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Az ÜPé csövek magyarországi gyártása az 1970-es 
évek második felére nyúlik vissza. Az elmúlt több mint 
három évtized gyártási, kivitelezési és üzemeltetési 
tapasztalatai alapján a Budaplast márkanévvel 
közismert termékek a közművezetékek építésénél és 
rekonstrukciójánál meghatározó szerepet töltenek be.

A Budaplast kft. rózsaszentmártoni telephelyű gyártó-
bázisa a Bonex építőipari kft. tulajdonosi szerepválla-
lásával az ÜPé gyártmányok széles skáláját állítja elő 
a különféle csövek, csőidomok, tartályok, aknák és 
egyéb termékek formájában. ezek közül a legelter-
jedtebb az un. tojásszelvényű ÜPé cső, amely a városi 
egyesített rendszerű csatornahálózati rekonstrukció 
legfontosabb anyaga.

A könnyű, kiváló mechanikai tulajdonságú és korró-
zióálló csöveket leginkább az un. feltárás nélküli 
(NO-DiG) csatorna-felújításoknál használják, jellem-
zően a gyors, folyamatos szennyvízelvezetést és a 
felszíni forgalmat alig zavaró kivitelezési módszer  
segítségével.

A NO-DiG technológiájú egyenkénti csőbeépítést 
megvalósító béléscsövezés mellett a különféle ÜPÉ 
csövek és kiegészítő termékeik alkalmasak a hagyo-
mányos, nyílt feltárással megvalósuló közmű-rekonst-
rukciók, vagy új vezetékek kivitelezéséhez is. 

A kommunális szennyvízelvezetésen kívül fontos 
felhasználási terület még az ipari szennyvizek, 
technológiai közműrendszerek felújítása is.

CÉGISmERTETŐ, 
TERmÉK fELhaSZNÁLÁSI TERÜLET

Vezeték építés ÜPÉ csövekkel, nyílt feltárássalCsőbélelés ÜPÉ tojásszelvénnyel
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A homoktöltésű, üvegszál erősítésű csövek az un. 
kompozit (társított) rendszerű műanyagok családjá-
ba tartoznak, különböző alapanyagok (pl. poliészter 
gyanta, üvegváz anyagok, kvarchomok) kombinálá-
sával készülnek tekercseléses eljárással.

Az alkalmazott anyagok kiválasztása meghatáro-
zott céllal történik, biztosítva az építési termék elvárt 
jellemzőit, tulajdonságait:

Poliészter gyanta:
A termék kötőanyaga biztosítja az alkotórészek 
együttdolgozását, a vízzárást, a kémaiai ellenállást.

Üvegvázanyagok:
A folyamatos száltekercselt üvegszálak, az aprított 
(vágott) üvegszálak, és az üvegfátyol határozza 
meg alapvetően a szilárdsági, mechanikai 
tulajdonságokat.

ezek lehetnek:
• eCr üvegszál anyagok,
• C üvegszál anyagok.

Kvarchomok:
A műgyantával összekeverve cső töltőanyaga, a 
falvastagság felépítésében, a csőmerevség növelé-
sében van szerepe.

Segédanyagok:
A homoktöltésű csövek előállításához ezeken az 
anyagokon kívül még segédanyagokra is szükség 
van. Feldolgozáskor ezeket (pl. gyorsító, iniciátor, 
inhibítor ) a poliészter gyanta tartalmazza. A gyártás-
kor használt poliészter gyanták térhálós szerkezetű 
termoreaktív terméket eredményeznek, azaz hő 
hatására lágyulás, deformáció nem következik be.

aLaPaNyaGOK, GyÁRTÁSI ELjÁRÁS

Folyamatos üvegszál tekercselése

Külső homokszórás

Egyedi gyártmányazonosítás

Tojásszelvényű csatornacső gyártása
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A gravitációs ÜPé csövek összeépítése tokos, 
gumigyűrűs megoldással történik általában. A 
tokrész a sablonon a csőgyártással egyidejű-
leg készül.  A tokba illeszkedő csővéget (farok) az 
elkészült cső méretre vágásával egyidejűleg horony-
marják és ellátják a vízzárást biztosító gumigyűrűs 
szereléssel.

A külső csőfal homokszórással érdesített felülete 
biztosítja az ÜPé béléscső és a régi cső közötti 
gyűrűstérbe injektált cementhabarccsal az együtt-
dolgozást.

aZ aLaPaNyaGOKbóL fELÉPÍTETT 
jELLEmZŐ faLSZERKEZETEK

A Budaplast csövek a rekonstrukciós igényeknek 
megfelelő profilú és méretű gyártósablonokon 
készülnek, száltekercseléses eljárással. A sablon-
méretek tipizálása a több évtizedes megrendelői 
megbízások alapján történt, de bármilyen új és 
egyedi igény szerint a gyártó vállalja a további profil-
minta választék bővítését is.

A falszerkezet a belső – forgó – sablonma-
gon belülről kifelé folyamatosan épül fel az 
alapanyagok programozott és váltakozó felvi-
telével. A sablonok 1,0 m; 2,3 m; 3,0 m és 
6,0 m hosszúságúak. 

Tokos, gumigyűrűs kötés

ragasztott kötés laminálással

Csatlakozó csővég kialakítása

Jellemző rétegfelépítés

Rétegfelépítés 9mm alatti falvastagságnál

Cső méretrevágása és csiszolása

R4 - külső erősítő réteg: száltekercselt üvegszál réteg, külső 
homokbevonattal
R3 - merevítő réteg: gyanta-kvarchomok tartalmú merevítő mag
R2 - belső erősítő réteg: folyamatos száltekercselt üvegszálréteg
R1 - belső kopásálló réteg: gyantadús réteg, üvegfátyol és vágott 
üvegszál erősítéssel

R3 - külső erősítő réteg: száltekercselt üvegszál réteg, külső 
homokbevonattal
R2 - belső erősítő réteg: folyamatos száltekercselt üvegszál-ho-
mok réteg
R1 - belső kopásálló réteg: gyantadús réteg, üvegfátyol és vágott 
üvegszál erősítéssel

  R4

  R3

  R2
  R1

  R3
  R2
  R1
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sN 2500 [N/m2] jellemzően csőbélelésre 
használatos

sN 5000 [N/m2] közepes terhelés, 
3 m mélységig fektetve

sN 10000 [N/m2] nagy terhelés, 3 m-nél 
nagyobb fektetési 
mélység, vagy csekély 
csőborítás esetén

A Budaplast csőrendszerek olyan alapanyagokból készülnek, amelyek a vevők által igényelt, a végfelhasz-
náláshoz szükséges kémiai ellenálló képesség követelményeit kielégítik. A következő gyanta alapanyagtí-
pusok állnak rendelkezésre:

Kategória Gyanta típusa Felhasználási terület Kötés

N Ortoftálsavas

Semleges, enyhén savas 
szennyvizek 
(kommunális 
szennyvizek)

Gumigyűrűs

E izoftálsavas

savas, enyhén lúgos 
szennyvizek
Élelmiszeripari 
felhasználásra alkalmas

Gumigyűrűs

I isO-NPG
Különleges 
hőmérsékleti és kémiai 
igénybevételhez

Gumigyűrűs

D/A Vinilészter erősen savas, lúgos 
szennyvizek

ragasztott, esetenként 
gumigyűrűs

D/B Vinilészter
magas hőmérsékletű, 
erősen savas, lúgos 
szennyvizek

ragasztott

A csőfal belső felülete a szennyvizek koptató hatásának megfelelően ellenáll, hidraulikai tulajdonságai 
kiválóak.

• tojásszelvényű csövek
• körszelvényű csövek
• békaszáj, ellipszis, ovál- és egyéb szelvényű 

csövek
• csőidomok, csőkötések, melyek követik a 

csőprofilokat

TERmÉKjELLEmZŐK

CSŐOSZTÁLyOZÁS mEChaNIKaI 
TuLajDONSÁG SZERINT 
NÉVLEGES mEREVSÉG (SN) ÉS NÉVLEGES NyOmÁS (PN)

KÉmIaI ELLENÁLLó KÉPESSÉG SZERINTI OSZTÁLyOZÁS

GEOmETRIaI aLaKjuK aLaPjÁN 
a TERmÉKEK LEhETNEK:

A gravitációs csövek PN 1 bar nyomásfokozattal 
készülnek.

Udvartéri csőtárolás

Csatornaágak csatlakozása
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A speciálisan egyedi projektekre készülő termékek 
mellett standard méretű tojásszelvényű csövek 
jelentik a Budaplast csőválasztékának meghatározó 
részét. A csövek általában 2,3 m, illetve 3,0 m-esek, 
de egyedi igény esetén 6,0 m hosszig is gyárthatók.

Az egyedi termékek előállítását a száltekercseléses 
gyártási technológia lehetővé teszi egészen az NA 
3,0 m-es körszelvénybe befoglalható méretig.

TERmÉKVÁLaSZTÉK

A normál tojásszelvényű cső szerkesztési elve méretmegjelöléssel

r

3 x r

r / 2

a

L

b

A
 /

 B

s

Normál tojásszelvényű csövek standard választéka
Cső adatok Tok adatok

Névleges méret 
(mm)

Sugár 
(mm)

Max csőhossz 
(mm)

Befoglaló méretek 
(mm)

a/b r L A B
240/360 120 4600 290 410
300/450 150 4600 362 512
400/600 200 4600 480 680
500/750 250 4600 545 830

508/762 254 6000 548 842

600/900 300 4600 548 980
680/1020 340 6000 770 1110
700/1050 350 4600 790 1140
800/1200 400 3000 900 1300
900/1350 450 2300 1025 1475

1000/1500 500 2300 1135 1635
1200/1800 600 2300 1355 1955

NO-DIG rekonstrukció tojásszelvényű ÜPÉ csővel
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Nyújtott tojásszelvényű csőméretek
Cső adatok Tok adatok

Névleges méret 
(mm)

Radius 
(mm)

Max csőhossz 
(mm)

Befoglaló méretek 
(mm)

a/b r L A B
400/1000 200 2300 460 1060
508/1000 254 2000 582 1074
570/1200 285 3000 650 1280
700/1120 350 2300 780 1200
1406/1907 730 2000 1586 2087

Körszelvényű csőméretek
Cső adatok Tok adatok

Névleges méret 
(mm)

Max csőhossz 
(mm)

Befoglaló méretek 
(mm)

d L D
200 4000 225
300 4000 355
400 4000 455
500 4000 560

600 6000 660

800 6000 870
1000 6000 1072
1250 6000 1326

A csövek névleges mérethez tartozó falvastagságát, a falszerkezet felépítését, a beépítési körülmények, 
a megrendelői, üzemeltetői igények alapján számítja ki a gyártó, illetve határozza meg a csőmerevségi osztályt.

a CSŐRENDSZEREK KIEGÉSZÍTŐ ELEmEI

CSŐÍVEK

A különféle keresztmetszetű ÜPé csövekhez a gyors helyszíni szerelés és a pontos illesztés érdekében a
gyártó egy rugalmas szállítási programmal kínálja a kiegészítő elemeket, melyek az ívekkel, a leágazásokkal,
a nyeregidom csatlakozásokkal és aknaelemekkel együtt komplett rendszert képeznek.

Az ívek a megrendelő által megadott szögelfordulással készülnek, csőszegmensekből laminálással összeállítva.

Ívek jellemző kialakítása az iránytörés mértékétől függően.
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LEÁGaZÁSOK

NyEREGIDOmOK

Gerincvezetékek, nagyobb átmérőjű becsatlako-
zások közvetlen összekötését biztosítják az egyedi 
gyártású leágazó idomok. igény esetén az ÜPé 
leágazás legyártható PVC csövek fogadására 
alkalmas tok-csatlakozással.

Béléscsövezésnél, utólagos építésű csatlakozások-
nál a nyeregidomok biztosítják a korrekt kapcsola-
tot az ÜPé gerincvezeték és a jellemzően kG PVC 
bekötővezetékek között. A nyeregidomok szerelése 
ragasztással, helyszíni laminálással történik.

Leágazóidom jellemző kialakítása

DN160, DN200 PVC tok laminálásával

aKNaELEmEK
Az egyedi gyártású ÜPé anyagú aknaelemek alkal-
masak meglévő aknák rekonstrukciójára és új 
aknák építésére egyaránt. szerkezetileg lehetnek 
önhordók, valamint körbebetonozással, vagy 
kiinjektálással erősített ÜPé héjazatok. A Budaplast 
aknaidomaira az egyedi jelleg, a helyszíni adottsá-
gokhoz maximálisan igazodó kialakítás, méretezés 
és műszaki megoldás jellemző.

LEÁGaZóIDOm

NyEREGIDOmOK

Nemzeti műszaki értékelés

a Budaplast ÜPé csatorna és nyomócső 
rendszer számára

Nmé: A-102/2015/émi

TÜV rheinland bizonyítvány

az isO 9001 : 2008 szabványnak való 
megfelelésről 

Bizonyítvány azonosítószáma: 01 100 1524050
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GyÁRTómŰVI SZOLGÁLTaTÁSOK

Az ÜPé csőrendszerek folyamatos fejlesztésével, 
kínálatbővítésével összhangban egyedi gyártmány-
ként ajánlja a Budaplast kft. a felhasználók figyel-
mébe a különféle ellenőrző, tisztító, átemelő aknák 
rekonstrukciójához, vagy új építésükhöz gazdaságo-
san használható ÜPé elemeit.

Valamennyi termékénél vevőszolgálati tevékenység 
keretében gondoskodik a gyár a következőkről:

• műszaki tanácsadás, a tervezéshez, a kivitelezés-
hez és az üzemeltetéshez.

• statikai, hidraulikai számítások elvégzése, 
szakértői támogatás tervezők részére.

• speciális, egyedi megrendelői elképzelések 
véleményezése, megoldások kidolgozása.

• műszaki dokumentációk, gyártmányrajzok 
elkészítése, egyedi ajánlatkészítések, akár 
speciális gyártósablon felhasználásával.

• kivitelezők oktatása, képzése.

• ÜPé cső gyártmány kivitelezésénél speciális 
helyszíni laminálási műveletek elvégzése.

• információs anyagok biztosítása a felhasználók 
részére.

• megrendelői igény esetén logisztikai támogatás 
biztosítása a termékek raktározása, szállítása, 
értékesítése területén.

A Budaplast csőrendszerek állandó, magas 
minőséget képviselnek. A termék előállításá-
ra, a fejlesztés teljes folyamatára szabályozott-
ságot, a termék minőségét - a gyártóhely saját 
minőségellenőrző osztálya mellett - kívül a független 
tanúsító szervezetek, vizsgáló - és minősítő intézetek 
közreműködése is garantálja.

A minőségirányítási rendszer, az építési termék 
műszaki értékelésének, teljesítménynyilatkozatának 
dokumentumai a gyártóművi információs anyagok-
kal együtt a cég honlapján elérhetők.

Csatornabélelés ovális ÜPÉ csövekkel

Szennyvíz tisztító akna előregyártása

ÜPÉ termékek előkészítése kiszállításra

ÜPÉ aknaelem tojásszelvényhezTartálygyártmány
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PROfILmINTÁK ÜPÉ CSŐGyÁRTÁShOZ

Körszelvény Normál tojásszelvény 
2:3

Nyújtott tojásszelvény 
2:4

Nyomott tojásszelvény 
2:2,5

Terület 3,142 r2 Terület 4,594 r2 Terület 6,279 r2 Terület 3,822 r2

Kerület 6,284 r Kerület 7,929 r Kerület 9,734 r Kerület 7,031 r
Hidraulikus sugár 0,5 r Hidraulikus sugár 0,579 r Hidraulikus sugár 0,645 r Hidraulikus sugár 0,544 r

Ovális szelvény 
2:2,3

Körszelet szelvény 
2:1,5

Parabola szelvény 
2:2

Süveg szelvény 
2:2

Terület 3,742 r2 Terület 2,378 r2 Terület 3,007 r2 Terület 3,378 r2

Kerület 6,883 r Kerület 5,603 r Kerület 6,283 r Kerület 6,603 r
Hidraulikus sugár 0,544 r Hidraulikus sugár 0,424 r Hidraulikus sugár 0,479 r Hidraulikus sugár 0,512 r

speciális járható szelvények előregyártott szegmens elemekből a helyszínen készre szerelve
 

Párizsi szelvény 
normal

Párizsi szelvény
elhúzott

Párizsi szelvény
íves

Padkás  parabola
szelvény

Bármilyen további egyedi szelvényméret gyártása is lehetséges előzetes egyeztetés alapján



Budaplast Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.

székhely, központi ügyintézés:
1134 Budapest, szabolcs u. 29.

Tel: +36 1 236  6040
Fax: +36 1 320 0479
info@bonex.hu
bonex.hu

Gyártói telephely:
3033 rózsaszentmárton, iskola u. 54.
Tel: +36 37 384 438
Fax: +36 37 384 496
info@Budaplast.hu

NO - DIG
a t i s z ta  megoldás


