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1. KÖZÖSSÉGI BEEMELŐK - GÉPÉSZET 

A közösségi szennyvízbeemelő aknák néhány ingatlan szennyvizének gyűjtésére és 

továbbítására szolgálnak a gravitációs gyűjtővezetékekbe. 

A tervezési területen 7 db közösségi beemelő épül.  A beemelőket nem tudtuk külön 

bekerített területen elhelyezni a kiépített szűk közterületi helyek miatt. Azokon a 

területeken, ahol elég hely van a kiépítésére (13., 15., 16., 17., 18., 19. jelű beemelők) a 

beemelő szerelvényezése külön szerelvényaknába került elhelyezésre. Ezek 1,00 x 1,00 m 

bel méretű előre gyártott vasbeton aknaelemekből épülnek D400 közúti terhelésre 

méretezve.  

Ahol megközelíthetetlen (20. jelű beemelő), ezáltal üzemeltethetetlen lenne a 

szerelvényakna ott a visszafolyás-gátló szerelvényeket (visszacsapó szelepeket) a 

beemelőben a nyomócső függőleges ágában, az elzáró szerelvényeket - beépítési készlettel 

- az aknán kívül helyeztük el a közösítő „nadrágidommal” együtt. 

A beépítésre kerülő KO anyagok, szerelvényezések anyaga KO36Ti DIN 1.4541 MSZ 

4360-87 szabvány szerint. 

A közösségi beemelők építési és gépészeti szerelési tervét az 13.1-K-5.1-0, 13.1-K-5.2-0 

építési terv valamint a 13.1-K-6.1-0, 13.1-K-6.2-0 rajzszámú gépész terv tartalmazza. 

A beépítésre kerülő anyagok, szerelvények, berendezések gyártóit, forgalmazóit a kiviteli 

tervek alapján a kivitelező határozta meg az üzemeltető jóváhagyásával. 

A beépített 2 db szivattyú azonos teljesítményű, 1 db üzemi, 1 db tartalék. 

A szivattyúk tartozéka a talpas nyomókönyök és a nyíláskerethez rögzített szivattyú 

leeresztő vezeték. 

A beépített 2 db szivattyú azonos teljesítményű, 1 db üzemi, 1 db tartalék. 

A szivattyúk tartozéka a talpas nyomókönyök és a nyíláskerethez rögzített szivattyú 

vezetőcső. 

A szivattyúakna födém részén lévő szerelőnyíláson keresztül a szivattyúk kiemelhetők, 

illetve visszahelyezhetők. A közösségi beemelők szivattyúihoz egy háromlábú kiemelő 

szerkezetet acélsodronnyal és csörlővel biztosítunk az Üzemeltető részére melyet egy 

kampóval felszerelve a gépek könnyedén kiemelhetőek a szivattyúra rögzített köracél 

omega fül segítségével. 

Az aknákba való lejutás alumínium létrával (MONTO FABILO) kell biztosítani (L=5,20m 

1 db/település). 

A beemelők belső átmérője 1,4 m. A beemelők süllyeszthető vasbetoncsövekből (SWUT 

R-140-H típus) készülnek. A beemelők megfelelő vízzáróságát a gyártónak biztosítani kell. 

Az alkalmazott betonminőségnek, alkalmasnak és ellenállónak kell lennie az agresszív 

szennyvíz tárolására, illetve megfelelő belső bevonattal, vakolattal kell ellátni az 

Üzemeltető előírása szerint. 
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A nyomócsövek az átemelt szennyvizeket a szivattyúktól párhuzamos vonalvezetésű 

nyomóvezetéken vezetik ki az aknából.  

A beemelő nyomóvezetéke a közösítés után D63 PE100 SDR17 nyomócső. 

2. SZERELVÉNYAKNÁK  

A 13., 15., 16., 17., 18., 19., jelű beemelők estében a szivattyúk szerelvényeit egy 

szerelvényaknába helyeztük el. A szerelvényaknák 1,00 x 1,00 m SZEBETON (vagy vele 

egyenértékű) termékek. 

A nyomócsöveket a szerelvényaknába utólag vízzáróan befalazott idomon keresztül 

vezetjük, a befalazó cső és a haszoncső között LINK-SEAL tömítés biztosítja a 

vízzáróságot, karimás kötések pedig a bonthatóságot. 

LINK-SEAL tömítés típusa: LS 275. 

Beépített szerelvények: 

2 db Golyós visszacsapószelep szennyvízre: 

 Mérete:  DN50 PN10 

 Típus:  HAWLE Nr.9830 

Anyaga:  ö.v. epoxi bevonattal 

Szerelési készlettel (tömítéssel, kötőelemekkel) 

2 db Tolózár szennyvízre: 

 Mérete:  DN50 PN10 

 Típus:  HAWLE Nr.4000 

Anyaga:  GGG-400 

Kézi kerékkel és szerelési készlettel (tömítéssel, kötőelemekkel) 

2 db Gumikompenzátor 

 Mérete:  DN50 PN10 

 

A beemelők nyomóvezetéke a közösítés után D63 PE100 SDR17 nyomócső. 

3. SZAGTALANÍTÁS 

A közösségi beemelők nem kapnak ivóvíz bekötést. Mivel a beemelők mindegyike 

meglévő lakóépülettől 20 m-en belül kerül elhelyezésre, a szaghatások elleni védekezésről 

gondoskodni kell. Erre a célra a beemelőbe a Biothys GmbH által 

szabadalmaztatott Gelactiv SHK-P méhsejtes géltábla kerül elhelyezésre. 

A szagtalanító géltáblákat tartószerkezetre (pl. HILTI kampó, stb.) kell felfüggeszteni, a 

felcsapódó vizektől védett módon. 
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4. BEÉPÍTETT SZIVATTYÚK 

A beemelők-, és a beépítendő szivattyúk méretezése a nyomásveszteség számítás és 

szivattyú kiválasztás a Jung Pumpen Spaix ®  V3 Configurator méretező programmal 

történt. Méretezésnél 8 ó/d óracsúcs, és az üzemeltető által meghatározott 4 ó kiérkezési-, 

és szervizidő lett figyelembe véve. 

A beemelőkben 2 db Jung Pumpen GmbH gyártmányú MultiCut típusú szivattyú kerül 

elhelyezésre az alábbi táblázat alapján. 

 

BEEMELŐ 
JELE 

ÁTEMELŐ 
MÉRETE 

SZIVATTYÚ TÍPUSA 
SZÁLLÍTÁSI 
KAPACITÁS  

Q (l/s) 

EMELŐ-
MAGASSÁG  

H (m) 

TELJESÍTMÉNY 
(kW) 

MOTOR 

       

13. sz ∅ 1,4 m 
MultiCUT 35/2M 
öblítő szeleppel 

3,44 25,40 3,04 

3~ 400 V, 4,3 A 
Merülő motor 

IP68 védettség 

15. sz. ∅ 1,4 m 
MultiCUT 35/2M 
öblítő szeleppel 

4,14 22,28 3,04 

16. sz. ∅ 1,4 m 
MultiCUT 35/2M 
öblítő szeleppel 

3,53 24,93 3,04 

17. sz. ∅ 1,4 m MultiCUT 20/2M 4,16 10,86 1,91 

18. sz. ∅ 1,4 m 
MultiCUT 35/2M 
öblítő szeleppel 

4,19 22,00 3,04 

19. sz. ∅ 1,4 m 
MultiCUT 35/2M 
öblítő szeleppel 

3,82 23,70 3,04 

20. sz. ∅ 1,4 m 
MultiCUT 35/2M 
öblítő szeleppel 

4,09 22,48 3,04 

 

Az átemelő telepek normál üzeme automatikus. A helyi, valamint a központi üzemirányítás 

az irányítástechnikai dokumentációban szereplő folyamatirányító rendszer felhasználásával 

történik. 

Normál üzemben az átemelők működtetését egy hidrosztatikus szintvezérlő végzi. Abban 

az esetben, ha ez a szintmérés meghibásodik, úgy az átemelőbe beépített szintkapcsolók 

biztosítják a szivattyúk üzemét. (Ez a biztonsági automatika). 

Az átemelőbe épített szintkapcsolók feladatai az alábbiak a biztonsági automatika üzembe 

lépése esetén: 

I.  Az átemelő fenékszintje felett elhelyezett kapcsoló leállítja a szivattyúkat. 

II.  A legmagasabb szintre (a beömlő csatorna folyásfenék szinten) elhelyezett kapcsoló 

vezérli a vész-jelzőberendezést. 

Az úszókapcsolók szintmagassága változtatható. 

A hidrosztatikus szintmérő kapcsolási szintjeit a próbaüzem alatt kell beállítani. A be és 

kikapcsolási szintet az úszókapcsolók be és kikapcsolási szintje közé kell tenni  

A gyártó vállalat ajánlata szerinti időközönként a két átemelő szivattyú szerepét fel kell 

cserélni (az addig tartalék szivattyú lesz az üzemi szivattyú és viszont). 
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5. KIVITELEZÉSI ELŐÍRÁSOK 

A kivitelezési munkák során az ajánlati kiírásban, valamint a kiadott vízjogi létesítési 

engedélyben, állásfoglalásokban, üzemeltetői hozzájárulásokban rögzítetteket be kell 

tartani.  

5.1. Hegesztési előírások 

A technológiai csővezetékek előgyártását (gyártóműi gyártás) és helyszíni gyártását, 

szerelését végző gazdálkodó szervezetek az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi 3/1998. 

(I.12.) IKIM rendelete (egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó 

szervezetek alkalmasságának igazolásáról) és az ezt módosító, a gazdasági és közlekedési 

miniszter 119/2004. (IX.30.) GKM rendelete hatálya alá tartoznak. Ennek megfelelően a 

technológiai csővezetékek szerelését, gyártását csak olyan kivitelező végezheti, aki a fenti 

rendelet eleget tesz. 

Alkalmazandó hegesztési eljárás: Wolfram elektródás védőgázos ívhegesztés (hegesztési 

eljárás azonosítója: 141 AWI hegesztés) 

Kötéstípus:   V-tompavarrat és L-sarokvarrat 

Alapanyag megnevezése: W01 

Alapanyag mérete:   Ø 88 × 3,2; Ø 60,3 × 2 méretű vezetékek 

Védőgáz :    Ar T45 (argon) MSZ 6271-86  

Áramló mennyisége:  8 – 12  l / perc 

Hegesztés jóságfoka:  0,7  

Minden varratot szemrevételezéssel ellenőrizni kell, roncsolás mentes hegesztési vizsgálat 

nem szükséges. 

Előmelegítés nem szükséges 

Hegesztés utáni hőkezelés nem szükséges. 

Az elvégzett vizsgálatokat jegyzőkönyvezni kell, amit az átadási dokumentációhoz kell 

csatolni. 

6. BEFEJEZŐ MUNKÁK 

A vízvezetéken MSZ 10-310 szerint nyomásvizsgálatot kell végezni..  

Nyomáspróba előtt ellenőrizni kell: 

- csőkötéseket, 

- tartószerkezeteket, rögzítéseket, 

- csatlakozások zárását, 

- vezeték hőtágulásának lehetőségét, 
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- vezeték leüríthetőségét, 

- csőfal hőmérsékletét. 

Szakaszos nyomáspróba 

A vezetékek szakaszos nyomáspróbáját célszerűen szakaszokra bontva kell elvégezni. 

Minden szakaszt külön-külön kell vizsgálni. A nyomáspróba megkezdése előtt a csövet 

földterheléssel úgy kell rögzíteni, hogy a csöveken kb. 80 cm földtakarás legyen, de a 

kötések szabadon maradjanak. A vizsgált szakasz két végén a szerelvényeket 

szivárgásmentesen le kell zárni. A csövet vízzel fel kell tölteni, ügyelve a kifogástalan 

légtelenítésre. A próba során a feszmérőt az adott szakasz legmélyebb pontján kell 

elhelyezni. Az alkalmazott nyomásmérő 0,01 Mpa pontos legyen. A vizsgálati nyomás 

1,5p+1,0 bar, ahol 

 p = üzemi nyomás. 

A nyomáspróba időtartama általában 2 óra. 

A nyomáspróba eredményesnek tekinthető, ha a vizsgálat alatt nyomásesés nem volt és a 

vezeték a szemrevételezés során nem mutat változást. 

Integrált nyomáspróba 

A teljes nyomócső együttes vizsgálatának előfeltétele: sikeres szakaszos nyomáspróbák.  

A vizsgálati időtartama: 2 óra, a vizsgálati nyomás: a cső névleges nyomása (10 bar).  

A nyomáspróba eredményesnek tekinthető, ha a vizsgálat alatt nyomásesés nem volt, és a 

vezeték minden csatlakozása tömören zárt. 

A minőségellenőrző vizsgálatok során a szivattyúk kapacitásmérését is el kell végezni. 

7. BALESETELHÁRÍTÁSI UTASÍTÁS 

A balesetelhárítási utasítás elkészítésekor feltételezzük, hogy megfelelő kivitelezési 

ismeretekkel rendelkező szerelők (és alvállalkozók) végzik a kivitelezést. Az alábbiakban 

csak a különösen fontos munkavédelmi elemeket ismertetjük: 

A műtárgy területét úgy kell kialakítani, hogy ott illetéktelen személy(ek) ne 

tartózkodhassanak. 

A berendezés szerelőnyílását zárva kell tartani. 

Szerelés vagy valamely javítás esetén a szivattyúaknát le kell teljesen üríteni. 

A műtárgy feszültségmentesítése után a búvónyílás felnyitásával a tározó teret gondosan át 

kell szellőztetni. 

A tározótérbe leereszkedő személyt(eket) megfelelő kötélzettel biztosítani kell. 

A kötélzetre és személyekre a búvónyílásnál lévő segítő ügyel. 
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A szivattyú és szerelvényeinek, valamint a szerelőnyílást fedő lap kiemeléséhez 

emelőszerkezet szükséges. 

A munkálatokat csak szerelőpár végezheti, irányító, vezetőszerelővel. 

Teherfelkötést csak az erre kioktatott személy végezhet. 

Kötözéshez csak a tehernek megfelelő átmérőjű korrózióálló teheremelő lánc 

alkalmazható. Függőteher közvetlen közelében, vagy alatta tartózkodni a balesetveszély 

miatt tilos! 
�____ 


