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Tervezői nyilatkozat 

 
a 
 

Dunaföldvár, Béke-tér átalakítás 
 csapadékvíz elvezetés engedélyezési tervéhez 

 
 
 
Alulírott Ragó Roland okl. építőmérnök kijelentem, hogy tárgyi tervdokumentáció a vonatkozó 
rendeleteknek megfelelően 
 

� a létesítmény telepítésére, tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, 
biztonságtechnikai szabályok, további egyéb hatósági, egészségvédelmi és környezet-védelmi 
előírások betartásával készült. 

� az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági 
előírásoknak, illetve műszaki irányelveknek. 

� megfelel a hatályos rendeletek, szabályzatok, Országos MSZ és ágazati szabványok, műszaki 
előírások követelményeinek. 

� Ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki leírás megfelelő fejezetei tartalmazzák. 

A tervet az alábbi érdekeltekkel egyeztettem: 
 

• E.ON DD. Áramhálózati Zrt.   2400 Dunaújváros 
• Magyar Telekom Központ  7621 Pécs 
• E.ON DD. Gázhálózati Zrt.  7100 Szekszárd 
• Mezőföldi Reg, Víziközmű Kft. 7030 Paks 
• Tarr Kft.    7100 Szekszárd 

 
 
Fadd, 2015. június hó 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Ragó Roland tervező 
                                                                                                                           VZ-T/17-0456 
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Műszaki leírás 
 

a 
Dunaföldvár, Béke-tér átalakítás 

 csapadékvíz elvezetés engedélyezési tervéhez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunaföldvár, 2015. június hó 
 
 
 
 
                                                                                             Ragó Roland tervező 

     VZ-T/17-0456 

                 
 



 
M ű s z a k i   l e í r á s 

a 

Dunaföldvár, Béke-tér felújítás  
csapadékvíz elvezetés engedélyezési tervéhez 

 

 
 
1. Előzmények, jelenlegi állapot 

Dunaföldvár közlekedési helyzete az elmúlt 10-15 évben jelentős változáson ment át, a 
megterhelő forgalomtól a városközpont nagymértékben mentesült. Olyan közlekedési 
létesítmények valósultak meg, amelyek csökkentették az átmenő tranzit-, teher- és személy-
gépkocsi forgalmat. A megmaradt átmenő forgalom, viszont továbbra is a városközponton, a 
Béke-téren és környékén bonyolódik le, a város számára továbbra is terhes. 

Mindezekre tekintettel a város vezetése a központi városrész felújítását határozta el, amely a 
vízelvezető rendszer felújítását is igényli. A tervezési terület a Béke-térhez közvetlenül 
csatlakozó Sóház-, Mészáros-, Kossuth Lajos-, Fehérvári- és Paksi utcára tagolható, és 
csapadékvíz elvezetési helyzete az alábbiak szerint jellemezhető: 

• A Sóház-utca a Beszédes József Duna híd forgalmát vezeti el, ill. érkezteti, vízelvezető 
rendszere nincs.  

• A Mészáros-utcában 80 cm-es zárt csapadék csatorna van. Itt a járdák szintje a burkolat 
szinteknél alacsonyabb, a vízelvezetést megnyugtatóan meg kell oldani. 

• A Kossuth L. utcában jól működő 40-50 cm-es zárt csapadékcsatorna van, víznyelőkkel. 
Olyan részei vannak, amelyek a vízelvezetésbe nincsenek bekapcsolva.  

Fenti három utca vízelvezetése egy vízgyűjtőhöz tartozik, egy egységet képez, a vizek a 
meglévő Mészáros utcai csatornán folyik el. 

• A Béke-térnek a Kossuth L. utca – Ifjúság-tér – Reiter-köz által határolt területén saját 
vízelvezető rendszer nincs. A lehullott csapadékvizek egyrészt a felszínen tározódnak és 
idővel elszikkadnak, másrészt szabályozatlanul elfolynak a Reiter-köz irányába, ahol a 
meglévő 60 cm-es zárt csapadékcsatornán folynak el. A Béke-téren lévő díszkút 
környékének jelenlegi csapadékvíz elvezetése felderíthetetlen, lehetséges, hogy a vizek 
szennyvízcsatornába folynak. 

• A Fehérvári-utca új útcsatlakozást kap. Itt maga az úttest, az ott lévő parkolók, járdák 
burkolatának átépítése, felújítása, és megfelelő új vízelvezető rendszer kiépítése 
szükséges a jelenlegi vízelvezető művek felhasználásával. Az utca vizei jelenleg a 
Reiter-köz irányába folynak el. 

• A Paksi-utca a Fehérvári-utcától halad a 6. sz. főút irányába. Az utca aszfalt burkolata 
felújításra, a járda, ill. a kerékpárút betonburkolata átépítésre kerül. Vízelvezetését 
jelenleg részben csapadékcsatorna, részben földárok oldja meg. Az új helyzetnek 
megfelelően új vízelvezető művek szükségesek, a régi művek felhasználásával. 

A Béke-tér, a Fehérvári-utca és a Paksi utca csapadékvizei jelenleg a városközpont felé, a 
Reiter-közi csapadék-csatornán folynak a befogadóba. 

A tervezési terület átnézetes helyszínrajzát az 1. sz. melléklet (M = 1: 2.000) mutatja. 

2. A tervezett állapot 

A tervezett állapotot alapvetően meghatározták az útépítési, ill. térburkolat építési tervek, így a 
csapadékvíz elvezetés mindenben figyelembe veszi a közlekedési tervekben foglaltakat. 
Azokban ugyanis megjelölésre kerültek a tervezési terület mélypontjai és mély vonulatai, 



 

 2

amelyek a tervezett vízelvezető művek (tisztító- és víznyelő aknák, polimer beton rácsos 
folyókák stb.) helyét meghatározták. 

A másik alapvető tervezési szempont szerint a meglévő és jól működő vízelvezető művek 
beilleszkednek az új vízelvezető rendszerbe, és megtartásra kerülnek. A vizek befogadóig való 
eljutása eddig is biztosított volt. A lefolyó csapadékvizek befogadója a Dunaföldvár Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő Reiter-közi és Mészáros utcai meglévő zárt csapadék 
csatornák. A végső befogadó a Dunaföldvári Kertkanális, majd a Duna. 

A tervezett zárt csatornák anyaga járműforgalommal érintett területeken nagy teherbírású, olaj-
és benzinálló REHAU AWADUKT PP SN10 OIL PROTEKT csövek, míg a műtárgyak „E”  
közúti terhelésre méretezett fedlapos, vagy víznyelőrácsos műtárgyak. Járműforgalom által 
nem érintett területeken a vezetékek anyaga KGPVC. A csövek és az aknák alá minden esetben 
20 cm homokos kavics kerül. Az aknák monolit betonból készülnek. 

Hasonlóképpen a tervezett ACO DRAIN polimer beton rácsos folyókák közutakon E600 kN 
terhelésre méretezettek, közúti járművektől elzárt területeken B125 kN teherbírásúak. 

A tervezési területről részletes geodéziai felmérést készített a GMZTERV Kft. A meglévő 
csapadékvíz elvezető műveknek az új rendszerben való felhasználhatóságához valamennyi 
érintett tisztító- és víznyelő akna, rácsos folyóka állapota, mérete, mélysége, folyás iránya, a 
csatlakozó csatornacsövek átmérője stb. feltárásra került. 

A meglehetősen bonyolult, az egyértelmű és egyszerűbb kezelhetőség miatt a tervezett 
vízelvezető művekre a helyszínrajzokon és a hossz-szelvényeken az alábbi jelöléseket 
használtuk: 

• Minden vízelvezető mű jele saját utcanevének kezdőbetűjével kezdődik. (Így pl. a 
Sóház utcaiak „S”,  a Kossuth utcaiak „K”  stb.) 

• A kék színnel jelölt műtárgyak víznyelő rácsos aknákat jelentenek. 
• A zöld színnel jelölt műtárgyak tömör fedlapos tisztítóaknák lesznek. 
• A sárga színnel jelölt helyeken tömör fedlapos közbenső tisztítóakna építése szükséges. 
• A világosbarna színnel jelölt műtárgyak ACO rácsos folyókák. 
• A szürke színnel jelölt műtárgyak megmaradó, felhasznált, átépítendő műtárgyak. 

Fenti munkák egy működő vízelvezető rendszeren való közbenső beavatkozásokat jelentenek. 
A munkák elvégzésével nemcsak a városközpont külső megjelenése újul meg, hanem annak 
vízelvezető rendszere is, új nyomvonalon csapadékcsatornák, tisztító- és víznyelőaknák, 
polimer beton rácsos folyókák épülnek, az ereszcsatornák vízelvezetése megoldódik.  

Ennek megfelelően a tervezett csapadékvíz elvezető művek az alábbiak: 

2. 1.Vízszintes vonalvezetés 
2. 1. 1. Mészáros-utcai vezeték vízgyűjt ője 

• Sóház-utca (hrsz: 4166, 4206) 

Az utcában 5 ‰ eséssel megépül az 79,5 m hosszú S-1 jelű gerincvezeték 4 db tömör fedlapos 
tisztítóaknával (S2-S5) és 11 db víznyelőaknával (S1, Sv1-Sv10). Az Sv2 víznyelőaknába gyűjti 
a csapadékvizet az Sf1 jelű ACO DRAIN rácsos folyóka. 

E rendszer részét képezi a körforgalmi csomópont víztelenítése. A vízelvezetést a csomóponti 
sziget köré épülő 45 m hosszú 60/200-as CSOMIÉP csészeszelvényű folyóka oldja meg 3 db 
víznyelő akna (S1, Sv9, Sv10) segítségével. A csészefolyóka 60 cm szélességben készül 
kétoldali 15 cm széles C12-16/FN monolit beton gerendával. A folyóka rétegrendje:  

• folyóka kopóréteggel, 6 cm fenékmélységgel, 

• 20 cm C10-16/FN beton, 

• 20 cm homokos kavics. 
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A Sóház-utcából lefolyó vizek befogadója az önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth Lajos – 
Mészáros-utcai gerincvezeték részét képező jó állapotú és megmaradó Sm1 tisztítóakna. 

A csatorna hidrológiai méretezését elvégeztük, melynek alapján megállapítható, hogy a Sóház-
utcába tervezett 40 cm-es REHAU cső megfelelő. 

A tervezett művek részletes helyszínrajzát a 6. 1. sz. melléklet, hossz-szelvényét a 7. 1. sz. 
melléklet (mindkettő M = 1: 250) mutatja.  

• Kossuth Lajos utca (hrsz: 4169, 1636, 1061, 1218, 1099, 1219) 

Az utcában megfelelően működő 40-50 cm-es beton és KG PVC zárt csapadékcsatorna van, 
gerincvezeték bővítés nem történik. A meglévőre csatlakozással, és a meglévőket is átépítve 
megépítendő 6 db víznyelőakna (K v1-Kv6), továbbá megoldandók a K f1–K f7 jelű ACO 
DRAIN polimer beton rácsos folyókák által szállított vizek gerincvezetékre való 
csatlakoztatása. Ehhez 2 közbenső, tömör fedlapos tisztítóakna (K t1-K t2) építése szükséges. 

Az így összegyűjtött vizek befogadója a Mészáros-utcai gerincvezeték. A részletes helyszínrajz 
(M = 1: 250) a 6. 2. sz. melléklet-en látható, hossz-szelvényének ábrázolását nem tartottuk 
szükségesnek. 

A lefolyó vizekre hidrológiai és hidraulikai vizsgálat készült annak bizonyítására, hogy a 
befogadó Mészáros-utcai csapadékcsatorna a vízgyűjtőről érkező vizek elvezetésére alkalmas. 

• Mészáros-utca (hrsz: 4165, 4170, 4164, 4141/1, 4144/48, 4143) 

Az utcában kiépített 80 cm-es beton gyűjtővezeték van, gerincvezeték bővítésre nem kerül sor. 
Építendő viszont 3 db tömör fedlapos tisztítóakna (M2-M4 ) és 8 db víznyelőakna (M1, M v1-
M v7), melyeket a gerincvezetékre kell csatlakoztatni. Ugyancsak új rákötő vezetékek 
szükségesek a megépülő új M f1 és M f2 jelű ACO DRAIN rácsos folyókák esetében. 

Az utca vizeinek befogadója a továbbfolytatódó 80 cm-es beton anyagú városi 
csapadékcsatorna a 6. 2. sz. melléklet-en (Részletes helyszínrajz, M = 1: 250) ábrázoltak 
szerint. Mivel a meglévő gerincvezetékre csak víznyelőaknák és rácsos folyókák rákapcsolása 
történik, ezért a hossz-szelvény mellékelését nem tartottuk szükségesnek. 

A meglévő vezeték, befogadóként való alkalmasságának bizonyítására hidrológiai és 
hidraulikai számítások készültek. 

2. 1. 2. Reiter-közi vezeték vízgyűjt ője 

• Béke-tér 

A közterület csapadékvizeinek befogadója a meglévő Reiter-közi 60 cm-es vezeték, amely a 
mellékelt hidrológiai és hidraulikai számítások alapján a lefolyó vizek befogadására alkalmas. 
A vízgyűjtő csatornák részletes helyszínrajza (M = 1: 250) a 6. 3. sz. mellékleten látható. 

A megépülő művek az alábbiak: 

� B-1 vezeték (hrsz: 1234, 4167, 4168, 1636) 

A B-1 vezetéket (esése 5 ‰) a Bm1-B1-B2-B3-B4 aknák közötti 40,0 m hosszú szakasz jelenti, 
ahol a meglévőhöz viszonyítva 25,0 m-en kismértékű nyomvonal korrekció történik. A 
vezetéken megépül 4 db víznyelőakna (B1-B4), továbbá 1 db közbenső tisztítóakna (Bt1) a Bf9, 
Bf10 jelű ACO DRAIN folyókák vizeinek fogadására és továbbítására. 

A B-1 csatorna hossz-szelvényét a 7. 2. sz. melléklet (M = 1: 250) szemlélteti. 

� B-2 vezeték (hrsz: 4168, 4167) 

Hossza 129,5 m, döntően nehéz közúti forgalom által terhelt területek vizét gyűjti össze 5 ‰ 
eséssel. A vezetékrendszer valamennyi aknája víznyelőakna. A főágon megépül 8 db (B5-B11), 
az oldalirányú becsatlakozásokon 7 db (Bv1- Bv7). 
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A B-2 vezetékre folynak a Bf5-Bf11 és a Bf15-Bf17 jelű ACO DRAIN rácsos folyókák vizei. A 
megfelelő módon való összegyűjtéshez közbenső tisztítóaknák szükségesek (Bt1, Bt3-Bt6). 

A B-2 vezeték befogadója a B-1 vezeték B2 jelű tisztító- és víznyelőaknája, hossz-szelvényét, 
pedig a 7. 3. sz. melléklet (M = 1: 250) mutatja. 

� B-3 vezeték (hrsz: 4167) 

A 92,0 m hosszú, 5 ‰ esésű ág szintén nehéz közúti járművek által használt területen húzódik. 
A vezeték valamennyi aknája (a Bt2 kivételével) víznyelőakna, melyből a főágon megépül 4 db 
(B12-B15), az oldalirányú becsatlakozásokon 2 db (Bv9, Bv10). A rendszerhez tartoznak a Bf1-
Bf3 jelű ACO DRAIN rácsos folyókák, az ezek által összegyűjtött vizek a Bt2 közbenső 
tisztítóaknára folynak. Befogadó a B-1 vezeték B3 tisztító- és víznyelőaknája. 

A B-3 vezeték hossz-szelvénye a 7. 4. sz. mellékleten (M = 1: 250) látható. 

� B-4 vezeték (hrsz: 4168) 

Hossza 78,0 m, forgalmas közút alatt húzódik 5 ‰ eséssel. Rajta 4 db tömör fedlapos 
tisztítóakna (B16-B19) épül, melyre a Bv11-Bv20 jelű víznyelőaknák, továbbá a Bt7 jelű 
közbenső gyűjtőakna segítségével a Bf13, Bf14 jelű ACO DRAIN rácsos folyókák és azok 
vezetékei szállítják a vizet a Bv15 jelű víznyelőaknába. A Bf12 jelű rácsos folyóka a Bv16 jelű 
víznyelőaknába csatlakozik. 

A B-4 vezeték befogadója a B-1 vezeték B2 jelű tisztító- és víznyelőaknája a 7. 5. sz. melléklet 
(hossz-szelvény, M = 1: 250) szerint. 

� B3-Bv6 közötti szakasz (hrsz: 4167) 

Ez a 9,0 m-es szakasz – mint „fattyú” szakasz – nem tartozik egyik csatornához sem. A 
megfelelő kezelhetőség érdekében B-3 vezetéknél értelmezzük. 

2. 1. 3. Tamás István utcai vezeték vízgyűjt ője 

Dunaföldvár Béke-tér átalakítása lehetőséget ad a városközpont, csapadékvizektől való 
tehermentesítésére. 

Jelen beruházás során ugyanis egyrészt a Fehérvári-utca a 0+000-0+064.45 szelvények között 
új útcsatlakozást kap, az új csomópont a Tamás István utcával szemben kerül kialakításra. 
Másrészt 2004-ben a Tamás István utcában a SPAR Áruházhoz parkoló és közúti kapcsolat 
került kialakításra, melynek része volt a csapadékvíz elvezetés is. Mivel a tervezett munkák egy 
ingatlant érintettek, az engedélyt a Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet adta ki TO/KV/NS/A/  

830-27/2004. számon, a határozatban engedélyezve a csapadékvíz elvezetést is. Így megépült 
158,0 m hosszú, NA 400-as  KG PVC csapadékcsatorna. A hidrológiai és hidraulikai 
számítások szerint az itt épült zárt csatorna a Béke-tér átalakításához tartozó Fehérvári-utca és 
Paksi-utca vízmennyiségének elvezetésére is alkalmas, így e két utca csapadékvizei a 
továbbiakban már nem a Reiter-közi elvezetőre folynak.  

Az alábbi művek építendők meg: 

• Fehérvári-utca (hrsz.: 4116/2, 4167, 4168, 1636, 1382) 

Az utca közepén húzódó, és a gerincvezetéken elhelyezendő 4 db tömör fedlapos tisztítóakna 
(F1-F4) és az F4-Fm2 aknák közötti szakasz által meghatározott nyomvonal a meglévő Fm1 
aknára csatlakozik. Ez a pont a meglévő befogadó Tamás István utcai 40 cm-es KGPVC zárt 
csatorna felső vége. 

A főág hossza így 77,5 m, amely befogadja az Fv1-Fv7 víznyelő aknák által összegyűjtött 
vizeket. További öt helyen rácsos folyóka (Ff1-Ff5) csatlakozik rá. Az ezek által szállított vizek 
biztonságos elvezetéséhez 3 db közbenső tisztítóakna (Ft1-Ft3) megépítése szükséges. 
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A Fehérvári utcába tervezett vízi művek részletes helyszínrajza a 6. 5. sz. mellékleten, hossz-
szelvénye, pedig a 7. 6. sz. mellékleten látható M = 1: 250 méretarányban. 

• Paksi-utca (hrsz.: 4116/2, 4014, 1852/4) 

Az utca csapadékvizeit a 178 m hosszú P-1 vezeték szedi össze 9 db tömör fedlapos 
tisztítóakna (P1-P9) segítségével, amelyre 20 db víznyelőakna (Pv1-Pv20) és azok vízgyűjtője 
csatlakozik. A P-1 vezeték befogadója a Tamás István utcai vezeték Fm1 aknája, majd a 
továbbiakban a korábban épített NA 400 KG PVC csatorna. 

Az utca D-i oldalán (járdában) 20 cm széles rácsos folyóka (Pf1) megépítése szükséges 156 m 
hosszon, 3 helyen a P-1 vezetékre való bekötéssel. A biztonságos vízelvezetéshez 3 db 
közbenső tisztítóakna (Pt1-Pt3) építendő. 

A Paksi-utca részletes helyszínrajzát a 6. 4. sz. melléklet, hossz-szelvényét a 7. 7. sz. melléklet 
mutatja, méretarányuk 1: 250. 

2. 1. 4. Ereszcsatorna bekötések 

A Béke-tér átalakítása során a területen lévő épületek ereszcsatornái tisztítóidom beépítésével 
DN 125 KGPVC csövön csatlakoznak a legközelebbi tisztítóaknába. A bekötés módja és azok 
darabszáma a kiviteli tervben kerül meghatározásra. 

2. 2. Magassági vonalvezetés 

A tervezett csatornák az alábbi lejtésekkel (‰) kerülnek megépítésre: 

 

Vezeték helye 
Gerinc-
vezeték 

Becsatlakozások 

Sóház-utca 5,0 10,0 

Kossuth L. utca - 10,0 

Mészáros-utca - 10,0 

Béke-tér 5,0 10,0 

Fehérvári-utca 5,0 10,0 

Paksi-utca 3,0 10,0 

 
3. Műtárgyak 

• Tisztító-, ill. tisztító- és víznyelő aknák 

Az S-1, B-4, F-1, P-1 gerincvezetékeken és a Mészáros utcában tömör fedlapos tisztítóaknák, a 
B-1, B-2, B-3 csatorna gerincvezetékén víznyelő rácsos tisztító- és víznyelőaknák épülnek 
közúti „E” terhelésre méretezve. Valamennyi akna belső átmérője 80 cm, falvastagsága 25 
cm, betonszilárdsága C30/37-KK-vz (kitéti osztálya: C35/45-XF4-16F2). Belső felületüket 3 
réteg REZOLIT KM-257 vízzáró vakolattal kell ellátni. Minden akna 25 cm mély hordalék-
fogót kap. A tömör fedlapos tisztítóaknák tervrajza a 8. 1. sz. mellékleten, a víznyelőrácsos 
tisztító- és víznyelőaknáké a 8. 2. sz. mellékleten látható M = 1: 20 méretarányban. 

• Víznyelő aknák 

A gerincvezetékekre oldalirányból 50x50 cm-es víznyelő aknák gyűjtik a csapadékvizeket. 
Kialakításuk (terhelési osztály, beton szilárdság, falvastagság, iszapfogó stb.) az előzőekkel 
mindenben azonosak. Belső felületüket szintén 3 réteg REZOLIT KM-257 vízzáró vakolattal 
kell ellátni. Tervrajzukat (M = 1: 15) lásd a 8. 3. sz mellékleten. 

• Polimer beton rácsos folyókák 

Forgalom által érintett helyeken ACO DRAIN S 300 K Powerlock polimer beton rácsos 
folyókák épülnek acél élvédelemmel, öntöttvas ráccsal nehéz (E600) terhelésre. Járdákban a 
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folyóka típusa ACO DRAIN Multiline V150 Drainlock, szintén acél élvédelemmel . öntöttvas 
ráccsal közép (B125) terhelésre. 

A rácsos folyókák rétegrendje minden esetben: 

� Előre gyártott folyókatest és öntöttvas folyókarács, 
� 20 cm C16 FN 16 betonalap, 
� 20 cm M 56 mészkő. 

• Közbenső tisztítóaknák 

Az ACO rácsos folyókák által összegyűjtött vizeknek a legközelebbi tisztítóaknába, vagy 
víznyelőaknába való bevezetéséhez tömör fedlapos közbenső tisztítóaknák építése szükséges. 
Utakban E600 kN terhelésű fedlapokkal, járdákban B125 kN terhelésű fedlapokkal épülnek. 
Belső felületüket 3 réteg REZOLIT KM-257 vízzáró vakolattal kell ellátni. 

4.  Anyagminőségek 

Az alábbi táblázat szerint: 

 
M e g n e v e z é s U t a k   a l a t t J á r d á k b a n 

csatornacsövek 
Nagy teherbírású, olaj- és benzinálló 
REHAU AWADUKT PP SN10 OIL 
PROTEKT 

KGPVC 

fedlapok,  
víznyelő rácsok 

PURATOR nehéz (E600) terhelésre PURATOR közép (B125) terhelésre 

rácsos víznyelők 

ACO DRAIN S 300 K Powerlock 
polimer beton folyóka acél élvéde-
lemmel, öntöttvas  ráccsal nehéz 
(E600) terhelésre 

ACO DRAIN Multiline V150 Drain-
lock polimer beton folyóka acél él 
védelemmel . öntöttvas ráccsal közép 
(B125) terhelésre 

beton minőségek 
szilárdság: C30/37-XF4 kissé képl. 
kitéti osztály: C35/45 – XF4 – 16F2 

szilárdság: C16/20-X0v kissé képl. 
kitéti osztály: C35/45 – XF4 – 16F2 

vízzáró vakolat REZOLIT KM-257, vagy vele egyenértékű vakolóanyag 
csészeszelvényű 

folyóka 
Előre gyártott CSOMIÉP BETON 
Melior 

- 

 
5.  Közművek 

Az építési területen szinte valamennyi közmű (lég- földkábelek, távközlési lég-, földkábelek, 
kábel tv föld-légkábelek, vízvezeték, gázvezeték, szennyvízcsatorna és mindezeknek az 
ingatlanokra történő leágazása) megtalálható. A kivitelezés csak a közműtulajdonosokkal 
történt egyeztetés, helyszíni szemle, szakfelügyelet alapján kezdhető meg. Minden esetben a 
megrendelt szakfelügyelettel közösen óvatos kézi földmunkával ásott kutatógödörrel lehet a 
közmű magassági és helyszínrajzi töréspontjait felderíteni. A gépi földmunka csak ezek után 
kezdhető el a szükséges védőtávolságok betartásával. Amennyiben a közművek magassági, 
vagy helyszínrajzi elhelyezkedése az építést nem teszi lehetővé, a közműtulajdonosok 
szakvéleményei, műszaki tervei alapján azokat süllyeszteni kell, vagy át kell helyezni. 

A rehabilitáció során a tervezési területen szükség van a légkábelek és tartó oszlopok 
alépítményekkel, ill. földkábelekkel történő kiváltására, akna fedlapok cseréjére. A meglévő 
földalatti közműlétesítmények állagának felülvizsgálata a közműtulajdonosok részére is 
szükségszerű, mivel erre az új burkolatok elkészülése után már nem lesz lehetőség. Ezért 
szükség lehet a tervezési terület alatt a víz- gerincvezetékek és házi bekötések cseréjére, 
elektromos vezetékek földkábelekkel történő kiváltására, emiatt a házi bekötések cseréjére.  
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A terveken feltüntettük az ismert közműveket, melyekre vonatkozóan az érintett 
közműkezelőtől, ill. tulajdonostól adatszolgáltatást kértünk, a helyszínrajzokra felvezettük. A 
terveken ábrázolt közmű nyomvonalak vízszintes és magassági elhelyezkedését azonban 
szigorúan csak tájékoztató jellegűnek szabad tekinteni! 

• Gázvezetékek megközelítése és keresztezése 

A munkák 39 helyen kereszteznek városi gázvezetéket. A kivitelezés előtt a megközelítési 
helyeken (gázvezeték tengelyétől számított 4-4 m) a vezetéket az üzemeltető szakfelügyelete 
mellett kézi földmunkával fel kell tárni és ki kell tűzetni. Gépi földmunkát (0,5 m-t meg nem 
haladó burkolatbontás kivételével) csak ezt követően szabad végezni a gázvezeték tilalmi 
sávján (2-2 m) kívül. Üzemelő gázvezeték keresztezésekor a két vezeték alsó és felső 
palástfelülete között legalább 0, 2 m távolságot kell biztosítani, ez esetben is védőcsőben.  
Párhuzamos megközelítésnél a legkisebb védőtávolság 0,5 m, melyet minden esetben tartani 
kell. 

A védőcsőbe helyezés után a gázvezetéket az előírásoknak megfelelően ki kell szaglózni. A 
vezetéken bárminemű munkát az elosztói engedélyes végezhet a beruházó költségére. A 
műtárgyakat – ugyancsak a beruházó költségére – szintre kell emelni. 

Kivitelezés során a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet IV. fejezete szerinti előírásokat, 
valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtására kiadott 203/1998. 
(XII. 19.) Kormányrendelet 19/A § szerinti tilalmakat és korlátozásokat „a gázvezeték 
biztonsági övezetén belüli munkavégzésről”  be kell tartani. 

• Elektromos vezetékek megközelítése és keresztezése 

A feszültség alatt lévő légvezeték, jelző- és energia ellátó földkábelek biztonsági övezetében 
és közelében végzendő munkáknál szigorúan be kell tartani a 122/2004. (X. 15.) számú, a 
villamosmű biztonsági övezetéről szóló GKM rendelet munkavégzést tiltó és korlátozó, 
részletes és tételes balesetmegelőző előírásokat. Az E.ON-tól szakfelügyeletet kell kérni, a 
földkábelek nyomvonalát ki kell tűzetni. A tervezett munkák 1 és 22 kV-os légvezetékes 
hálózatot és TR állomást, továbbá 1 és 22 kV-os erőátviteli és 0,4 kV-os közvilágítási 
földkábeleket érintenek. 

Kivitelezés alkalmával a légvezetékek vezetőit 3 m-en belül sem géppel, sem egyéb segéd 
eszközzel megközelíteni nem lehet. Amennyiben ez a távolság nem tartható, az adott 
légvezeték feszültségmentesítését kell kérni. 

Földkábelek biztonsági övezetét érintő területen (földkábeltől mért 1-1 m) kiviteli munka 
csak kézzel, kizárólag a Szolgáltató szakfelügyelete mellett végezhető. 

• Hírközlési földkábel és optikai földkábel megközelítése és keresztezése 

A keresztezést és megközelítést a közmű üzemeltetői állásfoglalásban leírtak szerint kell 
kivitelezni. A kivitelezés megkezdése előtt az érintett távközlési szolgáltatótól (Pécs) 
szakfelügyeletet kell kérni, különösen ügyelni kell az optikai kábel és egyéb hírközlő 
kábelek védelmére. A kábelek nyomvonalától 2-2 m távolságon belül csak kézi földmunka 
végezhető, továbbá a vezetékek párhuzamos egymás mellett haladása esetén min. 1,0 m, 
védőcső alkalmazása esetén 0,7 m védőtávolság betartása szükséges. A kivitelezés során 
biztosítani kell az érintett kábel, illetve alépítmény takaróréteg eredeti vastagságát. 

Az esetleges kiváltási, vagy biztonságba helyezési tervet a Magyar Telekom Nyrt. 
Technológia üzemeltetési igazgatóság beruházási osztályán kell megrendelni. 

Egyéb előírások a közműszolgáltatók területgazdai nyilatkozataiba vannak befoglalva, 
azokat figyelmesen át kell tanulmányozni és szigorúan be kell tartani. 
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A tervezési területre eső, átalakításra, vagy átépítésre tervezett gázvezetékeket, áramhálózati 
berendezéseket, hírközlési műtárgyakat csak az 

• E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt, 

• E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt, 

• Magyar Telekom 

által bejegyzett, szakképzett és hitelesített tervező jogosult újratervezni. Háromoldalú 
megállapodást kell kötni a megbízó, a kivitelező és a fenti szolgáltatók között, miszerint az 
átadás után a megbízó térítésmentesen átadja az új vezetékeket az illetékes szolgáltatónak. 

6.  Környezetvédelem, munkavédelem 
6. 1. Környezetvédelem 

6. 1. 1. A tervezett vízi művek elhelyezése, a javaslat indoklása 

Dunaföldvár Város Önkormányzata a Béke-tér, és a hozzá kapcsolódó Sóház-, Mészáros-, 
Kossuth Lajos-, Fehérvári- és Paksi-utcák átalakítására hozott döntést, mivel a közlekedési 
forgalom a város számára évtizedek óta megterhelő. A városközpont átalakításával jelentős tér-
átalakítások és városfejlesztési munkák történnek, amelyek a meglévő, és meglehetősen elavult 
csapadékvíz elvezető rendszer átalakítását is igénylik. Mindezen munkák a megnyugtató 
csapadékvíz elvezetést is jelentik. 

6. 1. 2. A vízelvezetés építésének hatása a környezetre 

• Talajvédelem szempontjából 

A tervezett vízi művek a meglévő belterületi utak sávjaiban épülnek. A szükséges helyeken az 
építés területéről 20 cm vastagságban lefejtik a humuszt, melyet helyben deponálnak, kezelnek 
és az építés végén a megbontott talajfelszínre visszaterítenek. Gondoskodnak a humusz 
védelméről, szükség esetén locsolással védekeznek a porképződés ellen, egyben a növényzetet 
is vízhez juttatják. Az építési területen földmunkagépek dolgoznak majd, gépkarbantartás itt 
nem történik. Véletlen meghibásodásból eredő olajfolyás esetén a szennyezett földet 
összegyűjtik, a jogszabályokban előírt módon ártalmatlanítják. Az építés részben természetes 
anyagok (homokos kavics, zúzottkő), részben előre gyártott elemek (műanyag csövek, folyókák 
stb.) felhasználásával történik. A munkát törvényi előírások szerint csak szakkivitelező 
végezheti, így fel van készülve a bontott anyagok, aszfalt- és beton maradványok eltávolítására 
és engedélyezett inert lerakóra szállítva azok újra hasznosítására.  

• Talajvíz védelme szempontjából 

A vízi művek építése a talajvíz minőségére nincs hatással. 

• Levegő tisztaság védelme szempontjából 

Az építésénél földmunkagépek végzik a nehéz gépi munkát, mely munka a földnedves talaj 
miatt porszennyezést nem okoz. Nagy szárazság esetén a kivitelező locsolással állítja be a 
földnedves állapotot. A finom felületrendezés kézi erővel történik, így az sem okoz kiporzást. 
A földmunkagépeket meghajtó diesel üzemű motorok a szükséges környezetvédelmi előírások 
szerint vannak beszabályozva, így a kipufogó gázok határérték feletti káros anyagot nem 
tartalmaznak. A gépjármű forgalom többlet levegőszennyezést nem okoz. Így levegő 
szennyezés szempontjából a Béke-tér átalakítása a környezetre kedvező hatással lesz. 

• Zaj elleni védelem szempontjából 

A környék lakói, valamint az ott lévő intézmények, kulturális és idegenforgalmi létesítmények 
dolgozóinak nyugalma érdekében kerülni kell a felesleges zajokat. A járművek, építőipari 
gépek csak a feltétlenül szükséges ideig működjenek. Az építési tevékenység zaja a 8/2002. 
(III. 22.) KöM-EüM együttes rendeletben előírt zajszinteket ne lépje túl. Ha várhatóan túllépi, a 
környezetvédelmi hatóságtól kell zajkibocsátási határérték megállapítást kérni. 
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Az építésnél a földmunkagépek, a szállító járművek, tömörítő hengerek üzemeltetése jár 
zajhatással. A gépek a lakóházaktól 5-50 m távolságra nappali időszakban dolgoznak, 
zajkibocsátásuk beszabályozott, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő. A munkák zaj 
elleni védelem szempontjából a környezetet káros módon a megengedett határérték feletti 
mértékben nem szennyezik. A munkák befejezése után a környezet állapota kedvezőbbé válik. 

•  Hulladék elhelyezésének szempontjai 

Az építés során keletkezett „hulladék” kezelését a 2000. évi XLIII. tv. előírásai szerint kell 
végezni. A hulladékokat (bontási törmelék, kiemelt föld, építési törmelék stb.) minőségüknek 
(esetleg veszélyességüknek) megfelelően be kell sorolni a „hulladékok jegyzékéről” szóló 
16/2001. (VII. 18.) KÖM rendeletben lévő FWC kódok valamelyikébe, és további kezelésre az 
adott kódszámra érvényes engedéllyel rendelkező hasznosító, vagy ártalmatlanító szervezetnek 
kell átadni. A hulladékokat elszállításig minőségüknek (veszélyességüknek) megfelelően 
elkülönítetten kell gyűjteni.  

A Béke-tér munkáin keletkező kommunális hulladékokat a kivitelező a jogszabályok előírása 
szerint saját gyűjtőedényébe gyűjti. Gondoskodik az egészségügyi előírások betartásáról. A 
kommunális hulladékok ártalmatlanításáról a kivitelező az előírások szerint gondoskodik, a 
szeméttelepre lerakható hulladékokat a szeméttelepre szállítja, fekáliás hulladékokat a mobil 
WC-ből szakvállalkozó szállítja el a Dunaújvárosi szennyvíztisztító telepre. Az építkezésnél 
keletkező ásványi eredetű hulladékokat a kivitelező engedélyezett inert lerakóra szállítja 
újrahasznosítás céljából. Az építésnél veszélyes hulladék várhatóan nem képződik.  

• Élővilágra való hatás vizsgálata 

Az építésnél a félretolt humusz élővilágát a visszaterítéssel revitalizálják, a területet újra 
füvesítik, locsolják, kezelik. A munkákat esetlegesen akadályozó fiatal fákat, növényeket 
átültetik. Védett növény, vagy állatfaj élőhelyét nem érinti, nem kerül állatok, rovarok 
felvonulásának útjába. Az építkezés emberi életre kedvezően hat. Megvalósítása az élővilágra 
kedvező hatással lesz, mert az érintett környezet csapadékvizekkel való megterhelése 
megszűnik. 

6. 2. Munkavédelem 

Az építés során a jelenleg érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási 
óvórendszabályokat és előírásokat szigorúan be kell tartani és tartatni. A kivitelezést csak 
felelős műszaki vezető jelenlétében lehet végezni. Az építés alatt az építkezés környezetében 
forgalomkorlátozó jelzőtáblákat kell elhelyezni, melyhez a forgalomkorlátozási tervet az utak 
kezelőihez jóváhagyásra be kell nyújtani.  

Kivitelezés előtt munka-és egészségvédelmi tervet kell készíteni, valamint a munkavégzéshez 
munkavédelmi koordinátort kell biztosítani. 

A kivitelezőnek részletes organizációs tervet is kell készítenie a felvonulási útvonalakról, föld 
és építőanyag depóniahelyekről, az ideiglenes felvonulási területről, a bontott aszfalt, ill. beton 
elhelyezésének módjáról, a felesleges föld, ill. humusz elhelyezéséről, stb. Továbbá 
gondoskodnia kell arról, hogy a felvonulási útvonalként használt utak, építmények állaga, 
állapota a munka befejezésével eredeti állapotba kerüljön, gondoskodnia kell a kivágott fák 
pótlásáról, a megmaradó közlekedési táblák megóvásáról. 

7.  Ideiglenes forgalomkorlátozás, egyéb 

• A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló útszakasz 
forgalmi rendjének biztosításáért a hatóságilag meghatározott és az építéshez előírt és 
elhelyezett közlekedésbiztonságot szolgáló forgalomtechnikai elemek, berendezések 
(jelzőtáblák, korlátok, fényjelző készülékek, stb.) elhelyezéséért a kivitelező a felelős. 
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A kivitelező köteles a munka megkezdése előtt a saját építési technológiájának 
megfelelő közúti elkorlátozási tervet készíteni és annak bevezetéséhez a közút 
kezelőjének hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni. 

Az építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozásnak meg kell felelnie az ÚT 2-1.119:2000 
számú „Közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes forgalom-
szabályozásának kézikönyve" című útügyi műszaki előírásban szerepelteknek. A 
munkálatokat csak az út kezelője által jóváhagyott forgalomkorlátozási terv alapján 
lehet megkezdeni. A terv elkészítése és az engedély beszerzése a kivitelező feladata. 

• Az építés megkezdése előtt minden olyan építményről, amelynél a későbbiekben 
feltételezhető, hogy az állagromlás oka vitatható, illetve a kivitelezéssel, vagy építési 
forgalommal kapcsolatban veszélybe kerülhet, dátummal, vagy egyéb azonosító jellel 
ellátott fényképes állapot felvételi dokumentációt és jegyzőkönyvet kell felvenni. Ennek 
a fénykép- és videofelvételen kívül ki kell terjednie azok szerkezeti vizsgálatára is 
(rendelkezik-e pincével, milyen az állaga, szerkezete stb.). 
 

• A 4/1980. BM Tűzrendészeti Előírások szerint a műszaki leírásban ismertetett 
létesítmény az "E" jelű, "Nem tűzveszélyes" osztályba tartozik. 

8.  Megjegyzés 

A munkálatok azon részeire, amelyre a terv nem ad utalást, az érvényes szakmai előírásokban 
foglaltak az irányadók.  
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Hidrológiai és hidraulikai számítások 

a  
Dunaföldvár, Béke-tér átalakítás csapadékvíz elvezetésének 

engedélyezési tervéhez 

 

 

A hidrológiai és a hidraulikai méretezést az érvényben lévő alábbi műszaki irányelvek alapján 
végeztük el: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, MI – 10-455/2, OVHMI – 10-167/3, VMS 201/1. 

 

ALAPKÉPLETEK ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEK 

 

1. Mértékadó csapadékintenzitások 

ip = ap x 
m

a

c

t

t
−












 
ahol 

p = 4 év visszatérési idő (25 %-os előfordulási valószínűség) 
ap = 97 mm/h 
m = 0,72 
t = összegyülekezési idő (perc) 
q = 270 l/sec/ha 

2. Összegyülekezési idők 

t = t1 + t2 

ahol 

t1 – lefolyási idő a terepen 

t2 – lefolyási idő a mederben 

5,0

1 2,1 






 ∗∗=
I

Ln
t i  

ahol 

n = 0,35 (lefolyási érdességi tényező) 

I = a terepen lefolyó víz útjának szakaszonkénti lejtése 

∑=
N

l k

j

j
v

L
t

60

1
2  

ahol 

Lj = a j-edik mederszakasz hossza (m) 

vkj = a j-edik mederszakaszon előálló középsebesség (m/sec) 

3. Lefolyási tényezők 

α = 0,14 + 0,65 x Rf + 0,05 x I 
ahol 
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Rf = 0,35 (kertes, házas városrész) 
I – terepesés (%) 

4. Mértékadó csapadékvíz hozamok 
(medertározás és a Schrank-féle állandó alkalmazásával) 

 
QM = α x q4% x ξ x F 

ahol  

ξ – medertározás – 0,62m = 0,620,72 = 0,71 

5. A csatornában kialakuló vízsebességek (m/sec) 

v = dIg
d

k

dIgd
∗∗∗∗





























∗
+

∗∗∗∗
∗− 2

71,32

51,2
log2

ν
 

ahol 

v – a csőben folyó víz sebessége (m/sec) 
ν (nű) – a víz kinematikai viszkozitása (1,31 x 10-6 m2/sec) 
d – a cső belső átmérője (m) 
k – a belső csőfelület üzemi érdességi tényezője (m) 
g – nehézségi gyorsulás (9,81 m/sec2) 
I – a csatorna átlagos esése 

6. A csatorna vízszállítása (m3/sec) 

Q = v x F 

ahol  

v – a csatornában kialakuló vízsebesség (m/sec) 
F – a csatorna folyási keresztmetszete (m2) 

 

SÓHÁZ-UTCAI ÚJ VEZETÉK VIZSGÁLATA 

Alapadatok 

Vízgyűjtő terület nagysága: 3,3 ha 

Esés: 5 ‰ 

Összegyülekezési idők 

perct 1,20
005,0

13035,0
2,1

5,0

1 =






 ∗∗=  

perct 2
65,0

76

60

1
2 =∗=

 

t = 20,1 + 2,0 = 22,1 perc 

Lefolyási tényező: 

α = 0,14 + 0,65 x 0,35 + 0,05 x 0,005 = 0,37 

A mértékadó csapadék intenzitások 
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i4 év = 97 x 
72,0

10

1,22
−








 = 55,0 mm/h 

q4 év = 270 x 
72,0

10

1,22
−








 = 153,0 l/sec/ha 

Mértékadó csapadékvíz hozamok 
(medertározás és a Schrank-féle állandó alkalmazásával) 

QM = 0,37 x 0,71 x 153,0 x 3,3 = 132,6 l/sec 

Hidraulikai ellenőrzés 
QM = 132,6 l/sec 
I = 5 ‰ 
d = 0,4 m (REHAU)   F = 0,13 m2 
k = 0,4 mm 

A csatornában kialakuló vízsebesség 

v = 4,0005,062,19
4,071,3

0004,0

4,0005,062,194,0

1031,151,2
log2

6

∗∗∗




























∗
+

∗∗∗
∗∗−

−
= 1,4 m/sec 

A csatorna vízszállítása 

Q = 1,4 x 0,13 = 182,0 l/sec > QM = 132,6 l/sec. 

Tehát a 40 cm-es csőátmérő megfelel. 

 

MÉSZÁROS-UTCAI MEGLÉV Ő VEZETÉK  
VÍZVEZET Ő KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 

 
A fenti számítás szerint a Mészáros utcai befogadó csatornára mértékadó esetben a Sóház-
utcából 132,6 l/sec vízmennyiség érkezik. 

Ehhez hozzáfolynak az  

 

1. KOSSUTH LAJOS UTCA CSAPADÉKVIZEI 

 
Alapadatok: 

Vízgyűjtő terület nagysága: 17,2 ha 

Esés: 3,6 ‰ 

Összegyülekezési idők 

t1 = 
5,0

0036,0

15035,0
2,1 







 ∗∗ = 35,5 perc 

t2 = 
56,0

1000

60

1 ∗  = 29,8 perc 

t = t1+ t2 = 35,5 + 29,8 = 65,3 perc 
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Lefolyási tényező: 

α = 0,14 + 0,65 x 0,35 + 0,05 x 0,0036 = 0,37 

A mértékadó csapadék intenzitások 

i4 év = 97 x 
72,0

10

3,65
−








 = 25,1 mm/h 

q4 év = 270 x 
72,0

10

3,65
−








 = 69,9 l/sec/ha 

Mértékadó csapadékvíz hozamok 
(medertározás és a Schrank-féle állandó alkalmazásával) 
 

QM Kossuth = 0,37 x 0,71 x 69,9 x 17,2 = 315,8 l/sec 

      QM Sóház =          132,6 l/sec 

QM összesen:          448,4 l/sec 

 

2. MÉSZÁROS-UTCAI MEGLÉV Ő CSATORNA 
HIDRAULIKAI ELLEN ŐRZÉSE 

 
Alapadatok: 

QM =  448,4 l/sec 
I =  1,3 % 
d =  0,8 m (beton)   F = 0,5 m2 
k =  1,5 mm 

A csatornában kialakuló vízsebesség 

v = 8,0013,062,19
8,071,3

0015,0

8,0013,062,198,0

1031,151,2
log2

6

∗∗∗




























∗
+

∗∗∗
∗∗−

−
= 1,3 m/sec 

A csatorna vízszállítása 

Q = 1,3 x 0,5 = 650,0 l/sec > QM  

Tehát a meglévő 80 cm-es csőátmérő megfelel. 

 

BÉKE-TÉRI ÚJ VEZETÉKEK (B-1 – B-4) VIZSGÁLATA 

 
Alapadatok: 

 

Vezeték jele 
Vízgyűjt ő  

terület 
(ha) 

Esés  
‰ 

Csatorna  
anyaga 

Csatorna 
átmérője 

(cm) 

Folyási 
kereszt-
metszet 

(m2) 

B-1 2,8 

5,0 

AWADUKT 
PP SN 10 

OIL 
PROTECT 

60 0,28 

B-2 0,9 

40 

0,13 

B-3 0,5 0,13 

B-4  0,8 0,13 
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t – összegyülekezési idő a kis vízgyűjtő miatt 10 perc 

lefolyási tényező: α = 0,8. 

A tervezett csatornák vízszállító képessége, és a csatornában kialakuló vízsebesség 5 ‰ lejtés 
esetén a REHAU ATV-DVWK-A 110 szerint: 

 

 
 
A REHAU fenti adatszolgáltatása alapján: 

 

Vezeték 
jele 

Átmérő  
(mm) C s a t o r n a   a n y a g a 

Qtényl. 

(l/sec) 
vtényl.  

(m/sec) 

B-1 600 

nagy terhelhetőségű, olaj- és 
benzinálló REHAU AWADUKT 

PP SN 10 OIL PROTECT 

468,4 1,82 

B-2 400 

141,8 1,37 B-3 400 

B-4  400 

 
A mértékadó és a tényleges vízhozamok összehasonlítása: 

B-1 vezeték 
QM = 0,8 x 270 x 0,71 x 2,8 = 429,4 l/sec < Qtényl. 

B-2 vezeték 
QM = 0,8 x 270 x 0,71 x 0,9 = 138,0 l/sec < Qtényl. 

B-3 vezeték 
QM = 0,8 x 270 x 0,71 x 0,5 = 76,7 l/sec < Qtényl. 

B-4 vezeték 
QM = 0,8 x 270 x 0,71 x 0,8 = 122,7 l/sec < Qtényl. 

Tehát a választott csőméretek megfelelnek. 
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REITER-KÖZI MEGLÉV Ő CSATORNA VIZSGÁLATA 

 
Alapadatok: 

QM =  429,4 l/sec 
I =  1,0 % 
d =  0,6 m (beton)   F = 0,28 m2 
k =  1,5 mm 

A csatornában kialakuló vízsebesség 

v = 6,001,062,19
6,071,3

0015,0

6,001,062,196,0

1031,151,2
log2

6

∗∗∗




























∗
+

∗∗∗
∗∗−

−
= 2,1 m/sec 

A csatorna vízszállítása 

Q = 2,1 x 0,28 = 588,0 l/sec > QM  

Tehát a meglévő 60 cm-es csőátmérő megfelel. 

 

TAMÁS ISTVÁN UTCAI MEGLÉV Ő VEZETÉK  
VÍZVEZET Ő KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 

 
Alapadatok: 

 

Utca neve 
Vízgyűjt ő  

terület 
(ha) 

Esés  
% 

Csatorna  
anyaga 

Csatorna 
átmérője 

(cm) 

Folyási 
kereszt-
metszet 

(m2) 

Fehérvári-utca 7,5 0,3 beton 40 0,13 

Paksi-utca 1,7 0,2 beton 40 0,13 

Tamás István 
utca 

0,5 0,2 KG PVC 40 0,13 

 

Összegyülekezési idők 

• Fehérvári-utca 

t1 = 
5,0

03,0

10035,0
2,1 







 ∗∗ = 17,2 perc 

t2 = 
4,0

1300

60

1 ∗  = 54,2 perc 

t = t1+ t2 = 17,2 + 54,2 = 71,4 perc 

• Paksi-utca 

t1 = 
5,0

02,0

8035,0
2,1 







 ∗∗ = 17,0 perc 
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t2 = 
3,0

360

60

1 ∗  = 20,0 perc 

t = t1+ t2 = 17,0 + 20,0 = 37,0 perc 
 

• Tamás István utca 

A kis vízgyűjtő terület miatt: t = 10 perc 

Összegyülekezési idők összefoglalása: 

 

Utca neve 

Összegyülekezési idő 
(perc) 

Lefolyási idő  
összesen 
(t1 + t2) 
(perc) 

a terepen 
(t1) 

a mederben 
(t2) 

Fehérvári-utca 17,2 54,2 71,4 

Paksi-utca 17,0 20,0 37,0 

Tamás István utca - - 10,0 

 
 

Lefolyási tényezők 

• Fehérvári-utca 

α = 0,14 + 0,65 x 0,35 + 0,05 x 0,3 = 0,38 

• Paksi-utca 

α = 0,14 + 0,65 x 0,35 + 0,05 x 0,2 = 0,37 

• Tamás István utca 

α = 0,14 + 0,65 x 0,35 + 0,05 x 0,1 = 0,37 

A mértékadó csapadék intenzitások 

• Fehérvári-utca 

i4 év = 97 x 
72,0

10

4,71
−








 = 23,6 mm/h 

q4 év = 270 x 
72,0

10

4,71
−








 = 65,6 l/sec/ha 

• Paksi-utca 

i4 év = 97 x 
72,0

10

0,37
−








 = 37,8 mm/h 

q4 év = 270 x 
72,0

10

0,37
−








 = 101,3 l/sec/ha 

• Tamás István utca 

i4 év = 97 x 
72,0

10

0,10
−








 = 97,0 mm/h 
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q4 év = 270 x 
72,0

10

0,10
−








 = 270,0 l/sec/ha 

Mértékadó csapadékvíz hozamok 
(medertározás és a Schrank-féle állandó alkalmazásával) 

 

• Fehérvári-utca 

QM = 0,38 x 0,71 x 65,6 x 7,5 = 132,7 l/sec 

• Paksi-utca 

QM = 0,37 x 0,71 x 101,3 x 1,7 = 45,2 l/sec 

• Tamás István utca 

QM = 0,37 x 0,71 x 97,0 x 0,5 = 12,7 l/sec 

Hidrológiai adatok összefoglalása 

 

Utca neve 
Vízgyűjt ő  

terület 
(ha) 

Össze-
gyülekezési  

idő 
(perc) 

Vissza-
térési idő 

(év) 

Fajlagos 
vízhozam 
(l/sec/ha) 

Lefolyási 
tényező 

Mértékadó 
vízhozam 

(l/sec) 

Fehérvári-utca 7,5 71,4 4 65,6 0,38 132,7 

Paksi-utca 1,7 37,0 4 101.3 0,37 45,2 

Tamás István 
utca 

0,5 10,0 4 270,0 0,37 12,7 

Összesen: - - - - - 190,6 

 

Fenti számítások szerint a Tamás István utcai csatornára jutó mértékadó vízhozam:  

QM = 190,6 l/sec. 

Hidraulikai ellenőrzés 

A csatorna műszaki jellemzői: 

d = 0,4 m (a csatornacső átmérője) 
F = 0,13 m2 
I = 0,54 % (a csatorna fenékesése) 
k = 0,4 mm KG PVC. 

A csatornában kialakuló középsebesség: 

v = 4,00054,062,19
4,071,3

0004,0

4,00054,062,194,0

1031,151,2
log2

6

∗∗∗




























∗
+

∗∗∗
∗∗−

−
= 1,5 m/sec 

A 40 cm átmérőjű csatorna vízszállítása: 

Q = v x F = 1,5 x 0,13 = 195 l/sec = 0,2 m3/sec. 

Qm = 190,6 l/sec < Qtényl = 195 l/sec. 

Tehát a Tamás István utcai 40 cm-es csatorna megfelel. 
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