
Csőhálózat élettartamával  
kapcsolatos kérdések 

Vojtilla László Zoltán  
MHT Vízellátási Szakosztály 



Tartalom 

• Jó műszaki állapot  -  jó vízbiztonság 

• Adottságok, külföldi és itthoni kép 

• Élettartam – felújítási ráta 

• Hátralévő élettartam alapján történő tervezés 

• Élettartam növelés lehetőségei 

• Rövid szakaszú rekonstrukciók  

• Bekötő vezetékek kezelése 

• NO DIG technológiák  

• Jó prioritás hatása a működtetés költségeire 

• Összefoglalás, rövid üzenettel 

 

 



Bevezető gondolatok 

• A jó műszaki állapot elérése, megtartása alapvető cél 
(vízbiztonság, szünetmentes ellátás, elégedett 
fogyasztók, …) 

• A legnagyobb érték a csőhálózat (elektronika, 
vízgépészet, vezérlés, építmények többszörösét adja), 
és a legkevésbé van szem előtt 

• Szűkebb pénzügyi források – precízebb, aprólékosabb 
tervezés 

• „A legfájósabb fogakat csináltassuk meg először” – 
de hogyan találjuk meg azokat? 

 

 



Adottságok, peremfeltételek 

• A települések fejlődését követő csőhálózatok (belváros, 
ipari létesítmények, külváros, belterületek bővítése), 
sokszor utólag nőttek össze a kisebb terjedelmű 
csőhálózatok. 

• Egyben, egyszerre lecserélni egy hatékonyabb, logikailag 
jobb hálózatra nem lehet (kivétel a dózeres városrendezést) 

• Túlméretezés – alulméretezés, csőanyagok és csatlakozási 
méretek sokfélesége 

• Minden kornak volt egy „divatos” csőanyaga (lemezgrafitos 
öv., acél, azbesztcement, PVC, KPE és gömbgrafitos öv.) 

• Külső hatások elleni védelem hiányosságai (Korrozív talaj, 
rezgések, gépi földmunkák, utólagos bekötési megfúrások) 



Adottságok 

• Ésszerű korrekciókkal, „örök időkre” meg kell tartani 

a meglévő ivóvízellátó csőhálózatokat 

• A természetes elhasználódás és a rekonstrukció 

versenyfutása nem kiegyenlített 

• Rekonstrukció igénye (ami többlet minőséget, 

kapacitást vagy minőséget ad a puszta felújítástól, 

azaz az elhasználódott csőhálózat eredeti állapotának 

helyreállításától) 

 

 



Rekonstrukció kihívásai külföldön 

• Mindenütt komoly kihívás a csőhálózati 
rekonstrukció, minél korábban indult a közművesítés, 
annál több a felhalmozódott feladat 

• Pótlólagos, közmű felújításra szánt adók (USA egyes 
államai, Hong Kong, D-K Ázsia néhány állama) 

• Hosszú lejáratú, 33 éves hitelek (Hollandia) 

• 50 éves rekonstrukciós tervezés (Németország 
néhány városa, Stuttgart, Hamburg, …) 

• A minőség tisztelete: Nyugat- és Kelet-Berlin 
csőhálózata egyidős, de 4x csőtörés és szivárgás 



Rekonstrukció kihívásai itthon 

• Azbesztcement csövek problémái (40 % feletti 
részesedés, rideg, gyengülő szilárdságú, a 
betonkorrózió kiszabadíthatja az azbesztrostokat) 

• Gyenge minőségű csőanyagok, trehány kivitelezői 
munkavégzés miatt túl korai tönkremenetel 
(„szocialista minőség”) 

• Forráshiány, kizárólag felújításra nincs pályázat  

• Útépítés – felújítás nehezen kiszámítható 
ütemezéssel 

 

 



Élettartam – felújítási ráta 

• Fordított arányosság jellemzi: 

 

 

 

 

 

 

• Az 1 év garantálható élettartamra eső ráfordítás 
szerint célszerű csőanyagot választani 

 

Élettartam (év) Szükséges arány (%/év)

100 1

33 3

500 0,2



Hátralévő élettartam 

• A jövő szempontjából nem a csövek kora fontos, 
hanem az, hogy mennyi időt tud - elfogadható 
színvonalon – még működőképes maradni 

• A kor és csőanyag szerinti vagyonleltárt ki kellene 
egészíteni egy becsült hátralévő élettartam adatsorral 

• Az alsó határ 3 vagy 5 év legyen ( ne nulla) 

• Az éves elvégzett rekonstrukciók és egyéb 
intézkedések eredménye az egyes csővezetékek 
hátralévő élettartamainak súlyozott átlagaival mérhető 

 



Élettartam megítélése az ún. 
„fürdőkád-görbe” alapján 

Hiba (db/év) 

 

 

 

 

 

 

                                                                           idő (év) 



Hátralévő élettartam csökkenés okai 

• Kivitelezési hibák következményei (szakszerűtlen 
szerelés, ágyazat készítés, tömörítés, nyomáspróba: 
műa. csövek élettartamát felezheti) 

• Üzemeltetési hibák (szivattyú indítás leállítás, 
hirtelen zárás, a víz kezeletlen korróziós hajlama, 
hanyag földmunka hibaelhárítás esetén, stb.) 

• Külső hatások (erős forgalmi terhelés, kátyús út, 
kóboráram, korrozívvá vált talaj, idegen mélyépítés 
közelsége, faültetés a cső fölé, stb.) 



Hátralévő élettartam növelés 
lehetőségei a  meglévő hálózatokban 

• Belső korrózió csökkentése (pl. lúg adagolás) 

• Külső terhelések, behatások kiszűrése 

• Nyomáscsökkentés („nyomás management”) 

• Nyomásingadozások „kivasalása” (teli/üres 
víztárolók, szivattyú szabályozás) 

• Üzemeltetési hibák elkerülése és a lehetőségek 
hasznosítása (pH szabályozás, vezetékkímélő tolózár 
működtetés, rugalmas csőkapcsolat hibajavításnál) 

• Stabil talajviszonyokat biztosító hibaelhárítás (réteges 
tömörítés, talajjavító anyagok felhasználása) 

 

 



Rövid szakaszú rekonstrukció 
lehetőségei a hátralévő élettartamnál 

• Általában teljes utcahosszú rekonstrukciót végzünk, 
holott nem egyformán van elhasználva a teljes 
vezetékhossz 

• A jobban vagy kevésbé igénybe vett szakaszok 
hátralévő élettartama eltér egymástól, érdemes 
meggondolni a szakaszokra bontott rekonstrukciót 

• Lejtős terepen a mélyebben fekvő, az erősebb 
forgalmú, a vékonyabban takart, a nyomásfokozóhoz 
közelebbi szakaszok előre ütemezhetők 

• Csőtörés esetén hosszabb (legalább 15-18?), méteres 
szakasz cseréje 

 



Élettartam szempontjai új vezetékek 
építés, vagy teljes csere esetén 

• A leghosszabb élettartamú csőanyagok kiválasztása 
(a fektetési körülményektől és az átmérőktől függően 
más-más anyagfajta lehet optimális) 

• A korróziós bevonaton kívül mechanikai védelmet 
adó külön bevonat előnyben részesítése (pl. PP réteg) 

• Szigorú minőségbiztosítás, folyamatos képzés a 
munkaterületen 

• A cső körüli, körkörös zóna jelentősége („az igazság 
odaát, a csőfalon kívül van”) 



A csőágyazat és a cső melletti zóna 
szerepe az élettartamban 

• Kedvező pH értéket ad, a függőleges talajterhelés jó 
részét átveszi, megvéd az idegen kotrógépektől 

• Ne kerülhessenek éles szemcsék, pontszerű 
túlterhelést okozó kő vagy betondarabok a cső 
falához 

• Korszerű ágyazat kialakítások (adalékok injektálása, 
cementhabarccsal feltölteni az ágyazat szintjét, stb.) 

• Jó tapasztalat a külső védőbetonról (Miskolc NA 425, 
105 éves tokos acélcső még most is üzemel) 



Megerősített csőágyazat 

 



Bekötő vezetékek esete 

• A hálózat hosszából 20-25 % a részesedésük, azonban 
a felásással járó meghibásodások 75-80 %-át adják 

• Gyakran célszerű a gerincvezetéktől függetlenül 
kicserélni 

• Két, egymással szemben lévő ingatlan bekötő 
vezetékei mindent kereszteznek (csatornák, 
csővezetékek, kábelek, járdák és úttestek) 

• Hosszhoz képest sok a csőkötés rajtuk a megfúró 
idomtól a vízmérőkig 

• Nagy a kézi földmunka igénye a cserének 

• Hogyan lehet ezt hatékonyan megoldani? 

 



Bekötő vezetékek térbeli 
elhelyezkedése 

  



Bekötő vezetékek hatékony cseréje 

Egy innovatív megoldás:  

 

 

 

 

 

 

 

 

A régi csövet kitolja a talajból, az újat pedig a helyére húzza  



NO-DIG technológiák megítélése 

• Ma már elterjedt, kiforrott technológiák 
versengenek 



A látható felszín és az eltakart mély 

  



Korlátozott munkafeltételek a 
csőrekonstrukciónál 

  



A kiásással járó és a NO-DIG 
technológiák  

• Közös nevező a hátralévő élettartam egy évére eső 
ráfordítása 

• A kiásással végzett csőcsere több korrekciós 
lehetőséget ad, de drágább és gyakoribb a kivitelezői 
hiba 

• NO-DIG rekonstrukciók az előzetesen várttól 
hosszabb élettartamúak, de még nem zárkóztak fel a 
csőcserékhez, viszont olcsóbb és ritkább a kivitelezési 
hiba 



Prioritás lehetséges szempontjai 
csőrekonstrukciók esetében 

• A hátralévő élettartamra gyakorolt hatás  

• Rövid szakaszú rekonstrukciók létjogosultsága 

• Bekötő vezetékek előre sorolása 

• NO-DIG lehetőségeinek a vizsgálata 

• A rekonstrukciók egy évre eső ráfordítása 
(útépítéshez való alkalmazkodás lehetőségei is) 

• Működési költségekre gyakorolt hatás 

• Diagnosztika és hiba statisztika eredményei 

• Elkerülhető károk és többletköltségek 

• Vízbiztonsági terv, stb. 

 

 



A jól sikerült prioritási sor hatása a 
működési költségekre 



Záró gondolatok 

• Az ivóvízellátó csőhálózat elfogadható szintű 
állapotának megtartása alapvető követelmény 

• Az elvégzett munka tervezéséhez és az eredményesség 
megítéléséhez jó támpontot ad a hátralévő élettartam 
vizsgálata 

• A hátralévő élettartamra a rekonstrukció minősége 
mellett az üzemeltetés és a karbantartás is hatással bír 

• A rekonstrukciós feladatok kiválasztása és a 
technológia meghatározása komplex szemléletet 
igényel 

 

 



  

 Köszönöm az aktív és megtisztelő figyelmet! 


