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Összesen 9000 m csõvezetéket tudtak a gyors
préstechnika segítségével szûk három hónapon
belül telepíteni

Nagy Zoltán
okl. gépészmérnök

A Kecskeméti Fõiskola Kertészeti és Tanítóképzõ Fõiskolai Kara fûtési rendszerének
felújítását tervezve a választás egy kívülrõl horganyzott szénacélacél
csõrendszerre esett.

Új fûtési rendszer
a Kecskeméti Fôiskolán

Mivel a felhasznált rendszer cső-
kötése nem időigényes, hanem 
gyorsan és biztonságosan pré-

selhető „hidegen”, a telepítés gazdasá-
gos. Ráadásul a cső 15-től 108 mm-ig ter-
jedő méretben, széles idomválasztékával 
különösen sokoldalúnak mutatkozik a 
gyakorlatban. 

Gyors és kényelmes telepítés

A fűtési rendszeren végzett mun-
kálatokat maximum három hónapon 
belül be kellett fejezni, hogy a főiskola 
kereken kétezer hallgatója a lehető leg-
gyorsabban, zavarmentesen folytathassa 
főiskolai tanulmányait. Ezért esett a vá-
lasztás a fenti présidomrendszerre: itt 
a csőkötés nem időigényes művelettel 
(hegesztés, forrasztás) történik, hanem 
másodpercek alatt, préselés útján. 

Gondos tervezés után a kecskeméti 
fűtési rendszerhez végül 15 és 76 mm 
közötti méretű csöveket alkalmaztak. A 
döntésben szintén fontos szerepet ját-
szott, hogy a forgalmazónál nemcsak a 
csövek, hanem olyan elemek széles vá-
lasztéka is kapható, mint pl. présidomok 
és menetes összekötők. Ezek csaknem 
végtelen szerelési változatot biztosítanak 
tökéletes illesztési pontosság mellett. Az 
időráfordítás további minimalizálásához 

a tervezők a falon kívüli szerelés mellett 
tették le a voksukat. A tiszta préstechnika 
fontos járulékos hatása: a főiskola falait a 
munkálatok befejezése után nem kellett 
újra festeni, szemben a hegesztéses vagy 
forrasztásos technológiával. Az említett 
ideális feltételek mellett a 9000 m-es 
csővezeték-hálózat felújítása júliusban 
kezdődött, és a terveknek megfelelően 
szeptember elején be lehetett fejezni. 

Ellenôrzött biztonság

A gazdaságosság és az időmegtaka-
rítás mellett a telepítés biztonsága is a 
választott rendszer mellett szólt. A cső-
vezetékrendszer idomjai rendelkeznek 
a jól bevált SC-Contur-ral (biztonsági 
kontúr), mely a nyomáspróbakor (már 
kis nyomás esetén is) azonnal láthatóan 
megmutatja a préseletlenül maradt köté-
seket. Az összepréselés után a kötés tar-
tósan tömített. 

A Viega Prestabo rendszere egy kí-
vülről horganyzott szénacél elemekből 
álló présrendszer, amely zárt fűtési rend-
szerek, hűtőkörök és sűrített levegős há-
lózatok telepítésére alkalmas. Összessé-
gében 18 csőátmérő áll rendelkezésre. A 
csövek 15-től 54 mm-ig terjedő mérettar-
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tományban kaphatók fehér műanyag kö-
pennyel is. Így speciálisan alkalmasak a 
falon kívüli gyors és tiszta szereléshez. A 
64 mm-től 108 mm-es mérettartományig 
terjedő úgynevezett XL-méretek különö-
sen nagyobb objektumoknál bizonyul-
nak helyes választásnak. A rendszer rá-
adásul egy különlegességgel is szolgál: 
64 mm-es cső tölti ki a NA 50-es és NA 
65-ös cső közötti hidraulikai hézagot. 
Így a vezetékhálózatok abszolút a szük-
ségleteknek megfelelően dimenzionál-
hatók és alakíthatók ki. Ez például fűtési 
rendszerekben lecsökkenti az anyagfel-
használást, és ezen túlmenően hozzájá-
rul az energiamegtakarításhoz, ill. a be-
ruházási költség csökkentéséhez is.


