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                       TARTALOMJEGYZÉK  

 
        Műszaki leírás 

    
           Tervek: 
 
HÓDM-FED-KSZ-01    Szennyvízelvezetés helyszínrajz 
 
 

                              MŰSZAKI LEÍRÁS  

 Előzmények: 1.

Társaságunk 2002. május hónapban kiviteli tervet adott ki az objektum vízi-közműveinek 
felújítására. 
 
A kiadott tervből csak rész szakaszok valósultak meg mind a tervezett szennyvízcsatornából  
mind a tervezett vízvezetékből.  
 
Jelen tervanyag a korábban kiadott M-1 jelű helyszínrajzon lévő 1-0-0 ,1-7-0 és 1-8-0 jelű 
szennyvízcsatorna  ágak változását mutatja be a helyi üzemeltető igénye alapján. 
Az objektumban ezzel párhuzamosan útfelújítási munkálatok is kezdődnek melyeket az 
érintett szakaszokon meg kell előznie a közművek kiváltásának. 
 
Ellenőrző geodéziai felmérést végeztünk július hónapban . 

 

 Szennyvízelvezetés: 2.

A mellékelt HÓDM-FED-KSZ-01 jelű helyszínrajzon mutatjuk be a korábbi ütemben kiépült 1-
0-0 ág 21(M)  számú aknájától a 1-7-0 ág 92 (7) számú aknájáig illetve az 1-8-0 ág 115(3) 
számú aknájáig módosított nyomvonalon kiépítendő csatorna szakaszokat. 
 
A zárójeles számok a fedvény terv akna számai ! 
 
A korábban kiadott tervben a 21 számú akna a belső üzemi útba esett jelenleg a zöld sávban 
található. Helyi üzemeltetői igény ,hogy lehetőleg zöld sávba kerüljön a szennyvíz csatorna. 

 
A 24. számú épületet nem kell bekötni a csatornába ezért a 1-8-0 ág az épült É-i 
oldalára kerül. 
 
Az 1-0-0 ág a 20. számú épülettől és a 1-7-0 ág nyomvonala nem változik. 
 
A geodéziai felmérés alapján az M= meglévő végakna folyásfenék szintje  azonos a 
korábban kiadott terv 21. számú aknájával azaz 77.92 mBf –i szinttel. 
A 1-7-0 ág 92 (7) számú aknájának folyásfenék szintjében adódott 10cm-es eltérés. 
Ez lehetséges attól , hogy a mérőszalaggal mért akna mélység kicsit pontatlan mivel 
az akna alján sok hordalék , uszadék volt .  
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a 1-8-0 ágra tervezett 115(3) számú akna folyásfenék szintje fogadni képes a 
távlatokban kiépítésre kerülő csatorna szakaszt. 
A módosított nyomvonal lejtése szintén 3-4‰ között van. 
 
Kivitelezés előtt még egy ellenőrző mérést hajtson végre a kivitelező !!! 
 
 
 
Budapest , 2016 augusztus hó 
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