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Közmővek

• Községek és városok víz- és gázellátása, 
valamint szennyvízelvezetése csıhálózat 
segítségével történik. Ezt a csıhálózatot 
közmőveknek nevezzük. 

Közcsatornázás

• A közcsatornázás két egymástól eltérı
csatornázási rendszerre osztjuk:
– Elválasztó rendszerő csatornázás
– Egyesítet rendszerő csatornázás

• Az elválasztó rendszerő csatornázásnak külön 
csıvezetéke van a szennyvíz és külön a 
csapadékvíz elvezetésére.

• Az egyesített rendszer a szennyvizet a 
feltételesen tiszta vízzel /csapadékvíz/ együtt a 
befogadóba.
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A- öneséső kanalizáció rendszer

1- házi rákötés,
2 - összeszedı
csatorna része,

3 – bekötı ágazat,
4 – fı ágazat,

5 – ellenırzı akna,
6 – összekötı akna,
7 – bevezetı ágazat,
8 – tisztítóállomás,
9 – kiengedı rész.

B – Radiációs (átszivattyúzással)
A/ átnyomató állomás

1 – radiális összeszedı ág,
2 – összeszedı ágak,

3 – felnyomó ág.
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Kilépı akna

Vízvezetékek

• Fı egészségügyi követelmény, hogy mind az 
ivóvíz, mind az ipari víz egészségre káros 
anyagoktól mindig mentes legyen. Vizet föld 
alatti vagy feletti forrásokból, vagyis 
víztározókból nyerhetünk.

• A megfelelı módon kezelt víz víztartályokban 
tárolható, amelyik lehetnek: térszín felettiek vagy 
térszín alattiak. A forráshelytıl a fogyasztóig 
való eljuttatás alapján megkülönböztetünk: 
öneséső-gravitációs és nyomóvezetékes 
vízvezetéket.
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a/ öneséső-gravitációs 
vízvezeték

• A-vízkivételi mőtárgy /kút/, B- víztartály, C- vízzel ellátott 
lakótelep, a- töltıvezeték, b- ellátóvezeték, c-
elosztóhálózat, h- hatásos nyomómagasság

b/ nyomóvezetékes vízvezeték

• A – vízkivétel /kút/, B – víztartály, C – vízzel 
ellátott lakótelep, Č – szivattyútelep, a-vízkivételi 
vezeték, b-nyomóvezeték, c-ellátóvezeték, d-
elosztóhállózat, h-hatásos nyomómagasság
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Gázvezetékek

• A gázgyárban elıállított városi, valamint a 
természetes forrásokból nyert földgázt 
gáztartályokban tároljuk. Ezekbıl a 
tartályokból nyomás alatt kerül a gáz a 
gázelosztó hálózatba. Középületekbe a 
gázt kisnyomású – 5 kPa nyomásig –
gázvezetékekkel vezetjük.  
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Belsı csatornázás

Vnútorná (domová) kanalizácia
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Házi bekötıcsatorna

• A belsı csatornázás feladata elvezetni az 
ingatlanhoz tartozó összes szenny- és 
csapadékvizet. Minden ingatlannak, minden 
épületnek saját házi csatornával kell 
rendelkeznie. A bekötıcsatorna a lehetı
legrövidebb legyen, és lehetıség szerint legyen 
merıleges a közcsatorna tengelyére. A 
csıhálózat legalább 1% eséssel készüljön és a 
csıvezeték legkisebb belsı átmérıje DN 150 
mm legyen. Leggyakrabban 200 mm átmérı
csöveket használunk. A házi bekötıcsatorna 
kıagyag vagy PVC csıbıl készül.  

• 1-kıagyag közcsatorna, 2-házi 
bekötıcsatorna lekötésének 3-változatai, 
újonnan beépített csatlakozóidom, 5-házi 
bekötıcsatorna helytelen kivitelezése

1

2

3
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1-kıagyag közcsatorna, 
2-házi bekötıcsatorna 

lekötésének 
3-változatai, újonnan 

beépített 
csatlakozóidom, 

4-valamikori bekötık,
5-házi bekötıcsatorna 

helytelen kivitelezése

Közcsıbetét

• Az épületbıl kivezetı házi bekötıcsatornát 
a közcsıre elıre meghatározott helyen 
közcsıbetéttel lehet rákötni, ami lehet a 
leszálló aknában is.
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Belsı csatornahálózat

Sieť vnútornej kanalizácie

1- fekvı vezeték,
2- függıleges vezeték,
3- ferde ágvezeték,
4- szellızıcsı,
5- szellızıcsı

szellızıfejjel,
6- tisztítóidom,
7- tolózár,
8- tetıvíz-állvávycsı,
9- bekötıcsatorna,
10- csatlakózóidom,
11- közcsatorna,
12- ellenırzıakna,
13- akna 500/500 mm-

es fedlappal
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• Az épület belsı csatornázásánál a 
függıleges ejtıvezetékek és födémek alá
felfüggesztett vezetékek anyagai.

Öntöttvas csatornázási csövek és 
csıidomok

Kıanyag csatornázási csövek és 
csıidomok

• A földben vezetett alapvezetékek anyagai.
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Novodur /PVC/ csövek

• Savakkal, lúgokkal szemben ellenállók, 
nem rozsdásodnak.

Üvegcsövek 

• Olyan helyeken alkalmazzák, ahol 
szükség van a szennyvíz minıségének 
vizuális értékelésére is, pl. élelmiszer vagy 
vegyipar.
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Betonból készült csövek

• Többnyire a utcai csatornarendszer 
fıvezetékére használják.

Alapvezeték bekötése a 
fıvezetékbe

A-szabályos bekötés, B-helyetlen bekötés



14

Csövek illesztése és szerelése
• A szennyvízcsöveket tökéletesen kell tömíteni. A 

csatlakozóknak szilárdaknak, 
vízátnemeresztıknek, részben rugalmasnak és 
vegyi hatásoknak szemben ellenállóknak kell 
lenniük. A tokos öntöttvas csöveket impregnált 
kenderkötéllel, esetleg alumíniumgyapottal 
tömítjük. A kıagyagcsöveket impregnált 
kenderkötéllel tömítjük, amit forró aszfalttal öntünk 
be. A tokos PVC csövek és idomok gumigyőrős 
kötéssel kapcsolhatók össze, amelyek lehetıvé
teszik a csövek tágulását. A ferde ágvezetékként 
használt sima novodurcsöveket ragasztással 
illesztjük össze. Az üvegcsöveket különleges 
idomok segítségével kapcsolódnak. 

Csatornázás szerelvényei

• Zsírfogók,
• Benzin-, és olajfogók,
• Csatornatönkök,
• Utcai lefolyócsı,
• Emésztıgödrök, kistisztítók és alagcsövek
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Belsı csatornázás ellenırzése

• A belsı csatornázás ellenırzése a 
következı folyamatokból áll:

a) Mőszaki szemle,
b) Az alapvezeték vízzáróságának próbája,
c) Az ejtıvezeték, az ágvezetékek és a 

szellızıcsı gázzáróságának próbája.

Belsı vízvezetékek

Vnútorný vodovod
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• Lakó- és középületek ivóvíz ellátása egyesített 
vízvezetékrendszerrel történik. Ipari épületek 
vízellátása elválasztott vízvezetékrendszerrel is 
biztosítható. A belsı vízvezetékrendszer 
vízellátása a közcsıhálozatból biztosítható vagy 
saját káros anyagokat nem tartalmazó
forrásokból, pl. kutakból, amelyekbıl a vizet 
szivattyúk segítségével hozzuk a felszínre. A 
belsı vízvezetékhálózathoz tartoznak a 
vezetékek és szekrények, amelyek a 
csatlakozóvezetéken beépített vízmérı óra után 
helyezkednek el. 
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1- közcsın levı furat,
2- Csatlakozóvezeték,
3- szőkítıidom

/redukció/,
4- vízmérı
5- illesztıdarab,
6- elzárószelep

fagycsappal,
7- visszacsapószelep,
8- belsı hidegvízhálózat,
9- légbeszívó és 

légtelenítı szelep,
10- túlfolyócsı

Csatlakozóvezeték 

• Csatlakozóvezeték köti össze a 
közcsıhálozatot a belsı
vźvezetékhálozattal, vagyis a közcsın 
levı alágazattal kezdıdik és a vízmérıvel 
végzıdik. Minden épületnek külön 
csatlakozóvezetéknek kell lennie.

• Min. DN 50
• Elhelyezési mélység 1400 mm 
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Vízmérı

• A fogyasztók által felhasznált vizet  a 
csatlakozóvezetékben elhelyezett vízmérın 
lemért vízmennyiség alapján számlázzák. Ha az 
épületek kívül helyezkednek, akkor 
vízmérıaknába helyezzük. Minimális mérete a 
vízméröaknának 600x900 mm (900x1200 mm-
optimum). A vízmérıt kiemelt támasztékra 
helyezzük, amely megakadályozza a vízmérı
óra elmerülését a csıvezeték meghibásodásnál. 
A csıvezeték a falon keresztül bádog védıbe 
megy át. 
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Vízvezeték és más berendezés 
építészeti kialakítása

• A 
felszállóvezetékeket
gyakran 
falhornyokkal vagy 
szerelıaknákban 
vannak vetetve.
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Melegvíz szólgáltatása
• A melegvíz-készítés történhet 

házilag /helyi vízmelegítök/, 
villany- vagy gáz-vízmelegítık 
beszerelésével, vagy 
központilag , fekvı vagy álló
vízmelegítıkkel, amelyek vagy a 
hıcserélı állomásokba vagy a 
kazánházakba vannak beépítve.  

Belsı vízvezetékek 
nyomáspróbálya

• A belsı vízvezetékhálózat nyomáspróbája 
terjedelmétıl függıen egyszerre vagy részenként 
végezhetı el, amely két szakaszból áll. 

1. Csıvezeték nyomáspróbája – a vezetékek 
nyomáspróbáját azon a csıhálózaton kell elvégezni, 
amely még nincs hıszigeteléssel ellátva, és amire még 
nincsenek felszerelve a kifolyó és biztonsági 
szerelvények-tőzcsapok, berendezési tárgyak és más 
készülékek.

2. Végsı nyomáspróba – a vezetékek szigetelése, az 
összes tartozékok, berendezési tárgyak és készülékek 
felszerelése után.  
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Berendezési tárgyak

• WC kagylók
• Vizeldekagylók
• Mosdókagylók
• Mosogatók
• Kiöntık
• Fürdıkádak
• Zuhanzókádak
• Bidetek

Házi /Belsı/ 
gázvezetékhálózat

Vnútorný plynovod
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Főtıgáz

• A gázvezeték-hálózat a fogyasztókhoz 
városi gázt vagy földgázt /metán/ juttat el. 
Ha nincs gázvezetékhálózat, hiányában a 
fogyasztókészülékek nyomásos 
palackokban levı cseppfolyósított propán-
bután gázra is ráköthetı. 

A gázvezeték vezetékben levı
nyomása szerint lehetnek:

• NTL 5 kPa-ig
• STL 100 kPa-ig
• VTL 4000 kPa-ig
• VVTL 10 000 kPa-ig

• Az ı nyomás váltosztatását a regulációs 
telepeken történik.
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Épület gázvezetékei

• A házi gázvezeték a fı elzárócsapnál 
kezdıdik, és fogysztókészülékek elıtti 
elzáróknál végzıdik. 

Gázmérık

• A gázmérık a fogyasztott gáz mennyiségét mérik. 
Nem szerelhetı hálószobákban /olyan 
helyiségekben, ahol alszanak/, 
élemiszerraktárakban, gyúlékony és robbanó
anyagok tároló helyiségekben, kazánházakban, 
mosókonyhákban, és olyan helyiségekben, ahol a 
hımérséklet 0°C-tól alacsonyabb vagy 30°C-tól 
magasabb. 

• A családi házaknál gázmér ıt a gázszekrénnyel 
együtt a kerétésbe kell elhelyezni, hogy 
hozzáférhet ı legyen.
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Házi gázvezeték hálózat 
ábrája

1- városi elosztóhálózat,
2- Csatlakozóvezeték,
3- T-idom,
4- fı elzárócsap,
5- alapvezeték,
6- felszállóvezeték,
7- fogyasztóvezeték,
8- elzárócsap,
9- gázmérı,
10- mosókatlan,
11- gáztőzhely,
12- gázkályha,
13- átfolyó rendszerő gáz 

vízmelegítı,
14- égéstermék 

elvezetése
15- bélelt kéményakna
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Csıvezeték anyaga és tartozékai

• Az épület gázvezetékei menetes, varrat 
nélküli folytacél csövekbıl készülnek. A 
földben vezetett csatlakozóvezetékek 
aszfalt bevonattal és jutaborítással kell 
ellátni. A csöveket a belsı
vízvezetékekhez hasonlóan 
csavarmentes, karmantyús csıidomokkal 
/fittingekkel/ kapcsoljuk össze. Ma már a 
csöveket többnyire hegesztve kötik 
egymáshoz.  

Főtés

/Vykurovanie/
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Alapfogalmak 

• Alapfilozáfia: az emberek zárt helységben 
való jó közérzet bebiztosítása.

• A hı vezetéssel, áramlással, és 
sugárzással terjed. A hı terjedésének 
iránya a hıforrás elhelyezésétıl függ.

• Tüzelıanyag szerint megkülönböztetünk:
– Szilárd
– Gáznemő
– Cseppfolyós 

• Főtıberendezés elhelyezése szerint 
megkülönböztetünk:
– Helyi /lokális/ főtést – miestne /lokálne

vykurovanie/,
– Központi főtést – ústredné vykurovanie,
– Távfőtést – diaľkové vykurovanie.
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Helyi /lokális/ főtés

• A főtés legegyszerőbb módja a helyi 
/lokális/ főtés. Ennél a főtésmódnál a 
tüzelıanyagok a főtendı helyiségekben 
égetjük el. A helyi főtést általában szilárd 
tüzelıanyagú kályhával oldják meg, ahol 
az égéstermék /füst/ elvezetése kéményen 
keresztül történik, és az égéshez 
szükséges levegı bevezetése pedig a 
helyiségekbıl történik.

Központi fütés

• A központi főtés lényege, hogy a főtéshez 
szükséges hı közös hıforrásban 
termelıdik, ahonnan valamilyen 
hıhordozó közeg révén csıvezetéken jut 
el a főtendı helyiségekbe.
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Központi főtésrendszer felosztása
a/ a hıhordozó közeg fajtája szerint
- Melegvíz-főtés – a főtıvíz hımérséklete 

110 °C-ig,
- Forróvíz-főtés – a főtıvíz hımérséklete 

110 °C felett,
- Kisnyomású gızfőtés – 50 kPa-os 

gıznyomásig,
- Nagynyomású gızfőtés – gıznyomás 

nagyobb mint 50 kPa,
- Vákuum-gızfőtés.

b/ a hıhordozó közeg áramlása szerint:
- Gravitációs melegvíz-főtésére,
- Szivattyús /kényszerforgású/ melegvíz-

főtésére.
c/ a csıhálózat rendszerének kialakítása 

szerint:
- Vízszintes elosztású rendszerre,
- Függıleges elosztású rendszerre.
d/ a főtıcsövek rákötése szerint:
- Kettıcsöves rendszerre,
- Egycsöves rendszerre.
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A főtésrendszer magválasztásakor 
figyelembe kell venni:

• Az épület rendeltetését és üzemeltetési 
idejét,

• Az épület szerkezetét és hıtechnikai
tulajdonságait,

• Egészségügyi és esztétikai szempontokat,
• Gazdasági és üzemeltetési szempontokat.

A főtırendszer részei

Súčasti vykurovacích sústav
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1. Főtıtestek

• A főtıtestek faladata leadni a hıközeg
által a főtendı helyiségbe vezetett hıt.

Szerkezetük szerint a főtıtestek lehetnek:
- Bordás, lamellás,
- Lemezes, 
- Szekrényes, 
- Csöves főtıtestek.

2. Szerelvények

• A szerelvények a főtırendszer részeinek 
lezárására, szabályozására, és 
mőködésének irányítására szolgálnak. 
Ezek lehetnek különbözı szelepek, 
csapok, csavarok, víztelenítı- és 
légtelenítıszelepek, stb.. 
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3. Csıvezetékek

• A hıközeg /víz és gız/ szállítására 
menetes acélcsöveket /DN 10 – DN 40 
mm átmérıvel/ vagy sima acélcsöveket 
/DN min. 50 mm átmérıvel/ használunk. A 
csövek leggyakrabban hegesztéssel 
kapcsolódnak össze. A főtıtestek, 
szerelvények kazánok bekötésekor 
menetes csövek vagy csıidomok 
/menetes közhüvelyek/ használhatók.

Melegvíz központi főtés

Teplovodné ústredné vykurovanie
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• A melegvizes központi főtések két 
csoportba sorolhatók:
– Gravitációs melegvíz-főtés,
– Szivattyús melegvíz főtés.

• A gravitációs melegvíz-főtés a hideg és 
meleg víz fajsúlykülönbségén alapszik. A 
hıforrásban a víz felmelegszik, tömege 
csökken, és a felszállóvezetéken felfelé
áramlik.
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Gravitációs melegvíz-főtés 
mőködésének vázlata

K- kazán,
E- tágulási tartály,
h- keringtetı

magasság,
1- főtıtest,
2- főtıvíz 

kivezetése,
3-lehült víz 

bevezetése.


