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1. Leier mélyépítő elemek beszerzése

Mélyépítés

A megrendeléseket a LEIER csoport bármelyik üzeméhez,  a 
LEIER központi értékesítési irodához az ertekesites@leier.hu 
e-mail címre, vagy a 96/512-001 faxszámra, ill közvetlenül  a 
gyártó üzemekhez kell eljuttatni.

Leier Hungária KFT. 
9241 JÁNOSSOMORJA, Óvári út  Fax: 96/565-274 
E-mail: janossomorja@leier.hu

Leier Hungária KFT. 
7630 PÉCS, Edison u. 36. Fax: 72/324-328 
E-mail: pecs@leier.hu

Leier Hungária KFT. 
9545 JÁNOSHÁZA, Pf.: 15  Fax: 95/551-551 
E-mail: janoshaza@leier.hu

A megrendeléseket visszaigazolásunk alapján szállítjuk 
ki. Speciális, vagy jelentősebb igény (pl. projektek) esetén 
célszerű a megrendelést a tervezett beépítés előtt 30 nappal 
megküldeni.

Fenékelemek, vagy különleges kialakítású aknamagasító 
elemek megrendelésénél az ehhez rendszeresített 
konszignációs lapot kérjük mellékelni. (A konszignációs lapok 
a 68–70. oldalakon megtalálhatók. )

A szállítás közúton történik a LEIER cégcsoport szervezésében, 
ill. a megrendelő bérelt, vagy saját fuvareszközeivel (utóbbi 
esetben a teljesítés helye a gyártó telephelye). 

Termékeink árait a mindenkor érvényben lévő árjegyzék 
tartalmazza. A termék áraitól – a megrendelés volumenétől 
és jellegétől függően – a szállító és a megrendelő  külön 
megállapodásban eltérhet.
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4.7. Átemelő akna elemek, 

betontartályok

Aknaelemeinket elsősorban gravitációs lakossági és ipari 
szennyvízcsatorna, másodsorban talaj-, bel-, csurgalék- és 
depóniavíz elvezető rendszerek kültéri szakaszátemelő 
aknáinak építéséhez ajánljuk, de kialakításukból adódóan 
alkalmasak folyadékok tartós vagy időszakos tárolására is. 
Alkalmazásuk olyan rendszerekben ajánlott, amelyekben a 
tárolt vagy elvezetett folyadékok kémiai hatása nem károsítja 
az elemek, ill. az elemek közti tömítések alapanyagát. 
Beépítésükkel – a felhasznált alapanyag minősége, az 
alkalmazott gyártástechnológia és az elemek szerkezeti 
kialakítása révén –, az előírt telepítési technológia betartása 
mellett, hosszú ideig biztosítható a megépült rendszer(ek) 
üzembiztonsága.

A Ø160, Ø200 és Ø240 cm-es belső átmérőjű vasbeton 
aknarendszereink fenék-, magasító-, ill. záróelemei a 
rendszeren belül tág határok közötti igényeknek megfelelő 
összeállítást tesznek lehetővé. Rendelkezünk hagyományos 
technológiával telepíthető, előre elkészített munkagödörbe 
építhető, gyárilag sík fenékkel ellátott rendszerrel, 
valamint kútsüllyesztéses technológiával építhető, vágóéllel 
ellátott rendszerrel. Az elemek csatlakozásánál kialakított 
felületek a vízzárósági követelmények figyelembevételével 
többfajta tömítőanyag alkalmazását is lehetővé teszik. 
Alkalmazható a megfelelő cementhabarcs ragasztó, 

4.22. ábra

a megfelelő minőségű duzzadószalag, ill. a speciális tömlős 
gumigyűrű tömítés is. A megfelelő tömítőanyag kiválasztása 
az adott beépítési hely specifikumainak ismeretében 
lehetséges.

Az elemek mozgatásához az elemek peremébe megfelelően 
méretezett, menetes acéldűbeleket építünk be. Ezekbe 
acélsodrony alapú, becsavarozható, vagy csavarral rögzíthető 
, minősített emelőfülek csatlakoztathatók. 

4.7.1. Átemelő akna kiválasztása

Az átemelő akna kiválasztása elsősorban tervezői feladat. 
Méreteinek meghatározásánál alapvetően az alábbi főbb 
szempontokat kell figyelembe venni:

 · Az akna aktív puffertérfogata.

 · Hozzá- és elfolyási szint, belső térfogat. 

(Belső aknamélység > aktív puffertérhez tartozó magasság+ 

hozzáfolyási szint!)

 · Az akna kialakítása.

 · Az aknába tervezett szivattyú(k) paraméterei.

 · A rendszerben szállítandó folyadék minősége.

 · Az akna elhelyezési helyének adottságai.

 · Egyéb specifikus igények.

A fenti főbb szempontok figyelembevételével megállapítható 
az átemelő akna szükséges mérete. Ennek alapján az adott 
termékválaszték figyelembevételével kiválaszthatóak 
a beépítendő elemek.
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4.7.2. Akna fenékelemek

Betűjele: pl. AFE 160/215 L/G (4.23., 4.24. ábra) 
A fenékelemek Ø160, Ø200 és Ø240 cm-es belső névleges 
átmérővel, egységesen 15 cm fenékvastagsággal, 160-as 
és 200-as elemeknél 15 cm, 240-es elemek esetében 20 
cm-es falvastagsággal, különböző magassággal készülnek. 
A fenékrész sík, alkalmas a kialakult gépészeti technológiák 
fogadására.

Az elemek technikai adatait a 4.19., 4.20. táblázatok 
tartalmazzák.

Típus D (mm) d (mm) V (mm) V
f
 (mm) H (mm) h (mm) Tömeg (kg)

AFE 160/175 L 1900 1600 150 150 1750 1600 4100

AFE 160/230 L 1900 1600 150 150 2300 2150 5170

AFE 200/175 L 2300 2000 150 150 1750 1600 5270

AFE 200/230 L 2300 2000 150 150 2300 2150 6580

AFE 240/175 L 2800 2400 200 150 1750 1600 8 310

AFE 240/200 L 2800 2400 200 150 2000 1850 9 270

AFE 240/230 L 2800 2400 200 150 2300 2150 10 420

AFE 240/255 L 2800 2400 200 150 2550 2400 11 380

4.19. táblázat

Típus D (mm) d (mm) V (mm) V
f
 (mm) v

p
 (mm) H (mm) h (mm) Tömeg (kg)

AFE 160/100 L/G 1900 1600 150 150 85 1000 850 2900

AFE 160/160 L/G 1900 1600 150 150 85 1600 1450 3810

AFE 160/215 L/G 1900 1600 150 150 85 2150 2000 4880

AFE 200/160 L/G 2300 2000 150 150 85 1600 1450 4920

AFE 200/215 L/G 2300 2000 150 150 85 2150 2000 6230

AFE 240/160 L/G 2800 2400 200 150 95 1600 1450 7 740

AFE 240/190 L/G 2800 2400 200 150 95 1900 1750 8 850

AFE 240/215 L/G 2800 2400 200 150 95 2150 2000 9 850

AFE 240/250 L/G 2800 2400 200 150 95 2500 2350 11 190

4.20. táblázat

4.23. ábra

4.24. ábra
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4.7.3. Aknagyűrűk (4.25.–4.27. ábra)

Betűjele: pl. AGY 200/160 L/G  
A magasító elemek Ø160, Ø200 és Ø240 cm-es belső 
névleges átmérővel, 160-as és 200-as elemeknél 15 cm, 
240-es elemek esetében 20 cm falvastagsággal, különböző 
magasságokkal készülnek. A csatlakozó peremek kialakítása 
lehetőséget ad a különböző elemek és kiegészítők 
összeépíthetőségére, valamint az eltérő tulajdonságú tömítő 
anyagok alkalmazására. Az átemelő elemek gumigyűrűs 
csatlakozását a 4.21.b. ábra szemlélteti. A tömlős gumigyűrű 
alkalmazása esetén a csatlakozó felületeket – a gumigyűrű 
felhelyezése előtt az aknagyűrű csapos peremének megfelelő 
felületét, a gumigyűrű felhelyezése után a kapcsolódó elem 
tokos peremének belső felületét – Síkosító glettanyaggal 

Típus D (mm) d (mm) V (mm) v
p
 (mm) H (mm) h (mm) Tömeg (kg)

AGY 160/115 L/G/V 1900 1600 150 90 1150 1060 2 230

AGY 160/150 L/G/V 1900 1600 150 90 1500 1410 3 000

AGY 160/175 L/G/V 1900 1600 150 90 1750 1660 3 390

AGY 160/200 L/G/V 1900 1600 150 90 2000 1910 3 960

AGY 160/230 L/G/V 1900 1600 150 90 2300 2210 4 460

AGY 200/115 L/G/V 2300 2000 150 90 1150 1060 2 740

AGY 200/150 L/G/V 2300 2000 150 90 1500 1410 3 760

AGY 200/175 L/G/V 2300 2000 150 90 1750 1660 4 170

AGY 200/200 L/G/V 2300 2000 150 90 2000 1910 4 820

AGY 200/215 L/G V 2300 2000 150 90 2150 2060 5 120

AGY 240/115 L/G/V 2800 2400 200 95 1150 1150 4 410

AGY 240/150 L/G/V 2800 2400 200 95 1500 1500 5 980

AGY 240/175 L/G/V 2800 2400 200 95 1750 1750 6 720

AGY 240/200 L/G/V 2800 2400 200 95 2000 2000 7 760

AGY 240/230 L/G/V 2800 2400 200 95 2300 2300 8 830

Típus D (mm) d (mm) V (mm) v
p1

 (mm) v
p2

 (mm) H (mm) h (mm) Tömeg (kg)

AGY 160/100 L/G 1900 1600 150 90 85 1000 910 1 940

AGY 160/150 L/G 1900 1600 150 90 85 1500 1410 2 900

AGY 160/175 L/G 1900 1600 150 90 85 1750 1660 3 320

AGY 160/200 L/G 1900 1600 150 90 85 2000 1910 3 880

AGY 160/215 L/G 1900 1600 150 90 85 2150 2060 4 170

AGY 200/100 L/G 2300 2000 150 90 85 1000 910 2 380

AGY 200/150 L/G 2300 2000 150 90 85 1500 1410 3 570

AGY 200/175 L/G 2300 2000 150 90 85 1750 1660 4 060

AGY 200/200 L/G 2300 2000 150 90 85 2000 1910 4 760

AGY 200/215 L/G 2300 2000 150 90 85 2150 2060 5 120

AGY 240/100 L/G 2800 2400 200 95 95 1000 1000 3 840

AGY 240/150 L/G 2800 2400 200 95 95 1500 1500 5 750

AGY 240/175 L/G 2800 2400 200 95 95 1750 1750 6 480

AGY 240/200 L/G 2800 2400 200 95 95 2000 2000 7 680

AGY 240/215 L/G 2800 2400 200 95 95 2150 2150 8 250

4.25. ábra

4.21. táblázat

4.22. táblázat

4.26.a. ábra

4.26.b. ábra, Átemelőakna 
elemeinek gumigyűrűs 
csatlakozása

kell bevonni. Ez megkönnyíti az összeépítést, és biztosítja 
a gumitömítés hosszú élettartamát. A Síkosító glettanyag 
használatának elmulasztása a gumigyűrű tömítésére 
vonatkozó garancia elvesztésével jár. Rajz alapján igény 
szerinti csatlakozási, ill. átvezetési lehetőségeket tudunk 
kialakítani az aknagyűrűk palást felületén. Az elemek felső 
peremébe, a fenékelemekkel megegyező módon, szintén 
3 db menetes dűbelt építünk be. 

Az NA 160-as és NA 200-as elemekbe M30-as, NA 240-es 
elemekbe M36-os menetes dűbel kerül beépítésre.

Az elemek technikai adatait a 4.21–4.23. táblázatok 
tartalmazzák.
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4.7.4. Akna fedlapok

Betűjele: pl. AF 200/20 ÖV 600 / 400 kN  
A vasbeton fedlapok külső átmérője illeszkedik az 
aknagyűrűk külső átmérőjéhez, vastagsága egységesen 
20»cm. Terhelhetőségét a várható igényeknek megfelelően 
tudjuk kialakítani. Alap kivitelben a fedlap vagy egy 100 cm 
átmérőjű nyitott búvónyílást, vagy egy, a várható terhelésnek 
megfelelő Ø 60 cm-es fedeles ÖV 600-as fedlapot tartalmaz. 
Föld alá süllyesztett akna esetén a nyitott  búvónyílás 
peremének kialakításakor figyelembe tudjuk venni a 

4.7.5. Kiegészítők 

Nagy átmérőjű (Ø160; Ø200 és Ø240 cm) aknák építéséhez 
rendelkezünk a kútsüllyesztéses technológiával való 
telepítéshez szükséges peremes acél vágóélekkel, melyek 
a megfelelő alsó gyűrűkhöz illeszkednek.  Az átemelő aknák 
csatlakozó elmeinek tömítéséhez speciális ék alakú, tömlős 
gumigyűrűket alkalmazunk a rendszerekhez illeszkedő Ø160; 
Ø200 és Ø240 cm-es átmérővel. A gumigyűrűk alkalmazása 
gyors építést és biztonságos vízzáró tömítést tesz lehetővé 
(4.25. táblázat). A tömítések nem tartozékai a rendszereknek! 
Kiegészítő szolgáltatásként rajz alapján vállaljuk a csatlakozó 
csövek, ill. az elektromos vezetékek be- és kivezetéséhez 
szükséges átvezető furatok elkészítését, melyet a gyártó 
telephelyen végzünk.

Típus D (mm) d (mm) V (mm) vp (mm) H (mm) Tömeg (kg)

AGY 160/200 L/G vágóélhez 1900 1600 150 85 2000 3 880

AGY 200/200 L/G vágóélhez 2300 2000 150 85 2000 4 760

AGY 240/200 L/G vágóélhez 2800 2400 200 95 2000 7 680

4.23. táblázat

Jelölés Kivitel Külső átmérő (Ø) cm
Búvónyílás átmérő 

(Ø) cm
Magasság (cm) Tömeg (kg)

AF 100/15 ÖV 600/250kN beépített ÖV fedlap 120 60 15 410

AF 100/15 ÖV 600/400kN beépített ÖV fedlap 120 60 15 410

AF 160/20 - 100 Ø100 cm–es búvónyílás 190 100 20 950

AF 160/20 ÖV 600/125kN beépített ÖV fedlap 190 60 20 1200

AF 160/20 ÖV 600/250kN beépített ÖV fedlap 190 60 20 1200

AF 160/20 ÖV 600/400kN beépített ÖV fedlap 190 60 20 1200

AF 200/20 - 100 Ø100 cm–es búvónyílás 220 100 20 1400

AF 200/20 ÖV 600/125kN beépített ÖV fedlap 220 60 20 1610

AF 200/20 ÖV 600/250kN beépített ÖV fedlap 220 60 20 1610

AF 200/20 ÖV 600/400kN beépített ÖV fedlap 220 60 20 1610

AF 240/20 - 100 Ø100 cm–es búvónyílás 280 100 20 2 530

AF 240/20 ÖV 600/125kN beépített ÖV fedlap 280 60 20 2820

AF 240/20 ÖV 600/250kN beépített ÖV fedlap 280 60 20 2 820

AF 240/15 ÖV 600/400kN beépített ÖV fedlap 280 60 20 2 820

4.27. ábra

4.24. táblázat

4.25. táblázat

Jelölés Névleges méret (cm)

Vágóél peremes kialakítással 160

Vágóél peremes kialakítással 200

Vágóél peremes kialakítással 240

G 160 160

G 200 200

G 240 240

magasításhoz alkalmazott aknagyűrű vagy aknaszűkítő 
típusát. Ezzel megoldható a nagy átmérőjű, nagy kapacitású 
tárolóaknák földtakarásos elhelyezése. Egyedi igény szerint, 
rajz alapján több búvónyílásos vasbeton fedlapok elkészítését 
is vállaljuk. A fedlapok mozgatását segíti a fenékelemekhez 
és gyűrűkhöz hasonló módon beépített 3 db menetes dűbel. 
A dűbelek méretei: NA 160 - M24; NA 200 - M30; NA 240 - M36.  
A vasbeton fedlapok technikai adatait a 4.24. táblázat 
tartalmazza.
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5. Tervezési segédlet 

5.1. Szabályozás

Az erőtani tervezésre általánosságban az MSZ 15020 
az irányadó. Alkalmazásakor figyelembe kell venni 
a csőméretezés nemzetközi elméletét és gyakorlatát. 
A részletes tervezésre vonatkozik a már korábban 
felfüggesztett MI-10-167/4 vízügyi ágazati irányelv. 
A csőszilárdságokat az MSZ 15450 szabályozza. A segédlet 
készítésénél – a hazai alkalmazhatóság mértékéig – 
figyelembe vettük a legújabb német (DIN 4032/81, DIN 4033, 
ATV a (127/84) és az angol (BS5911/81-82) szabályozásokat is.

5.1.1. Vizsgálandó állapotok

Az erőtani megfontolásnak a vezeték teljes élettartamára, az 
előírt 50 évre ki kell terjednie (pl. tervezett és tényleges építési 
állapot, útépítés a vezeték fölött, tartós üzemeltetési állapot, 
későbbi környezetet érintő beavatkozások valószínűsége). 
A tervezés során ezekből kell kiválasztani a terhek mértékadó 
együttesét. Ez a kivitelezéskor módosulhat, ha a tényleges 
építés eltér a tervezettől (MI-10-167/5 1.pontja).

5.1.2. A csőcsatornák alapozása és gyakorlati 
beágyazásai

A kellő hossz- és keresztirányú teherbírás érdekében 
a csőcsatornák tervein olyan alapozást kell előírni, amely 
a megfelelő felfekvési szélességet biztosítja és az egyenlőtlen 
süllyedéseket (hosszirányban) a tűrhető határon belül tartja 
(DIN 4033).

Elő kell írni a kellő keresztirányú teherbíráshoz szükséges 
beágyazási módot. Az 5.1. ábra jól előkészíthető beágyazások 
keresztmetszeteit tartalmazza. Az ágyazási típusok és 
ágyazási tényezők meghatározásánál az irodalomjegyzékben 
található (1) és (2) előírásait vettük alapul. Betonágyazat 
esetén az alkalmazott beton minősége min. C12 legyen.

A teljes körülbetonozás esete itt azért nem szerepel, mert 
az a monolitikus csatornaépítés körébe tartozik.

5.1.3. A csőcsatornák legkisebb takarása

Ha a csatornára a járműforgalom hatással van, akkor az 1,5 m  
(ill. úttükör alatt 1,0 m) minimális takarás tervezése ajánlott 
a fokozott dinamikus hatások elkerülésére. Ha ennél kisebb 
takarások nem kerülhetők el, akkor a megerősítés egyedi 
tervezése szükséges.

5.1.4. Az erőtani igazolás módja

Számítással kell igazolni a vezeték keresztirányú teherbírását 
és használhatóságát. Ezt legcélszerűbb a beágyazási tényezők 
segítségével a függőleges terhek szintjén elvégezni. Nem kell 
számítással bizonyítani az erőtani követelmények teljesítését, 
ha számítás nélkül is nyilvánvaló, hogy azok teljesítve vannak 

(MSZ 15020). Ilyen a csőelemek kapcsolata, mivel a csövekre 
megadott éltörő erőket összekapcsolt csövekre vonatkozó 

adatokként lehet kezelni (a korábban felfüggesztett 
MI-10-167/4).

Hosszirányban az erőtani követelmények teljesülése – 
egyenletes alapozás esetén – általában számítás nélkül is 
nyilvánvaló. Adódik mindez a csövek flexibilis, gumigyűrűs 
csőkapcsolatából, anyagából adódó merev héjként való 
kezelhetőségéből és a két folyóméternél nem hosszabb 
méretéből.

Erőtani megfontolás alapján egyedileg kell eldönteni az 
igazolás módját a felszíni forgalom terheit és dinamikus 
hatásait, a közvetlenül levezető aknákhoz való kapcsolat 
és a szomszédos csőszakaszok esetén.

Nem kell számítással igazolni a rendeltetésszerű üzemi 
használatból eredő hőhatások erőtani követelményeit, ha 
a tervezés tárgya közcsatorna. Kivételek az olyan közcsatorna 
szakaszok, amelyekben megengedett hőfokú vizet vezetnek 
ugyan, de egyéb hidegebb vizekkel való – a közcsatornáknál 
mindig feltételezett – keveredés elmaradása várható. 
Ha a rendeltetésszerű használaton túli hőigénybevétel 
figyelembevétele, vagy a meleg vizet szállító vezetékek 
tervezése a feladat, akkor a hőhatásokra való megfeleltetést 
hőtani és erőtani számítással is igazolni kell.

Az építés idején az erőtani követelményeket a szakszerű és az 
MF-007-81 műszaki feltételeknek megfelelő kivitelezéssel kell 
teljesíteni (DIN 4033, ATV A.139).

5.2. Keresztirányú méretezés a 

beágyazási tényezők módszerével

5.2.1. A teherbírás igazolása

Az igazoláshoz a következő általános egyenlőtlenségeket kell 
kielégíteni:

vagy a számlálót és a nevezőt Dk külső vezetékszélességgel 
osztva.

Ahol: 
FtA (kN/m) a cső kísérleti éltörő erejének legkisebb értéke 
 (szilárdsági alapérték),
β beágyazási tényező (5.1. ábra szerint),
QA (kN/m) a föld közvetítésével átadódó függőleges terhek  
 alapértéke,
qA (kN/m2) QA/D k , 
ρ rendeltetési tényező (MSZ 15020 2,6),
n egyesített biztonsági tényező (a teher és a szilárdsági 
 biztonsági tényezőknek a szorzata).

Kötelező tervezői szabványelőírás megjelenéséig a következő 
konkrét értékek használatát javasoljuk:

FtA = 0,9 Ft, ahol F, az éltörő erő átlagértéke. A 0,9 szorzó az  
  MSZ 15450 előírásainak megfelelően.
n = 1,5
βi = 1,9; 2,4; 3,7; az 5.1. ábrán feltüntetett beágyazási módok  
  számai szerint.

46 www.leier.hu



Ha a számított terhelés föld- és járműteher (a gyakorlatra ez 
a jellemző), akkor az igazolási egyenlőtlenség a következő 
konkrét alakban írható le:
  q1+μk·qj≤qeng+Δq

Ahol:
Dk a cső külső átmérője, 
q1 a függőleges földteher (alapérték),
μkqj  a dinamikus tényezővel szorzott járműteher 

(alapérték),
qeng  a vezetékcső megengedett teherbírása; konkrét 

értékeket az 5.1. táblázat tartalmaz,
Δq  a vízszintes föld-oldalnyomás teherbírást növelő 

hatását helyettesítő függőleges teher érték. 

A terhek az 5.2.2. bekezdés alapján meghatározhatók.

Megjegyzés: 

A biztonsági tényezőt a nemzetközi gyakorlat miatt kell 
egyesített alakban használni. A hazai szabályozási feltételek 
még nincsenek meg ahhoz, hogy ettől eltérjünk. Ezért 
a megengedett teherbírásra a qeng megnevezést használjuk. 
A sok évtizedes hazai, a német és az angol gyakorlat 
megbízható, minőségvizsgáló által bizonylatolt csövekre 1,5 
biztonsági tényezőt használ a terhelés tervezési értéke és 
a törőerő legkisebb értéke között.

5.1. ábra. Beágyazási módok

CSŐ JELE
Vonatkozó

szabvány

Éltörő erő

Átlagértéke

szabvány szerint

(KN/m)

DK

q 
eng.

  Megengedett teherbírás (KN/m
2
)

Biztonsági tényező n=1,5

Rendeltetési tényező ρ=1,0 ρ=1,1

β=1,9 β=2,4 β=3,7 β=1,9 β=2,4 β=3,7

TA 30/100 MSZ 15450/4 30 38 91,93 116,13 179,03 83,57 105,57 162,72

TA 40/100 MSZ 15450/4 32 50 72,96 92,16 142,08 66,33 83,78 129,16

TA 50/100 MSZ 15450/4 35 61 65,40 82,62 127,37 59,46 75,11 115,79

TA 60/100 MSZ 15450/4 38 72 60,16 76,00 117,16 54,69 69,09 106,51

TA 80/100 1 DIN 4032 47 95 56,40 71,24 109,83 81,27 64,76 99,84

TA 100/100 1 DIN 4032 51 118 49,27 62,23 95,95 44,79 56,58 87,22

TO 30/200 MSZ 15450/7 34 44 88,09 112,27 171,5 80,80 102,06 160,0

TO TA 40/200 DIN 4032 63 51 140,82 177,88 274,23 128,02 161,71 249,30

TO TA 50/200 DIN 4032 80 64 142,50 180,00 277,50 129,54 163,63 252,27

TO 60/200 DIN 4032 60 730 106.87 135,00 208,12 97,15 122,72 183,20

TO TA 80/200 DIN 4032 125 100 142,50 180,00 277,5 129,54 163,63 252,27

TO TA 100/200 DIN 4032 152 129 134,62 169,67 261,58 122,11 154,25 237,80

1  A TA 80/100 és a TA 100/100 sem az MSZ-ben, sem a DIN-ben nem szerepel.

Megjegyzés: A táblázatban közölt q 
eng.

 (megengedett teherbírás) értékek tájékoztató jellegűek. Konkrét alkalmazás esetén 

a megengedett teherbírás értékét a tényleges talajviszonyoknak megfelelően statikai ellenőrző számítással kell meghatározni.

5.1. táblázat Beágyazási módok
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5.2.2. A terhek

5.2.2.1. Önsúly és vízsúly

A cső önsúlya és a benne lévő víz súlya a számítás során 
elhanyagolható, mert az éltörő erőt két él mentén veszik 
figyelembe, és a csövek mérete nem nagyobb 1000 mm-nél. 

5.2.2.2. A függőleges földteher számítása

Beépítés után a csövekre ható terhelés különböző aszerint, 
hogy a csövet munkaárokba vagy töltésbe építik-e be.

Munkaárokba beépítettnek lehet tekinteni a cső beépítését 
mindaddig, ameddig a munkaároknak a cső vízszintes 
tetősíkjában mért szélessége nem nagyobb az ún. munkaárok 
határszélességénél (Bh).

Ha Dk-val jelöljük a csőkülső átmérőjét és H-val a cső 
vízszintes tetősíkja felett lévő földréteg vastagságát, akkor 
a munkaárok határszélessége meghatározható az 5.2. ábrán 
lévő diagram segítségével, amelyen H/Dk és az ún. ülepedési-
behajlási tényező (rsd) és a kiállási tényező (a) szorzatának 
függvényében leolvasható a Bh/Dk értéke, amelyből 
meghatározható a Bh értéke. 

Az ülepedési-behajlási tényező empirikus értékeit az 
5.2. táblázat tartalmazza, amelyek akkor pozitív előjelűek, 
ha a töltésnél a cső melletti földprizmára a cső melletti 
földprizmáról a nyíróerők lefelé hatnak. 

Az ülepedési - behajlási tényező r
sd

 értékei

Csövek felfekvése r
sd

Csövek sziklán, vagy gyakorlatilag nem ülepedő talajra 1,00

Csövek tömör talajon 0,5-0,8

Csövek a környező termett talajnál jobban ülepedő talajon 0,0-0,5

5.2. táblázat

5.2. ábra. Diagram a határárok-szélesség (B
h
) meghatározására

A kiállási tényező (a) a csőtető és a termett talaj felszíne 
közötti távolság (k) és a cső függőleges külső átmérőjének 
(Dk) a hányadosa.

Az erőtani igazoláshoz számításba veendő qf értékekre 
felírható a következő összefüggés:

qft≥qf≥qf0

 qft=λtγH  ún. töltésállapot

 qf=qfá=λáγHks ún. árokállapot

 qf0=γH  geológiai nyomás

Ahol:

    koncentrációs tényező

γ a föld térfogatsúlya,

H takarás (a csővezeték tetejének a mélysége a 
 terepszinthez képest),

B árokszélesség a csőtető szintjében mérve,

Dk a csővezeték külső átmérője.

Ha a vezeték és az árok fala közötti visszatöltött talaj részt 
vesz a teherviselésben, akkor

A teherviselésben való részvétel akkor feltételezhető, ha 
a következő gyakorlati feltételek teljesülnek:

a) A vezeték és az árok fala között a talaj rétegenként jól 
tömörített és tömörsége Trγ ≥ 90%. A tömörítés közvetlenül 
az árok termett talajfalához történik.

b) Ha feltételezhető, hogy ez a tömörség a vezeték 
élettartama során megmaradó. (Ennek eldöntéséhez 
vizsgálni kell a talajvíz roskadást okozó hatását, a 
kiüregelődés lehetőségét bármilyen okból, a vezeték 
környezetének későbbi megbontási lehetőségét).

A λa tényező az alábbi képlet szerint, vagy az 5.3. ábra szerint 
határozható meg. A φ és a γ a visszatöltött földre vonatkozik.
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Töltésben és határárok szélességnél szélesebb munkaárokban 
(B > Bh), a csőre ható függőleges földterhelés a csővezeték 
mind a jó, mind a laza tömörítésnél a qftí = λtγH (kN/m2) 
összefüggésből számítható, ahol λt  a töltésre vonatkozó 
földnyomási tényező a H/Dk és az rsd függvényében az 
5.4. ábrán lévő diagram segítségével meghatározható.

A határároknál szélesebb munkaárok esetén (B>Bh) 
a munkaárok állapotára és a töltésállapotra is meg kell 
határozni a függőleges földterhelés értékét és a két érték 
közül a nagyobb a mértékadó.

5.2.2.3. A vízszintes föld-oldalnyomás

A vízszintes föld-oldalnyomás erőtanilag kedvező hatású.

Ezért a teherbírás igazolásánál csak akkor vehető figyelembe, 
ha állandó teher. Számításba vett nagysága nem haladhatja 
meg a földnyomás legkisebb értékének 80%-át. Nem 
feltételezhető állandó tehernek, ha a vezeték melletti szabad 
szélesség kisebb, mint 0,5 m. Árokban építésnél esetleg 
számításba vehető hatása jelentéktelen. Elhanyagolása 
indokolt. Gyakorlati szabályként a vízszintes föld-
oldalnyomásnak, mint kedvező tehernek a számításbavételére 
a következők javasolhatók:

Árokban nem szabad vele számolni. Feltöltésben a hatását 
helyettesítő felső függőleges (csökkentő) teher (Δq) – ha 
figyelembevétele az alapfeltételek szerint megengedhető – 
az alábbi összefüggésből számítható:

 (Δq) = 0,8 ∙ λa : p – 2 · c · √λa ≤ 0,2 · γ · H

Ahol p a vezeték melletti talajra, a vezeték felső érintősíkjában 
nehezedő terhelés.

5.2.2.4. Felszíni terhek hatása

5.2.2.4.1. Munkaárok feletti térszíni teher

Ide kell számítani pl. a közutak pályaszerkezeteinek súlyát 
(útalapozás, burkolat), vagy a valamely másképpen előidézett, 
állandó térszíni terheléseket a talajfeltöltés kivételével.

Ha a munkaárokra vagy a töltésre a cső felett annak 
tengelyétől jobbra és balra, a cső tetejének takarásával 
(H) azonos, vagy nagyobb szélességű és hosszúságú, 
egyenletesen eloszló (pm, kN/m2) nem földsúlyból 
eredő terhelés hat, azt nem szabad ugyanolyan súlyú, h 
magasságú, γ térfogatsúlyú földfeltöltéssel helyettesíteni 
a földbe beépített, csőre ható terhelés meghatározásánál, 
mert a nem a földterhelésből eredő, egyenletesen elosztott 
terhelésnél nem érvényesülnek a tehermentesítésként ható 
súrlódási erők.

Ennélfogva mind a munkaárokba, mind a töltésbe 
beépített csővezetékekre a megadott kiterjedésű, nem 
földsúlytól eredő, egyenletesen eloszló terhelés (pm, kN/m2) 
következtében ható erőt a következő összefüggésből célszerű 
a takarástól függetlenül meghatározni:

  Qpm = 0,7 Pm (kN/m2)
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5.2.2.4.2. Közúti járműterhek hatása

A csatorna felett a közúti járműforgalom hatását csak 
elegendő (H ≥ 1,5 m) takarás esetén lehet megbízhatóan 
számítani.

Ennél kisebb takarásnál a rezgések hatása a betoncső-
csatornákra a kockázat növekedését jelenti.

A csővezetékre jutó terhek értékét az 5.5. ábrából vehető, 
helyettesítő megoszló terhelés alapján lehet számítani. 
A közúti Hídszabályzat szerinti A, B és C jelű ideális 
járműterheket az MSZ 07-3701 szakmai szabvány tárgyalja 
részletesen. A helyettesítő megoszló terhet a dinamikus 
tényezővel kell szorozni, és így kapjuk meg a járműteher 
alapértékét. A dinamikus tényező a DIN 1072 szerint: 

Az au  értékei az MI-10-167/4 alapján:

Beton vagy aszfalt jó állapotban 1,00 
Beton vagy aszfalt kátyus állapotban 1,20 
Földút, makadám vagy fejkő jó állapotban 1,25 
Terep, rossz állapotú földút, makadám vagy fejkő 1,30 
Nagy vagy kiskockakő jó állapotban 1,10 
Nagy vagy kiskockakő kátyus állapotban 1,20

A közúti járműterhelésből származó qi megoszló terhet 
az alábbi összefüggéssel lehet figyelembe venni:

 qj = q ji к (kN/m2)

Ahol:

qji  az 5.5. ábrából vehető járműteher helyettesítő 
 értéke 
к koncentrációs tényezők

A koncentrációs tényező értéke a cső környezetében 
jól tömörített talaj esetén 1,4; lazán tömörített talaj 
esetén 1,6 értékkel lehet figyelembe venni. Ha a csatorna 
feletti takarás H<1,0 m, akkor a qji érték helyett az 1,0 m 
csőhosszúságra ható koncentrált keréknyomásokat 
(rendszerint csak egy keréknek a nyomását) kell teljes 
nagyságban, mint az 1,0 m hosszú csőre eső terhet 
számításba venni.

5.5. ábra. 

JÁRMŰ
D

k 
(m)

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

A 57,5 53,0 51,6 50,0 48,0

B 37,1 33,8 33,3 32,5 32

C 30,0 27,5 26,5 25,0 23,0

5.3. táblázat. A közúti hídszabályzati járművekből a csővezetékre 
jutó terhelés
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6.5. Átemelő aknaelemek beépítése

A gravitációs csatornák építésekor a rendszer egy-egy 
mélypontjába vagy gyűjtőpontjába átemelő aknákat kell 
építeni. A Ø160 és Ø200 cm-es belső átmérőjű vasbeton 
aknaelemeink alkalmasak mind az előre elkészített 
munkagödörbe épített akna összeállítására, mind 
a kútsüllyesztéses technológiával telepített átemelő aknák 
kivitelezésére.

Az aknaelemek csatlakozásának tömítésére több fajta 
rendszer alkalmazható. A tömlős gumigyűrűn kívül a 
vízzárósági követelményeknek megfelelő cementhabarcs,  
műgyanta alapú ragasztó, vagy megfelelő minőségű 
duzzadószalag is használható.

Az előre kialakított munkagödörbe épített átemelő aknákat 
fenékkel ellátott fenékelemmel kell építeni. A munkagödör 
a talaj szerkezetének figyelembevételével víztelenített, 
megfelelő tömörségű, sík altalajjal rendelkezzen. Az építésre 
vonatkozó előírások megegyeznek a csatornaépítésre 
vonatkozó előírásokkal.

Kútsüllyesztéses technológia alkalmazása esetén a kezdő 
elem alá vágóélt kell elhelyezni. Az átemelő akna helyéről 
kikerülő talajt az aknagyűrűn keresztül kell kiemelni. 
A telepítéskor fokozottan kell figyelni, hogy az aknagyűrű 
fokozatosan, függőlegesen süllyedjen, a süllyesztőgép 
markolója munka közben erősen ne ütődjön a gyűrű 
falához, a csatlakozó elem elhelyezésekor a tömítés 
pontosan illeszkedjen. Az L/G-s rendszerünk illesztőcsapjára 
ékalakú tömlős gumigyűrű is felhelyezhető, ami kiváltva 
a cementhabarcsot gyors, pontos és vízzáró építést tesz 
lehetővé.

A tökéletes vízzáróság biztosítása érdekében az illeszkedő 
felületeket síkosító glettanyaggal kell előkészíteni.

A tömlős gumigyűrű felhelyezését és működését az 
(6.12., 6.14. ábra) szemlélteti. Az akna megfelelő mértékű 
süllyesztésekor figyelembe kell venni az utólagos süllyedés 
lehetőségét.

Az aknába építendő gépészet meghatározása tervezői 
feladat, ügyelni kell az előre elkészített átvezetési helyek 
elhelyezésére.

Az aknát a terv szerint kialakított megfelelő terhelhetőségű 
vasbeton fedlappal kell lezárni.

6.6. A betoncsövek építés közbeni 

védelme

Építés alatt a nyitott árokban fekvő vezetékszakaszt 
az erős napsugárzástól meg kell óvni. Az egyenetlen 
felmelegedésből, ill. lehűlésből eredő hőmérséklet-
különbség hatására – csőátmérőtől és falvastagságtól 
függő mértékű – nem kívánt húzófeszültségek lépnek fel, 
amelyek hatására a betonelemek károsodhatnak. A káros 
hőfeszültség keletkezését nyomáspróba során is meg kell 
akadályozni.

A feltöltésre használt víz hőmérséklete sem térhet el 
a táblázatban megadott értéknél nagyobb mértékben 
a cső átlaghőmérsékletétől. A megadott értékeknél 
nagyobb hőmérséklet-eltérés a csőben repedést okozhat, 
ezért a gyártót felelősség nem terheli. A feltöltést meleg 
évszakokban hajnalban javasolt elvégezni. 

Az elemek külső gerincvonalán tapintó hőmérővel 
mért hőmérséklet, valamint az elem belsejében mért 
hőmérséklet-különbség:

 · 30-as cső esetén  25 °C-ot,

 · 40-es cső esetén  25 °C-ot,

 · 50-es cső esetén  20 °C-ot,

 · 60-as cső esetén  15 °C-ot,

 · 80-as cső esetén  15 °C-ot,

 · 100-as cső esetén  10 °C-ot nem haladhatja meg!

A fektetési ágyazati részeket a nedvességtől, 
iszapolódástól meg kell óvni. A munkaárok víztelenségét 
nyílt víztartással, vagy dréncsövezéssel – a kivitelezés 
egész időtartama alatt biztosítani kell. A takarítás 
befejezésekor a dréncsőszakaszokat – a vissza nedvesedés 
megakadályozása céljából el kell zárni!

6.7. A csatornarendszerek vízzárósága

Az elkészült csatornák minőségi követelményét az MSZ 
10.311-81 sz. szabvány tartalmazza. A nem megfelelő 
vízzárósággal készített csatornánál – talaj kimosódás miatt – 
folyásfenék-süllyedés és deformálódás következik be.

A lejtésviszonyok lazulása miatt a csatorna nem tölti be 
funkcióját. A rendeltetésszerű használatra alkalmatlan 
állapot mellett úttest beszakadásokat, épület, építmény 
szerkezetek statikai károsodásának (pl. süllyedés) közvetlen 
oka lehet.

A szakszerűtlenül kivitelezett csatorna következményeiért 
a kivitelező vállalja a felelősséget.

A vízzárósági, tömörségi vizsgálatok

 · a levegő és víz nyomáspróbájával,

 · izotópos tömörségvizsgálattal,

 · vagy az utasításokban, szabványokban, tervben rögzített 

módon végezhetők.

A nyomáspróba alkalmával a csöveket elmozdulás ellen 
részleges takarással (vastagsága: 50 cm) rögzíteni kell, de az 
illesztési helyeket szabadon kell hagyni. A nyomáspróbát 
aknaközönként kell elvégezni, a gyártó felelősségét 
kizárólag csak a vízzárónak nem bizonyult csőszakasz 
tekintetében lehet felvetni, de csak akkor, ha minden egyéb 
előírás bizonyítottan betartásra került.

Nyomáspróba esetén:

 · kúpos tömítésű, ékes önelzáró csőelzárót,

 · patent csőelzáró tárcsát,

 · felfújható csőelzáró ballont, vagy tömlőt kell alkalmazni.

A vízzárósági vizsgálat az aknák kizárásával csak 
acsőszakaszokra terjed ki.
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Jegyzetek

6.7.1. Vízzárósági hibák és javításuk

A tömörtelenségi hibák döntő mértékben a 
csőkapcsolatoknál jelentkeznek, például:

 · Ferde csőbetolásból, vagy csőbehúzásból adódó 

elhelyezkedési eltérések.

 · A kötés készítésénél már repedt volt a cső vagy a tok.

 · Szennyezett csőkötés

 · Az egytengelyűségben fektetett csövek utólagos 

elmozdulása tokrepedést okoz.

A nem megfelelő vízzárósággal rendelkező aknaközt hibás 
cső, vagy csőkapcsolat esetén (a legbiztosabb és gyorsabb 
módon) bontani és újra építeni kell.

A gyengén szivárgó, vagy enyhén tömörtelen csőszakaszok  
javítását – a víz leengedése után – megkísérelhetjük.

Gumigyűrűs csőkötések javításánál (a nyirkos felületre 
is tapadó) rugalmas, megfelelően tixotróp műanyag 
alapú, kitt vagy habarcs használható. (Epoxi kátrányok, 
poliuretán kátrányok stb.). A tok és csapos csővégek 
kitöltése és a térhálósodás befejezése után a nyomáspróba 
megismételhető.

Gumigyűrűs kötésű csöveknél

 · tokhézagra: cementhabarcsot alkalmazni,

 · tömítő kötelet beverni,

 · utólag gumi vagy műanyag szalagot benyomni, vagy 

bepréselni tilos!

A szivárgó, folyó kötést nem szabad betonozni. Az előző 
,,módszerek” a tok repedését eredményezik. Amennyiben 
a víznyomás-vizsgálat eredménytelensége az aknaelemek 
vízzárósági hibájára vezethető vissza, úgy a gyártóművet 
haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül írásban (pl. fax) 
értesíteni kell. A gyártónak az értesítés kézhezvételétől 
számított 48 órán belül a helyszínen kell a meghibásodás 
okáról ismételt nyomáspróbával tájékozódni, ill. 
egyeztetni. A kifogás tisztázásáig, ill. a vízzárósági vizsgálat 
megismétléséig a földvisszatöltést nem szabad folytatni.

6.8. Földvisszatöltés, tömörítés

Csőfektetés, ill. csőbeágyazás (homokos kavics, ill. beton) 
elkészülte után a földvisszatöltést meg kell kezdeni, és 
ezt az építési ütemnek megfelelően kell folytatni. Az 
előírt tömörségtől az MSZ-04-802-1 sz. szabvány 2.2.8. 
szakaszának előírásai szerint szabad eltérni. A visszatöltést 
és a tömörítést a cső két oldalán mindig egyszerre, 
szimmetrikusan kell végezni.

 · A vezetékzónába az MI 10-167 előírásainak megfelelően ,,J” 

tömörítési osztályba tartozó talajt szükséges visszatölteni. 

A „vezetékzóna” a csőágyazat alsó síkjától a csőzáradék 

vonala fölötti 30 cm-es magasságig tart. A csőzónát 85%-os 

relatív tömörségre kell tömöríteni! (MSZ 14043/3, ill. MSZ 

18293).

 · A visszatöltést 20 cm-es rétegenkénti tömörítéssel 

a csőzáradék vonala feletti 0,50-1 m-es magasságig kell 

készíteni, a csőkötések szabadon hagyásával (I. ütem).

 · Az eredményes nyomáspróba elvégzése után a térszintig 

történő visszatöltés következik (II. ütem). A földtömeg és 

a felső 50 cm-es zóna tömörítési értékeit az MSZ 15103 

tartalmazza.

 · A vezetékzónában és a záradékvonaltól 50 cm-rel kisebb 

töltési sík alatt 30 kg-nál nagyobb tömegű tömörítő eszköz 

használata tilos!

 · A visszatöltött földtömeg elázásának megelőzése 

érdekében a víztelenítést mindaddig fenn kell tartani, amíg 

a visszatöltött, tömörített földtömeg magassága a nyugalmi 

talajvízszintet 

50 cm-rel meghaladja.

 · Fagyott talajt, 10 cm-nél nagyobb görgeteget, építőipari 

törmeléket, szerves talajt és szennyezett talajt visszatölteni 

tilos!  

(MSZ 15105)

 · Az iszapolás még homokos talajoknál is kerülendő. Kötött 

talajokat iszapolással tömöríteni tilos!

A tömörségi vizsgálatokat az MSZ 04.802/1, ill. az MSZ 15105 
tartalmazza. A kivitelezés során az 5.4. ponthoz tartozó 
adatokat az építési naplóban naprakészen – műszaki 
ellenőri láttamozással – dokumentálni kell. Dokumentáció 
hiányában az előre gyártott csatornaelemeknél szavatossági, 
vagy kárigény nem érvényesíthető.
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Részletrajzok

Előre gyártott akna összeállítási rajza                                                 100-as „L” rendszer

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben 
méretezendőek, kialakításuk, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelő legyen!

1:20
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Részletrajzok

Előre gyártott akna összeállítási rajza                   100-as „L” rendszer (100/130-as aknafenékkel) 1:20

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben 
méretezendőek, kialakításuk, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelő legyen!
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Részletrajzok

Előre gyártott akna összeállítási rajza                                                     100-as „L/G” rendszer

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben 
méretezendőek, kialakításuk, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelő legyen!

1:20
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Részletrajzok

Előre gyártott akna összeállítási rajza                          100-as „L/G” rendszer (100/130-as aknafenékkel) 1:20

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben 
méretezendőek, kialakításuk, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelő legyen!
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Részletrajzok

Előre gyártott akna összeállítási rajza                              80-as „L” rendszer

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben 
méretezendőek, kialakításuk, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelő legyen!

1:20
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Részletrajzok

Előre gyártott akna összeállítási rajza                                        vegyes „L” rendszer 1:20

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben 
méretezendőek, kialakításuk, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelő legyen!
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Részletrajzok

Előre gyártott akna összeállítási rajza                              Víznyelő akna gyűjtő rendszer 1:20

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben 
méretezendőek, kialakításuk, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelő legyen!
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Részletrajzok

Előre gyártott akna összeállítási rajza                                        Víznyelő akna gyűjtő-átfolyó rendszer 1:20

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben 
méretezendőek, kialakításuk, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelő legyen!
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Részletrajzok

Előre gyártott akna összeállítási rajza                              Víznyelő akna homokfogóval, gyűjtő-átfolyó rendszer 1:20

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben 
méretezendőek, kialakításuk, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelő legyen!
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Részletrajzok

Előre gyártott akna összeállítási rajza                                        Víznyelő akna homokfogóval, gyűjtő rendszer 1:20

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben 
méretezendőek, kialakításuk, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelő legyen!
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Tanúsítványok:

A LEIER termékekhez tartozó minőségi tanúsítványok cégcsoportunk honlapján (www.leier.eu) tekinthetők meg.

6. Közúti baleset veszélye (közúti forgalom alatt végzett 

munkánál)

A védelem módja:
 · forgalomelzárás, elkorlátozás,

 · fényvisszaverő mellény használata,

 · kresz-táblák és jelzőfények kihelyezése.

7. Tűz- és robbanásveszély

A védelem módja:
 · a gázvezeték közelében végzett munkánál az előírások 

betartása,

 · a technológiai fegyelem betartása,

 · az üzemanyag tárolására és a robbanómotoros gépekre 

vonatkozó előírások betartása.

8. Vizes anyagokkal végzett munka

A védelem módja:
 · az illesztőhabarcs bedolgozásával foglalkozó dolgozóknak 

gumikesztyűt kell biztosítani,

 · több komponensű oldószeres tömítőanyagok bedolgozásánál 

védőálarc kötelező.

9. Betonelemek darabolása

A védelem módja:
 ·  betonelemek vágásánál, vésésénél védőszemüveg, 

védőkesztyű, ill. fűrészelésnél porvédő maszk viselése 

kötelező!

Éjszakai munka esetén a munkaterület megfelelő 
megvilágításáról gondoskodni kell. Közterületen végzett 
munkánál az elkorlátozás, valamint a figyelmeztető táblák és 
lámpák elhelyezése kötelező!

A munkaciklus befejezésekor a munkaterületet rendezett 
állapotban kell hátrahagyni.

A gyártás során betartandó munkavédelmi előírásokat 
a termékre vonatkozó technológiai utasítás tartalmazza.

Közúti szállítás során betartandók a KRESZ vonatkozó 
előírásai, rakodás során a rakodógép emelő kapacitását, 
valamint a szállító jármű megengedett tengelyterhelését, 
teherbírását figyelembe kell venni. 

A csöveket, elemeket biztonságosan kell rögzíteni (kiékelés, 
lekötözés, elcsúszás és leborulás ellen). A rakat magassága 
a szállító jármű oldalfal magasságát a szállított elem 
magasságának (átmérő) 50%-ával haladhatja meg.

A kivitelező az építési munkákkal kapcsolatban technológiai 
utasítást köteles készíteni. A technológiai utasításban 
a kivitelezés műszaki jellemzőit, valamint a munkavédelmi 
követelményeket messzemenően rögzíteni és érvényesíteni kell.

Csatornaépítési munkáknál az alábbi veszélyforrásoknak 
különös figyelmet kell szentelni:

1. Kedvezőtlen időjárási hatások (szabadban végzett 

munka)

A védelem módja:
 · esős időben esőkabát és gumicsizma használata,

 ·  hideg időben meleg ruházat, melegedő hely és meleg 

védőruha biztosítása.

2. Elcsúszás, elesés veszély (anyagszállítás közben)

A védelem módja:
 · a megengedett súlyhatár alatti terhelés,

 · akadály és csúszásmentes szállítási útvonalak biztosítása.

3. Leeső és beeső tárgyak veszélye, munkagödörbe esés

A védelem módja:
 · emelőkötés és emlőeszköz, vagy – indokolt esetben – 

biztosítókötél rendszeres használatának ellenőrzése,

 · védősisak használata,

 ·  védőkorlátok előírás szerinti alkalmazása,

 · biztonságos létra, vagy lépcső alkalmazása.

4. Beomlás, betemetés veszély

A védelem módja:
 · talajminőségtől és állapottól függő dúcolat készítése,

 · a dúcolat állapotának állandó, szakszerű ellenőrzése,

 · a dúcolat bontását szakember végezze.

5. Kézsérülés veszélye (éles szélek, peremek, sorják)

A védelem módja:

 · ötujjas, bőr védőkesztyű használata,

 · fokozott figyelemmel történő munkavégzés.

7. Munkavédelmi előírások
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