
Épütetgépészeti hornyok max. mérete teherhordó falban (mm-ben) 

375	 ..	 .''ic	 ... 25i,i	 k(1(>)i'j	 i2bx :i',ti 

300	 '..,-mtes	 75 x 225	 l>iggötE'ges	 100 x 300 

250	 v,-.,iies	 i x 200	 Iiqqi'j"	 82' 

Épütetgépészeti hornyok max. mérete vátaszfatban lmm-ben) 

200 '..'.'	 .	 'i 'ivLi iUJ(i'i'Ki' iO, x ‚0e 

150 ..‚ii'ies bOx 150 Iüggőti'<j' 50x 150 
125 42x i25 kigqőloj's 42 x 125 

100 vi,imes 33 x 100 tüggöteqes 33x 100

Épütetgépészet YTONG falazatokban 

15 

Az épületgépészeti munkák előkészítése 

AtIitiiin igitiiit.i,iYlU)N( iJ)Itti 

nektien rendkivut gyut san, pontos geoii ot - 

riévai és letesleges runcsotas iii kút Lehet 

kialakítani az él)ul tgepészeli Vi Ietéki?k 

szerelvények hornyail, sútlyesztekeit. A bor-

flyok it letszogezett vezetőléc oii'llett '1' 1 UNŰ 

kézi I iuronyhuzo vagy gépi horni iyr naró szer-

száiii, naL tehet késziu'ni. Dobozi etyek kiata-

kiiá'a átlagos eljesítinény ű ttiOO - 540W1 

firór;éppet és az YTONG lészek lúr ókkal., lal-

attor éek kivilelezése az Y I ONÍ; l,itfúrokkal 

nehizsog nélkiil etvé(.Je/het 

A találtorés egyoldali ol végez1u'lő. meri 

a falfúró olyan kiaakitású, hogy púrusbeioi 

bai i atkatma,ri nem ‚szakítja k a túrás liii 

oti.lalan azariyigut, a múvetet ri'rri igenyi'l 

A. li iiysk k1i1	 ‚iki

kiaiaksijkoi iz alábbi ..ukösziályokat kell 

betai IarH: 

Viiszinles bor i.iny niétységevátasztatakbiri ne 

halai a meg a lalvaslai.jsag 1/3 il, szmge 

pedig n( , tegyen tubi) a I ioronyn oly' ég hái i >ni-

szoro'áiiát Ivagyisa névleges lalvitagsáqná(i 

'l'ehei'hor dó (alakban a vízszintes h ir nyuk meg-

engedi it?tO i  ii1ysége 'i liIvastacjsag l//i 

fáiqgőleges 1 i nyok i>iétyséqeválaszfit 

bari és lőfalaki iii egyarái i t ne haladta n 

a névleges talvastagsáq 1/3-ál. 

Vála',zlatakban és nem teherhordó vázkiloll ő 

lalakbana vízszintes Iromnyok ne énntsék az 

ékel ő A, lábazati sorokat. illetve f gg ő teges 

hornyok esetén a hornyok széle lalvéglÓI. e" 

íalcsatlakozáslól egalal ib 50 mmi i - i 	 i yr

tét pedig min itt] mm i ( I usson

Fő talaklian a gépészeti bor oyok lehet ő leg 

neéririt'éka teherátadá'ok közvetlen kör 

nyezetét, vagyisa todénrek alatti elsó - ékel ő 

sort ó',, z áthidalók vállkoveit. Elkei olend ő , 

hogy a kirú, p1 10 (:oi es válaszfal kin kél 

oldalról át lodő horonyban vezessék cső 

veket illetve az egymással szembeni átmenő 

dobo7nk készítése. A megoldások állékony 

sági és ikuszlikai pm nblérTlákat okoznak. 

Épületgépészeti vezetékek takarása 

A aWir	 ii 'r gi ' 	 .'e a>>	 i	 cs. I	 ivilir il 

1 iotyes lioi nyutast kovetóer i kulonor ‚n'bb kén i ű 

vi's utánlavítást r mm igényel A hori iyok javít I 

tók akár Y1 ONG L>lazóhabanccsal, akár pónn' 

betonra r ninősített tölt őanyaqgal. habarccsal 

13oltövekberi gépészeti liur'uny csak kúton 

atikai 'lli'nőr ii'' ős ré'ili'tí's nyiivonal.

vagy áttörAi terv alapján vezethet ő . 50 mm 

nél rnélyel'ii ivagy szélesebb gépészeti I iumnyok 

futott a vaki latban a horony szeleit 15 15cm-

rel meghal dó szétesség ő üveqs7övnti't kelt 

vezetni. 

I-al on kiviil i gépészem pl. SLL-'i mm iyvíz-m'jtm.iveze - 

ték, ivóvíz Ietszáttóvozelék. tijzivíz-bálozatok 

vezetékeistb j takarásáraaPel5és Pel'/,b-

I f i  es elt'omi'k használhatók, l:.zek a í,itszer-

ki',m'thez tatazóbabarccsat, vagy csemjir'ra 

i'ztóvat csitlakoztalhatok. A csatlako/ások 

'.itikség eselén kétsoronkénti betonacél 

lakók beütésével meqer ő',íthetők. Az épú 

lr'lgépészeti hornyuk kialakílá' ának általános 

szabátyait az ábra ó,, iz alábbi táblázat 

nlagyarázza7 
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