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1. A FELADAT MEGHATÁROZÁSA, ELŐZMÉNYEK 

 
A fenntartható fejlődés gondolatának előretörésével, hazánk környezeti állapotának javítása 

érdekében, illetve a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási 

Programról szóló 25/2002. (II.27.) Kormányrendelettel összhangban a Dunakanyari és Pilisi 

Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása (2000 Szentendre, Dunakorzó 18.) keretein 

belül Szentendre város, Leányfalu nagyközség, Tahitótfalu, Pócsmegyer és Szigetmonostor 

községek Önkormányzatainak együttműködéseként létrejött, önálló jogi személyiséggel 

rendelkező, Dunakanyar Csatornázási Társulás a KEOP 1.2.0/B egyfordulós pályázati 

konstrukció keretén belül, a meglévő szennyvíz gyűjtő rendszereit kívánja kiterjeszteni, a 

minél magasabb csatornázottság elérése céljából. A fejlesztést indokolja a Szentendrei-

szigeten elhelyezkedő, a Főváros vízellátását biztosító vízbázisok védelmének régóta húzódó 

szükségessége is.  

 

A tervezett csatornahálózatok a meglévő rendszerekhez kapcsolódnak, vagyis a keletkező és a 

kibővített hálózatokon keresztül összegyűjtött szennyvíz a kor igényeinek és 

környezetvédelmi előírásainak megfelelő, szentendrei 14.200 m3/nap, 71.000 LEÉ kapacitásra 

kiépített szennyvíztisztító műben kerül megtisztításra, amely megfelelő szabad kapacitással 

rendelkezik a projekt keretében kiépítésre kerülő szennyvíz csatornákkal összegyűjtött, többlet 

szennyvizek fogadására. A tisztított szennyvizek befogadója a Szentendrei Duna, sodorvonali 

bevezetéssel. 

 

2. ENERGIAELLÁTÁS 

Az egyes beemelők energiaigénye 3x20A. Energiaellátásuk áramszolgáltatói hálózatról 

(ELMÜ) kerül megoldásra az áramszolgáltató vonatkozó nyilatkozata szerint. Csatlakozás 

kisfeszültségű kábellel. Nem tárgya a jelen tervnek a szennyvíz átemelők villamos energia 

ellátás kiviteli terv készítése. 

A rendszerhez tartozó beemelők telepítési helye:              

 -    SZ-13 Szentendre, Kankalin utca,  

- SZ-15 Szentendre, Gólyahír utca 

- SZ-16 Szentendre, Fürdő utca, 

- SZ-17  Szentendre, Lövész utca, 

- SZ-18 Szentendre, Gyík utca, 

- SZ-19 Szentendre, Hrsz: 6609, 

- SZ-20 Szentendre, Páfrány utca 

A beemelő elosztók a fogyasztásmérő szekrénytől, melyet a beemelők közvetlen közelében 

kell elhelyezni kisfeszültségű földkábelen kapnak táplálást. 
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Tartós feszültség kimaradás esetén aggregátor csatlakoztatásával oldható meg az üzem. Az 

aggregátor fix csatlakozású. A betáplálásban három állású kapcsoló kerül beszerelésre, 

mellyel a kívánt üzem kiválasztható. A kapcsoló 1-es állásában HÁLÓZAT, 2-es állásában 

AGGREGÁTOR üzem lehetséges. A kapcsoló 0 állásában nincs feszültség alá helyezve az elosztó. 

3. VILLAMOS BERENDEZÉS 

A beemelők villamos berendezése szabadtérre telepített fém kapcsolószekrény hővédő 

lemezzel, megfelelő belső temperálással, világítással ellátva, irattartó zsebbel ellátva. 

Tartalmazzák a betáplálást,a technológiai fogyasztók (szivattyúk) kapcsoló és védelmi 

készülékeit, a szükséges üzemviteli automatikát, az irányítástechnika készülékeit. 

Az elosztók névleges feszültsége 3x400/230V, 50Hz, névleges áram 25A, zárlati szilárdság 

10kAeff. Az elosztók védettsége min. IP54. Kábelcsatlakozások alulról tömszelencéken 

keresztül. A szivattyúk direkt indításúak. 

Az irányítástechnikai részt az erősáramú résztől el kell választani. Az irányítástechnikai 

készülékek az elosztó felső felébe kerülnek. A két részt egy fix plexi lappal el kell választani 

egymástól. A sorozatkapocs az erősáramú részre kerül, innen kell a vezetékeket átvezetni az 

irányítástechnikai részbe. 

 

4. MŰKÖDTETÉSEK, JELZÉSEK 

A beemelő szivattyúk alapvetően automatikusan működnek a szennyvízakna szintjeiről. Az 

aknába 2 db úszókapcsoló kerül telepítésre. A PLC meghibásodása esetén a biztonsági 

automatika veszi át a szivattyúk működtetését az úszókapcsolók jelzései alapján. Ebben az 

üzemmódban a működtetést egy Siemens Logo programozható vezérlő végzi. A MAX 

úszókapcsoló indítja az első helyre programozott szivattyút. Ha az első helyre programozott 

szivattyú nem indul, vagy az aknában a szennyvízszint eléri a következő úszókapcsolót, akkor 

bekapcsol a másik szivattyú. A másik úszókapcsoló a vész szintet jelzi. 

A szivattyúk működtető köre úgy van kialakítva, hogy minden induláskor az előző ciklusban 

tartalék szivattyú indul. 

A szivattyúk működhetnek KÉZI üzemben az üzemmód választó (SV) kapcsolók 1-es állásba 

kapcsolásával és a BE-KI nyomógombok megnyomásával(megfelelő felügyelet szükséges). A 

kapcsoló 2-es állásában az úszókapcsolók vezetik az üzemet. 

Az akna szintjeit, a szivattyúk üzemel jelzését az elosztó kihajtható belső ajtaján jelzőlámpák 

jelzik. Ugyancsak a belső ajtón vannak az üzemmód választó kapcsolók, a dugaszoló aljzatok, 

továbbá a betáplálás kapcsolója.  

Az erősáramú részből az üzemeltető kérésének megfelelően az alábbi jeleket kell az 

irányítástechnikai részre juttatni: 

 - 1. szivattyú üzemel, 

 -  2. szivattyú üzemel, 
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 - 1. szivattyú motorvédelem működött, 

 - 2. szivattyú motorvédelem működött, 

 - feszültség kimaradás, 

 - úszókapcsolók állapota 2 db, 

 - elosztó ajtónyitás. 

5. KÁBELEZÉS 

Szivattyúk, úszókapcsolók tartozék kábeleit a szivattyúaknából kivezetve védőcsőben kell 

eljuttatni az CSD jelű csatlakozó dobozig. Innen tovább a kábelösszefügési rajz szerint az 

elosztóig külön kábeleket kell vezetni. Kábelek fektetési mélysége 0,7 m, az árok aljára 0,1 m 

vastagságban homokágy készítendő. A kábelek fölé kábeljelző szalagot kell tenni. 

6. ÉRINTÉSVÉDELEM 

A beemelőknél az érintésvédelem módja nullázás. Az elosztó berendezésben kell kialakítani a 

fő földelő sínt, ehhez csatlakoztatni kell a helyi földelőt (elosztó mellé kell leverni), az EPH 

hálózatot. Az EPH hálózatba bekötendő a kapcsolószekrény fém szerkezete, az XD jelű 

csatlakozó doboz, valamint az átemelő akna fémszerkezete, a kábelvédő csövek. 

Dugaszoló aljzatok védelmére áramvédő kapcsoló szolgál. 

7. IRÁNYÍTÁSTECHNIKA 

A beemelőkről a működtetések, jelzések fejezetben leírt jeleket kell az üzemirányító 

központba juttatni. A bemeneti kontaktus jelek közvetlenül csatlakoznak egy SIEMENS S7-

1200 típusú PLC-re. A PLC-t egy 230/24V 48W-os tápegység, feszültésgkimaradás esetén 

pedig 2db 12V-os 7,5Ah-s akkumulátor táplálja a beépített lemerülésvédelmi elektronikán 

keresztül. A Motorola DM2600 típusú URH adó/vevő a beépített 24V/12V-os DC/DC 

átalakítón keresztül kerül megtáplálásra, mely a gyűjtött információkat juttatja az 

üzemirányító központba. 

A meglévő szentendrei központi irányító SCADA rendszer VISION folyamatirányító szoftver 

alá írt alkalmazás, amely meg jeleníteni az átemelők sematikus képét, az aktuális üzem 

állapotokkal. 

A VISION SCADA szoftver bővítendő a 11 beemelő adataival. 

A szoftver bővítést a DMRV ZRt-vel egyeztetve kell megvalósítani. 


