
E
Purator, Mall6s a P.V. csoport tagja

E | 6regye rtott vasbetonta rtd lyok



E
Purator, Mall6s a P.V. csoport tagja

Vasbeton tart6lyok

Tartdlyok dltaldnos leirdsa
A kor keresztmetszetfi tartdlyok lehetnek:

' csSvezet6kek tisztit6 ellenSrz6 akndi (nagy6tm6r6jf cs6csatlakoz6sokhoz). dtemel5k 6s szerelv6nyakndk,
' szennyvful6rozSk,. iv6vizt6roz6k,
. csapad 6l<ttizgyff1t5k,
' szennyviztilepit5k,
' kftelemek,
' olaj- 6s zsirlevdlaszt6k,
. szennyviztisztit6berendez6sek.

A tart6lyok m6retei:
' 1000; 120O;1500; 2OOO1 2300; 2500;6s 3000 mm bels5 6tm6r5
' v6lIoz6 be6pit6si magassdg

' Legalacsonyabb 50cm magass6gtol al{blAzatban megadott maximum magassdgi
gydrtott m6retig.

1. szdmf tablazal

f2 A DIN 4034 szerint kialakitoft Habarcsos kotdsfi tartdlyelemek

T1 A DIN 4034 szerint kialakitott gumigyfir(s kot6sf tartdlyelemek
NM/Comfort Gumigyfiriiskialakitdsricsavarozhat6kot6sfitartdlyelemek

A gy6rtott tartdlyok:. ellendll6akazagressziv anyagokkal szemben, melyek szennyvfuI6roz6k6nt 6rhetik6ket,. felf szdssal szemben i ellendllds magas tallvlzszintfi teru leteken,
. teljesv[zzArSsAg,
. egyedi ig6nyeknek megfelel5 kialakitds/kialakithat6sdg. kis helyig6ny, egyszerfi be6pit6s.. a betontart6lyokterhelhetSek, tehdt a g6pkocsibedtllo, jarditk, utak alatt is elhelyezhelSk, ezzel

nem foglaljdka kertben az 6rt6kes helyet.

M6retek o 1200 o 1s00 o 2000 o2300 o 2s00 o3000

Max tart6ly
magass6g 2500 3000 2000 2600 2600 2600 2600 2600 3000 750

Fen6k
vastags5g 150 150 150 150 150 150 150 150 150 2so

FalvastagsSg I20 I20 150 1_00 L20 I20 110 I20 L20 250

Profiltipus T1 T1 T1 T2 NM NM T2 NM NM

Vasbeton fedlapok magass6gai MSZ EN t24:1999 szerinti terhel6si osztilyokra

B125 180 180 200 180 180 200 180 180 200

D400 220 220 200 220 220 200 220 220 200
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Atemel6k 6s szerelv6nyakn6ik

Az 6temel6 akndk (1. 6bra) csapad6k, szennyvh 6s i'v6vizhdl6zatban a szintkulonbs6gek kikusz0b0l6s6re szolgdl6
kdr keresztmetszet( akndk. V6g66les akn6k (2.{tbral eset6n a tartdly be6pit6s6t vdg66les sullyeszt6ssel v6gzik.
Ebben az esetben ut6lagos, helyszfni folydsfen6k kialakitdsa szuks6ges. Osszefoglal6 m6reteket az 1 . Szd-
m0tdbllzat tartalmazza. A gytyt6akn6kat els5sorban olyan esetekben alkalmazzAk, amikor nagy tdrol6ka-
pacitdsra vagy t6rfogatra van szuks6g, akdr 10 m folotti sullyesztett akndk is Osszedllithat6ak a gy(r(kb6l.
A szerelv6nyakna (3. 6bra) egy kdrkeresztmetszetfi lart6ly, melyet g6p6szeti szerelv6nyek t6roldsdra ala-
kitunk ki. A tartdly m6reteit 6s felszerelts6g6t a mindenkori vevSi ig6nyek szerint alakitjuk. Osszefoglal6 m6-
reteket az 1. szdmu tdbl{zatlarlalmazza.

1.fibra:
Fenekelt 6temel6akna

2.6bra: i

V6g66les 6temel6akna

t0k0ilem,vdg66l
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Cs6vezet6kek tisztito akn6i

A tartdlyelemeinkbSl kialakitott aknaelemek, gravitdci6s - tf Inyomds n6lkul uzemelS - fOldalatti csSvezet6kek
tisztit6 6s ellenSrz6 akndinak elemei lehetnek.
Haszndlhat6k olyan csatorndkhoz, melyeken a szdllitott hdzi- 6s ipari szennyvizek, csapad6kvizek 6s talajvi-
zek k6miai osszet6tele nem kdros sem az elemek betonanyagdra, sem az illeszt6si kapcsolatokat tomit5
(gumigy(rii vagy habarcs) anyagaira.
Az aknaaljakba, aknaelemekbe NA200 - NA1200 m6ret[i, kUl6nbdz6 anyagmin6s6g( (mfianyag, beton, vas-
beton, kSagyag) cs5csatlakoz6 idomok 6pithetSk be, ezen bek6t6sek kialakft6sdval a vezet6kben irdnytor6st
6s bukdst is l6tre lehet hozni. A fen6kelemben a gerincvezet6kre b6rmilyen szdget bez{r6an t6bb oldalveze-
t6k is bekothet5, akdr kulOnbdzS anyaEi becsatlakoz6 idomok be6pit6s6vel. Az akna magassdga, a Megren-
delS dltal megadott m6retben legy6rtott tart6ly magasit6 gyfirfi elemmel vdltoztathat6. A tartdlyelemek, koz-
bensS fod6m (6NezeI5 elem) alkalmazdsa eset6n NA80, 6s NA100 hagyomdnyos aknaelemekkel is maga-
sithat6ak.

4. itbra

fr1200-2500
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Csapad6kvizgy6it6k

Naponta nagy mennyis69( iv6vizet pazarlunk el - olyan vizeI, melynek el6k6szft6se 6s a
hdztartdsba juttat6sa rendkfvul sokba kerul. Mind okol6giai, mind gazdasdgi oldald16l
nezvei Aki csapad6kvizet haszndl, mindannyiunk j0v6j6re gondol 6s hozzajarul a kornyezet
v6delm6hez. Jo v2minds6g a talajszint alatti be6pit6snek kosz0nhet 5en a sz[ir6s 6s a talajszint
alatt taldlhat6 betontartdlyokban tdrt6n6 t6rolds kdvetkezt6ben a v[z megtartja dlland6,
algamentes 6s higi6nikus minds6g6t. A vasbetontartdlyok tovdbbi el6nye vfuz5,r6s5,guk, 6s a
masszfv, elnyiihetetlen kivitel. A lagy csapad6kv[z akert legjobb szomlolt6ja 6s a riosOgep
bardtja. Minden kertbardt tudja, hogy a nOv6nyek sz5,m6,ra a legjobb 6nI6z5vh a csapad6k.
Ugyanakkorahdz,azudvar 6s a jdrddk tisztdntartdsdra is megfelel6. Ha ruhdit esSvhzel
mossa, a kulonbs6get csak a mos6g6pe fogja 6szrevenni, hiszen megn5 6lettartama, 6s kevesebb
lesz a mos6szer-felhaszndlds is. Egy csapad6kvfz-hasznosit6 berendez6s f6elemei: Csapa-
d6kvh-gy(jjt5 a csapad6k gyiljt6s6re 6s tdroldsdra, tartdlyba szerelt sz0r5, Monsun egys6g a
v(z elosztdsdra. A vfu elosztS,sdnak m6dja a hdzban a Monsun csapad6kkozpont segits6g6vet
a k6vetkez6k6ppen tort6nik: A Monsun csapad6kkdzpont felugyeli, ellen6rzi 6s-vez6rli a
teljes csapad6kvfz-felhaszndldst, 6s garantdlja az uzembiztonsdgot. Az integrdlt szivattyri
mindig a felhaszn6ldsnak megfele16 vizet emel ki a csapad6kgyfijtcib5l. Amint a tartdly kiurul,
a Monsun automatikusan a vezet6kes vhb6l lStja el a wc-t 6s a mos6g6pet.

2. sz{mtit{blqzat
M6szaki adatok

Gsapad6kvizgyiijt6

Bels6:itm6r6

lmml

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

2.500
2.500
2.500
2.500
2.500

N6vleges
m6ret
lmtl

5,0
6,0
6,7
7,3

8,3

8,0
9,5

10,5
11,4

12,9
>12,9

Be6pit6si m6lys6g
lmml

2.250
2.600
2.800
3.000
3.300

2.300
2.600
2.800
3.000
3.300

Legnagyobb elem
tomege

tkgl

3.510
4.O40

4.360
4.690
5.190

5.087
5.762
6.215
6.665
7.342

K616sre

Teljes tomeg
lkgl

4.810
5.335
5.660
5.980
6.470

6.623
7.300
7.740
8.180
8.815
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Szennyviztfirozok

A vasbeton tartdlyok teljesvfuzdr6sdgot biztosftanak 6s a fehjszdssal szemben sajdt srllyukndl fogva v6dettek.

A tartdlyok alkalmasak szennyvfu gy(jt6s6re, kulonosen olyan telepul6seken, csalddi h{zaknfil6pftik be, ahol

a csatorndzds nem megoldott.El6nye a monolitikus (egy darabb6l dl16) 6p[t6sm6d, ezen tartdlyok alkalmazAsa-

kor a cementhabarcs t<Otesr:i gyf r(kn6l el5fordu16 kot6shibdk nem fordulhatnak el6. Egyedi ig6nyeknek megfelelci

kialakitds, t6rfogatn$vel6s a tart6lyok osszekapcsolds6val, vagy vasbeton gyfirfikkel tort6n6 tartdlymaga-
sitdssal 6rhet6 el.

I

3. sz6mf t{bl6zat
Mfiszaki adatok:

Bels6
6tm616 [m]

Hasznos
t6rfogat [m3]

Be6pit6si m6lys6g

lml

aa

z,o

2,8

3,0

2,3

2,6

2,8

?n

22

4,0

+,c

6,1

7,4

2,O

2,0

2,O

2,0

2,5

2,5

2,4

2,5

2,5

8,4

oc

10,8

>10,8

Ossz tomeg

tkgl

4.8'10

E 22(

5.660

5.980

6.470

o.ozJ

7.300

7.740

8.180

8.815

K516sre

Legnagyobb elem tomege -
tkgl

3.510

4.040

4.360

4.690

5.190

5.087

5.762

6.215

6.665

I J+Z
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olailzsirl evd I aszto k 6s sze n n yv iztisztito be re n d ez6s e k

Olaifog6 mftiirgyak:

A hordal6k 6s olaj-levdlaszt6 berendez6s feladata
szennyezett vizek megtisztftdsa a befogad6ba t6r
levdlaszt6 berendez6s a rendeltet6se szerinti sze
k6pes dsvdnyolaj szd,rmaz6kokat) tart vissza, eze

gok pl. savak, higok, dsvdnyi s6k stb. vissza_
berendez6s nem alkalmasl A levdlasztott

m6don nem csokkenti le a belekerult szennyezo
zokat amfit1rgyakb6l el kell tdvolitani. A berende_

rgonyzdssal) t6rt6nd telepit6sre is.
egyszer(, jdratos csdkot6sekkel

be val6 leszdllds, 6s seg6deszk6z6kn6lkul v6gez_

A berendez6sek f5 alkalmazdsi teruletei:
n 6s olajraktdrak, olajszdrmaz6kokatelddllit6 6s forgalmazd c6gek,gardzsok,
ervizek, szalli't6- 6s 6pitdg6peket uzemeltetd c6gek"telephelyei,-laktinvax, '

mfiparko16k.

Zsfrlevdlaszt5 berendez6sek:

A kozcsatorndba tort6n5 bevezet6s elSlt az dllati 6s nov6nyi o,lajokkal/zsirokkal terhelt szennyvizekethordal6k 6s zsirlevSlaszt6n keresztul kell vezetni. Tisztitds herr.dr a r<irr(iro isii, e. et"tr"rad6k a cs6-
tmetszetet 6s id6vel duguldshoz vezet.A beren_
o rd al 6k, f e I rj szn i k6 pes zsl r / olaj sz6,r maz6kot)
ra a berendez6s nem alkalmasl A fizikai fazis_

tt dllapotban k6pes almi
uleped6s lezajlik. A ezetd
orndhoz k6pest jele rben

ni/fehiszni k6pes anyagok kivdrdsa rehetdv6 vdrik.
gdsdra erku16nitett iszapfog6 t6r kerurt kiarakitdsra.

acsovon dt t6rt6nik. A cs6 a m(tdrgy fen6klemez6-

A berendez6sek f6 alkalmazdsi teruletei:
Ette rmek, konyhdk, h tisfeldolgo z6 ilzemek, 6lelm iszeripari uzemek.

Szen nvviztlsztit6 berendez6sek

A-szennyvizlisztfto berendez6sek alkalmasak hotelek, panzi6k, kempingek, vad6szhdzak, kozcsatornahdl6zattal nem rendelkezS talvak, csaliidi hdzak kommlnafis szennyviz6nek tisztitdsdra.
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Krizm (i6pit6si term6kek:
beton/vasbetoncsdvek
akna elemek
el6fejek
t6mfalelemek

K6rnyezettech ni kai term6kek:
higtr6gyat6roz6k
csapad6lcvizgy$t6k
szennyv[zgyfijt6k
szennyvlztisztit6 berendez6sek
tdbbc6lti tdrol6tartdlyok
6temelSk

Egyedi gy6rtdsti term6kek:
szdgletes vasbeton akn6k
keretelemek
kdzmfv6d6 csatorndk
ritpdlya elemek
lilbazati elemek

2000 Szentendre, D6zsa Gyorgy ut 20.0 Telefon: (+36) 26131 0-622 | Fax: (+36) 261310'994

P6nzforgalmi jelzSszAm:10918001-00000006-18280005t Ad6igazolSsi szdm: 10874248-2'13
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