
MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA 

 
Műanyagok a szennyvíz és a csapadékvíz elvezetésében 

 
A csatornarendszerekben ma már teljesen elfogadott a műanyag csövek alkalmazása, de 
az aknákat változatlanul betonból készítik. A jövő útja azonban itt is a műanyagoké. A 
csapadékvízzel viszont nem célszerű a csatornarendszert megterhelni, hanem lehetőség 
szerint a helyszínen kell azt fokozatosan a talajba szivárogtatni. Ezt műanyag 
szivárgótestekkel kiépített, földdel fedett szikkasztórendszerekkel lehet megvalósítani. 
Mindkét esetben gondosan kell megtervezni és beépíteni a műanyag elemeket, hogy azok 
maximálisan eleget tegyenek feladatuknak. 
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Műanyag akna a csatornahálózatban 

A csatornarendszerekben ma már természetes a műanyag csövek alkalmazása, de 
az ellenőrző aknákat ma is többnyire betonból készítik. Általános hiedelem, hogy ezek 
kellően tömörek, és beépítés után semmiféle karbantartást, költséget nem igényelnek. 
Egy független német vízgazdálkodási intézmény (Deutsche Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, DWA), amely rendszeresen ellenőrzi a 
németországi csatornahálózatot, ezzel szemben megállapította, hogy a betonaknák 
20%-a rövidebb-hosszabb időn belül javításra szorul. Jellegzetes hiba a szivárgás, a 
hágcsó rossz állapota, a csatornafedelek elmozdulása. A intézmény megállapította, 
hogy ezeknek a hibáknak a száma évről-évre növekszik. A műanyag-feldolgozó ipar 
kifejlesztett egy olyan műanyag elemekből álló csatornarendszert, amelyben igyekeztek 
kiküszöbölni a hagyományos rendszerek gyenge pontjait. A műanyag csatornarend-
szernek része a műanyag akna is. 

A csatornafedél okozta gondok 

Az úttesten a forgalom dinamikus függőleges és vízszintes irányú erőhatásai, a 
beszivárgó víz megfagyása/megolvadása következtében az akna felső széle és a csa-
tornafedél közötti rést kitöltő habarcs megrepedezik, kitöredezik; ilyenkor a fedél az 
úttest szintje alá süllyed. Más esetekben az úttest alépítménye süllyed meg, ilyenkor a 
csatornafedél kiemelkedik az úttest szintjéből. Mindkét állapot erősen zavarja a gépko-
csivezetőket és erősen koptatja a járműveket. A műanyag akna beépítésekor annak 
felső része köré öntöttvas vagy betonkoszorút építenek a talajba, amely felveszi a köz-
lekedés okozta terhelés legnagyobb részét. Magát a műanyag csatornafedelet pedig 



nem az aknára helyezik, hanem beépítik az úttestbe. Ilyen módon az az úttesttel együtt 
mozog, és szintje azonos marad az úttest szintjével. Az akna sem a terhelést felvevő 
koszorúval, sem az „úszó” aknafedéllel nem érintkezik közvetlenül.  

A korrózió 
A hagyományos aknák második leggyakoribb hibáját a korrózió okozza. A kémi-

ai, elektrokémiai és mikrobiológiai folyamatok tönkreteszik mind a fémből, mind a 
betonból gyártott aknákat. A savak, a zsírok és olajok kioldják a betonból a kalcium-
vegyületeket, feldurvul az akna belső felülete, ami rontja az áramlási teljesítményt. 
Súlyosabb károkat okoznak a kénsavat termelő baktériumok. A csatornarendszerben 
leülepedő szulfátokat a baktériumok szulfidokká redukálják, ezek illékony vegyületei-
ből elemi kén válik ki a csatornarendszer víztükör feletti felületein. További bakteoro-
lógiai folyamatok révén kénsav keletkezik, amely akár pH 1-ig savanyítja a betonfelü-
letet, és a teljes aknafelületet tönkreteszi. A vízzel való takarékoskodás a közelmúltban 
töményebbé tette a szennyvizeket, az egyre kevésbé lejtő csatornákban pedig megnőtt 
a szennyvíz tartózkodási ideje, ami a kénsavas korróziót is felerősítette.  

Megoldás lehet a kénsavnak ellenálló műanyag elemek alkalmazása. Ezek alap-
anyagát gondosan kell kiválasztani. Ilyen alapanyag a polipropilén, amely vegyszerál-
ló, 20 °C-on is ütésálló, de rövid ideig a 90 °C-os hőmérsékletet is elviseli. A műanyag 
aknákat úgy kell kialakítani, hogy a közlekedésből eredő terhelést el tudják viselni. 
Ezért megfelelően merevíteni kell őket. A műanyag aknák elsősorban a korrozív vegy-
ipari és élelmiszeripari szennyvizek elvezetésében lehetnek hasznosak, de a lakossági 
szennyvízhálózatban is jó szolgálatot tehetnek.  

Követelmények  
A prEN 13598-2 jelű európai szabványjavaslatban az aknák gyűrűmerevségét 

minimálisan 2,0 kN/m2-ben határozták meg. Egy nürnbergi szakhatóság (Landesge-
werbeanstalt, LGA) a Rehau cég Awaschacht márkanevű aknáját 60 t terhelésig 
vizsgálta. A legnagyobb terhelés mellett az akna legjobban igénybe vett kónuszos része 
csak 1% alakváltozást mutatott. Ezt az akna kiöblösödő részének külső felületén kiala-
kított, függőleges és vízszintes bordákból álló hálószerű merevítéssel érték el. Az akna 
alapanyaga tiszta, töltőanyagmentes polipropilén. További vizsgálata alapján várható 
élettartamát 100 évre becsülték. Az eredmények más alapanyagból készített aknára 
nem vonatkoztathatók.  

Biztosítás a felúszás ellen 
A betonaknák már 1 m belső átmérővel is elég nehezek ahhoz, hogy a talajvíz ne 

tudja felnyomni őket. A műanyag aknákat azonban meg kell védeni a felúszástól. A 
rájuk ható felhajtó erőt a köréjük szórt beágyazó föld ellensúlyozza. A külső bordázat 
ebben is szerepet kap, mert bépülése a jól ledöngölt talajba és a talajjal való súrlódás 
megakadályozza az akna függőleges irányú elmozdulását. Az akna és a hozzásimuló 
föld tömegének súlya általában elegendő a felhajtó erő kiegyenlítésére. Szükség esetén 
azonban egy kiszélesedő fenéklemezzel lehet az ellenállást növelni. 

 



Egyszerű szállítás és beépítés 
A műanyag aknák előnyei nem csak a használat során, hanem már a beépítéskor 

is jelentősek. Sűrűn beépített városi terepen nehéz az aknák beépítéséhez szükséges 
mély gödröt kiásni. Ilyenkor nagy előny a műanyag aknák könnyű kezelése, kisebb 
külső átmérője. De tágas terepen, természetvédelmi területen is kényelmesebb a beton-
aknáknál legalább 95%-kal könnyebb – átlagosan 50 kg-os – műanyag aknák szállítá-
sa, amelyeket két ember is a beépítés helyére tud vinni. Nincs szükség építőipari gé-
pekre, és a beépítés időtartama is erősen csökken. A könnyű elem a már meglévő csa-
tornacsőre egyszerűen rátolható; elmarad a csatlakozócsővel való kiegyenlítés fáradsá-
gos munkája. Mély üregbe is gond nélkül leereszthető az akna a PP DN 1000 típusú 
termék külső falán kialakított beakasztófül segítségével. 

A tömítőgyűrű felvitele kicsi nehezebb, mint a betonaknánál, mert a műanyag 
aknán ezt egy tömítőhoronyba kell bepattintani. Ennek előnye, hogy a tömítőgyűrűt 
nem éri külön terhelés, és elcsúszás ellen is biztosítva van.  

A magasság beállítása 

Ha a műanyag aknának már valamennyi elemét csatlakoztatták a csatornarend-
szerhez és szakszerűen körülvették jól ledöngölt földdel, be kell állítani a magasságát. 
A különböző műanyagrendszereknél ezt eltérő módon végezhetik el. Az Awaschacht 
PP DN 1000 típusú akna kónuszos részének belépőszakasza 25 cm hosszúságban cm-
es lépésekben megrövidíthető. Ezért a betonaknáknál használt kiegyenlítő gyűrű nélkül 
beállítható a szükséges magasság. Más műanyag aknákhoz kiegyenlítő gyűrűk és te-
leszkópos építőelemek kombinációját alkalmazzák. A magasság beállításának különfé-
le módjai mellett valamennyi műanyag akna közúti terhelését nem az akna, hanem a 
körülötte levő talaj veszi fel és oszlatja el.  

További előnye a műanyag aknáknak, hogy világos színűek, ami az akna felül-
vizsgálatát és karbantartását is megkönnyíti.  

Földdel fedett csapadékszikkasztók műanyag elemekből 

A csapadékvíz számos helyen egyszerűen bejut a szennyvízcsatornába, sok he-
lyen pedig egy másodlagos csatornarendszert építenek ki elvezetésére. A vizet mindkét 
esetben valamilyen tóba vagy folyóba vezetik. Ilyen módon a csapadék egyrészt nem 
ott áztatja meg a talajt, ahol lehullott, másrészt erősen megterheli a csatornahálózatot, 
esetleg a szennyvíztisztítót is. Újabban azt tartják kívánatosnak, hogy a csapadékvizet 
helyi szikkasztótelepekre vezessék, ahol lassan beszivárog a talajba, növeli a környeze-
te talajvízszintjét és öntözi az ott élő növényzetet.  

A szikkasztásra vonatkozó német ATV-DVWK A 138 jelű ágazati szabvány sze-
rint szikkasztóként szolgálhat egy erre alkalmas szabad felület, mocsaras terület, árok-
rendszer, perforált csőrendszer vagy szivárgótestekből felépített létesítmény. Hogy me-
lyiket alkalmazzák, az függ a helyi adottságoktól, a csapadékmennyiségtől, a talajvíz-
szinttől és a talaj vízelnyelő képességétől.  



A perforált csöves szikkasztórendszerek továbbfejlesztésének tekinthetők azok a 
létesítmények, amelyekben műanyagból fúvott nagyméretű, négyszögletű (élhosszú-
ságuk legtöbbször 40–120 cm), perforált falú üreges testeket halmoznak – általában 
egy földbe ásott gödörben– több rétegben egymásra. Alapanyaguk általában a talajvíz-
zel szemben közömbös és újrahasznosítható PP. Az elemekbe bevezetett csapadékvíz 
folyamatosan szivárog be az alattuk lévő talajba. Egyes típusokat előre összeépített 
modulok formájában szállítanak a helyszínre, másokat a helyszínen állítanak össze 
oldalsó és közbülső elemekből. Az egyes szivárgótesteket csőelemek kötik össze egy-
mással. Az elemek összeállítása után a kiásott gödröt földdel töltik fel, és tetejét is 
földdel fedhetik. Az eliszaposodás ellen a műanyaghalmot szűrő hatású anyaggal ve-
szik körül, amely visszatartja a finom talajrészecskéket. A létesítmény akár egy közle-
kedési felület alá is építhető, ami különösen városi környezetben jön jól. 

A műanyag elemekből felépített szikkasztónak számos előnye van. Teljes térfo-
gatának 95%-a tölthető meg vízzel. (A kvarchomok térfogatának legfeljebb 28–35%-
ának megfelelő vízmennyiséget képes felvenni). Műanyag szivárgóelemek lefektetése-
kor azonos térfogatú víz befogadásához tehát kevesebb földet kell kiásni. A műanyag 
elemek könnyűek, ezért szállításuk, mozgatásuk egyszerűbb. Fektetésük módja és ma-
gassága mindenkor hozzáilleszthető a helyi viszonyokhoz. Egyes rendszerek ellenőr-
ző-csatornát vagy aknát is tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a szikkasztó tisztítá-
sát és állapotának megtekintését.  

A szikkasztó terhelhetősége 
A műanyag szivárgótestekből felépített és földbe süllyesztett szikkasztók létesíté-

sekor a legfontosabb kérdés, hogy milyen mértékben terhelhetők ezek. A különböző 
gyártók különféle módon jellemzik termékeiket. Egyesek a megengedhető legnagyobb 
függőleges feszültséget (σv,max) adják meg, mások a műanyag elemekre felhalmozható 
talajréteg vastagságát korlátozzák (Ümax). A gyártók adatai a következő tartományban 
váltakoznak:  

– σv,max = 85–147 kN/m2, 
– Ümax = 4,0–7,0 m, 
– nmax = 4–8 réteg rakható egymásra. 
Rendszerint megszabják azt is, hogy milyen vastag földréteggel kell az elemeket 

befedni, ha felettük közlekedési út vezet. Ez erős közlekedés mellett >80 cm, néha 45–
120 cm közötti érték.  

A gyártók adataiból általában nem derül ki, hogy mekkora vízszintes terhelést vi-
selnek el a szivárgóelemek. Többnyire előírják, hogy a földmunkáknál szokásos mó-
don kell az üreget feltölteni és tömöríteni, és mindig földdel mint töltőanyaggal szá-
molnak.  

Az 1. ábra egy kész szikkasztó keresztmetszetét ábrázolja, amelyen be vannak 
jelölve a várható terhelések. Ezek a következők  

– a talajfelszínre ható függőleges irányú felületi terhelés (erős tehergépjármű-
forgalom esetén pl. pv = 33 kN/m2), 

 



– a műanyag szivárgóelemekre halmozott földrétegből súlyából származó terhe-
lés, σbg = γB x Ü, ahol γB a talaj fajsúlya, Ü a földréteg magassága, 

– a föld vízszintes nyomása azonos az aktív földnyomás okozta feszültséggel 
(eah, g+p). 

 

 

talajfelszín 
T = gödörmélység 
Ü = takaró földréteg 
magassága 
ϒB = a talaj fajsúlya

1. ábra Egy műanyag szivárgóelemekkel épített szikkasztó keresztmetszete  
és a várható terhelések 

 
 
Ha abból indulnak ki, hogy a feltöltés magassága, Ü = 4–7 m, akkor a σv értéke 

88–154 kN/m2, a földnyomás okozta feszültség pedig, eagh = 27–46 kN/m2.  
Az utóbbi feszültséget növelheti a föld tömörítéséből származó feszültség és a 

különböző magasságban folyadékot tartalmazó szivárgóelemek vízszintes nyomása. 
Figyelembe kell venni azt is, hogy a műanyag elemekre a felsorolt terhelések egész 
élettartamuk alatt folyamatosan hatnak. Általában a geoműanyagok hasznos élettarta-
mát 60 évre becsülik, de ismeretes, hogy ez idő alatt jelentős kúszást szenvednek, ami 
arra utal, hogy ún. tartós szilárdságuk elmarad a laboratóriumban rövid időtartamú 
igénybevétel mellett mért szilárdságnak. Arra is kell számítani, hogy a műanyagok 
szilárdsága függ a környezeti hőmérséklettől, és a földbe fektetett szivárgóelemek 
nyomásállósága csökken, ha a beléjük vezetett csapadékvíz hőmérséklete sokkal ma-
gasabb, mint az őket körülvevő talajé. 

A szivárgótestek terhelhetőségére megadott hiányos adatok miatt nagyon nehéz 
dolga van a tervezőnek, amikor ki kell számítania egy rendszer biztonságos állóképes-
ségét, vagy azt, hogy egy másik gyártó termékeivel milyen körülmények között kap 
egyenértékű szikkasztórendszert. Emiatt már többször érte kellemetlen meglepetés a 
beruházót, mert egy versenytárs olcsóbb ajánlata miatt a deformálódásnak kevésbé 
ellenálló típust választott a megbízhatóbb és ellenállóbb típus helyett. A növekedő 



meghibásodások nyomán egyre nagyobb az igény arra, hogy összehasonlítható minő-
ségi jellemzőket vezessenek be a szivárgótestekre.  

Néhány kudarc története 

Egy világszerte tevékenykedő konszern 2002–2004 között központi telephelyén 
több irodaépületet emelt lapos tetővel, és a közöttük levő térségeken két föld alatti 
szikkasztót létesített műanyag szivárgóelemekkel. A „nyugati” szikkasztóban öt réteg-
ben rakták egymásra a műanyag elemeket, amelyek 10 m x 5 m alapterületet foglaltak 
el, és magasságuk összesen 2,25 m-t tett ki. A 6,5 m mély gödröt egy természetes lejtő 
talajából ásták ki. A talajfeltöltéshez és a 4,5 m magas fedéshez kvarchomokot hasz-
náltak, amelyet rétegekben vittek be, és rétegenként tömörítettek. A következő nyáron, 
mintegy nyolc hónappal a szikkasztó elkészülte után hirtelen körkörösen kb. 1 m mé-
lyen besüllyedt a talaj a szikkasztó felett. Kiásás után kiderült, hogy valamennyi fel-
halmozott szivárgótest függőleges irányban összelapult, a halmaz eredeti magassága 
1,0–1,3 m-re csökkent. A gyártó adatai szerint az elemeknek függőleges irányban tar-
tósan σv = 136 kN/m2 feszültséget kellett volna elviselniük. A rájuk terített 4,25 m 
kvarchomok csak 89 kN/m2-rel terhelte őket. Számos különböző körülmények között 
végzett laboratóriumi vizsgálat során kiderült, hogy a legnagyobb nyomószilárdságot 
(179 kN/m2) oldalról beágyazott kettős modulon mérték 10 °C környezeti hőmérsékle-
ten, rövid időtartamú terhelés mellett. Hosszú időtartamú terheléssel azonos körülmé-
nyek között már csak 70 kN/m2 értéket kaptak, amely alig több, mint a fele a gyártó 
által szavatolt értéknek, és kevesebb mint a műanyag testekre nehezedő kvarchomok 
terhelése. A vizsgálati eredmények azt igazolták, hogy a szivárgótestek függőleges 
nyomásállósága már eredetileg sem volt kielégítő.  

Mivel az összeomlás csak a szikkasztó elkészülte után nyolc hónappal követke-
zett be, feltételezték, hogy a kúszás mellett más jelenség is hozzájárult a tönkremene-
telhez. A beroskadás előtt rövid idővel erős zivatar volt a környéken. Feltehető hogy a 
nyári melegben felhevült tetőkről és utakról meleg víz folyt a szikkasztóba, ami tovább 
gyengítette a rendszert. 

Ugyanebben az időszakban a „keleti” szikkasztóban hasonló jelenségek játszód-
tak le. A két szikkasztó építésekor nem a tervező által kiválasztott elemeket vásárolták 
meg, hanem egy „kedvezőbb” ajánlat mellett döntöttek. A szikkasztókat újra ki kellett 
ásni és teljesen újra kellett építeni. Ez összesen 600 ezer EUR-ba került. 

Egy másik helyen 24 m x 9 m alapterületen két rétegben építettek össze műanyag 
szivárgóelemeket, és ezeket 3 m magas földréteggel fedték le. Néhány hónap után itt is 
repedéseket, kisebb megsüllyedéseket észleltek. A kiásás után azt látták, hogy a derék-
szögű elemek egyik irányban megdőltek, keresztmetszetük rombusz alakúvá változott. 
Feltételezik,. hogy ezeknél a keresztirányú szilárdság volt kisebb a szükségesnél. Itt is 
„olcsóbb” változatot építettek be az eredetileg ajánlott műanyag elemek helyett. 

Az eddigi tapasztalatok arra utalnak, hogy a műanyag szivárgóelemek alkalma-
zása csapadékszikkasztókban műszakilag indokolt, jó ötlet. Tervezéskor azonban na-

 



gyon gondosan kell eljárni, meg kell győződni arról, hogy a kiválasztott elemek tartó-
san is elviselik a várható igénybevételt.  

Összeállította: Pál Károlyné 
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