetjük a nyomócső falán levő 
biológiai hártya oxigénfogyasztásával, látható, hogy DN 80 cső esetén 
kevesebb mint 20 perc alatt az oxigénnel telített vízből eltűnik az oxigén. 

A nehézségeket tovább növeli, hogy a szivattyúk szakaszos üze-
műek, a csőben lezajló anaerob bomlási folyamatok pedig folyama-
tosak, vagyis a szennyvíz a szivattyúzási szünetekben nem mozdul a 
nyomócsőben, de agresszív gázok fejlődnek. Ezek a káros jelenségek 
leginkább kisebb települések esetén figyelhetők meg, ahol a nyomócső 
térfogata hasonló nagyságrendű, mint a település napi szennyvízkibo-
csátása, továbbá csatorna-karbantartási és üzembiztonsági szempont-
ból DN 80-nál kisebb átmérőjű nyomócső a műszaki előírások szerint 
nem kerülhet üzemeltetésre.

A szennyvízátemelőben lezajló folyamatok
A károsító hatásoknak egyik legjobban kitett elem a nyomócsövet kö-
vető első, korrózióval szemben nem vagy gyengén ellenálló műtárgy, 
ahol a kiáramló szennyvíz újra oxigénnel érintkezik, és nincs biztosítva a 
megfelelő kigázosodás. Vizsgáljuk meg egy szennyvízátemelő példáján 
a folyamatot, de lehet ez egy gravitációs csatorna aknája vagy maga a 
tisztítótelep is. A legfontosabb megállapítás, hogy a nyomócsőből kiá-
ramló szennyvízből kiválik a telítési koncentráció feletti kén-hidrogén és 
egyéb illékony redukált kénvegyületek. 

A szennyvízátemelőkben a magasról lezúdu ló, gyakran ütközőtányéron 
szétfröccsenő szennyvíz intenzíven ki gázosodik. A szellőzőn, annak hiá-
nyában a becsatlakozó gravitá ciós csatornán, ill. a nem tökéletesen záró 
fedlapon keresztül a vízszintváltozás hatására mindig kerül oxigén az át-
emelőbe. Ez az oxigén a magas koncentrációjú illékony redukált kénve-
gyületeket (leginkább a kén-hidrogént) oxidálja, és a lecsapódó kénsav 
az átemelő légtéri falán alacsony pH-jú filmet ké pez, mely megtámadja az 
ellenálló bevonat nélküli vasbeton akna cementjének mészkőtartalmát az 
alábbi folyamat szerint:

 

Nagyobb fajtérfogata (azaz kisebb sűrűsége) következtében a gipsz fel-
hólyagosodik, majd leválik, és a folyamat indul elölről. Megfelelő szak-

értelem esetén lehetőség nyílik arra, hogy a kén-hidrogén oxidálódás 
előtt eltávolításra kerüljön, amire jó példát láthatunk Sopronban, amit 
még néhai Havas András valósított meg: a Brennbergbánya felől érkező 
szennyvíz a gravitációs csatornába csatlakozás során megfelelő biofilte-
ren keresztül kiszellőztetésre kerül. 

Sajnos sok helyen tapasztalható a fenti példa ellenkezője, a szennyví-
zátemelő kilevegőztetését a kellemetlen szaghatások miatt igyekeznek 
mesterségesen korlátoz-ni. Amennyiben egy átemelőbe a gravitációs 
rendszerből friss szennyvíz, valamint hosszú nyomócsövön keresztül is 
érkezik szennyvíz, és a kiszellőzés korlátozott, biztosan megindul a kén-
sav keletkezése, ezáltal az átemelő légterében agresszív légkör  alakul ki. 

A 4. sz. ábra egy északkelet-magyarországi település szennyvízátemelőjét 
mutatja nyolcévi üzem után. Jól látható, hogy a betonkorrózió olyan fokú, 
hogy a vasbeton akna tekintélyes része már elmállott, és kilátszik a háló-
vasalás. Itt rövidlátó politikával jól bezárták az agresszív gázokat egy beto-
naknába. Ismeretes, hogy egy szennyvízátemelő vasbeton műtárgyat 50 
éves élettartamra kell tervezni, de gyakran ennek a töredékét sem éli meg.

A német irányelv jól mutatja, hogy ilyen alacsony pH-jú (pH<4) savas 
közeg nem érintkezhet cementalapú építőanyaggal, mert azzal a koráb-
ban tárgyaltak szerint reakcióba lép, és anyaga átalakul. Pontosabban, 
ha a szennyvíz által létrehozott pH 6,5 feletti, akkor minden további 
 feltétel mellett érintkezhet a cementalapú építőanyag a szennyvízzel 
vagy annak gőzével. Itt kell megjegyezni, hogy a tapasztalatok szerint 
a szennyvíz gőzének kondenzációja hatására a víztér felett lecsapódott 

3. ábra: A szennyvízátemelőben lezajló biokémiai 
folyamatok (a szerző rajza)

 4. ábra: Erős betonkorrózió egy szennyvízátemelőben (a szerző felvétele)

2. táblázat: Határértékek a szennyvízelvezetésben alkalmazható, vegyi hatásoknak kitett betonokra 
(a DWA-M168 irányelv alapján)



9V Í Z M Ű  P A N O R Á M A  2 0 1 9 / 2A H O G Y  É N  L Á T O M A H O G Y  É N  L Á T O M

pára pH-értéke lényegesen alatta van a szennyvízben mérhető értéknek. 
Ezt a tapasztalat is alátámasztja, mivel a betonkorrózió általában a lég-
térből indul, amint az a 4. ábrán is látható. Ez arra vezethető vissza, hogy 
az illékony kén-hidrogén a víztérből távozva az oxigénnel reakcióba lép, 
és a légtérben keletkezett kénoxidok (a kén-dioxid, kén-trioxid a falon 
levő párában oldódva kénessavat és kénsavat képez).

6 és 6,5 közti pH-érték 10 évenként 1 évig engedhető meg átlago-
san, míg 4 és 6 közti pH-érték átlagban hetente 1 óra hosszban. Ezen 
feltételek mellett várható el, hogy a szerkezet jelentősebb károsodás 
nélkül kibírja a műtárgyakra vonatkozó 50 éves élettartamot.

A táblázat utolsó rovatában látható, hogy a szennyvízelvezetésben 
alkalmazható betonra minden agresszív anyaggal szembeni védelemre 
két feltételt ír elő az irányelv: ezek közül az egyik az alacsony víz-cement 
tényező, a másik pedig a csekély vízbehatolási mélység. A 0,5 víz-cement 
tényező a magyar MSZ 4798-1:2004 szabvány szerinti C30/37 minőségű 
betonból készült, igen vízzáró betonra vonatkozik. Azonban XA3 kör-
nyezeti kitettség (nagymértékben agresszív környezeti kitettség) esetén 
legfeljebb 0,45 víz-cement tényező engedhető meg. A szennyvízelveze-
tésben alkalmazott betonok nagy szilárdságát nem a statikai igénybe-
vétel indokolja, hanem a beton szilárdsága és annak vízzárósága közötti 
arányosság, vagyis minél szilárdabb egy beton, annál nagyobb ellenállást 
képvisel a szivárgó vízzel szemben. A betonszerkezetbe beszivárgó víz 
magával viszi az agresszív kénvegyületeket a belső rétegekbe, továbbá a 
belső összetevőket is roncsolja – leginkább a mészkövet alakítja gipsszé –, 
és belülről feszíti szét a szerkezetet. Ezt megelőzendő minél vízzáróbb be-
ton alkalmazása szükséges, ami nagyobb betonszilárdsággal érhető el. Ez 
a gyakorlatban alacsony, 0,45 vagy még kisebb víz-cement hányadot – kö-
zel a kémiai kötés által megkívánt arányt – jelent. Ez egyben a zárványok 
minimalizálását is jelenti (a zárványokat a bedolgozás során cementes víz 
tölti ki, ahonnan a felesleges víz a kötés után elszivárog és elpárolog). A 
zárványokat azon túl, hogy a beton szilárdságát csökkentik, később ag-
resszív kénvegyületek tölthetik ki, ezáltal belülről támadva meg a betont.

Amennyiben a szennyvízelvezetési beton közvetlenül érintkezik szeny-
nyvízzel vagy szennyvíz által táplált biofilmmel, és ezek az érintkező fe-
lületek nem tesznek eleget a 2. táblázatban foglalt feltételeknek, úgy 
az irányelv szerint a 3. táblázatban közölt védőintézkedéseket kell al-
kalmazni. Agresszív, pH<4 alatti közeg esetén egyértelműen bevonat 
szükséges a szennyvízelvezetési beton és az agresszív kénvegyületeket 
tartalmazó közeg elválasztására.

Az alkalmazható bevonatok
A piac számtalan bevonatot kínál, ezek között vannak jó és kevésbé meg-
felelő, ill. kedvező költségű és drágább megoldások. A  következőkben 

szeretnék néhány szempontot bemutatni a megfelelő bevonat megvá-
lasztása érdekében. Fontos, hogy a kiválasztott bevonat tartós legyen, 
megfelelően ellenálljon a mechanikai és kémiai igénybevételeknek. 
• Abban az esetben, ha valóban időtálló, a betonszerkezetet ténylegesen 

megvédő bevonatot szeretnénk, akkor a cementalapú vakolatoktól cél-
szerű eltekinteni. Egy forgalmazó ezzel kapcsolatos vizsgálatot végezte-
tett, melynek során egy jól működő gravitációs csatorna vízterébe lógatta 
a cementalapú bevonatmintákat, és csak minimális súlyveszteséget (el-
bomlást) tapasztalt, ez alapján kiválónak minősítette a terméket. Egy jól 
működő csatornában nincs agresszív légtér, valamint a víztér pH-ja sokkal 
kevésbé savas, mint a légtér falán lévő biofilm; ilyen térben tényleg meg-
felelő a vizsgált bevonat, de felmerül a kérdés: ezek a környezeti viszonyok 
jellemzik-e többnyire a bélelendő átemelőket, csatornaszakaszokat?

• Több forgalmazó kínál műanyag fóliákat, melyek ragasztással vagy 
egyéb módon az akna belső falára rögzíthetők. Ez jó megoldásnak mu-
tatkozhat, ha az anyag tökéletesen elzárja az agresszív légteret a beton-
tól. Ezen fóliák érzékeny pontja a mechanikai sérülés, amit karbantartás 
közben akár egy csavarhúzó, egy villáskulcs vagy a szennyvíz által ma-
gával hozott keményebb tárgy is okozhat.

• Megszokott módszer PVC- vagy polietilén lemezek utólagos aknafalra 
szerelése.

Ez a bélelés elvileg teljesen víz- 
és légzáró, erre mutat példát az 5. 
ábra. Ugyanakkor tudni kell, hogy 
a műanyagok, mint a PVC és a PE, 
nem rugalmas anyagok, hanem 
elasztikusan kúsznak. Ez azt jelenti, 
hogy a rögzítési pontoknál a csava-
rok helyénél lévő lyukak lassan kitá-
gulnak, és az agresszív gázok idővel 
itt is a betonfelülethez érnek, ami-
nek következtében megindul a be-
tonkorrózió, bár jóval később, mint 
ha védelem nélkül történne.

Azonban azzal tisztában kell lenni, hogy a PVC (λPVC = 8*10-5 1/°K) 
és a PE (λPE=13-20*10-5 1/°K) soha nem fog egységes szerkezetet alkotni 
a betonnal, mert ezen műanyagok lineáris hőtágulási együtthatója közel 
egy nagyságrenddel nagyobb, mint a betoné (λBETON=1-1,4*10-5 1/°K). 
Ennek következtében a határukon jelentős nyíróerő léphet fel a hőmérsék-
let-változás hatására, ami előbb-utóbb elválasztja egymástól a rétegeket.
• Egy hazai betongyár a rázóasztalon gyártott betoncsöveihez alakzáró 

tüskékkel ellátott PVC-lemezből készült csövet fejlesztett ki, melyet elő-
ször a betonsablonba helyez, és kívülről vasbetonnal vesz körül. Ennek 
szerkezete látható a 6. ábrán. A belső PVC-cső teljes vízzáróságot biz-
tosít, egyetlen problémás hely a csövek egymáshoz kapcsolódásánál 
jelentkezik. Jól láthatók a négyzethálóban elhelyezkedő PVC-tüskék 
benyomódásai a cső belső felületén. A tüskék kalapos fejét alakzáróan 
körülvevő beton biztosítja a szerkezet egységét.

Azonban az is megfigyelhető, hogy 
maga a PVC-lemez nem tapad ösz-
sze a betonnal, vagyis a kapcsolatot 
egyedül a tüskék kalapja biztosítja.

Egy másik bélelési megoldás az 
üvegszálas poliészter. Nem vélet-
len, hogy a vasbeton óriási pályát 
futott be, ennek egyik fő oka, hogy 
a vas és a beton lineáris hőtágulá-
si együtthatója nagyon közel esik 

3. táblázat: Határértékek a szennyvízelvezetésben alkalmazható, vegyi hatásoknak 
kitett betonokra (a DWA-M168 irányelv alapján)

5. ábra: Polietilénlemez-bélelés 
egy vidéki átemelőben 
(a szerző felvétele)

6. ábra: Alakzáró PVC-lemezzel 
együtt öntött vasbeton cső metszete 
(a szerző felvétele)
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egymáshoz (beton: 1-1,4*10-5 1/°K, vas: 1,2*10-5 1/°K), így egységes 
szerkezetet képeznek, és a hőmérséklet-változás nem hoz létre olyan 
feszültségeket, amelyek a két összetevőt igyekeznének elválasztani. Az 
üvegszálas poliészter töltőanyaga a homok, vagyis olyan anyag, mely 
a betonnak is fő alkotója, emiatt hőtágulási együtthatója is közel áll a 
betonéhoz, ezáltal egységes szerkezet hozható létre. Az építés során a 
lesüllyesztett aknába üvegszálas poliészter-bélelést helyeznek el, amit 

rögzítenek, majd a beton és ÜPE-
cső közti hézagot fokozatosan 
alulról felfelé cementpéppel töltik 
fel, így a buborékképződés kizárt. 
A megkötött cementpép jól tapad 
mind a betoncső belső, mind az 
ÜPE érdes külső felszínéhez, ezál-
tal egységes szerkezet alakul ki. A 
közel azonos hőtágulás következté-
ben repedés nem keletkezik. A 3-4 
mm vastag ÜPE az egységes szerke-
zet következtében jelentős mecha-
nikai igénybevételnek is ellenáll.  

 
A betoncsövek minősége
További problémát jelent a hazai betongyártás néhány anomáliája. Egy 
betoncső minőségét két lényeges tényező, az alkalmazott összetevők és 
a megfelelő bedolgozottság határozza meg. A betongyárak saját maguk 
minősítik a betontermékeiket, ugyanakkor a betoncsövek tekintélyes 
része a teljes kötés előtt kiszállításra kerül, így még egy Schmidt-kalapá-
csos vizsgálatra sincs mód, ezért különböző módszereket alkalmaznak 
a minőség becslésére, mely minőségbecslés gyakran téves. Hagyomá-
nyos vibrációs eljárással az alacsony, 0,45-0,5 víz-cement tényezőjű be-
ton bedolgozása igencsak idő- és munkaigényes, ami ellentétben áll a 
gyors sorozatgyártás érdekével. Egy általam tervezett szennyvízátemelő 
kivitelezése során a helyszínen végzett Schmidt-kalapácsos mérés alkal-
mával C20-22 értéket mértem C30/37 műbizonylat mellett. 

A gyártási technológia is befolyásolja az elkészült cső minőségét. 
Vibrációs technológia során a beton a nehézségi erő hatására tömörödik. 
A pörgetett technológiával való gyártás során a tömörítőerőt kezdetben 
a centrifugális erő képviseli, mely a sebesség négyzetével arányos. Ké-
sőbb, mikor a sablon tele van betonnal, a cső felfüggesztési élénél fellé-
pő mángorló hatás is érvényesül, mely kiváló tömörödést biztosít. 

Az átemelők létesítése során a ki- és bevezető csövek helyét általában 
koronafúróval fúrják ki. Néhány átemelőakna kivitelezése során sikerült 
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A 2018. évben jubileumi, 20. Informatikai 
Konferenciát szerveztünk, erre Mosonmagyaró-

váron került sor, támogató házigazdája az Aqua 
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ezeket megvizsgálni, ebből mutatok be a következőkben néhány pél-
dát. A 8. ábra egy betoncsőből koronafúróval kivágott mintát mutat. 
Jól látható egy hosszúkás zárvány cementlerakódással, valamint a felü-
leten kipergett apró kavicsok helyei. Ezen jelek a betoncső gyártáskori 
hiányosságaira utalnak – nem megfelelő tömörítést valószínűsítenek. A 
nagy zárványok az elvárt betonminőséghez képest nagyobb víz-cement 
hányadot jeleznek. A csövön elvégzett Schmidt-kalapácsos vizsgálat 
C20 szilárdságot mutatott, ami alátámasztja a képen látható hibák meg-
alapozottságát.    

A 9. ábra egy betoncsőből koronafúróval kivágott mintát mutat. Jól 
látható, hogy a vágási felület sima, apró kavicsok kipörgése, zárványok 
nem láthatók, vagyis egy jól bedolgozott, jó technológiával készült be-
toncsőből származik a minta. Ez nagy szilárdságra utal, így a vízbehato-
lással szemben, ezáltal pedig a betonkorrózióval szemben is megfelelő 
ellenállást képvisel. A csövön elvégzett Schmidt-kalapácsos vizsgálat 
C40 szilárdságot mutatott.     

Összefoglalás
Az előzőkben bemutatásra kerültek a csatornahálózatban lezajló azon 
folyamatok, melyek a szennyvíz kéntartalma körül zajlanak le. Rövid 
tartózkodási idő esetén a káros folyamatok nem indulnak be, de hosszú, 
oxigéntől elzárt nyomócsöveknél annál inkább. Ezen jelenségek főként 
a kistelepülések szennyvízelvezetésének velejárói. Megállapításra került, 
hogy a betonkorrózióval szembeni ellenállás és a beton szilárdsága között 
arányos kapcsolat áll fenn, valamint a beton szilárdságát a szennyvízelve-
zetésben nemcsak statikai, hanem vízzárósági okok is indokolják. A né-
met DWA-M168 irányelv azon ajánlását, hogy pH<4 esetén csak megfelelő 
bevonatos csövek és műtárgyak kerülhessenek kapcsolatba a szennyvíz 
víz- és légterével, célszerű lenne hazánkban is előírni. Ugyanakkor a bevo-
natokkal-bélelésekkel kapcsolatban a tervezőknek és az üzemeltetőknek 
is megfelelő ismeretekkel kellene rendelkezniük a helyes bélelési módszer 
kiválasztása érdekében, amit jelen cikk is próbál elősegíteni. 

7. ábra: Egy szennyvízátemelő 
ÜPE-bélelése (a szerző felvétele)

8. ábra: Egy szennyvízátemelő 
ÜPE-bélelése (a szerző felvétele)

9. ábra: Egy szennyvízátemelő 
ÜPE-bélelése (a szerző felvétele)


