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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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Az Informatikai Bizottság havi rendszerességgel 
és teljes létszámú meghívással tartotta üléseit 
2018-ban. Jelenleg 25 fő tagja a bizottságnak, 
az üléseken való részvétel az előző évihez ha-
sonló volt. 

Az üléseken nem részt vevő tagok e-mailben 
tartották a kapcsolatot a bizottsággal, és javasla-
taikat, hozzászólásaikat elküldték a felvetett té-
mával kapcsolatban. A bizottsági ülések mellett 
eseti jelleggel e-mailben is konzultáltak a tagok. 
Az év kiemelt témái a GDPR, az e-ügyintézés, a 
MEKH FEV és a NAV online számlaküldés voltak. 
Bizottsági ülés keretében tartott szakmai napon 
kerültek bemutatásra az Intalion Kft. szoftverro-
bot- és alkalmazásintegrációs megoldásai.

A 2018. évben jubileumi, 20. Informatikai 
Konferenciát szerveztünk, erre Mosonmagyaró-

váron került sor, támogató házigazdája az Aqua 
Szolgáltató Kft. volt. A szakmai előadások témái 
a GDPR adatvédelmi törvényre való felkészü-
lés segítése, az e-ügyfélszolgálati megoldások 
bemutatása és az Ügyfélkapu – Hivatali Kapu – 
Cégkapu kérdéskörének kitárgyalása voltak.

A 2018. évben is aktuális volt a legtöbb vízi-
közmű-szolgáltatónál a számlázási rendszerek 
megújító auditja. A bizottság tagjai rendsze-
resen megosztották a tapasztalatokat egymás 
között, ez is hozzájárult a gördülékeny, sikeres 
auditokhoz.

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)


