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• 2017. szeptember 22. Dugulás a 45 

éves, 75/50 cm-es szennyvíz főgyűjtő 

csatornán (napi 10 ezer m3 szennyvíz, 

6-8 m mélység!)

• Dugulást a csatorna részleges 

beszakadása okozta.
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Talajvíz, homokos talaj, sérült csatorna: mélyépítő 

mérnökök rémálma
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• Önkormányzat és üzemeltető megkezdi az 

érintett szakasz kiváltásának előkészítését:

o Város közlekedésének legfontosabb része

o Talajvízszint süllyesztés miatt jelentős károk (közmű, 

út, épület) a környezetben

o A talajvíz, a mélység és a talajszerkezet miatt a 

várható kivitelezési idő 10-12 hónap

o Legalább 4 sávos út helyreállítás

o Nagyon magas beruházási költség

o Jelentős felkészültség kell a kivitelezőtől az építési 

körülmények miatt
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Üzemeltető javaslata: kitakarás nélkül történő felújítás

• Időben töredéke a kivitelezés

• Nem kell utat bontani

• Nincs talajvízszint süllyesztés, járulékos károk nem keletkeznek

• Nincs szükség a nagyon drága dúcolásra

• Közlekedés folyamatosan biztosítható

• A hagyományos nyílt árkos építési megoldáshoz képest a járulékos 

költségeket is figyelembe véve kb. 80 %-al kevesebbe kerül.

• Egyetlen hátrány: ideiglenes megoldás kell a napi 10 ezer m3 

szennyvíz ártalommentes továbbításához.



• Önkormányzat a szükséges feltételek (döntő 

befolyás, árbevétel) vizsgálata után megbízta 

üzemeltetőt a feladattal, in-house eljárás 

keretében (szigorú feltételekkel!).

• Anyagbeszerzés, feltételek:

o A mélységhez és talajszerkezethez szükséges 

statikai állékonyság biztosítása

o Teljes vízzárás talajvíz nyomás esetén is

o A csatorna keresztmetszete maximum 4 %-al

csökkenhet (szállítóképesség fenntartása)

o Szulfát állóság

o Minimum 50 év élettartam

o Ár, szállítási- és fizetési feltételek
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Az általunk kiválasztott anyag beépítéséhez megfelelő 

alvállalkozó kiválasztása és bevonása: 

• A közlekedés fenntartásához 

a meghatározott ütemterv 

biztosítása a keletkező 

szennyvíz ideiglenes 

átemelésével együtt

• 24 órás munkavégzés

• Garanciális vállalások

• Ár és fizetési feltételek



Munkavégzés helye feletti közlekedés, a 

szennyvíz ideiglenes továbbítása mellett
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A felújított csatorna: állékonyság (statika) és vízzáróság 

szempontjából is a várható élettartam 80-100 év.

Kivitelezési idő: 2018. november 13 – december 3.
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Érdekességek:
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• Rendkívül pontos, feszített ütemterv 

(közlekedés, technológia, csapadék)

• Napi takarítás, folyamatosan 

rendezett, tiszta munkaterület

• Anyaggyártó minőségi követelménye: 

ellenőrzött, 72 órán belüli 

felhasználás

• Munkavédelmi követelmények, 

magas szintű egészségvédelem

• Automatikus garanciális folyamatok
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Konklúzió:

 Nem az a jó szakember, aki a legjobb műszaki

megoldást megvalósítja. Az a jó szakember, aki a

rendelkezésre álló pénzből, az összes érintett fél

érdekeinek figyelembevételével, a legjobb műszaki

megoldást adja.

 Ne a megszokott sablonok mentén végezzük a

feladatokat. Használjuk ki korunk és a térség

innovatív technológiáit, megoldásait!


