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A nézet, mely szerint természeti erőforrásaink nem kimeríthetetlenek, a 70-es évek eleje 

óta terjed és mára egyre többen vallják magukénak.

A jelek nyilvánvalóak: a nehézségek bizonyos termékek élettartamuk lejárta utáni 

újrahasznosításával, a fosszilis üzemanyagok kimerülése, a növekvő vízhiány, az 

üvegházhatás okozta klímaváltozás.

Szembesülvén ezen problémákkal a (hely)hatóságoknak közösségi döntéseik meghozatala 

során figyelemmel kell lenniük azok hosszú távú környezeti, pénzügyi és társadalmi 

hatásaira.

A víziközmű hálózatok állapotáról rendelkezésre álló információk még mindig nem elég 

pontosak. A meglévő vezetékrendszerekről készült statisztikai tanulmányok kimutatták, 

hogy a vízellátó hálózatok önmagukban több millió km-nyi csővezetéket tesznek ki, 

melyek 1/3 része kérdéses állapotban van, a vízveszteségi hányad átlagosan 25%-ra 

becsülhető.

A hálózatok öregszenek, teljes cseréjük a jelenlegi megújítási arányok mellett több mint 

egy évszázadot venne igénybe. Valós időskálára és a felmerülő költségek értékelésére 

alapozva különböző felújítási forgatókönyvek készülnek.

Törvényszerű okokból, a prioritások figyelembevételével a vezetékcserék valószínűleg 

a legsűrűbben lakott területek nagy átmérőjű vezetékeivel kezdődnek, más szóval a 

legkritikusabb és legköltségesebb munkákkal.

A következő néhány évben a halasztást nem tűrő vezetékcserék – egyes szürkeöntvény 

vezetékek kora meghaladja a 100 évet – a (hely)hatóságok által a víziközművekre fordított 

összegek ugrásszerű emelkedéséhez fog vezetni.

A tanulmányok rávilágítanak a valós beruházási ciklusok figyelembevételével létesülő, 

fenntartható hálózatok építésének szükségességére, függetlenül a számviteli amortizációs 

időszak hosszától.

Bevezetés
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Hűen elveinkhez

A gömbgrafitos öntvény hagyományos előnyeinek megtartása mellett:

• a vezetékrendszer ellenálló képessége és tartóssága;

• gyorsan és könnyen szerelhető tokos kötések; 

a NATURAL termékcsalád számos további előnyt kínál: 

•   jelentősen kiterjeszti a gömbgrafitos öntvény csőrendszerek alkalmazási 
területét;

•  a talajok több mint 95%-nál szükségtelenné teszi a módszeres talaj-
vizsgálatot, és helyszíni kiegészítő védelem alkalmazását;

• jelentősen növeli a csővezeték élettartamát; 

Számos országban az öntöttvas történelmi referenciaként szolgál, mint 
vízellátó rendszerekben elsőként használt csőanyag. A Saint-Gobain PAM 
pedig önmaga szolgál műszaki referenciaként: fennállásának több mint 
150 éve alatt a Vállalat jelentős tőkét kovácsolt egy, az idők próbáját 
kiállt és a társaság törekvéseinek eredményeképpen folyamatosan 
fejlesztett anyag kivételes minőségi tulajdonságaiból.

A tökéletesség érdekében kifejtett állandó kutatási tevékenység és 
minőség iránti elkötelezettség teszi a Sain-Gobain PAM-ot világelsővé.

Mivel a legtöbb vízellátási célokat szolgáló vezetékrendszer a DN 60–600-as 
átmérőtartományban épül, mára a NATURAL bevonatos csövek is 600-as 
átmérőig készülnek a még tartósabb, homogén hálózatok létesítése 
érdekében.

A PAM NATURAL kék gömbgrafitos öntvény csővezeték rendszer a ma 
a piacon elérhető legegyszerűbb és leginkább univerzális megoldás. A 
Saint-G

A Saint-Gobain PAM újításai a NATURAL termékcsaládon belül:

• NATURAL cső DN 350-től DN 600-ig

• STANDARD Vi húzásbiztos megoldás DN 350-től DN 600-ig

•  NATURAL UNIVERSAL a fokozott igénybevételnek kitett 
alkalmazásokhoz

• NATURAL PUR agresszív vízhez

A Saint-Gobain PAM DN 60–300 átmérőtartományban 2000-ben 
vezette be a forradalmi jelentőséggel bíró, szabadalmaztatott, 
többrétegű korrózióvédelmi bevonattal ellátott gömbgrafitos öntvény 
vezetékrendszerét, a Natural termékcsaládot.
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1- A „gömbgrafitos öntvény”-ben 
a grafitrészecskék kis gömbökből 
állnak, ami megakadályozza a 
re pedés terjedését. Az anyag elveszíti 
„törékenységét”. „rugalmas” és erős.

2- A gömbgrafitos öntvény ellenáll 
a nagyobb deformációknak: rúd 
csavarodása.

3- Nagy átmérőjű cső deformálódása 
külső teher hatására.

1 2 3

Hűen elveinkhez

SAINT-GOBAIN PAM, 150 éves múlt és „know-how”
Az 1856-ban alapított SAINT-GOBAIN PAM világelső a gömbgrafitos öntvény csővezeték-
rendszerek gyártásában és kereskedelmében.

A vállalat mindig is kiemelt hangsúlyt helyezett a kutatásra és fejlesztésre, így kombinálja 
a hagyományos know-how-t a műszaki innovációval annak érdekében, hogy ügyfelei 
számára folyamatosan kiemelkedő minőséget, megbízható és ergonomikus termékeket 
kínálhasson.

Gömbgrafitos öntvény

A gömbgrafitos öntvény tiszta szenet gömbgrafit formájában

tartalmazó vas/szén/szilícium-ötvözet.

➔   Kivételes mechanikai tulajdonságok
• Rugalmasság (Re ≥ 270 MPa)

• Szakítószilárdság (Rm ≥ 420 MPa)

• Ütőszilárdság

• Nagy nyúlás (> 10%)

➔  Teljes mértékben újrahasznosítható természetes anyag
A vas, szén és szilícium ötvözeteként a gömbgrafitos öntvény egy
„nemes anyag”, amely 100%-ban korlátlanul újra felhasználható.
Teljes mértékben újrahasznosítható a tulajdonságai
elvesztése nélkül, és ugyanarra a célra, korlátozás
nélküli és nem veszélyes ipari folyamatokban.
Az újrahasznosított öntöttvasat nyersanyagként
használják a hagyományos acél és vas 
feldolgozása során.

A SAINT-GOBAIN csoport csőszekció európai 
üzemeiben nagy mennyiségben állít elő 
öntöttvasat, amit leginkább újrahasznosított 
vastartalmú anyagokból nyernek.
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1-2- A gömbgrafitos öntvény 
csővezetékek olyan biztonságos 
többletet kínálnak, aminek köszön-
hetően sérülés nélkül ellenállnak 
bizonyos túlterheléseknek. 

3-4- A könnyű és biztonságos 
lefektetés garantálja, hogy a cső-
vezeték kezdetektől fogva vízzáró.

1 2 3 4

Hosszútávra készülő anyag

Egy vezetékrendszer létesítése nagy beruházás. A megépült hálózatnak 
hosszú élettartamúnak kell lennie.

Az alapanyag jellemzőinek köszönhetően a gömbgrafitos öntvény veze-
tékek ellenállnak a nem várt események hatásaiból és az üze meltetési 
feltételekben előre nem látható változásokból eredő igénybevételeknek:

•  üzemi nyomás növekedése (a nagyobb vízigény következtében),

•  véletlenszerű túlnyomás,

•  kosütés,

•  csőágyazat kiüregelődése következtében a vezeték azt károsító anyagok-
kal (kövek, szikla) érintkezhet,

•  későbbiekben a vezeték közelében végzett munkák során okozott 
sérülések (pl. kotrókanállal),

• talajmozgások, ülepedés.

Az elasztomer gumigyűrűs kötésekkel szerelt gömbgrafitos öntvény 
csö vek olyan rugalmas vezetékrendszert alkotnak, amely ellenáll 
a visszatöltött talaj okozta terhelésnek, legyen a földtakarás nagy 
vagy csekély, továbbá a helyszíni adottságokból eredő, a körültekintő 
munkavégzés ellenére is fellépő esetleges többlet igénybevételeknek.

A PAM gömbgrafitos öntvény vezetékrendszer moduláris és 
teljesen kompatibilis elemeinek alkalmazásával jelentős mértékben 
le egyszerűsített kivitelezési munka még a legnehezebb építési 
körülmények között is a tervezői előírásoknak mindenben garantáltan 
megfelelő művet eredményez.

A gömbgrafitos öntvény mechanikai tulajdonságai időben állandóak, a 
hálózat teljes élettartama során nem változnak.

A Saint-Gobain PAM által bevezetett cink-alumínium korrózióvédelmi 
bevonat egy újabb tényező, amely jelentőségteljesen növeli a hálózat 
várható élettartamát.

Nagy biztonsági tényezővel rendelkező, erős és megbízható anyag 
választásával a víziközművek beruházói olyan felelős döntést hozhatnak, 
amellyel garantálható a szolgáltatás folyamatossága, és a létesítmények 
hosszú távú jövője.
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Egy megbízható anyag
Egy az idők próbáját kiállt anyag

A gömbgrafitos öntvény az öntöttvas hagyományos tartósságát kivételes mechanikai 
tulajdonságokkal egészíti ki: rugalmasság, a nyúlási képességnek köszönhető hajlítószilárdság, 
ovalizációval szembeni ellenállás, szilárdság, évszázadon át tartó bizonyított teljesítmény.

Ezen kivételes mechanikai tulajdonságoknak köszönhetően a gömbgrafitos öntvény a 
talajok valamennyi típusa esetén alkalmazható és sérülés nélkül ellenáll a legnagyobb 
igénybevételeknek is (nagy vagy sekély fektetési mélység, forgalmi terhelés, vagy egyéb 
helyszíni terhelések).

Mindez magyarázatul szolgál arra, hogy miért tekintették a gömbgrafitos öntvényt, és 
tekintjük ma már a Natural rendszert is, a hidraulikus rendszerek, elsősorban a nyomott 
hálózatok referencia anyagaként.

Több mint 10 000 km-nyi Saint-Gobain PAM által gyártott csövet fektetnek évente DN 
60–2000-es átmérőtartományban.

Egészségügyi megfelelőség 

A SAINT-GOBAIN  PAM  által alkalmazott ivóvízzel érintkező anyagok (bevonatok, elasztomerek, 
kenőanyagok) egészségügyi megfelelőségi igazolással rendelkeznek Franciaországban, az 
Egyesült Királyságban, Németországban, Hollandiában, ...

Minőség

A Saint-Gobain számára a teljesítmény fogalma messze túlmutat magán a terméken. 
Magába foglalja a teljes vállalatot a termékfejlesztéstől a kiszállításig.

A Saint-Gobain PAM ISO 9001-2000-es szabványon alapuló Minőség Biztosítási 
Rendszere tanúsítja a főbb folyamtok ellenőrzését (tervezés, gyártás, forgalomba 
hozatal).

Erre vonatkozóan a Natural termékcsalád gyártásában résztvevő valamennyi üzem 
rendelkezik független minősítő intézet által kiadott igazolással.

Megfelelőség

A Saint-Gobain PAM termékek független minősítő intézetek által igazoltan kielégítik a 
vo natkozó nemzeti és nemzetközi EN és ISO szabványok követelményeit. 

Ezen szabványok a megfelelőséget a vizsgálati eredmény alapján definiálják; valamennyi 
terméket, legyen az cső vagy idom a gyártóműben egyedi nyomáspróbának vetnek alá.

Specifikáció Európai szabvány Nemzetközi szabvány  

Ajánlások és vizsgálati módszerek EN 545 (1) ISO 2531 (2)

Cementhabarcs bélés EN 545 (1) ISO 4179 (1)

Horgany-Alumínium külső bevonat EN 545 (1) -

Tömítőgyűrűk – anyagspecifikáció EN 681-1 (1) ISO 4633(1)

Húzásbiztosítások - ISO 10804-1

(1) HARMADIK FÉL ÁLTAL 
IGAZOLT MEGFELELŐSÉG

(2) TOVÁBBÁ, A CSATLAKOZÁSOK MEGFELELNEK A 9. CIKK ELŐ-
ÍRÁSAINAK  A 2003. ÁPRILISÁBAN KELT RENDELETBEN (ÁLTA LÁNOS 
MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ) ÉS EZT A MEGFELELŐSÉGET 
EGY HARMADIK SZERVEZET IGAZOLJA.

(3) KIVÉVE A 40 VASTAGSÁGI OSZTÁLY 
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA AZ NF EN ISO 
9001-2000 SZABVÁNYON ALAPUL.

A PAM minőség biztosí-
tási rendszere az 
EN ISO 9001 követel-
ményein alapul
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A komplett rendszer előnyei

Több mint 150 év alatt a Saint-Gobain PAM egyedülálló know-how-t fejlesztett ki a 
vízellátás területén, megszámlálhatatlan projekt megvalósításán keresztül. Erre a
tapasztalati tőkére építve a vállalat az alábbi megoldásokat nyújtja:

➔  átfogó és egységes, valamennyi helyszíni körülményhez igazodó kínálat,

➔  moduláris vezetékrendszer következetes kialakítással, 
a csövek, az idomok valamennyi típusa, karimaadapterek, kötő és javító idomok, 
elzárószerelvények, tűzcsapok. Teljes kompatibilitása révén valamennyi Saint-
Gobain PAM termék funkciójának megfelelően vállal szerepet a tökéletes vízzárást 
biztosító, tartós vezetékrendszerek létrehozásában.

Gömbgrafitos öntvény
cső irányított fúrással

Szolgáltatásaink

A Saint-Gobain PAM Regionális Irodáin keresztül az alábbi szolgáltatásokat nyújtja

A Vállalat folyamatosan rendelkezésre álló mérnökcsapata és technikusai szak-
értői hátteret nyújtanak az ügyfeleknek Európában és világszerte: tervezői 
támogatás (hidraulikai, erőtani számítások, vízelemzések, talajvizsgálatok, 
stb.), helyszíni tanácsadás, értékesítés utáni szerviz, stb.

Kitakarás nélküli
vezetékfektetés

A flexibilis kábelek 
fektetése során al-
 kal mazott technoló-
giákhoz hasonlóan 
kitakarás nélküli 
cső fektetési mód-
szerek alkalmaz ha-
tók gömb grafitos 
öntvény vezetékek esetében is.

Igaz ez mind az egyszeri (utak, vízfolyások stb.) keresztezéseknél alkalmazott 
„irányított fúrás”-ra, mind a „kitakarás nélküli csőcsere” során alkalmazott 
technológia esetében, amikor is egy régen lefektetett csőszakasz helyére egy 
kónikusan kialakított vonófej segítségével egy új, húzásbiztos-tokos kötésekkel 
szerelt vezetéket húzunk be.

A TT bevonattal ellátott UNIVERSAL Ve húzásbiztos csövek tökéletesen meg-
felelnek mindkét fenti technológia szerinti alkalmazáshoz.

Logisztika

A hatékony logisztika azon a képességen alapszik, mellyel csökkenthető az 
igény megjelenése és a szállítás, üzembe helyezés között eltelt idő.

Számos regionális lerakat biztosítja, lépést tartva az igények számának jelentős 
mértékű növekedésével, a standard termékek azonnali elérhetőségét.

Amikor csak lehet, a Saint-Gobain PAM a szereléshez szükséges segédanyagokat 
is szállítja: készlet formájában pl. az Express ill. Express Vi kötéseket, csakúgy, 
mint a karimás kötések egységcsomagjait, egyszerűsítve ezzel a helyszíni 
munkavégzést.
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STANDARD TT

HAGYOMÁNYOS 
MEGOLDÁS

•  FÉMES CINK
(CSÖVEK)

•  BITUMENES 
FESTÉK(IDOMOK)

NATURAL
DN 60-600 mm

•  CINK ALUMÍNIUM 
KÉK EPOXI
(CSÖVEK)

•  KATAFORETIKUS FESTÉK
(IDOMOK)

STANDARD TT

MINT FENTEBB
+ POLIETILÉN VÉDŐKÖPENY

A teljes vezetékrendszer

Fokozott sokoldalúság

A Vállalat kutatási tevékenységéből, a talajok és az ötvözetek területén szerzett speciális 
szakismereteiből tőkét kovácsolva a Saint-Gobain PAM a NATURAL termékcsaláddal olyan 
gömbgrafitos öntvény vezetékrendszert kínál, amely a leggyakrabban előforduló talajtípusok 
95%-nál alkalmazható. A NATURAL család teljes rendszert nyújt:

➔  amely szükségtelenné teszi a módszeres talajvizsgálatokat,

➔  amely kockázat nélkül keresztezhet korrózív szakaszokat, polietilén fólia köpeny, mint 
kiegészítő védelem alkalmazása nélkül,

➔  amely egyszerűsíti a kis átmérőjű vezetékek raktári készleteinek kezelését,

➔  amely csökkenti azon esetek számát, ahol a passzív védelemmel ellátott Standard TT 
vezetékek alkalmazása szükséges.

Megjegyzés: A néhány esetet, ahol a 
NATURAL osztály nem alkalmazható, 
könnyű azonosítani a csövek nyom-
vonalának egyszerű minőségi vizs-
 gálatával. Ezek a kivételek a követke-
zők:

•  magas sótartalmú talajvizes 
környezet

•  savas tőzeges talaj,

•  ellenőrizetlen bányászati, vagy ipari
hulladék által szennyezett altalajok,

•  ellenőrizetlen kóboráramok vagy 
galvánáramok előfordulása esetén.

Ebben az esetben – és további infor-
má ciók hiányában – használja a 
STANDARD TT skálát (csövek vastag 
polietilén szigetelő bevonattal, amely 
a gömbgrafitos öntvényhez tapad, az 
EN 14628-2006 Európai Szabványnak 
megfelelően).

PAM NATURAL

DN 60–600-ig

A NATURAL
termék skála

DN 60-tól DN 600-ig
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A NATURAL bevonat 
részletes szerkezete

A NATURAL csövek külső bevonata

A NATURAL csövek az aktív horgany bázisú külső bevonatok 
új generációjának köszönhetően jelentős mértékben meg-
növelt teljesítményt nyújtanak.

Ez a kék, a Saint-Gobain PAM saját Ku -
ta  tó és Fejlesztő Központja által kifej-
lesztett és valós körülmények között 
tesztelt bevonati rendszer egy horgany-
alumínium ötvözetű és egy epoxi réteg-
ből tevődik össze. Mindeközben, meg-
őriz vén robosztusságukat és egyszerű 
szerelhetőségüket, a NATURAL csövek 
könnyebben, biztonságosabban és szélesebb 
körben alkalmazhatóak.  

A NATURAL csövek külső bevonata az aktív horganybevonatok alapelvein és a 
Saint-Gobain PAM több mint 40 éves e terén szerzett tapasztalatain alapszik, 
amelyet az Európai és nemzetközi szabványosítási szervezetek is elismernek.

A NATURAL bevonat 3 hatás révén növeli a rendszer hatékonyságát és szélesíti 
alkalmazási területét:

➔  horgany–alumínium ötvözet, mint bevonati réteg a cső külső felületén. Az 
alkalmazott kétfázisú ötvözetet (85% horgany és 15% alumínium súly-arányban) 
az alábbiak elérése érdekében optimalizálták: 

• a horgany galvanikus védőhatása (sérülések védelme)

•  a bevonat megnövelt öngyógyító képessége a talajtípusok szélesebb
körében, az alumínium jelenlétének köszönhetően,

➔  a védőbevonat mennyisége megkétszereződött (400 g/m2) a SAINT-GOBAIN 
PAM hagyományos horganybevonatához (200 g/m2), és megháromszorozódott 
a vonatkozó EN 545-2007-es szabvány által előírt minimum mennyiséghez (130 
g/m2) képest. Az aktív védelem figyelembe vehető élettartam növekménye 
arányosan lényegesen nagyobb, mint a bevonat anyagának mennyiségi 
növekedése.

➔  a fedőfestés egy kék epoxi pórustömítő réteg. Az ivóvízzel teljes mértékben 
kompatibilis, az aktív bevonat megfelelő működését biztosító kék epoxi a 
hagyományos fekete bitumenes festést váltja fel.

A fém bevonat felhordása folyékony horgany-alumínium ötvözet szórásával 
történik. Ez a Saint-Gobain PAM által kifejlesztett egyedi eljárás garantálja a 
külső védelem optimális hatékonyságát.

Gömbgrafitos
öntvény, 
új generáció 
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Aktív védelem időtartama

(év)
NATURAL

Súly
(g/m2)

HORGANY 200
Előírás

400

200

130

Horgany

Horgany - Aluminium

Példa a bevonatok
viselkedésére nagyon
korrózív talajban

Öntvény cső karcolással, miután rendkívül
korrózív talajban volt: talajellenállás
50 Ω cm Dr. Heim szerint (91)
(Gyorsított vizsgálat: 1 év homokban
tengervízzel)
A sérülés védelme a horgany-alumínium
ötvözet által, amely sokkal nagyobb
védelmi tartalékot biztosít, mint a horgany
magában.

3- Horgany bevonatú cső

4- Natural cső

3 4

Öntvénycső vízszintes karcolással,
miután nagyon korrózív talajban volt.
Vezetőképesség: 1200 Ω cm édes vízben
(HILDEN)
A horgany galvánhatása védi a csövet
még sérülés esetén is.

1- Horgany nélkül

2- Horgany-alumínium
védelem

1 2

Natural kék öntvény

Korrózió elleni védelem

A Saint-Gobain PAM több mint 30 éve demonstrálja a NATURAL teljesítményét 
laboratóriumi kísérletekkel (gyorsított korrózió) és természetes körülmények 
között egyaránt. Mindez a Saint-Gobain PAM horgany bevonatok területén 
szerzett egyedi tapasztalataira épül. Néhány erre vonatkozó illusztráció:

➔  a fémbevonat anyagának megnövelt mennyiségéből és az ötvözet  típusából 
eredő kettős hatás, amely az alkalmazási területet jóval nagyobb mértékben 
terjeszti ki, mint ha csak horganyt használnánk.

DN 60-600

➔  viselkedés korrózív talajban: példa egy szélsőségesen magas korrózívitású talaj-
ban végrehajtott kísérletre (jóval a horganybevonat alkalmazási területén túl!)

➔  a gömbgrafitos öntvényt a választott horgany-alumínium ötvözet  csakúgy, 
mint a horgany) galvanikus hatása védi még sérülés esetén is.
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Natural bevonatos idom
express kötéssel

Natural bevonatos
MMA idom

A NATURAL rendszer idomainak bevonata

A kék NATURAL egy koherens rendszer: az EXPRESS vagy STANDARD tokos 
idomokkal együtt alkalmazott STANDARD kötésű csövek és tartozékok minden 
eleme (öntvénytest, ellenkarimák, csavarok) megerősített bevonattal van ellátva.

Horgany-alumínium bevonatukkal a NATURAL csövek alkalmazási területe kibővült. 
A gyártástechnológiájukból (homok öntés), továbbá komplex és különböző 
geometriai kialakításukból eredően az idomok bevonata nem azonos a csövek 
esetében alkalmazottal, de a NATURAL család idomai is új védőbevonatot kapnak, 
felváltva a hagyományos bitumenes festést.

Ez az új bevonat a gömbgrafitos öntvény felület vegyszeres kezelését követően 
kataforézissel egyenletes vastagságban felhordott kék epoxi rétegből áll.

➔  Az öntödéből kikerülő öntvény munkadarabot szemcseszórásos tisztításnak 
vetik alá

➔  A munkadarab felületét passziválják fürdőbe (cink-foszfát) merítéssel.

➔  Kék epoxi gyanta réteget hordanak fel kataforézissel, mely eljárás rendkívül 
egyenletes bevonatvastagságot eredményez (a sarkokon, éleken egyaránt)

➔ Az epoxi bevonat vastagsága 70 μm.

➔  Az EN 14901 szabványnak megfelelően az idomokat 250 μm epoxi vastagsággal
is szállíthatjuk.

Tartozékok

Minden egyes a Natural rendszer elemét képező tartozék védőbevonattal van ellátva:

➔  Az EXPRESS kötések ellenkarimái kataforézissel felhordott kék epoxi réteggel (70 μ),

➔  Az EXPRESS kötés öntvény csavarjai kataforézissel felhordott fekete epoxi réteggel (70 μ),

➔  Az EXPRESS kötés öntvény anyái kataforézissel felhordott fekete epoxi réteggel (70 μ),

➔  Megfúrók és elzáró szerelvények szórt epoxi bevonattal.
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A megoldás
ivóvízre

Cementhabarcs bélés

A NATURAL csövek standard belső bevonata centrifugál eljárással felhordott kohósalak 
alapú cementhabarcs.

A centrifugális eljárás előnye, hogy tömör és sima belső felületet biztosít.

Az eljárás a cementhabarcs következő tulajdonságait eredményezi:

➔  kis porozitás,

➔  kiváló tapadás,

➔  kis felületi érdesség.

A cementhabarcs bélés javítja az áramlási feltételeket

A cementhabarcs bélés felületi érdessége enyhe, amely javítja az 
áramlási feltételeket, és csökkenti a nyomásveszteséget. A ce ment-
habarcs időben állandó hidraulikai teljesítményt garantál (lerakódás 
mentesség). A csőre vonatkozó érdességi tényező (COLEBROOK 
képlet) k = 0,03. Ennek ellenére a Saint-Gobain PAM a gyakorlati 
tervezési munkák során k = 0,1 érdességi tényező alkalmazását ajánlja, 
figyelembe véve ezzel vezeték helyi veszteségeit.

A cementhabarcs bélés védi a vezetéket és a vízminőséget

➔  A védelmi mechanizmus

A cementhabarcs bélés nem egyszerű közbenső védőrétegként működik, hanem 
passziváló hatása révén is védi az öntvényfelületet: az üzembe helyezést követően 
a habarcs fokozatosan telítődik vízzel, alkáli elemekben gazdaggá válik, így a fém 
csőfal nem érintkezik közvetlenül korrózív közeggel.

➔  Repedések összezáródása 

A cementhabarcs felületén látható repedések, akár a szállítás, a raktári anyagmozgatás 
vagy a fektetési munkák során alakultak ki, a két reakció együttes hatásaként képesek 
összezáródni.

• a cementhabarcs vízzel történő telítődésének hatására fellépő (gyors) duzzadás,

• a cement alkotóelemeinek (lassú) hidratációja.

Speciális esetek

A vízminőséggel kapcsolatos kritériumokat az emberi fogyasztásra szánt ivóvízre 
vonatkozó 98/83/CEE Európai direktíva határozza meg. Ha a szállított víz agresszív 
(keménység < 5 ºF), vagy korrózív, vagy a vezetékben töltött idő rendellenesen 
hosszú (több nap), vagy a kémiai összetevők a szállítás során nem változhatnak 
(ásványvizek), a NATURAL PUR termékcsalád használata ajánlott.
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Belső nyomással szembeni ellenállás 

➔  Az EN 545-ös szabvány előírásainak megfelelően a csövek és idomok 
jelentős biztonsági tartalékot nyújtanak, jóval a névleges üzemi 
nyomás (PFA) fölött: a biztonsági együttható nagyobb mint 3.

➔  Ezenfelül a gömbgrafitos öntvény nem öregszik, mechanikai szilárdsági 
értékei időben állandóak,

➔  A NATURAL rendszer csöveire és idomara vonatkozó PFA* értékek 
megfelelnek az EN 545-ös szabvány előírásainak (A melléklet) és 
mindig magasabb értéket adnak mint 40 bar a 60–300 ill., mint 30 bar 
a 350–600 átmérőtartományban.

* lásd a 16. oldalon található PFA értékek táblázatát, és internet oldalunkat

Egy vezeték nyomvonalában előfordulhatnak kis teherbírású és instabil talajok (mocsaras 
területek, talajvízszint süllyesztés hatására előforduló ülepedés, bányászati területek, 
útfeltöltések stb.)

A csővezetékeknek követniük kell az esetleges talajmozgásokat és el kell viselniük az ezen 
mozgások következtében fellépő mechanikai igénybevételeket.

A STANDARD csőkötések a megengedett tengelyirányú szögeltérések határain belül lehetővé 
teszik, hogy a vezeték igazodjon a talajmozgás által előidézett alakváltozásokhoz.

Biztonság

Instabil talajok

SF biztonsági együttható = 3

ahol e = minimális vastagság (mm)

         Rm = húzási ellenállás = 420 MPa

         D = átmérő (mm)

         PFA = megengedett nyomás (bar)

PFA = Törési nyomás = 20 x e x Rm
                        SF                     D x SF

Biztonságos, gazdaságos fektetés 

Egy földalatti vezetéket függőleges erőhatások érnek (földvisszatöltés, 
forgalmi terhelés), melyeket az a környező talajra ad át a csőágyazaton és 
a visszatöltésen keresztül.

Jelentős erők lépnek fel és kölcsönhatás alakul ki a cső és a talaj között.

Általánosságban, hogy szerepüket megfelelő módon töltsék be válogatott 
talajok réteges tömörítéssel történő visszatöltése szükséges az alábbiak 
figyelembevételével:

➔  a cső lokális erőhatásokkal szembeni ellenálló képessége: lyukadási koc ká-
zatok, sérülések, melyek töréshez vezethetnek, vagy a csőfal károsodását 
eredményezhetik, 

➔  a cső merevsége és szilárdsága.

A gömbgrafitos öntvény csövek robosztussága és ellenálló képessége lehetővé teszi, hogy 
minimalizáljuk az ágyazatkészítési és csőzónában végzett földmunkákat, így a munkavégzés 
biztonságosabb és gazdaságosabb.
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Az elasztomerek megválasztása

A csőkötésekhez használt EPDM elasztomer tömítések teljes mértékben 
összeférhetőek a szállított ivóvízzel, és a Saint-Gobain PAM szigorú, a fizikai-kémiai 
tulajdonságokra és ezek időbeli állandóságára vonatkozó kritérium rendszere 
alapján lettek megválasztva. Ez biztosítja, hogy a rendszer kötései a külső és belső 
nyomásokkal szemben egyaránt tökéletes vízzárást biztosítanak a vezeték teljes 
élettartamára vonatkozóan. A tömítőgyűrűk megfelelnek az EN 681-1 szabvány 
előírásainak.

A STANDARD csőkötés 

A STANDARD csőkötés automatikus kötés. A vízzárást a csővég tokba illesztése 
során a gumigyűrű összenyomása által érjük el. A kötést úgy tervezték (szervo 
elv) hogy a gumigyűrű és az öntvény felületek közti kontakt nyomás növekedjen a 
belső nyomás növekedésével. Roncsolásos nyomáspróba vizsgálatok során a csőfal 
előbb hasad fel, minthogy a csőkötés szivárogna.

Az EXPRESS csőkötés 

Az EXPRESS csőkötés egy mechanikus kötés. A vízzárást egy elasztomer gyűrű 
összenyomódása biztosítja, amit egy gömbgrafitos öntvény csavarokkal rögzített 
ellenkarimával érünk el. 

Az EXPRESS kötések szereléséhez csekély erő szükséges. 

Az iránytörések beállítása és az idomok végleges pozicionálása egyszerű a csavarok 
meghúzása előtt, ezért ezen kötéseket előszeretettel alkalmazzák szűk helyeken és 
fenntartási munkáknál.

Flexibilis csőkötések

A STANDARD és EXPRESS kötések nagy tengelyirányú szögeltérést viselnek el 
lehetővé téve nagy sugarú ívek kiépítését idomok alkalmazása és nyomvonal 

módosítás nélkül.

A csővég megengedett hosszirányú játékával együtt 
ezek a kötések képesek talaj mozgások vagy kisebb 
amplitúdójú dilatációs mozgások elnyelésére.

Csőkötések

A STANDARD csatlako-
zások megengedett szög-
eltérése 4° a DN 350–600 

tartományban!
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A Vi megoldás húzásbiztosításhoz

Húzásbiztos gömbgrafitos öntvény vezetékek kialakításához hasz nál-
ha tunk húzásbiztos kötésű (STANDARD Vi, EXPRESS Vi) csöveket és 
idomokat.

Ez nagyon vonzó megoldást jelent azokban az esetekben, amikor a 
ki támasztó betontömbök megépítése nehézségekbe ütközik (kis 
ko héziójú talajok, jövőbeli földmunkák veszélye, helyproblémák), vagy 
késleltetné a projekt megvalósítását.

A STANDARD Vi és EXPRESS Vi kötések előnye, hogy a NATURAL rendszer 
valamennyi eleméhez illeszthetők.

Húzásbiztos kötések

UNVERSAL Standard húzásbiztos kötés nagy és extrém
nyomásértékekhez

Amikor a hálózat üzemi nyomása meghaladja a STANDARD Vi vagy 
az EXPRESS Vi rendszer teljesítményét, az UNIVERSAL húzásbiztosítás 
alkalmazása szükséges.

Az UNIVERSAL rendszernél a tömítést és a húzásbiztosítást a csőtok két 
különálló kamrája biztosítja az egyedülálló teljesítményszint elérése

UNIVERSAL Vi nagy nyomásértékekhez

A húzásbiztosítást egy a csőtok külső kamrájában 
el helyezett féminzertes (karmos) gumigyűrű biztosítja.

A NATURAL
UNIVERSAL Vi:

DN 80-tól 600-ig

UNIVERSAL Ve extrém nyomásértékekhez

A húzásbiztosítást egy a csőtok külső kamrájába he -
lye zett fém gyűrűvel érjük el, amely egy a csővégre 
he gesztett un. hernyóvarratnak támaszkodik.

A NATURAL
UNIVERSAL Ve :

DN 100-tól 600-ig

A STANDARD Vi húzásbiztos kötés

A STANDARD Vi húzásbiztos és a STANDARD kötések 
tö mítőgyűrűjének alakja megegyezik és ugyanabba a 
csőtokba illeszthetőek. A STANDARD Vi tö mítőgyűrű 
azonban fém inzerteket (karmokat) tartal maz, melyek az 
összeillesztést követően a csővégbe marnak.

Ez a kötéstípus 60  –600-as átmérőtartományban érhető el.

A STANDARD Vi

DN 600 méretig

áll rendelkezésre
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*  A megengedett üzemi nyomásértékeknél (PFA) nagyobb nyomású berendezéseknél használjon Universal csővezetéket vagy 
vegye fel a kapcsolatot velünk.

STANDARD és EXPRESS kötések - STANDARD Vi és ExPRESS Vi kötések

Teljesítmény

UNIVERSAL Vi és Ve kötések

Universal
Universal Vi 

húzásbiztosítás
Universal Ve

húzásbiztosítás

DN Osztály PFA
(bar) 

Szögeltérés
(fok) 

PFA
(bar) 

Szögeltérés
(fok) 

PFA
(bar) 

Szögeltérés
(fok) 

80 K9 64 3 60 3 - -

100 K9 64 3 56 3 64 3

125 K9 64 3 52 3 64 3

150 K9 64 3 48 3 60 3

200 K9 62 3 43 3 52 3

250 K9 54 3 39 3 46 3

300 K9 49 3 34 3 41 3

350 K9 45 3 25 3 38 3

400 K9 42 3 20 3 35 3

450 K9 40 3 16 3 32 3

500 K9 38 2 16 2 30 2

600 K9 36 2 16 2 27 2

Standard Express
Standard Vi

húzásbiztosítás
Express Vi

húzásbiztosítás

DN Osztály PFA* 
(bar) 

Szögeltérés
(fok) 

PFA* 
(bar) 

Szögeltérés
(fok) 

PFA* 
(bar) 

Szögeltérés
(fok) 

PFA* 
(bar) 

Szögeltérés
(fok) 

60 C40 64 5 64 5 25 5 25 4 

80 C40 64 5 64 5 23 5 23 4 

100 C40 64 5 64 5 23 5 23 4 

125 C40 64 5 64 5 22 5 22 4 

150 C40 62 5 62 5 18 5 18 4 

200 C40 50 5 50 4 16 4 16 3 

250 C40 43 5 43 4 16 4 16 3 

300 C40 40 5 40 4 16 3 16 3 

350 C30 35 4 25 3 16 3 - -

400 C30 32 4 25 3 16 2 - -

450 C30 30 4 25 3 13 2 - -

500 C30 30 4 25 3 11 2 - -

600 C30 30 4 25 3 10 2 - -

Karimás kötések

A karimák az idomok végein találhatóak (T idom, EU idom, F idom) a különböző 
karimás idomok és szerelvények csatlakozáshoz. SAINT-GOBAIN PAM a NATURAL 
osztályhoz a következőket kínálja:

➔ lazakarimák idomokhoz,

➔ fémbetétes, megerősített karima tömítések

Új osztály
NATURAL UNIVERSAL

Csövek és idomok
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A SAINT-GOBAIN PAM átfogó megoldást kínál a gömbgrafitos öntvény cső és idom rendszerek 
kiépítéséhez az ivóvíz ellátásban, a helyszíni kialakítástól függetlenül.

Termékek a NATURAL osztályban

NATURAL, egy komplett termékcsalád

Speciális bevonatok szélsőséges esetekre

Szerelési és javítási tartozékok

• LINK GS karmantyúk
• QUICK GS karima adapterek PFA 10 és 16 bar
• QUICK GS húzásbiztos karima adapterek PFA 16 bar
• UltraLINK szélestűrésű karmantyúk
• Ultra QUICK szélestűrésű karima adaptere

STANDARD TT
külső bevonat

További információkért a PAM 
NATURAL termékcsaládról

látogasson el a
www.pamline.com

oldalra
és vegye fel a kapcsolatot

kereskedőjével.

PUR belső
bevonat

Natural Natural Natural PUR Standard TT Natural Universal Universal TT

Használati
terület

Agresszív
vizek

Agresszív
talaj

Nagy nyomás
esetén

Nagy nyomás 
Agresszív talaj

Junction Standard Express Standard Standard Universal Universal

 Cső DN 60 - 600
DN 100, 150, 
200, 250, 300

DN 100 - 600 DN 60 - 600
DN 80 - 600

Uni Vi - Uni Ve
DN 80 - 600

Uni Vi - Uni Ve

Ív DN 60 - 600 DN 60 - 600 DN 60 - 600 DN 80 - 600

Szűkítő idom DN 60 - 600 DN 60 - 600 DN 60 - 600 DN 100 - 600

Express - DN 60 - 600 - -

MMA idom DN 60 - 600
PN10, PN16, PN25

DN 60 - 600
PN10, PN16, PN25

DN 60 - 600
PN10, PN16, PN25

DN 80 - 600
PN10, PN16, PN25

T-idom DN 60 - 600 DN 60 - 600 DN 60 - 600 DN 100 - 300

Tisztító
T-idom

DN 60 - 600 DN 60 - 600 DN 60 - 600 -

EU-idom DN 60 - 600 DN 60 - 600 DN 60 - 600 DN 80 - 600

F-idom DN 60 - 600
DN 60 - 600

Std Vi vagy Uni Vi – Uni Ve

X-idom DN 60 - 600 DN 60 - 600

XR-idom DN 100 - 600
PN10, PN16, PN25

DN 100 - 600
PN10, PN16, PN25

Hernyóvarrat
nélküli húzásb.

DN 60 - 600 DN 60 - 600
DN 60 - 600

STD Vi
DN 80 - 600

Uni Vi

Hernyóvarratos
húzásbiztosítás

DN 60 - 600 DN 60 - 300
Forduljon
hozzánk!

DN 60 - 600
DN 80 - 600

Uni Ve
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PAM
Head Office
91, avenue de la Libération
54000 Nancy - France

Marketing Department
21, avenue Camille Cavallier
54705 PONT A MOUSSON CEDEX
FRANCE
Tel: +33 (0)3 83 80 73 50
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www.pamline.com 

http://easy-catalogue.fr/publications/saint-gobain/index.php

Ivóvízellátás Natural
gömbgrafitos csövek és idomok
DN 60-600 mérettartományban

Saint-Gobain PAM világ. Az Önök rendelkezésére állunk mind 
műszaki, mind mérnöki tanácsadásban.

További elérhető anyagok:

Ivóvízellátás Blutop Együtt a kis átmérő és az innováció
Klikso „Az okos kötés”

Pillangószelepek, tolózárak
Szerelő- és javítóidomok 

Integral gömbgrafitos öntvény csatornacsövek és idomok
TAG 32 Gömbgrafitos öntöttvas csatornarendszer

Öntvény csövek fektetési, kezelési utasításai
Fektetési tanácsok Blutop

PAMCAD ivóvízellátás - AutoCad modul
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