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50 cm vtg. vasbeton fejlemez

60

40

Ø
 20 vb. cölöp

40 cm széles vízzáró vb. résfal
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40 cm széles vízzáró vb. résfal

120 cm széles vb. sávalap

60 cm széles vízzáró vb. résfal

10 cm széles, 20 cm magas  alumínium betétgerendák
(csak árvízvédekezés esetén felszerelve !)

2,40 m magas alumínium tartóoszlop
(csak árvízvédekezés esetén felszerelve !)

50 cm széles vb. alaptest
alumínium mobilgát részére

60 cm széles vízzáró vb. résfal

120 cm széles vb. sávalap
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Ø 20 cm vb. cölöpök

60 cm széles vízzáró beton résfal

10 cm széles, 20 cm magas  alumínium betétgerendák (nézetben)
(csak árvízvédekezés esetén felszerelve !)

2,40 m magas alumínium tartóoszlop nézetben
(csak árvízvédekezés esetén felszerelve !)

103,14 m.B.f. (vb. alaptest tetőszint)

105,54 m.B.f.

kiépített ALU-mobilfal metszetben
(csak árvízvédekezés esetén felszerelve !)

103,14 m.B.f. vasbeton alaptest tetőszint

50 cm vtg. vasbeton fejlemez

FELÜLNÉZET
M = 1:50

A-A METSZET
M = 1:50

vb. alaptest és vb. résfal merevítése az oszlopnál
I 300-as idomacéllal

103,05 m.B.f.
feltöltött terepszint

103,14 m.B.f.

Duna felőli oldal

Mentett oldal

Mentett oldal Duna felőli oldal

Ø 20 cm vb. cölöpök

7,50
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60

BETÉTPALLÓ-TARTÓOSZLOP 
alapozása I 300-as idomacél
bebetonozásával

50

101,57 m.B.f. (csőtetőszint)

befalazó acél karima
Ø külső: 1.885 mm
Ø belső: 1.430 mm
v: 20 mm

102,64 m.B.f.

DN 1400 varratnélküli acél védőcső (falvtg. min. 10 mm)

távtartó acél karima
Ø külső: 1.390 mm
Ø belső: 1.060 mm
v: 20 mm

új NA 1200 göv. vízvezeték

A
A

B
B

B-B METSZET
M = 1:50

2,
40

105,54 m.B.f.

résfalépítés

100,00 m.B.f. 100,00 m.B.f.

50 cm vtg. vasbeton fejlemez

befalazó acél karima
Ø külső: 1.885 mm
Ø belső: 1.430 mm
v: 20 mm

új NA 1200 göv. vízvezeték

távtartó acél karima
Ø külső: 1.390 mm
Ø belső: 1.261 mm
v: 20 mm

betonozás (1. ütem) az acél védőcső
tengelyének magassáig

betonozás (2. ütem) a vasbeton fejlemez aljáig

vasbeton fejlemez betonozása (3. ütem)

20

10 cm széles, 20 cm magas  alumínium betétgerendák (nézetben)
(csak árvízvédekezés esetén felszerelve !)

2,00

103,14 m.B.f. (vb. alaptest tetőszint)

102,64 m.B.f.

100,94 m.B.f.

3,00

5050

résfal alja: 98,64 m.B.f.

homokos kavics ágyazat

résfalépítés
résfal alja: 98,64 m.B.f.

betonozás (1. ütem) az acél védőcső
tengelyének magassáig, betonminőség: C30/37-X-XF3C

betonozás (2. ütem) a vasbeton fejlemez aljáig, betonminőség: C30/37-XC4-XF3

vasbeton fejlemez betonozása (3. ütem)

meglévő NA 1200 SENTAB-cső

meglévő NA 1200 SENTAB-cső

50

tok nélküli (sima) csővéggel

tokos csővéggel

NA 1200 acél átmeneti (sima-simavégű) idom
műhelykészítmény:
- külső átmérő megfelel az EXPRESS-U kötőidom
  belső, ill. a másik csővégen a SENTAB-csőtok belső átmérőjének
  l = 1,00-1,50 m

NA 1200 acél átmeneti (tokos-simavégű (F)-idom)
műhelykészítmény:
- a tok belső átmérő megfelel a SENTAB sima csővég
  külső átmérőjének
- külső átmérő megfelel az EXPRESS-U kötőidom
  belső átmérőjének

  l = 1,00-1,50 m

NA 1200 acélcső (műhelykészítmény)
- külső átmérő megfelel az EXPRESS-U kötőidom
  belső, ill. a másik csővégen a göv. csőtok belső átmérőjének
  l = 1,00-1,50 m

DN 1400 varratnélküli acél védőcső (falvtg. min. 10 mm)

Gyűrűstér-lezárás LINKSEAL elemes gyűrűstér-tömítéssel

A
meglévő NA 1200 SENTAB-cső

meglévő NA 1200 SENTAB-csőtok nélküli (sima) csővéggel
tokos csővéggel

NA 1200 acél átmeneti (sima-simavégű) idom
műhelykészítmény:
- külső átmérő megfelel az EXPRESS-U kötőidom
  belső, ill. a másik csővégen a SENTAB-csőtok belső átmérőjének
  l = 1,00-1,50 m

1,
57

101,66 m.B.f.

NA 1200 acélcső (műhelykészítmény)
- külső átmérő megfelel az EXPRESS-U kötőidom
  belső, ill. a másik csővégen a göv. csőtok belső átmérőjének
  l = 1,00-1,50 m

NA 1200 acél átmeneti (tokos-simavégű (F)-idom)
műhelykészítmény:
- a tok belső átmérő megfelel a SENTAB sima csővég
  külső átmérőjének
- külső átmérő megfelel az EXPRESS-U kötőidom
  belső átmérőjének
  l = 1,00-1,50 m

NA 1200 EXPRESS-U idom
max. üzemi nyomás: 25 bar

NA 1200 EXPRESS-U idom
max. üzemi nyomás: 25 bar6 bar üzemi nyomásra

100,32 m.B.f.
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DN 1400 varratnélküli acél védőcső (falvtg. min. 10 mm)
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100,00 m.B.f.

100,00 m.B.f.100,00 m.B.f.
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rézsűs munkagödör széle
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120°
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100,00 m.B.f.100,00 m.B.f.

l = 3,00 m

l = 3,00 m
védőcső lezárása LINKSEAL
elemes gyűrűstér-tömítéssel

védőcső lezárása LINKSEAL
elemes gyűrűstér-tömítéssel

csőszál effektív hossza: 8,26 m

új NA 1200 göv. vízvezeték
6 bar üzemi nyomásra
csőszál effektív hossza: 8,26 m

l = 3,00 m
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