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A Pesti Úti Idősek Otthona Budapest, XVII. Pesti út 117. C és D épületében elvégzendő víz és 

lefolyó pincei alapvezetékének cseréjéhez. 

 

 

 

 

 A C és D épületben meglévő több évtizedes pincei alapvezetékeknél szükségessé vált a 

nyomó és lefolyó valamint a cirkulációs vezetékek cseréje, mivel a régi víznyomó vezeték 

rossz állapota miatt kisebb lett a víznyomás és bakteriális fertőzések is előfordultak. A 

lefolyóvezeték keresztmetszete az idők folyamán lecsökkent és megszaporodtak a dugulások 

és szivárgások is előfordultak. 

 

Vízellátás: 

 

A régi  horganyzott acélcsövek a bontás után ötrétegű műanyag csővel, előre gyártott 

idomokkal és hajlításokkal lesz kiváltva . Az új vezetékek műszaki előírások és a meglévő 

nyomvonal figyelembe vételével a lehetőségek szerint legkisebb távolságra a mennyezettől 

lesznek elvezetve . A csőszerelés és szerelvényezés a szabványos módon készül. NA 32 méret 

alatt a csővezeték anyaga PP műanyag cső polifúziós kötésekkel. A vezetékek megfogására 

típus, a csőméretnek megfelelő fix ill. csúszós kiképzésű, gumibetétes csőtartókat és 

csőbilincseket, valamint függesztőket kell használni, rezgésszigetelő betétekkel. A vízhálózat 

lejtése az ürítési pontok felé 3%-os. Minden vezetékszakasz üríthetőségére törekedni kell. 

 

A teljes vízvezeték-hálózat próbanyomásnak min. 6 bar mértékűnek kell lenni, melyet az 

MSZ 2873-86bszerint kell elvégezni. A kivitelezés során az elkészült vezetékszakaszokat 

szakaszos nyomáspróbának kell alávetni. A vezetékek nyomáspróbája min. 30 perc. Ez alatt 

semmilyen szivárgás nem engedhető meg.  

 

A szerelés végeztével a nyomáspróba után, majd a fertőtlenítés előtt tízszeres 

vízmennyiséggel át kell mosni a vezetékrendszert. A fertőtlenítést 5% klórmészt tartalmazó 

vízzel kell elvégezni, majd utána a hálózatot ismét át kell mosni. 

 

Csatornázás: 

  

A meglévő azbesztcement szennyvízcsövek bontása után megfelelő méretű PVC-KGEM  

vezetékek kerülnek beépítésre, tokos gumigyűrűs kötésekkel. A kialakítás során ügyelni kell 

arra, hogy az új vezetékek a műszaki előírások és a meglévő nyomvonal figyelembe vételével 

a lehetőségek szerinti  legmagasabban  legyenek a padlószinthez képest. Az új vezetékek a 

meglévő felszálló vezetékekhez fognak csatlakozni a lehető legkevesebb iránytörés 

kialakításával. 

A vezetékek maximális lejtése: alapvezeték 1%-0,5%, ágvezeték, csatlakozások 2%. 

Mindegyik csövet lehetőleg mindegyik idomot meg kell fogni. A megfogás helye a tok 

mögött vagy a toknál legyen. Mindegyik csőmegfogás rezgéscsillapító gumi alátéttel legyen 

ellátva. A gumi alátét a cső védelmét is szolgálja. 

 



A csatornahálózat víztömörségét min 0,15 bar nyomással kell ellenőrizni. A nyomást min. 10 

percig kell folyamatosan biztosítani és ez alatt szivárgás sehol nem mutatkozhat. A 

szennyvíznek mindenhol gravitációsan kell elfolyni. 

 

A szerelő kőműves munkák keretében fali és födémáttöréseket a szerkezetnek megfelelő 

anyaggal kell helyreállítani. A csővezetékeket az épületszerkezettől el kell választani 

kőzetgyapot szigetelés beépítésével. A fali és födémáttörések megfelelő méretű fúró 

alkalmazásával készülnek. Több cső fal- ill. födémátvezetése esetén a közös csőátvezető 

galléron belül a csövek nem érintkezhetnek egymással. 

A fenti gépészeti munkák elvégzése után a vezetékek cseréjének munkálatai által érintett 

területeken a mennyezet és a falak festése szükséges. 
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