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1. ALÁÍRÓ CÍMLAP
2. TARTALOM ÉS TERVJEGYZÉK
3. TERVEZÕI NYILATKOZAT
4. LEVELEZÉS ELÕZMÉNYEK
4.1 Közmûnyilatkozat kérelmek
4.2 Szakhatósági állásfoglalás, emlékeztetõ
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság emlékeztetõ
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság felmentési nyilatkozat
lásd melléklet
4.3 Tervtanácsi vélemény
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
4.4 Szakvélemények
Statikai szakvélemény
Faanyagvédelmi szakvélemény
Talajmechanikai szakvélemény lásd melléklet
Nedvességvédelmi szakvélemény lásd melléklet
5. TERVEZÉSI PROGRAM
6. MÛSZAKI LEÍRÁS
6.1 Telek paraméterei, számított építményérték és általános adatok
6.2. Alapterület kimutatás
6.3 Építészeti mûszaki leírás
6.3.1 Elõzmények
6.3.2 Tervezési helyszín
6.3.3 Telepítés, tömegalakítás, térszervezés
6.3.4 Parkolás
6.3.5 Alkalmazott anyagok, jellemzõ szerkezetek
6.3.6 Épületszerkezeti mûszaki leírás
6.3.7 Padló-, födém- és tetõszerkezet rétegrendjei
6.4 Tartószerkezeti mûszaki leírás
6.5 Épületgépészeti mûleírás
6.6 Épületvillamossági mûleírás
6.7 Akadálymentesítési mûszaki leírás
6.8 Technológiai leírás, a kiállítás forgatókönyve
6.9 Környezetvédelmi mûszaki leírás
6.10 Közegészségügyi mûszaki leírás
7. TÛZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ

8. MÛSZAKI TERVEK
MEGLÉVÕ ÁLLAPOT
F0
Helyszínrajz
F1
Földszint és pince alaprajz
F2
1. és 2. emelet alaprajz
F3
1. és 2. padlás alaprajz
F4
A-A metszet
F5
Északkeleti és délnyugati homlokzat
F6
B-B metszet és
Délkeleti és északnyugati homlokzat

M=1:500
M=1:100
M=1:100
M=1:100
M=1:100
M=1:100
M=1:100

TERVEZETT ÁLLAPOT
E0
Helyszínrajz
E1
Pince alaprajz
E2
Földszint alaprajz
E3
1. Emelet alaprajz
E4
2. Emelet alaprajz
E5
1. Padlás alaprajz
E6
2. Padlás alaprajz
E7
A-A Metszet
E8
B-B, C-C Metszet
E9
Délnyugati homlokzat
E10
Északnyugati és délkeleti homlokzat
E11
Északkeleti homlokzat

M=1:500
M=1:100
M=1:100
M=1:100
M=1:100
M=1:100
M=1:100
M=1:100
M=1:100
M=1:100
M=1:100
M=1:100

BERENDEZÉSI TERV
Földszint berendezése
1. emelet berendezése
2. emelet berendezése
1. padlás berendezése

M=1:200
M=1:200
M=1:200
M=1:200

9. MELLÉKLETEK
9.1 Eredeti térképkivonat
9.2 Közmûnyilatkozatok
9.2.1 Víz- és csatornázás
9.2.3 Gázellátás
9.2.3 Elektromos ellátás
9.3 Tulajdoni lap
9.4 Építménymagasság számítások: EM1, EM2
9.5 Hulladékkezelési lapok
9.6 Statisztikai adatlap
9.7 Hõtechnikai és páradiffúziós ellenõrzõ számítások
9.8 Parkolómérleg számítás
9.9 Személyfelvonó engedélyezési terve
9.10 Talajmechanikai szakvélemény
9.11 Statikai számítások
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3. TERVEZÕI NYILATKOZAT
Alulírott tervezõk kijelentjük, hogy az általunk tervezett:
építés helye, címe, helyrajzi száma :

9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István kir. út 142. , Hrsz :2443/1

Létesítmény megnevezése :

FUTURA- MAGTÁR HASZNOSÍTÁSA

Rövid leírása, jellemzõi:
A környezet meghatározó jellemzõi, védettségi minõsítése: Az épület mûemlék.
Övezeti besorolása: VT-TV.2.1.7.1.(LK)
Vonatkoznak rá továbbá a „Laktanya köz és környéke” sajátos építési elõírásai is.
építtetõ neve :
címe:

MOVINNOV Kft.
9200 Mosonmagyaróvár , Kötélgyártó utca 1-3.

Alulírott tervezõk a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 19.§-nak megfelelõen nyilatkozunk arról, hogy az általunk
tervezett építészeti-mûszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényû és eseti elõírásoknak,
így különösen a környezetvédelmi elõírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetõkre vonatkozó
követelményeknek.
Az építészeti-mûszaki dokumentáció elkészítése során annak tartalmát és példányszámát az érintett, alábbiakban
felsorolt szakhatóságokkal, valamint útkezelõvel egyeztettük:
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
ÁNTSZ Mosonmagyaróvári Kistérségi Intézete
Önkormányzati Tûzoltóság, Mosonmagyaróvár
……………………………………………………………………………..
Az égéstermék-elvezetõkre vonatkozó követelmények teljesítésének módja tárgyában az érintett kéményseprõ-ipari
közszolgáltatóval az egyeztetést (lefolytattuk)/ nem folytattuk le..
Az épületben égéstermék elvezetõ nem tervezett.
Az alábbi közmû-szolgáltatókkal egyeztettünk a építészeti-mûszaki dokumentáció elkészítése során. (Az egyeztetések
tartalma, illetve a követelmények teljesítésének módja a mûszaki leírásban megtalálható.)
Aqua Kft. Mosonmgyaróvár
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
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A tervezett építmény vonatkozásában a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése szükséges/ (nem
szükséges).
Ha igen: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelet felmentése csatolva
A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérõ mûszaki megoldás alkalmazására sor került/ nem került sor. Az eltérõ
mûszaki megoldás : szerkezet/eljárás/számítási módszer** a szabványossal legalább egyenértékû.
Nyilatkozunk, hogy az adott tervezési feladatra azonos módszer került alkalmazásra a hatások (terhek) és az
ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körûen alkalmazásra került.
Az építmény tervezésekor alkalmazott mûszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjában meghatározott
követelményeknek megfelel, így különösen:
a mechanikai ellenállás és stabilitás,
a tûzbiztonság,
a higiénia, egészség- és környezetvédelem,
a használati biztonság,
a zaj és rezgés elleni védelem,
az energiatakarékosság és hõvédelem,
követelményeire.
Az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény tartalmaz/ nem tartalmaz azbesztet.
A tervezett épület megfelel az épületenergetikai követelményeknek, az ezt igazoló energetikai számítást a külön
jogszabályi elõírások szerint elkészítettük.
Tervezõ
Felelõs tervezõ

Építész tervezõ
Gépész tervezõ
Elektromos
tervezõ
Szerkezettervezõ
Tûzvédelmi
tervezõ
Felvonó
tervezõ

Neve, címe
Lenzsér Péter DLA
Lenzsér és Társa Kft
1012 Budapest
Kuny Domokos utca 9.
Lenzsér Péter

Jogosultság száma
É1 01-1440/06

Dokumentáció rész

aláírás

É1 01-1440/06

…………………………

Gaul Cicelle
Kéry Tamás
MECHANIK-Art Bt.
1222 Bp., Zsineg u. 21.
Benke Szilveszter
BENKE Mérnökiroda
2098 Pilisszentkereszt,
Kossuth u. 2.
Armuth Miklós Dr.
ADECO
H-114 Bp., Kemenes u. 6.
Mészáros János
MÉB-ÁRT Bt
1025 Bp,Szeréna út 27/29.
Pölöskei Tamás
1181 Bp., Kiss János u. 11.

E1 01-4212/06
G-T 01-0492

…………………………

…………………………

…………………………

VT-132177

…………………………

T1-01 3398
…………………………
I-014/2006
…………………………
AF-T 01-8842
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AQUA Kft.
Mosonmagyaróvár
Tisztelt Cím!
Megbízónk közösségi épület céljára kívánja hasznosítani a mosoni FUTURA, egykori magtár épületét. A meglévõ
épület, valamint bõvítése interaktív természettudományi bemutató központ funkciót lát majd el.
Kérem az építési engedélyhez szükséges elõzetes közmûnyilatkozatot kiadni szíveskedjenek!
Építtetõ: MOVINNOV Kft. Mosonmagyaróvár, Kötélgyártóutca 1-3.
Építés helye: Mosonmagyaróvár, Szt. István kir. út 142.
Funkció: Természettudományi Bemutató Központ
Generál tervezõ: Lenzsér és társa Építészeti és Mérnöki Kft.
A tervezett funkció közmûigényei:
Hidegvíz:
A másodperces csúcsfogyasztás a berendezési tárgyak alapján: 3,5 l/sec
A létesítmény teljes vízfogyasztása: 4,79 m3/nap
Szennyvíz:
Megegyezik az épületbe bevezetett vízmennyiséggel: 1,6 m3/nap
Csapadékvíz:
Tetõkrõl: 23,8 l/sec
Burkolt felületekrõl: 12,75 l/sec
Tûzivíz:
Külsõ tüzivíz: 2100 l/perc 3bar nyomással 100 m-en belül min.2 tûzcsappal
Tûzoltó berendezés:
Méretezéséhez kérjük megadni a telken biztosítható maximális vízmennyiséget és nyomást!
Kérjük elõzetes közmû-üzemeltetõi hozzájárulásukat kiadni szíveskedjenek!
Köszönettel,
Lenzsér Péter
építész
Budapest 2009-03-30
Melléklet:
- Helyszínrajz
- Vízigény számítás

EMLÉKEZTETÕ
az OKF Megelõzési és Piacfelügyeleti Fõosztályán
2009. január 16-án tartott egyeztetésrõl
09303/010-M
Tárgy: FUTURA Magtár hasznosítás projekt - Mosonmagyaróvár, Szt. István király út 142.
eltérési engedélyezési ügye
Résztvevõk - az OKF részérõl: Sándor Roland
- a terezõk részérõl: Lenzsér Péter, Gaul Cicelle építészek
Mészáros János tûzvédelmi szakértõ
Az egyeztetést a tervezõk kezdeményezték annak tisztázása érdekében, hogy a meglévõ,
mûemléki védettség alatt lévõ - háromemeletes, nem középmagas - magtárépület új, közösségi
célú hasznosítására és új épületrésszel történõ bõvítésére irányuló tervezés közben milyen
mértékben és feltételek mellett lehetséges támaszkodni az OKF eltérési engedélyére.
A munkaközi tervek és a problémák áttekintését követõen résztvevõk a következõk
rögzítésében állapodtak meg.
1. Eltérési engedélyt igénylõ megoldások a meglévõ magtárépületben:
- a meglévõ (a vonatkozó tûzvédelmi követelményeket nem teljesítõ) fafödémek megtartása
- a magtárépületben fa padlóburkolatok létesítése (fafödémeken)
- födémnyílások létesítése
- belsõ falépcsõk létesítése (fafödémek között)
- látványlift létesítése a fafödémek átlyukasztásával
- a magtárépület kiüríthetõségét biztosító 2 db új, acélszerkezetû menekülõlépcsõ (kültéri
nyitott lépcsõ) tûzállóságot növelõ védelem nélküli kialakítása.
2.Ellensúlyozó megoldások az 1. pontbeliekkel kapcsolatosan:
*Az új épületet önálló tûzszakaszként kell kialakítani.
*A magtárépületben hatékony hõ- és füstelvezetésrõl (és légpótlásról kell) gondoskodni.
*A létesítmény teljes területén (a meglévõ és az új épületben) kell létesíteni beépített tûzjelzõ
berendezést, valamint automatikus mûködésû magasnyomású vízköddel-oltó berendezést.
*A tervezett hõ- és füstelvezetés valamint oltóberendezés hatékonyságának igazolására
számítógépes "tûzmodell" szimulációs kísérletet kell végezni.
Az OKF MPFO tájékoztatása szerint a magasnyomású vízköddel oltó berendezéssel védett
közösségi létesítményben az említett berendezés részeként kialakított "sûrített sprinklersor"
vagy "nyitott szórófejes elhatárolás" - amennyiben a kiválasztott megoldás rendelkezik valós
tûzteszten alapuló engedéllyel - alkalmazható tûzszakaszok elválasztására is és a
födémnyílásoknál az alsó szintrõl a felsõre történõ tûzátterjedés megakadályozására is.
Budapest, 2009. január 16.
Összeállította: Mészáros János
***************************************************************************
Az emlékeztetõben rögzítettekkel egyetértek.
Csuba Bendegúz
tû ezredes, fõosztályvezetõ
OKF MPFO

ADECO Kft.

1114 Budapest, Kemenes u. 6.

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY
A FUTURA Magtár Mosonmagyaróvár
(Szent István király út 142.) épületérõl

Budapest, 2009. március

ADECO Kft.

1114 Budapest, Kemenes u. 6.

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY
A FUTURA Magtár Mosonmagyaróvár (Szent István király út 142.) épületérõl

Készítette:

...........................................................
/Dr. ARMUTH Miklós/
okl. építõmérnök
Tartószerkezeti szakértõ
Kamarai ny. szám: T-SZ 01-3398

Budapest, 2009. március
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ADECO Kft.

1114 Budapest, Kemenes u. 6.

TARTALOMJEGYZÉK
A FUTURA Magtár Mosonmagyaróvár (Szent István király út 142.)
épületérõl készített statikai szakvéleményhez

1. A magtárépület leírása
1.1 A magtárépület általános ismertetése
1.2 A magtárépület tartószerkezetei
1.21 Az alapozás
1.22 A függõleges tartószerkezetek
1.23 A födémek
1.24 A tetõszerkezet
1.25 A lépcsõk
1.26 Egyéb szerkezetek
2. A tartószerkezetek károsodásai
2.1 Az alapozási sík rossz megválasztása
2.2 A falak nedvesedése
2.3 A falazatok állagromlása
2.4 A falak repedései
2.5 A faszerkezet konstrukciós hibái
2.51 A faszerkezet eredeti konstrukciós hibái
2.52 A faszerkezet átalakításának konstrukciós hibái
2.6 A faszerkezet károsodásai
3. A felújítás alkalmával elvégzendõ tartószerkezeti feladatok
3.1 A pincefalak alapozásának megerõsítése
3.2 A homlokzati falak rekonstrukciója
3.3 A faszerkezetek rekonstrukciója
4. Anyagminõségek

Budapest, 2008. október
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STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY
A FUTURA Magtár Mosonmagyaróvár (Szent István király út 142.) épületérõl

Jelen statikai szakvélemény a FUTURA Magtár (Mosonmagyaróvár, Szent
István Király út 142.) újrahasznosításának elõkészítése céljából készült. A
jogszabályok értelmében az 50 évnél idõsebb épületek esetében a
rekonstrukció engedélyezési tervdokumentációjának része a meglévõ
tartószerkezetekrõl készített statikai szakvélemény.
A magtár épületérõl eredeti tervek, illetve késõbb készített felmérési
tervek nem álltak rendelkezésre. A szakvélemény elkészítéséhez szükséges
adatokat:
- az engedélyezési tervhez készített építészeti felmérési tervek
(készítette: Lenzsér és Társa Kft. – 2008.),
- a telek altalajáról készített „Talajmechanikai szakvélemény”
(készítette: GEORAM Mérnöki, Számítástechnikai és Szolgáltató
Kft. Talajmechanikai Laboratórium – 2009.),
- valamint az általunk készített feltárások, anyagvizsgálatok,
mérések és szemrevételezéses szerkezetvizsgálatok
szolgáltatták. A szakvélemény készítése során alkalmazott fal és falpillér
jelöléseket a szakvéleményhez mellékelt alaprajzi vázlaton adjuk meg.

5. A magtárépület leírása
A XVIII. században készült magtárépület (az egykori mosoni raktár)
pontos keletkési idõpontjáról nincs tudomásunk. A rendelkezésre álló adatok
alapján az épület életkora 250-300 évre tehetõ.
Az épület mûemlék: kisebb javításoktól és átalakításoktól eltekintve, ma is
eredeti formájában áll.
Valószínûsíthetõen a két világháború között az épület fa tartószerkezetein
megerõsítéseket, elemcseréket hajtottak végre. További erõsítések és
elemcserék történtek a II. világháború után is.
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2000-ben az épületet felújították: számos faelemet kicseréltek, s a
tetõszerkezetet új héjazatot (cserepezést és bádogozást) is kapott.
5.1 A magtárépület általános ismertetése
A téglalap alaprajzú, részben alápincézett raktárépület 71,64 x 11,62 m
alapterületû. Az épület jellemzõ geometriai adatai:
Az épület geometriájának jellemzõ adatai [ m ]
A pillértengelyek távolsága
hosszirányban

A szint feletti
födém

Szintmagasság

II. emelet

Traktusszélesség
Az északnyugati
épületrészben

A délkeleti
épületrészben

2,75

3,77 - 4,00

4,71 - 4,80

4,86 - 4,87

I. emelet

2,98

3,77 - 4,00

4,71 - 4,80

4,78 - 4,83

Földszint

2,91

3,77 - 4,00

4,71 - 4,80

4,64 - 4,70

A dilatáció nélkül készült kétemeletes (földszint – I., és II. emelet –
padlástér felépítésû) magtárt meredek hajlású – kb. 50°-os – nyeregtetõ fedi le.
A mintegy 6 m magasságú padlásteret utólagosan beépített födémmel
kettéválasztották.
A kis alapterületû pince csak kívülrõl, az észak-keleti homlokzat elõtti
pincelépcsõ felõl közelíthetõ meg.
A földszinti padlóvonal kb. 1 m-rel a környezõ terep szintje felett
helyezkedik el. A földszinti helyiségekbe a 4-6 lépcsõfokot tartalmazó
elõlépcsõkön keresztül lehet bejutni.
Az I. és II. emeletekre az épület belsejében található kétkarú, az
I. padlástérbe egykarú falépcsõ vezet. A II. padlástérbe meredek (létraszerû)
falépcsõn lehet feljutni.
Az épület hosszfõfalas, kéttraktusos elrendezésû. A középfõfalat fa
pillérekbõl, mestergerendákból és könyökökbõl álló keretszerkezetre váltották ki.

5.2 A magtárépület tartószerkezetei
Az épület tartószerkezeteit szemrevételezés, az építészeti felmérés,
valamint az általunk készített feltárások alapján ismerjük.
1.21 Az alapozás
Az alapozás megismerésére két helyen tártuk fel az alapokat. Az épület
belsejében – a földszint hasznosítása miatt – a tervezés jelen stádiumában nem
lehetett feltárásokat végeztetni.
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Az észak-nyugati bütüs homlokzat elõtt kívülrõl tártuk fel az alaptestet. A
feltárásban kõ sávalapot találtunk. A kõ alaptestekbe ritkásan tégladarabokat is
falaztak.
Az alaptest függõleges síkja a felszín alatti kb. 45 cm-ig a földszinti fal
síkjával volt egyezõ, majd kb. 12 cm-t „abzacolva” kiszélesedett.
Az alapozás alsó síkja a kiszélesedés alatt kb. 150 cm-rel, azaz a terepszint
alatt kb. 195 cm-rel helyezkedett el.
A pincében a lejárat mellett, a „C” jelû homlokzati fõfalnál tártuk fel az
alaptesteket. A feltárásban kiszélesedés nélküli tégla sávalapokat találtunk.
Az alapozás síkja 20-40 cm-rel a pince padlóvonala alatt volt található.
A középfõfali fapillérek alatt – a földszint padlóvonala fölötti 30 cm-ig –
kb. 55x55 cm alapterületû kõ pontalap látható.

1.22 A függõleges tartószerkezetek
Az épület függõleges tartószerkezetei a homlokzati falak, valamint a
középfõfali pillérek.
A homlokzati falak vegyes anyagú szerkezetek: a falak külsõ és belsõ
oldalán egy tégla (27 – 29 cm) vastag téglaréteg, a két téglaréteg között kõ
falazat található.
Az épület jellemzõ falvastagságai:
A falak jellemzõ vastagságai [ cm ]
Szint

Hosszfõfal

Végfal

Padlástér

-

50 - 52

II. emelet

90 - 91

92

I. emelet

98 - 99

99 - 106

Földszint

111 - 112

101 - 125

A falakat alkotó kézi verésû téglák jellemzõ geometriai méretei:
hosszúság: 27 – 28 cm, szélesség: 13,5 – 14,5 cm, magasság: 6,0 – 7,0 cm.
A téglák szilárdságát a falfeltárások, ill. a vakolatmállások helyein
Schmidt-kalapácsos vizsgálatokkal minõsítettük.
A Schmidt-kalapácsos anyagvizsgálatok eredménye és kiértékelése:
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Megjegyzés

Medián

A tégla
szilárdsága

29

bütüs oldal

29

T99

29

bütüs oldal

29

T99

24

25

bütüs oldal

23

T65

29

35

bütüs oldal

30

T105

Visszapattanási értékek
(N-típusú Schmidtkalapács)

A vizsgálat helye

No

Pincefal
(új fal)

1

29

33

28

31

2

25

33

27

30

1

22

20

23

2

30

30

29

4

31

33

35

32

38

hosszoldal, a kilazult tégla
miatt nem mérhetõ
hosszoldal

33

T125

5

22

25

20

23

21

bütüs oldal

23

T65

6

21

21

20

19

18

laza

20

T50

3

DK-i homlokzat

9

25

18

21

24

27

hosszoldal, a kilazult tégla
miatt nem mérhetõ
bütüs oldal, a kilazult tégla
miatt nem mérhetõ
bütüs oldal

24

T71

10

24

23

23

22

22

bütüs oldal

23

T65

1

26

23

16

21

23

földszinten

23

T65

2

23

20

22

20

24

földszinten

22

T60

3

19

15

16

4

26

21

24

27

27

földszinten

26

T82

5

27

26

22

23

27

II. szinten

26

T82

6

21

22

21

20

23

II. szinten

21

T55

7

25

27

25

23

28

II. szinten

25

T76

7
8

Ék-i hosszfõfal
(belül)

laza

földszinten

A táblázatból látható, hogy a téglák minõsége széles tartományban szór:
az egyes téglák szilárdsága a T55-ös és a T125-ös értékek között változik.
Az átlagos téglaszilárdság T70-re vehetõ fel.
A fal belsejében található kövek fajtájáról és szilárdságáról jelenleg
nincsen tudomásunk.
A falakat – az építési kor szokásainak megfelelõen – mészhabarcsba
falazták.
A habarcs a vakolatleválások és feltárások helyein a legtöbb esetben
puha, esetenként kézzel is morzsolható volt.
A falakban az ablak- és ajtónyílások fölött kettõs (béléses) falazott
kiváltók készültek. A homlokzatokon az ajtó- és ablaknyílásokat kõkeretek
szegélyezik.
A középfõfalat kiváltó faanyagú keretszerkezet eredeti
keményfából készültek.
Az utólagosan beépített, ill. cserélt pillérek fenyõ anyagúak.
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pillérei

A középfõfali fapillérek jellemzõ keresztmetszeti méretei:
A pillérek méretei [ cm/cm ]
A szint feletti
födém

Pillér

II. emelet

29/29

I. emelet

29/29

Földszint

33/33

A végfalak mellé, ill. a padlástérbe utólagosan beépített pillérek a
táblázatban szereplõknél kisebb keresztmetszetûek.

1.23 A födémek
A pince feletti födém tégla dongaboltozat. A kupásan falazott
boltozatokba belemetszenek a falnyílások merõleges gerincû fiaboltozatai.
Az épület közbensõ födémei fagerendás un. „pór” födémek.
A középfõfali keretszerkezet mestergerendái a pillérekre támaszkodó
háromtámaszú tartók. A toldásoknál fûzõ jellegû ácskapcsokat is alkalmaztak.
A mestergerendák vendégfa közvetítésével adják át terhüket a
pilléreknek.
A mestergerendákat – a szerkezet hosszirányú merevségének
biztosítására, ill. a gerendák igénybevételeinek csökkentésére – könyökökkel
támasztották ki a pillérekhez.
Az eredeti fiókgerendák háromtámaszú tartók, melyek a homlokzati
fõfalakra, ill. a középfõfali mestergerendákra támasztottak le.
A fiókgerendák tengelytávolsága: 90 – 95 cm.
A részben, vagy teljes hosszában cserélt gerendák kéttámaszúak: a
mestergerendán való egyenes illesztésnél a gerendákat elmozdulás ellen
ácskapcsokkal biztosították.
A földszint és az I. emelet feletti gerendák végeit befalazták a homlokzati
falakba, a II. emelet feletti gerendák végeit a falak tetején elhelyezett
sárgerendákra ültették.
A pillérek tengelyében elhelyezkedõ gerendákat – a szerkezet
harántirányú merevségének biztosítására – kikönyökölték a pillérekhez.
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A födémgerendák jellemzõ méretei:
A födémgerendák jellemzõ méretei [ cm/cm ]
A szint feletti
födém

Mestergerenda

Fiókgerenda

II. emelet

27/27

22/22

I. emelet

27/27

24/23

Földszint

27/27

24/25

A fiókgerendákra hosszirányú deszkázatot szegeztek. A deszkázatot
– valószínûsíthetõen a sík járófelület biztosítására – a közelmúltban felülrõl vékony
farostlemezekkel fedték le.

1.24 A tetõszerkezet
Az épületet lefedõ tetõszerkezet kb. 50°-os hajlású nyeregtetõ. A fõállás –
mellékállás szerkezetû tetõszerkezet fõállásai az alsó szintek pillérei fölött
helyezkednek el.
A fõállások között a 3,80 m-es fõállástávolságok esetében három, a
4,60 m-es fõállástávolságok esetében négy mellékállás helyezkedik el.
Az egyesített kötõgerendás fõállások barokk – un. burcsellás –
szerkezetûek. A fõállások függesztett oszlopai páros szelvények. A szelvényeket
vasékekkel biztosított vas csapokkal kapcsolták össze.
A tetõszerkezet hosszirányú merevségét a minden fõállásban elhelyezett
dúcok biztosítják.
A szarufák eredetileg toldás nélkül, egy darabból készültek, de a felújítás
alkalmával számos szarufaszakaszt kicseréltek. Ezeken a helyeken a szarufákat a
szelemenek felett, ácskapoccsal biztosított illesztéssel toldották.
A szerkezetben eredetileg nem készült taréjszelemen. Az utólagosan
beépített taréjszelement és a szelemen alá szegezett kakasülõket valószínûleg a
2000-es felújítás alkalmával építették be.

1.25 A lépcsõk
Az épület belsõ lépcsõi ferde fagerendákkal gyámolított fa fokokból
állnak. A 2. padlástérbe hasonló szerkezetû, létra meredekségû lépcsõ vezet.
A földszinti bejáratok elõtt 3 db, az épülettõl eldilatált elõlépcsõ
található. Az elõlépcsõk utólagosan készült tégla és betonszerkezetek.
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1.26 Egyéb szerkezetek
Az acél bordáslemezekkel fedett pincei lejárót a közelmúltban építették.
A földszint különbözõ funkciójú helyiségei közé – valószínûsíthetõen a
2000-es felújítás alkalmával – Porotherm térelhatároló falakat építettek be.

6. A tartószerkezetek károsodásai
A szemrevételezéses szerkezetvizsgálatok, valamint a feltárások és
anyagvizsgálatok alkalmával a tartószerkezetek számos károsodása vált
megfigyelhetõvé.
2.1 Az alapozási sík rossz megválasztása
A pincei alapfeltárások szerint a pincefalak alapozási síkja a pince
padlóvonala alatt kb. 20 cm-rel helyezkedik el.
Az alaptestek földtakarásának minimális méretét a szabvány 40 cm-ben
adja meg, az ennél kisebb magasságú takarás eseté az alaptestek alatti talaj
törés elleni biztonsága nem éri el a szabványban elõírt értéket.

2.2 A falak nedvesedése
A homlokzati téglafalak az alapozás felõl nedvesednek. A földszinti
falszakaszokon a falak nedvessége miatt több helyen jelentõs területen lemállott
a vakolat. A lábazati részen több centiméter mélységû kifagyások figyelhetõk
meg.
A nedvesedés elsõdleges oka, hogy az alaptestek és a falak között nem
készült vízszigetelés, de egyes esetekben csatornahibák, illetve a felszíni
vízelvezetés hibái is hozzájárultak ahhoz, hogy a falakhoz víz jutott.
A nedvesedés nemcsak épületszerkezeti problémákat vet fel, de a
tapasztalatok szerint a nedves téglák szilárdsága 10-20 %-kal kisebb a száraz
téglákénál, és a nedvesség a mészhabarcs szilárdságára is kedvezõtlenül hat.

2.3 A falazatok állagromlása
A feltárt, illetve a vakolatlemállások miatt hozzáférhetõvé vált helyeken
több esetben tapasztalható volt, hogy egyes téglák kilazultak, a tégla körüli
habarcs jelentõs része szétmorzsolódott.
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A téglák kilazulása elsõsorban a falak nedvesedésének, a habarcs
szilárdságcsökkenésének tudható be. Hozzájárult a téglák kilazulásához az is,
hogy nem tisztán tégla, hanem tégla – kõ – tégla rétegek alkotják a
falszerkezetet, s az egy tégla vastag külsõ falrétegeket a falazat jelentõs részén
futósor nélkül, szabálytalanul falazták.

2.4 A falak repedései
A falak külsõ oldalán számos helyen figyelhetõk meg repedések. A
legtöbb repedés függõleges és az ablaktengelyeknél található, de elvétve
vannak függõleges repedések az ablakok sarkainál, sõt egyes helyeken
– elsõsorban a nedves földszinti falak homlokzati oldalán – közel vízszintes
repedések is megfigyelhetõk.
A vakolat látható repedéseinek mérete 0,5 mm alatt van, de nem lehet
kizárni, hogy a vakolatjavítások alatt a téglaszerkezet repedései ennél
nagyobbak.
Függõleges repedések figyelhetõk meg a falak belsõ oldalán egyes
ablaknyílások fölött is, a nyílás tengelyében.
Az ablakok és ajtók körüli homlokzati kõkeretek sok helyen eltörtek, a
törött kõelemeket acél kapcsokkal fogták össze.
A repedések kialakulásának elsõdleges oka az alapok alatti
térfogatváltozó altalaj, valamint az a tény, hogy az épület koszorú és szilárd
födém nélkül épült.
A repedések megjelenéséhez hozzájárult az is, hogy a szerkezeti
rendszerbõl adódóan (réteges kialakítású falak, egymástól mintegy
70 m távolságban, csak az épület végeinél elhelyezkedõ harántirányú
merevítõfalak) érzékeny az épületmozgásokra. A repedések kialakulásához a
szerkezetet ért dinamikus hatások (épületen belüli anyagszállítás –
jármûforgalom – esetlegesen háborús sérülések) is hozzájárulhattak.

2.5 A faszerkezet konstrukciós hibái
A
tartószerkezetek
károsodásaihoz,
a
egyes
szerkezetrészek
meggyengüléséhez a faszerkezet eredeti, és a felújítások és átalakítások során
elkövetett konstrukciós hibái is hozzájárultak.
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2.51 A faszerkezet eredeti konstrukciós hibái
A faszerkezet eredeti konstrukciós hibájának tudható be, hogy az épület
délkeleti végén négy fõállás távolsága nagyobb (4,70 – 4,85 m) az épület
egyéb helyein épített fõállások távolságánál (3,80 – 4,00 m). A végfalra felülõ
mestergerenda eredetileg nem volt a végfalhoz kikönyökölve, s a gerenda ezen
szakaszai sem készültek nagyobb keresztmetszetbõl.
A nagyobb támaszköznél a mestergerendák erõsen kihasználtak,
esetenként alulméretezettek.
A földszint és az I. emelet feletti födémek fiókgerendáit, valamint a
mestergerendák végfalra támaszkodó végeit a homlokzati falakba befalazták.
(A födémgerendákat a falak készítésével párhuzamosan helyezhették el.) A
befalazás miatt a gerendavégek nem szellõznek megfelelõen, s a szerkezetek
ellenõrzése és karbantartása sem biztosított.
Egyes esetekben a könyökök feltámaszkodása esetleges, a könyök és a
pillér közötti erõátadás nem megfelelõ.
Kisebb hiányosságnak tudható be a gerincszelemen, s a gerincszelemen
kikönyöklésének hiánya.
Bár az építés korában szokványos megoldásként alkalmazták, az egymás
feletti szintek pillérei közötti erõátadás megfelelõsége – mely jellemzõen a
mestergerendák és vendégfák rostokra merõleges nyomásával valósul meg – a
mai szabványok által megkövetelt biztonsággal nem igazolható.

2.52 A faszerkezet átalakításának konstrukciós hibái
A sérült fiókgerenda szakaszok cseréjekor a gerendákat a
mestergerenda felett elfûrészelték, s az eltávolított gerendarész pótlása után az
eredetileg háromtámaszú gerenda helyén két kéttámaszú gerenda alakult ki.
Bár ez az átalakítás a gerendák hajlítási teherbírását nem befolyásolja, a
feltámaszkodás biztonságára, s fõleg a fiókgerenda lehajlásaira kedvezõtlenül
hat.
A földszinten a végfalak mellé és a fõállás közökbe utólagosan beépített
szerkezetek (pillérek, könyökök) gyenge minõségû faanyagból,
A padlástérbe utólagosan beépített födém (II. padlás) a beépített
födémgerendák alatti fapillérek külpontos elhelyezése, az alsó szintek falaira és
fapilléreire jutó terhek növelése, valamint csomópontképzése (pl. könyökök
kapcsolatai) és repedezett faanyaga miatt is kifogásolható.
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A tetõszerkezet felújítása során számos esetben (pl. a szelemenek feletti
szarufatoldásoknál) szakszerûtlen, bizonytalan erõátadású csomópontokat
készítettek.

2.6 A faszerkezet károsodásai
A faelemek típushibája a befalazott mester- és fiókgerenda végek
nedvesedése miatti korhadás.
Nedvesedés nyomai látszanak egyes helyeken a sárgerendára
feltámaszkodó II. emelet feletti fiókgerendák végein és a sárgerendákon is.
Az eredeti és az utólagosan beépített faelemeken (elsõsorban a
gerendákon) számos helyen figyelhetõ meg különbözõ mélységû repedés.
Egyes helyeken hiányoznak a mestergerendák és a pillérek közti
könyökök.
A födémek deszkázatának felsõ felülete a ráerõsített farostlemez
tábláktól jelenleg nem vizsgálható, de a

7. A felújítás alkalmával elvégzendõ tartószerkezeti feladatok
A felújítás kiviteli terveinek készítése elõtt további szerkezetanyagvizsgálatokat kell végrehajtani.

és

Az alapozási síkig fel kell tárni az alaptesteket:
-

egy helyen az épület belsejében, egy középfõfali fapillér
alaptestjénél,
egy helyen kívül, az alápincézett és az alápincézetlen rész
csatlakozásánál,
egy helyen kívül, a déli épületsaroknál.

Egy további helyen – célszerûen az egyik belsõ falsaroknál – kb. 1-1,5 m
mély feltáró gödör készítésével kell ellenõrizni a homlokzati falak alatti alaptestek
esetleges belsõ kiszélesedését.
A faanyagokról „Részletes faanyagvédelmi szakvélemény”-t kell
készíttetni, a különbözõ faanyagok fajtájának meghatározásával, minden egyes
faelem (elsõsorban a befalazott gerendavégek és a kõ alapra támaszkodó
pillérvégek) állapotának értékelésével, az esetleges biológiai károsítok
beazonosításával.
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Javasolható, hogy az egyébként is elbontásra ítélt faelemekbõl nyert
20-30 db próbatest felhasználásával hajtsanak végre szabványos laboratóriumi
hajlító törõvizsgálatokat, és a vizsgálatok segítségével határozzák meg a
faanyag hajlítószilárdságát, valamint a próbatestek testsûrûségét is.

3.1 A pincefalak alapozásának megerõsítése
A pince padlóvonalának emelésével, vagy a pincei alaptestek
aláfalazásával/alábetonozásával el kell érni, hogy a pincei alaptestek
földtakarása elérje a 40 cm-t.

3.2 A homlokzati falak rekonstrukciója
A legfontosabb feladat a falak nedvesedésének megszüntetése. A falak
szigetelése, a felszíni vizek elvezetése, valamint a csatornák és ereszek javítása
után le kell verni a falak vakolatát:
-

a földszinti falak teljes belsõ és külsõ felületérõl,
a repedések 60-60 cm-es környezetében,
minden olyan egyéb helyeken, ahol a vakolat fellazult.

Fel kell készülni arra, hogy a felsõ szintek falazatainak külsõ és belsõ
felületérõl is jelentõs területeken le kell verni a vakolatot.
A vakolat leverése után – különösen a földszinti falszakaszok esetében – a
falazatot ki kell szárítani.
A téglák közül a fellazult habarcsot ki kell kaparni, majd a falszakaszt újra
kell fugázni.
A repedések esetében a kilazult téglák kiékelésre, valamint a sérült,
repedt téglák cseréjére is sor kerülhet.
A repedések 2x50 cm-es környezetében rabicvakolatot kell készíteni.
A repedt kõkereteket újra kell faragni, a hiányzó kõelemeket pótolni
szükséges.

3.3 A faszerkezetek rekonstrukciója
A faszerkezet rekonstrukciója során elõször az utólagosan gyenge
anyagokból, szakszerûtlenül beépített szerkezeteket kell elbontani – törekedve
az eredeti állapot helyreállítására.
El kell bontani a padlástérbe beépített födémet, s a „1” és „18” jelû
végfalak mellé épített fapilléreket is.
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Elbontandók a fõállások közé utólagosan beépített pillérek is a dél-keleti
épületrészben. (Szükség esetén a pillérek visszaépítendõk.)
Véglegesen el kell távolítani a födémekre erõsített farostlemezeket, és ki
kell cserélni födémek deszkarétegét is. A deszkázat csak ütemezve (egyszerre
csak egy szint területének felén) távolítható el.
A födémek deszkarétegének eltávolítása alkalmat a födémgerendák
felsõ felületének átvizsgálására és megtisztítására is.
Valamennyi faelem teljes felületét drótkefével meg kell tisztítani, és el kell
végezni a faelemek gomba-, rovar- és tûzvédelmét is.
A korhadt, erõsen repedt faelemeket ki kell cserélni.
A bizonytalan erõátadású csomópontokat befúrt keményfa csapokkal,
átmenõ csavarokkal vagy ácskapcsokkal kell megerõsíteni.
A tetõszerkezet eltakart csomópontjait fa-, ill. acélhevederekkel kell
megerõsíteni.

8. Anyagminõségek
A felújítás alkalmával felhasználandó tartószerkezeti anyagok minõsége:
Faanyagok:

F 56 II. szil. kategória
amennyiben
az
épület
újrahasznosításának építészeti terve egyes
födémszakaszok bontását írja elõ, a
javításokat lehetõleg az ép, elbontott
faelemek
újrahasznosításával
kell
megoldani.

Acélcsavarok:

5.6

Acél kapcsolóelemek:

A38

Téglák pótlása:

T100 – nagyméretû tégla
illetve korabeli téglák felhasználásával,

Habarcs:

Hf5 (cementes mészhabarcs)

Budapest, 2009. március

15

EMLÉKEZTETÕ ÖSSZEFOGLALÓ
MOSONMAGYARÓVÁR MAGTÁRÉPÜLET
FÖDÉMSZERKEZETI FAANYAGAINAK
HELYSZÍNI SZEMREVÉTELEZÉSES VIZSGÁLATÁRÓL

1. ELÕZMÉNYEK:
Lenzsér Péter építész a magtár épületének hasznosításával kapcsolatosan egy
tanulmánytervet készít; a mostani tervfázisban az anyagok állapotáról is szeretne
képet kapni; felkért a magtár épület födémszerkezeti faanyagainak helyszíni
szemleszintû szemrevételezéses vizsgálatára; 2008. június 12-én helyszíni
szemlét, bejárást tartottunk a Tulajdonos és Dr. Armuth Miklós statikus
bevonásával.
2. A JELENLEGI ÁLLAPOT ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE
Kívülrõl az épület lábazati részén erõs felázás látható; új hõszigetelõ típusú
faablakok kerültek beépítésre (az ablakok zárt állapotban vannak); az épületbe
belépve magas páratartalom és dohos szag érezhetõ; hiányzik a vízszintes
vízszigetelés!
A málladozó vakolat „eltüntetésére” belülrõl egy falazatot építettek ki; a felszívódó
nedvesség mára már az elõtétfalazat fölé is felkúszott, helyenként megközelítve a
földszinti födémgerendákat. Ebben a magas párateltségû térben az oszlopok alja
erõsen átnedvesedett, vizes.
A viszonylag magas páratartalom egészen a 2. szintig érezhetõ.
A beépített faanyagokon helyenként rovarkárosításra utaló nyomokat találtam; élõ
rovarkárosításra utaló felületi nyom nem látható, természetesen ez azt nem zárja
ki, hogy a mélyebb rétegekben ne lenne farontó rovar…
A nedvességbõl arra lehet következtetni, hogy a farontó gombáknak valamilyen
fajtája az elfalazott, vagy éppen felfekvõ vizes részeknél feltehetõen
megtalálható…
A biológiai károsításon túl helyenként
szerkezetépítési hibák is találhatóak.

mechanikai,

anyagminõségi,

A burkolat a használat során erõsen elkopott, jelenleg mûpadlóval (a párás térben
nem jó választás!) és farostlemezzel burkolták le.

3. SZAKÉRTÕI ÉSZREVÉTELEZÉS, JAVASLAT
A látszó tartószerkezeti faanyagról összességében megállapítható, hogy
nagyobb hányadban jó állapotban vannak; cseréjük faanyagvédelmi szempontból
nem indokolt; helyenként azonban gyengébb, károsodott elemek is találhatóak, ezért
a jelenlegi látható jegyek, kép alapján bizonyos elemeknél valamilyen mértékû
szerkezeti beavatkozás indokolt lesz.
A teljes, megnyugtató információhoz egy minden elemre kiterjedõ szakértõi
vizsgálat tud csak választ adni.
Az anyagok vizsgálatára még a tervezési fázis elõtt van szükség; a faanyag
viszonylatában ezt egyszerre el kell végezni.
A gerendák teljes hosszát meg kell vizsgálni, ezért a kritikus helyen, a falazatban
levõ gerendavégeket is fel kell tárni, a gerendavégeket láthatóvá kell tenni; … a
védõszeres kezeléshez is biztosítani kell a szabad végeket… (elõzetesen elég lehet
csak egy egyoldalú váltott feltárás…)
A biológiai elváltozások részben mechanikailag, részben faanyagvédõszeres
kezeléssel orvosolhatóak!
A védelmi munkálatoknál különbözõ típusú faanyagvédõ- és égéskésleltetõ szereket
kell alkalmazni; a felvitel módja mázolás és fúrt lyukas (injektálásos) átitatás.
Az épületben már most, mihamarabb biztosítani kell egy állandó szellõzést!

Gyõrújbarát, 2008. július 01.

Dr. Svejkovszky Ferenc
Faanyagvédelmi és faépítészeti szakértõ
Magyar Mérnöki Kamara tagja 08-0086
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/talajvizsgálati jelentés/
a
Mosonmagyaróvár
FUTURA műemlék magtár bővítése
engedélyezési tervéhez

GYŐR, 2009. január - március

GEORAM Kft.

-21. Előzmények, adatok
A Lenzsér & Társa Építészeti és Mérnöki Kft., Megrendelő (H-1012 Budapest, Kuny D. u. 9.)
képviselője, Lenzsér Péter építész ügyvezető /lenzser.peter@gmail.hu/ (06-20-9107-754) előzetes
telefonos egyeztetések után 2009.01.23-án kereste meg a GEORAM Mérnöki,
Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. /georam@t-online.hu/, Vállalkozó (H-9023 Győr,
Pusztaszeri u. 21.) képviselőjét, Benák Ferenc geotechnikus mérnököt (06-20-9568-450), hogy
készítsen árajánlatot a tárgyi bővítés /FUTURA műemlék magtár bővítése (henger alakú
épületrészek)/ engedélyezési tervéhez szükséges talajmechanikai szakvéleményre. Az árajánlatkéréshez adatszolgáltatásként a Vállalkozó egy részletes leírást és rajzi munkarészeket, egy
helyszínrajzot és egy metszetrajzot kapott (futura.zip  helyszinrajz_menekulolepcsokkel.pdf;
8_07_A_B_metszet.pdf). Továbbá a Megrendelő megküldte a statikus kolléga elérését is a további
egyeztetések végett – Armuth Miklós, Statikus /armuth.miklos@77.hu/ (06-30-9000-818).
A Vállalkozó a Statikussal való egyeztetés után 2009.01.26-án küldte meg részletes
díjkalkulációját. A Megrendelő ezt 2009.02.04-én fogadta el és egyben megrendelte a
szakvéleményezési munkát, egy közös helyszíni bejárás előirányzása mellett. A Vállalkozó
2009.02.09-én küldte meg szerződéstervezetét, majd a további hivatalos papírokat a felek postai
úton intézték. A helyszíni bejárásra 2009.02.13-án került sor, ahol a feltárást vezető kollégával
együtt a felek átbeszélték a részleteket.
Összegezve a vállalkozói feladatsort a tárgyi engedélyezési terv szintű szakvéleményezési munka a
következő feladatrészeket tartalmazta:
a.) Talajfeltáró fúrások készítése mintavétellel – 2 db fúrás összesen 2×8=16 fm hosszban;
b.) Dinamikus szondázások mélyítése – 1 db dinamikus szonda összesen 8 fm hosszban;
c.) Laboratóriumi vizsgálatok végzése a furatokból kikerült mintákon, talajvízvizsgálat;
d.) Talajmechanikai szakvélemény összeállítása magyar nyelven az a.-c. pont alatti feladatok
összefoglalásával.
A feltárások 2009.02.16-án készültek, majd a Megrendelőtől telefonon 2009.02.24-én a feltárások
szintezési alappontjára kaptunk abszolút magasságot, illetve kérésünkre 2009.02.26-án egy
AUTOCAD helyszínrajzot (04_helyszínrajz0701_2.dwg) is kaptunk elektronikus levélben a
feladatunk elvégzéséhez. Végül a szakvélemény írás előtt, a Vállalkozó 2009.03.06-án adott
munkaközi adatszolgáltatást a Megrendelőnek és a Statikusnak feltárási helyszínrajz,
fúrásszelvények, szondadiagram és rétegszelvény formájában.
2. Helyszínleírás
magtár – lépcsőház – henger alakú épület

Az 1. ábra áttekintő helyszínrajza mutatja a
tervezési terület Mosonmagyaróváron belüli
elhelyezkedését. A terület az 1-es főút Budapest
felé eső belvárosi szakaszán, a Szent István
Király út, Magtár utca sarkán található régi
magtárépület mögött helyezkedik el. A légi
felvételen jól látszik a terület Mosoni-Dunához
való közelsége is. Kicsit előre ugorva a 3. ábrán
láthatjuk még a területet, már a feltárások
kiosztásával. E rajzon a meglévő hosszú téglalap
alapú magtárépület mögött két henger alakú új
épületet látunk, melyeket a jobb oldali rajzon
látható módon egy nagy lépcsőház blokk köt össze a meglévő magtárépülettel.

-3A továbbiakban az alábbi fénykép segítségével hozzuk közelebb a magtár mögötti területet /
jelenlegi beépítettséget, megmutatva az elbontandó kis épületet valamint a feltárási helyeinket.
magtár
elbontandó épület

1. dinszonda

2. fúrás

1. fúrás

3. Geológiai - földtani viszonyok, talajmechanikai előzmények
Az építési terület „Magyarország kistájainak kataszterében / Magyar Tudományos Akadémia,
Földrajztudományi Kutató Intézet: Magyarország kistájainak katasztere I-II. Budapest, 1990. (saját
kiadvány) / a következő besorolással bír:
-

Nagytáj (makrorégió)
Középtáj (mezorégió)
Kistáj (mikrorégió)

 2.
 2.1.
 2.1.12.

Kisalföld,
Győri - medence,
Mosoni - sík.

A kistáj kontúrjait, a kapcsolódó kistájakat és a legfontosabb településeket a 2. ábra mutatja. A
terület földtanilag a Kisalföld süllyedő medencéjébe épült dunai hordalékkúp D-i lejtővidéke.
Felszínét ÉNY-on jelenkori folyóvízi iszap, a Lajta két oldalán folyóvízi kavics, attól D-re és DK-re
iszapos-löszös üledéktakaró borítja. A mélyebb rétegek azonban 50-200 m-es mélységig jó
víztározó folyóvízi iszapos-homokos-kavicsos rétegekből állnak, melyek feküjében is általában
vízzel jól ellátott felsőpannóniai rétegek helyezkednek el.
A felső (mezőgazdasági) talajrétegre nézve a területen löszös üledéken képződött vályog
mechanikai összetételű csernozjom réteg található, mely eliszaposodott, elagyagosodott felső
iszapos homok – homokos iszap rétegként szokott a laboratóriumi vizsgálatoknál megjelenni.

-4A Vállalkozó részt vett az M1 koncessziós autópálya környékbeli építésében, továbbá számos, a
területen telepített szélerőmű és egyéb épület tervezési munkájában. Az anyagnyerő-helyek
megkutatásánál, valamint a feltárásoknál szerzett tapasztalatai azt mutatták, hogy jó teherbírású
kavicsos homok -homokos kavics összletek előfordulása várható 2-4 m-es mélységben.
4. Talajfeltárások, geodézia
A feltárások az előzetes feltárási tervnek megfelelően készültek, és ahogy azt már említettük a 3.
ábra mutatja a végleges feltárási helyszínrajzot. Összességében ezen feltárási ütemen belül
elkészült 2 db fúrás, összesen 16,4 fm, és 1 db dinamikus szondázás, összesen 10 fm hosszban.
A fúrásokat a GEOSZFÉRA Kft. (2890 Tata, Mező Imre u. 28.) mélyítette a 2009.02.16-án. A
fúrástechnika nagygépes, =130 mm-es spirálfúrás volt, melynél egy SEDIDRILL típusú
önjáró, kemény műanyag „lánctalppal” ellátott, dízel-hidraulikus fúróberendezés adta a
meghajtást.
A feltárások minden esetben elérték az előirányzott 8 m-es mélységet. Némi nehézséget a víz alatti
szemcsés összletek jelenléte okozott.
A dinamikus szondázásokat a GEOSZFÉRA Kft. és a GEORAM Kft. közösen készítette
szintén 2009.02.16-án. A szondázásnál a DIN 4094 és az Európai szabvány (1997) szerinti
GEOTOOL típusú nehéz verőszondát használtunk. E szondázási típusnál egy 50 kg tömegű verő
kos 50 cm-es magasságból ejtve veri be a 3,2 cm átmérőjű rudazaton lévő 4,5 cm átmérőjű, 90°-os
szögű csúcsot. A szondaszárat minden 1,0 m behatolás után 360°-kal körbeforgatjuk a rudazaton
ébredő köpenysúrlódás hatásának csökkentése céljából. A szondázási jegyzőkönyvben a 20 cm-es
behatoláshoz szükséges ütésszám (N20) kerül rögzítésre.
A feltárások összefoglalóan megfeleltek az MSZ 4488 sz. szabvány előírásainak és a Megrendelő
elvárásainak.

DINAMIKUS
SZONDÁK

FÚRÁSOK

Az 1. táblázatban összefoglaltuk a fúrások geodéziai, geometriai és talajvíz adatait, míg a
dinamikus szondázások geodéziai és geometriai adatait.
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1. táblázat A feltárások adatai

-5A feltárások geodéziai bemérését maguk a
feltárók
készítették
a
helyszíni
munkavégzéskor. A magassági szintezést a
Magtár utca és Szent István Király úttal
párhuzamos, a magtár előtt futó burkolt út
találkozásánál lévő gáz közmű fedlapra (lásd a
skiccet „A” pont) szintezéssel adták meg a
feltárók, melynek abszolút magasságát a
Vállalkozó
később
kapta
meg
a
Megrendelőtől. (120,48 mBf.) Az 1. táblázat magassági értékei ezen abszolút magasságra
átszámolt értékek.
5. Laboratóriumi vizsgálatok és a talajviszonyok bemutatása
A vízminta és az előírásszerűen csomagolt talajminták a fúrás napján 2009.02.16-án érkeztek a
vizsgálólaboratóriumokba.
A talajmechanikai laboratóriumi vizsgálatok a GEORAM Kft. Talajmechanikai
Laboratóriumában (ÁKMI engedély száma: 1503/2008), valamint a Széchenyi Egyetem
Talajmechanikai laboratóriumában (ÁKMI engedély száma: 1535/2008) készültek. A
víztartalom és azonosító vizsgálatok a GEORAM laboratóriumban, míg a vízvizsgálatok az SZE
laboratóriumában készültek.
A laboratóriumi vizsgálatok jegyzőkönyveit a Mellékletben fogtuk össze, fúrások és
mélységközök szerint.
Az 1-2. fúrások fúrásszelvényeit a 4-5. ábrák mutatják. Ezeken feltüntettük az összes, a fúrások
mintáira vonatkozó vizsgálat eredményét, így a Mellékletet csak a még apróbb részletek esetén kell
elővenni. Az 1. dsz. dinamikus szondázás egyedi szondadiagramját a 6. ábra láttatja. Végül az
előzőek felhasználásával a 7. ábra mutatja a feltárásokra ülő A-A rétegszelvényt.
A fúrásszelvények, a rétegszelvény és a kapcsolódó melléklet alapján a talajösszleteket markánsan
hat fő blokkra bonthatjuk, ha összefogjuk egy-egy nagyobb összletté a jellegüknél,
tulajdonságaiknál fogva megegyező részeket. A blokkokat a levizsgált mintáikkal táblázatosan
mutatjuk be.
A blokkokat a levizsgált mintáik legfontosabb talajparamétereivel a következő, 2. táblázat mutatja.
Képeztük a blokkokban szereplő minták paramétereinek minimális, maximális és átlag értékeit,
mely blokkoknál volt értelme.

Minta
jele
[-]

1 / 0,50 m
2 / 0,50 m

1. blokk – homokos, kissé iszapos salak – homokos, kavicsos, köves salak feltöltés
Minta
Minta
VízK
H
I+A
A
Színe
megnevezés
tartalom
S0,063
[-]
[-]
[%]
[%] [%]
[%] [%]

f
f

h-(i)-S
h-k-köv-S

Minta
jele
[-]

Minta
színe
[-]

1 / 1,50 m
1 / 2,50 m
2 / 1,50 m

ssz
ssz
b

15,2
18,6

47
51

41
46

2. blokk – homokos iszap – iszapos homok
Minta
VízK
H
megnevezés
tartalom
[-]
[%]
[%]
[%]

h-I
h-I
i-H

20,4
25,0
23,4

19
0
7

40
38
56

12
3

0
0
A

Cu

Cc

[-]

[-]

63,6
18,1

1,1
0,5

Cu

Cc

I+A
S0,063
[%]

[%]

[-]

[-]

41
62
37

4
3
3

63,5
12,3
29,1

0,6
2,8
0,9

-62 / 2,50 m

b

h-I
min.
max.
átlag

Minta
jele
[-]

Minta
színe
[-]

1 / 3,00 m

ssz

16,7
16,7
25,0
21,4

1
0,0
19,0
6,8

3. blokk - Iszap
Minta
VízMegnevezés
tartalom
wL
[-]
[%]
[%]

I

32,7

40,2

52
38,0
56,0
46,5

47
37,0
62,0
46,8

3
3,0
4,0
3,3

1 / 3,50 m
1 / 4,50 m
1 / 7,00 m
1 / 8,00 m
2 / 3,50 m

ssz
ssz
sz
sz
vilsz

h-i-K
h-(i)-K
h-K
h-K
h-i-K
min.
max.
átlag

6,1
5,0
9,1
3,4
9,1
5,9

57
63
62
60
46
46,0
63,0
56,5

Ip
[%]

Ic
[ %; - ]

Állapot
[-]

28,7

11,5

0,65

gyúrható

25
28
37
38
32
25,0
43,0
33,8

18
9
1
2
22
1,0
22,0
9,7

5. blokk – kavicsos (kissé) iszapos homok, kavicsos homok
Minta
Minta
VízK
H
I+A
színe
megnevezés
tartalom
S0,063
[-]
[-]
[%]
[%]
[%]
[%]

Minta
jele
[-]

1 / 5,00 m
1 /6,00 m
2 / 7,00 m

sz
sz
sz

k-(i)-H
k-(i)-H
k-H
min.
max.
átlag

16,5
16,5
16,5
16,5

41
38
23
23,0
41,0
34,0

51
57
73
51,0
73,0
60,3

8
5
4
4,0
8,0
5,7

A

Cu

Cc

[%]

[-]

[-]

0
0
0
0
2
0,0
2,0
0,3

231,4
50,4
23,1
20,4
200,0
20,4
231,4
93,3

0,4
0,2
0,1
0,2
0,3
0,1
0,4
0,2

A

Cu

Cc

[%]

[-]

[-]

0
0
0
0,0
0,0
0,0

14,7
4,5
2,1
2,1
14,7
7,1

0,3
0,5
1,2
0,3
1,2
0,7

Cu

Cc

[-]

[-]

2,3
2,0
1,9
1,9
2,3
2,1

1,0
1,2
1,0
1,0
1,2
1,1

6. blokk – (kissé) iszapos homok, homok – közel egyszemcsés szerkezetek
Minta
Minta
VízK
H
I+A
A
színe
megnevezés
tartalom
S0,063
[-]
[-]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]

Minta
jele
[-]

2 / 5,00 m
2 / 6,00 m
2 / 8,00 m

sz
sz
sz

(i)-H
H
H
min.
max.
átlag

26,8
26,8
26,8
26,8

9
10
16
9,0
16,0
11,7

1,5
0,6
2,8
1,5

wp
[%]

4. blokk – homokos (kissé) iszapos kavics, homokos kavics
Minta
Minta
VízK
H
I+A
színe
megnevezés
tartalom
S0,063
[-]
[-]
[%]
[%]
[%]
[%]

Minta
jele
[-]

17,6
12,3
63,5
30,6

86
87
81
81,0
87,0
84,7

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

0
0
0
0,0
0,0
0,0

2. táblázat A fúrások levizsgált mintáinak legfontosabb eredményei
A továbbiakban képeztük a talajösszletek ÚT 2-1.222:2007 szerinti minősítését. Az ÚT 21.222:2007 a földműanyagok osztályozása és minősítése (4.2. pont) alatt a következő osztályozási
/ minősítési csoportokba való besorolást ír elő:


Alapminősítés (talajosztályozás, általános földműépítési alkalmasság);



Technológiai célú minősítések (a terep és a feltalaj minősítése, fejthetőség, tömöríthetőség)



Vízmozgással kapcsolatos
térfogatváltozás)

minősítések

(vízvezetés,

erózióveszély,

fagyveszély,

-7A fentiek szerint talajblokkjaink a következő besorolással bírnak:
1. blokk
a.) Azonosítás – homokos, kissé iszapos salak – homokos, kavicsos, köves salak feltöltés;
b.) (Földmű)építésre való alkalmasság: M-6 – földműanyagként nem hasznosítható;
c.) Fejtési osztály: F-II.;
d.) Tömöríthetőség: -;
e.) Vízvezető képesség: V-3 – közepesen vízvezető (szulfátos talajvizet eredményezhet!);
f.) Erózióérzékenység: E-2 nem erózióérzékeny;
g.) Fagyveszélyesség: 2. blokk
a.) Azonosítás – homokos iszap – iszapos homok;
b.) (Földmű)építésre való alkalmasság: M-4 .. M-6 vegyes földműanyagok (víztartalmi beállítás
mellett M-4 re hozhatók);
c.) Fejtési osztály: F-I. (i-H) .. F-II. (h-I) ;
d.) Tömöríthetőség: T-3 – nehezen tömöríthető (víztartalmi beállítás mellett);
e.) Vízvezető képesség: V-3 – közepesen vízvezető;
f.) Erózióérzékenység: vegyes, E-1 .. E-2;
g.) Fagyveszélyesség: döntően X-3 fagyveszélyes (i-H – X-2 fagyérzékeny).
3. blokk
a.) Azonosítás – iszap
b.) (Földmű)építésre való alkalmasság: M-6 nagy víztartalma miatt nem megfelelő földműanyag;
c.) Fejtési osztály: F-II.;
d.) Tömöríthetőség: -;
e.) Vízvezető képesség: V-3 közepesen vízvezető;
f.) Erózióérzékenység: E-1 erózióérzékeny;
g.) Fagyveszélyesség: X-3 fagyveszélyes.
4. blokk
a.) Azonosítás – homokos (kissé) iszapos kavics, homokos kavics
b.) (Földmű)építésre való alkalmasság: M-1.. M-2 kiváló, jó földműanyagok;
c.) Fejtési osztály: F-II .. F-III;
d.) Tömöríthetőség: T-1 jól tömöríthető;
e.) Vízvezető képesség: V-3 – közepesen vízvezető (az iszapos részek miatt);
f.) Erózióérzékenység: E-2 – nem erózióérzékeny;
g.) Fagyveszélyesség: X-1 – fagyálló.
5. blokk
a.) Azonosítás – kavicsos (kissé) iszapos homok, kavicsos homok
b.) (Földmű)építésre való alkalmasság: M-2 jó (1/5,00) és M-5 kezeléssel alkalmassá tehető
(1/6,00; 2/7,00 - víztartalmi beállítás szükséges; 2/7,00 – talajkeverés is szükséges);
c.) Fejtési osztály: F-II;
d.) Tömöríthetőség: T-1 jól tömöríthető (1/5,00), T-3 nehezen tömöríthetővé hozhatók kezelés
után (1/6,00; 2/7,00);
e.) Vízvezető képesség: V-3 – közepesen vízvezető;
f.) Erózióérzékenység: vegyes, E-1 .. E-2;
g.) Fagyveszélyesség: X-1 – fagyálló.

-86. blokk
a.) Azonosítás – (kissé) iszapos homok, homok – közel egyszemcsés szerkezetek
b.) (Földmű)építésre való alkalmasság: M-5 kezeléssel alkalmassá tehető (víztartalmi beállítás és
talajkeverés)
c.) Fejtési osztály: F-I;
d.) Tömöríthetőség: T-3 nehezen tömöríthető;
e.) Vízvezető képesség: V-3 – közepesen vízvezető;
f.) Erózióérzékenység: vegyes, E-1 .. E-2;
g.) Fagyveszélyesség: X-1 – fagyálló.
A szemcsés talajokat bemutatjuk még külön a talajosztályozási diagramokban is. Az 1-2; 4-6
blokkok talajait a 8. ábra mutatja. A blokkok viszonylag jól elkülöníthetők, továbbá azt lehet
még látni, hogy a salakok szemeloszlási tartománya a homokos kavicsok alsó tartományában van,
tehát más anyag híján korábban ezt elfogadható feltöltésnek ítélték.
A kötött talajt (3. blokkot) a Casagrande-féle koordináta rendszerben a 9. ábrán láthatjuk. Az
ábrán a mintát reprezentáló pont az „A vonal” alá esik, mely a szakirodalom szerint szerves anyag
jelenlétére utal. Mi a kijelölésnél nem éreztük szervesnek, de jobb óvatosan bánni vele.
A szemcsés blokkok tömörségi állapota a dinamikus szondázás(ok) hazai tapasztalatai alapján is
jellemezhető. A hazai irodalom (FTV Tervezési Segédlet: Szondázások és pressziométer
alkalmazása a talajmechanikai gyakorlatban) a következőt rögzíti. A 20 cm behatoláshoz tartozó
ütésszám /N20/ függvényében a tömörségi minősítés a 3. táblázat szerint végezhető.
egyenletes szemszerkezetű homokban /U<3/:
N20
minősítés
1-6
laza
7-40
középtömör
41-100
tömör

homokos kavicsban :
N20
Minősítés
1-14
laza
15-50
középtömör
51-100
tömör

3. táblázat Tömörségi minősítés egyenletes szemszerkezetű homokban és
homokos kavicsban az N20 értékek alapján
A 2. és 6. blokk anyagára a táblázat bal oldali része vonatkoztatható, míg a 4. blokk anyagára a
jobb oldali táblázatrész. Ugyanakkor az is érezhető, hogy az 5. blokk valahol a két táblázati rész
között helyezkedik el.
A dinamikus szondázások a 2. blokkban többnyire N20 < 7 értékeket mutatnak, tehát többségében
laza, a középtömör besorolást néhol elérő értékekkel. Az első komolyabb felkeményedés, a 4.
blokkba való behatolásnál van, de a 3. táblázatbeli minősítésünknél erre a talajfajtára még ez is csak
a laza-középtömör tartomány eléréséhez elég. Ezután a 6. blokk újra laza települést mutat az
ütésszámok alapján és látható, hogy ez az egyszemcsés anyag mélyebben is visszaveti a tömörséget.
Az 5. blokk egy, a középtömör besorolás alsó tartományán mozog, majd látható, hogy jó
középtömör besorolás csak az alsó 4. blokknál várható.
-o–
A 2-6. blokkok talajösszleteihez ajánlható tervezési talajfizikai paraméterek becsült
tartományát a 4. táblázat mutatja.

Talajparaméte
r

-93. blokk

4. blokk

5. blokk

6. blokk

homokos iszap –
iszapos homok
/h-I; i-H/

iszap
/I/

homokos (kissé)
iszapos kavics,
homokos kavics
/h-(i)-K, h-K/

kavicsos (kissé)
iszapos homok,
kavicsos homok
/k-(i)-H, k-H/

(kissé) iszapos
homok, homok
/(i)-H, H/

1,80-1,90

1,90-2,00

1,90-2,05

1,90-2,00

1,85-1,90

[t/m3]

1,00-1,05

1,00-1,10

1,05-1,10

1,00-1,05

1,00-1,05

a [kN/m2]

180-220

-

300-400

250-300

200-250

k
[m/s]

10-6-10-7

10-7-10-8

10-4-10-5

10-4-10-5

10-4-10-5

c
[kN/m2]

8-15

25-30

0-5

0-5

0-5

18-23

16-19

35-38

32-35

30-32

8-12

5-8

35-45

20-35

15-20

Talajtípus

2. blokk

n
[t/m3]

t’

[]
Es

2

[MN/m ]

4. táblázat A tervezéshez javasolt talajfizikai paraméterek
A táblázatban megadott talajfizikai paraméterek:
n [ t/m3 ]
a [kN/m2]
c [kN/m2]

- nedves térfogatsűrűség;
t’ [ t/m3 ]
- határfeszültségi alapérték; 
- kohézió;
Es [MN/m2]

- „vízalatti” térfogatsűrűség;
- belső súrlódási szög;
- összenyomódási modulus.

6. Talajvízviszonyok
A saját feltárásainkban a nyugalmi talajvízszint a terepszint alatt 5,60-5,70 m mélyen, a
115,83-115,87 mBf. szinten jelentkezett (2009.02.16).
A mértékadó talajvízszint tekintetében a Vállalkozó leellenőrizte, hogy a terület környezetében vane adaptálható adatokkal rendelkező talajvízszint észlelő kút. A terület (Mosonmagyaróvár) tágabb
környezetben a 10. ábra szerinti talajvízszint észlelési lehetőségeket találta. A mosonmagyaróvári
városi területekhez legközelebb eső hivatalos talajvízszint észlelő kutak a 116T; 117T jelű kutak,
melyek közül a 117T jelű kút esik legközelebb a tervezési területünkhöz. A kút adatai a
következők:
Levél (117T)
Törzsszám: 000117; Kezelő: Észak-Dunántúli VIZIG, Győr; A mérés kezdete: 1952.10.01.;
Az állomás jellege: Felszín közeli mérőállomás;
EOVX: 281020 m; EOVY: 517105 m;
Terep: 120,37 mBf.; Perem: 120,52 mBf.; Mélység: 820 cm; Kútkód: 1902
A Vállalkozó korábbi munkái kapcsán beszerezte az ÉDUKÖVIZIG-től az adatsorokat a 117
törzsszámú (Levél) kútra vonatkozólag, mely adatokból a valaha észlelt legnagyobb vízszint a
117 törzsszámú kút esetén 117,65 mBf (1965.06.14.).

- 10 /Megjegyezzük, hogy a Vízügyi Adatbankban (http://www.vizadat.hu/) ellenőrizhető a valaha
észlelt legnagyobb vízszint. Az adatbankban közölt adatok és az ÉDUKÖVIZIG adatai között 2
cm-es eltérést találtunk, mely elhanyagolható./
A fenti 117,65 mBf. észlelt legnagyobb vízszintből képezhető mértékadó talajvízszint
Tm(117kút)=118,15 mBf. ~ 118,20 mBf.
A 2. fúrásából kikerült talajvíz minta vegyvizsgálatának eredményeit az 5. táblázat mutatja.
Szulfátion tartalom Kloridion tartalom
[ mg/l ]
[ mg/l ]
2-

SO4
207,0

2. fúrás

Hidrogénion
koncentráció

Cl -

pH

112,50

7,2

5. táblázat A talajvíz vizsgálatok eredményei
A beton és vasbeton szerkezetekre való hatását tekintve a vizsgált összetevők tekintetében a
talajvíz az MI 17215/2-86 (volt MSZ-04-88/1-75) alapján a következő agresszivitási osztályokba
sorolható:
2-

SO4
alapján „C” típusú korrózió esetén MI 17215/2-86 5. táblázat
2 nem agresszív (SO4 < 500 mg/l)
Cl alapján „C” típusú korrózió esetén, csak vasbeton szerkezetre vonatkozóan
MI 17215/2-86 5. táblázat
 nem agresszív (Cl- < 700 mg/l)
pH
alapján „B” típusú korrózió esetén MI 17215/2-86 4. táblázat
 nem agresszív (6,5 < pH  9,0)
A talajvíz agresszivitási besorolását az (EU kompatibilis) betonszabvány szerint is megadjuk.
Ezen MSZ 4798-1:2004 szabvány 4.1. A környezeti hatásoktól függő kitéti (környezeti)
osztályok c. pontja foglalkozik a besorolással. Ezen belül is a 2. táblázat tartalmazza a
szulfátion tartalom alapján az agresszivitási besorolást mind talajvízre, mind talajra.
A szabvány vonatkozó táblázatát itt a 6. táblázatként közöljük.
A következőkben osztályozott agresszív kémiai igénybevételek 5 °C és 25 °C közötti hőmérsékletű természetes
talajokra, talajvizekre vonatkoznak, amikor a nyugalmi körülményeket megközelítő, elegendően lassú a
vízáramlás.
Minden egyes kémiai jellemzőre a legveszélyesebb érték határozza meg az osztályt.
Ha két vagy több agresszív jellemző ugyanahhoz az osztályhoz vezet, akkor a környezeti hatást a következő
magasabb osztályba kell sorolni, hacsak az adott esetre vonatkozó egyedi vizsgálat nem bizonyítja ezt
szükségtelennek.
Kémiai jellemző

Referencia
vizsgálati módszer

XA1

XA2

XA3

≥ 200 és ≤ 600

> 600 és ≤ 3000

> 3000 és ≤ 6000

Talajvíz
SO42-, mg/l

MSZ EN 196-2

- 11 pH

ISO 4316

≤ 6,5 és ≥ 5,5

< 5,5 és ≥ 4,5

< 4,5 és ≥ 4,0

agresszív CO2, mg/l

prEN 13577:1999

≥ 15 és ≤ 40

> 40 és ≤ 100

> 100 telítésig

NH4+, mg/l

ISO 7150-1 vagy
ISO 7150-2

≥ 15 és ≤ 30

> 30 és ≤ 60

> 60 és ≤ 100

Mg2+, mg/l

ISO 7980

≥ 300 és ≤ 1000

> 1000 és ≤ 3000

> 3000 telítésig

Talaj
SO42- összes, mg/kg a)

MSZ EN 196-2 b)

> 3000 c) és ≤ 12000

> 12000 és ≤ 24000

Savasság, ml/kg

DIN 4030-2

≥ 2000 és ≤ 3000 c)
> 200
Baumann Gully

A gyakorlatban nem fordul elő

a)

A 10-5 m/s áteresztőképesség alatti agyagtalajokat alacsonyabb osztályba szabad sorolni.

b)

A vizsgálati módszer az SO42- sósavval való kivonását írja elő, alternatívaként vízzel való kivonás is
használható, ha a beton alkalmazásának helyén van erre tapasztalat.

c)

A 3000 mg/kg határértéket 2000 mg/kg értékre kell mérsékelni, ha fennáll a szulfátionok felhalmozódásának a
kockázata a betonban a száradás és a nedvesedés ciklikus változása vagy a kapillárisfelszívás következtében.

6. táblázat Kitéti (környezeti) osztályok a természetes talaj és talajvíz
kémiai korróziót okozó jellemző értékeitől függően
A 6. táblázat szerint a talajvíz, a vízminta szulfátion tartalma alapján az XA1 kitéti osztályba
sorolandó.
A talajvízzel kapcsolatos további elemzések, számítások nem képezték feladatunkat.

7. Megállapítások, javaslatok, ajánlások
ad1. A telepítési területen az épületek elhelyezésének geotechnikai – alapozás-talajmechanikai
akadálya nincs. Az alapozási síkot az 5. pontban elemzett 4. blokk – homokos (kissé)
iszapos kavics, homokos kavics javasolt elhelyezni.
ad2.

A 4. blokkot a terepszinthez legközelebb a 3,4-3,9 m-es mélységben a 117,76 - 118,17
mBf. szinten, tehát durván a 118,00 mBf. szinten lehet elérni. Nagyon fontos, hogy a felette
lévő 2 és 3. blokkok anyagai teljesen ki legyenek pucolva a 4 blokk elérésénél. Ez a szint a
pinceszint geometriai igényeit is kielégíti.

ad3. A henger alakú épületek alapozására vasbeton lemezalap kialakítása javasolt. A
talajkiemelés (4. blokk eléréséig) és a lemezalap között jó minőségű, alaposan
betömörített szemcsés anyag elhelyezése szükséges, melynek alsó része mint talajcsere,
felső része pedig mint a lemezalap ágyazata fog működni. Ennél az alap elhelyezésnél két
dologra hívjuk fel a figyelmet:
 A dinamikus szondázás nagyon gyenge, visszaeső értéket mutatott a 4,3-5,5 m
116,16-117,36 mBf. tartományban. A rétegrendszerre tekintve ezt a 6. blokk
beékelődésének vélelmeztük, ahogy az ütésszámok 7,7-8,1 m közötti visszaesését is.
Már a munkaközi adatszolgáltatásnál felhívtuk a Statikus figyelmét arra, hogy a 2
fúrással jellemzett talajkörnyezet gyengébb az 1. fúrás talajkörnyezetéhez
képest a 6. blokk megjelenése miatt és a lejjebb csúszó alsó 4. blokk miatt.

- 12 Ezért a talajcsere tömörítését úgy kell megoldani, hogy igyekezzünk ezt a gyenge,
még a jelenlegi talajvízszint feletti zónát (116,16-117,36) áttömöríteni. Ha ez a
munkagödörbe bevihető tömörítő gép lehetősége miatt nem lehetséges, akkor akár
a talajcsere alatti további részleges – raszterszerűen kiemelt és kőanyaggal
visszatöltött, tömörített – talajcserével készüljön.
 A statikai számítás süllyedésszámításánál a 4., 5., 6. rétegeire megadott
összenyomódási modulusokkal kell kalkulálni, és a számolt süllyedéseket
összevetni a szerkezetek süllyedéskülönbség tűrésével. (Henger alakú épületek
kapcsolata, lépcsőházak – henger alakú épületek kapcsolata.) Felmerült a
Statikussal való konzultáció kapcsán a lépcsőházaknak a henger alakú épületekhez
hasonló alápincézett kialakítása is. Ennek semmi akadálya, azonban a magtár
alapozási rendszerének ismerete és alapos feltárása szükséges a közeli
pincekialakítás miatt.
ad4. Ha az ad3. alatti alapelhelyezés mellett a statikai számítás azt mutatja, hogy
süllyedéskülönbségből eredő problémák jelentkeznek, akkor azt a következőképpen
javasolt/lehet korrigálni:
 a talajcsere módosításával;
 az alaplemez túlnyújtásával;
 az alaplemez alatti mélyalap testek képzésével.
Az első kettőt különösebben nem magyaráznánk, míg a harmadik esetében arról van szó, hogy
az alsó 4. blokkra kell felültetni a vasbeton lemezt oszlopszerű mélyalap testek beiktatásával.
Ezek lehetnek a pinceszint kiemelése utáni munkasíkról indított kisebb győri ún.
„vasköpenyes” kútalapok (a talajvíz alá kell menni) vagy más oszlopszerű alaptestek (dugó
alapok, rövid cölöpök). Csak olyan megoldások jöhetnek szóba, melyek kiküszöbölik az
esetlegesen magas talajvizet, és megoldást adnak a gödörfalak állékonyságára is. A
megfelelően alátámasztott vasbeton lemez esetén a talajcsere elhagyható és csak a minimális
ágyazatra kell szorítkozni. Célszerű a mélyalap testek feltámaszkodási szintjeinek
kijelöléséhez további dinamikus szondákkal letapogatni az alsó homokos kavics teherbíró
zónát.
ad5. Az alapozás teherbírása és süllyedése számolható az 5. pontban megadott nyírószilárdsági
és süllyedési paraméterekkel, míg a teherbírás becsülhető a rétegre adott – szintén az 5.
pontban összefoglalt – szigma alapértékkel. Ez utóbbi esetben a határteherbírást az MSZ
15004-1989 alapján kell „tovább” számítani.
ad6. A pincetömbök kiemelése nyomán keletkező munkagödrök oldalfalának megtámasztására,
ha a rézsűs megtámasztás helyigénye, valamint a magtár alapfeltárása nyomán az
állékonysági elemzés engedi, akkor rézsűs megtámasztás alkalmazható. Ez esetben
valószínűsítjük, hogy a két munkagödör kapcsoltan kerül kiemelésre, a Magtár utca felé
kialakított laposabb rézsűs lejáró rámpával. (Ha valami miatt a helyigény nem engedi a rézsűs
megtámasztást, akkor a lejáró rámpa mellett csatornapallók és/vagy szádfalazás javasolható.)
ad7. A kivitelezés a talajvíz zavaró hatása nélkül elvégezhető, hisz a mértékadó talajvízszint
Tm(117kút)=118,15 mBf. ~ 118,20 mBf.
ad8. A terület felszíni vízelvezetését a meglévő és új létesítmények vízelvezetésének
összehangolásával át kell gondolni, és a környező részekkel (zöldterületek, utak, járdák) is
összehangolva kell a befogadó felé elvezetni.

- 13 ad9. A talajanyagok fejtési, alkalmassági és tömörítési besorolását az ÚT 2-1.222:2007
alapján az 5. pont blokk besorolása tartalmazza.
-oVégezetül pedig felajánljuk további segítségünket a t. Megrendelőnek akár a tervezés, akár a
kivitelezés melletti geotechnikai problémák megoldásában, a további vizsgálatok (alapfeltárások,
szondázások, laborvizsgálatok), sőt a kivitelezés közbeni tömörségi és teherbírási mérések
megtervezésében és elvégzésében is.

Győr, 2009. március 14.

Benák Ferenc
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1.

ELŐZMÉNYEK

1.1.

A megbízás tárgya
A területen lévő, műemléki védelem alatt álló, egykori
gabonatároló épület a projekt keretében felújításra, átalakításra,
illetve bővítésre kerül.
A raktár magastetős, részben alápincézett, a pinceszinten
nedvességre nem érzékeny anyagok időszakos tárolását tervezik.
A munkákat megelőző tervezési és engedélyeztetési folyamat
részeként a meglévő falszerkezetek nedvesség- és sóterhelése
vizsgálatot
igényel;
a
felújítás
ezek
eredményeinek
figyelembevételével határozható meg.
Az épület talajban lévő szerkezeteinek állapotértékelését, és a
nedvességhatások elleni védelmének javaslatát - a Megbízó
felkérésére - a Pataky és Horváth Építésziroda Kft. készítette el.
A megbízás értelmében e szakvélemény feladata, hogy a
vizsgálatokon túlmenően, javaslatot adjon a terepszint alatti,
illetve a lábazati szerkezetek nedvességhatások ellen utólagos
védelmére.

1.2.

A szakértői vélemény készítési módszere
Tárgyi
épület
szerkezeteire
vonatkozó
állapotértékelő
szakvélemény készítési módszere a szerkezetdiagnosztika volt,
amely során a rendelkezésre álló terv- és egyéb információs
anyag elemzését követően a helyszíni bejárások, mintavételek
alapján kerültek azonosításra a beépített anyagok és
szerkezetek, valamint azok műszaki jellemzői ( nedvesség- és
sótartalom, kémhatás, stb. ).
Ennek
segítségével
megfogalmazható
az
egyes
épületszerkezetek jelenlegi teljesítőképessége, valamint a
meghibásodásokat kiváltó ok, vagy okok.
A tervezett rendeltetésekből adódó szárazsági követelmények
figyelembevételével, a hiba okok lehető legteljesebb mértékű
kizárása adja a felújítás alapelvét, illetve a konkrét megvalósítási
lehetőségeket, melynek esetenként több változata is lehetséges.

MOSONMAGYARÓVÁR, FUTURA MŰEMLÉK RAKTÁR BŐVÍTÉS
TALAJBAN LÉVŐ SZERKEZETEK NEDVESSÉG ELLENI UTÓLAGOS VÉDELME, FELÚJÍTÁSI JAVASLATA

-3-

2.

A
HELYSZÍNI
VIZSGÁLATOK

SZEMLE

TAPASZTALATAI,

2.1.

A szerkezetek jelenlegi állapota

LABORATÓRIUMI

Az épület részben alápincézett, teherhordó szerkezetei vegyes
falazattal készültek, pincéje dongaboltozatos. A pincében
homokterítéses padló található.
Az épület körül a terepszint változó, cca. 1-1,5 m lejtéssel
rendelkezik. A pincepadló a földszinti padlóhoz képest
-3,48 méterre található.
Az épület a Dunához közel található, a pinceszint falai erősen
vizesek, a pincepadlón lévő homokterítés tapadós, sáros
(1-3. sz. kép).
Az épület néhány éve részlegesen fel lett újítva, ekkor új külső
felületképzést kapott, mely részben vakolat, részben a lábazat
feletti alsó szakaszon, változó magasságig, betonhabarcs-szerű
bevonat.
A lábazati falak külső oldalán a terepszinttől cca. 1,5-2 m
magasságig a vakolat mállása tapasztalható. A betonhabarcsos
bevonat felpúposodott, kéregszerűen mállik (4-7. sz. kép).
A földszinten a lábazatot több helyen előtétfallal takarták el,
ezért a nedvesedés mértéke nem megállapítható. Az el nem
takart falszakaszokon a vakolat mállása tapasztalható
(8-9. sz. kép).
2.2.

Laboratóriumi vizsgálatok
A pontosabb nedvességtartalom meghatározására a földszinti
falakon 2 vizsgálati helyet jelöltünk ki, mintavétel céljából. A
furatmintákat az ÉMISZ 340:1999 szabvány ( korábban MI-04-3201992 magyar szabvány ) szerint vettük ki. A falakból kivett 8 db
furatpor és két darabos minta elemzésére került sor. A vizsgálat a
minták
nedvességés
vízben
oldott
sótartalmának
meghatározására terjedt ki.
Az
épület
nedvesség
elleni
védelme
alapelveinek
kimunkálásához a minták laboratóriumi vizsgálata Valtinyi
Építéskémia Bt. vegyészeti vizsgáló laboratóriumában történt.
A csatolt táblázat adatai szerint a falak nedvességgel való
telítettsége átlagosan nem mondható nagynak, a faltestekben
közepes mennyiségű nedvesség raktározódik.
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A felső fúratok (F) mintái az 1. mintahelyen már „légszárazak”
( telítettség<20% ), a 2. mintahelyen azonban marad a „nedves”
állapot.
A telítettség eloszlása világosan mutatja a kapilláris felszívódó
nedvességre jellemző képet: csökkentés alulról felfelé és a
falbelsőtől a felület felé.
A vizsgálatra kijelölt, sófeldúsulására legesélyesebb „FK” minták
kémhatása a savkárosodástól mentes téglaanyagokra jellemző,
semlegeshez közeli pH7,0 +/- 1,0 tartományba esik.
Az „1FK” minta „összes vízoldható sótartalma” kevesebb, mint a
kritikus 0,5 tömeg% határérték, ezért csak „alig sószennyezett”.
Nem sokkal lépi ezt a határértéket a „2FK” minta sem, így „kissé
sószennyezett” (0,5-1,0 %). A sóősszetételben a domináns,
talajnedvességre jellemző szulfátsók melletti jelentős nitrát- és
klorid sótartalom arra mutat, hogy a korábban felszívódott
talajnedvesség szennyvízzel keveredett ( WC, emésztő, ejtőcső,
csatorna, stb.).
Friss, még rothadó szennyvíz jelenlétére utaló nitrit- és
ammóniumsó azonban nyomokban sem mutatható ki.

FURATMINTÁK HELYE
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Só- és nedvességtartalom vizsgálati jegyzőkönyv
Furatpor minták vizsgálati eredményei:
Minta jele

Minta
anyaga

Nedvességtartalom
(tömeg %)

Telítettség
(%)

Kémhatás
(pH)

1AK
1AB
1FK
1FB
2AK
2AB
2FK

vt
vt
st
szh
st
st
st

10,22
11,70
0,51
0,37
10,05
10,67
5,12

46,0
52,6
45,2
48,0
-

7,8
7,2

0,344
0,795

2FB

st

8,92

40,1

-

-

Oldható sótartalom (tömeg %)
Összes
SO2-4
NO-3
Cl-

0,27
8
-

0,168

0,091

-

-

Jelmagyarázat:
AK = alsó-külső minta:
AB = alsó-belső minta:
FK = felső-külső minta:
FB = felső-belső minta:

30cm lábazati magasság, 10cm mélység
30cm lábazati magasság, 30cm mélység
1,5 m lábazati magasság, 10cm mélység
1,5 m lábazati magasság, 30cm mélység

A fúratporok anyaga vörös színű, tömör tégla (vt), sárga színű
tégla (st), és szürke színű falazóhabarcs (szh).
Nedvességi kategóriák:
légszáraz:
kissé nedves:
nedves:
erősen nedves:
vizes:

0 - 20
20 - 40
40 - 60
60 - 80
80 -100

%
%
%
%
%

Sószennyezettségi kategóriák:
sómentes:
kissé sószennyezett:
erősen sószennyezett:

0 - 0,5
0,5 - 1,5
1,5
-

t%
t%
t% felett
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3.

A NEDVESÉG ELLENI VÉDELEM KÖVETELMÉNYRENDSZERE

3.1.

A szárazsági igényszintek
Az egyes helyiségek rendeltetésétől függően
szárazsági követelményeket különböztetünk meg.

3.2.

különböző

-

Teljes szárazság ( porszárazság ):
Ilyen követelmény esetében a szerkezeteken nedvesség
átszivárgása nem engedhető meg.
A huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségeknél és a
rendeltetésből következő kiemelkedő igényszint esetén
porszárazság az előírt követelmény.

-

Viszonylagos szárazság:
Ilyen
követelmény
esetében
megengedhető
a
szerkezeteken annyi nedvesség átszivárgása, amennyi ezzel
azonos idő alatt elpárolog, de a belső tér légállapot
jellemzőit nem változtatja meg.
Viszonylagos szárazság engedhető meg pl. kazánházakban,
garázsokban, tüzelőanyag, valamint nedvességre nem
érzékeny élelmiszerek ( pl. zöldség, gyümölcs, bor ) és
iparcikkek tárolására szolgáló helyiségekben, valamint
óvóhelyeken.

Egyéb követelmények
A helyiségek tervezett rendeltetéséből adódóan a felújítás során
figyelembe kell venni az Országos Településrendezési és Építési
Követelményekről ( OTÉK ) szóló 253/1997. (XII.20.) (a 2008.
szeptember 12-ei változásokkal) Kormányrendelet 57.§ (2)
pontjának előírását, miszerint:
„A talaj irányából ható nedvességhatások ellen vízhatlan
szigeteléssel kell megvédeni a huzamos tartózkodásra, az
értékek és műkincsek tárolására szolgáló helyiségeket,
továbbá minden olyan helyiséget, amelynek rendeltetése
ezt
szükségessé
teszi,
valamint
minden
olyan
épületszerkezetet, amely nedvesség hatására jelentős
szilárdságcsökkenést vagy egyéb károsodást szenvedhet.”
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3.3.

A szigetelések szerepe
Fentiek értelmében, a talajban lévő szigetelések szerepe kettős:
egyrészt biztosítják a belső terek megfelelő szárazsági igényét,
másrészt védik a teherhordó-térelhatároló szerkezeteket is a
támadó nedvességtől.
Természetesen e feladatokat az építéskor, az épületszerkezetek
külső oldalán kialakított szigetelések látják el a leghatásosabban,
azonban meglévő épületek felújításakor ezek megvalósítása
vagy rendkívül költséges műszaki megoldással járna, vagy
gyakorlatilag kivitelezhetetlen.
A szükséges és megengedhető kompromisszumot mindig az
adott épületet érő tényleges nedvességhatások ( talajvíz,
talajnedvesség ) és azok jellemzői ( kémhatás, sótartalom ), és a
megkövetelt szárazsági igényszint alapján lehet meghatározni,
ám
a
szigetelések
folyamatos
vonalvezetését
még
épületszerkezetenként eltérő technológiák esetén is biztosítani
kell.

4.

TALAJBAN LÉVŐ SZERKEZETEK
VÉDELEM FELÚJÍTÁSI JAVASLATA

4.1.

A nedvességhatások

NEDVESSÉGHATÁSOK

ELLENI

A talajmechanikai szakvéleményt a Geoszféra Kft. készítette. A
szakvélemény az alábbi adatokat tartalmazza:
„A valaha észlelt legnagyobb vízszint a 117 törzsszámú kút esetén
117,65 mBf (1965.06.14.) A fentiből képezhető mértékadó
talajvízszint Tm(117kút)=118,15 mBf. ~ 118,20 mBf. A víz a beton és
vasbeton szerkezetekre nem agresszív hatású.”
Az épület földszinti padlószintje 121,71 mBf, a pincepadló ehhez
képest 3,48 m-rel található alacsonyabban.
Fentiek alapján megállapítható, hogy a talajvíz a pincepadlóval
egy magasságban található, a pincefalakat talajvíz vagy annak
hidrosztatikai nyomása nem érheti, tehát a mértékadó terhelés a
kapillárisan felszívódó talajnedvesség.
4.2.

A megkövetelt szárazsági igényszint
A magtár pinceszintjének nedvességhatások elleni utólagos
védelme során az épület földdel érintkező falainak vízszintes és
függőleges felületein egyaránt meg kellene akadályozni a
nedvesség kapilláris felszívódását, és a padló vízszintes felületén is
szigetelést kellene készíteni.
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A belmagasság növelése további mélyítést indokolna, ami a
pincei helyiségek elöntési veszélyét fokozná.
A fal külső oldalához való hozzáférés rendkívül költséges, belső
oldali szigetelés kialakítása esetén pedig a szigetelés védelmére
belső oldali szerelőfalat szükséges kialakítani.
A kis alapterületre és belmagasságra való tekintettel, egyik
megoldás sem lenne gazdaságos.
Fentiek miatt a pinceszintet a jelenlegi műszaki állapotában
javasolt tovább hasznosítani. Az árvizek időpontja és mértéke
előre meghatározható, így ismert lehet az esetleges vízbetörés is,
melyet megelőzően a pince kiüríthető.
A földszinten kiállítótér kerül kialakításra, mely „teljes szárazság”
biztosítását igényli.
4.3.

A szigetelések elvi kialakítása
Új szigetelések létesítésénél alapvető szempont, hogy ezek
élettartama azonos legyen az épület élettartamával, hiszen nem
hozzáférhető, nem javítható szerkezetekről van szó, míg
szigetelések felújításánál a lehető leghosszabb élettartamra kell
törekedni.
Utólagos szigetelések esetén a szükséges és megengedhető
kompromisszumot mindig az adott épületet érő tényleges
nedvességhatás ( talajnedvesség, talajvíz, üzemi víz, stb. ), azok
jellemzői ( kémhatás, sótartalom ), és a megkövetelt szárazsági
igényszint alapján lehet meghatározni.
Az elvégzett helyszíni mérések, és a mintavételek laboratóriumi
vizsgálata azt mutatta, hogy földszinten a falak nedvesség- és
sótartalma nem túl magas, ennek ellenére vakolati károk több
helyen is láthatók. E jelek a nedvesség elpárolgása után kirakódó
sók roncsoló hatása következményeképpen alakultak ki, tehát
bizonyítják is a kapilláris felszívódást.
A korábbi felújítás során készült erős, vízzáró homlokzatképzés
tapasztalt tönkremenetele is e jelenséget igazolja.
Az adott területen a mértékadó hatás a kapillárisan felszívódó
talajnedvesség, mely ellen - a tervezett igényes rendeltetés miatt
– aktív szigetelési megoldás szükséges; ennek során az épület
földdel érintkező falainak vízszintes és függőleges felületein
egyaránt meg kell akadályozni a nedvesség kapilláris
felszívódását, és a padló vízszintes felületén is szigetelést kell
készíteni.
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Valamennyi szigetelésre igaz, hogy folyamatos vonalvezetéssel
kell kialakítani, de az egyes szakaszokon eltérő technológiák
alkalmazása is lehetséges, amennyiben ezek egymással
egyenértékűek, és toldásuk, átmenetük szintén azonos
teljesítőképességű.
A tervezés során tehát a
vízszintes padlószigetelés,
a vízszintes falszigetelés, és
a lábazatszigetelés folyamatos és egyenértékű kialakítása
szükséges.
4.4. A szigetelések szerkezeti kialakítása
Az utólag elkészített szigetelések esetében többféle technológia
közül kell kiválasztani a helyi adottságokhoz a legmegfelelőbbet.
A szerkezethez illesztve egyszerre több szigetelési mód is
alkalmazható, de a szigetelés folyamatos vonalvezetését eltérő
technológiák esetén is biztosítani kell.
Tekintettel a rendeltetésből adódó magas szárazsági igényre, a
szerkezetek és belső terek nedvesség elleni védelmére csak aktív
szigetelési rendszer nyújt kellő biztonságot.
A pinceszint szárazsága a kis belmagasság, és alapterület miatt
csak költséges belső oldali szigeteléssel és előtét szerkezetekkel
lenne megvalósítható, emiatt – átszellőztetés mellett - a
jelenlegivel azonos használat, azaz nedvességre nem érzékeny
termékek tárolása javasolható.
A földszinten a teljes szárazság miatt teljes értékű talajnedvesség
elleni padló- illetve vízszintes falszigetelést kell készíteni.
A felmenő szerkezetek védelmére a pincei szélső főfalakban, a
födém alatt vízszintes vízzár kialakítása szükséges, mely belső
oldali injektálással kerülhet kialakításra.
A meglévő földszinti padló bontásra kerül. A helyén 10 cm
középhálós vasalással kialakított aljzatbeton, azon 1 réteg,
talajnedvesség elleni vízszintes padlószigetelés készüljön, anyaga
poliészter fátyol hordozórétegű, 4 mm vtg. modifikált bitumenes
vastaglemez.
A szigetelés felett úsztatott ipari padló kerül kialakításra.
A szigetelés folytonossága érdekében a teljes padlószerkezetet a
meglévő pince felett is át kell vezetni.
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A szélső főfalak mellett, azokkal párhuzamosan padlócsatorna
kerül kialakításra, a vízszintes padlószigetelést ez alatt a falig
tovább kell vezetni.
A szélső falakban vízszintes vízzárat kell kialakítani, lehetőség
szerint a terepszinthez közel.
A vegyes falszerkezet miatt a mechanikai eljárások ( falátvágás,
besajtolás ) nem jöhetnek számításba, mert kivitelezésük a kőtégla struktúra, a belső zóna kitöltése miatt nem lehetséges.
Reális alternatíva a padlócsatorna aljáról indított, belső oldali
injektálás. Ideális esetben ez a pince feletti szélső főfalaknál a
födém alatt kialakított vízszintes vízzárral egybeesik.
A vízszintes falszigetelés belső oldalról indított injektáló furatokkal
készül, egymástól legfeljebb 15 cm-re, a vízszintes fugákat cca.
30°-ban ferdén metsző kettős furatsorral, a teljes falkeresztmetszet
vízszintes kiinjektálásával. Az injektáló packerek minden esetben
téglába kerüljenek, a fugába történő elhelyezést el kell kerülni.
Az alkalmazott anyag szilikon bázisú, hidrofóbizáló injektáló gél.
A vízszintes padlószigetelést a vízzárhoz csatlakoztatni kell,
legalább 15 cm-es átfedés kialakításával.
A vízszintes felületű lemezes szigetelés alternatívája lehet a
kétkomponensű műanyaggal javított bitumenes vastag bevonat
szigetelés. Ezt legalább 2 rétegben, 4 mm nedves, 3 mm száraz
összvastagságban, legalább 4,8 kg/m2 anyagfelhasználással kell
előirányozni.
A lábazatokat külső oldali csapadékvíz elleni szigeteléssel kell
ellátni, mely a vízszintes padlószigeteléssel megegyező anyagú
lemezes,
vagy
bitumenes
bevonatszigetelés
lehet.
A
lábazatszigetelést a rendezett terepszint felett 30 cm magasságig
fel kell vezetni.
Amennyiben a vízszintes vízzár a padlócsatorna fenéklemezének
magasságában, a terepszint közelében kerül kialakításra, a
lábazati falak védelme átszellőztetett, szerelt lábazatburkolattal
történhet.
Azokon a szakaszokon, ahol az új épület pincefödémén
kialakított terasz az épülethez csatlakozik, a lábazatszigetelés
nem elhagyható.
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4.5.

A sók elleni védelem, és az egyensúlyi légállapot megtartása
A nedvesség elleni védelem kiegészítendő a falak sótalanításával
és kiszárításával, azaz a kapilláris felszívódás és a kipárolgás
egyensúlyának biztosításával.
Az oldott sók megkötése és a kipárolgás szabályozása szárítófelújító vakolati rendszerrel készíthető, melynek beválását kellő
referencia is igazolta, és rendelkezik a nemzetközi műemléki
alkalmazás ( WTA ) minősítésével.
Fentiekből adódóan csak a gyári keverésű, zsákos kiszerelésű
( pl.: DEITERMANN, MC, HASIT, LB-KNAUF, stb. ) rendszerek
alkalmazhatók!
A vakolatrendszer felhordása külső oldalon a terepszint felett
cca. 2-2,5 m magasságig, belső oldalon az észlelt nedvesedések
felett cca. 1 m magasságig szükséges.
E vakolatrendszert a többi szakipari munkával egyeztetni
szükséges, mert valamennyi horony, szerelvény csak e vakolattal
építhető be. Gipsz használata tilos, a falakon glettelés nem
készülhet, és a festék is csak szilikát anyagú vagy meszelés lehet.
A falszerkezetek egyensúlyi nedvességállapotának „beállítása” és
megtartása érdekében „kezelt” levegővel történő, mesterséges
szellőztetés létesítése elengedhetetlen.
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5.

ÖSSZEFOGLALÁS
A Mosonmagyaróváron lévő, műemléki védelem alatt álló raktár
felújításra, átalakításra, illetve bővítésre kerül.
A raktár magastetős, részben alápincézett, a pinceszinten
nedvességre nem érzékeny anyagok időszakos tárolását tervezik.
Az épület talajban lévő szerkezeteinek állapotértékelését, és a
nedvességhatások elleni védelmének felújítási javaslatát - a
Megbízó felkérésére - a Pataky és Horváth Építésziroda Kft.
készítette el.
Az épület részben alápincézett, teherhordó szerkezetei vegyes
falazattal készültek, pincéje dongaboltozatos. A pincében
homokterítéses padló található.
Az épület körül a terepszint változó, cca. 1-1,5 m lejtéssel
rendelkezik. A pincepadló a földszinti padlóhoz képest
-3,48 méterre található.
Az épület néhány éve lett felújítva, ekkor új külső felületképzést
kapott, mely részben vakolat, részben betonhabarcs-szerű
bevonat a lábazat feletti alsó szakaszon, változó magasságig.
A lábazati falak külső oldalán a terepszinttől cca. 1,5-2 m
magasságig a vakolat mállása tapasztalható. A betonhabarcsos
bevonat felpúposodott, kéregszerűen mállik.
A pontosabb nedvességtartalom meghatározására a földszinti
falakon 2 vizsgálati helyet jelöltünk ki, mintavétel céljából. A
vizsgálatok szerint a falak nedvességgel való telítettsége
átlagosan nem mondható nagynak, a faltestekben közepes
mennyiségű nedvesség raktározódik, a vizsgált minták
„légszáraz”, illetve „nedves” kategóriába esnek.
A talajmechanikai szakvélemény alapján megállapítható, hogy a
talajvíz a pincepadlóval egy magasságban található, a
pincefalakat talajvíz vagy annak hidrosztatikai nyomása nem
érheti, tehát a mértékadó terhelés a kapillárisan felszívódó
talajnedvesség.
A magtár pinceszintjének utólagos nedvesség elleni védelme
geometriai adottságai miatt nem lenne gazdaságos, ezért
jelenlegi műszaki állapotában javasolt tovább hasznosítani.
A földszinten kiállítótér kerül kialakításra. Tekintettel a
rendeltetésből adódó magas szárazsági igényre, a szerkezetek és
belső terek nedvesség elleni védelmére csak aktív szigetelési
rendszer nyújt kellő biztonságot.
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A földszinten a teljes szárazság miatt teljes értékű talajnedvesség
elleni
padlóilletve
vízszintes
falszigetelést,
valamint
lábazatszigetelést kell készíteni.
A szélső főfalak mentén vezetett padlócsatorna magasságában
vízszintes injektálással vízzár készül, ami függőleges felületben
folyamatos
vonalvezetéssel
külső
oldali
lemezes
vagy
bevonatszigetelésre
vált,
melynek
lábazati
felvezetési
magassága a terepszint felett 30 cm. A lábazatra szerelt,
átszellőztetett burkolat kerül.
A vízszintes felületeken padlószigetelés készül, anyaga poliészter
fátyol hordozórétegű, 4 mm vtg. modifikált bitumenes
vastaglemez. A szigetelés folytonossága érdekében a teljes
padlószerkezetet a meglévő pince felett is át kell vezetni.
A szigetelések folyamatos vonalvezetését eltérő technológiák
esetén is biztosítani kell.
A
nedvesség
elleni
védelem
kiegészítendő
a
falak
sótalanításával és kiszárításával, azaz a kapilláris felszívódás és a
kipárolgás egyensúlyának biztosításával. Az oldott sók megkötése
és a kipárolgás szabályozása szárító-felújító vakolati rendszerrel
készíthető, amely rendelkezik a nemzetközi műemléki alkalmazás
( WTA ) minősítésével.
A vakolatrendszer felhordása külső oldalon a terepszint felett
cca. 2-2,5 m magasságig, belső oldalon az észlelt nedvesedések
felett cca. 1 m magasságig szükséges.

Horváth Sándor
Szathmáry Csilla
Budapest, 2009. március 30.
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KÉPEK

1. kép

2. kép

3. kép
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4. kép

5. kép

6. kép
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7. kép

8. kép

9. kép
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5. TERVEZÉSI PROGRAM
9200 Mosonmagyaróvár, Szt István kir. út 142. (Hrsz :2443/1)

FUTURA- MAGTÁR HASZNOSÍTÁSA
Építési engedélyezési tervdokumentációjához

A beruházó által megfogalmazott igények a következõk voltak:
Kiállítótér: alkalmas a Csodák palotája különféle installációinak elhelyezésére, egyszerre max. 300 fõ befogadására
Elõadó: amfiteátrum szerû kialakítás, elõkészítõ helyiséggel a kísérletekhez
Foglalkoztató tér: különféle kézmûves foglalkozás, szakkörök számára raktárral, kézmosóval
Ideiglenes kiállítótér: az elõcsarnokhoz kapcsolódva
Tematikus kiállítótér: idõszakos, innovatív fejlesztése, felfedezések bemutatására
Elõcsarnok: belépõ fogadása, tájékoztatása
Bolt: múzeum-bolt raktárral
Büfé: raktárral, szociális helyiségekkel
Pénztár
Ruhatár
Csomagmegörzõ
Közönségforgalmi vizesblokkok pelenkázóval több szinten elosztva
Iroda 1 fõre
Iroda 2 fõre
Tárgyaló
Teakonyha és vizesblokk az irodákhoz
Demonstrátorok öltözõje 30 db szekrényrekesszel vizesblokkal 6 fõ egyidejû használatára
Karbantartók és takarítók öltözõje zuhanyzóval 4 fõre
Pihenõhelyiség konyhával
Kézi mûhely: kisebb javítások számára
Raktárak
Gépészet
Egyéb kiszolgáló helyiségek, parkolók, …

Budapest, 2009. március hó
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6. MÛSZAKI LEÍRÁSOK
9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István kir. út 142. (Hrsz :2443/1)

FUTURA- MAGTÁR HASZNOSÍTÁSA
Építési engedélyezési tervdokumentációjához

Budapest, 2009. március hó

6.1. TELEK PARAMÉTEREI, SZÁMÍTOTT ÉPÍTMÉNYÉRTÉK és ÁLTALÁNOS ADATOK
Telek paraméterei
Szabályozási terv szerinti építési övezet:
VT- TV.2.1.7.1. (LK)
„Laktanya köz és környéke” sajátos építési elõírásai
legnagyobb beépíthetõség:

50 %

minimális zöldfelületi mutató:

10 %

maximális építménymagasság:

kialakult: 10,66 m

telek területe:

2965,60 m2

beépítési mód:

zártsorú

beépített bruttó alapterület:

1369,95 m2

telek beépítettsége:

46 %

burkolt felületek:

734,23 m2

tervezett zöldfelület:

861,42m2 = 29%

Számított építményérték
3.2 Mûvelõdési építmény
130 E Ft/m2
10.1 Terepszint alatti építményrész 20 E Ft/m2
11.2 Terasz
40 E Ft/m2
Összesen
Általános adatok
beépített nettó alapterület:
pince:
földszint:
1. emelet:
2. emelet:
1. padlás:
2. padlás:
összesen
bejárat elõtti terep szint:
tervezett pince padlószintje:
földszint padlószintje:
1. emelet padlószintje:
2. emelet padlószintje:
1. padlás padlószintje:
tervezett alapozási sík:
gerincmagasság:
építménymagasság:

< 50 %

3038,99 m2
315,78 m2
289,62 m2

> 10 %
395 068 700 Ft
6 315 600 Ft
11 584 800 Ft
412 969 100 Ft

315,78 m2
886,55 m2
825,27 m2
685,30 m2
605,85 m2
21,83 m2
3340,58 m2
-0,95 m
-3,45 m
±0,00 m
+2,91 m
+5,89 m
+8,64 m
(lemezalap) -4,10 m
+15,20 m
9,69 m

= 121,71 mBf

<10,66 m

6.2. ALAPTERÜLET KIMUTATÁSOK

helyiség
pince
régi ház
Ideiglenes raktár
bõvítés
Szellõzõgéphaz 1
Szellõzõgéphaz 2
Tûzoltó gépészeti helyiség
Lépcsõ
Szellõzõ akna 1
Szellõzõ akna 2
Szellõzõakna 3
Gyengeáram elosztó helyiség
El.Elosztó
Közlekedõ
Fedett elõtér
Gépészet
Raktár

pince hasznos alapterület össz.
földszint
régi ház
Büfé
Büfé-raktár
Büfé-kézmosó
Büfé WC
Raktár
Kézmosó
Pénztár
Bolt
Bolt-Raktár
Foglalkoztató
Füstelvezetés gépészete 1
Füstelvezetés gépészete 2
Szellõzõ gépház 1.
Szellõzõ gépház 2.
Elõcsnarnok
Ideiglenes kiállítótér
Kiállítótér
bõvítés
Csomagmegörzõ
Nõi WC
Nõi WC-Késmosó
Takarítószer tároló
Pelenkázó
Férfi WC/piszoár
Férfi -Késmosó
Mozgássérült WC
Közlekedõ 1
Közlekedõ 2
Ruhatár
Raktár
Elõkészítõ
Elõadó
Lépcsõ
Acellemez fedés 1
Acellemez fedés 2
Acellemez fedés 3

földszint hasznos alapterület össz.

alapterület
(belmagasság 1,90m felett) m2

61,19 m2
78,55
88.49
37.14
8,55
10,26
10,26
7,77
7,46
14,56
40,81
40,66
8,25
85,07
254,59

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

burkolat

kent mûgyenta
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia

315,78 m2

12,24
4,50
1,08
1,08
6,21
1,14
17,13
12,61
10,29
80,14
8,58
8,58
30,85
30,85
70,59
105,49
235,26
636,62

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
linóleum
kerámia
linóleum
linóleum
linóleum
linóleum
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
linóleum
linóleum
linóleum

22,57
13,02
7,90
2,20
3,54
8,27
11,38
4,33
61,13
10,05
29,31
5,21
20,20
40,19
10,63
13,31
13,31
8,61
249,93

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

linóleum
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
linóleum
linóleum
linóleum
linóleum
linóleum
linóleum
kerámia

886,55 m2

teljes alapterület

1.emelet
régi ház
Lépcsõ
Kiállítótér
Füstelvezetés gépészete 1
Füstelvezetés gépészete 2
bõvítés
Iroda 1
Tárgyaló
Iroda 2
Mosdó
WC
Takarító helyiség
Teakonyha
Közlekedõ 1
Közlekedõ 2
Lelátó
Lépcsõ 1
Lépcsõ 2
Lépcsõ 3
Erkély 1
Erkély 2

1.emelet hasznos alapterület össz.
2.emelet
régi ház
Kiállítótér
Lépcsõ
Lépcsõ
Füstelvezetés gépészete 1
Füstelvezetés gépészete 2
bõvítés
Közlekedõ 1
Közlekedõ 2
Közlekedõ 3
Demonstrátorok öltözõje
Teakonyha
Demostrátor WC
Demostrátor kézmosó
Mozgássérült WC
Nõi WC
Nõi kézmosó
Férfi WC
Piszoár
Férfi kézmosó
Zuhanyzó
Személyzeti öltözõ
Lépcsõ 1
Lépcsõ 2
Lépcsõ 3
Erkély

2.emelet hasznos alapterület össz.

9,00
545,26
8,72
10,01
572,99

m2
m2
m2
m2
m2

fa
linóleum
kerámia
kerámia

18,41
18,25
12,69
1,95
1,08
0,90
5,52
61,87
15,63
100,76
15,22
27,58
27,58
10,65
12,36
252,28

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
M2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

szõnyegpadló
szõnyegpadló
szõnyegpadló
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
linóleum
linóleum
linóleum
linóleum
csúszásm. mûgyanta
csúszásm. mûgyanta
taposórács
taposórács

825,27 m2

498,23
9,00
9,00
10,93
9,22
536,38

m2
m2
m2
m2
m2
m2

linóleum
fa
fa
kerámia
kerámia

60,87
19,21
4,87
13,55
12,57
1,31
1,37
4,40
1,68
1,92
1,41
1,08
2,17
3,14
4,15
15,22
27,58
27,58
10,65
148,92

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

linóleum
linóleum
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
linóleum
csúszásm. mûgyanta
csúszásm. mûgyanta
taposórács

685,30 m2

1.padlás
régi ház
Kiállítótér
Lépcsõ
Füstelvezetés gépészete 1
Füstelvezetés gépészete 2
bõvítés
Raktár
Kézi mûhely
Takarító helyiség
Elõtér
Lépcsõ
Közlekedõ
Tematikus kiállitótér

1.padlás hasznos alapterület össz.
2.padlás
régi ház
Magtár múseum
Deszka födém 1
Deszka födém 2

2.padlás hasznos alapterület össz.

316,57
9,00
9,37
10,58
345,52

m2
m2
m2
m2
m2

linóleum
fa
kerámia
kerámia

36,84
32,07
3,12
3,82
15,22
61,87
107,39
260,33

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
linóleum
linóleum
linóleum

12,22 m2
13,80 m2

605,85 m2

21,83
63,59
46,88
21,83

m2
m2
m2
m2

deszka

21,83 m2

mindösszesen:

3 340,58 m2

mindösszesen magtár:
mindösszesen bõvítés:

2 174,53 m2
1 166,05 m2

külsõ burkolt terek:
Rámpa
Külsõ terasz
Acéllemez felnyíló tetõ
Külsõ terasz
Parkoló 1
Parkoló 2
Gyalogutak

724,01 m2

61,38
141,69
8,61
154,24
414,77
113,06
52,16

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

csúszásmentes térkõ
csúszásmentes térkõ
csúszásmentes térkõ
gyeprács
gyeprács
csúszásmentes térkõ

72,62 m2

6.3. ÉPÍTÉSZETI MÛSZAKI LEÍRÁS
6.3.1. Elõzmények
2008 májusában kapott a Lenzsér és Társa Építészeti Kft. tervezési megbízást az épület tulajdonosától
hasznosítási tanulmányterv elkészítésére. A hasznosítás programját a Csodák Palotája Kht. (Egyed
László) készítette az építészeti tanulmánytervvel párhuzamosan.
A tanulmány célja volt megvizsgálni az épület lehetséges hasznosíthatóságát, a kigondolt funkció és az
épület kölcsönhatását. Milyen korlátokat, illetve milyen lehetõségeket hordoz magában a közel 300 éves
mûemlék épület, Moson egyik legkarakteresebb épülete. Vizsgálni kellett, mi módon bõvíthetõ az
épület, amennyiben erre szükség van, a bõvítés hogyan hozható összhangba a vonatkozó rendezési
tervekkel, illetve a mûemlékvédelmi feltételekkel.
Jelenlegi állapot:
A közel 300 éves magtár épület (története külön fejezetben) mûemléki védettség alatt áll. Az eredetileg
is magtárként épült épület az 1990-es évekig folyamatosan e funkciót szolgálta. Ekkor került a város
kezébe az épület, melynek mûszaki állapota akkor gyenge-közepesnek volt mondható. A használaton
kívül maradt épület állagmegóvó tatarozására 2000-ben került sor. Ez jellemzõen a tetõfedés cseréjét,
valamint a nyílászárók pótlását jelentette a szükséges legfontosabb szerkezeti javítások mellett.
Az épület igazi funkciót azóta sem talált. A földszinti, könnyen kiadható terek többször bérlõt cseréltek:
italdiszkont, raktár, üzlet stb. foglalt el többször kisebb-nagyobb felületeket. Jelenleg a földszint teljes
alapterülete ilyen célokra hasznosított.
Az elsõ emelet teljes szintjét a Hansági Múzeum hasznosítja raktárként.
A második emeletet, illetve a tetõszinteket üresen találjuk, itt hasznosítás a magtári funkciók óta nem
történt.
A mûszaki állapot a szerkezeti leírásban ismertetett.
Az épületben jelentõsebb átalakítás szerencsére nem történt sem a homlokzatot illetõen, sem a belsõ
szerkezeteket tekintve.
Valószínûleg ez a mûemléki védettségnek, illetõleg a tulajdonos gondosságának köszönhetõ.
Program:
A város, a tulajdonos, illetve a mosoni civil szervezetek több éve dolgoznak az épület hasznosítási
programján, összhangban a belváros rehabilitációs funkcióbõvítõ elképzeléseivel. Így fogalmazódott
meg az a gondolat, hogy a budapesti Csodák Palotája mintájára igény lehetne egy olyan
természettudományi interaktív bemutató központra, mely a város határain túlmutató érdeklõdésre
tarthatna számot, ilyen jellegû intézmény a közeli nagyvárosok: Bécs, Pozsony, Gyõr egyikében sem
található.
A budapesti intézmény vezetõjének megkeresése is sikerrel járt, így kerülhetett sor arra, hogy a
tanulmányterv, illetve jelen engedélyezési terv funkcionális programját a Csodák Palotája Kht, illetve
annak igazgatója állította össze.
A program központi része az interaktív természettudományi állandó (de folyamatosan megújuló)
kiállítás, mely egy része szorosabban is kötõdik a „helyszínhez”. Egyrészt Mosonhoz, Szigetközhöz,
Dunához, a vizekhez, Mosonmagyaróvári aktualitású ismertetõ eszközökkel, másrészt a
gabonatárolóhoz, bemutatva és megértetve annak egykori mûködését. E rész nyilván összeköthetõ
olyan helytörténeti érdekességekkel, amelyek egyedivé tehetik a kiállítási anyagot. A kiállítás másik
része –szervesen összekapcsolva az elõbbiekkel- a klasszikus „science show” annak népszerû
eszköztárával, a természettudományok -beleértve
fizikát, technikát, biológiát, kémiát- népszerûsítõ, az ismeretterjesztést új fajta szemlélettel végzõ
„tárlat”. A kiállítási tereket kiegészítik kiszolgáló funkciók: bolt, büfé, stb.
Az ismeretterjesztés másik formája az elõadás, ennek helye egy olyan cca 100 fõs auditórium, mely a
mai korszerû oktatástechnikával felszerelve mûködik az épületben.
Az idõszaki kiállítótér egy-egy kuriózumnak számító technikai eszköz bemutatására, a legújabb
kutatások, találmányok, felfedezések ismertetésére alkalmas tér.

Természetesen az épületben el kell helyezni minden olyan kiszolgáló teret, mely az intézmény
mûködéséhez szükséges. Ideértve a közönségforgalmi kiszolgáló tereket, a kiállítások háttérprogramját,
az épület, illetve intézmény adminisztratív tereit, illetve az épület gépészeti kiszolgáló tereit.
A tervezési program része a szabadtéri felületekkel való gazdálkodás, illetve azok bekapcsolása az
épület belsõ tereiben helyet foglaló programba.
Meg kell fogalmazni azt a leginkább jelként kialakított elemrendszert, mely az épület felújítása,
megújítása után jelzi a környezetének, az itt élõknek, az ide érkezõknek, illetve az épület elõtt csak
elhaladóknak: az épület funkciót váltott, az eddigi zárt mezõgazdasági technológiai épületbõl a város
egyik legnyitottabb KÖZépülete született meg.
Minden fent leírt funkcionális programelem úgy valósítandó meg, hogy a 300 éves mûemlék épület
elõnyét lássa a funkcióváltásnak, megújulásának (integrált mûemlékvédelem), másrészt az intézmény
funkciói, programja, terei is profitáljanak a különleges helyzetbõl, itt egy különleges épület ad helyet a
„science show”-nak. (Egyébként hasonló adottságokkal indult a Csodák Palotája a Váci úton, de a
Millenárisban is kihasználja a különleges ipari karakterû épített környezetet.)
A tanulmányterv 2008. júliusában készült el.
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által mûködtetett Mûemléki Tanácsadó Testület 2008. augusztus
12-i ülésén véleményezte a tervet, egyöntetû támogatásáról biztosítva azt, elismerve annak építészeti
minõségét.
Az engedélyezési terv készítése közben az építtetõ Movinnov Kft. több fórumon is bemutatta a tervet.
Mosonmagyaróvár Önkormányzatának Képviselõ testülete, valamint annak érintett szakbizottságai
egyhangúlag támogatták az elképzelést. A képviselõtestület határozatot hozott, miszerint a projektet a
város kiemelt fontossággal kezeli. Jóváhagyta, hogy egy esetleges pályázat esetén a szükséges
önerõvel támogatja a létesítmény megvalósulását.
A Movinnov Kft. a tervet benyújtotta az NFÜ kiemelt projektjei közé aspirálók közé.
A vázlattervet civil szervezetek is véleményezték, illetve javaslataikat az építtetõ felé megfogalmazták.
Legkarakteresebb és legtámogathatóbb (az eredeti szándékok között is kiemelt helyen szereplõ)
gondolat a program helyhez _Mosonhoz, Szigetközhöz- való minél szorosabb kapcsolódása volt. A
fórumokon a város civil szervezeteinek széles köre képviselte magát.
Hasonló lelkes, támogató légkör övezte a tervet a Városvédõ Egyesületnél tartott bemutatáson is.
6.3.2. Tervezési helyszín és program
A helyszín:
A helyszín Mosonmagyaróvár Moson városrészének belvárosában, közvetlenül a Szt. István Király út
mellett helyezkedik el. (egykori alsó Fõ utca) A városrész nagyon karakteres „csokornyakkendõ” alakú
térszerû utcaszakasz jellemzõen zártsorú, kétszint magas beépítésének szinte egyetlen szabadonálló
eleme. Markáns, több mint 70m-es épülethosszával, három szint magasságával a városkép egyik
legmeghatározóbb épülete. A saroktelket határoló két utca, az alsó Fõ utca, illetve a Magtár utca is
történetileg kialakult városszerkezeti elem, már a nagyon korai térképeken is szerepelnek.
Az épület a saroktelek utcai vonalaira épült ki. Hátsókertjében melléképület áll, illetve a telek egyik
sarka játszókertként (szabadidõ park?) elkerített. Ennek státusza a tervezés további fázisaiban
vizsgálandó, hiszen befolyásolhatja a beépíthetõséget, illetve a telek használhatóságát.
A tervezési telken jelentõs növényzet nem található.

A telek gépkocsival a Magtár utca felõl közelíthetõ meg, illetve a Futura és a Fehér Ló közösségi ház
(egykori fogadó) között kialakított szerviz útról.
A telek elõtt széles közterületi sáv húzódik (Szt. István Kir. út felõl). Ezen a Fõ utcával párhuzamos
szerviz utat alakítottak ki közvetlenül az épület frontja elõtt, illetve személygépkocsi parkoló található
benne. E zöldsávban néhány közepesen értékes fa is található, alatta megkérdõjelezhetõ építészeti és
mûszaki minõségû trafik. E terület közterület, önkormányzati tulajdonú.
A vonatkozó rendezési terv:
A jelenleg ideiglenesen hasznosított épület országos mûemléki védettség alatt áll. A hozzá tartozó
telken melléképület is található.
A szabályozási terv a vizsgált saroktelekre is kiterjedõ területet VT-TV.2.1.7.1.(LK) kódszámú építési
övezetbe sorolja. Ezek szerint településközponti vegyes övezet, mely történeti városi karakterzónát
jelent. Az elõírt beépítés zártsorú (?), a kialakult építési telekméretek a mértékadóak. A telek maximális
beépíthetõsége 50%. A maximális építménymagasság a kialakult állapot. (Mivel két önálló épület áll a
telken, melyek mindegyike külön-külön is ki kell, hogy elégítse az elõírásokat, tehát a magasabb épület
építménymagassága a mértékadó). A tervezésnél, illetve építésnél figyelembe kell venni a „Laktanya
köz és környéke” sajátos építési elõírásait.
Moson belváros rehabilitációja:
Mosonmagyaróvár kétközpontú városának Moson belvárosa az utóbbi évtizedekben erõsen leromlott.
E leromlás történeti, gazdasági, politikai, szociológiai okokra vezethetõ vissza. A legutolsó évtizedben a
város pozitív diszkriminációt alkalmazva erõfeszítéseket tesz e helyzet megállítására, illetve
visszafordítására. Ennek megvalósult példája a piac, vagy épp a tervezési helyszín mellett nagyon jól
mûködõ Fehér Ló közösségi ház. Változás indult meg az Erzsébet téren és környékén. A fejlesztések
nem csupán mûszaki felújításokat kellenek, hogy jelentsenek, hanem még inkább a városi funkciók
bõvülését.
A város, illetve annak ingatlanfejlesztéssel foglalkozó cége, a Movinnov Kft. tudatos városfejlesztési
stratégiával állt e városléptékû fejlesztés élére. Az egész város területére kiterjedõ többlépcsõs
akciótervének egyik kiemelt célterülete épp Moson belvárosának rehabilitációja.
A FUTURA hasznosítása tökéletesen illeszkedik a hosszabb távú, illetve nagyobb léptékû tervekbe. A
terv megvalósulása esetén a mozgatórugója lehet a nagyobb környezetben tervezett rehabilitációnak.
6.3.3. Telepítés, tömegalakítás, térszervezés
Koncepció:
A megújításnak, funkcióváltásnak a koncepciója több tiszta elvet kellett, hogy kövessen.
1. Az eredeti épület minél tisztábban tudja befogadni a program állandó kiállítási részét. Lehetõleg
az egészet és lehetõleg csak azt. Ehhez a programrészhez értve a közvetlen kiszolgáló tereket:
elõtér, pénztár, információ, bolt, büfé. Minden egyéb (jellemzõen kiszolgáló funkciók) a
bõvítményben kaphatnak helyek. Az auditórium elvileg lehetne a magtár épületben, ugyanakkor
annak téri követelményei szétfeszítenék a magtár kereteit úgy alaprajzi, mint magassági
értelemben. Amennyiben viszont az auditórium a bõvítmény része, akkor az ahhoz szervesen
tartozó idõszaki kiállítótér is ott kell, hogy legyen. A magtár alapterületi „lazulása” lehetõséget
ad a födémek kimetszésére, így a terek növelésére, dupla, tripla légterek kialakítására.
2. A vertikális és horizontális terekkel való kompozíció alapgondolat. A meglévõ épület jelenlegi
állapotának kizárólagos, ugyanakkor nagyon markáns horizontális terei szinte kiáltanak a
vertikális elemekért, terekért, melyekkel izgalmas térbeli kompozíciót alkothatnak.
3. A belsõben elhelyezett új dolgok, falak, szerkezetek, elemek, lépcsõk mindegyike önállóan
definiálható elemként, „bútorként” jelenik meg a térben, soha nincs összemosva a régivel.
Behelyezett objektumok.

4. A nagyon markáns tömegû mûemlék épület hátsókert felé történõ bõvítése több építészeti
lehetõséget kínál. Az igazodás, a kontraszt, a hasonlítás, illetve a szembenállás, a divatosan új,
vagy az igazodóan régies hozzáállás mind-mind lehetséges út, ugyanakkor jelen terv kísérletet
tesz egy ezektõl eltérõ hozzáállás bemutatására. Olyan tömegalakítási koncepció mellett halad
a terv, amelynél az eredeti épülettel harmonizáló, de nem azonosuló bõvítés lehetõségeit
keresi. Ez pedig az egykori gabonatárolók mellett álló henger alakú silók szellemének
megidézése. A silók faanyagú cilinderek, melyek visszaköszönnek az eredeti épület belsõ
szerkezetének anyaghasználatára. A hengerek és a magtár épülete közötti épületrész ipari
jellegû acél-üveg homlokzattal, minél átlátszóbb kialakítással, az anyagmozgatás egykori
technológiáját idézi.
Térszervezés:
Az épület térszervezését két, egymásnak ellentmondó fogalomcsoport határozza meg. Tisztaság áttekinthetõség – érthetõség – nagyvonalúság valamint bolyongás – felfedezés – labirintus – titok –
meglepetés.
A felhasznált anyagok, fények és a terek adottságai ugyanakkor lehetõvé teszik ennek a látszólagos
ellentmondásnak a feloldását.
A régi épületben irányítja a tekintetet a meglévõ épületszerkezetek tiszta rendje. Végiglátni a csupán
üvegfelületekkel megszakított térsoron. Helyenként nagyobb méretû födémáttörések egyszerre teszik
megérthetõvé a térbeli szituációt, másrészrõl kíváncsivá az átlátásokban gyönyörködõt. A
megszakítatlan látványú térsoron pedig épp e kimetszések miatt kell irányt változtatni, nézõpontot
fordítani.
Az épület bejárható szintrõl szintre, logikus, rendezett útvonalon, de bolyongani ugyanúgy lehet benne,
egy érdekes hangfoszlányt, egy meglepetéstõl átitatott sikolyt követve. Fel lehet fedezni a házat, fel
lehet fedezni a világot.
A bõvítés terei funkcionálisak, de a speciális funkciók miatt néha speciális terûek. Ilyen például az
auditórium, melynek egyfelõl komoly, másfelõl játékos arculatot ad a nagy emelkedésû, félköríves
szerkesztés, a jelentõsebb belmagasság, valamint a felülrõl történõ feltöltés.
Tömegalakítás:
A jelenlegi, meglévõ épület tömegét nem szabad változtatni. Nem a mûemléki védettség miatt, hanem
mert gyönyörû, jó arányú. (vagy a két dolog itt összefügg?) Az elé állított köztéri szobor filigránsága
cseppet sem befolyásolja az épület tömegének élvezhetõségét.
A hátsó oldali bõvítés is oly módon tervezett, hogy a Szt. István Király útról semelyik irányból nem
látszik, és a Magtár utcából sem domináns látvány. Pedig jelentõs méretû bõvítés, majdnem 1000 m2
alapterülettel.
A két fa palástú henger ugyanakkor szerves részét képezi a tömegkompozíciónak. A jellemzõen
vízszintes tömegû magtár testére válasz a mögötte álló két cilinder vertikális tömege. A magassággal
viszont elérhetõ, hogy koncentrált módon legyen alakítható a bõvítmény, kis homlokzati szakaszon
csatlakozva a régi építményhez.
A meglévõ épületet ezen kívül ki kell egészíteni a két végén két darab menekülõlépcsõvel, amelyek
szerkezete a könnyed, áttetszõ hatás, valamint az ipari hangulat biztosítása érdekében acél
szerkezettel készülnek.
A csatlakoztató épületrészek mindegyike (emelõ, nyaktag) inkább csak tárgy szeretne lenni, semmint
jelentõs épülettömeg. Anyaghasználatuk is ezt a szándékot erõsíti.
A „tensegrity”:
Az épület melletti jel, figyelemfelkeltõ objektum valójában egy köztéri szobor. A tensegrity szerkezetû
torony több dolog miatt is jelképévé válhat az együttesnek, illetve az intézménynek.

Egyrészt: a mûemlék magtár belsõ, megejtõen szép fa ácsszerkezete –mely bemutatásra kerülklasszikus értelemben vett rúdszerkezet. Oszlop, mestergerenda, födémgerenda, könyök, támasz, dúc,
fejfa rendszere maga az érthetõ tektonika. 300 éves az épület, de ez a fajta tektonika a prehisztorikus
építészettõl nyomon követhetõ.
És mi áll az épület mellett: egy tensegrity! Primitív rúdszerkezetû torony, melynek összesen kétféle
eleme van, egy merev rúd és egy alig látható, hajlékony, vékony huzal. De egyik rúd sem ér a
másikhoz, a térben lebegve különös, laikus számára szinte érthetetlen erõk tartják a magasban az
egyes elemeket. Pedig egyszerûbb, mint az épületben lévõ szerkezet. Elgondolkodtató. Pont az, ami a
célja az épületnek.
A tensegrity jelképe az intézménynek. Rácsodálkozni valamire, kipróbálni, modellezni, játszani, a
tudomány ismereteit terjeszteni. Lehet elõadást tartani a nyomott és húzott rudakról, a foglalkoztatóban
lehet makettezni, a boltban lehet játékot venni, mely ezen az elven épül fel, de lehet csupán csodálni az
erõtan ravasz rejtelmeit.
Itt, Mosonban meg lehet építeni Európa legmagasabb ilyen jellegû szerkezetét. Pont átellenben a
mosoni barokk templom tornyával.
A torony inog, hajlik, de áll. Ügyes világítással diszkrét, de hatásos jele, jelképe a megújulásnak.
6.3.4. Parkolás
A jelenlegi telken belül a Magtár utca felõl 6 db parkolót, a magtár északnyugati oldalán 15
hagyományos és 2 db mozgássérült parkolót lehet elhelyezni. A telek elõtti közterület a Szent István
király út felõl további 18 hagyományos és 1 mozgássérült parkoló kialakítása lehetséges a közterület
rendezése folytán. Ebbõl az alkalomból az épület elõtt futó járda kiszélesítésére is lehetõség nyílik,
valamint kialakítható egy ideiglenes buszparkoló, a látogatók fel és leszállásának biztosítására.
További parkolókat a Fehérló Mûvelõdési ház mögötti telken (2440/32) lehet kialakítani, sûrûbb telepítés
esetén 33 db-ot, lazább telepítés esetén is min. 26 db-ot. Ezt a parkolót a mûvelõdési ház látogatóival
közösen használhatják a létesítmény látogatói.
Lásd még Mellékletek: Parkolómérleg
6.3.5. Alkalmazott anyagok, jellemzõ szerkezetek
A meglévõ épületrész átalakításánál elsõsorban az épület markáns szerkezeteit, eredeti
anyaghasználatát kell hangsúlyozni. Elérhetõ ez oly módon, hogy minden egyéb, a térbe bekerülõ
anyag nagyon visszafogott, monokróm hatású. Egyébként sem sok elem kerül be a térbe: mellvédek,
minimális, paravánszerû válaszfal, a bolt és a büfé elválasztó szerkezetei. Ezek az elemek vagy
transzparens anyagokból, enyhén savmart felületû üvegbõl tervezettek, vagy tömör tárgyként, színes
felülettel állnak a térbe, kontrasztott alkotva a meglévõ szerkezetek anyagaival.
A padlóburkolat linóleum vagy PVC burkolat, lehetõség szerint az épület eredeti funkciójára emlékeztetõ
mintázattal.
A volt magtárba helyezett belsõ lépcsõk önálló elemek, fényes színes tartófalak közé rögzített
egyeneskarú lépcsõk, amelyek egymáshoz képest eltolva kötik össze a szinteket a nagy áttöréseknél.
A hengerek közötti fõlépcsõ acél szerkezetû. Célunk az volt, hogy lebegése, könnyedsége, áttörtsége
minél szabadabb kilátást engedjen az épületbõl.
Igazi színt a terekbe a kiállítási anyag installációi, az eszközök világa visz majd.
Az új bõvítmény anyaghasználata szintén visszafogott. A burkolatok szintjén: falburkolatoknál
jellemzõen a fa dominál oly módon, hogy a hengerek geometriája, identitása kívülrõl-belülrõl a
legjobban érvényesüljön, külön magyarázat nélkül érthetõ legyen. Egyébként festett vakolt és
csempézett felülettek találkozunk.
Az épületátalakítás és bõvítés szerkezeti anyagairól a szerkezeti leírás tartalmaz adatokat.

Épületszerkezeti beavatkozások, épületfizika:
A meglévõ épület legnagyobb mûszaki gondja az alulról jövõ talajnedvesség megszüntetése. Ez a
padlószerkezeteknél ugyan egyszerûnek látszik, de a padlók leszigetelése csak abban az esetben
megengedett, ha a falak szigetelése is megoldott. Ellenkezõ esetben csak a falakba szorítjuk a
nedvességet. Ez történt, amikor a földszinti tereket lebetonozták. (300 éve ezt bizonyára nem tették!) A
nedvesség a falakba szorult. Következõ lépcsõben elõtét falszigetelésekkel, illetve elõtétfalazással
akarták elkerülni a nedvesedést, amivel azt csak még feljebb szorították: ma már a nedvesedés közel
eléri a földszint feletti födémgerendák befalazott végit, melyek menthetetlen károsodást szenvednek.
(korhadás, gombásodás). A falak szigetelése ugyan drága beavatkozás, de nincs esély megkerülni a
megoldást. A pontos technológia a részletes tervezés és vizsgálatok után határozható meg.
Az épület külsõ falazatai roppant vastagnak tûnnek (földszinten azok is), ugyanakkor az emeleti
szinteken (de lejjebb sem) nem felelnek meg a korszerû energetikai szabványoknak. A falakat ennek
ellenére sem szabad külsõ (de fõleg nem belsõ) utólagos hõszigeteléssel ellátni. A most beépítendõ
szerkezetekkel (pl ajtók, ablakok) ehhez a megfelelõsségi szinthez kell igazodni. Tehát nem javasolt
extra jó hõszigetelésû nyílászárók beépítése, mert ezzel ugyan olyan károkat okoznánk, mint ellenkezõ
esetben.
Épületgépészeti koncepció:
Érdekes feladat egy közel 300 éves magtár épületébe korszerû, mai XXI. századi belsõt varázsolni.
Ennek talán legkényesebb része az épületgépészet, mely eredetileg nyilvánvalóan teljesen hiányzott az
épület felszereltségébõl. Azaz mégsem. A gabonaszállítási-elosztási technológia a maga felvonóival,
emelõcsigáival, gépházával, surrantóival nemhogy tönkretették a tereket (hisz ezek nélkül nem lett
volna magtár a magtár), hanem ma már, mint kiállítási tárgy, érdekesség mutatjuk be ezeket. A most
bekerülõ épületgépészeti berendezéseknél épp ily õszintén, de precízen tervezetten kell viselkedni.
A legtöbb épületgépészeti berendezést (kommersz módon) kívánó tereket egyetlen csoportba lehet
szervezni, a bõvítés egyik hengerébe, valamint a bõvítmény alatt kialakított pinceszintbe.
A régi épület tereibe helyezett rendszerek pedig érdekesen, bemutathatóan építendõk meg. (fûtés,
tüzoltórendszer, szellõzés) A földszinten az épület két végét a két szellõzõgépház lakja be, ahonnan az
épület négy sarkában indulnak fel a felsõbb szinteket ellátó vezetékek. A magtár terébe szövetszerû, a
lisztes-, illetve gabonászsákokra emlékeztetõ befújórendszeren jut el a friss levegõ a födémek alatt.
(lásd még 6.6 épületgépészeti leírás). A füstelszívás is az épület két végében történik szintenként (lásd
még 7. Tûzvédelmi mûszaki leírás).
Az épület melegvízellátását és részbeni fûtését napkollektorokra lehet bízni, melyek az egyik henger
tetején helyezkednek el, de a belsõ térben bemutatható, hogy az épület energetikai „töltöttsége” milyen
szinten áll. A fûtés hõszivattyús rendszerrel szintén környezetbarát módon megoldható. Ebben az
esetben nincs szükség az épületet városi gázhálózatra kapcsolni, viszont ki lehet iktatni a hûtés
klímaszekrényes megoldásait is.

6.3.6.

ÉPÜLETSZERKEZETEK

6.3.6.1.

Általános épületszerkezetek

Bontási munkák
A telken a magtár épülete mellett található egy földszintes, magastetõs, hullámpala fedésû tégla
raktárépület, amely teljesen bontásra kerül.
Ugyancsak bontandó az épület mellett található udvar betonburkolata, valamint a
téglapilléres,vasrácsos kerítés kapustul.
A magtár épülete: bontásra kerül a fõbejárat elõlépcsõje, a pince lejárata, a közbülsõ deszka
födémek, a földszinti beton padló és aljzat (lásd még szigetelések), az északkeleti homlokzaton
található két db szélsõ lemezajtó és a hozzájuk vezetõ lépcsõk. Továbbá a héjazat (lásd még
tetõk). Ezen kívül a meglévõ falszerkezetben új áttöréseket kell bontani a létesülõ nyaktagnál,
valamint a menekülõlépcsõkhöz vezetõ ajtóknál és a szellõzõk helyén a földszinten. Az
északkeleti homlokzat tengelyében található ajtót átkerül néhány ablaktengellyel arrébb, ez
szintén bontással jár.
Földmunkák
Földmunkák gépi és kézi erõvel III-ad osztályú talajban készülnek. Ezek: humuszfejtés,
alaptest készítéséhez és pinceszinthez munkaárok kiemelés. Az új pince alatt talajcsere javasolt
a kiviteli terv szerinti mértékben.
A lefejtett humusz a területen deponálandó, finom-tereprendezéskor visszatöltendõ.
Alapozás, pincei szerkezetek:
A meglévõ épület részben alápincézett. A pince tégla falazattal, dongaboltozattal rendelkezik,
padlója homokterítéssel lett kialakítva. Az alápincézetlen épületrészek sávalapozással
készültek.
Tervezett alapozás: síkalapozás méretezett lemez és sávalapokkal. A sávalapok csömöszölt
betonból készülnek a teraszok és az elõlépcsõk alatt. A menekülõlépcsõ alapozása 1,20 m
sávalap, amelyen egy 30 cm-eres vasbeton lemez található a talaj síkja alatt 5 cm-rel. Az
aljzatbetonba mindenhol hálós vasalás kerül.
Az új, teljes alapterületén alápincézett épületrész, 40 cm vastag lemezalapozással készül, a
pincefalak 20 cm vastag monolit vasbetonból lesznek kialakítva.
A magtár épületnek az új pince melletti szakaszán a meglévõ alapok süllyesztése szükséges a
tervezett pince alapjának a szintjéig. (lásd még tartószerkezeti mûleírás).
Felmenõ szerkezetek:
A meglévõ épület feltárások alapján vegyes falazattal rendelkezik, mely a földszinten 125-101
cm, vastagsága szintenként csökkenõ. Az épület hosszfalas rendszerû, hossztengelyében fa
oszlopsoron mestergerenda húzódik, amelyen fiókgerendák fekszenek. A fapillérek távolsága
3,77 és 4,27 m között változik. A traktusszélesség 4,67 és 4,70 m a földszintem, amely fölfelé
növekszik a homlokzati falak keskenyedésének mértékében. A fiókgerenhdákra táblás
faburkolat kerül 4 cm vastagságban, amely a szerkezet merevségét is biztosítja.
Az új épületrészek 20 cm vastag monolit vasbeton falakkal, és szintén 20 cm vastag, monolit,
alul-felül sík vasbeton födémekkel készülnek, kivéve a földszint feletti födémet, amely a lelátó,
ill. az elõlépcsõ hordása miatt 25 cm vastag, valamint az elõadó feletti födémet, amely a nagy
fesztávolság miatt 35 cm. Az elõadót befogadó vasbetonhenger belsõátmérõje 6,35 m, a
pincében a középpontban 50 cm átmérõjû vasbeton oszlop támasztja alá. A szociális
helyiségeket magába foglaló tömeg födémjei többtámaszú, két irányban teherhordó szerkezetként
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méretezettek. Két darab 20x30cm pillér osztja fel a 8,86 m belméretet 2,00-5,51-0,75 m-es valamint
4,65- 4,01m-es fesztávokra.
A nyaktag a hengerek vasbeton falára valamint 4 db 20 cm átmérõjû vasbeton pillérre
támaszkodik, a födémek széle konzolosan túlnyúlik a pilléreken. Pillértengelyek távolsága 3,82
m és 3,50 m. A lemez konzolja 80 cm.
A bõvítmény négyzet alakú tömege és az õt körülvevõ hengerpalást faburkolata közé az elsõ és
a második szinten egy-egy körszelet alakú taposórács erkély készül horganyzott acélból.
Magastetõ:
A meglévõ épület kétszintes padlástérrel rendelkezik, ácsolt, feszítõmûves fedélszerkezettel. A
szaruzatra a néhány évvel korábbi felújítás során vízzáró fólia került, a cseréplécezés alá. A
fedés hódfarkú cseréppel készült.
A padlástér beépítésre kerül, rétegrendjét ennek megfelelõen kell átalakítani, melynek során a
meglévõ, jó állapotban lévõ cserépfedés, illetve a cseréplécek újra felhasználhatóak.
A fedés a szaruzatig vissza kell bontani, a jelenleg meglévõ tetõfóliát el kell távolítani.
A szaruzat teljes keresztmetszetében táblás, nem roskadó, ásványi szálas hõszigetelést kell
elhelyezni. Erre külsõ oldalon egy réteg különösen alacsony páradiffúziós ellenállású alátétfólia
kerül, mely a tetõ beázásmentességét biztosítja. A tetõ kiszellõztetése érdekében 8 cm ellenléc
kerül elhelyezésre, melyre a meglévõ cseréplécek és a fedés állapotuktól függõen
visszakerülhet.
A belsõ oldalon párazáró fólia elhelyezése szükséges, a szaruzat alsó síkjában. A fóliát a
csatlakozó dúcokra cca. 4 cm szélességben ki kell hajtani, ott szorítósínnel megfogni, és
tartósan rugalmas tömítéssel tömíteni.
A párazáró rétegen belül további 4 cm hõszigetelés elhelyezése szükséges, ellenlécek között,
mely egyben a belsõ gépészeti szerelõréteget is adja. Erre két réteg gipszkarton burkolat kerül,
építészeti koncepció szerinti felületképzéssel.
Lépcsõszerkezetek
A kiállítótérben a belsõ közlekedést egykarú két pofafalra terhelõ 1,20 m széles lépcsõk
biztosítják. A pofafalak a fiókgerendákra merõlegesen futnak, így a terhelést egyenletesen
osztják el. (viszonyszám: 30/16,1 és 30/16,7)
A bõvítményben található fõlépcsõ kétkarú, akadálymentes és menekülésre alkalmas is egyben.
Földszintrõl induló karja vasbeton, a többi acél a födémek szélére függesztve. A lépcsõfokok
kibetonozott acél tálcák, amelyek megengedik a kert felé a kilátást. (viszonyszám: 31/14,9 és
31/14,5, karszélesség 1,65 m)
A pincébe levezetõ lépcsõ egy hengerszeletbe került. Kétkarú vasbeton lépcsõ,
lemezvastagsága 15 cm. (viszonyszám: 27/17,2 , karszélesség 80 cm)
Az épület két végére két menekülõlépcsõt terveztünk, amelyek csak a 2. emeletig tartanak.
Ezek szerkezete acél. (viszonyszám: 31/14,9 és 31/14,5, karszélesség 1,65 m)
A második padlásszinten található eredeti gabonaliftet és elosztó rendszert bemutató kiállítást
csak egy fa hágcsón keresztül lehet megközelíteni.
A földszinti füstelvezetõ gépekhez az elsõ emeleti helyiségbõl a homlokzati falra rögzített acél
hágcsón lehet leereszkedni.
(lásd még tartószerkezeti mûszaki leíás)
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Az elõlépcsõ (viszonyszám: 31/14,6 és 31/14,5 karszélesség 1,50 cm) és párja, a 5% lejtésû
akadálymentes rámpa fedetten, acél szerkezetû részben üveggel fedett elõtetõ alatt fagyálló,
csúszásmentes kõburkolattal, a korlátok mázolt acél szerkezettel, fa fogódzókkal az elõírások
szerint készül.
A magtár épületébe kerülõ felvonó akadálymentes. Aknája üveg acél szerkezet. A lift fülke
falai részben szintén üvegbõl készülnek.
(lásd még Felvonó terve)
Válaszfalak
A belsõ válaszfalak Porotherm 10-es válaszfallapokból készülnek. Ahol szükséges szerelõfal
kialakítása ott 5 cm-es Ytong fal, vagy két réteg gipszkarton szerelt fal készül.
A földszinti gépészeti helyiségek határoló szerkezeteit (födém és falak) 8 cm vastag vasbeton
falakból terveztük.
Külsõ nyílászárók:
A homlokzatra fa szerkezetû, kettõs, hõszigetelõ üvegezéssel ellátott (k=1,1 W/m2K)
nyílászárók kerülnek. A nyílászárók faanyaga vörösfenyõ, felületük mázolt. A kiállítótérbe a
tûz esetén a frisslevegõ bevezetés a nyaktag melletti nyílászárók motoros mûködtetésével
valósul meg.
A gépészeti terek homlokzati felületein a beszívás/kifúvás biztosítására fém lamellás zsaluk
kerülnek elhelyezésre.
A nyílászárók a meglévõ épületnél a kávás kialakítás által meghatározott helyre, az új
épületrészeken a teherhordó fal külsõ síkjára kerülnek. A hõszigetelést a nyílászárók tokjára rá
kell vezetni.
Az összekötõ épületrész térelhatárolása lizénás rendszerû függönyfallal készül. A függönyfal
elõtt fix, fém lamellás árnyékoló kerül kialakításra.
Az új épület lapostetõjének egy részén ferde felületû felülvilágítók kerülnek elhelyezésre,
szintén lizénás kialakításban.
Belsõ nyílászárók
A belsõ nyílászárók alapvetõen acél tokkal készülnek, különös tekintettel a vizes helyiségekre.
Az ajtószárnyak anyaga körüreges faforgácslap élkeményfás szegéssel, laminált, vagy porszórt
felülettel. Meghatározott helyeken a tûzvédelmi elõrírásoknak megfelelõ tûzállósági értékkel.
(lásd még Tûzvédelmi mûszaki leírás).
Bádogos szerkezetek:
Az ablakpárkányok, a lapostetõk attikafedése, illetve a magastetõ eresz- és oromszegély
lefedése 0,7 mm vastag titáncink lemezbõl készül. Az attikalefedések kétvízorros kialakításúak.
A magastetõn a felülvilágítókat rendszersaját beépítõ kerettel kell ellátni, mely szintén titáncink
lemezbõl készül. Az ereszcsatorna és ejtõcsõ titáncink lemezbõl készül.
Az összekötõ nyaktag PVC szigetelésû lapostetõjének pereme mentén fóliabádog
cseppentõszegélyt kerül elhelyezésre, a vízelvezetés titáncink ereszcsatornával és ejtõcsövekkel
történik.
A lapos- és magastetõ csatlakozása mentén fóliabádog és titáncink szegély kialakítása
szükséges.
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Az új épületrész pincei szellõzõgépházai mellett elhelyezett szellõzõ udvarok felett acéllemez
lefedés készül, méretezett acélváz tartószerkezettel.
Padlóburkolatok
A kiállítótér és a közlekedõk, és az egyéb közönségforgalmi terekben, a vizes helyiségeket
leszámítva félmeleg, linóleum burkolat készül.
A vizes helyiségekben, gépészeti terekben, raktárakban, mûhelyekben valamint a pincébe
vezetõ lépcsõn és az ott található helyiségekben hideg, porcelánkerámia (GRES) burkolat
kerül, szükség szerint használati víz elleni szigeteléssel.
Az irodahelyiségek meleg, szõnyegpadlós kivitelben készülnek.
A kiállítás szintjeit összekötõ belsõ lépcsõk anyaga fa.
A fõlépcsõház acéllépcsõjének járófelületét a közlekedõterek burkolatával megegyezõ
linóleumból terveztük.
A menekülõlépcsõk burkolata terv szerint csúszásmentes mûgyanta, de a kiviteli terv során
megvizsgálandó a dombor acéllemez lehetõsége.
A meglévõ épület pincéjében a meglévõ homokba élére rakott kisméretû tégla burkolat kerül.
Álmennyezetek
A régi épületben csak a raktárakban és a vizes helyiségekben (büfé, bolt) készül monolit
gipszkarton álmennyezet.
A bõvítmény négyzet alakú tömbjében a vizes helyiségek egy részében, a kiszolgáló terekben
és a közlekedõkben 35 cm magas, egyéb helyiségekben 3 cm magas, a villanyszerelést biztosító
monolit gipszkarton álmennyezet készül, vizes helyiségekben impregnált anyagból.
Az elõadó felett a gépészeti vezetékek elhelyezésére 1,00 m magas szintén monolit gipszkarton
álmennyezetet terveztünk.
A nyaktag közlekedõiben 3 cm szárazon szerelt mennyezetfûtés készül.
Belsõ falburkolatok
A vizes helyiségekben, öltözõkben az oldalfalakon álmennyezetig vagy mennyezetig, a
konyhákban az alsó-felsõ pult közötti 60 cm-es sávban csempeburkolat készül. A falburkolatok
pozitív sarkokon alumínium élvédõvel, negatív sarkokon szilikon tömítéssel készülnek.
A bõvítmény külsõ faburkolata befordul a belsõ térbe is.
Külsõ falburkolatok:
A meglévõ épület jelenlegi vakolata eltávolításra kerül. A lábazat átszellõztetett, szerelt módon
kerül
kialakításra.
A
lábazati
zóna
felett
cca. 2-2,5 m magasságig WTA minõsítésû felújító vakolatot kell felhordani. A lizénák simított,
a többi falfelület fröcskölt textúrával készül.
A hengerek függõleges, nyílt hézagos faburkolattal készülnek, melyet gyárilag két réteg
vékonylazúrral
kell
kezelni,
a
furatok
elkészítése
után.
A
burkolat
vízszintesen 60-70 cm-enként elhelyezett, rozsdamentes acél sínes hátszerkezettel készül.
A sínek az elõadót magába foglaló hengernél a vasbeton falhoz pontonkénti megfogással
kerülnek rögzítésre, a vonalmenti hõhidak elkerülése érdekében.
A szociális helyiségeket befogadó épületrész hengerpalástjának egy része a vasbeton
hátszerkezettõl különálló, acél tartószerkezettel készül, melyhez szintén fentiekkel megegyezõ,
vízszintes acél sínekhez rögzítve készül el a faburkolat.
A faburkolat mögött a lábazatképzés kérgesített extrudált polisztirol habbal készül.
Hõszigetelések:
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Az új épületrészek homlokzati falain 12 cm ásványi szálas hõszigetelés kerül elhelyezésre. A
nyílthézagos burkolat mögött csak UV álló, fóliakasírozással ellátott hõszigetelés
alkalmazható, toldásait átlapolással kell kialakítani.
Talajban lévõ szerkezeteknél, illetve a lábazati szakaszokon - a rendezett terepszinttõl legalább
30 cm magasságig - 12 cm extrudált polisztirol hab hõszigetelés elhelyezése szükséges, mely a
hengerek lábazati zónájában kérgesített változatban kerül elhelyezésre.
A fordított rétegrendû, bitumenes szigetelésû lapostetõkön szintén extrudált polisztirol hab
hõszigetelés kerül elhelyezésre, 16 cm vastagságban. Az összekötõ nyaktag egyenes
rétegrendû lapostetõjén 16 cm vastag expandált polisztirol hab hõszigetelés készül.
A magastetõben a szaruzat teljes keresztmetszetében (15 cm), illetve a belsõ oldalon további 4
cm, táblás, nem roskadó, ásványi szálas hõszigetelés kerül elhelyezésre.
Hangszigetelések:
A kopogó hangok elkerülése érdekében az épületben úsztatott padlók kerülnek kialakításra,
legalább 2 cm ásványi szálas úsztatóréteg elhelyezésével. Az új épületrészek padlóiban legalább
5 cm úsztatott aljzatbeton, a meglévõ épületrészben 2,8 cm szárazestrich készül. A peremek
mentén legalább 1 cm ásványi szálas peremdilatáció kerül elhelyezésre.
A magtár földszinti szellõzõgépházainak belsõ oldali határoló falai a megfelelõ léghanggátlás
érdekében az alábbiak szerint lesznek kialakítva:
8 cm
hangelnyelõ ásványi szálas hõszigetelés, terpesztett acélhálóval
8 cm
vasbeton fal
5 cm
vázszerkezet
2 rtg
gipszkarton burkolat
2 rtg
glettelés
2 rtg
diszperziós festés
6.3.6.2.
6.3.6.2.1.

Vízszigeteléshez kapcsolódó szerkezetek
A talajban lévõ szerkezetek nedvességhatások elleni védelme

Az épület alapozása és a talajban lévõ szerkezeteinek nedvesség elleni védelme csak
együttesen határozható meg valamennyi feltételt és adottságot mérlegelve (építészet,
tartószerkezetek, alapozás, talajmechanika-hidrogeológia).
Az épület enyhén lejtõs terepen található, részben alápincézett. A terepszint alatt gépészeti
helyiségek, és raktárak kerülnek kialakításra.
Az épület talajban lévõ szerkezeteit fentiek és a talajmechanikai szakvélemény alapján
talajnedvesség ellen kell védeni.
6.3.6.2.1.1. A nedvesség elleni védelem követelményrendszere
A pinceszintre kerülõ helyiségek rendeltetésétõl függõen
követelményeket lehet megkülönböztetni:
-

különbözõ

szárazsági

Teljes szárazság ( porszárazság ):
Ilyen követelmény esetében a szerkezeteken nedvesség átszivárgása nem engedhetõ
meg.
A huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségeknél minden esetben a
porszárazság az elõírt követelmény.
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-

Viszonylagos szárazság:
Ilyen követelmény esetében megengedhetõ a szerkezeteken annyi nedvesség
átszivárgása, amennyi ezzel azonos idõ alatt elpárolog, de a belsõ tér légállapotjellemzõit nem változtatja meg.

A talajban lévõ szigetelések szerepe kettõs: egyrészt biztosítják a belsõ terek megfelelõ
szárazsági igényét, másrészt védik a teherhordó-térelhatároló szerkezeteket is a támadó
nedvességtõl. Természetesen e feladatokat az építéskor, az épületszerkezetek külsõ oldalán
kialakított szigetelések látják el a leghatásosabban.
A szigetelések létesítésénél alapvetõ szempont, hogy ezek élettartama azonos legyen az épület
élettartamával, hiszen nem hozzáférhetõ, nem javítható szerkezetekrõl van szó.
Valamennyi szigetelésre igaz, hogy folyamatos vonalvezetéssel kell kialakítani, de az egyes
szakaszokon eltérõ technológiák alkalmazása is lehetséges, amennyiben ezek egymással
egyenértékûek, és toldásuk, átmenetük szintén azonos teljesítõképességû.
A tervezés során tehát a
vízszintes padlószigetelés,
a vízszintes falszigetelés,
a függõleges falszigetelés, és
a lábazatszigetelés folyamatos és egyenértékû kialakítása szükséges.
6.3.6.2.1.2.

Talaj és talajvíz adottságok

A talajmechanikai szakvéleményt a Geoszféra Kft. készítette. A szakvélemény az alábbi
adatokat tartalmazza:
„A valaha észlelt legnagyobb vízszint a 117 törzsszámú kút esetén 117,65 mBf (1965.06.14.)
A
fentibõl
képezhetõ
mértékadó
talajvízszint
Tm(117kút)=118,15 mBf. ~ 118,20 mBf. A víz a beton és vasbeton szerkezetekre nem
agresszív hatású.”
Az épület földszinti padlószintje 121,71 mBf, , a pincepadló ehhez képest 3,48 m-rel található
alacsonyabban.
6.3.6.2.1.3.

A rendeltetésbõl eredõ követelmények

Az új épületrészek pinceszintjén elhelyezkedõ helyiségek (gépészet, tárolók) huzamosabb
emberi tartózkodásra nem szolgálnak, ennek ellenére, az elvárt igényeket figyelembe véve,
célszerû teljes szárazság biztosítása.
Az adott épület talajszinti nedvességokozók elleni szigetelés megválasztásánál az alábbi egyéb
szempontok is mérlegelésre kerültek:
- a betervezett és megvalósítandó védelemnek egyaránt biztosítani kell a bels• terek és
a szerkezetek nedvesség elleni védelmét, tehát külsõ oldali szigetelést kell választani;
- a
nedvességhatások
elleni
védelmet
biztosító
szerkezetek
(szigetelések) hosszú távon, esetleges változások (süllyedések, repedések,
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vízszintmozgás, stb.) esetén is nagy biztonsággal feleljenek meg az elvárásoknak,
ezért hajlati toldás nélküli, szigetelést tartó falra készített szigetelést választottunk.
A meglévõ épület pinceszintjén - az árvizek miatt - csak teknõszigeteléssel, és ezen belül, a
talajvíz
hidrosztatikai
nyomására
méretezett
ellenszerkezettel
( pl. vasbeton padlólemezzel és bélésfalakkal ) lehetne megfelelõ védelmet nyújtani. Ez jelentõs
méretveszteséggel jár, illetve nagy költséggel lehetne megvalósítani, ami a pincék kis
alapterületére való tekintettel, nem lenne gazdaságos.
Fentiek miatt a pinceszintet a jelenlegi mûszaki állapotában javasolt tovább hasznosítani. Az
árvizek idõpontja és mértéke elõre meghatározható, így ismert lehet a vízbetörés is, melyet
megelõzõen a pince kiüríthetõ.
A kapcsolódó felmenõ szerkezetek szigetelését a felette lévõ terek teljes szárazságának
biztosításának figyelembevételével kell megoldani.
6.3.6.2.1.4.

Meglévõ épületrész talajban lévõ szerkezeteinek javasolt szigetelése

Fentiek alapján a pince méretét és szerkezeteit figyelembe véve utólagos szigetelés nem készül.
A felmenõ szerkezetek védelmére a szélsõ fõfalakban a födém alatt vízszintes vízzár
kialakítása szükséges, mely belsõ oldali injektálással kerülhet kialakításra.
A pincei helyiségek száraz idõszakban nedvességre nem érzékeny anyagok tárolására
használhatóak.
A meglévõ földszinti padló bontásra kerül. Helyén vasalt aljzaton kialakított, 1 réteg
modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni vízszintes padlószigetelés, majd
úsztatott ipari padló kerül kialakításra.
A szigetelés folytonossága érdekében a teljes padlószerkezetet a meglévõ pince felett is át kell
vezetni.
A szélsõ fõfalak mellett, azokkal párhuzamosan padlócsatorna kerül kialakításra, a vízszintes
padlószigetelést ez alatt a falig tovább kell vezetni.
A szélsõ falakban vízszintes vízzárat kell kialakítani úgy, hogy az a külsõ terepszint közelébe
essen. A vízszintes padlószigetelést a vízzárhoz csatlakoztatni kell, legalább 15 cm-es átfedés
kialakításával.
A lábazati falakat külsõ oldalon a terepszint felett cca. 2-2,5 m magasságig, belsõ oldalon az
észlelt nedvesedések felett cca. 1 m magasságig WTA minõsítésû, légpórusos felújító
vakolattal kell ellátni. A lábazat átszellõztetett módon kialakított, szerelt szerkezetû.
6.3.6.2.1.5.

Új épületrész talajban lévõ szerkezeteinek javasolt szigetelése

A terepszint alatti szerkezeteket talajnedvesség elleni védelemmel kell ellátni.
A szerkezetvédelem, valamint a belsõ terek teljes szárazságának biztosítása érdekében a
mértékadó talajvízszint magasságáig teknõszigetelés készül két réteg modifikált bitumenes
vastaglemezbõl, e felett pedig egy réteg modifikált bitumenes vastaglemez külsõ oldali
szigetelés készül.
MOSONMAGYARÓVÁR, FUTURA MÛEMLÉK RAKTÁR BÕVÍTÉS
ÉPÜLETSZERKEZETI FEJEZET

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉI TERV
-7-

A teknõszigetelés aljzata vízszintes felületen vasalt beton, függõleges felületen vasalt beton
vagy zsalukõ szigeteléstartó fal, melyet cca. 1,5 méterenként erõsítõ pillérekkel kell kialakítani.
A szigeteléstartó falat cementhabarcs simítással kell ellátni, ezután kerülhet rá a két réteg
bitumenes lemez szigetelés. A belsõ terek hõszigetelésére, illetve a szigetelés védelmére 12 cm
vastag extrudált polisztirol hab hõszigetelést kell elhelyezni. A hõszigetelés után csúsztatóréteg
elhelyezésével készülhet a vasbeton pincefal.
A szigeteléstartó fal tetejére kifordított bitumenes lemezhez kell toldani a külsõ oldali, egy
réteg bitumenes lemez szigetelést, melyet lábazatszigetelésként a mindenkori rendezett
terepszint fölé 30 cm-rel fel kell vezetni.
A külsõ oldali szigetelés védelmére, valamint a földszinti belsõ terek hõszigetelésére 12 cm
extrudált polisztirol habot kell elhelyezni.
6.3.6.2.2.

Csapadékvíz elleni szigetelések

Az új épületrészek lapostetõs kialakításban készülnek, üzemszerûen nem járható
tetõfelületekkel. A földszinten, az épületkontúron túlnyúló pincefödémeken járható lapostetõ
kerül kialakításra.
A hengerek tetején attikafallal körülvett, kavicsleterheléses, belsõ vízelvezetéssel kialakított
tetõ, míg az összekötõ nyaktag tetején, szintén kavicsleterheléssel, de külsõ vízelvezetéssel
kialakított tetõ készül.
A tetõszerkezetnél általánosan igaz, hogy a kivitelezési munkák elõrehaladtával az épületet a
csapadékvíz hatásától minél hamarabb célszerû megvédeni, ezért olyan rétegrend kialakítása
javasolt, mely az ideiglenes csapadékvíz szigetelés szerepét is ellátja, és a késõbbiekben
megfelel a fent felsorolt elvárásoknak.
A „Tetõszigetelések tervezési és kivitelezési irányelvei” ( Épületszigetelõk, Tetõfedõk és
Bádogosok Magyarországi Szövetsége 2000 ) értelmében a csapadékvíz elleni szigetelések az
egyes tetõkön az alábbi besorolás alá esnek:
A járható, hasznosított tetõk fokozott mechanikai és mérsékelt hõterhelésû hatásoknak
kitett, azaz „I.B”, míg a szintén üzemszerûen nem járható, leterheléssel rögzített tetõk
mérsékelt mechanikai, és mérsékelt hõterhelésû hatásoknak kitett, azaz „2.B” besorolásúak.
6.3.6.2.2.1.

Hengerek zárófödémének szigetelése

A lapostetõ födémszerkezete 20, illetve 35 cm monolit vasbeton födém.
A tetõk fordított rétegrendû, bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigeteléssel, belsõ
vízelvezetéssel kerülnek kialakításra.
A szigetelés aljzata 2% lejtéssel kialakított kavicsbeton lejtésadó réteg.
Aljzatkellõsítésként hideg bitumenmáz alapozás készül, melyre két réteg, az aljzathoz és
egymáshoz teljes felületen lángolvasztással rögzített, poliészter fátyol betétes, modifikált
bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés készül.
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Az alsó réteg alkalmas lehet a csapadékvíz elleni ideiglenes védelem megvalósítására, majd a
szükséges javításokat követõen a szigetelés alsó rétegeként.
A szigetelésre 16 cm extrudált polisztirol hab hõszigetelés, geotextília szûrõréteg, és mosott
kavics leterhelõ réteg kerül.
A tetõ víztelenítése egytölcséres, szorítóperemes víznyelõkkel történik. Az víznyelõkhöz
rozsdamentes acél szorítóperemmel csatlakozik a szigetelés. A víznyelõket típus szerinti
lombkosárral kell ellátni. A szigetelés a víznyelõk felé pontralejtéssel készül.
A lábazatszigetelés rétegenként megegyezik a vízszintes felületen elhelyezett csapadékvíz elleni
szigeteléssel. A lábazatszigetelést a burkolati rétegek fölé legalább 30 cm-rel fel kell vezetni,
felsõ élük mentén a függõleges felületen mechanikai rögzítéssel kell lecsúszás ellen biztosítani.
A lábazatszigetelés fordított rétegrendben történik, a szigetelés védelmére az extrudált
polisztirol hab lábazati hõszigetelés szolgál.
A tetõfelületen található felülvilágítók kiemelt lábazattal készülnek, lábazatuk kialakítása
fentiek szerint történik. A szigetelést a nyílászáró szerkezethez felületfolytonos módon
csatlakoztatni kell.
6.3.6.2.2.2.

Összekötõ nyaktag csapadékvíz elleni szigetelése

A nyaktag födéme általános felületen vasbetonból készül, a meglévõ épület magastetõ
csatlakozása mentén azonban ácsolt szerkezetként kerül kialakításra.
A csapadékvíz szigetelés egyenes rétegrenddel, lágyított PVC lemez szigeteléssel kerül
kialakításra.
A lejtést a födém felsõ síkja, vagy azon külön kavicsbeton lejtésadó réteg adja, általános
felületen 2% lejtésben kialakítva. Az ácsolt födémszerkezet felett a lejtést ékbevágott
staflivázzal, vagy eltérõ magasságú szelemenezéssel lehet kialakítani. A párazáró réteg aljzata
ezen a szakaszon rétegelt lemez, vagy acél trapézlemez lehet.
A párazárás alufólia betétes öntapadó bitumenes lemezzel készüljön. A lemezek átfedéseit,
toldásait pára- és légzáró módon össze kell ragasztani. A páravédelmi réteget falakra,
felépítmények lábazatára legalább a hõszigetelés magasságáig fel kell hajtani, és le kell zárni, az
áttörésekhez párazáró módon kell csatlakoztatni.
A tetõre 16 cm expandált polisztirol hab hõszigetelés kerül. A hõszigetelést gyári
konszignáció alapján kell fektetni; az átmenõ hõhidak elkerülése érdekében több rétegbõl kell
készíteni.
A lágyított PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés és az expandált polisztirolhab hõszigetelés
közé a két anyag összeférhetetlensége miatt mûanyag fátyol elválasztó réteg beépítése
szükséges.
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A csapadékvíz elleni szigetelést legalább 1,5 mm vastag, üvegszövet betétes, lágyított PVC
lemez adja. A szigetelésre mosott kavics leterhelõ réteg kerül.
A tetõ vízelvezetése a pereme mentén kialakított négyszög szelvényû függõeresz csatornával
készül. A szigetelést a peremek mentén fóliabádog cseppentõre kell kivezetni. A szigetelés az
eresz felé vonalralejtéssel készül.
A kavics leterhelés lecsúszás elleni megfogása érdekében az ereszek mentén a fóliabádog
szegélyhez hegesztett, attól 1 cm magas talpakkal eltartott acél perem kialakítása szükséges.
A melegtetõk külsõ vízelvezetése csak fûtött módon történhet, ezért az ereszt és
ejtõcsöveit teljes hosszon fûtéssel kell ellátni!
6.3.6.2.2.3.
szigetelése

Földszinti garázsfödémek, és emeleti terasztetõ csapadékvíz elleni

A garázsfödémek fordított rétegrendben, két réteg bitumenes lemez csapadékvíz szigeteléssel
készülnek, a 6.3.6.2.2.1. pont szerinti kialakításban. A szigetelést a tetõ szabad szélein a
függõleges talajnedvesség elleni szigeteléssel felületfolytonosítani kell.
A szigetelésre 16 cm extrudált polisztirol hab hõszigetelés, geotextília szûrõréteg, és legalább 3
cm éles szemû zúzalékba ágyazott térkõ burkolat kerül.
A garázsfödém vízelvezetése a szabad peremek mentén történik, a szigetelés aljzatát
vonalralejtéssel kell kialakítani. A víz gyorsabb elvezetése érdekében a peremek mentén mosott
kavics sávot, benne geotextíliával körbetekert perforált dréncsövet kell elhelyezni, melyet
csatornába kötve, vagy szikkasztással kell vízteleníteni.
Az emeleti terasztetõ víztelenítése belsõ vízelvezetéssel, 6.3.6.2.2.1. pont szerinti kialakításban
történik. A rétegrendi vastagságok figyelembe vételével a födém süllyesztése szükséges.
6.3.6.2.3.

Üzemi-használati víz elleni szigetelések

Az épületben lévõ vizes helyiségek nedvesség elleni védelmét részben a használat intenzitása
határozza meg, részben az egymás felett elhelyezkedõ helyiségek funkciója, védelmi igénye.
Elõzõekbõl következõen az alábbi megoldások adódnak.
a.

Elsõ védelmi fokozat

Az egymás felett elhelyezkedõ, összefolyó nélküli vizesblokkokban külön vízszigetelés
nem készül, a függõleges és a vízszintes felületen a kerámia lapburkolat rugalmas
ágyazóhabarcsba történõ fektetése elégséges.
b.

Második védelmi fokozat

Az egymás felett elhelyezkedõ, azon vizes üzemû helyiségeknél, ahol padlóösszefolyó
szükséges, (pl. vizelde, takarítószer tároló, stb.), mûanyagdiszperziós bevonatszigetelés
készül az aljzatbetonon. Az aljzatbeton legalább 1 %-os lejtéssel készüljön a víznyelõk felé.
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Függõleges felületre az elõírások szerinti felvezetési magasságig ( lábazat: padlóburkolat + 20
cm, mosakodásra alkalmas mosdó + 30 cm, zuhanyrózsa + 20 cm ) szükséges a
bevonatszigetelést felhordani.
c.

Harmadik védelmi fokozat

Azon vizesblokkokban, melyek alatt huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség található (pl.
iroda stb.) teknõszerûen kialakított, teljes értékû üzemi víz elleni szigetelést kell készíteni
1,5 mm vtg. lágyított PVC szigetelõlemezbõl.
A szigetelés és a burkolat síkjáról a vizet összefolyóval kell elvezetni.
A vizesblokkok alatt elhelyezkedõ helyiségekkel szembeni akusztikai igények miatt a teljes
aljzat úsztatása szükséges.
Ezen terekben a szigetelést a végleges járósík feletti 20 cm-es magasságig kell a falra
felvezetni.
A szigetelésre gyárilag mûanyagfátyol kasírozású felületszivárgó lemezt kell fektetni, mely
egyben a szigetelés védelmét is elláthatja.

MOSONMAGYARÓVÁR, FUTURA MÛEMLÉK RAKTÁR BÕVÍTÉS
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6.3.7. Padló-, födém- és tetõszerkezet rétegrendjei
MEGLÉVÕ ÁLLAPOT
mP1- földszinti padló
1 cm
COTTO kerámia burkolat, tégla burkolat
1 cm
ágyazat
8 cm
vasalt aljzatbeton
20 cm
szellõztetõ kavicsfeltöltés
Meglévõ feltöltés
mP2- I. emeleti padló
2 cm
deszkaburkolat
3/5 cm
ritkított alátét deszkázat 30 cm-enként
3 cm
meglévõ deszkázat
24/25 cm
födémgerenda
mP3- II. emeleti padló
2 cm
deszkaburkolat
3/5 cm
ritkított alátét deszkázat 30 cm-enként
3 cm
meglévõ deszkázat
24/23 cm
födémgerenda
mP4- I. padlástéri szinti padló
2 cm
deszkaburkolat
3/5 cm
ritkított alátét deszkázat 30 cm-enként
3 cm
meglévõ deszkázat
22/22 cm
födémgerenda
mP5- II. padlástéri szinti padló
2 cm
deszkaburkolat
3/5 cm
ritkított alátét deszkázat 30 cm-enként
3 cm
meglévõ deszkázat
16/20 cm
födémgerenda
mT1- tetõ rétegrend
körszelet vágású csornai cserépfedés
3/5 cm
tetõléc
17/18 cm
szarufa

TERVEZETT ÁLLAPOT
bP1 bõvítmény pince padlója
1 cm
kerámia burkolat ragasztva
7 cm
aljzatbeton
1 rtg
technológiai szigetelés
2+3 cm
ásványi szálas úsztatás
40 cm
mon. vasbeton ellenlemez
5 cm
szerelõbeton
2 rtg
bitumenes vastaglemez talajvíznyomás elleni szigetelés
1 rtg
bitumenmáz kellõsítés
10 cm
aljzatbeton
20 cm
kavicságy
bP2 bõvítmény közlekedõi
0,5 cm
PVC vagy linóleum
9,5 cm
aljzatbeton
1 rtg
technológiai szigetelés
2+3 cm
ásványi szálas úsztatás
20 cm
monolit vasbeton födém
vált
légtér
2 rtg
monolit gipszkarton álmennyezet
2 rtg
glettelés
2 rtg
diszperziós festés
bP3 bõvítmény hidegpadlók
1,5 cm
kerámia burkolat ragasztva
8,5 cm
aljzatbeton
1 rtg
technológiai szigetelés
2+3 cm
ásványi szálas úsztatás
20 cm
monolit vasbeton födém
vált
légtér
2 rtg
monolit gipszkarton álmennyezet
2 rtg
glettelés
2 rtg
diszperziós festés
bP4 bõvítmény irodapadlók
0,5 cm
szõnyegpadló
9,5 cm
aljzatbeton
1 rtg
technológiai szigetelés
2+3 cm
ásványi szálas úsztatás
20 cm
monolit vasbeton födém
vált
légtér
2 rtg
monolit gipszkarton álmennyezet
2 rtg
glettelés
2 rtg
diszperziós festés

bP5 bõvítmény nyaktag padlója
1,5 cm
kerámia burkolat ragasztva
8,5 cm
fûtõbeton
1 rtg
technológiai szigetelés
2+3 cm
ásványi szálas úsztatás
20 cm
monolit vasbeton födém
3 cm
szárazon szerelt mennyezetfûtés
2 rtg
glettelés
2 rtg
diszperziós festés
bP6 bõvítmény tetõterasz rétegrendje
8 cm
térkõ burkolat
5 cm
bazaltzúzalék ágyazat
1 rtg
geotextília szûrõréteg
16 cm
(lépésálló és vízálló) extrudált polisztirol hab hõszigetelés
2 rtg
bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg
bitumenmáz kellõsítés
4-10 cm
lejtbeton
20 cm
monolit vasbeton födém
vált
légtér
2 rtg
gipszkarton álmennyezet (vizes helyiségekben impregnált)
1 rtg
glettelés
2 rtg
diszperziós festés
bP7- külsõ burkolt felületeket padlója
8 cm
térkõ burkolat
5 cm
bazaltzúzalék ágyazat
15 cm
kavicsterítés
Tömörített feltöltés
bT1 zárófödém, hengerek
5 cm
kulé kavics leterhelõréteg
1 rtg
geotextília szûrõréteg
16 cm
(lépésálló és vízálló) extrudált polisztirol hab hõszigetelés
2 rtg
bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg
bitumenmáz kellõsítés
4-10 cm
lejtbeton
20 cm
monolit vasbeton födém
vált
légtér
2 rtg
gipszkarton álmennyezet (vizes helyiségekben impregnált)
1 rtg
glettelés
2 rtg
diszperziós festés

bT2 zárófödém nyaktag felett
1 rtg
1,5 mm vtg. PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés, mechanikai rögzítéssel
16 cm
lépésálló expandált polisztirol hab hõszigetelés
1 rtg
alumínium betétes öntapadó bitumenes lemez párazáró réteg
20-27 cm
vasbeton födém, felsõ síkja lejtésben
2 rtg
monolit gipszkarton álmennyezet
2 rtg
glettelés
2 rtg
diszperziós festés
bF1 homlokzati fal
5 cm
faburkolat
5 cm
horganyzott acél tartóváz
4 cm
légrés
2 rtg
kültéri festés
2 cm
kültéri vakolat
12 cm
hõszigetelés
20 cm
monolit vasbeton fal
2 rtg
glettelés
2 rtg
diszperziós festés
bF1* homlokzati fal
5 cm
faburkolat
5 cm
horganyzott acél tartóváz
16 cm
horganyzott acél oszlopok
Légtér
2 rtg
kültéri festés
2 cm
kültéri vakolat
12 cm
hõszigetelés
20 cm
monolit vasbeton fal
2 rtg
glettelés
2 rtg
diszperziós festés
bF2 pincefal szigeteléstartó falnál
1 rtg
gyárilag geotextíliával kasírozott dombornyomott
lemez felületszivárgó, kasírozással kifelé fektetve
12 cm
vasalt zsalukõ szigeteléstartó fal
1,5 cm
cementhabarcs felületkiegyenlítés
1 rtg
hideg bitumenmáz kellõsítés
2 rtg
modifikált bitumenes vastaglemez talajvíz elleni szigetelés
12 cm
expandált polisztirol hab hõszigetelés, szigetelés védõ réteg
1 rtg
polietilén fólia csúsztatóréteg
20 cm
teherhordó fal

bF3 pincefal talajnedvesség elleni szigetelési zónában
1 rtg
gyárilag geotextíliával kasírozott dombornyomott
lemez felületszivárgó, kasírozással kifelé fektetve
12 cm
extrudált polisztirol hab hõszigetelés, szigetelés védõ réteg
1 rtg
modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség
elleni szigetelés
1 rtg
hideg bitumenmáz kellõsítés
1 cm
felületkiegyenlítõ vakolat
20 cm
teherhordó fal
bF3* pincefal talajnedvesség elleni szigetelési zónában
1 rtg
gyárilag geotextíliával kasírozott dombornyomott
lemez felületszivárgó, kasírozással kifelé fektetve
12 cm
extrudált polisztirol hab hõszigetelés, szigetelés védõ réteg
1 rtg
modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség
elleni szigetelés
1 rtg
hideg bitumenmáz kellõsítés
1 cm
felületkiegyenlítõ vakolat
20 cm
teherhordó fal
12 cm
extrudált polisztirol hab hõszigetelés
2 cm
kültéri vakolat
2 cm kültéri festés
bF4 homlokzati fal
5 cm
faburkolat
5 cm
horganyzott acél tartóváz
4 cm
légrés
2 rtg
kültéri festés
2 cm
kültéri vakolat
12 cm
hõszigetelés
20 cm
monolit vasbeton fal
vált.
Gépészeti tér
3 cm
gipszkarton alumínium szerkezete
2 rtg
ívesre hajlított gipszkarton
2 rtg
glettelés
2 rtg
diszperziós festés
bA1 attikák
5 cm
5 cm
4 cm
1 cm
12 cm
20 cm
1 rtg
2 rtg
12 cm

faburkolat
horganyzott acél tartóváz
légrés
vakolat
hõszigetelés
monolit vasbeton fal
bitumenmáz kellõsítés
bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés
habarccsal vértezett extrudált polisztirolhab lábazati hõszigetelés

rP0 magtár pince padló
12 cm
élére állított km tégla
meglévõ homokterítés
meglévõ talaj
rP1 magtár földszinti padló
0,5 cm
PVC vagy linóleum
12 cm
aljzatbeton
1 rtg
technológiai szigetelés
2+3 cm
ásványi szálas úsztatás
1 rtg
modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg
hideg bitumenmáz kellõsítés
10 cm
aljzatbeton
15 cm
kavicságy
Tömörített feltöltés
rP1* magtár szellõzõgépház padlója
1 cm
ragasztott kerámia
8 cm
aljzatbeton
1 rtg
technológiai szigetelés
2+3 cm
ásványi szálas úsztatás
1 rtg
modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg
hideg bitumenmáz kellõsítés
10 cm
aljzatbeton
15 cm
kavicságy
Tömörített feltöltés
rP2 magtár közbensõ födém
0,5 cm
PVC vagy linóleum burkolat
2,8 cm
szárazesztrich
2 cm
ásványi szálas úsztatás
4 cm
táblás fa födém
rT1 magastetõ
1 rtg
2,5 cm
8 cm
1 rtg
18 cm
1 rtg
4 cm
2 rtg
2 rtg
2 rtg

égetett kerámia cserép fedés
cserépléc
ellenléc
különösen alacsony páradiffúziós ellenállású (sd<0,02) alátétfólia
ásványgyapot hõszigetelés
párazáró fólia, dúcokra kihajtva
ellenléc, közte ásványi szálas hõszigetelés
gipszkarton
glettelés
diszperziós festés

rF1 fal rétegrendje
2 cm
homlokzati vakolat festve
115-91 cm
meglévõ falszerkezet
1-2 cm
meglévõ vakolat
2 rtg
diszperziós festés

rL1- liftakna padlója
1 rtg
olajálló mûgyanta bevonat
35 cm
monolit vasbeton lemez
5 cm
védõ/szerelõ beton
2 rtg
bitumenes vastaglemez talajvíz elleni szigetelés
1 rtg
hideg bitumenmáz kellõsítés
12 cm
vasalt aljzatbeton
20 cm
tömörített kavicsfeltöltés
F3- általános válaszfal
2 rtg
diszperziós festés
2 rtg
glettelés
1,5 cm
beltéri vakolat
10 cm
porotherm 10 válaszfal tégla
1,5 cm
beltéri vakolat
2 rtg
glettelés
2 rtg
diszperziós festés
F3*- általános válaszfal
0,8 cm
ragasztott csempe burkolat
1,5 cm
beltéri vakolat
10 cm
porotherm 10 válaszfal tégla
1,5 cm
beltéri vakolat
0,8 cm
ragasztott csempe burkolat
F4 hangszigetelt válaszfal
2 rtg
diszperziós festés
2 rtg
glettelés
8 cm
vasbeton fal
8 cm
szállas hangszigetelés
1 rtg
gipszkarton burkolat
2 rtg
glettelés
2 rtg
diszperziós festés
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ADECO Kft.

1114 Budapest, Kemenes u. 6.

STATIKUS TERVEZÕI NYILATKOZAT

Alulírott, Dr. Armuth Miklós statikus tervezõ a 29/1999. (X.6.) KHVM: sz. rendelet
12§ k. pontja alapján kijelentem, hogy a

FUTURA Magtár Mosonmagyóvár (Szent István király út 142.)

statikai tervei minõségi, biztonsági, környezetvédelmi és szakmai szempontból
megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági elõírásoknak. A szakági
tervezõk munkáját összehangoltuk, a tervek szakszerûek, s igazolom, hogy a
szükséges tervezõi jogosultsággal rendelkezem.

Budapest, 2009. március 23.

…………………………………
/Dr. ARMUTH Miklós/
okl. építõmérnök
Tartószerkezeti tervezõ
T-T 01-3398
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STATIKAI MÛSZAKI LEÍRÁS
A FUTURA Malom Mosonmagyaróvár (Szent István király út 142.) újrahasznosításának
engedélyezési tervéhez

A FUTURA Malom újrahasznosítása tartószerkezeti szempontból két részre
bontható:
1. a meglévõ magtárépület felújításából és kismértékû átalakításából,
2. a magtárépület észak-keleti (a Szent István király úttal ellentétes)
homlokzata elõtt új, több részbõl álló épületegyüttes építésébõl.
A régi és az új épületrészek a rekonstrukció elkészülte után a „Csodák
Palotája” technika- és tudománytörténeti játszóház számára nyújtanak elhelyezést.

1. A magtárépület átalakításai
A meglévõ épület tartószerkezeteirõl - az újrahasznosítást elõkészítendõ –
részletes „Statikai szakvélemény készült” 2009. január - márciusában. A szakvélemény
tartalmazza:
-

a meglévõ tartószerkezetek ismertetését,
a szerkezetek károsodásainak leírását, ill.
javaslattételt az állagmegóvás érdekében
elvégzendõ tartószerkezeti feladatokat.

A szakvélemény együtt kezelendõ jelen mûleírással, ezért itt csak az építészeti
átalakítások miatt szükségessé váló tartószerkezeti feladatokat foglaljuk össze, az
állagmegóvás miatt szükséges javításokat és megerõsítéseket nem ismételjük meg.
1.8

Az alapozás megerõsítése
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Az új épületrész pincéjének alapozási síkja a meglévõ épület alapozási síkjánál
80 – 100 cm-rel mélyebben helyezkedik el. Ezért az új pincerésszel határos falszakasz
alatti alaptestet – mintegy 38 m hosszon meg kell erõsíteni.
A megerõsítés történhet szakaszos alábetonozással, vagy Jet-grouting
cölöpözéssel. A megerõsítés technológiáját a kérdéses alapszakasz feltárása és a
szintkülönbség pontos meghatározása után, a rendelkezésre álló technológiai
adottságok, ill. a gazdaságossági számítások ismeretében kell meghatározni.

1.9

A homlokzati fal nyíláskiváltásai

Az építészeti terv az észak-nyugati homlokzati falon szintenként három helyen
ajtónyílások kibontását írja elõ. Az ajtónyílások a meglévõ ablaknyílások helyén, azok
megnagyobbításával alakítandók ki.
Az új lépcsõk csatlakozásához középen, az épület tengelyében 283 cm, az
utolsó elõtti ablaknyílásoknál kívül 110 cm, belül 170 cm széles ajtónyílásokat kell
kibontani. (A meglévõ ablaknyílások kívül kb. 95 cm, belül kb. 150 cm szélességûek.)
A 283 cm széles ajtónyílást kétoldalról a homlokzati falba bevésett acél kiváltó
keretek segítségével kell megoldani. A kibontásokat szintenként az alábbi sorrendben
kell végrehajtani:
-

A leendõ nyílás szélességében a homlokzati fal belsõ oldalán (a
faltól 1,0 – 1,5 m-re) alá kell dúcolni a födémet,
- A fal egyik oldalán a leendõ nyílás két szélétõl kb.20 cm-re 25 cm
széles és max. 30 cm mély hornyot kell kivésni a 2U140 szelvényû
acél oszlopok számára.
- Az oszlopok talplemezét cementhabarcsba fektetve kell elhelyezni
és a lemezeket körültekintõen be kell szintezni. Az oszlopokat
elhelyezésük után ideiglenesen ki kell támasztani.
- Az oszlopok fölötti sávban ki kell vésni a 2 db I180 szelvényû
kiváltógerenda elhelyezéséhez szükséges hornyot. (A horony
mélysége max. 30 cm!)
- El kell helyezni az acél kiváltógerendákat, és azokat a felettük lévõ
téglafalazathoz gondosan ki kell ékelni. Az acélgerendák közé el
kell helyezni a távtartó φ1•”-os acélcsöveket.
- Az elõzõ pontokat – a födém aládúcolásának kivételével – a fal
külsõ oldaláról meg kell ismételni.
- A 2 - 2 db acélgerendát 5 db M12 csavar segítségével össze kell
kapcsolni.
- A kiváltó alatti tervezett nyílás kibontható.
- A pilléreket és az acélgerendákat a betonacél vasalás elhelyezése
után körbe kell betonozni.
- A dúcolatok elbonthatók.
A 110 – 170 cm széles ajtónyílásokat 2x2 db acél kiváltógerenda bevésésével
az alábbi sorrendben kell kiváltani:
-

A leendõ nyílás szélességében a fõfal belsõ oldalán (a faltól
1,0 – 1,5 m-re) alá kell dúcolni a födémet.
6

-

-

-

-

A fal belsõ oldaláról ki kell vésni a 2 db I180 szelvényû
kiváltógerenda elhelyezéséhez szükséges hornyot. (A horony
mélysége max. 30 cm!)
Az acél kiváltó gerendákat a kivésett két horonyban Hf30
minõségû
cementhabarcsba
ültetett,
beszintezett
acél
fogadólemezre kell fektetni.
A gerendákat a felettük lévõ téglafalazathoz gondosan ki kell
ékelni. Az acélgerendák közé el kell helyezni a távtartó φ1•”-os
acélcsöveket.
Az elõzõ pontokat – a födém aládúcolásán kívül – a fal másik
oldaláról meg kell ismételni.
A 2 - 2 db acélgerendát 3 db M12 csavar segítségével össze kell
kapcsolni.
A kiváltó alatti tervezett nyílás kibontható.
Az acélgerendákat a betonacélok elhelyezése után körbe kell
betonozni.
A dúcolatok elbonthatók.
Az elkészült kiváltókat az építészeti terv által elõírt módon körbe kell
szigetelni.

A padlástérbe való bejutáshoz a két szélsõ lépcsõ esetében a tetõszerkezet
szarufáinak és ferde merevítõ dúcainak megbontására lesz szükség.
Az egymás feletti nyílások kiváltásának sorrendjét a kivitelezés megkezdése
elõtt tervezõvel egyeztetni szükséges.

1.10 Egyes födémszakaszok elbontása, új lépcsõk építése
Az építészeti terv egyes födémszakaszok elbontását, s a födémek helyén a
hosszfõfalakkal párhuzamos, egyeneskarú lépcsõk építését írja elõ.
A födémszakaszokat minden esetben a pillérek és a mestergerendák
elbontása nélkül, a fiókgerendák elvágásával kell megoldani.
Az új lépcsõfokok a lépcsõt gyámolító peremgerendákra, ill. a lépcsõt
határoló faszerkezetû falakra támaszkodnak.
A peremgerendák a szint alatti és fölötti födém fiókgerendáira, a faszerkezetû
falak a lépcsõ alatti födém fiókgerendáira támaszkodnak.
A falakat az induló lépcsõfok fölött egymáshoz, ill. a födémhez ki kell
támasztani.
1.11 Liftakna építése
Az épületbe beépítendõ lift acél tartószerkezetû liftaknája vasbeton
alaptestre támaszkodik.
A 30 cm vastag vasbeton alaplemez alapozási síkja a földszint padlóvonala
alatt kb. 3,00 m-rel, a meglévõ pilléralapok alapozási síkján helyezkedik el.
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A süllyeszték 25 cm vastag vasbeton falait a szükséges szintig sovány betonnal
ki kell önteni.
Az acélszerkezetû liftaknát szintenként a födémhez, ill. a hosszfalakhoz ki kell
támasztani.

1.12 Elõlépcsõk és rámpák építése
A meglévõ elõlépcsõt, valamint a pincébe vezetõ lépcsõt el kell bontani.
Az új elõlépcsõk és rámpák önállóan lealapozott, az épülettõl eldilatálva
készülõ szerkezetek.
Az elõlépcsõk 20 cm vastag vasbeton lemezalapjára a vasbeton lépcsõfokok
15 cm vastag vasbeton falak közvetítésével támaszkodnak.

1.13 Rétegelt falemez járófelület beépítése a fiókgerendákra
Az elbontandó deszkázat helyén készülõ új járófelület rétegelt falemez
táblákból áll.
A falemez táblákat a fiókgerendákhoz facsavarokkal kell lerögzíteni.
A táblák típusát (keményfa rétegelt lemez, Kerto-Q, háromrétegû lemez stb.)
az anyagi lehetõségek függvényében, a kiviteli tervek készítésekor kell pontosítani.

1.14 Az utólagosan beépített padlásfödém elbontása
A padlástér kettéosztására beépített fafödém jelentõs részét az építészeti terv
elbontani tervezi.
A járófelület elbontása után az utólagosan beépített mestergerendák és
pillérek is elbontandók, de az eredeti födémgerendákat (torokgerendákat) nem
szabad eltávolítani.
A szerkezetek elbontása után a csatlakozó szerkezetek átviszgálandók és
szükség esetén megerõsítendõk.
1.15 Új válaszfalak építése
A földszinten – kellõen merevített – tégla, a felsõ szinteken a födémekhez
kitámasztott szerelt (fa tartószerkezetû) válaszfalak építhetõk.

2. Az új épületrész tartószerkezetei
Az új épületrész két kör alaprajzú egyenes hengerbõl, a két henger közötti
lépcsõbõl és közlekedõbõl, valamint a magtárépület homlokzatának két végén
elhelyezkedõ, különálló lépcsõházból áll:
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1. henger: A kiszolgáló helyiségeket tartalmazó tömb négyzet
alaprajzú vasbeton „doboza” körül acél tartószerkezetû homlokzat
képezi az íves felületet.
2. henger: A színházi blokkot magába foglaló henger elsõdleges
tartószerkezetét a homlokzaton elhelyezkedõ vasbeton henger
alkotja.
Az alápincézett, földszint, I., II., III. emelet felépítésû lapostetõs épület pincéje
a különálló, déli külsõ lépcsõig terjed.
A szerkezetek igénybevételeinek számítása és méretezése az Inter-CAD Kft.
által kifejlesztett Axis3D végeselemes programrendszerrel készült.

2.1

Az épület alapozása

A telek altalajáról a GEORAM Mérnöki, Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.
Talajmechanikai Laboratóriuma (Benák Ferenc geotechnikai szakértõ) készített
„Talajmechanikai szakvélemény”-t 2009. január – márciusában.

2.1.1 A geotechnikai szakvélemény fõbb megállapításai
A szakvéleményhez 2 db 8,2 m mély, 130 mm-es fúrást, és 1 db 10 fm hosszú
dinamikus szondázást készítettek. A kivett talajmintákat, valamint a talajvizet a
Széchenyi Egyetem Talajmechanikai Laboratóriumában laborálták.
A talajfelszín szintje a két fúrás esetében a 121,57, ill. 121,43 mBf-es szinten volt.
A fúrások alapján a talaj rétegrendszere:
-0,00 – -0,60 m

-0,60 – -1,70 m

-1,70 – --3,40 m

-3,40 – --4,70 m

fekete, homokos, kissé iszapos salak, homokos, kavicsos,
köves salak feltöltés
alapozásra nem alkalmas
sárgásszürke homokos iszap, barna iszapos homok
a réteg nehezen tömöríthetõ, közepesen vízvezetõ
alapozásra nem alkalmas

sárgásszürke iszap, barna homokos iszap
közepesen vízvezetõ, erózió érzékeny
alapozásra nem alkalmas
sárgásszürke homokos (kissé) iszapos kavics, homokos kavics
jól tömöríthetõ, közepesen vízvezetõ, nem erózió érzékeny
réteg, alapozásra alkalmas
a talajréteg nyomó határfeszültségének alapértéke:
σa = 300 – 400 kN/m2

A harmadik rétegben (homokos iszap) a vizsgálatok szerves anyag jelenlétére
utaló jeletek találtak, s a dinamikus szondázás alkalmával a szonda is igen gyors (20
cm – 1 ütés) behatolást mutatott.

9

A szondázás alkalmával a teherbíró talajréteg alatt, a –5,40 m-es mélységben
a behatolási sebesség erõsen felgyorsult (20 cm – 1 ütés), a közel egyszemcsés
iszapos homok is laza települést mutat.
A vizsgálatok a két fúrásban eltérõ minõségû talajrétegeket mutattak: a
2. fúrás talajkörnyezete (színházi henger) gyengébb az 1. fúrás (kiszolgáló blokk)
talajkörnyezeténél.
A feltárásokban a nyugalmi talajvízszint a terepszint alatt az 5,60 – 5,70 m-es
mélységben (2009. 02. 16.) mutatkozott (115,83 – 115,87 mBf). A statisztikai adatok
alapján a környéken a legmagasabb talajvízszintet a 117,65 mBf-es szinten észlelték
(1965. 06. 14.). A szakvélemény a mértékadó talajvízszintet a 118,20 mBf-es szinten, a
felszín alatti kb. –3,20 m-rel adja meg.
A talajvíz SO42-, Cl és pH tartalma alapján nem agresszív, az EU kompatíbilis
betonszabvány szerinti besorolása: XA1.
A geotechnikai szakvélemény megállapításai és javaslatai az új épületrész
alapozásával kapcsolatban:
-

-

-

-

A telepítési területen az új épület elhelyezésének geotechnikai
akadálya nincs. Az alapozási síkot a -3,40 – -3,90 m-es mélységben
található homokos, iszapos kavics, homokos kavicsrétegben
javasolt felvenni. Az alapgödör lemélyítésekor a teherbíró réteg
feletti talajrétegeket teljesen el kell távolítani.
Az új épületrészek alatt monolit vasbeton lemezalap építése
javasolt. A lemezalap alatt – a nagy összenyomódási képességû
rétegek kiváltására – 30-100 cm talajcsere indokolt. Az
eltávolítandó rétegek helyén alaposan tömörített szemcsés anyag
elhelyezése szükséges. A kivitelezés során a talajcsere alatti, de a
talajvíz feletti zónát (116,16– 117,36 mBf) igyekezni kell áttömöríteni.
A két fúrásban észlelt eltérõ talajminõségek miatt az alaplemez
különbözõ részei között süllyedéskülönbségek alakulhatnak ki. A
nagymértékû süllyedéskülönbségek megakadályozására szükség
esetén az alaplemez alatt vasköpenyes kútalapok építése is
indokolt lehet.
A kivitelezés a talajvíz zavaró hatása nélkül kivitelezhetõ.
A terület felszíni vízelvezetését a meglévõ és az új épületrészek
vízelvezetésének összehangolásával kell újragondolni.

Javasolható, hogy a kiviteli tervek készítése elõtt 2-3 helyen végezzenek
dinamikus szondázást a talajrétegek változékonyságának ellenõrzésére.

2.1.2 Az alapozás tartószerkezetei
Az épület alapozása a kb. -3,80 m-es síkon kialakított, 40 cm vastag monolit
vasbeton lemezalap. (A tükör síkja a terepvonal alatti kb. 3 m-es mélységben
található.)
Az alaplemezbõl a pince vasbeton falainak és pilléreinek csatlakozó
betonacél betéteit ki kell „tüskézni”.
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A „Talajmechanikai szakvélemény” ajánlása szerint az alaplemez alatt
30 – 100 cm vastagságú talajcserére lesz szükség.
A talajcseréhez használt szemcsés anyagot Trρ = 90 %-ra kell tömöríteni.
Szükség lesz a talajcsere alatti, a talajvíz felszíne feletti talajréteg tömörítésére is.
A különálló lépcsõ alapozása két darab, 120 cm széles vasalatlan beton
sávalap, melyekre vasbeton talpgerendák és 30 cm vastag vasbeton alaplemez
támaszkodik.

2.2

A függõleges tartószerkezetek

Az épületegyüttes függõleges tartószerkezetei jellemzõen 20 cm vastag
monolit vasbeton falak.
A magtárral határos pincefal egy szakasza – a vasbeton köroszlopok
alátámasztására – 40 cm vastag.
Az 1. henger lépcsõ melletti fala – a lépcsõ helyigényének biztosítására – egy
szakaszon csak 12 cm vastag.
A 2. henger pince feletti födémét 50 cm átmérõjû vasbeton oszlop támasztja
alá.
Az 1. henger minden födémei – a határoló vasbeton falakon kívül 2 db 20 x 40
cm keresztmetszetû, vasbeton pillér támasztja alá.
Négy darab, kör keresztmetszetû vasbeton pillér támasztja alá a közlekedõ
folyosó födémlemezeit.
Az 1. henger íves szerelt homlokzatait ívesített acél koszorúgerendákkal
megtámasztott acél oszlopok támasztják meg.

2.3

Az épület födémei

Az épület födémei alul-felül sík monolit vasbeton födémek.
A födémek szerkezeti vastagsága a támaszköz, és a terhelés függvényében:
20, 25, ill. 25 cm:
-

A pince és a két henger közötti közlekedõk felett valamennyi szinten
25 cm vastagságú födém készül.
Az 1. henger valamennyi felsõ szinti födéme 20 cm vastag.
A 2. henger földszint feletti – körgyûrû alaprajzú – födéme 20 cm
vastag.
A 2. hengerben a közbensõ letámasztás nélküli két felsõ födém
40 cm vastagságú. Amennyiben a kivitelezõ technológiája azt
lehetõvé teszi, a vastag födémlemezek a „Bubble deck”
technológiával kikönnyíthetõk.
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Az 1. hengerben a homlokzat és a vasbeton „doboz” közötti szakaszokon
egyes helyeken acél födémek épülnek.

2.4

A lépcsõk

Az épület lépcsõi két, egyenes lépcsõkarból álló acéllépcsõk.
Az acél lépcsõfokokat gyámolító acél peremgerendák acél pillérekre, ill. a
középsõ lépcsõ esetében a csatlakozó vasbeton födémekre támaszkodnak.
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3. Anyagminõségek

A tartószerkezetek kivitelezésekor felhasználandó anyagok minõsége:
Beton:

vasbeton szerkezetek:
szerelõbeton:

C25 - 16/KK
C10 - 8/KK

Betonacél:

φ6 átmérõvel:
φ8 átmérõtõl:

B 38.24
B 60.50

Szerkezeti acél:

melegen hengerelt szelvények:
hegesztés:

A 37 (St 235)
III. oszt. MSz 6442

Falazatok:

tégla:
habarcs:

T100
Hf5, Hf30

Faszerkezetek:

faszerkezetek:
F56 – II. szil. kat.
(faanyagvédelem: a „Faanyagvédelmi szakvélemény”
szerint)
Átmenõ csavarok:
5.6

Budapest, 2009. március
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1. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1.1 ELÕZMÉNYEK
A Lenzsér & Társa Kft. elkészítette a Mosonmagyaróváron lévõ Futura-Magtár
hasznosítási tanulmánytervét.
Cégünk az épületgépész tervek elkészítésére kapott megbízást.
1.2 AZ ÉPÜLET LEÍRÁSA
Az építkezés helye:
Az építkezés megnevezése:

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 142.
Hrsz: 2443/1
FUTURA-MAGTÁR

A tervezés tárgyát képezõ, 200 éves épület korábban magtárként funkcionált.
Vastag teherhordó téglafalakkal és fa szerkezetû födémekkel rendelkezik.
Az átalakítás célja a jelenleg raktárként hasznosított épület funkciójának
modernizálása a külsõ megjelenés és a belsõ épületszerkezetek minél nagyobb
mértékû változatlanul hagyása mellett.
A „Jövõ háza” jellegû kiállítótér kialakítása szükségessé teszi kiegészítõ funkciók
telepítését, melyek két új épület felépítésével helyezhetõk el. A vasbeton szerkezetû
új épületek a meglévõ közelében, de attól függetlenül létesülnek. Az átjárást egy
nyaktag-jellegû épület biztosítja.
Jellemzõ alapterület: 3355 m2
Szintenkénti funkciók:
Meglévõ magtár épület:
• Pince: tárolók
• Földszint: recepció, kiállítótér, gépészet
• 1. emelet: kiállítótér
• 2. emelet: kiállítótér
• 3. emelet (padlás): kiállítótér
Új iroda épület:
• Pince: gépészet
• Földszint: irodák, raktárak, mûhelyek
• 1. emelet: irodák, raktárak, mûhelyek
• 2. emelet: irodák, raktárak, mûhelyek
• 3. emelet: irodák, raktárak, mûhelyek
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Új elõadótermi épület:
• Pince: gépészet
• Földszint: elõadóterem
• 1. emelet: elõadóterem légtere
• 2. emelet: elõadóterem légtere
• 3. emelet: kiállítótér
A létesítmény közönségforgalmi fõbejárata a meglévõ épület földszintjén, az
utcafront közepén létesül.
A meglévõ épület szintjeit 2db lépcsõ mag kapcsolja össze. Ezen kívül a szintek
több helyen, nagyméretû födémáttörésekkel lesznek egybe nyitva.
Menekülési útvonalként 2db külsõ lépcsõ létesül.
Az új épületek szintjeinek megközelítésére a nyaktag épülethez csatlakozó
lépcsõház szolgál. Ugyan itt található az üzemi bejárat a földszinten.
Tûzvédelmi szempontból a létesítmény 2 tûzszakaszra tagolódik. Az egyik
tûzszakaszt a meglévõ magtár épület képezi valamennyi szintjével. A másik
tûzszakaszt a két új épület és a nyaktag képezi együttesen.
Az épület legfelsõ használati szintje sehol sem haladja meg a 13,65 m-t, aminek
következtében az épület nem tartozik középmagas kategóriába.
A helyiségek tûzvédelmi besorolása általában "C". Tûzállósági fokozat: II.
A létesítmény víz és csatorna oldalon a környezõ utcákban meglévõ közmûvekre
csatlakozik. A rendelkezésre álló kapacitás megfelelõ.
A fûtési és hûtési energia ellátást elektromos üzemû, talajszondás hõszivattyúrendszer kiépítésével valósítjuk meg.
A megújulónak számító geotermikus energiát hasznosító energiaellátó rendszer jól
illeszkedik a létesítmény tematikájába. A korszerû, jövõbe mutató rendszer elemei a
kiállításon bemutatásra kerülnek, hozzájárulva a látogatók energia-tudatos
gondolkodásmódjának kialakításához.
1.3 A TERVEZÉS
A jelen tervezési megbízás az épület belsõ épületgépészeti rendszereire terjed ki:
•
•
•
•
•
•
•

Külsõ közmû (késõbbi tervfázisokban külön dokumentáció)
Vízellátás-csatornázás, csapadékvíz elvezetés
Hõszivattyú
Központi fûtés és hûtés
Légtechnika
Belsõ oltóvízhálózat
Automatika (késõbbi tervfázisokban külön dokumentáció)
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1.4 A TERVEZÉSI MUNKA ALAPADATAI
Jelen dokumentáció alapjául szolgáltak:
- A Lenzsér & Társa Kft. Tervezõiroda által készített építész tervek
- Beruházó képviselõivel, hatóságokkal és közmûszolgáltatókkal folytatott
tárgyalások
1.5 TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI HATÁROK
1.5.1 Külsõ közmû
A külsõ közmû terv tartalmazza a városi víz és csatorna közmûvezetékekre történõ
csatlakozást és a közterületen vezetendõ csõvezetékeket.
Tartalmazza a telken belüli csõvezetékeket az épület falától 1m távolságig, a
szükséges aknákkal és szerelvényekkel.
Tartalmazza a zöld területek locsolását szolgáló öntözõ berendezéseket és
szerelvényeket, a csapadékvíznyelõket.
Tartalmazza az esetlegesen újonnan telepítendõ külsõ tûzcsapokat.
1.5.2 Vízellátás-csatornázás
A belsõ víz- és csatornahálózat tervezési határa az épület külsõ falán kívül 1m
távolságig terjed.
Az épületen belüli víz-csatorna hálózat tartalmazza a berendezési tárgyakat,
csõvezetékeket, szerelvényeket kompletten.
1.5.3 Hõszivattyú
A hõszivattyú tervezése tartalmazza az épületen kívül (és szükség esetén belül)
elhelyezendõ talajszondákat, azok csatlakozó vezetékeit.
Tartalmazza az épületen belül elhelyezendõ hõszivattyúkat, puffer tartályokat,
csõvezetékeket, szerelvényeket és automatika elemeket kompletten.
E szakág tekintetében a tender és kiviteli tervfázisban külön dokumentáció készül.
1.5.4 Központi fûtés és hûtés
Az épületen belüli hálózat tartalmazza a hõszivattyús rendszerre történõ csatlakozás
elemeit, szivattyúkat, berendezési tárgyakat, csõvezetékeket, szerelvényeket,
hõleadókat kompletten.
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1.5.5 Légtechnika
A légtechnikai hálózat tartalmazza az épület általános szellõztetését szolgáló
légkezelõket, ventilátorokat, légtechnikai vezetékeket, berendezéseket, beszívókifúvó szerkezeteket kompletten.
Tartalmazza a tûzvédelmi szellõzés ventilátorait és elemeit.
1.5.6 Belsõ oltóvízhálózat
Tartalmazza az épületen belüli tûzcsapokat, és az azokat ellátó csõvezetékhálózat
elemeit.
Nem tartalmazza az automatikus oltórendszereket, melyre külön dokumentáció
készül.
1.5.7 Automatika
Tartalmazza az épületgépészeti rendszerek vezérlését, szabályozását és kezelését
szolgáló automatika elemeket.
Tartalmazza a folyamatok vizuális megjelenítését és bemutatását szolgáló
számítógépeket, képernyõket, egyeztetve a kiállítás tematikáját összeállító
szakemberekkel.
A hõszivattyú automatikáját a 1.5.3 pont tartalmazza.
E szakág tekintetében a tender és kiviteli tervfázisban külön dokumentáció készül.
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2. AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ISMERTETÉSE
2.1 KÜLSÕ KÖZMÛ
2.1.1 Vízellátás
Az építési telek elõtti utcákban DN100mm méretû ivóvíz közmûvezeték húzódik,
melyrõl a szükséges csatlakozás biztosítható.
A közmûszolgáltató elõzetes tájékoztatása értelmében a rendelkezésre álló
kapacitás elegendõ. A hálózati nyomás 4,0-4,5bar értékkel vehetõ figyelembe.
A közmûvezetékre történõ csatlakozást követõen közterületen, majd telken belül
halad a DN100mm méretû KPE vízvezeték.
A létesítmény vízfogyasztás mérésére DN100/25 méretû kombinált vízmérõ létesül a
telekhatáron belül, attól 1m-re elhelyezett terepszint alatti aknában. Ezen aknában
kap helyet a DN32 méretû locsoló alvízmérõ is. A mérõk jeladóval rendelkeznek,
ezáltal a fogyasztott vízmennyiséget az épület-felügyeleti központ regisztrálja.
A földárokban szerelt mért víz csatlakozóvezeték a pinceszinten lép az épületbe.

2.1.2 Csatornázás
Az építési telek elõtti utcákban szétválasztott rendszerû csatornahálózat húzódik,
mely a keletkezõ szenny- és csapadékvíz elvezetésére igénybe vehetõ.
A közmûszolgáltató elõzetes tájékoztatása értelmében a rendelkezésre álló
kapacitás elegendõ.
Az épületben kommunális jellegû szennyvíz keletkezik. Az épületekbõl több kitörés
létesül, melyeket földárokban szerelt csõhálózat fog össze. A csõvezetékek telken
belül, majd közterületen vezetve érik el az utcai közmûvet.
A meglévõ magtár épület tetejérõl külsõ, az új épületek tetejérõl belsõ csapadékvíz
elvezetés létesül. Az új épületekbõl több kitörés létesül, melyeket földárokban szerelt
csõhálózat fog össze. A csõvezetékek telken belül, majd közterületen vezetve érik el
az utcai közmûvet.
2.2 VÍZELLÁTÁS - CSATORNÁZÁS
2.2.1 Alapadatok - alapkövetelmények
Az épület ±0,00 szintje: 121,71 mBf (földszinti padlóvonal)
A legfelsõ használati szint: +8,64m
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A rendelkezésre álló hálózati víznyomást figyelembe véve, nyomásfokozó
berendezés beépítése nem indokolt.
2.2.1.1 Kivitelezési követelmények
A teljes vízvezeték-hálózat próbanyomása min. 13 bar kell legyen.
A csatornahálózat víztömörségét min. 0,15 bar nyomással kell leellenõrizni.
A nyomáspróbát a vonatkozó szabvány szerint kell megtartani és dokumentálni kell.
A szennyvíz általában gravitációsan kell, elfolyjon.
Tûzszakaszhatáron történõ csõátvezetés esetén biztosítani kell a fal ill. födém
tûzbiztos helyreállítását az érvényben lévõ szabványok szerint, a Tûzoltósággal
egyeztetett módon.
2.2.2 Vízmennyiségek számítása
2.2.2.1 Használati hidegvíz
Az épület várható vízigénye az MI-10-158/1-1992 Mûszaki Irányelv és a
szakirodalomban fellelhetõ fajlagos adatok szerint a következõképpen alakul:
100 fõ
20 fõ

Látogató (átlagosan)
Dolgozó

10 l/fõ/nap
30 l/fõ/nap

1,0 m3/nap
0,6 m3/nap
1,6 m3/nap

A másodperces csúcsfogyasztás a berendezési tárgyak alapján: 3,5 l/s
Az épületen kívüli vízfogyasztás a burkolt felületek tisztításából és a zöld területek
locsolásából adódik:
734 m2
861 m2

Burkolt felület
Zöld felület

2 l/m2/nap
2 l/m2/nap

1,47 m3/nap
1,72 m3/nap
3,19 m3/nap

A létesítmény teljes vízfogyasztása: 4,79 m3/nap
2.2.2.2 Használati melegvíz
A használati melegvízigényt elõzetes becsléssel a belsõ használati hidegvízigény
30%-ában határozzuk meg.
Fentiek alapján az épület melegvíz igénye a hidegvíz igényen belül: 0,86 m3/nap*
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* = Az érték csak elméleti jelentõségû. Központi HMV ellátás nem létesül.
2.2.2.3 Szennyvíz
Az épületben keletkezõ szennyvíz mennyisége 1,60 m3/nap. Megegyezik az
épületbe bevezetett, fenti számítás szerinti vízmennyiséggel.
2.2.2.4 Csapadékvíz
A tetõkrõl elvezetendõ csapadékvíz mennyisége 1370 m2 alapterülettel, 193 l/s/ha
intenzitással és 0,9 lefolyási tényezõvel számolva: 23,8 l/s
Az épület körüli burkolt felületekrõl elvezetendõ csapadékvíz mennyisége 734 m2
alapterülettel, 193 l/s/ha intenzitással és 0,9 lefolyási tényezõvel számolva: 12,75 l/s
2.2.3 Használati hidegvíz hálózat
A DN100 méretû vízvezeték a pinceszinten lép az épületbe. A belépést követõen a
használati és a tüzivíz hálózat szétválik. A tüzivíz ágba visszacsapó szelep kerül.
A használati víz alapvezetéke a pince mennyezete alatt húzódik. A felszálló
vezetékek aknákba ill. falhoronyba kerülnek. Az ágvezetékek falhoronyban, ill.
gipszkarton falban szereltek.
Csõmegfogások a csõméretnek megfelelõ fix ill. csúszós kiképzésû gumibetétes
csõbilincsekkel történnek az érvényben lévõ elõírások szerint.
Fal- és födémátvezetéseknél, csõmegfogásoknál a csõvezetéket rugalmas anyaggal
kell körülvenni, hogy a rezgések ill. a zaj ne adódjanak át a szerkezetre.
Minden ivóvíz felszálló vezetékbe ürítõ-csappal rendelkezõ elzáró szelepet kell
beépíteni. Az egyes vizesblokkokat külön-külön kell tudni elzárni.
Minden vizes berendezési tárgy elé tartalékelzáró szerelvény kerül beépítésre.
A takarítóvíz-vételi helyeken és a tömlõvéges kifolyóknál légbeszívó szelepek
szakítják meg szükség esetén a vízoszlopot.
A csõvezetékek anyagát és hõszigetelését az 1.sz. melléklet részletezi.
A fagyveszélyes helyeken szerelt csõvezetékeket elektromos kísérõfûtéssel kell
ellátni az 1.sz. melléklet és a tervek szerint. A fûtõszalag önszabályozó (félvezetõs
kivitelû). A fûtõszalag adott ponton leadott teljesítménye a hõmérséklet
függvényében változik, a kapcsolódó automatika csak durva szabályozást végez.
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2.2.4 Használati melegvíz ellátás
Az épületben központi melegvíz ellátás nem létesül.
A vizesblokkokat villanybojlerek látják el melegvízzel. A mosdók alá 5 literes, a
falikutak fölé 10 literes, zárt rendszerû bojlerek kerülnek.
A teakonyhák mosogatóit és kézmosóit a pultban elhelyezendõ 10 literes, zárt
rendszerû villanybojler látja el melegvízzel.
A zuhanyozók HMV ellátását is zárt rendszerû, nagy vízterû elektromos
forróvíztárolóval biztosítjuk.
Cirkulációs csõhálózat – tekintettel a kis távolságokra – nem létesül.
A csõvezetékek anyagát és hõszigetelését az 1.sz. melléklet részletezi.
2.2.5 Lágyvíz elõállítás
A fûtési és hûtési rendszer feltöltésére és az esetleges vízveszteség pótlására
vízlágyítót telepítünk. A teljesen automata, mennyiségvezérelt berendezés a
gépészeti térben kap helyet.
Az elõkészített víz paraméterei ki kell, hogy elégítsék a beépített berendezések elsõsorban a hõszivattyú - követelményeit.
2.2.6 Szennyvíz elvezetés
Az épületben kommunális jellegû szennyvíz keletkezik, melyet
szennyvízelvezetõ hálózat fogad, döntõen gravitációs rendszerben.

a

városi

A szennyvíz ágvezetékek falhoronyba, az ejtõk aknákba kerülnek.
Az alapvezetékeket a pince mennyezete alatt húzzuk el a kitörésekig, melyek a
telken belüli közmûhálózatra csatlakoznak.
A csõvezetékek anyagát és hõszigetelését az 1.sz. melléklet részletezi.
Mennyezet alatti vízszintes elhúzásoknál a csõmérettõl függõen és a gyártó
utasításait betartva kell a felfüggesztéseket kialakítani. Csõmegfogások gumibetétes
csõbilincsekkel történnek. Födémátvezetéseknél és falátvezetéseknél a béléscsõ és
a csatornacsõ közötti részt rugalmas anyaggal kell kitölteni.
Tûzszakaszhatáron történõ átvezetésnél minõsített tûzvédelmi tömítést kell a csõ
köré helyezni a födémen átvezetõ szakaszon.
Minden vizes berendezési tárgy bûzelzáró szifon közbeiktatásával csatlakozik a
csatornahálózatra.
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Valamennyi falikút, pissoiré és zuhany helyiségében valamint a gépészeti
területeken padlóösszefolyókat helyezünk el.
A csatornaszellõzõ vezetékeket a tetõ fölé kell vezetni. Az alapcsatorna hálózatot a
szükséges helyeken tisztítóidommal kell szerelni.
A klímaberendezések csurgalékvizeit a szennyvízhálózat fogadja, bûzelzáró
szifonokon keresztül. A szifonok golyós kivitelûek annak érdekében, hogy a téli
idõszakban bekövetkezõ kiszáradásuk esetén is zárjanak.
2.2.7 Csapadékvíz elvezetés
A Magtár épület tetejérõl épületen kívül szerelt ejtõk vezetik le a csapadékvizet.
Az új épületek tetõsíkjairól belsõ, gravitációs csapadékvíz elvezetést tervezünk.
Az építész terveknek megfelelõen elhelyezett összefolyóktól homlokzaton, ill.
mennyezet alatt, majd aknában szerelve jut a csapadékvíz a pince mennyezete alatt
szerelt alapvezetékbe.
Az alapvezetékeket a pince mennyezete alatt húzzuk el a kitörésekig, melyek a
telken belüli csapadékvíz elvezetõ hálózatra csatlakoznak.
A csõvezetékek anyagát és hõszigetelését az 1.sz. melléklet részletezi.
Mennyezet alatti vízszintes elhúzásoknál a csõmérettõl függõen és a gyártó
utasításait betartva kell a felfüggesztéseket kialakítani. Csõmegfogások gumibetétes
csõbilincsekkel ill. az akusztikailag igényes helyeken (pl. stúdiók, vezérlõ, stb.)
gumikuplungos megfogással történnek. Födémátvezetéseknél és falátvezetéseknél
a béléscsõ és a csatornacsõ közötti részt rugalmas anyaggal kell kitölteni.
2.2.8 Vizes berendezési tárgyak
A vizes blokkokat ismert gyártók által, fehér porcelánból, standard minõségben
készített berendezésekkel kell felszerelni.
A szaniter berendezések lehetséges gyártmányait, típusait már ajánlati szinten kell
egyeztetni Megrendelõvel.
Kivitelezõ a választott berendezési tárgyakat és tartozékait csak Megrendelõ
beleegyezésével építheti be, beépítés elõtt mintapéldányok bemutatásával és
jóváhagyatásával.
A WC-k rejtett tartályos kivitelûek.
A takarítószertárban nemesacélból készült kiöntõt kell felszerelni az ÁNTSZ
elõírásainak megfelelõen.
A kiöntõ és a vizelde helyiségében padlóösszefolyót kell elhelyezni.
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A vizeldeöblítõk automatikus (infrás) üzemû mágnesszelepek a hozzá tartozó
trafóval.
A mosdók és a mosogatók csaptelepe kerámia betétes, egykaros.
A falikutak ill. kiöntõk tömlõvéges kifolyói légbeszívó szeleppel rendelkeznek.
2.2.9 Kiegészítõ munkák
2.2.9.1 Szerelõkõmûves munkák
A szükségessé váló, de elõre ki nem hagyott fal- és födémáttöréseket el kell
készíteni és valamennyi áttörést helyre kell állítani. Vasbeton szerkezetben az
áttöréseket gyémánt-vágófejes fúró ill. vágóberendezéssel kell elkészíteni.
Vasbeton szerkezet vágása ill. fúrása elõtt minden esetben be kell szerezni a
statikus tervezõ jóváhagyását.
2.2.9.2 Feliratok, jelzések
Minden berendezést, kört, szakaszoló és ürítõ szelepet, felszállót, stb. felirati
jelzõtáblával kell jelölni.
A táblán jól olvashatóan kell szerepeltetni a rendeltetést.
2.2.9.3 Szigetelõ munkák, burkolások
A hidegvíz vezetékeket páralecsapódás elleni szigeteléssel, a melegvíz vezetéket a
hõveszteség csökkentése érdekében hõszigeteléssel kell ellátni.
A csapadékvíz ejtõk a tetõösszefolyó és akna közötti szakaszát, valamint a
függõleges ejtõket hõszigetelni kell a páralecsapódás megakadályozása érdekében.
Ahol a csapadékvíz áramlásból eredõ zaj problémát jelenthet, ott a csõvezetékeket
ólombetétes zajelnyelõ burkolattal is el kell látni.
A hõszigetelõ anyagokra általános követelmény, hogy nehezen éghetõ, önkioltó
anyagú legyen. Nyílt területen mennyezet alatt égvecsepegésre hajlamos
hõszigetelõ anyag nem szerelhetõ.
A szigetelt vezetékeket a látható helyeken alulemez burkolattal, vagy speciális
keményhéjalású hõszigeteléssel kell ellátni.
A csõvezetékek anyagát és hõszigetelését az 1.sz. melléklet részletezi.

65_epuletgepeszeti

13.oldal

FUTURA-MAGTÁR HASZNOSÍTÁSA
9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 142.
Mechanik-Art Bt.
1222 Budapest, Zsineg u. 21.

MÛSZAKI LEÍRÁS
Dátum: 2009. március 23.
ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
ÉPÜLETGÉPÉSZET

2.3 HÕSZIVATTYÚ
Az épület számára szükséges hõ- és hûtési energiát hõszivattyús rendszer
kiépítésével biztosítjuk.
A talajhõ hasznosításának lehetõségeit megvizsgáltuk és a zárt talajszondás
kialakítás kínálkozik a legkedvezõbb megoldásnak.

2.3.1 Alapadatok
Az épület mértékadó hõigénye a 2.4.2.1 pont alapján: 250 kW
Az épület mértékadó hûtési igénye 2.4.2.2 pont alapján: 200 kW
A hõszivattyúk várható elektromos fogyasztása (típusfüggõ): kb. 90 kW
2.3.2 Talajszondák
A hõszivattyús rendszerrel kapcsolatos fajlagos értékeket –vizsgálati eredmények
híján – az alábbi értékekkel kalkuláltuk:
Talajszonda mélysége: 100fm
Talajszondából kivehetõ hõ: 5kW/db
Talajszondák távolsága egymástól: 6-7m
Talajszonda telken belül, épületen kívül és szükség esetén, épületen belül is
létesíthetõ.
A szondákat Tiechelmann rendszerben csatlakoztatjuk földárokban elhelyezett
csõvezetékekkel.
A fúrást és a csövek elhelyezését követõen a burkolat véglegesen helyreállítható.
A hõszivattyús rendszer és a talajszondák kiviteli terveit speciális tervezõi
jogosultsággal rendelkezõ tervezõ készíti. A tervek véglegesítését megelõzõen
próbafúrás elvégzése javasolt.
A talajszondákat a kivitelezés elõtt az illetékes Bányakapitányságnál
engedélyeztetni kell.
2.3.3 Hõszivattyú és puffer tartályok
Az épület fûtését és hûtését szolgáló elektromos üzemû hõszivattyú az új épületek
egyikének pincéjében nyer elhelyezést.
A hõszivattyú primer oldala és a talajszondák között szivattyú keringeti a fagyállóval
kevert vizet.
Primer hõfoklépcsõ fûtési üzemben:
65_epuletgepeszeti
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Szekunder hõfoklépcsõ fûtési üzemben:
Primer hõfoklépcsõ hûtési üzemben:
Szekunder hõfoklépcsõ hûtési üzemben:
(Passzív hûtés lehetséges)
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45°C/40°C
30°C/35°C
7°C/12°C

A hõszivattyú puffer tartályra csatlakozik. A tárolt vízmennyiség hõkapacitása
lehetõvé teszi a hõszivattyú óránkénti ki-be kapcsolási számának csökkentését.
A tartályban tárolt melegvíz biztosítja az épület fûtését és a használati melegvíz
elõállítását.
A tartály alternatív fûtése elektromos fûtõpatronnal is lehetséges.
Nyáron a puffer tartály hûtött vizet tárol. Elsõ lépésben passzív hûtéssel történik a
víz lehûtése. Amennyiben ennek teljesítménye nem elegendõ, mûködésbe lép a
hõszivattyú, fordított, hûtési üzemben.
2.4 KÖZPONTI FÛTÉS - HÛTÉS
2.4.1 Alapadatok - alapkövetelmények
A kiviteli tervben az alábbi alapadatokat vettük figyelembe számításaink során:
2.4.1.1 A térelhatárolók jellemzõi
- Tetõ
- Külsõ fal az új épületrészekben
- Ablakok
- Homlokzati üvegfal
- Üvegezés naptényezõje:
- Üvegezés árnyékolási tényezõje:

U = 0,25 [W/m2K]
U = 0,45 [W/m2K]
U = 1,6 [W/m2K]
U = 1,5 [W/m2K]
0,6
1,0

2.4.1.2 Külsõ méretezési adatok

- Télen
- Páradiffúziós számításhoz
- Nyáron

Méretezési hõfok [°C]
-13
-2
34

Páratartalom [%RH]
80
90
40

Téli hõfok (fûtés) [°C]
20°C±2°C

Nyári hõfok (hûtés) [°C]
26°C±2°C

2.4.1.3 Belsõ hõfokok

- Kiállítótér
65_epuletgepeszeti
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- Irodák
- WC-csoportok
- Folyosók, lépcsõházak
- Gépészet
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22°C±2°C
20°C
16°C - 18°C
16°C - 18°C

26°C±2°C
nincs követelmény
nincs követelmény
nincs követelmény

2.4.1.4 Belsõ páratartalom
Jelenleg nincs rögzített követelmény a páratartalom tekintetében.
2.4.1.5 Belsõ hõnyereség
Az létesítmény belsõ hõnyereség számítását – a Megbízóval egyetértésben – az
alábbi alapadatok felhasználásával végeztük:
- Emberek
- Irodaterületek
- Látogatók száma csúcsban
- Világítás általában

116
8
300
20

W/fõ
m2/fõ
fõ
W/m2

2.4.1.6 Kivitelezési követelmények
A fûtési és hûtési rendszerek be kell szabályozni és a beszabályozásáról
jegyzõkönyvet kel készíteni és át kell adni Beruházó képviselõjének.
2.4.2 Energia igények
Az alapadatok és az építész kiviteli tervek alapján végrehajtott méretezés alapján a
létesítmény energetikai központjának az alábbi fûtési és hûtési igényeket kell
kielégíteni:
2.4.2.1 Fûtési igények
- Hõveszteség
- A légtechnika hõigénye (80% hõvisszanyerés mellett)

225 kW
25 kW

A hõigényeket villamos energiával üzemelõ hõszivattyú elégíti ki. Szükséges
hõteljesítmény: 250 kW
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2.4.2.2 Hûtési igények
- Külsõ és belsõ egyidejû hõterhelés (totál)
- A légkezelõ hûtési igénye (totál)

170 kW
30 kW

A hûtési igényeket villamos energiával üzemelõ hõszivattyú elégíti ki. Szükséges
hûtõteljesítmény: 200 kW
A hûtési igényeket tetõre helyezett kompakt folyadékhûtõ elégíti ki.
2.4.3 Központi fûtés és hûtés
Az épület transzmissziós hõveszteségének pótlására és a légkezelõk hõigényének
biztosítására, központi szivattyús, zárt rendszerû melegvízfûtést tervezünk.
Az energiatakarékosság szem elõtt tartásával a fûtés rendszere a teljes épületben
változó tömegáramú.
2.4.3.1 A hõközpont
A hõigényeket hõszivattyú telep elégíti ki, melynek névleges kapacitása fûtési
üzemben 250 kW, hûtési üzemben 200kW.
A hõszivattyúk névlegesen 45/40°C hõfokszintû fûtõvizet állítanak elõ fûtési, és
7/12°C hõfokszintû fûtõvizet hûtési üzemben. A víz puffer tartályban tárolódik.
A tartályra osztó csatlakozik, ahonnan az alábbi szivattyús körök indulnak az egyes
épületek és a légtechnikai rendszerek irányába.
-

Magtár épület Fan-Coil rendszer
Magtár épület légtechnikai rendszer
Iroda épület Fan-Coil rendszer
Iroda épület légtechnikai rendszer
Elõadótermi épület alapfûtés (csak fûtési üzemben)
Elõadótermi épület légtechnikai rendszer

Valamennyi kör változó tömegáramú, frekvenciaváltós szivattyúval.
A víz hõtágulásának kompenzálását a hõközpontban elhelyezendõ rendszervezérlõ
(gáztalanító-tágulási berendezés) kompenzálja. A berendezés egyúttal gáztalanítja a
rendszert, gondoskodik az esetlegesen szükséges pótvíz beadásáról és a felesleges
víz elvezetésérõl.
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2.4.3.2 A fûtési és hûtési csõhálózat
A létesítményben alkalmazott fûtési és hûtési rendszere közös, 2 csöves
csõhálózatra csatlakozik.
A hõközpontból kiindulva a gépház szinten, szabadon szerelve halad az alapvezeték
a függõleges strangokig. A Magtár épületben az alapvezeték padlócsatornában
szerelt.
Az új épületekben a strangok aknába, a Magtár épületben falhoronyba kerülnek.
Csõmegfogások a csõméretnek megfelelõ fix ill. csúszós kiképzésû gumibetétes
csõbilincsekkel történnek az érvényben lévõ elõírások szerint.
A csõvezetékek anyagát és hõszigetelését az 1.sz. melléklet részletezi.
2.4.3.3 Hõleadók
A Magtár épület fûtésére és hûtésére döntõen parapet alatti burkolatos Fan-Coil
készülékeket tervezünk.
Az irodaépület fûtése és hûtése álmennyezeti Fan-Coil készülékekkel valósul meg.
Az elõadótermi épület fûtése és hûtése Fan-Coil készülékekkel és légtechnikával
történik.
A nyaktag épületben mennyezetfûtést és Fan-Coil készülékeket alkalmazunk.
A készülékek 1 útú thermomotoros szelepeit a helyiség léghõmérsékletérõl, fali
termosztát vezéreli épületfelügyeleten keresztül.
A légkezelõk kaloriferét állandó térfogatáramú fagyvédelmi keringetés védi (fûtési
üzem). A leadott teljesítmény a befújt levegõ hõfokáról bekeveréses rendszerben
szabályozott. A távolabbi kalorifer 3 járatú szabályozószeleppel szerelt a minimális
térfogatáram biztosítása érdekében.
A Fan-Coil készülékekben hûtési üzemmódban keletkezõ kondenzvíz elevezetés
kondenzvíz hálózatot tervezünk. Az ejtõ vezetékek által levezetett kondenzvizet a
földszint padlójában ill. az új épületek pincéjének mennyezete alatt szerelt
alapvezeték gyûjti össze és vezeti a szennyvízcsatornába kiszáradás ellen védett
úszógolyós bûzelzárókon keresztül.
Csõmegfogások a csõméretnek megfelelõ fix ill. csúszós kiképzésû gumibetétes
csõbilincsekkel történnek az érvényben lévõ elõírások szerint.
A csõvezetékek anyagát és hõszigetelését az 1.sz. melléklet részletezi.
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2.4.4 Kiegészítõ munkák
2.4.4.1 Szerelõkõmûves munkák
A szükségessé váló, de elõre ki nem hagyott áttöréseket el kell készíteni és
valamennyi áttörést helyre kell állítani. Vasbeton szerkezetben az áttöréseket
gyémánt-vágófejes fúró ill. vágóberendezéssel kell elkészíteni.
Vasbeton szerkezet vágása ill. fúrása elõtt minden esetben be kell szerezni a
statikus tervezõ jóváhagyását.
A szivattyúk számára szükséges gépalapokat el kell készíteni.
2.4.4.2 Festõ, mázoló munkák
A festõ, mázoló munkák során be kell tartani a festésre vonatkozó technológiai
utasításokat, melyeket a gyártó elõír. (Szerszámok, anyagok, felület elõkészítés,
száradási feltételek, stb.)
A fekete acélcsöveket rozsdamegelõzõ festékbevonattal és csõhéj hõszigeteléssel
kell ellátni.
2.4.4.3 Feliratok, jelzések
Minden berendezést, kört, szakaszoló és ürítõ szelepet, felszállót, stb. felirati
jelzõtáblával kell jelölni. A beszabályozási értékeket tartós feliraton a szelepen meg
kell adni!
A táblán jól olvashatóan kell szerepeltetni a gép ill. vezeték rendeltetését, a
szállítandó közeget, a mûszaki adatokat.
Minden gépházban el kell helyezni (bekeretezve falra függesztve) a vonatkozó
rendszerek kapcsolási sémáit.
2.4.4.4 Szigetelõ munkák, burkolások
A fûtõvíz vezetékeket a hõveszteség csökkentésére hõszigetelni kell.
A csõvezetékeket és szerelvényeket a hõveszteség csökkentésére
páralecsapódás elleni zárt cellás kaucsuk hõszigeteléssel kell ellátni.
A különösen ügyelni kell a hõszigetelés hermetikus kivitelezésére.

és

a

A hõszigetelõ anyagokra általános követelmény, hogy nehezen éghetõ, önkioltó
anyagú legyen. Nyílt területen mennyezet alatt égvecsepegésre hajlamos
hõszigetelõ anyag nem szerelhetõ.
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A fagyveszélyes helyeken szerelt csõvezetékeket elektromos kísérõfûtéssel kell
ellátni. A fûtõszalag önszabályozó (félvezetõs kivitelû). A fûtõszalag adott ponton
leadott teljesítménye a hõmérséklet függvényében változik, a kapcsolódó automatika
csak durva szabályozást végez.
A szigetelt vezetékeket a látható helyeken alulemez burkolattal, vagy speciális
keményhéjalású hõszigeteléssel kell ellátni.
A csurgalékvíz hálózat anyaga PE csatornavezeték hegesztett kötésekkel, ill.
idomosan szerelt, merev falú mûanyag nyomócsõ, ragasztott kötésekkel.
A csõvezetékek anyagát és hõszigetelését az 1.sz. melléklet részletezi.
2.5 LÉGTECHNIKA
2.5.1 Alapadatok - alapkövetelmények
2.5.1.1 Légforgalom értékek
- Frisslevegõ fejadag
- Minimális légcsere általában
- Minimális légcsere a közlekedõkben
- Minimális légcsere a raktárakban
- Minimális légcsere a gépészet területén
- Minimális elszívás WC egységenként
- Minimális elszívás vizelde egységenként
- Minimális elszívás a tak.szer.-ben
- Magtár hõ-és füstelvezetése
- Nyaktag hõ-és füstelvezetése
- Zárt közlekedõk hõ- és füstelvezetése

30
2x
1x
1x
1x
50
25
30
Alapterület*1%[m2]x2[m/s]
2
Alapterület*1%[m ]x2[m/s]
Alapterület*1%(min.1)[m2]x2[m/s]

m3/h/fõ
3
m /h/m3
m3/h/m3
m3/h/m3
m3/h/m3
m3/h
3
m /h
m3/h
m3/s
3
m /s
m3/s

A szellõztetõ levegõáramot a frisslevegõ fejadag és a légcsereszám alapján
számított mennyiség közül a nagyobb határozza meg.
2.5.1.2 Külsõ méretezési adatok

- Télen
- Nyáron

Méretezési hõfok [°C]
-13
34

Páratartalom [%RH]
80
40

2.5.1.3 Megengedett zajszintek
Az épületgépészeti rendszerek által keltett zaj az alábbiak szerint limitált:
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- Közönségforgalmú terek
- Irodák
- Közlekedõk
- Raktárak

45
40
45
50
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dBA
dBA
dBA
dBA

A megengedett zajszintek általában a Fan-Coil készülékek 2. (középsõ) fokozatán
értendõk.
2.5.1.4 Kivitelezési követelmények
Gondoskodni kell a gépészeti aknák szintenkénti lezárásáról a szerelési munkák
végeztével. A lezárást a födém síkjában kell elkészíteni, tûzszakaszhatárnál a
födémmel egyenértékû Th értékû, egyéb födémeknél min. A1/REI 60 perc Th értékû
helyreállítással.
A tartózkodási zónákban a légsebesség nem haladhatja meg a 0,25 m/s értéket
Minden belsõ terû helyiségnek rendelkeznie kell gépi szellõzéssel.
A kiépített berendezés zajszintjének ki kell elégíteni a létesítmény magas szintû
komfortigényét.
A létesítmény környezetére ható zajterhelését környezet oldali hangcsillapítók
beépítésével kell az elõírások által megengedett érték alatt tartani.
2.5.2 Légmennyiségek
Az épület légtechnikai rendszereit oly módon tervezzük, hogy minden esetben
kielégítse a bent tartózkodó emberek szabvány szerinti frisslevegõ igényét és
biztosítsa a maximális komfortérzetet a bent tartózkodóknak.
A minimális frisslevegõ fejadag alapján számított levegõ mennyiségét megnöveljük
abban az esetben, ha a helyiségben óránként megforgatott levegõmennyiség
(légcsereszám) nem érné el a funkció függvényében meghatározott minimális
értéket.
2.5.3 Légtechnikai rendszerek általános szellõztetésre
Az épület teljes egésze számára gépi szellõzési rendszerek létesülnek.
Külön elszívó rendszer épül ki a WC csoportok számára.
Az elszívások összesített mennyisége megegyezik az általános befúvásokéval.
Tûz esetén minden általános szellõzési célt szolgáló légtechnikai rendszer
automatikusan leáll, áramtalanítva lesz.
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A légcsatornák tûzszakasz-átlépésénél minõsített tûzcsappantyút kell elhelyezni,
melyek áramelvételre, vagy hõ hatására rugóerõvel zárnak és motorosan nyithatók.
A füst egyik szintrõl a másik szintre való átterjedését a födémsíkban elhelyezett
tûzcsappantyúk akadályozzák meg, melyek áramelvételre rugóerõvel zárnak és
motorosan nyithatók.
2.5.3.1 A Magtár épületének rendszerei (2 egyforma rendszer)
A Magtár épület 4 szintje számára kiegyenlített szellõzést tervezünk visszakeverés
nélkül. A szellõzés feladata a szükséges frisslevegõ biztosítása és a használt levegõ
elszállítása.
A befúvott levegõ általában helyiség hõfokú, télen 22°C, nyáron 26°C.
Az építõelemes légkezelõk (2db az épület két végén) a földszinten kialakított
gépházakban kap helyet.
A frisslevegõ vételi helyként egy erre a célra a terepen elhelyezendõ „hirdetõoszlop”
szolgál. A frisslevegõ talajszint alatt elhelyezendõ légcsatornán keresztül éri el az
épületet és jut a légtechnikai gépházba.
A befúvó légkezelõk egységei:

- Elõszûrõ (G4)
- Finom szûrõ (F7)
- Hõvisszanyerõ (forgódobos v. keresztáramú)
- Fûtõ kalorifer (45/40°C melegvíz)
- Hûtõ kalorifer (7/12°C hûtõvíz)
- Ventilátor (frekvenciaváltós)
- Hangcsillapítók
- Fordító kamrák

A levegõ légkezelõktõl vertikálisan vezetett légcsatornákon jut fel az egyes
szintekre.
A szinteken elárasztásos légbefúvást tervezünk födémszerkezet alatt szabadon
szerelt textil befúvó tömlõkkel.
Az elszívás koncentrikusan történik a szint 2 végén elhelyezendõ 1-1 nagyméretû
elszívó zsalun keresztül.
Az elszívó hálózat függõlegesen vezeti a levegõt a befúvó légkezelõ felett
elhelyezett elszívó gépbe.
A két gép között forgódobos hõvisszanyerõ üzemel, csökkentve az üzemköltségeket.
Az elszívó légkezelõk egységei: - Elõszûrõ
- Hõvisszanyerõ (forgódobos v. keresztáramú)
- Ventilátor (frekvenciaváltós)
- Hangcsillapítók
- Fordító kamrák
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A használt levegõ kidobása a tetõ felett valósul meg.
Az alkalmazott ventilátorok hatásfoka minimálisan 70%.
A hõvisszanyerõ hatásfoka minimálisan 80%.
A légkezelõkön átáramló levegõ megengedett max sebessége: 2,5 m/s
2.5.3.2 Az irodaépület rendszere
Az irodaépületben kiegyenlített szellõzést tervezünk visszakeverés nélkül. A
szellõzés feladata a szükséges frisslevegõ biztosítása és a használt levegõ
elszállítása.
A befúvott levegõ általában helyiség hõfokú, télen 22°C, nyáron 26°C.
Az építõelemes légkezelõ a pinceszinten kialakított gépházban kap helyet.
A frisslevegõ vétel a talajszint közelében, de hóhatár felett elhelyezett esõvédõ fix
zsalukon történik a belsõ udvarról. A levegõ angolaknában elhelyezett légcsatornán
keresztül jut el a légkezelõig.
A befúvó légkezelõk egységei:

- Elõszûrõ (G4)
- Finom szûrõ (F7)
- Hõvisszanyerõ (forgódobos)
- Fûtõ kalorifer (45/40°C melegvíz)
- Hûtõ kalorifer (7/12°C hûtõvíz)
- Ventilátor (frekvenciaváltós)
- Hangcsillapítók
- Fordító kamrák

A levegõ légkezelõktõl vertikálisan, aknatérben vezetett légcsatornákon jut fel az
egyes szintekre.
A szinteken a befúvó légcsatorna a folyosó és a vizes helyiségek fölött kialakított
álmennyezeti térben vezetett légcsatornákkal közelíti meg a befúvó anemosztátokat.
Az anemosztátok hangcsillapítós légcsatorna szakaszokkal csatlakoznak.
Az elszívó anemosztátok optikailag a befúvóhoz hasonló kivitelûek.
Az elszívó hálózat a befúvással párhuzamos nyomvonalon vezeti a levegõt a befúvó
légkezelõ felett elhelyezett elszívó gépbe.
A két gép között forgódobos hõvisszanyerõ üzemel, csökkentve az üzemköltségeket.
Az elszívó légkezelõk egységei: - Elõszûrõ
- Hõvisszanyerõ (forgódobos)
- Ventilátor (frekvenciaváltós)
- Hangcsillapítók
65_epuletgepeszeti

23.oldal

FUTURA-MAGTÁR HASZNOSÍTÁSA
9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 142.
Mechanik-Art Bt.
1222 Budapest, Zsineg u. 21.

MÛSZAKI LEÍRÁS
Dátum: 2009. március 23.
ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
ÉPÜLETGÉPÉSZET

- Fordító kamrák
A használt levegõ kidobása az elszíváshoz hasonló módon, de attól távolabb
elhelyezett esõvédõ fix zsalukon valósul meg a belsõ udvar felé.
Az alkalmazott ventilátorok hatásfoka minimálisan 70%.
A hõvisszanyerõ hatásfoka minimálisan 80%.
A légkezelõkön átáramló levegõ megengedett max sebessége: 2,5 m/s
2.5.3.3 Az elõadóterem rendszere
Az elõadóteremben kiegyenlített szellõzést tervezünk levegõ visszakeveréssel. A
szellõzés feladata a szükséges frisslevegõ biztosítása 101 fõ részére, a használt
levegõ elszállítása és a helyiség klimatizálása.
A befúvott levegõ túlhõmérséklettel rendelkezik, télen max. 28°C, nyáron min. 18°C.
Az építõelemes légkezelõ a pinceszinten kialakított gépházban kap helyet.
A frisslevegõ vétel a talajszint közelében, de hóhatár felett elhelyezett esõvédõ fix
zsalukon történik a belsõ udvarról. A levegõ légcsatornán keresztül jut el a
légkezelõig.
A befúvó légkezelõk egységei:

- Elõszûrõ (G4)
- Finom szûrõ (F7)
- Hõvisszanyerõ (forgódobos)
- Keverõ kamra
- Fûtõ kalorifer (45/40°C melegvíz)
- Hûtõ kalorifer (7/12°C hûtõvíz)
- Ventilátor (frekvenciaváltós)
- Hangcsillapítók
- Fordító kamrák

A levegõ légkezelõktõl vertikálisan, a külsõ fal mentén vezetett légcsatornákon jut fel
az elõadóterem mennyezetéig, ahol álmennyezeti térben vezetett légcsatornákkal
közelíti meg a befúvó anemosztátokat. Az anemosztátok hangcsillapítós légcsatorna
szakaszokkal csatlakoznak.
Az elszívó anemosztátok optikailag a befúvóhoz hasonló kivitelûek.
Az elszívó hálózat a befúvással párhuzamos nyomvonalon vezeti a levegõt a befúvó
légkezelõ felett elhelyezett elszívó gépbe.
A két gép között forgódobos hõvisszanyerõ üzemel, csökkentve az üzemköltségeket.
Az elszívó légkezelõk egységei: - Elõszûrõ
- Keverõ kamra
- Hõvisszanyerõ (forgódobos)
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- Ventilátor (frekvenciaváltós)
- Hangcsillapítók
- Fordító kamrák
A használt levegõ kidobása az elszíváshoz hasonló módon, de attól távolabb
elhelyezett esõvédõ fix zsalukon valósul meg a belsõ udvar felé.
Az alkalmazott ventilátorok hatásfoka minimálisan 70%.
A hõvisszanyerõ hatásfoka minimálisan 80%.
A légkezelõkön átáramló levegõ megengedett max sebessége: 2,5 m/s
2.5.3.4 A kiállítóterem rendszere
A kiállítóteremben kiegyenlített szellõzést tervezünk levegõ visszakeveréssel. A
szellõzés feladata a szükséges frisslevegõ biztosítása 100 fõ részére, a használt
levegõ elszállítása és a helyiség klimatizálása.
A befúvott levegõ túlhõmérséklettel rendelkezik, télen max. 28°C, nyáron min. 18°C.
Az építõelemes légkezelõ a pinceszinten kialakított gépházban kap helyet.
A frisslevegõ vétel a talajszint közelében, de hóhatár felett elhelyezett esõvédõ fix
zsalukon történik a belsõ udvarról. A levegõ légcsatornán keresztül jut el a
légkezelõig.
A befúvó légkezelõk egységei:

- Elõszûrõ (G4)
- Finom szûrõ (F7)
- Hõvisszanyerõ (forgódobos)
- Keverõ kamra
- Fûtõ kalorifer (45/40°C melegvíz)
- Hûtõ kalorifer (7/12°C hûtõvíz)
- Ventilátor (frekvenciaváltós)
- Hangcsillapítók
- Fordító kamrák

A levegõ légkezelõktõl vertikálisan, a külsõ fal mentén vezetett légcsatornákon jut fel
a kiállítóteremben létesítendõ álfal mögötti nyomótérbe. Innen anemosztátokon
keresztül jut a levegõ a kiállítótér légterébe.
Az elszívás a befúváshoz hasonlóan anemosztátokon keresztül történik. Az
ugyancsak álfallal határolt szívótérbõl a befúvással párhuzamos nyomvonalon
vezetett légcsatorna szállítja a levegõt a befúvó légkezelõ felett elhelyezett elszívó
gépbe.
A két gép között forgódobos hõvisszanyerõ üzemel, csökkentve az üzemköltségeket.
Az elszívó légkezelõk egységei: - Elõszûrõ
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- Keverõ kamra
- Hõvisszanyerõ (forgódobos)
- Ventilátor (frekvenciaváltós)
- Hangcsillapítók
- Fordító kamrák
A használt levegõ kidobása az elszíváshoz hasonló módon, de attól távolabb
elhelyezett esõvédõ fix zsalukon valósul meg a belsõ udvar felé.
Az alkalmazott ventilátorok hatásfoka minimálisan 70%.
A hõvisszanyerõ hatásfoka minimálisan 80%.
A légkezelõkön átáramló levegõ megengedett max sebessége: 2,5 m/s
2.5.3.5 WC elszívó rendszer
Az iroda épületben üzemelõ WC, pissoire és tak.szer. helyiségek elszívása külön
rendszerrel valósul meg. Az elszívó ventilátor a tetõn kap helyet. Használt levegõ
kidobása a tetõ felett.
2.5.4 Légtechnikai rendszerek tûzvédelmi funkcióval
2.5.4.1 A Magtár épület hõ- és füstelvezetése
A magtár épületben tûz eseti gépi hõ- és füstelvezetést tervezünk.
A hõ- és füstelvezetés vizsgálatára számítógépes tûzszimuláció készült (ld. külön
dokumentáció). Ennek eredményeképp megállapítást nyert, hogy az alapterület 1%nak
megfelelõ
elszívás
elegendõ
a
kiürítés
szempontjából.
Ennek
engedélyeztetésére felmentési kérelem készül.
Szintenként és épület-végenként 2-2db elszívó ventilátort helyezünk el a meglévõ
ablaknyílásba. A ventilátorok nem közvetlenül a helyiségbõl, hanem egy erre a célra
kialakított elosztó térbõl szívják a levegõt. Ez a tér mennyezet alatt kialakított
elzárhatatlan nyílásokkal csatlakozik a szint légteréhez annak érdekében, hogy a
füst elszívása a mennyezet alatt valósuljon meg.
Az elszívott levegõ helyébe automatikus nyitású ablakokon keresztül áramlik
frisslevegõ. A tûzjelzõ központ által vezérelt ablakok ablakokon az adott szint
közepén helyezkednek el annak érdekében, hogy az átöblítés minél teljesebb
legyen.
A tûzjelzõ központ jelére az épület tûzesettel érintett oldalának végén egyszerre
indul valamennyi szint füstelszívó ventilátora. Egyúttal nyílnak a légutánpótlást
biztosító ablakok.
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2.5.4.2 Talajszint alatti helyiségek hõ- és füstelvezetése
A külsõ nyílászáróval nem rendelkezõ pinceszinti helyiségeket gépi hõ- és
füstelvezetéssel látjuk el.
A tûzi elszívás a helyiség/folyosó egyik végén történik, a mennyezet közelében. A
légutánpótlás a folyosó egyik végén történik, a belmagasság alsó harmadában
elhelyezendõ rácson keresztül.
A helyiségben elhelyezett füstelszívó ventilátorok a szabadba juttatják a forró
levegõt.
A füstelszívó ventilátorok 400°C hõfokra méretezettek és ezen a hõfokon a tûztérben
is 1,5 óráig üzemképesek.
Az elszívott levegõ helyébe ugyancsak gépi rendszer juttatja a levegõt, az
elszíváshoz hasonló kialakítással. A két rendszer szimmetrikusan üzemel.
A légutánpótló rendszer elemeinek tûzállósága megegyezik a hõ- és
füstelvezetésével.
A füstelvezetõ ventilátorok, füstcsappantyúk és motoros nyílászárók a
diszpécserközpontból kézzel, vagy tûzjelzõ központ által automatikusan indíthatók,
nyithatók.
2.5.5 Alkalmazott anyagok
A légcsatornák és idomok anyaga import horganyzott acéllemez, peremes
csatlakozással, hanglágy tömítésekkel. A kör keresztmetszetû légvezetékek
spirálkorcolt rendszerûek. A flexibilis gégecsövek alumíniumból készülnek.
Füstelvezetésre is igénybevett légcsatorna hálózatban csak acél csõanyag
megengedett. Az idomok (könyök, elágazás, stb.) belsõ terelõ lemezekkel
készülnek.
A tûzszakaszhatár-átlépésnél elhelyezett tûzcsappantyúk 400°C hõfokon 1,5 órán
keresztül tûzállóak.
2.5.6 Kiegészítõ munkák
2.5.6.1 Szerelõkõmûves munkák
A szükségessé váló, de elõre ki nem hagyott áttöréseket el kell készíteni és
valamennyi áttörést helyre kell állítani. Vasbeton szerkezetben az áttöréseket
gyémánt-vágófejes fúró ill. vágóberendezéssel kell elkészíteni.
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Vasbeton szerkezet vágása ill. fúrása elõtt minden esetben be kell szerezni a
statikus tervezõ jóváhagyását.
A gépalapokat és nagyobb rögzítéseket a Statikus tervezõvel egyeztetve szabad
kialakítani.
2.5.6.2 Feliratok, jelzések
Minden berendezést, légcsatornát, szabályozót, stb. felirati jelzõtáblával kell jelölni.
A táblán jól olvashatóan kell szerepeltetni a gép ill. vezeték rendeltetését, a mûszaki
adatokat.
Minden gépházban el kell helyezni (bekeretezve falra függesztve) a vonatkozó
rendszerek kapcsolási sémáit.
2.5.6.3 Szigetelõ munkák, burkolások
A légbeszívó, légbefúvó, valamint a használt (hõvisszanyerõ által lehûtött) levegõt
kidobó légcsatornák hõszigeteltek.
A szellõzõ berendezés légcsatornáit és szigetelõ anyagait,
szellõzõnyílások rácsszerkezetét nem éghetõ anyagból kell készíteni.

valamint

a

A hõszigetelés anyaga és vastagsága a mellékletben.

2.6 TÛZVÉDELEMI RENDSZEREK
2.6.1 Oltóvíz hálózat
2.6.1.1 Adottságok
A létesítmény 3 tûzszakaszra tagolódik:
- Magtár épület 4 szintje
- Új épületek szintjei a földszinttõl fölfelé
- A Magtár és az új épületek összefüggõ pinceszintje
Mértékadó a Magtár épület 4 szintes tûzszakasza.
Az épület tûzvédelmi besorolása „C”. Tûzállósági fokozat: II.
2.6.1.2 Oltóvíz igény számítása
A mértékadó tûzszakasz számításba vehetõ alapterülete: 2112 m2.
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30% csökkentõ tényezõvel számolva a mértékadó alapterület: 1478 m2.
Az OTSZ alapján az ehhez tartozó elõírt külsõ vízmennyiség: 2100 l/perc, 1,5 órán
keresztül biztosítva.
Az oltóvízellátás fentiek szerinti számítása tájékoztató jellegû. A hivatalos számítást
a Tûzvédelmi mûszaki leírás tartalmazza.
A telek 100 méteres környezetében 3db tûzcsap található, melybõl a szükséges
oltóvíz mennyiség kivehetõ.

2.6.1.3 Belsõ nedves tûzcsaphálózat
Az épületben belsõ nedves oltóvízhálózat létesül.
A legmagasabban elhelyezkedõ fali tûzcsapnál is biztosítani kell a szükséges 4-5
bar nyomást (a rendelet szerinti kifolyási nyomás a tömlõ, valamint sugárcsõ
ellenállása a szükséges átfolyás mellett), és a 150l/perc vízhozamot.
A létesített tûzcsaphálózatról egyidejûleg mûködtetett belsõ tûzcsapok száma 2 db.
Így a belsõ fali tûzcsapok együttes vízigénye 300 l/perc.
A belsõ vízhálózatot terheli még a használati víz pillanatnyi csúcsfogyasztása:
3,5/s=210 l/perc.
A közmûszolgáltató elõzetes tájékoztatása értelmében a rendelkezésre álló
kapacitás elegendõ. A hálózati nyomás 4,0-4,5bar értékkel vehetõ figyelembe.
A merevtömlõs belsõ tûzcsapoknál szükséges csatlakozási nyomás 5,0 bar. A
legfelsõ tûzcsap magasságát és a súrlódási nyomásveszteségeket is figyelembe
véve 6,0 bar nyomás elõállítására van szükség.
Nyomásfokozó beépítése szükséges, melyet a pincei gépházban helyezünk el.
Higiéniai okokból a tûzi vízrendszer nem kerül összekapcsolásra az ivóvízhálózattal. Az ivóvízhálózatra való csatlakozás közvetlen közelében az oltóvíz ágba
visszacsapó szelepet kell elhelyezni.
A fali tûzcsapok helye tûzvédelmi hatósággal folytatott elõzetes egyeztetésen került
rögzítésre. Az alapul vett tömlõhossz 30 fm. Szintenként 1 db tûzcsap szükséges a
Magtár és 1db az új épületek területén.
A szinteken lévõ fali tûzcsapok közvetlenül az oltóvíz felszállóra csatlakoznak. A
tûzcsapszekrényekbe 30fm hosszú alaktartó tömlõ kerül.
A szekrényt közelében tûzjelzõt, alatta tûzoltó-készüléket kell elhelyezni.
A tûzcsapok minden szinten közösségi területen kerülnek felszerelésre.
A tömlõket úgy kell felszerelni, hogy ajtónyitáskor a tekercs is kiforduljon.
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A tûzcsapszekrények mérete általában: 650x650x285mm
Az elosztó és felszálló csõvezetékek anyaga horganyzott acél. A csõvezetékek
anyagát és hõszigetelését az 1.sz. melléklet részletezi.
A fagyveszélyes helyeken szerelt csõvezetékeket elektromos kísérõfûtéssel kell
ellátni terv szerint. A fûtõszalag önszabályozó (félvezetõs kivitelû). A fûtõszalag
adott ponton leadott teljesítménye a hõmérséklet függvényében változik, a
kapcsolódó automatika csak durva szabályozást végez.
2.6.2 Tûz- és füstjelzõ rendszerek
A tûz- és füstjelzõ rendszereket az „Épületvillamossági dokumentáció” ismerteti.
A légtechnikai rendszerekkel kapcsolatosan megemlítjük, hogy a légcsatornákba
helyezett tûzcsappantyúk mindegyike rendelkezik tûzérzékelõ patronnal, mely az
adott tûzcsappantyú zárását vezérli. A zárt tûzcsappantyú jelez a tûzjelzõ
központnak.
2.6.3 Hõ- és füstelvezetés
A hõ- és füstelvezetés megoldását a légtechnika fejezet 2.5.4. pontja ismerteti.
2.6.4 Kézi oltóberendezések
A „D” besorolású területeken 600m2-enként, de legalább szintenként 1db 12kg-os,
55A,233BésC osztályú tüzek oltására alkalmas kézi poroltó berendezést kell
elhelyezni. Jelen esetben szintenként 1-1 db kerül elhelyezésre a fali tûzcsapok
alatti szekrényrészben.
2.6.5 Kiegészítõ munkák
2.6.5.1 Szerelõkõmûves munkák
A szükségessé váló, de elõre ki nem hagyott áttöréseket el kell készíteni és
valamennyi áttörést helyre kell állítani. Vasbeton szerkezetben az áttöréseket
gyémánt-vágófejes fúró ill. vágóberendezéssel kell elkészíteni.
Vasbeton szerkezet vágása ill. fúrása elõtt minden esetben be kell szerezni a
statikus tervezõ jóváhagyását.
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2.6.5.2 Feliratok, jelzések
Minden berendezést, kört, szakaszoló és ürítõ szelepet, felszállót, stb. felirati
jelzõtáblával kell jelölni.
A táblán jól olvashatóan kell szerepeltetni a gép ill. vezeték rendeltetését, a
szállítandó közeget, a mûszaki adatokat.
2.6.5.3 Szigetelõ munkák, burkolások
A kísérõfûtéssel ellátott oltóvízvezetékeket hõszigeteléssel kell ellátni az 1.sz.
melléklet szerint.
Nyílt területen mennyezet alatt égvecsepegésre hajlamos hõszigetelõ anyag nem
szerelhetõ.

2.6.6 Automatikus oltórendszer
A Magtár épület múzeális értékû, faszerkezetû födémekkel rendelkezik. Az éghetõ
szerkezetek tûzvédelme szükségessé teszi automatikus üzemû oltórendszer
kiépítését.
Az oltórendszer ismertetésére külön dokumentáció készül.

2.7 AUTOMATIKA
Az épületben intelligens épület-felügyeleti rendszer létesül.
Központi egysége az irodaépületbe kerül, perifériái az épület számos pontján látnak
el - részben önálló - vezérlési, szabályozási feladatot.
A perifériákat gerinchálózat köti össze a központtal.
Érzékelt jelek, mennyiségek:
• Vízmérõ által szolgáltatott vízfogyasztási adatok
• Elektromos fogyasztásmérõk által szolgáltatott adatok
• Elektromos kapcsoló-berendezések állapotfigyelése
• Villamos elosztók feszültségfigyelése
• Gépészeti berendezések által szolgáltatott adatok
• Tûzjelzõ központ fõbb paraméterei - vészjelzések
• Idõjárási paraméterek
• Helyiség paraméterek
• Akadálymentes WC-k vészjelzése
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• Technológiai rendszerek lényeges adatai
Vezérlések:
• Gépészeti rendszerek vezérlése
• Világítási rendszerek vezérlése
Szabályozások:
• Fûtési és hûtési rendszerek szabályozása
• Légtechnikai rendszerek szabályozása
Az épület-felügyelethez rendelt – a szállító által készített – software lehetõvé teszi
tetszõleges
idõprogramok
kialakítását,
tetszõleges
hozzáférési
szintek
meghatározását.
Az
épület-felügyelet
perifériális
egységeinek
egy
része
gépészeti
vezérlõszekrényekben kap helyet.
A gépházi vezérlõ szekrények, jeladók és végrehajtók a gépészeti automatika
tárgykörébe tartoznak. Ugyancsak itt kerül tervezésre az õket összekötõ
kábelhálózat.
Az épület mûködési jellemzõi display rendszerekkel megjeleníthetõk, a látogatók
elõtt demonstrálhatók késõbb egyeztetett módon.
Fentiek tájékoztató jellegûek. A terveket késõbbi tervfázisokban az Automatika
dokumentáció tartalmazza.

65_epuletgepeszeti

32.oldal

FUTURA-MAGTÁR HASZNOSÍTÁSA
9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 142.
Mechanik-Art Bt.
1222 Budapest, Zsineg u. 21.

MÛSZAKI LEÍRÁS
Dátum: 2009. március 23.
ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
ÉPÜLETGÉPÉSZET

3. ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS
Az épületenergetikai számítást VII/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján végeztük el.
A jellemzõ rétegrendek páradiffúziós ellenõrzését és az energetikai ellenõrzõ
számítás részleteit a 2.sz.melléklet tartalmazza.
A számítások végeredményébõl látható, hogy a rétegrendek páradiffúziós
szempontból megfelelnek. Valamennyi új szerkezet megfelelõ szabvány szerint.
Hõátbocsátási tényezõ tekintetében az új szerkezetek kielégítik az érvényben lévõ
követelményeket. A meglévõ téglafalak U értéke nem elégíti ki a szabvány elõírásait,
de ez mûemlék jellegû épület esetében elfogadható.
Az „egyéb” épületek esetén az összesített energetikai jellemzõre nincs elõírás.

4. KÖRNYEZETVÉDELEM
4.1 Szenny- és csapadékvíz elvezetés
Az épületbõl kommunális szennyvíz távozik.
4.2 Levegõtisztaság védelem
A létesítmény fûtésére és hûtésére alkalmazott hõszivattyús rendszer elektromos
üzemû, káros anyag kibocsátás-mentes.
A berendezésben alkalmazott hûtõközeg freon mentes.
4.3 Zajvédelem
Az épületgépészeti berendezések többségét zárt gépészeti helyiségekben
helyezzük el. Ezeken a területeken a munkahelyre vonatkozó szabványok és
rendeletek betartása szükséges, mind a berendezések kiválasztásánál, mind az
alkalmazott akusztikai zajcsökkentõ szerkezeteknél.
A telephely immissziós zajszintjét a levegõ beszívó kidobó szerkezetek növelhetik.
A levegõ sebességét korlátozzuk. Esõvédõ fix zsalu esetén általában 2m/s, szabad
kifúvásnál általában 5m/s értékkel. Épületen belül a légcsatornákban és a
csõvezetékekben az áramló közeg sebessége általában 6m/s értékkel korlátozott.
Az építkezés idejére egyedi zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni.

65_epuletgepeszeti

33.oldal

FUTURA-MAGTÁR HASZNOSÍTÁSA
9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 142.
Mechanik-Art Bt.
1222 Budapest, Zsineg u. 21.

MÛSZAKI LEÍRÁS
Dátum: 2009. március 23.
ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
ÉPÜLETGÉPÉSZET

Az épületen belüli zaj terjedésének megakadályozására rezgéstompító alátéteket,
hangcsillapítókat kell alkalmazunk a terv szerinti helyeken.
A gépek alatt rezgéscsillapító gépalapot tervezünk. A ventillátorok és a szivattyúk
rezgéstompítókkal csatlakoznak a hálózatra. A légcsatornák és a csõvezetékek
gumibetétes, rezgésszigetelt függesztõkkel szerelendõk.

5. MUNKAVÉDELEM
A megvalósítás csak jóváhagyott kiviteli tervek alapján történhet. A szerelési munkák
során a hatályos munkavédelmi szabályok és elõírások, valamint az ágazati
szabványok betartása kötelezõ érvényû.
A létesítéssel kapcsolatos munkavédelem legfontosabb rendeletei, elõírásai:
– 1993-évi XCIII. törvény a munkavédelemrõl
– Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK)
– Országos Tûzvédelmi Szabályzat (OTSZ)
Kivitelezés munkavédelmi elõírásai
A tervezett berendezés építésénél a vonatkozó munkavédelmi elõírásokat,
utasításokat és szabványokat pontosan be kell tartani.
A munka megkezdése elõtt a kivitelezõ köteles a helyszínnel kapcsolatos
veszélyforrásokról tájékozódni és a megfelelõ munkavédelemrõl gondoskodni.
A szerelés során szükséges munkavédelem a kivitelezési technológiától függ, ezzel
kapcsolatban kivitelezéskor a Munkavédelmi Szabályzatában foglaltak betartása
szükséges.
A tervezett berendezés kivitelezésének veszélyforrásai
A kivitelezéssel kapcsolatos összes munkafolyamat - a szükséges anyagok
helyszínre szállításától a mûszaki átadásig - munkavédelmi szabályozása a
kivitelezõ feladata.
A kivitelezés általános elõírásai
A kivitelezõ vállalatnak minden intézkedést meg kell tennie, hogy a munka folyamán
fennálló életvédelmi és balesetelhárítási elõírásoknak és rendelkezéseknek,
különösen a 1993. évi XCIII. törvénynek eleget tegyen.
A kivitelezés során megvalósuló takart (gépészeti aknában vezetett, elfalazott,
elrabicolt, álmennyezetben szerelt) hálózatokat az eltakarás elõtt a tervezõvel jóvá
kell hagyatni, és a megrendelõ részére fényképes dokumentációt kell készíteni.
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A kivitelezés illetve a próbaüzem során elhasználódott szerkezeteket és, vagy annak
alkatrészeit cserélni kell. A beépített berendezések tanúsítványait a mûszaki átadás
során a megrendelõ rendelkezésére kell bocsátani.
A hegesztést csak +5°C-nál magasabb külsõ hõmérsékleten, nyugodt légköri
viszonyok mellett szabad végezni. Szabadon történõ hegesztésnél az MSZ4306,
MSZ EN 287-1 szerinti elõírásokat be kell tartani. Elektródaként csak az MSZ 6281
szerinti EB (bázikus bevonatú), vagy ER (rutilos bevonatú) jelû, a csõvezeték
falvastagságának megfelelõ keresztmetszetû elektróda használható. A kötéshez
csak gondosan elõkészített, kiszárított elektródákat szabad alkalmazni.
A tervtõl, valamint a mûszaki leírásokban foglaltaktól való eltérés esetén a tervezõt
semmiféle felelõsség nem terheli. A terv, illetve a mûszaki megoldások
megváltoztatásáról a tervezõt értesíteni kell.

6. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK ÉS ELÕÍRÁSOK
Általános szabványok és elõírások:
A teljes tervezési és kivitelezési folyamat alatt figyelembe kell venni a Magyar Szabványok elõírásait,
és a kivitelre vonatkozó technológiai elõírásokat, úgymint:
- Gyártók, szállítók elõírásai
- Munkavédelmi elõírások
- Szerzõdéses dokumentumok
- Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 37/2007 (XII/13.) ÖTM rend.
- 253/1997 (XII.20.) Kormány rendelet (OTÉK)
- 182/2008 (VII.14.) Kormány rendelet (OTÉK módosítása)
- 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az
építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról
- Munkával kapcsolatos hatósági elõírások
- Építõ és Szerelõipari Kivitelezési Szabályzat (ÉKSZ)
- Mûszaki leírások
- Költségvetés elõírásai
- ÉVM mûszaki elõírások
- 104/2006. (IV. 28.) Kormány rendelet a településtervezési és az építészeti-mûszaki tervezési,
valamint az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság szabályairól
- 4/2002. (II. 20.) SZCSM – EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekrõl
- 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet - Országos Tûzvédelmi Szabályzat (OTSZ)
- 1993. évi XCIII. sz. törvény a munkavédelemrõl,
- 1995. évi LIII. sz. törvény a környezetvédelem általános szabályairól,
- 1996. évi XXXI. törvény a tûz elleni védekezésrõl, mûszaki mentésrõl,
- 5/1993. (XII.26.) MüM. sz. rendelet a munkavédelemrõl

Vízellátás-csatornázás:
MSZ-04-132-1991
MSZ-04-134-1991
MI-10-158/1-1992
MSZ-09-85,0004-86
MSZ-04-804/1-1989

65_epuletgepeszeti

Épületek vízellátása
Épületek csatornázása
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Épületgépészeti csõvezetékek
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Központi fûtés-hûtés:
VII/2006. (V.24.) TNM

Energetikai számítás

Légtechnika:
MSZ 04-804-2-1990
MI 04-135/1-82
MI 04-135/3-84
ME 04-132-84

Légtechnikai vezetékek berendezések
Légtechnikai berendezések általános elõírások
Légtechnikai berendezések tervezési irányelvei
Füstmentes lépcsõházak és elõterek

Budapest, 2009. március

Kéry Tamás
okl. gépészmérnök
épületgépész tervezõ
G-T 01-0492

65_epuletgepeszeti

36.oldal

FUTURA-MAGTÁR HASZNOSÍTÁSA
9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 142.
Mechanik-Art Bt.
1222 Budapest, Zsineg u. 21.

MÛSZAKI LEÍRÁS
Dátum: 2009. március 23.
ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
ÉPÜLETGÉPÉSZET

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZÕI NYILATKOZAT
FUTURA-MAGTÁR HASZNOSÍTÁSA
9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 142.
HRSZ: 2443/1
Építési engedélyezési terv

Az érvényben lévõ OTÉK, az OTSZ alapján a Tervezõ kijelenti, hogy a cím szerinti
létesítmény terveinek elkészítése során betartotta az érvényes hatósági elõírásokat
és az országos szabványokat, azoktól eltérés nem történt.
A terv kielégíti a létesítmény technológiai követelményeit.
Tervezõ a tervet kivitelezésre alkalmasnak nyilvánítja.
A terv kielégíti a 4/2002. (II. 20.) SZCSM – EüM együttes rendelet az építési
munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális
munkavédelmi követelményekrõl szóló jogszabály elõírásait.
A terv biztonságosan kivitelezhetõ, a felépült létesítmény egészséget nem
veszélyeztetõ módon üzemeltethetõ.
A közmûegyeztetés megtörtént.
Tervezõ az érintett szakhatósági nyilatkozatokban elõírtakat érvényesítette.
A tervek a környezetvédelmi követelményeket kielégítik.

Budapest, 2009. március

Kéry Tamás
okl. gépészmérnök
épületgépész tervezõ
G-T 01-0492
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1.sz. melléklet – Csõanyagok és szigetelések

Funkció

Hely

Anyag

Hidegvíz vezeték

2m szint alatti, elérhetõ
területeken
Falban, aknában
Falban, aknában
Falban, aknában
Falban, aknában

Sanpress Inox

Fûtött térben
Padlóban, falban

Horganyzott acél
Geberit vagy
Wavin PE
Geberit vagy
Wavin PE
Geberit vagy
Wavin PE
Geberit vagy
Wavin PE
Geberit vagy
Wavin PE
Geberit vagy
Wavin PE

Hõszigetelés

Burkolás

13mm Kaiflex ST
Protect F-Black
9mm Kaiflex PE
9mm Kaiflex PE
13mm Kaiflex PE
13mm Kaiflex PE

(Protect)

-----

-----

---

---

---

---

5cm ásványgyapot

Akusztikus
lemez

5cm ásványgyapot

Alukasírozás

---

---

19mm Kaiflex ST
Protect F-Black
19mm Kaiflex ST

(Protect)

32mm Kaiflex ST
Protect F-Black
---

(Protect)

25mm Kaiflex ST

---

13mm Kaiflex ST

---

---

---

25mm Kaiflex ST

---

---

---

Vízellátás-csatornázás
Hidegvíz felszálló
Hidegvíz ágvezeték
HMV vezeték
HMV cirkulációs
vezeték
Oltóvíz vezeték
Szennyvíz ágvezeték
Szennyvíz ejtõ

Aknában

Szennyvíz alapvezeték

Pincében

Csapadékvíz vezeték

Álmennyezetben

Csapadékvíz ejtõ

Aknában

Csapadékvíz alapvez.

Pincében

Fûtési-Hûtési vezeték

2m szint alatti, elérhetõ
területeken
Fûtött térben

Sanpress Inox
Sanpress Inox
Sanpress Inox
Sanpress Inox

---------

Központi fûtés-hûtés
Fûtési-Hûtési vezeték
Fûtési-Hûtési puffer
tartály
Kondenzvíz hálózat

Hõközpontban

Frisslevegõ beszívó
légcsatorna
Frisslevegõ befúvó
légcsatorna
Használt levegõ elszívó
légcsatorna
Használt levegõ kidobó
légcsatorna
WC elszívó
légcsatorna

Épületen belül

Függõlegesben

Profipress
vörösréz
Profipress
vörösréz

Geberit vagy
Wavin PE

---

---

Légtechnika

65_epuletgepeszeti

Épületen belül
Épületen belül
Épületen belül
Épületen belül

Horganyzott
acéllemez
Horganyzott
acéllemez
Horganyzott
acéllemez
Horganyzott
acéllemez
Horganyzott
acéllemez
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1. MŰSZAKI LEÍRÁS
1.1 Előzmények, a tervezett létesítmény általános ismertetése
A tervezett létesítmény két részből áll: egy XVIII. századi műemlék magtár, mely feljútításra
kerül, és a hozzá kapcsolódó új építésű épületből. A régi szárny hagyományos kőfalazatú, fa
födémszerkezetű és cserépfedésű épület. Az új szárny két henger alakú részből áll, mely
minden szinten összekötő folyosóval kapcsolódik a meglévő szárnyhoz. Az új épületszárny
vasbeton alapozással, vasbeton és acél és szerkezettel, tégla és gipszkarton válaszfalakkal,
vasbeton tetővel rendelkezik.
Az épület új funkciója ún. „jövő háza”, a tudományos világ érdekességeit, újdonságait bemutató
közösségi célú intézmény, melyben adminisztratív célú helyiségek, gépészet és szociális blokk
is helyet kap.
Az épület tűzvédelmi leírása külön tervfejezetben található. Az épület részletes építészeti és
szerkezeti leírását az építész és tartószerkezeti fejezet tartalmazza.
1.2 Villamos energia ellátás, mérés
A tervezett létesítmény becsült villamos igénye a Társtervezők által meghatározott és egyeztett
adatok alapján Pei = 245 kW normál és 80 kW tartalék. A villamos igény az alábbiak szerint
oszlik meg:
épületgépészet
demonstrációs eszközök
általános világítás + dugaljak
Pbe/Pei normál

140 kW
40 kW
65 kW
245 kW

gépészet tüzi üzem
sprinkler
Pbe/Pei tartalék

60 kW
20 kW
80 kW

A létesítmény villamos ellátását a pinceszinten elhelyezezkedő villamos főelosztóban
elhelyezett FE jelű főelosztó oldja meg, mely az áramszolgáltató közcélú hálózatára kábellel
csatlakozik. Itt helyezzük el a fogyasztói elszámolási mérőket és áramváltókat is, melyet az
áramszolgáltatóval egyeztetett módon helyezzük el. Innen kábeltálcán vezetjük a szinti
elosztókat és a gépészetet ellátó kábeleket. A fővezetéki rendszer sugaras kialakítású. Az
épület meddőteljesítmény igényét a kisfeszültségű főelosztóhoz kapcsolt integrált központi
automatikus fázisjavító berendezéssel elégítjük ki. A javított fázistényező értéke 0.99.
1.3 Energiaelosztás
Az elektromos elosztóhálózat tervezése során figyelembe vettük a létesítmény területi és
funkció szerinti tagolását. A kisfeszültségű hálózati főelosztóból a fővezetéki hálózaton látjuk el
az alábbi fogyasztói csoportokat kiszolgáló alelosztókat:






meglévő épület szinti elosztók
új épület szinti elosztók
gépészeti elosztók
biztonsági berendezések elosztói (tűzjelző rendszer, behatolásvédelem, stb.)
szünetmentes rendszerek
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Az elosztó rendszer kialakításából adódóan a épület fogyasztói csoportonként központilag és
szakaszosan leválasztható.
A főelosztó a normál és kiemelt fogyasztók ellátása céljából két sínszakaszra lesz osztva. A
kiemelt sínszakasz alaphelyzetben a normál üzemi ellátásról lesz ellátva, annak kimaradásakor
automatikusan áttér a tartalék betáplálásra. A normál üzemi feszültség visszatérésekor a
kiemelt sínszakasz automatikusan visszatér a normál betáplálásra. Az átkapcsolás automatikus
üzemben történik, reteszelt megszakítókkal. A két betáplálás összekapcsolását a reteszelés
megakadályozza.
1.4 Elosztó berendezések
Az elosztó berendezések tartalmazzák a kábelfogadó és leágazó áramköri elemeket, a túláramés túlfeszültség-védelmi eszközöket és a főkapcsolókat. A fő- és alelosztó berendezések
helyileg a főkapcsolóval központilag pedig a főelosztó tűzvédelmi főkapcsolójával, illetve a
központi feszültségmentesítő tablóról lekapcsolhatók. Az elosztószekrények lemezházas
kialakításúak, a szerelési helynek megfelelő védettséggel. A védelmi berendezéseket a
szelektivitás figyelembe vételével választjuk ki.
1.5 Fővezetéki hálózat, kábel és vezetékhálózat
A létesítmény primer fővezetéki hálózatát kábeltálcákra fektetett NYY jelű, műanyag
szigetelésű, öteres, rézerű (3F+PE+N) kábelekből alakítjuk ki. A fővezetéki hálózat sugaras
rendszerű. Az alelosztókból kiinduló vezetékhálózat ötvezetékes rendszerű, NYY, NYM-J
(MBCU) és H05VVF (MT) kábel és H07V-U (MCU) PVC szigetelésű rézvezeték.
1.6 Üzemi világítás
Az általános célú mesterséges világítás tervezésekor az alábbi megvilágítási alapadatokat
vettük figyelembe:
előadóterem

300 lux

kiállító tér

150-500 lux

irodák

500 lux

öltözők, vizesblokkok

200 lux

raktár tér

200 lux

gépészeti terek

200 lux

kültér

5 lux

A létesítmény világítási rendszereit a későbbiekben a belsőépítész együttműködésével fogjuk
meghatározni. Törekedni fogunk a korszerű, jó hatásfokú, hosszú élettaratmú világítótestek
alkalmazására.
1.7 Biztonsági világítás és irányfény rendszer
A létesítményben központi akkumulátoros biztonsági világítási rendszert tervezünk. A
menekülési utak mentén biztosítjuk a 2 lux értéket, az előírt helyekre irányfény lámpatesteket
helyezünk el. Biztonsági világítási lámpatesteket telepítünk az előírt helyek közelében
(tűzcsapok, elsősegély helyek, stb.) A biztonsági világítási és a kijáratmutató köröket külön
áramkörre kötjük. Az áramkörök hurokfigyelésesek. A központi akkumulátor 60 perces független
üzemet biztosít. Az akkumulátorok zárt, gondozásmentes kivitelűek.
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1.8 Az épületgépészet ellátása
A létesítmény HMV és hőellátását hőszivattyús rendszer biztosítja. A friss levegő ellátása
légkezelőkkel történik. A gépészeti berendezések központi elrendezésben, gépházakban
helyezkednek el.
1.9 Érintésvédelem
A létesítményben alkalmazott érintésvédelmi mód a TN-C/S rendszer, amelyet EPH hálózat
egészít ki. A PEN vezetőt a főelosztóban választjuk szét. A központi földelősínre bonthatóan
csatlakoztatjuk az érintésvédelmi földelőhálózattal közös villámvédelmi földelő rendszert, a
védővezetőket és az EPH gerincvezetőket. Az EPH hálózat gerincvezetője 1x25mm2 szigetelt
rézvezeték. EPH csomópontokat helyezünk el valamennyi alelosztónál. Az EPH hálózathoz
csatlakoztatjuk valamennyi házi fémhálózatot, közmű-becsatlakozást, a kábeltálca rendszert, a
fém technológiai és gépészeti alapvezetékeket, a kéményeket, tartályokat, a légcsatornákat, a
zuhanytálcákat, fém mosogatótálcákat, a polcrendszereket, technológiai gépek fémburkolatát,
a fém álmennyezeti tartószerkezeteket (helyiségenként legalább két ponton) és a szabvány
által meghatározott egyéb fémtárgyakat. Az EPH vezetőket és csomópontokat utólagosan is
könnyen ellenőrizhető módon kell felszerelni. Az EPH rendszer sugaras kialakítású.
Az EPH hálózat gerincvezetőjét a főelosztó és az alelosztók között a kábeltálcákra helyezett
1x25 mm2 szigetelt rézsodrony. Kiépítése kötelező! A fém kábeltálca rendszer önmagában nem
fogadható el EPH gerinchálózatként!
1.10 Földelőhálózat
A közös villámvédelmi és érintésvédelmi földelő hálózatot a 3m/d25mm földelőszondákból
alakítjuk ki, melyeket a vasbeton alaplemezbe helyezett d10 mm átmérőjű tüzihorganyzott
acélszálakkal öszefüggő hálózattá alakítunk. Az acélszálakat kétoldali, átlapolt hegesztett
kötéssel (varrathossz minimum 150mm) csatlakoztatjuk egymáshoz. A földelések szétterjedési
ellenállást a telepítés során méréssel ellenőrizni kell, szükség esetén kiegészítő
földelőszondákat kell kiépíteni. Az eredő ellenállás max. 2 ohm.
1.11 Villámvédelmi rendszer
Az épület 9/2008 ÖTM szerinti besorolása a következő:
●

meglévő épület

• Az épület rendeltetése szerint: kiemelt épület, R2 csoport
• Az épület magassága szerint: 15.74m < 20m, M2 csoport
• A tetőfödém és szerkezet szerint: fa födém, cserép fedés, T3 csoport
• A körítőfalak szerint: nem éghető, K1 csoport
• Másodlagos hatások szerint veszélyeztetett, H4 csoport
A villámvédelmi berendezés fokozata a következő: V2b-L2a-F2/r-B3
●

bővítményi épület

• Az épület rendeltetése szerint: kiemelt épület, R2 csoport
• Az épület magassága szerint: 13.52m < 20m, M2 csoport
• A tetőfödém és szerkezet szerint: vasbeton,
kavicsterheléses bitumenes lemez, T2 csoport
• A körítőfalak szerint: fém szerkezetű, K2 csoport
• Másodlagos hatások szerint veszélyeztetett, H4 csoport
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V2b-L10-F3/r-B3

1.12 Túlfeszültségvédelem
Az épület elektronikus berendezéseit többlépcsős túlfeszültség védelemmel látjuk el. Az
erősáramú hálózat túlfeszültség elleni védelmét három fokozatban alakítjuk ki. A főelosztó
berendezésben kap helyet az ívkifúvás mentes, B fokozatú villámáram levezető (OBO
MC50B/4P). Az alelosztó berendezésekbe telepítjük a C fokozatú túlfeszültség levezetőket
(OBO V25C/4P). A finomvédelmet a kiemelt fontosságú berendezések mellé (pl. elektronikus
eszközök) dugaljba telepített D fokozatú berendezéssel oldottuk meg. A túlfeszültség védelmi
készülékeknek meg kell felelniük a DIN-VDE 0675 és IEC 1312 sz. szabvány előírásainak.
A gyengeáramú berendezések túlfeszültség elleni védelmét az adott berendezések tervei
tartalmazzák.
1.13 Tűzvédelem
1.13.1 Tűzvédelmi lekapcsolások
A tűzoltó hatósággal egyeztetett módon, a tervek szerint a főbejárat melletti falon helyezzük el
az épület tűzvédelmi kapcsolóját, ahonnan az épület feszültségmentesítése megoldható. A
feszültségmentesítés az alábbi fokozatokban hajtható végre:
●
●
●
●

normál fogyasztók
szünetmentes berendezések
biztonsági világítási
tüzifüst elszívás, sprinkler berendezés

A feszültségmentesítést emellett az FE jelű főelosztón központilag és a helyi alelosztókon
egyenkénti is el lehet végezni.
1.13.2 Tűzjelzés
Az épületben hatósági engedéllyel rendelkező, automatikus üzemű, címezhető rendszerű
tűzjelző rendszer létesül. A rendszer külön tervfejezet része.
Jelzés esetén az alábbi jelző és vezérlő funkciók működnek:
●
●
●
●
●

automatikusan leállnak a mesterséges szellőzés berendezései
a nyitott állapotban tartott tűzszakasz határoló ajtók záródnak
a menekülésre is szolgáló bejárati ajtók kinyílnak és nyitott állapotban maradnak
kiűrítési hangjelzés indítása (sziréna)
füstelvezetés indítása

1.13.3 Füstmentesítés
Az épület tűzvédelmét, a tűzivíz hálózatot és a füst- és hőelvezetést a tűzrendész műszaki
leírása szerinti kell megvalósítani.

1.14 Szerelési technológia
A 0,4kV-os kábel és vezetékhálózatot kábeltálcákra helyezve vezetjük. Csak rézerű kábeleket
és vezetéket alkalmazunk. A kábeltálcák anyaga tüzihorganyzott acél. Az irodai helyiségekben
az elektromos és gyengeáramú vezetékeket illetve csatlakozókat a falba süllyesztve vagy
vezetékcsatornákba építve helyezzük el. Biztonsági kábelezést kapnak a kiemelt fontosságú
elektromos berendezések (pl. füstelvezetés, sprinkler, biztonsági világítás). A biztonsági
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kábelezést 90 perces tűzállósági kivitelben, külön tálcán vezetjük.A gépészeti terekben falon
kívüli NYM-J/H05VVF kábeles szerelést alkalmazunk. Az erősáramú erőátviteli és világítási
vezetékeket a gyengeáramú (biztonsági, adatátviteli, telefon, jelző stb.) kábelektől elválasztott
nyomvonalon, külön kábeltálcán vezetjük. A helyhez kötött fix bekötésű készülékek részére
leválasztó kapcsolót tervezünk. A szerelvények védettsége a szerelési hely jellegének
megfelelő. Az elágazódobozok csavaros rögzítésűek, csavaros fedéllel. A vezetékkötéseket
állandó nyomatékot biztosító rugós összekötővel kell végezni.
1.15 Gyengeáramú rendszerek
A beruházó igénye szerinti beléptetőrendszer, kamerás figyelő rendszer, kábel TV hálózat,
informatikai- és telefonrendszer létesül.
1.16 Szabványok és előírások
A tervek az MSZ EN 2364, MSZ 172/1-86, MSZ 172, 9/2008 ÖTM figyelembe vételével
készülnek. Az elektromos rendszernek meg kell felelniük minden ide vonatkozó MSZ
előírásnak. A kivitelezés során csak az MSZ előírásainak megfelelő és MEEI minősítéssel
rendelkező berendezéseket, kábeleket, szerelvényeket, stb. szabad beépíteni. A hatályon kívül
helyezett magyar szabványokat műszaki ajánlásként javasoljuk figyelembe venni.
1.17 Munkavédelem, környezetvédelem
A kivitelezés során az MSZ 172/1, az MSZ 2364, a 2/2002 (I.23.)sz. BM rendelet és jelen műszaki leírásban foglaltak szerint kell eljárni. A munkálatok megkezdése előtt a kivitelező köteles
a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról tájékozódni és a megfelelő munkavédelmi intézkedésekről gondoskodni. A berendezés kivitelezése során a vonatkozó beruházói, üzemeltetői
szabványokat és rendeleteket, munkavédelmi utasításokat, előírásokat be kell tartani. A berendezések szerelése során a kivitelező Munkavédelmi Szabályzatában foglaltakat is be kell tartani. A kivitelezés során a kivitelező köteles a hatályos környezetvédelmi törvények és előírások
betartásával eljárni. Törekedni kell a környezetre gyakorolt hatás és terhelés minimalizálására.
A környezetre káros anyagok felhasználását kerülni kell. A hulladékokat elkülönítetten és veszélyességüknek megfelelően kell kezelni.
A tervezett berendezések kivitelezésének jellegzetes veszélyforrásai:
• szállítási, anyagfogadási, közlekedési körülmények
• feszültség közelében végzett munkák
• villamos berendezésekkel kapcsolatos munkák
• gépek, szerszámok alkalmazása
• villamos mérések
• munkahelyi világítás
• magasban végzett munkák
• meglévő berendezéshez, készülékhez való csatlakozás
• közművek jelenléte
• ideiglenes betáplálás mellett végzendő munkák
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Benke Mérnökiroda Bt.
2098 Pilisszentkereszt, Kossuth Lajos u. 2.

FUTURA - Magtár újrahasznosítása
Építési engedélyezési terv

1.18 Tervezői nyilatkozat
Alulírott Benke Szilveszter, épületvillamossági tervező (VT-13-2177), 2098 Pilisszentkereszt,
Kossuth u. 2. alatti lakos nyilatkozom, hogy jelen tervdokumentáció elkészítésekor, mely a
FUTURA - MAGTÁR ÚJRAHASZNOSÍTÁSA, MOSONMAGYARÓVÁR, KÖTÉLGYÁRTÓ U. 13.,HRSZ.: 2443/1 épületvillamossági terveit tartalmazza, a vonatkozó jogszabályoknak, így
különösen az Étv. 31. §-ában meghatározott követelményeknek, a vonatkozó szabványoknak,
az országos építési követelményeknek és az eseti hatósági előírásoknak megfelelően jártam el,
a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás nem vált szükségessé, ill. annak
alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább
egyenértékű.

Budapest, 2009. március

Benke Szilveszter
épületvillamossági tervező
V1-13-2177
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6.7 AKADÁLYMENTESÍTÉSI NYILATKOZAT
9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István kir. út 142. (Hrsz :2443/1)

FUTURA- MAGTÁR HASZNOSÍTÁSA
Építési engedélyezési tervdokumentációjához

Budapest, 2009. március hó

Nyilatkozat
Alulírott Lenzsér Péter okl. építészmérnök, igazolom, hogy a FUTURA- MAGTÁR HASZNOSÍTÁS építési engedélyezéséhez készített mûszaki tervdokumentációját az alábbiak szerint megvizsgálva, a tervezett tevékenységgel teljesülnek a komplex akadálymentesítés követelményei, az akadálymentesítés
megfelel az OTÉK elõírásainak, valamint a „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához”
c. dokumentumban foglaltaknak.
A tervezés folyamán akadálymentesen lett kialakítva minden szinten a közönségforgalmi terület, illetve
az ahhoz vezetõ közlekedõrendszer, valamint a közönségforgalmi kiszolgáló helyiségcsoportok.

A. Épület körüli környezet
A.1. Parkoló
Akadálymentes parkolók száma
Akadálymentes parkolók szélessége
Akadálymentes parkolók jelölése
Építménytõl való
távolság
Busz részére megállási lehetõség
A.2. Járdák, gyalogutak
Szélesség
Felület
Vezetõsáv
Járda síkján akadályok
Járda fölé benyúló ill.
lógó akadályok
Utcai tartozékok
B. Megközelítés

42.§ (3)
42.§. (4)

39.§. (2)
40.§. (1)
54.§. (1), (2)
61.§. (1), (2)
2. Ábra

Követelményérték

• min. minden megkezdett
50 parkolóhelybõl 1 db
• minimum 3,5 m közlekedési sávval együtt
• táblával
• felfestéssel
• az épület bejáratától mért
távolság <50 m

• minimum 1,20 m
• csúszásmentes, egyenletes
• színében és felületében
eltérõ
• szabad belmagasság min.
2,20 m
• szabad széleséget legfeljebb 0,90 m-ig szûkítheti le

Teljesülés a meglévõ
állapotra vonatkozóan
(i/n)
Teljesülés a tervezett
épületre, átépítésre (i/n)

Épületelem

OTÉK rendelkezés száma

E szerint:

-

igen

-

Igen

-

igen
igen
igen

-

igen

-

igen
igen

-

igen

-

igen

-

igen

-

igen

Eltérés indoklása

B.1. Rámpa
Szintkülönbség, lejtés

Szabad szélesség
Járófelület

63.§. (2), (3)
66.§ (2)
67.§. (3)
5.sz. melléklet

• 17,5 cm szintkülönbségig
8%
• 17,5 cm szintkülönbség
felett 5%
• minimum 1,20 m
• csúszásmentes, egyenletes
• vezetõsáv kialakított
• járófelületrõl a legurulás
megakadályozott
• kétsoros kialakítás
• rámpa mindkét oldalán
• kontrasztos

-

igen

-

igen

-

igen
igen

-

igen
igen

-

igen
igen
igen

64.§
(4),(5),(6)
65.§.(1),(2),(4
)
68.§. (1), (2)
5.sz. melléklet

• minimum 3 fellépõ
• egy kar maximum 1,80 m
szintkülönbséget hidal át
• minimum 1,20 m
• fellépõmagasség 15 cm
• orr nélküli kialakítás
• kontrasztos élképzés
• kétsoros kialakítás
• korlát mindkét oldalán
• kontrasztos

-

igen
igen

-

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

62.§.(4), (5),
(6)
96.§. (2)
74.§. (4)
5.sz. melléklet

• az ajtó mindkét oldalán
1,50x1,50m szabad terület
• min. 0,90m belméret, ha a
falvastagság >30cm
• min. 0,85m belméret, ha a
falvastagság <30cm
• üvegezéssel ellátott
• alsó része védelemmel
ellátott
• kilincsszerkezet 0,901,10m magasságban
• kontrasztos ajtókeret vagy
ajtólap
• üvegezett felületek érzékelhetõek
• helyiség funkciójelzése
síkírással, Braille felirattal

-

igen

-

igen

-

igen

-

igen
igen

-

igen

-

igen

-

igen

-

igen

• minimum 1,50x1,50m
szabad alapterület
• kezelõeszközök 0,901,10m magasságban
• tájékoztató, eligazító tábla
• megfelelõ megvilágítás, jó
akusztika

-

igen

-

igen

-

igen
igen

Mellvédfal,
kerékvetõ szegély
Korlát

B.2. Lépcsõ
Szintkülönbség
Szabad szélesség
Lépcsõfok mérete
Lépcsõfok kialakítás
Korlát

B.3. Bejárati / belsõ ajtók
Akadálymentes
megközelítés
Szabad szélesség

Ajtólap

Jelölések, információk

B.4. Szélfogó / elõterek
Mérete
Berendezések kezelhetõsége

C. Belsõ közlekedés

96.§. (3), (4)
74.§. (4)

C.1. Folyosók
Szabad szélesség és 54.§. (1), (2)
magasság
61.§.
(1),(2),(3)
Járófelület
97.§.
5.sz. melléklet
Belógó ill. lelógó
akadályok

• min. 1,20 m szélesség és
2,20m belmagasság
• csúszásmentes, egyenletes
• vezetõsáv kialakított
• szabad szélességet legfeljebb 0,90 m-ig szûkítheti le
• akadályok megfelelõen
jelzettek
• a folyosón a megfordulási
lehetõség biztosított
• irányjelzõ, tájékoztató
táblák
• átlátható, logikus alaprajz
• funkciók jelölése

-

igen

-

igen

-

igen
igen

-

-

-

igen

-

igen

-

igen
igen

-

igen

(10),(11)
5.sz. melléklet

• liftelõtérben min.
1,50x1,50m szabad terület
• minimum 1,10x1,40m
• minimum 0,85 m
• kezelõeszközök 0,901,10m magasságban
• látható, hallható, tapintható információ

-

igen
igen
igen

-

igen-

54.§. (1), (2)
61.§.
(1),(2),(3)

• csúszásmentes
• tükrözõdésmentes
• vezetõsávok kialakítása

-

igen
igen
igen

74.§. (4)
99.§.
(1),(3),(4)
5.sz. melléklet

• épületszint akadálymentes
használatához min. 1 db
• folyosóról önállóan nyíló
• megfordulás biztosított
• szembõl és oldalirányból
megközelíthetõ
• magasított
• konkáv peremkialakítású
• térdszabad kialakítású
(min. 0,85m magasságban)
• WC mindkét oldalán, tér
felé felhajtható
• 0,75m magasságban
• 0,90-1,10m magasságban
• kontrasztos kialakítás
• könnyû használhatóság
• vészjelzõ biztosított

-

igen

-

igen
igen
igen

-

igen
igen
igen

-

igen

-

igen
igen
igen
igen
igen

• akadálymentes, jól megha- tározott útvonal

igen

Megfordulási lehetõség
Tájékozódás

C.2. Felvonók
Felvonó megközelíthetõsége
Fülke mérete
Liftajtó mérete
Kezelõeszközök,
információ
D. Belsõ helyiségek
D.1. Padlóburkolatok
Biztonság
Tájékozódás
D.2. WC-mosdó
Kialakítása, mennyisége
Helyiségméret
WC csésze

63.§ (2), (3)
74.§. (4)
82.§.
(2),(3),(5),

Mosdó
Kapaszkodók
Kezelõeszközök

D.3. Ügyfélszolgálat
Pult megközelítése

54.§. (1), (2)
74.§. (4)

Pult elõtti szabad
hely

5.sz. melléklet

Pult kialakítása

Várakozási lehetõség
Automaták

Kommunikáció

• min. 90 cm szélességû
szabad sáv a pult elõtt
• min. 1,50 m sugarú kör a
megforduláshoz
• akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm
• pult magassága egyéb
helyen max. 1,10 m
• pult szélessége min. 50
cm
• térdszabad kialakítás
• kerekesszék számára hely
• jól megvilágított környezet
• csendes környezet
• megközelítéshez
0,90x1,20 m szabad hely
• kezelõeszközök magassága 0,90-1,10 m között
• jól látható illetve tapintható
információ
• hangerõszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis
• egyértelmû használat
• ügyintézõ arca jól megvilágított
• ügyintézõ személye jól
látható
• indukciós hurokerõsítõ
berendezés biztosított

-

igen

-

igen

-

igen

-

igen

-

igen

-

igen
igen
igen
igen
igen

-

igen

-

igen

-

igen

-

igen
igen

-

igen

-

-

Kelt: Budapest, 2009. március 17.

Lenzsér Péter DLA É1 01-1440/06
felelõs tervezõ

6.8. TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS, KIÁLLÍTÁSI FORGATÓKÖNYV
Mosonmagyaróvári Futura épületben tervezett kiállítás berendezési koncepció leírása
Földszint
A földszinti belépõtõl balra a hely természeti jelenségeihez, a természeti környezethez kapcsolódó
installációk, eszközök találhatók.
A terem végében egy nagy vizes „játszótér” található – ezt azért (is) kell a földszinten elhelyezni, hogy
az esetleges kifolyó, kilocsolt víz ne szivárogjon le az alsóbb szintekre, ne áztassa el azokat. Ezzel
együtt az installáció alatt kellõ vízszigetelés van, és a látogatók egy rácson járnak, hogy ne legyen
nagyon vizes a cipõjük sem – a kisebbek esetleg itt kaphatnak egy köpenyt és papucsot is, hogy a
ruhájuk és a cipõjük se legyen vizes.
A lépcsõ mellett egy vízesés található (fölötte megnyitjuk a mennyezetet, hogy magasabb legyen,
látványos esése legyen a víznek, olyan szélesen, hogy felülrõl is szemlélni lehessen, ami alul történik).
A lezuhogó víz egy medencében folyik tovább, innen különbözõ meredekségû csatornákon fut alá egy
alsó gyûjtõbe. Ezek mellé a látogatók kis lépcsõkön felmehetnek, különbözõ dolgokkal manipulálhatnak.
A csatornákba például kis vízkerekek helyezhetõk el, amelyek tengelyére parányi generátor van
erõsítve, ez elektromosságot termel. A különbözõ esésû csatornákba helyezve ezeket, az ott lévõ
elemekbõl gátat építve, azzal lehet kísérletezni, hogy hogyan lehet a vízzel a legtöbb energiát
termeltetni (egy egyszerû mûszer, esetleg kigyulladó lámpa, led-sor mutatja is a termelt energia
mennyiségét). Szûkítéssel gyorsítható a víz áramlása, stb.
Az alsó gyûjtõmedencében többféle kúttípus, Norton kút, stb., archimédeszi csavar és hasonlók
helyezkednek el, próbálhatók ki. Ezekkel egy oldalsó tartályba lehet szivattyúzni a vizet, majd azt onnan
leeresztve egy vízkerékkel ismét energiát termelni vele – ezzel megmutatva, hogyan lehet tárolni az
éjszakai áramfelesleget ilyen víztárolókban.
Egy mellékcsatornán egy zsilip mûködését is bemutatjuk, kipróbálhatóan, kicsi hajót lehet fel és
lejuttatni rajta.
A nagy vizes installáció mellett egy kissé kanyargó folyómeder készül, ezen távirányításos hajókkal
lehet közlekedni, kikötni, berakodni, kirakodni. A víz a mederben folyik, vagyis valódi folyóvízi
közlekedést modellez. A látogatók a különbözõ helyekre - pl. kikötõ - állva végezhetik a különbözõ
mûveleteket, a „kapitány” irányítja a hajót.
Egy külön installáció a vízellátás rendszerét mutatja be, a csápos kút, a szivattyú, vízvezeték, víztorony,
stb. rendszerét. Meg lehet figyelni a nyomásváltozást, a víz áramlását, stb. A látogató szabályozhatja,
irányíthatja a rendszer mûködését.
Ennek az eszközcsoportnak a része a „mostari híd”, vagyis egy olyan boltíves hídmodell, amely több
különálló elembõl áll, de amely elemek összerakva, mindenfajta kötés nélkül stabil szerkezetet alkotnak,
akár át is lehet menni ezen a hídon. Ehhez társul ennek a hídnak egy asztali modellje, amelyen a
boltíves szerkezet jellegzetességei tanulmányozhatók.
Ugyancsak ebben a részben helyezkedik el egy nagyméretû, kis lejtésû, oldalakkal határolt fémlap,
amelyen homok-kavics réteg fekszik, és felülrõl víz folyik lefelé. A homokot, kavicsot igazgatni lehet,
megfigyelni, hogy a víz hogyan mossa ki a medret. (Esetleg itt valamilyen módon modellezni lehet az
aranymosást is.)
A környék szeles idõjárásához kapcsolódik egy szélcsatorna, amelyikben ki lehet próbálni, hogy milyen
érzést jelentenek a különbözõ szélerõsségek, illetve szárnyprofilt lehet felemelni, valamint kis
szélgenerátort lehet meghajtani vele.
Ez mellett található egy „homoksivatag” installáció, amelyik a szél tájformáló munkáját mutatja be.
Egy forgatható üveggömbben lévõ speciális folyadék az atmoszféra örvénylését modellezi.
A levegõ áramlására vonatkozó Bernoulli törvényt mutatja be egy installáció, amelynél a légáram
segítségével lehet egy labdát egy kosárba bedobni (vagy egy gyûrûn átvinni).
A pénztár mögött a mennyezetet kibontjuk az 1. és a 2. szint között és itt elektromossággal kapcsolatos
installációkat helyezünk el, egy nagyméretû Tesla-transzformátort, kb 1 millió voltos feszültséggel, ez

kb. 80 cm-es „villámokat” állít elõ, egy „jákob létráját”, felfelé futó kisülésekkel, és egy Van de Graaf
generátort, amellyel a látogató haját lehet „égnek állítani”. Ezek egy része felnyúlik a felsõ szintre is,
illetve az itteni „mutatványok” fentrõl is nézhetõk.
1. Emelet
A második szinten a központi lépcsõházzal szemben egy olyan installáció helyezkedik el, ahol egy
mellette elhelyezett számítógépes terminálról, illetve az interneten keresztül egy webkamera
segítségével irányítható robot építi valamelyik nevezetes mosonmagyaróvári épület makettjét.
Mindenféle „építõanyag” rendelkezésre áll egy „raktárban”, de csak bizonyos feladatok megoldása
esetén, illetve több bejelentkezés után kap jogot valaki, hogy egy elemet elhelyezhessen az
építkezésen, amelynek a tervrajza rendelkezésre áll. Ez az építési folyamat akár hónapokig eltarthat, de
ha elkészül egy makett, azt fixálni lehet, és el lehet kezdeni egy következõt. A kész makettek az
installáció mellett kiállíthatók.
A robot mellett található az a mennyezeti áttörés, amelyiken keresztül az elektromosság rész látható
egy szinttel lejjebb, ez mellett elhelyezünk egy „tornádó” installációt, amely füsttel mutatja be ezt a
természeti jelenséget. Ez mellett néhány mágnességet bemutató installáció található.
Itt továbbmenve egy olyan részt rendezünk be, amely bemutatja a környék természeti környezetét.
Ennek része egy „hangyavár”, ahol levélvágó hangyák vándorolnak szigetek között, amelyeken az
élelmük, az építõanyaguk, illetve az élõhelyük található.
A második szinten a lépcsõházi átjáró másik oldalán hagyományos science centre hands on
eszközökbõl való összeállítás található: tépõzárfal, monocikli (pontosabban ennek az alja, erre az
eszközre egy szinttel feljebb lehet felülni), lézeres céllövés, piruett, szögletes kerekû autó modell,
fakírágy, kicsik foglalkoztatója, egészen kis gyerekek számára készült játékokkal, taposó-labirintus,
felfelé a lejtõn (kúpos test felfelé gurul), sötétszoba fény-jelenségekkel. A monociklire a harmadik
szinten lehet felszállni, de az alatta levõ helyet szabadon kell hagyni, sõt, ez a rész végig át van törve, s
így a büfébõl felfelé nézve is látni lehet a monociklit. Az átnyitás mellett egy installáción a
földrengésbiztos építés módját lehet kipróbálni (ld. Komárom, stb., itt hatol bele egy afrikai lemez az
európaiba).
2. Emelet
A harmadik szint elsõsorban a gondolkodás tere, itt legnagyobbrészt az elmélyültebb, kevesebb
mozgást igénylõ játékok kapnak helyet.
A földszintrõl fölkapaszkodó lépcsõcsoport felett helyezünk egy el olyan repülõgépet, amelyiket egy
fényelem hajt, ha a látogató megvilágítja, akkor körberepül, a napenergia hasznosítását bemutatva.
Az épület ugyan ezen, az északnyugati végében található a kisjátékok (fejtörõk, kirakók, rejtvények)
asztala, mellette egy valódi autókarosszériába épített autóvezetés szimulátor, majd a holdséta. De
ugyan ezen a szinten látható két illúzió, a bizonytalan egyensúly (csíkos mozgó felület, amelyik
megzavarja az egyensúlyérzékelést) és a papagáj a kalitkában (látási utókép), valamint egy reflexmérõ,
egy nagy méretû „biztos kéz” (egy gyûrût kell egy kanyargós fémrúdon úgy áthúzni, hogy ne érjünk
hozzá), egy óriás memory játék, valamint egy kisebb összeállítás pályaalkalmassági vizsgáló
eszközökbõl, köztük egy vezetési alkalmasság vizsgáló és egy stabilométer (egyensúlyérzék mérõ). De
ezen a szinten található egy „illúzió” összeállítás van: fogj kezet magaddal (félgömb-tükör),
tükörlabirintus, tükörcsíkos arckeverõ, teljes tükör, repülõ tükör, fakutya.
Itt próbálhatjuk ki a monociklit is (egy egykerekû biciklivel lehet egy sodronykötélen hajtani), a hossza
kb. tíz méter.
Ennek a résznek a végében van elkülönítve a születésnapok ünneplésére szolgáló hely.
1. padlás
Ennek a szintnek az északnyugati végében alakítunk ki egy (hangszigetelt) zeneszobát, amelyben
néhány különleges elektronikus hangszert helyezünk el, amelyekkel, amelyeken a látogatók

játszhatnak. A zeneszoba mellett található az óriás zongora, amelynek billentyûit lábbal lehet lenyomni,
és amely valójában egy zenei memóriateszt: egyre több hangot játszik le egymás után, és ezeket utána
kell játszani.
Jellegzetes a külsõ környezet, a városkép, a távoli táj, ezért ennek „tudományos” módon való
bemutatására a tetõtérben – negyedik szint - egy Camera Obscura készül, amelynek körbeforgatható
nézete megmutatja a sötétben ülõ szemlélõknek a teljes külsõ környezetet. Esetleg némi optika
hozzátehetõ, hogy különbözõ nagyításokban lehessen nézelõdni. Elhelyezünk egy napteleszkópot is,
amely a távcsõ képét egy ccd kamera segítségével egy képernyõn jeleníti meg, ezt felszereljük
hidrogén alfa szûrõvel, ami lehetõvé teszi, hogy ne csak a napfoltokat, hanem a napkoronát, flereket
stb. vagyis az izgalmasabb naptevékenységeket is megjelenítsük. A napteleszkóp óragéppel van
felszerelve, hogy automatikusan kövesse a napot.
Mivel itt áll rendelkezésre nagyobb akadálymentes távolság, ezért a camera obscura helyiségének a
falán, illetve az épület másik hosszanti végében elhelyezünk egy hangvisszaverõ parabolatükröt,
amellyel nagy távolságból is lehet halkan beszélgetni.
Ezen a szinten látható a holdséta csigapályája, de itt kap helyet a szappanbuborékokkal operáló
játékcsoport valamint az atmoszféra modell is.
A tetõtér fölötti padlást megszüntetjük és ezzel itt megemeljük a belmagasságot.
Dekoráció, hangulati elem:
Eredetileg az épület gabonatároló volt, és ma is ott vannak azok a csatornák, amelyeken elszállításkor
letöltötték a gabonát. Ezeket a csatornákat viszonylag sok helyen meghagyjuk, és a csatornákra
átlátszó ablakokat készítünk, bennük pedig a gabona magvaira emlékeztetõ, (bár esetleg színes és
valamivel nagyobb) mûanyag pelletet áramoltatunk, amelyet alulról azután valamilyen módon
visszajuttatunk. Ez adna egy alaphangulatot, szimbolizálná az épület eredeti szerepét.
Tematikus kiállítások
A bõvítés egyik hengerében a földszinten alakítjuk ki a kör alakú elõadótermet, amfiteátrális
üléssorokkal, ez fölött egy olyan teret alakítunk ki, amelyben a tudomány legújabb eredményeit
jelenítjük meg („A csúcs”), havonta-kéthavonta (de akár gyakrabban) változó tartalommal, itt ezzel
kapcsolatos vitafórumokat is rendezünk, illetve az adott terület neves tudósai tartanak elõadásokat az
éppen bemutatott témából. Egy számítógépes kérdõíven a látogatók mondhatják el a véleményüket,
reményeiket, aggályaikat a témával kapcsolatban.
Eszközök, installációk listája:
1. Vízesés, csatornák, vizes mûtárgyak, kutak stb.
2. Folyómeder, hajózás
3. Vízellátás rendszere
4. Folyómeder kimosás
5. Szélcsatorna, szélgenerátor
6. Atmoszféra modell
7. Bernoulli kosárlabda
8. Tesla trafó
9. Jákob létrája
10. Van de Graaf generátor
11. Építõ robot
12. Tornádó
13. Napelemes repülõ
14. Természeti környezet
15. Hangyavár
16. Tépõzárfal

17. Holdséta
18. Monocikli
19. Lézeres céllövés
20. Piruett
21. Szögletes kerekû autó modell
22. Fakírágy
23. Kicsik sarka
24. Taposó labirintus
25. Felfelé a lejtõn
26. Sötétszoba
27. Földrengésbiztos építkezés
28. Illúzió-képek
29. Zeneszoba
30. Óriás zongora
31. Bizonytalan egyensúly
32. Papagáj a kalitkában
33. Autóvezetés szimulátor
34. Kisjátékasztal
35. Reflexmérõ
36. Nagyméretû biztos kéz
37. Óriás memory
38. Struktúra összeállítás – busz, stabilométer
39. Fogj kezet magaddal
40. Tükörlabirintus
41. Tükörcsíkos arckeverõ
42. Teljes tükör
43. Repülõ tükör
44. Fakutya
45. Szülinapi szoba
46. Camera obscura
47. Napteleszkóp
48. Suttogó tükör
49. Elõadóterem
50. Mûhely
51. Csúcs (új tudományos eredmények bemutatója)
A kiállítás küldetése
Míg egyre nagyobb a mindennapi életben a tudomány és technika jelentõsége, az emberek nagy
többsége azonban nem érti ezek elveit és gyakorlatát. Ezért egy ilyen bemutató – amelynek
nemzetközi elnevezése science centre -, a következõ célokat kell kitûzze maga elé:
1. A tudomány és technika eredményeinek és mindennapi életünkben játszott szerepének,
jelentõségének a bemutatása a tudománnyal közvetlenül nem foglalkozók számára.
2. A természettörvények, tudományos elvek olyan szórakoztató bemutatása, amely érhetõvé és
érdekessé teszi õket a mindennapi ember számára
3. Kapcsolódás az iskolai tananyaghoz, az iskolai csoportok elérése érdekében, azzal a céllal, hogy
érdekesebbé és érthetõbbé tegye, és megkönnyítse a tananyag elsajátítását és megértését a tanulók
számára.
4. Kedvcsinálás a tehetséges tanulók, gyerekek számára a tudományos pályához.
Eszközök a célok eléréséhez:

1. Olyan kézzel fogható, kipróbálható eszközök bemutatása, amelyekkel a látogató felfedezhet,
megismerhet természettörvényeket, tapasztalhatja és megértheti azok mûködését. Ezeknek az
eszközöknek biztonságosaknak, robusztusoknak, jól kezelhetõknek és könnyen érthetõknek kell
lenniük. Fontos tulajdonságuk az, hogy szórakoztatóak, játékszerûek.
2. Olyan kísérleti bemutatók prezentálása, amelyek során a kiállításon nem bemutatható, de érdekes és
érhetõ módon hozhatók közel a látogatókhoz (nézõközönséghez) a tudomány törvényei, azok
mûködése.
3. Kapcsolattartás más hasonló intézményekkel, részvétel népszerû tudományos rendezvényeken,
illetve ilyenek befogadása.
4. Kapcsolattartás a hazai tudományos mûhelyekkel, a tudomány legújabb eredményeinek figyelemmel
kísérése, bemutatása az erre a célra kialakított kiállításrészen.
Marketing
A célok elérésének fontos része az intézmény marketingje. A marketing tervezésénél, ahhoz, hogy az
üzenetet világosan megfogalmazzuk, a következõ szempontokat kell figyelembe venni:
I: Az intézmény céljai

1. Miért fontos egy interaktív tudományos bemutató (ld. fentebb)
2. Melyek az oktatással és mûvelõdéssel kapcsolatos vonatkozásai. Hogyan egészíti ki az itteni oktatási
tevékenység a formális – iskolai - oktatási rendszert.
3. Miért fontos a tudomány és technika eredményeinek minél szélesebb körben való ismerete. Mennyire
kell egy ilyen bemutatónak kapcsolódnia a tudomány legújabb eredményeihez
4. Mi a fontosabb, a szórakoztatás, az oktatás, vagy mind a kettõ
5. Mit fed le a bemutató a tudomány-technika területeibõl
II: Célcsoportok
Egy ilyen kiállítás két fõ célcsoportját az iskolai csoportok, illetve a családok alkotják. Ezt mind a kiállítás
kialakításában, mind a marketingben figyelembe kell venni.
1. Az iskolai csoportok. Ezek, illetve az iskolák elérése elsõsorban a direkt mail módszerével valósítható
meg a leghatékonyabban. Emellett a marketing fontos eszközei még ennél a célcsoportnál a pedagógiai
lapok, amelyekben célzott hirdetéseket jelentethetõk meg. Közvetett marketing eszköz mindenképpen a
pedagógusok számára való ingyenes belépés is. Ugyancsak marketing eszköz a tanároknak az iskolai
látogatást megelõzõen szervezett elõkészítõ látogatás is. Fontos a tanárok számára a bemutatott
eszközöknél, jelenségeknél, kísérleteknél azoknak a pontoknak a hangsúlyozása, ahol ezek
kapcsolódnak az iskolai tananyaghoz.
2. A családok. A családok elsõsorban hétvégeken, illetve iskolai szünet idején jelentik a fõ látogatói
közönséget. Az õ elérésükre a legalkalmasabb a tömegkommunkáció, újságokban tematikus cikkek,
például bizonyos események kapcsán, hirdetések. Közvetetten az iskolai látogatások is marketing
lehetõséget jelentenek, a gyereken keresztül elérhetõ a család.
3. Turisták. Különösen az idegenforgalmi szezonban fontos célcsoportot jelentenek a bel- és külföldi
turisták. Ezek elérése idegenforgalmi térképeken elhelyezett hirdetésekkel valósítható meg elsõsorban.
Fontos, hogy a kiállításon a feliratok legalább kétnyelvûek (magyar és angol) legyenek, de

meggondolandó a vonzáskörzetet figyelmbe véve a német illetve szlovák nyelv használata is. A
kiállítást ismertetõ prospektust is érdemes ezeken a nyelveken is elkészíteni.
4. Kiegészítõ lehetõségek. A többletbevétel mellett közvetett marketing eszközt is jelentenek a kiállítás
területén a nyitva tartás alatt tartható születésnapi ünneplések, illetve a zárás utáni vállalati
rendezvények.
Az intézmény elérhetõsége.
A látogatók részben vonattal, illetve autóbusszal, részben személygépjármûvel érkezhetnek. Az iskolai
csoportok egy része különbusszal jön. Akik vonattal jönnek, azok számára a vasútállomáson érdemes
világos magyarázó táblát elhelyezni az intézmény elérhetõségérõl, ez egyben fel is hívja a figyelmet az
intézményre, reklámértéke is van. A csoportokat szállító autóbuszok számára megfelelõ parkolási
lehetõségrõl kell gondoskodni. Az autóval érkezõ családok számára is fontos, hogy legyen elegendõ
parkolóhely.
A marketing tervezésénél fontos szempont felvetni a kérdést: miért látogatják az emberek ezt a
kiállítást. Ez azért is fontos, mert számos konkurens lehetõséggel kell felvenni a versenyt, a hétvégén
elsõdleges célcsoportnak számító családok esetében.
Az intézménynek határozott képet kell sugallnia a látogatók felé, éspedig a különbözõ célcsoportok
számára mást és mást:
Véleményformálók: minõség, innováció, stílus
Tanárok és diákok: professzionális tudás forrása
Családok: remek szórakozás
Turisták: érdemes felkeresni, könnyû megtalálni, kellemes idõtöltés

A kiállítás mint oktatási hely.
A tanulás nem hagyományos folyamata
A hagyományos tanulási modell egy zárt, artikulált tudásanyagra épít, amelyet szervezett oktatási
tevékenység keretében ad át. Ehhez különbözõ koncepciók tartoznak. A kognitív pszichológia szerint a
tudásanyag komplex ismeretelemekbõl áll össze, amelynek teljes anyaga strukturált és szervezett
módon tárolódik. A rendszert mentális operációk szabályozzák, az új ismeretek elsajátítása a régiekkel
való kölcsönhatásban történik. A rendszer optimalizálása a tudás növelése, újraszervezése és
felhasználhatósága irányában történik.
A konstrukcionista tanuláselmélet szerint a tanulás és megértés egy konstuktív mûvelet, amely az
egyén korábbi ismeretein alapszik. A valóság mindenki számára egy konstrukció, amely az õ elméjében
született meg. A tanulás tehát egy aktív konstrukciókészítés, amelyet mindenekfölött a tanuló személy
hajt végre. Az új ismeretek elsajátítása mindig csak a régebbiekhez kapcsolódva történhet, a
konstrukciós folyamat mindig egyéni, ezért az ismeretek ilyen szempontból mindig szubjektívek. Az új
ismeretek mindig átstrukturálják a régieket, ezért a konstrukcionista szemlélet szerint a tanulási
folyamat legmagasabb prioritása a tanulás során az önszervezés.
Ez utóbbi, modern elmélet fényében a hatékony tanuláshoz:
•
•

nem elegendõ az írott anyag, egyéb, azt hitelesítõ kiegészítésekre van szükség
az ismereteket el kell helyezni a realitás kontextusában

•
•
•
•

autentikus és komplex tanulási környezetre van szükség
tudatosítani kell a konstrukciós folyamatot a tanulóban
a tanulónak lehetõvé kell tenni, hogy önállóan válassza meg a tanulási és megismerési
technikát, amely a legmegfelelõbb a saját tanulási folyamatához
a tanulásnak kooperatív környezetben kell végbemennie, hogy a tanuló reflektáltathassa
ismeret-konstrukcióját

Fontos szempont, hogy a tanulási folyamatban nem a megszerzett ismeret, hanem maga az
ismeretszerzési tevékenység a leglényegesebb. A tanulás ennek a tevékenységnek a (fontos)
mellékterméke. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nincs szükség ismeretre, csak tevékenységre, de
ennek a vonzó tevékenység kontextusában kell megjelennie. Ennek a megvalósítására a
legalkalmasabb helyek egyike a science centre. Ehhez szolgálhatnak a következõ eszközök:
Felfedezve tanulás: az ismeretek elsajátításának egyik legjobb módja, ha azokat nem tálaljuk fel a
tanuló számára, hanem hagyjuk, hogy azt õ állítsa össze saját maga számára, lépésrõl lépésre. Ebben
a folyamatban a tanuló maga képes önállóan megtenni a felfedezés számos lépését. Az oktató
(demonstrátor) szerepe a konzultánsé lesz.
Genetikus tanulás: az ismeret átadása nem szervezett anyagként történik, hanem a tanauló szerzi meg
magának. A valóság, és a benne lejátszódó jelenségek kérdéseket váltanak ki, az ezekre keresett
válasz, a megoldás válik ismeretté.
Integrált tanulás: a tanulás hatékonyságát nagyban növeli, ha ehhez minden érzékszervünket
használjuk, ez a sokcsatornás, vagy sokérzékelõs tanulás. Vagyis a tanulási folyamatnak a lehetõ
legtöbb érzékszervet be kell vonnia.
Minezek egyféle integrációja az az edutainment típusú folyamat, amely a science centre-ben
végbemegy. (Az education – oktatás - és entertainment – szórakozás - szavakból alkotott fogalom.) Ez
elmossa a határokat a tanulás és a szórakozás között, a tartalom és a cselekvés között, és ezzel
egyidõben ezek egymást erõsítõ hatására épít. A tanulási környezet relaxált, jellemzõ rá a kooperáció
és a kommunikáció. Nincs kiszabott idõ az ismeret elsajátítására. Ebben a nyitott tanulási helyzetben a
tanuló képes a tanulási folyamatba jobban belevinni a saját gondolatait és elképzeléseit, bár nem
elszigetelten a környezettõl. Ez alapvetõ különbséget jelent a formális iskolai oktatáshoz képest.
Kétségtelen, hogy ugyanakkor felveti a kérdést, mennyire koherens vagy inkoherens az így elsajátított
ismeret, illetve mennyire lesz használható az így megszerzett tudás. Világosan kell látni, hogy ez a
tanulási folyamat nem helyettesíti, hanem kiegészíti a formális iskolai tanulást, hidat jelent a tanulás és
szórakozás között.
A pedagógiai környezet
A kiállítóteremben lévõ eszközök mindegyike valamilyen tudományos elvet mutat be, ezeket egyrészt
magyarázó feliratok teszik érthetõvé, másrészt a képzett demonstrátorok mindig rendelkezésre állnak
további magyarázatokkal, illetve segítenek a mûködtetésben, ha erre szükség van.
Ugyanakkor aki maga akar felfedezni, erre számtalan mód kínálkozik, az eszközök kialakítása többnyire
olyan, hogy sokféle próbálkozásra, kísérletre ad alkalmat, anélkül, hogy ebbõl bármiféle veszély, vagy
az eszköz tönkremenetele következne.
Az elõadóteremben látványos kísérletek hozzák közelebb a látogatókhoz a tudományt. Nagyon fontos
ezeknél a magyarázat és az akció aránya: az akciók folyamatosan ébren tartják a közönség – a tanulók
vagy családok – figyelmét, ugyanakkor a magyarázatok ehhez hozzákapcsolódva rögzülnek, illetve egy
késõbbi diszciplináris tanulási helyzetben felidézhetõek lesznek, és segítenek a megértésben. Az
elõadások során az elõadók mindig felhívják a figyelmet arra, hogy a kísérleteknek mely része az,

amelyik otthon is megismételhetõ, és ez hogyan tehetõ meg, vagyis lehetõséget teremt a tapasztalatok
újbóli átélésére, megerõsítésére, illetve továbbadására, egyben egy kooperatív családi tanulási
folyamatot is indukálhat. Az elõadók bevonják a közönséget a kísérletekbe, mert a saját tapasztalat –
illetve a társak tapasztalati folyamatának a megfigyelése erõsíti a megértést és a megjegyzést.
A kiállítási eszközök
A tervezett kiállítás eszközei több csoportra oszthatók
1. Népszerû, klasszikus eszközök. Az interaktív kiállítások világában a korábbi tapasztalatok alapján
kialakult egy olyan köre az eszközöknek, amelyek szinte mindenütt megtalálhatók, mert rendkívül
népszerûnek bizonyultak, nagyon alkalmasak bevezetõ kedvcsinálónak a látogató számára, aki az
ezekkel való találkozás, szórakozás után elmélyülhet a többi eszközben. Ilyenek a fakírágy, a holdséta,
a szögletes kerekû autó, a suttogó tükör, a piruett.
2. Csak gyerekeknek való eszközök. Vannak olyan eszközök, amelyek csak a gyerekek számára
készültek, ezekben több a játékos elem, robusztusra és biztonságosra készültek, és alkalmasak arra,
hogy a kicsik figyelmét magukra tereljék, ezek segítenek nekik megszerezni elsõ játékos
tapasztalataikat a tudomány világában, anélkül, hogy erre a legkisebb mértékben felhívnánk a
figyelmüket.
3. Felfedezõ eszközök. Elsõsorban nagyoknak való eszközök. Olyan eszközök, amelyek már
feltételeznek bizonyos elõzetes ismereteket, ügyességeket, és érdeklõdést. Elsõsorban olyan típusú
eszközök, amelyek hagyják a látogatót kedvére kísérletezni.
4. Szórakoztató eszközök. Bár a mûködésük mögött meghúzódnak tudományos elvek, de elsõsorban a
szórakoztatást szolgálják, az a céljuk, hogy a látogató jól érezze magát, szárakoztató elfoglaltságot
találjon, és egyben indukálja a visszatérés, az újabb látogatás igényét. Ezek jellegzetessége elsõsorban
hogy szórakoztatóak, látványosak, érdekesek, vonzóak, mint például a lézeres célbalövés. Ugyanakkor
ezek a nagyon egyszerû élmények is közelebb hozzák a látogatókat a tudományhoz, vagyis részei
annak az eszköztárnak, amellyel alapvetõ célunkat el akarjuk érni. Ugyanakkor mindenképpen nagyon
fontos, hogy a kiállítás ne váljon egyféle tudományos vidámparkká, tehát ezeknél az eszközöknél is a
minõséget, a tartalmas szórakozást mint fontos szempontot szem elõtt kell tartani.
Az eszközök a használat szerint is különböznek, vannak olyan eszközök, amelyeket csak egyvalaki
használhat, és vannak, amelyek csoportosan használhatók, vagy akár kollektív elfoglaltságot
jelenthetnek, esetleg versengésre is alkalmasak. Az eszközökkel eltöltött idõ is fontos, nem jó, ha egy
látogató túlságosan soká elfoglal egy-egy eszközt, ezért az eszközöket úgy kell tervezni, hogy a
használat átlátható, világos, könnyen érthetõ legyen, és a látogató ésszerû idõ alatt hozzájusson az
élményhez, amit az eszköz mûködése jelent. Elsõrendû szempont az interaktivitás, vagyis, hogy a
látogató lehetõleg minél inkább a saját tevékenységével idézze elõ a jelenséget. Vigyázni kell arra is,
hogy a látogató ne kerüljön egyfajta futószalagra, ahol végigjárja az eszközöket és befejezi a látogatást,
hanem érezzen kedvet arra, hogy az eszközökhöz visszatérve tovább kísérletezzen, illetve késõbb újra
eljöjjön a kiállításra.
A tájékoztató feliratok.
Az eszközökhöz megfelelõ tájékoztató feliratok szükségesek, amelyek ismertetik a látogatóval a helyes
használat módját, szöveges formában, esetleg kisegítõ ábra segítségével. Amennyiben ez nem lenne
elegendõ, akkor rendelkezésre állnak a demonstrátorok további segítséggel, magyarázattal,
bemutatással. A feliratok legalább kétnyelvûek (magyar és angol) kell legyenek, de a vonzáskörzetet
figyelembe véve érdemes gondolkodni a német és a szlovák megfelelõ alkalmazásán is. A feliratok

követik a használat logikáját, három részre tagoltak. Elõször található a kérdés feltevése: Mit csinálj?,
vagyis, hogy hogyan kell használni az eszközt, utána: Mi történik, vagyis felhívja a figyelmet arra a
jelenségre, amelyet az eszköz bemutat, és a harmadik részben következik a Magyarázat a már
megfigyelt jelenségre. Ez a gondolatmenet végigviszi a látogatót az eszköz felfedezésének útján.
Amennyiben ez az eszközzel kapcsolatosan érdekes lehet, ehhez még járulhatnak tudományos
részletek, vagy történeti érdekességek is.
Az eszközök felépítése

Az eszközök készítésének szempontjai:
1. Világos mûködés. Az eszközök mûködésének világosan érthetõnek, felfedezhetõnek kell lennie a
látogató számára. A kezelõszerveknek, ha vannak, egyértelmûeknek kell lenniük, hogy hol vannak, és
mit kell csinálni velük. Az eszközök tervezésénél nagyon fontos szempont, hogy a lehetõ legnagyobb
fokú interaktivitást érjük el.
2. Biztonságosság. Az eszközöket számos korosztály használja, és a használat egyfajta tömegben
történik, ezért elsõrendû szempont az eszközök tervezésénél a biztonságosság. Elektromos
eszközöknél a megfelelõ érintésvédelem, illetve ennek rendszeres elenõrzése, a kiálló sarkok, éles
részek, forgó részek, stb. minden szempontból átvizsgálandóak, mielõtt egy eszköz végleges kivitelét
megtervezzük. Olyan kérdéseket kell fentenni ennek a vizsgálatnak a során, mint : Van-e az eszközben
ventilátor, és ha igen, kézzel hozzáférhetõ-e? Hol vannak azok a sarkok és élek, amelyek sérülést
okozhatnak? Ha egy futó gyerek nekiszalad az eszköznek, okoz-e sérülést? Ha az eszköz felfelé
terjedelmes: felmászhat-e rá egy gyerek, és leeshet-e onnan? A kiálló részekben elbotolhat-e egy
gyerek?. Mindig szem elõtt kell tartani, hogy az eszközöket egy olyan teremben használják, ahol
általában sokan vannak, gyerekek ugrálnak, szaladgálnak, játszanak egymással. Ezt a vizsgálatot
minden egyes eszköznél el kell végezni.
3. Robusztusság. A folyamatos, tömeges használat különleges igénybevételt jelent az eszközök
számára, ezért azokat rendkívül robusztus formában kell elkészíteni. A tervezésnél át kell tekinteni a
nem rendeltetésszerû használat lehetõségeit, és lehetõleg ezeket meg kell szüntetni. Meg kell keresni
azokat a gyenge láncszemeket, amelyek a rendeltetésszerû használat során jelentkezhetnek, és ezeket
meg kell erõsíteni. Az eszközök rendszeres ellenõrzésével utólag is figyelni kell, hogy jelentkeznek-e
további gyengeségek, és ha kell, ezeket konstrukciós változtatásokkal meg kell szüntetni. Szem elõtt
kell tartani bizonyos konstrukciós szempontokat, mint például: ha egy kiálló részt le lehet törni, akkor azt
le is törik, ilyenek tehát nem lehetnek, a forgatógombokat olyanra kell készíteni, hogy lehetõleg ne
lehessen túl nagy erõt kifejteni velük, stb. Fontos, hogy ne legyen nagy számú eszközön a Javítás alatt
felirat.
4. Idõtállóság. Az eszközök gyártásánál olyan anyagokat és eljárásokat kell alkalmazni, amelyek
segítségével az eszközök esztétikai kifogástalansága minél tovább megõrizhetõ. Az eszközök állapotát
emellett folyamatosan figyelni kell, és a kopott eszközöket ki kell javítani. Amennyiben szükséges,
technológiát kell váltani, ha kiderül, hogy az adott technológia nem eredményez kellõ tartósságot.
4. Anyagok. Az eszközök készítésénél használt anyagok kiválasztásánál is számos szempontot kell
figyelembe venni. Mindenekelõtt az idõtállóságot, a balesetek kiküszöbölését, festékeknél a toxikusság
kizárását. Elõnyben részesünek az olyan idõtálló anyagok, mint a rozsdamentes acél, a plexi, a
polikarbonát, egyéb mûanyagok, az ipari festékbevonatok, keményfa lakkozva, stb. Mindezek azt
eredményezik, hogy a kiállítási eszközök minõsége hosszú idõn át állandó marad.

A kiállítás mûködtetése
A látogatók
A látogatók két csoportra oszthatók: hét közben elsõsorban iskolai csoportok jönnek, hét végén pedig
elsõsorban a családok. Ezzel kapcsolatban elsõsorban az iskolai csoportok jelentenek tennivalót, olyan
szempontból, hogy az iskolai csoportoktól elõzetes bejelentkezést kell kérni. Erre azért van szükség,
hogy elkerüljük a látogatások szélsõségesen egyenetlen eloszlását, amikor egyszerre számos nagy
létszámú csoport érkezik, miközben néhány órával késõbb nincs senki.
A maximális megengedhetõ látogatósûrûség a nemzetközi tapasztalatok szerint az, amikor egy
látogatóra kb. 3-5 nm kiállítóterület jut (de azért ez már elég zsúfolt).
A hét végi látogatások a családok részérõl kevésbé szervezhetõk, elsõsorban az alacsonyabb
látogatottságú idõszakokban alkalmazott hirdetések segíthetnek ebben.
A személyzet
A látogatókkal való foglalkozást, a látogatók eligazítását és segítését demonstrátorok végzik. A
demonstrátorok szükség esetén elmagyarázzák az eszközök használatát, részletes magyarázatot
adnak a mûködésrõl, és ha valakit érdekel, akkor további érdekességekkel is szolgálnak. Ugyanakkor
segítik azoknak az eszközöknek a használatát is, amelyeket a látogató egyedül nem használhat.
A demonstrátorok elsõsorban egyetemisták közül toborozhatók, ez számukra értelmes elfoglaltság, és
egyben pénzkereseti lehetõség, amellyel kiegészíthetik az ösztöndíjukat. Általában havi néhány napot,
egy hetet dolgoznak egyetemi tanulmányaik mellett (esetleg hét végén). Fontos követelmény a
demonstrátoroktól a nyitottság, a kommunikációs készségek, a gyerekek szeretete, barátságosság, a
gyerekekkel való bánás képessége, és emellett az eszközök megismerésére való készség, némi
technikai érdeklõdés. Fontos, hogy összeillõ munkatársakat válogassunk, akikbõl igazi együttmûködõ
közösség alakulhat ki, mert a mûködés során nagyon fontos a jó együttmûködés.
Fontos, hogy a demonstrátorok elkötelezettek legyenek a munkájuk mellett. Mindig szem elõtt kell
tartaniuk az intézmény küldetését, és ennek megfelelõen viselkedniük. Mindig a látogatóra kell
összpontosítaniuk, és egyik legfontosabb céljuk, hogy a látogatók elégedetten távozzanak – és
visszajöjjenek.
Az elõadók is a demonstrátorok közül kerülnek ki, olyanok, akik erre hajlandóságot és képességet
mutatnak.
Egyed László

6.9 KÖRNYEZETVÉDELMI MÛSZAKI LEÍRÁS
Levegõ védelme
Az építkezés alatt a kivitelezõ köteles betartani a technológiáira elõírt határértékeket. Az épület
kialakítása nem igényel semmiféle, a szokásos építkezésektõl eltérõ speciális technológiákat, melyek a
levegõ tisztasága veszélyt jelentenének.
Az épületben tervezett funkciók: kiállítás, elõadó tér, büfé, bolt, kézmûves foglalkoztató, szociális és
vizesblokkok, irodai munkahelyek, kézi mûhely, raktár , gépészet –egyike sem légszennyezõ.
Az épület fûtésére-hûtésére tervezett hõszivattyús rendszer semmilyen légszennyezést nem jelent
környezetére. Mint olyan, az egyik legkörnyezetbarátabb technológia.
A szellõzõ-berendezések, kibocsátásairól a gépészeti munkarész intézkedik.
Zaj és rezgésvédelem
Az építkezés alatt a kivitelezõ köteles betartani a technológiáira elõírt határértékeket. Ezektõl való
ideiglenes túllépést kizárólag a Környezetvédelmi Felügyelõség engedélyezhet.
A betervezett épületszerkezetekkel úgy az emissziós, mint az emissziós határértékek betarthatók.
Víz védelme
A felszíni és a felszín alatti vizek védelme
Sem az építkezés, sem az épületben tervezett funkciók nem jelentenek veszélyt a felszíni vizekre.
Az épületben keletkezõ szennyvíz a gépészeti leírás szerint a városi szennyvízcsatorna hálózatra kötve
vezetendõ el.
A csapadékvizet szintén közterület alatt futó csapadékvíz csatornába vezetik..
Talaj védelme
Az építkezés alatt a talaj védelmérõl gondoskodni kell, semmilyen technológia nem szennyezheti a
talajt, ellenkezõ esetben a semlegesítésrõl azonnal gondoskodni kell.
Élõvilág védelme
A flóra védelme
A területen védett növényfaj nem található.
A fauna védelme
A területen védett állat nem él. A tervezett beruházás madárvonulási utat, vagy egyéb, az állatvilággal
összefüggõ, védelmet igénylõ dolgot nem érint.
Hulladékkezelés
bontási és építési hulladék
lásd Hulladékkezelési adatlap
kommunális hulladék
Napi gyûjtés a huzamos tartózkodásra tervezett helyiségekben elhelyezett tárolókban. Az épülethez
tartozó központi hulladéktároló (kuka) a Magtár utcai parkolók végénél a kerítés sarkában kialakított
tárolóban történik. Az elszállításról az üzemeltetõ és a Rekultív Kft. közötti szerzõdés intézkedik.

Veszélyes és fertõzõhulladékok
Az épület üzemeltetése során veszélyes hulladék nem keletkezik.
Az interaktív természettudományi bemutató központ tematikájának egyik fontos eleme kel, hogy
legyen az élõ és élettelen környezet védelme, a környezettudatos gondolkodás fejlesztése.

6.10 KÖZEGÉSZSÉGÜGYI MÛSZAKI LEÍRÁS
Az épület fõ funkciója kiállítótér, amelyet egyidejûleg maximum 300 fõ látogatja, annak érdekében, hogy
a négy szinten kialakított kiállítás élvezhetõ legyen. Az épületet a látogatókon kívül 3 irodai dolgozó,
egyszerre 6 demonstrátor, 1 pénztáros, 1 ruhatáros/takarító, 1 büfés, 1 bolti eladó és 2 karbantartó
használja.
A látogatók vizesblokkjai
A négyszintes kiállítás miatt a látogatók vizesblokkjai két részre osztva a földszintre és a második
emeletre kerültek, annak érdekében, hogy bármelyik szintrõl maximum egy szint megtételére legyen
szükség a felkeresésükhöz. Mivel az épület kialakítása akadálymentes, a mozgássérültek lift
segítségével tehet meg ezt az utat. A földszinten helyeztük el a közforgalmi vizesblokkok jelentõs
részét, itt található a 1,20 m széles WC fülke is a nõi WC-ben.
Személyzeti vizesblokkok
Az irodai egységhez külön vizesblokk tartozik mosdóval, WC-vel, valamint teakonyha kézmosóval és
mosogatóval.
A karbantartók és takarítók a számára zuhanyzóval kialakított öltözõt biztosítottunk.
A demonstrátorok számára egy 30 szekrényhelyet befogadó, egyidejûleg 6 fõ tartózkodásával számoló
öltözõ készül WC-vel és kézmosóval.
A demonstrátorok, a karbantartók és a takarítok közös pihenõszobával rendelkeznek, ahol teakonyha is
található kézmosóval és mosogatóval.
Pelenkázó
Mivel nagycsaládok látogatásával is számolni kell, a földszinti nõi WC-bõl érhetõ el a pelenkázó
kézmosóval felszerelve.
Elõadó
Mivel az elõadótérhez egy elõkészítõ tér kapcsolódik, a szükséges vízvételi és kézmosási lehetõséget
azon belül alakítottuk ki.
Büfé
A büféhez a raktárhelyiség mellett egy személyzeti WC és kézmosó is készül.
Foglalkoztató
A foglalkoztatóhoz kialakítottunk egy kézmosási lehetõséget a raktár mellett egy szekrénybe rejtve.
Kézi mûhely
A kézi mûhelyben egy kézmosó kialakításáról gondoskodtunk.
Takarítószer tárolók
Az egyik épülethenger minden szintjén külön helyiségben, vagy beépített szekrényben takarítószer
tároló található kiöntõvel, padlóösszefolyóval ellátva.
Hulladékgyûjtés
A napi hulladékot helyiségenként gyûjtik, majd a nap végén a Magtár utcai parkolók mellett a kerítés
sarkában kialakított kukatárolókban gyûjtik elszállításukig.
Burkolatok
A vizes helyiségek mennyezetig mosható, tisztítható kerámiafal és padlóburkolattal ellátottak.

A nyilvános terekben és közlekedõkben fél meleg linóleum burkolat található.
A kiszolgáló ill. gépészeti helyiségek padlóburkolata szintén kerámia.
Szellõzés
Az épület szellõzését gépi úton biztosítjuk, de a terek nagy részének természetes szellõzése is
megoldható ablakon vagy erkélyajtón keresztül, így pl. a földszinti nõi és férfi WC-jé, vagy a
demonstrátorok öltözõje és pihenõje is.
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TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ

1. ELŐZMÉNYEK
Jelen tűzvédelmi dokumentáció ahhoz a LENZSÉR&TÁRSA Kft által készített építési
engedélyezési tervhez készült, melynek jogszabályban is előírt előzetes tűzoltósági
egyeztetésére a Mosonmagyaróvári HÖT hivatali helyiségében, míg az eltérési
engedély kérelmet előkészítő tárgyalásokra az OKF Megelőzési és Piacfelügyeleti
Főosztályán került sor. Az egyeztetésekről emlékeztetők készültek, a terv a
tűzoltósági elvárásoknak megfelel.
Az építészeti előzményeket és a tervezési programot az építész műleírás ismerteti.
Jelen tűzvédelmi dokumentáció a hatályos előírások (a 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet,
valamint a 17/2008. (VIII.30.) NFGM rendelettel módosított 37/2007.(XII.13.) ÖTM
rendelet) vonatkozó követelményeinek megfelelően készült.
2. A TŰZVÉDELMI SZAKHATÓSÁG KÖZREMŰKÖDÉSE
A címbeli telken 1 db négyszintes (pince+földszint+3 emelet) meglévő, műemléki
védettség alatt álló magtárépület áll, mely új - közösségi - funkciót kap, valamint új
épületrésszel bővül.
Az építési engedélyezési eljárásban a területileg illetékes hivatásos önkormányzati
tűzoltóság szakhatósági közreműködése - a vonatkozó 343/2006.(XII.23.) Korm.
rendelet 6. melléklete figyelembevételével - indokolt.
3. TŰZTÁVOLSÁG
A 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 5. rész I/6. fejezet vonatkozó
előírásai és 3. sz. táblázata alapján javasolt tűztávolság követelmény: 6 m, melynek
kalkulációja megtalálható az 1. sz. mellékletben.
Megjegyzés: A rontó és javító tényezők figyelembevételi módjáról a szakhatósági
állásfoglalásban kell rendelkezni (OTSZ 5. rész I/6. fejezet, 1.7.4.).
A tervezett elrendezést a Helyszínrajz ábrázolja.
4. A TERVEZETT ÁTALAKÍTÁSOK KÖRE és MÉRTÉKE
A műemlék magtárépület adottságait az építészeti és a tartószerkezeti műszaki
leírások ismertetik. Tűzvédelmi szempontból kiemelésre a következők érdemesek:
- Az új rendeltetés a meglévő épületnél is indokolja a meglévő-megtartandó
épületszerkezetek megfeleltetését a mai előírásoknak (az új épületszárny esetében
ez nyilvánvaló), azonban a keményfa oszlopokkal is alátámasztott fafödémek és fa
fedélszerkezet megtartásának feltétele az OKF eltérési engedély.
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-2- A terv ezen felül még néhány ponton el kíván térni a kötelező előírásoktól (pl.: fa
lépcsők és éghető padlóburkolatok a meglévő épületben, valamint új, TH-növelés
nélküli acéllépcsők és TH nélküli függönyfal alkalmazása), mely megoldások szintén
eltérési engedély birtokában valósíthatók meg - az engedélyező határozatban
rögzített feltételekkel (pl.: beépített magas nyomású vízköddel oltó berendezés
létesítése).
5. A TERVEZETT ÁLLAPOT TŰZVÉDELMI JELLEMZŐI
(tűzvédelmi műszaki leírás)
a.) Megközelíthetőség
Az ingatlan megközelíthetőségét a közterületi utak megfelelően biztosítják, a
felvonulás és a mentés feltételei - a helyszínrajzon ábrázolt módon - biztosítottak.
b.) Oltóvíz ellátás
Az OTSZ I/4. fejezet 4.1.1. foglaltaknak is megfelelően 3 db tűzszakaszra bontott
létesítmény előírt oltóvíz igényét a nagyobb összesített alapterületű régi épületrész
határozza meg. Az OTSZ I/5. fejezet 5. szakaszában meghatározott 30%-os
csökkentéssel kapott "mértékadó tűzszakasz terület" 0,7x2.113=1.478 m2-re adódik.
Ez esetünkben 2.100 l/min intenzitású külső vízigényt jelent, melyet a 800 MJ/m2
alatti átlagos (normatív: irodánál 800, múzeumnál: 400, művelődési háznál 500)
tűzterhelésre tekintettel 1,5 órán keresztül kell biztosítani.
Az előírt oltóvizet az épület 100 méteres környezetében lévő 3 db közterületi
tűzcsapról - az 5.3.1. c) alpont értelmében legalább 3 bar kifolyási nyomáson - kell
biztosítani. A vízhálózat adottságai ehhez adataink szerint megfelelők (sőt az
automatikus oltóberendezés vízigényét is ki tudja szolgálni).
Az épületben az OTSZ I/5. fejezet 5.4.1. szakaszában meghatározottak alapján és az
ott előírtak szerint fali tűzcsapokat is létesíteni kell - nyomás alatti vezetéken, a
gépész dokumentációban előírt feltételekkel.
A fali tűzcsapok előirányzott helye az alaprajzokon jelölve van.
c.) Tűzveszélyességi osztályba sorolás, tűzállósági fokozat
A tervünk szerint 3 db tűzszakaszra bontandó létesítmény az OTSZ 5. rész II. fejezet
2.3. c) alpont értelmében a "C" - tűzveszélyes kategóriába sorolandó (mivel a
közösségi épületben lesz 500 főt meghaladó befogadóképességű tűzszakasz).
A tervezett helyiségek döntő többsége a rendeltetés és a bennük folytatott
tevékenység alapján a "D" (mérsékelten tűzveszélyes) osztályba sorolható. A "C"
besorolású helyiségek
(raktár, hulladéktároló, öltöző és műhely) száma és
területaránya a besorolás szempontjából nem meghatározó, "A-B" besorolású
"helyiségek" nem létesülnek.
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-3A rendeltetés (múzeum, kiállítás célját szolgáló kultúrális épület), a szintszám (a
pincét nem számítva négy), a magassági kategória (többszintes, nem középmagas)
a tűzveszélyességi osztály ("C"), a tűzszakaszok alapterülete (a legnagyobb 2.113
m2), valamint az előírt tűzállósági fokozat (I-III.) ismeretében a tervezett TF: II.
d.) Az alkalmazott épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági jellemzői
A vastag téglafalakkal, de keményfa oszlopokkal alátámasztott fafödémekkel,
valamint fa fedélszerkezettel rendelkező magtárépület és a hozzáépülő, kizárólag
nem éghető szerkezetekből készülő új épületrész kialakítását az építészeti és a
tartószerkezeti leírások ismertetik, illetve a tervlapok ábrázolják.
Az épületszerkezetek előírt és tényleges jellemzőit a 2. sz. mellékletben foglaltuk
össze.
A 2. sz. mellékletben nem említett, illetve meg nem határozott megoldások a
következők lesznek.
- tűzszakaszok elválasztása, tűzgátló szerkezetek:
A teljes területen beépített tűzjelző és automatikusan működő tűzoltó berendezéssel
védett létesítmény tűzszakaszait az OTSZ I/4. fejezet vonatkozó előírásait szem előtt
tartva választjuk el egymástól, a következők szerint:
- Élve a 4.8.5. pontbeli lehetőséggel, a magtárépület tűzszakasz-határnak minősülő
homlokzat-szakaszain az új épületrészbe vezető falnyílásokat tűzgátló ajtó helyett
az épületet védő magas nyomású vízköddel oltó rendszerhez tartozó szórófejekkel,
mint "sűrített sprinklerfejekkel" fogjuk védeni.
- A 4.8.8. pontbeli előírástól eltérően ezeken a helyeken az új épületrész "nyaktag"
üveghomlokzattal készül, így nem teljesül a 120 foknál kisebb szöget bezáró
nyílásos homlokzatokra vonatkozó előírás. A tűzterjedés elleni védelmet ezeken a
szakaszokon is a magas nyomású vízköddel oltó rendszer "ablaksprinkler"
szórófejeivel biztosítjuk - az OKF eltérési engedélye alapján.
- A pince tűzszakaszt az új épületrésztől tűzgátló ajtóval (és fallal, valamint a
pincefeletti tűzgátló födémmel) választjuk el.
- szigetelések:
A tervezett kialakítás mellett - az I/4. fejezet 4.8.14.1. bekezdés értelmében - a
szigetelésekkel szemben nincs korlátozás, de a 4.8.9. pontban előírt tűzterjedési
gátat a magtárépület és a csatlakozó új nyaktag találkozásánál ki kell alakítani.
A csővezetékek B-F tűzvédelmi osztályba tartozó szigeteléseit a "C"
tűzveszélyességi osztályú helyiségek határoló szerkezeteinél és a tűzszakaszhatárokon A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyaggal kell felváltani.
- nyílászárók:
Tűzszakaszolás céljára szolgáló nyílászáróból a tervezett kialakítás mellett 1 db-ot
kell alkalmazni: a földszinten a pince és a felső tűzszakasz határán, ennek
követelménye A1, EI90.
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-4A 4.9.4. pont értelmében A2, EI30-as minősítésű ajtók építendők be a "C" besorolású
helyiségeken (a szemétgyűjtő ajtaja szabadba nyílik). A villamos főelosztó helyiségén
és a villamos kapcsolótereken legalább A1, EI 15 minőségű ajtót kell alkalmazni.
A felvonó nyílászáró szerkezeteit a vonatkozó műszaki követelményeknek
megfelelően (jelenleg: MSZ EN 9118) kell kialakítani.
A 4.9.6. bekezdés alapján mindazon nyílászáró szerkezeteket, melyekkel szemben
tűzállósági vagy füstzáró képességet ír elő a jogszabály, önműködő csukószerkezettel kell kialakítani.
Abban az esetben, ha az ajtóra nagyobb követelmény van meghatározva mint a
helyiséget határoló válaszfalra, akkor az alkalmazott fal minősége legalább azonos
legyen az ajtóra előírtakkal.
A kiürítésre számításba vett útvonalak egy részénél (ilyen az új épületrészben a
nyaktag és a lépcsőtér) a hő és füstelvezetés valamint a légpótlás gravitációs úton
lesz biztosítva, ezért az ilyen célra tervezett nyílászárókat távműködtetésre és a
tervezett hatásos felület biztosítására is alkalmas módon kell kialakítani.
- burkolatok:
A burkolatok követelményeit a 2. sz. melléklet tartalmazza, a tervezett kialakítás az
előírtaknak megfelelő lesz.
A kiürítési útvonalakon - leszámítva a magtárépületet, ahol a kiállító terekben a
fafödémeken aljzatbeton, azon éghető (pl. linóleum) burkolat van tervezve - minden
esetben A1fl minőségű padlóburkolatok vannak előirányozva és az álmennyezetek
anyaga is nem éghető (legalább A2 tűzvédelmi osztályú).
- épületgépészeti vezetékek beépítése:
A követelményeket az OTSZ 5. rész I/4. fejezet 4.11. szakasza írja elő, kiemelésre a
következők érdemesek.
A falon, vagy födémen átvezetett vezetékek átvezetési helyein a nyílásokat tűzgátló
tömítéssel kell ellátni, melynek tűzgátló képessége azonos legyen a szerkezetre
előírt tűzállóság-időtartammal.
Az aknákat - kivéve a magtárépület hő- és füstelvezetését biztosító nagyméretű
aknákat a végfalaknál - szintenként a födémek tűzvédelmi paramétereivel
megegyező tulajdonságú födémszerkezet beépítésével vagy tűzgátló tömítéssel kell
határolni.
Szerelőnyílás szintenként csak az akna egyik oldalán létesíthető, az aknaajtó
"tűzgátló" kivitelű.
A szintek között átvezető szellőző vezetékeket és egyéb B-F tűzvédelmi osztályú
vezetékeket (ejtővezeték, elektromos kábel és vezeték) mind egyedi, mind csoportos
elhelyezése esetén legalább A2-EI15 minősítésű szerkezettel kell határolni a
födémáttörések egyidejű tűzgátló tömítése mellett.
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-5A szellőző rendszereket úgy kell kialakítani, hogy az egyes - azonos tűzszakaszban
lévő - szintek és tűzszakaszok között se tegye lehetővé az esetleg keletkező tűz és
füst átterjedését.
A konkrét követelményeket a 4.11.6. bekezdés határozza meg, eszerint:
- A szellőző berendezések légcsatornáit a tűzszakaszok határoló szerkezein
való átvezetésnél elzárhatóvá kell tenni. Az elzáró szerkezetet hőre vagy
füstgázra automatikusan záródóan kell kialakítani.
- A szerelőaknán kívül elhelyezett szellőző rendszer csatornáit és szigetelését
A1, vagy A2-s1 minősítésű anyagból kell készíteni.
- A szellőzőnyílások rácsszerkezetét A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú
anyagból kell készíteni.
- A mesterséges szellőztetés villamos motorjával B-F tűzvédelmi osztályú
épületszerkezet nem érintkezhet.
A szennyezett levegő kivezetési helyét úgy kell kialakítani, hogy az a környezetét ne
veszélyeztesse. A központi szellőző- és klímaberendezések a tűzjelző jelére
automatikusan álljanak le.
Az alkalmazott - fentiekkel összhangban álló - megoldásokat a gépészeti műszaki
leírás rögzíti.
- fedélhéjazatok:
A műemlék magtárépületen cserépfedés van, az új - lapos tetős - épületrészen nem
készülnek fedélhéjazatok.
- tető-felülvilágítók:
Az új épületben a felső, kör alaprajzú kiállítótéren készülnek felülvilágítók - vasbeton
tartószerkezeten üvegezett kialakítással.
- hasadó, hasadó-nyíló felület:
Nem készül, nem is követelmény.
- villamos berendezések és világítások:
A követelményeket az I/4. fejezet 4.16. szakasza írja elő, kiemelésre a következők
érdemesek.
Az építményben, valamint az 50, vagy ennél több fő befogadására alkalmas
helyiségekben biztonsági világítást és a vonatkozó nemzetközi szabványban (ISO
16069) meghatározott menekülési útirány jelzőrendszert (SWGS – Safety Way
Guidance System) kell létesíteni, illetve – kiegészítésként – a kiürítési folyamathoz
szükséges látási és tájékozódási feltételeket elősegítő más megoldást alkalmazni,
mely a területen elhelyezkedő különféle tárgyakat világító biztonsági jelekkel jelöli
meg (pl. gépek, berendezések, épületelemek és berendezési tárgyak sarkainak,
kontúrjainak utánvilágító módon (csík, festék) történő megjelölése).
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-6A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a
környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. Villamos világítást vonatkozó műszaki
követelmények szerint kell létesíteni és használni.
A létesítmény, építmény villamos berendezéseit jogszabályokban, vonatkozó
műszaki követelményekben meghatározottak szerint kell létesíteni, használni és
felülvizsgálni.
Az építmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan
kell kialakítani. A biztonsági berendezéshez és világításhoz, továbbá a
térvilágításhoz külön leválasztó főkapcsolót kell létesíteni.
A tűzvédelmi szempontból jelentős villamos fogyasztók (hő- és füstelvezető
berendezés stb.) működését tűz esetén legalább 1 órán át kell biztosítani.
A tűzvédelmi célú gépészeti berendezések energiaellátását biztosító villamos
kábelek működőképességét az adott gépészeti berendezésre előírt kötelező
működési időtartamig biztosítani kell.
A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani,
vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az, az éghető anyagra gyújtási
veszélyt ne jelentsen.
Az épület főelosztó berendezését a vonatkozó villamos előírások szerint kell
kialakítani. A villamos kapcsolóhelyiség ajtóinak A1-EI15 minősítésűnek kell lenniük.
Fenti követelményeket és az előirányzott műszaki megoldásokat az épület
vonatkozásában az elektromos műszaki leírás részletesen ismerteti, de az egyes
kiállítások konkrét kialakításakor a műszaki és biztonsági feltételeket mindig
vizsgálni szükséges.
- villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem:
A követelményeket az OTSZ 5. rész I/4. fejezet 4.16. szakasza írja elő, kiemelésre a
következők érdemesek.
A villámhárító berendezés szükségességét és kialakításának követelményeit a
vonatkozó jogszabály (jelenleg: 9/2008.(II.22.) ÖTM r. 3. rész III/3. fejezet)
tartalmazza.
Az épület villámvédelmi besorolását és az előirányzott villámvédelmi rendszert az
elektromos műszaki leírás részletesen ismerteti, eszerint az
R2, M2, T3, K1, S1, H4 besorolású épületen
V2b-L3a-F3/x-B3n/e fokozatú villámhárító létesítendő.
- rendeltetéstől függő egyéb előírások:
Nincs rendeltetéssel kapcsolatos többletelőírás - kivéve a tűzoltósági egyeztetésen
meghatározottakat és az egyes kiállításokra vonatkozó konkrét egyedi
előírásokat - nincs.
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-7e.) A tűzszakaszok elhelyezkedése és kiürítése
A létesítmény 3 db tűzszakaszból áll, melyek tervezett jellemzői a következők:
1. A műemléki védettségű magtárépület
2.113 m2 ("C" - 1.000 fő)
(Fsz+1-2-3. emelet)
2. Az új épületszárny
911 m2 ("D" - 150 fő)
(Fsz+1-2-3. emelet)
3. A teljes pinceszint (meglévő és bővítmény) 316 m2 ("D" - 0 fő)
A kiürítési útvonalak követelményeit a I/7. fejezet rögzíti, kiemelésre az alábbiak
érdemesek.
A kiürítési utakon, a kijárati és vészkijárati ajtóknál és az 50 fő feletti
befogadóképességű helyiségekből a kiürítési útvonalra nyíló ajtóknál a vonatkozó
szabvány szerinti menekülési útirányjelző rendszert kell kiépíteni az 1.1. szakasz
részletes előírásai és a villamos műleírás utasításai alapján.
A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetek – kivéve a legfeljebb 50 fő
tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat – csak a
kiürítés irányába nyílhatnak, – míg a helyiségben tartózkodnak – azokat lezárni nem
szabad. A tömegtartózkodásra szolgáló helyiség ajtóit kilincs nélkül kell kialakítani
úgy, hogy az egy mozdulattal nyitható és nyitott állapotban önműködően rögzíthető
legyen. A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetekben a vésznyitók,
pánikzárak műszaki követelményeit (vonatkozó MSZ EN szabványok) teljesíteni kell.
A kiürítésre számításba vett útvonal kijáratainak nyílásába küszöböt, lépcsőt építeni
– a nem tömegtartózkodásra szolgáló helyiség kivételével – nem szabad.
A tervezett kialakítás mellett az épületrészek kiürítése az előírt időtartamokon belül
biztosított lesz, az I/7. fejezet 2. szakasza által előírt számításokat a 4. sz. melléklet
tartalmazza.
- hő és füst elleni védelem:
A tűz esetén keletkező hő-és füst elvezetésével kapcsolatos követelményeket az I/9.
fejezet II. cím 1.1. bekezdése (lépcsőházak), a III. cím (folyosók) és a IV. cím
(talajszint alatti helyiségek) tartalmazza. A tervezett megoldások lényege:
- A belső lépcsők, a látványlift és a kiállítási installáció miatt födémlyukasztásokkal
egyterűvé tett magtárépület hő és füstelvezetése a két végfalnál kialakított gépi
elszívással és a hosszanti falon lévő ablakokkal megoldott légpótlással működik.
A méretezés ismertetése megtalálható a gépész műszaki leírásban, a hatékony
működést az OKF eltérési kérelemhez csatolt számítógépes "tűzmodell" szimuláció
is megerősítette.
- Az új épületrészben található lépcsőházi tér és a vele egyterű szinti közlekedők
füstelvezetése és légpótlása is gravitációs úton (ablakokkal, illetve a földszinten
ajtóval) történhet. A szükséges hatásos elvezető és légpótló felület a lépcsőtér
alapterületének 5%-a+a közlekedő felület 1%-a, ami összesen kb. 1,5x3,5=5,25 m2
hatásos felületet igényel.
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-8- A nyílászárókat a tűzjelzőnek is vezérelnie kell - kialakításuk ennek és a tűzoltósági
egyeztetésen meghatározottaknak is megfelelő.
- A pinceszinti helyiségek gépi füstelvezetéssel és légpótlással készülnek a
tűzveszélyességi osztály alapján előírt méretezéssel.
A hő és füstelvezető rendszerek előírt működési időtartama 1 óra, mely a tartalék
villamosenergia-ellátásra is érvényes.
f.) Épületgépészeti kialakítás és villámvédelem
A tervezett rendszereket és berendezéseket és tűzvédelmi intézkedéseket a szakági
leírások részletesen ismertetik, tűzvédelmi többletelőírásokra a korábbiakban
kitértünk.
A villámhárító berendezés szükségességét és kialakításának követelményeit a
vonatkozó előírás (jelenleg: a 9/2008-as ÖTM r.), alapján kell a villamos kiviteli terv
készítése során meghatározni. Megjegyzés: Az új villámvédelmi szabvány (MSZ EN
62305:2006) alkalmazásával kapcsolatos továbbképzéseket a MMK szervezi.
g.) Tűzjelzés és tűzoltás
Az előzetes OKF egyeztetés szerint beépített tűzjelző berendezést és automatikusan
működő beépített - magas nyomású vízköddel oltó - berendezést is létesíteni kell. A
beépített tűzvédelmi berendezések létesítési engedély kötelesek, az oltórendszer
kialakítását a tűzvédelmi hatósági engedélyeztetés előtt az OKF-el is egyeztetni
szükséges.
A Tűzoltóságot szükség esetén telefonon, illetve automatikus átjelzéssel lehet majd
riasztani.
A tűzoltóság a közterületi tűzcsapokat veheti igénybe oltóvíz vételezéshez.
A kezdeti tűzoltáshoz a vonatkozó előírások (új OTSZ 5. rész II. fejezet, 20. szakasz)
alapján készenlétben tartandó tűzoltó készülékek vehetők majd igénybe.
6. TŰZOLTÓSÁGI BEAVATKOZÁS
6.1. Tűzoltási felvonulási terület, út
Az ingatlan megközelítését a városi úthálózat megfelelően biztosítja, tűzoltásifelvonulási területet az I/5. fejezet 1. szakasz értelmében nem kötelező kialakítani.
6.1. Tűzoltósági kulcsszéf
Az OTSZ 5. rész I/5. fejezet 4.1. szakasz alapján nem tervezzük kulcsszéf
létesítését. Amennyiben azt a tűzoltóság előírná, a követelményeket a kiviteli
tervezés során a tűzoltósággal egyeztetni kell.
6.2. Oltóvíz
A külső és belső oltóvíz ellátást az 5. b) szakaszban ismertettük.
5.3. Tűzoltósági beavatkozási központ
Beavatkozási központot nem terveztünk. Amennyiben azt a tűzoltóság előírná, a
követelményeket a kiviteli tervezés során a tűzoltósággal egyeztetni kell.
5.4. Tűzoltósági rádió erősítő
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feltételek szerint kell kialakítani a berendezést.
7. KÖTELEZŐ EGYEZTETÉS és MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁS
A kiviteli tervezés és a megvalósítás során a tűzoltósággal egyeztetni szükséges az
oltóvíz biztosítását, a tűzcsapok helyét, valamint a hő-és füstelvezetések kialakítását,
működtetési lehetőségeit.
Az oltóvíz biztosíthatóságát közműnyilatkozattal is igazolni kell.
A beépített tűzjelző- és oltóberendezés terveit hatósági engedélyezésre is be kell
nyújtani.
Fentiek mellett betartandók az OKF eltérési engedély és az építési engedély
kikötései is.
Csak a hazai előírásoknak is megfelelő engedélyekkel, illetve megfelelőség
igazolással rendelkező építési termék, valamint eljárás alkalmazható.
A megfelelőség igazolás lehetséges módozatait a vonatkozó jogszabály (jelenleg a
3/2003.(I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet) tartalmazza.
Az épületben működtetni kívánt kiállítások konkrét elrendezési terveit a
Tűzoltósággal előzetesen egyeztetni (szakvéleményeztetni) szükséges.
Budapest, 2009. március 23.

Mészáros János
okl.ép.m. - tűzvédelmi mérnök
É3 01-3720/06
OKF tűzvédelmi szakértői szám: I-014/2006
Mellékletek:
1. A tűztávolság követelmény meghatározása
2. A tűzállósági követelmények meghatározása és a szerkezetek jellemzői
3. Kiürítési számítások
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1.sz. melléklet a tűzvédelmi dokumentációhoz:
A TŰZTÁVOLSÁG KÖVETELMÉNY MEGHATÁROZÁSA
a 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet 5. rész, I/6. fejezet vonatkozó előírásai
és 3. sz. táblázata alapján

Mivel az épület 2 db egymástól jelentősen különböző épületrészből (tűzszakaszból)
áll, az elemzést mindkét épületrészre bemutatjuk.
1. tűzszakasz: a magtárépület jellemzői a 3. sz. táblázat vonatkozásában:
- rendeltetése: kultúrális épület (kiállítás és múzeum funkció)
- tűzveszélyességi osztálya: "C" - tűzveszélyes
- tűzterhelése: legfeljebb 800 MJ/m2 (normatív az I/8. fejezet M.1. szerint)
A tűztávolság minimális - maximális értéke a 3. sz. táblázat szerint: 4 - 16 m
A tűztávolság meghatározásához javasolt módosító tényezők az 1.7.1. bekezdés
(és egyéb kötelező előírás hiányában az FTP TTR ) alapján:
1. építmény (homlokzat) magasság:
0,8 (többszintes)
2. szembenálló homlokzatok anyaga,
1 (A1-A1anyagú
tagoltsága, nyílások felületaránya:
nyílásos)
3. tetőszerkezet anyaga:
1 (fa szerkezet és
cserépfedés)
4. homlokzatra nyíló helyiségek funkciója:
1 (közösségi)
5. szomszédos épület kialakítása, funkciója:
1 (lakó, közösségi)
6. az épületrész befogadóképessége:
1,1 (500 fő feletti)
7. beépített tűzvédelmi berendezés
kialakításának módja, korszerűsége:
0,7 (jelző és oltó)
0,8 (I-II.) * OKF !
8. elsődleges épületszerkezetek tűzállósági fokozata:
9. tűzveszélyességi osztályba sorolás:
1 ("C")
10. rendeltetés:
1 (közösségi)
11. vonulási távolság:
1 (HÖT)
12. oltóvíz ellátottság (külső, belső):
0,9 (tűzcsap+fali)
13. az elsődlegesen kiérkező tűzoltóság technikája:
1 (HÖT)
14. tűzterhelés:
1,1 (500 felett)
15. tűzjelzés módja:
0,8 (átjelzés)
16. jellemző meteorológiai körülmények:
1 (átlagos)
Fenti adatsor alapján az előírt minimális tűztávolság:
(1,1x1,1)x4=1,21x4=4,84 m
Fenti adatsor alapján az előírt maximális tűztávolság:
(0,8x0,7x0,8x0,9x0,8)x16=0,32x16=5,12 m
A javasolt tűztávolság követelmény az 1. tűzszakasz jellemzői alapján: 6 m.
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2. tűzszakasz: az új épületrész jellemzői a 3. sz. táblázat vonatkozásában:
- rendeltetése: kultúrális épület (kiállítás és múzeum funkció)
- tűzveszélyességi osztálya: "D" - tűzveszélyes
- tűzterhelése: legfeljebb 400 MJ/m2 (normatív az I/8. fejezet M.1. szerint)
A tűztávolság minimális - maximális értéke a 3. sz. táblázat szerint: 4 - 16 m
A tűztávolság meghatározásához javasolt módosító tényezők az 1.7.1. bekezdés
(és egyéb kötelező előírás hiányában az FTP TTR ) alapján:
1. építmény (homlokzat) magasság:
0,8 (többszintes)
2. szembenálló homlokzatok anyaga,
1 (A1-A1anyagú
tagoltsága, nyílások felületaránya:
nyílásos)
3. tetőszerkezet anyaga:
0,8 (lapos tető)
4. homlokzatra nyíló helyiségek funkciója:
1 (közösségi)
5. szomszédos épület kialakítása, funkciója:
1 (lakó, közösségi)
6. az épületrész befogadóképessége:
0,9 (300 fő alatti)
7. beépített tűzvédelmi berendezés
kialakításának módja, korszerűsége:
0,7 (jelző és oltó)
8. elsődleges épületszerkezetek tűzállósági fokozata:
0,8 (I-II.) * OKF !
9. tűzveszélyességi osztályba sorolás:
0,9 ("D")
10. rendeltetés:
1 (közösségi)
11. vonulási távolság:
1 (HÖT)
12. oltóvíz ellátottság (külső, belső):
0,9 (tűzcsap+fali)
13. az elsődlegesen kiérkező tűzoltóság technikája:
1 (HÖT)
14. tűzterhelés:
1 (500 alatt)
15. tűzjelzés módja:
0,8 (átjelzés)
1 (átlagos)
16. jellemző meteorológiai körülmények:
Fenti adatsor alapján az előírt minimális tűztávolság:
(1)x4=1x4=4 m
Fenti adatsor alapján az előírt maximális tűztávolság:
(0,8x0,8x0,9x0,7x0,8x0,9x0,9x08)x16=0,21x16=3,36 m
A javasolt tűztávolság követelmény a 2. tűzszakasz jellemzői alapján: 4 m.
Fentiek együttes figyelembevételével a javasolt tűztávolság: 6 m
irányban)

(minden
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2. sz. melléklet a tűzvédelmi dokumentációhoz:
A TŰZÁLLÓSÁGI KÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA
és a
TERVEZETT SZERKEZETEK JELLEMZŐI
a 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet 5. rész, I/4. fejezet 3. és 2. sz. táblázatai alapján
a négyszintes, II. TF-ú épületre

Követelmények
Az építőanyagok, építési termékek és szerkezetek tűzvédelmi osztályba sorolásának
szabályait, továbbá a teljesítmény jellemzőket az I/3. fejezet tartalmazza. Az alábbi
listában a vékony, dőlt szedés azt jelzi, hogy nincs olyan megoldás tervezve.
TEHERHORDÓ FALAK, PILLÉREK
Teherhordó pillérek
Teherhordó falak
Falszerkezetek merevítő elemei

A1 és R 120
A1 és REI-M 120
A1 és R 120

TŰZGÁTLÓ SZERKEZETEK
Teherhordó tűzgátló falak
A1 és REI-M 120
Nem teherhordó tűzgátló falak
A1 és EI 120
Tűzfalak
nincsenek, nem készülnek
A1 és REI 90
Tűzgátló födémek
Tűzgátló ajtók tűzszakasz-határon A1 és EI 90
Tűzgátló csappantyúk tűzszakasz-határon EI-S 90
Tűzgátló tömítések, kiegészítők
EI 90
tűzszakasz-határon
MENEKÜLÉSI ÚTVONALAK (nem tűzgátló) SZERKEZETEI
Nem teherhordó lépcsőházi falak
A2 és EI 120
Középfolyosók, zárt oldalfolyosók
A2 és EI 60
határoló szerkezetei
Lépcsők és lépcsőpihenők
A1 és REI 60
tartószerkezetei és járófelületének
alátámasztó szerkezetei
Falburkolatok
A1
Álmennyezetek
A2-s1, d0
Padlóburkolatok
A2fl-s1
Álpadlók szerkezetei
nincsenek, nem készülnek
Hő és hangszigetelések
A2-s1, d0
menekülési útvonalak határoló
szerkezetein belül
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- 2/6 VÍZSZINTES TEHERHORDÓ SZERKEZETEK
Pinceszintek fölötti
A1 és REI 90
födémek
Emeletközi födémek
A2 és REI 45
Teherhordó gerendák
A2 és R 45
Tetőfödémek tartószerkezetei
A2 és R 45
Tetőfödémek merevítő szerkezetei
A2 és R 45
Nyílásáthidalások
A2 és R 45
Fedélszerkezetek
nincsenek, nem készülnek
(a magtárépület meglévő ácsszerkezete
padlás hiányában tetőfödém tartószerkezetnek
minősül)
SZAKIPARI SZERKEZETEK
Vázkitöltő (külső homlokzati) falak
Függönyfalak
Tetőfödémek térelhatároló szerk.
(60 kg/m2 felülettömegig)
Válaszfalak
Gépészeti aknák falszerkezetek
Falburkolatok általános helyen
Álmennyezetek általános helyen
Padlóburkolatok általános helyen
Álpadlók szerkezetei ált. helyen
Hő és hangszigetelések általános
helyen (amennyiben szerkezet
külső síkján burkolatként találhatók)
Felülvilágítók
Csapadékvíz elleni szigetelések
Gépészeti aknák nyílászárói

A2 és E 60
A1 és EI 60
A2 és EI 30
B és EI 30
A1 és EI 60
C-s1, d0
C-s1, d0
Cfl-s1
nincsenek, nem készülnek
nincsenek, nem készülnek
D-d0
E
A2 és EI 60

Tényleges jellemzők
Az épület elsődleges (függőleges meglévő és új) teherhordó szerkezetei statikai és
épületfizikai okokból a szükségesnél általában jobb tűzvédelmi tulajdonsággal
rendelkező tömör téglafalak, illetve vasbeton-szerkezetek (falak, oszlopok és
födémek). Ezek tűzvédelmi osztályba sorolása a vonatkozó Európai Uniós előírás
(94/611/EK) alapján külön vizsgálatok nélkül: A1.
Ugyanez érvényes az acélszerkezetekre, üvegezésekre és az égetett kerámia,
mészhomok és szilikát alapanyagú falazóelemekre is. A meglévő faoszlopok és
fafödémek megtartása az OKF eltérési engedélyben megszabott feltételek betartása
esetén válik lehetségessé.
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- 3/6 Az előírt teljesítményjellemzők (R, E, I és M) valamint osztályozási időtartam
igazolása jelenleg Magyarországon - a hatályos követelményekkel összhangban lévő
vizsgálatokon alapuló ÉMI tanúsítványok hiányában - nem megoldott, azonban a
tárgyban közzétett (www.vedelem.hu) OKF álláspont értelmében jelenleg is
alkalmazhatók a 2/2002-es BM rendelet 5.sz. mellékletében közölt tűzállósági
jellemzők (az OTSZ várható módosítása ezt is tartalmazza).
Kivételt csak az "M kritérium" jelent, ezt a Kivitelezőnek kell majd a
használatbavételkor igazolnia (az ÉMI által kibocsátott Tűzvédelmi Megfelelőség
Igazolással, vagy szakintézeti állásfoglalással).
A többi (másodlagos) épületszerkezet előírásos kialakítása nem okozhat nehézséget,
a konkrét megoldások és termékek kiválasztása a kiviteli tervezés és a kivitelezés
során a vonatkozó követelmények szem előtt tartásával történhet.
Jelenleg ezekre nézve konkrétumokat ugyancsak nincs módunkban közölni, hiszen a
megoldásokat a Kivitelező választja meg, az új követelményrendszerrel összhangban
lévő megfelelőség-igazolásokkal a forgalmazók jelenleg még nem rendelkeznek, de
az eljárások (pl. a gipszkarton falak és a falazóelemek, valamint a tűzterjedési
vizsgálatok vonatkozásában) az ÉMI-nél megkezdődtek.
A tűzgátló és füstgátló ajtók, a füstmentesítő ventilátorok, a tűzgátló csappantyúk és
füstcsappantyúk, valamint a tűzgátló tömítőanyagok és eszközök esetében a helyzet
hasonló, de az előírt jellemzővel rendelkező termékek léteznek, a követelmény
teljesíthető.
Fentiek - valamint az építészeti, a tartószerkezeti és a tűzvédelmi dokumentáció
szöveges részében előirányzott megoldások - figyelembevételével kijelenthető, hogy
a terv szerinti átalakításokkal az előírt II. tűzállósági fokozat követelményei
teljesülnek, illetve teljesíthetők az OKF eltérési engedélyben meghatározott
ellensúlyozó feltételek is.
Tájékoztatásul a következőkben - épületrészenkénti bontásban - ismertetjük a
fontosabb épületszerkezeteket és azok jellemzőit - a 2/2002-es BM rendelet 5. sz.
melléklet I/3. fejezet 1. sz. táblázata és szerkezetismertető Függeléke alapján.
A követelmény és tényleges jellemző oszlopnál (zárójelben, vastagított, dőlt
szedéssel) jelezzük a hatályos követelményt illetve a feltételezett
teljesítményjellemzőt is. Hangsúlyozzuk azonban, hogy jelen tűzvédelmi
dokumentáció csak a tartószerkezeti műszaki leírással együtt alkalmazható.
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- 4/6 1. tűzszakasz: a műemlék magtárépület
Szerkezetek
Követelmény
TEHERHORDÓ PILLÉREK,
nem é., 2 ó.
OSZLOPOK
(A1, R 120)
- meglévő, min. 20x20 cm,
keresztmetszetű keményfa oszlopok
TEHERHORDÓ FALAK
nem é., 2 ó.
(kis szakaszon tűzgátló falként)
(A1, REI-M 120)
- meglévő tömör téglafalak
(50-80 cm vastagsággal)

Tényleges jellemzők
közepesen é.,TH =0,5 ó.
OKF engedéllyel
nem é.,TH > 4 ó.
(A1, REI-M 240)

VÁLASZFALAK
kb. nehezen é., 0,5 ó.
általános helyen:
(B, EI 30)
- 10 cm-es, falazóelemmel (Ytong,
Porotherm) készített nem
teherhordó kitöltőfalak kétoldali
vakolattal
- szerelt válaszfalak ( RIGIPS v. más
engedélyezett, megfelelőség igazolással
rendelkező falrendszer )
PINCE FELETTI FÖDÉMEK
- meglévő téglaboltozatos födémek
EMELETKÖZI FÖDÉMEK
- meglévő borított gerendás
fafödémek

nem é., 1,5 ó.
(A1, REI 90)
nem é., 0,75 ó.
(A2, REI 45)

TETŐFÖDÉMEK TARTÓnem é., 0,75 ó.
SZERKEZETEI
(A2, R 45)
- meglévő, látszó fa fedélszerkezet
20x20 cm keresztmetszetű keményfa oszlopok
TETŐFÖDÉMEK TÉRELHATÁROLÓ nem é., 0,5 ó.
SZERKEZETEI
(A2, EI 30)
- szerelt térelhatároló szerkezetek
megfelelőség igazolással rendelkező
kialakítással (pl. RIGIPS burkolat nem
éghető hőszigeteléssel, cserépfedés
alatt)

nem é.,TH = 1 ó.
(A1, EI 60)
nem é.,TH =0,5 ó.
(A2, EI 30)

nem é., TH=1,5 ó.
(A1, REI 90)
közepesen é.,TH =0,5 ó.
OKF engedéllyel

közepesen é.,TH =0,5 ó.
OKF engedéllyel

nem é. TH=0,5 ó.
(A2, EI 30)
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- 5/6 nem é., 1 ó.
LÉPCSŐK, LÉPCSŐPIHENŐK,
TARTÓSZERKEZETEI
(A1, REI 60)
- új falépcsők szintek között, de
nem menekülési célra szolgálnak
- acél tartószerkezettel, tűzállóságot
biztosító minősített bevonat
nélküli kültéri, nyitott menekülőlépcsők
az épületen kívül

közepesen é., TH=0
OKF engedéllyel
nem é.,
(A1)
OKF engedéllyel

2. tűzszakasz: az új épületrész
Szerkezetek
Követelmény
Tényleges jellemzők
TEHERHORDÓ PILLÉREK,
nem é., 2 ó.
OSZLOPOK
(A1, R 120)
nem é.,TH =2,5 ó.
- változó méretű, de legalább 20x20 cm,
(A1, R 180)
keresztmetszetű és 20 cm átmérőjű
vasbeton oszlopok
TEHERHORDÓ FALAK
nem é., 2 ó.
(A1, REI-M 120)
- változó vastagságú, de min. 16 cm-es
nem é.,TH = 3 ó.
vasbetonfalak
(A1, REI-M 180)
melegenhengerelt betonacéllal készítve
FÜGGÖNYFALAK
nem é., 1 ó.
(A1, EI 60)
- tűzállóságra és homlokzati tűznem é.,
(A1)
terjedésre nem minősített függönyfal
az új épületen a nyaktagnál
OKF engedéllyel
VÁLASZFALAK
nem é., 1 ó.
- kiürítési útvonal mellett:
(A2, EI 60)
- 10 cm-es, falazóelemmel (Ytong,
nem é.,TH = 1 ó.
Porotherm) készített nem
(A1, REI 60)
teherhordó (kitöltő) falak kétoldali
vakolattal
- szerelt válaszfalak ( RIGIPS v. más
nem é.,TH = 1 ó.
engedélyezett, megfelelőség igazolással
(A2, EI 60)
rendelkező falrendszer )
- általános helyen:
kb. nehezen é., 0,5 ó.
(B, EI 30)
- 10 cm-es, falazóelemmel (Ytong,
nem é.,TH = 1 ó.
Porotherm) készített nem
(A1, REI 60)
teherhordó (kitöltő) falak kétoldali
vakolattal
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- 6/6 - szerelt válaszfalak ( RIGIPS v. más
engedélyezett, megfelelőség igazolással
rendelkező falrendszer )
TŰZGÁTLÓ FÖDÉMEK
nem é., 1,5 ó.
(A1, REI 90)
- 12 cm-nél vastagabb monolit vasbeton
lemezek ( statikailag határozatlan
szerkezet, melegenhengerelt acélbetétek, min. 35 mm betonfedés )
PINCE FELETTI FÖDÉMEK
nem é., 1,5 ó.
(A1, REI 90)
- 12 cm-nél vastagabb monolit vasbeton
lemezek ( statikailag határozatlan
szerkezet, melegenhengerelt acélbetétek, min. 35 mm betonfedés )
EMELETKÖZI FÖDÉMEK
nem é., 0,75 ó.
(A2, REI 45)
- 12 cm-nél vastagabb monolit vasbeton
lemezek ( statikailag határozatlan
szerkezet, melegenhengerelt acélbetétek, min. 25 mm betonfedés )
nem é., 0,75 ó.
TETŐFÖDÉMEK TARTÓSZERKEZETEI
(A2, R 45)
- 12 cm-nél vastagabb monolit vasbeton
lemezek ( statikailag határozatlan
szerkezet, melegenhengerelt acélbetétek, min. 25 mm betonfedés )
TETŐFÖDÉMEK TÉRELHATÁROLÓ nem é., 0,75 ó.
SZERKEZETEI
(A2, EI 45)
- a vasbeton zárófödémek
azonosak a 9. pontbeli szerkezetekkel
LÉPCSŐK, LÉPCSŐPIHENŐK,
nem é., 1 ó.
TARTÓSZERKEZETEI
(A1, REI 60)
- 15 cm vastag monolit vasbeton-lemez
pincelépcső
- acél tartószerkezettel, tűzállóságot
biztosító minősített bevonat
nélküli lépcső az épületben

nem é.,TH =0,5 ó.
(A2, EI 30)

nem é., TH=1,5 ó.
(A1, REI 90)

nem é., TH=1,5 ó.
(A1, REI 90)

nem é., TH=1 ó.
(A1, REI 60)

nem é., TH=1 ó.
(A1, REI 60)

nem é., TH = 1 ó.
(A1, REI 60)
nem é., TH=1 ó.
(A1, REI 60)
nem é.,
(A1)
OKF engedéllyel

Lásd még az OKF eltérési engedély határozat előírásait is.
Fenti kialakítással az előírt II. TF követelményei teljesülnek.
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3.sz. melléklet a tűzvédelmi dokumentációhoz:
KIÜRÍTÉSI SZÁMÍTÁSOK

1. tűzszakasz: a pinceszint (316 m2 - nincs tartózkodás)
Számítást nem igényel.
2. tűzszakasz: az új épületrész (911 m2 - 150 fő)
t1meg= 2,0 min
Első szakasz: a helyiségek kiürítése
Mértékadó a legnagyobb befogadóképességű helyiség (a lépcsőzetes nézőtérrel
kialakított előadóterem - 80 fix üléssel) kiürítése N= 100 fő figyelembevételével.
Az alsó helyzetű kijárat szabad szélessége összesen 1,00 m, ide menekül (a lépcsőn
lefelé) 50 fő, míg a felső ajtóval azonos szinten ülő 30 fő és az egy sorral lejjebb ülő
20 fő a felső kijáratot használja. A leghosszabb útvonal vízszintesen (a széksorok
között) 18 m, a legnagyobb szintkülönbség lefelé) 1,8 m.
A lefelé indulók időszükséglete:
t1a= 12/16+(3x1,8)/20+7,5/30 = 1,27 min
t1b= 50/(41,7x1,00)= 1,20 min
A fölfelé indulók időszükséglete:
t1a= 18/16+(3x0,9)/15+2/30 = 1,37 min
t1b= 50/(41,7x1,85)= 0,65 min
Második szakasz: a tűzszakasz kiürítése
t1meg= 8,0 min
Mértékadó a legfelső szint kiürítése a lépcsőn keresztül a földszinti kijáratig
ellenőrizve az időszükségletet - N=100 fő feltételezésével.
t2a= 21/30+(3x8,6)/20+9/30 = 2,29 min
t2b= 9/30+100/(41,7x1,65)+(3x8,6)/20+9/30= 3,34 min
A szabadba nyíló földszinti főbejárati ajtó (szabad szélessége 1,65 m)
ellenőrzése:
Nmax=6,0x41,7x1,65=412 fő,
ennyien nyilvánvalóan nem tartózkodhatnak az új épületrészben, de még akkor is
megfelel, ha a magtárépületet kell kiüríteni, mivel annak csak a legfelső szintjéről kell
ide menekülni, a közbenső szintek részére létesül 2 db nyitott menekülőlépcső is.
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- 2/2 3. tűzszakasz: a műemlék magtárépület (2.112 m2 - 1.000 fő)
Első szakasz: a helyiségek kiürítése
t1meg= 1,5 min
Mértékadó a legnagyobb befogadóképességű helyiség (a földszint - 600 m2) kiürítése
N= 300 fő (2 m2/fő) figyelembevételével. A kijáratok szabad szélessége összesen
6,50 m, a leghosszabb útvonal 36 m.
t1a= 36/30 = 1,20 min
t1b= 300/(41,7x6,50)= 1,11 min
A legfelső szint (400 m2) csak 1 db középső helyzetű - másik tűzszakaszba vezető kijárattal rendelkezik, melynek szabad szélessége 3,40 m, az útvonal hossza 42 m, a
szinten tartózkodók maximális létszáma 200 fő. Itt a kiürítés időszükséglete:
t1a= 42/30 = 1,30 min
t1b= 200/(41,7x3,40)= 1,41 min
A közbenső szintek kiürítési ideje nem mérvadó, mivel a létszám nem nagyobb, de a
kijáratok száma (3 db) és szabad szélessége lényegesen nagyobb.
Második szakasz: a tűzszakasz kiürítése
t1meg= 6,0 min
Nincs második szakasz, mivel az épületrész valamennyi szintje helyiségként, az első
szakaszban, azonos szinten lévő kijáratokon - a megengedett időn belül - kiüríthető.

Fentiek alapján a tervezett kialakítás a kiürítési idők szempontjából nagy
biztonsággal megfelel.
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AQUA Kft.
Mosonmagyaróvár
Tisztelt Cím!
Megbízónk közösségi épület céljára kívánja hasznosítani a mosoni FUTURA, egykori magtár épületét. A meglévõ
épület, valamint bõvítése interaktív természettudományi bemutató központ funkciót lát majd el.
Kérem az építési engedélyhez szükséges elõzetes közmûnyilatkozatot kiadni szíveskedjenek!
Építtetõ: MOVINNOV Kft. Mosonmagyaróvár, Kötélgyártóutca 1-3.
Építés helye: Mosonmagyaróvár, Szt. István kir. út 142.
Funkció: Természettudományi Bemutató Központ
Generál tervezõ: Lenzsér és társa Építészeti és Mérnöki Kft.
A tervezett funkció közmûigényei:
Hidegvíz:
A másodperces csúcsfogyasztás a berendezési tárgyak alapján: 3,5 l/sec
A létesítmény teljes vízfogyasztása: 4,79 m3/nap
Szennyvíz:
Megegyezik az épületbe bevezetett vízmennyiséggel: 1,6 m3/nap
Csapadékvíz:
Tetõkrõl: 23,8 l/sec
Burkolt felületekrõl: 12,75 l/sec
Tûzivíz:
Külsõ tüzivíz: 2100 l/perc 3bar nyomással 100 m-en belül min.2 tûzcsappal
Tûzoltó berendezés:
Méretezéséhez kérjük megadni a telken biztosítható maximális vízmennyiséget és nyomást!
Kérjük elõzetes közmû-üzemeltetõi hozzájárulásukat kiadni szíveskedjenek!
Köszönettel,
Lenzsér Péter
építész
Budapest 2009-03-30
Melléklet:
- Helyszínrajz
- Vízigény számítás

HULLADÉK KEZELÉSI LAP
9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István kir. út 142. (Hrsz :2443/1)

FUTURA- MAGTÁR HASZNOSÍTÁSA
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A 45/2004.(VII.26) BM-KvVM együttes rendelete szerinti építési és bontási hulladékok
csoportosítása és mennyiségi értékei:
Ssz. A hulladék anyagi
szerinti csoportok

minõsége

Hulladék
EWC kódja

Mennységi
küszöb

Keletkezõ
mennyiség

20 t

5000 t

20 t

800 t

1.

Kitermelt talaj

2.

Betontörmelék

17 05 04
17 05 06
17 01 01

3.

Aszfalt törmelék

17 03 02

5t

0,0 t

4.

Fa hulladék

17 02 01

5t

170 t

5.

Fém hulladék

2t

20 t

6.

Mûanyag hulladék

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
17 02 03

2t

25 t

7.

Vegyes építési és bontási hulladék

17 09 04

10 t

25 t

8.

Ásványi
hulladék

17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02 02
17 06 04
17 08 02

40 t

200 t

eredetû

építõanyag-

Amennyiben a kivitelezés során (építéstechnológiai okokból) az 1., 3., 5., 6., 7. pontokban
a bontási és építési hulladék értékei meghaladnák a mennyiségi küszöbök valamelyikét,
úgy az építtetõnek és a kivitelezõnek a fent megjelölt rendeletekben elõírtak szerint kell
eljárniuk.

2.számú melléklet a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelethez
ÉPÍTÉSI HULLADÉK TERVLAP
a bontási és az építési tevékenység során keletkezõ hulladékhoz
Az építtetõ adatai:
A vállalkozók adatai:
Dátum:
Neve:
Neve, címe:
MOVINNOV Kft.
REKULTÍV KFT Mosonmagyaróvár
2009. március 9.
Címe:
KÜJ, KTJ száma:
9200 Mosonmagyaróvár
KÜJ: 100 782 597
Kötélgyártó utca 1-3.
KTJ: 100 782 597 (JRH)
Az építéshely adatai:
Címe: Mosonmagyaróvár, Szt. István kir.út 142.
Helyrajzi száma: 32443/1
A végzett tevékenység: épület bontása és építése, átalakítása, bõvítése, felújítása, helyreállítása,
korszerûsítése, továbbépítése. (A kívánt rész aláhúzandó)
Építési hulladék
Kezelési mód
Hulladék minõsége
EWC
Tömeg
Megnevezése
Helyszíne
szerinti csoportosítás
kódszám
1. Kitermelt talaj
17 05 04
5000 t
elszállítás,
Jánossomorja
befogadónak
Reg. Hulladék ler.
történõ átadás
KTJ:100 782 597
2. Betontörmelék
17 01 01
800 t
elszállítás,
Jánossomorja
befogadónak
Reg. Hulladék ler.
történõ átadás
KTJ:100 782 597
3. Aszfalttörmelék
4. Fahulladék
17 02 01
170 t
elszállítás,
Jánossomorja
befogadónak
Reg. Hulladék ler.
történõ átadás
KTJ:100 782 597
5. Fémhulladék
17 04 01
20 t
elszállítás,
Jánossomorja
17 04 02
befogadónak
Reg. Hulladék ler.
17 04 03
történõ átadás
KTJ:100 782 597
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
6. Mûanyaghulladék
17 02 03
25 t
elszállítás,
Jánossomorja
befogadónak
Reg. Hulladék ler.
történõ átadás
KTJ:100 782 597
7. Vegyes építési és
17 09 04
25 t
elszállítás,
Jánossomorja
bontási hulladék
befogadónak
Reg. Hulladék ler.
történõ átadás
KTJ:100 782 597
8. Ásványi eredetû
17 01 02
200 t
elszállítás,
Jánossomorja
építõanyag hulladék
17 01 03
befogadónak
Reg. Hulladék ler.
17 01 07
történõ átadás
KTJ:100 782 597
17 02 02
17 06 04
17 08 02
Összesen
Mosonmagyaróvár, 2009.március hó

1. sz. Statisztikai adatlap
Az épület rendeltetése

Az épület hasznos
alapterülete
/ m2 /

Létesítendõ lakások
(üdülõegységek száma)
/ db /

LAKÓÉPÜLETEK
11. Egylakásos lakóépület

12. Kétlakásos lakóépület

13. Három- és többlakásos lakóépület

14. Közösségi (szálló jellegû) lakóépület (garzonház, otthon, szállás)

20. Üdülõépület
NEM LAKÓÉPÜLET
31. hivatali (iroda)épület

32. kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épület (bevásárlóközpont,
önálló üzlet, fedett piac, lakossági fogyasztásicikk- javító hely,
szervízállomás)
33. szálláshely, szolgáltató- és vendéglátó épület (szálloda, motel, panzió,
fogadó, egyéb nyaraló-pihenõ otthon, tábor valamint étterem, kávéház,
büfé)
3354,77 m2
34. oktatási-, egészségügyi ellátást szolgáló valamint szórakoztatásra-,
közmûvelõdésre használt épület)
35. közlekedési- és hírközlési épület

36. ipari épület, raktár (gyár, mûhely, szerelõüzem, csarnok, vágóhíd,
sörfõzde, siló)
37. mezõgazdasági célra használt gazdasági- és raktárépület (istálló,
magtár, pince, üvegház)
38. egyéb nem lakóépület
NEM ÚJ ÉPÜLET (épületbõvítés, -átalakítás, stb. során építendõ
épületrész)

0
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Épületenergetikai számítás
Dátum:

1

2009.01.12.

Szerkezet típusok:
Ablak
Típusa:
ablak (külső, fa és PVC)
Hőátbocsátási tényező:
1.60 W/m2K
Megengedett értéke:
1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Ajtó
Típusa:
ajtó (külső)
Hőátbocsátási tényező:
1.80 W/m2K
Megengedett értéke:
1.80 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
bF1 homlokzati fal
Típusa:
külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.32 W/m2K
Megengedett értéke:
0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
15 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.36 W/m2K
Fajlagos tömeg:
529 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
480 kg/m2

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
nemes vakolat
ásványi gyapottermék 1
vasbeton
Beltéri Diszperziós Festék F

No
1
2
3
4

d
[cm]
2
12
20
0,01

λ
[W/mK]
0,99
0,042
1,55
-

κ
-

R
[m2K/W]
- 2,8571
- 0,12903
-

δ
0,02
0,14
0,008
-

[m2

Rv

µ
-

1
0,85714
25
0,21599 400

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
0,88
1850
0,75
100
0,84
2400
1550
-

Vizsgálati jelentés: A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK!
Az egyensúlyi állapot a diffúziós időszak alatt ki tud alakulni (feltöltési idő: -346 nap). A szerkezet szárad. Az izotermával
nem rendelkező rétegek figyelmen kívül lettek hagyva, a tényleges feltöltési idő hosszabb a számítottnál.
1. (nemes vakolat)75%-NÁL MAGASABB a relatív páratartalom! A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma
ADATOK!
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Épületenergetikai számítás

bF2 pincefal
Típusa:
talajjal érintkező fal
y méret:
1.0 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.31 W/m2K
Megengedett értéke:
0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Vonalmenti hőátbocsátási tényező:
0.85 W/mK
Fajlagos tömeg:
509 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
480 kg/m2
Rétegek kívülről befelé
Réteg
No
d
λ
megnevezés
[cm] [W/mK]
Cementvakolat
1
1,5
0,93
Börlemez
2
0,5
polisztirolhab 1
3
12
0,04
vasbeton
4
20
1,55
bP1 bővítmény pince padlója
Típusa:
padló (talajra fektetett)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.45 W/m2K
Megengedett értéke:
0.50 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Vonalmenti hőátbocsátási tényező:
0.85 W/mK
Fajlagos tömeg:
1737 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
172 kg/m2
Rétegek belülről kifelé
Réteg
No
d
λ
megnevezés
[cm] [W/mK]
Csempe
1
1
1,05
kavicsbeton
2
7
1,28
PVC fólia
3
0,02
ásványi gyapottermék 1
4
5
0,042
vasbeton
5
40
1,55
kavicsbeton
6
5
1,28
Börlemez
7
0,5
kavicsbeton
8
10
1,28
kavicsfeltöltés
9
15
0,35
bP2 bővítmény közlekedői
Típusa:
belső födém (lefelé hűlő)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.59 W/m2K
Hőátbocsátási tényező:
0.59 W/m2K
Fajlagos tömeg:
703 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
480 / 226 kg/m2
Rétegek belülről kifelé
Réteg
No
d
λ
megnevezés
[cm] [W/mK]
Linóleum
1
0,5
0,38
kavicsbeton
2
9,5
1,28
AUSTROTHERM technológ 3
0,009
ásványi gyapottermék 1
4
5
0,042
vasbeton
5
20
1,55
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κ
-

R
[m2K/W]
3
- 0,12903

κ
-

R
[m2K/W]
- 1,1905
- 0,25806
- 0,42857

κ
-

R
[m2K/W]
- 1,1905
- 0,12903

δ
0,022
0,002
0,008

δ
0,017
0,012
0,14
0,008
0,012
0,012
0,072

δ
0,0004
0,012
0,14
0,008

Rv
[m2
0,68182
4,1
60
25

µ
-

Rv
[m2
0,58824
5,8333
62
0,35714
50
4,1667
4,1
8,3333
2,0833

µ
-

Rv

µ
-

[m2

12,5
7,9167
0,35714
25

-

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
0,88
1800
1,46
15
0,84
2400
-

-

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
0,88
1800
0,84
2200
0,75
100
0,84
2400
0,84
2200
0,84
2200
0,84
1800
-

-

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
1,47
1800
0,84
2200
0,75
100
0,84
2400
-
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bP6 bővítmény tetőterasz
Típusa:
tető
y méret:
1.0 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.24 W/m2K
Megengedett értéke:
0.25 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
10 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.27 W/m2K
Fajlagos tömeg:
571 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
539 kg/m2

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
polisztirolhab 2
Börlemez
kavicsbeton
vasbeton

No
1
2
3
4

d
λ
[cm] [W/mK]
16
0,042
0,5
4
1,28
20
1,55

κ
-

R
[m2K/W]
3,8095
0,03125
0,12903

δ
0,002
0,012
0,008

[m2

Rv
80
4,1
3,3333
25

µ
-

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
1,46
20
0,84
2200
0,84
2400
-

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúzíós szempontból MEGFELELŐ
bT1 zárófödém hengerek
Típusa:
tető
y méret:
1.0 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.24 W/m2K
Megengedett értéke:
0.25 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
10 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.27 W/m2K
Fajlagos tömeg:
571 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
539 kg/m2
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Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
polisztirolhab 2
Börlemez
kavicsbeton
vasbeton

4

No
1
2
3
4

d
λ
[cm] [W/mK]
16
0,042
0,5
4
1,28
20
1,55

κ
-

R
[m2K/W]
3,8095
0,03125
0,12903

δ

[m2

0,002
0,012
0,008

µ
-

Rv
80
4,1
3,3333
25

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
1,46
20
0,84
2200
0,84
2400
-

1
1
1

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
1,46
20
0,84
2400
-

[
-1
1
1

-

[

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúzíós szempontból MEGFELELŐ
bT1 zárófödém nyaktag felett
Típusa:
tető
y méret:
1.0 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.25 W/m2K
Megengedett értéke:
0.25 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
10 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.27 W/m2K
Fajlagos tömeg:
483 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
480 kg/m2

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
polisztirolhab 2
Börlemez
vasbeton

No
1
2
3

d
λ
[cm] [W/mK]
16
0,042
0,5
20
1,55

κ
-

R
[m2K/W]
- 3,8095
- 0,12903

δ

[m2

µ
-

Rv

0,002
0,008

80
4,1
25

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúzíós szempontból MEGFELELŐ
Felülvilágító
Típusa:
felülvilágító
Hőátbocsátási tényező:
2.50 W/m2K
Megengedett értéke:
2.50 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
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Felülvilágító melletti fal
Típusa:
külső fal
y méret:
1.0 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.35 W/m2K
Megengedett értéke:
0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
15 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.40 W/m2K
Fajlagos tömeg:
362 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
360 kg/m2

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
polisztirolhab 2
Börlemez
vasbeton

No
1
2
3

d
λ
[cm] [W/mK]
11
0,042
0,5
15
1,55

κ
-

R
[m2K/W]
2,619
-

δ
0,002
0,008

[m2

Rv
55
4,1
18,75

µ
-

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
1,46
20
0,84
2400
-

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúzíós szempontból MEGFELELŐ
Homlokzati üvegfal
Típusa:
homlokzati üvegfal
Hőátbocsátási tényező:
1.50 W/m2K
Megengedett értéke:
1.50 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
rF1 Fal 040cm
Típusa:
külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
1.33 W/m2K
Megengedett értéke:
0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
25 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
1.66 W/m2K
Fajlagos tömeg:
734 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
188 kg/m2
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Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
Cementvakolat
kism. tömör agyagtégla
Cementvakolat

6

No
1
2
3

λ
[W/mK]
2
0,93
40
0,72
1
0,93

d
[cm]

κ
-

R
[m2K/W]
- 0,55556
-

δ

Rv
[m2
0,022 0,90909
0,033
12,121
0,022 0,45455

µ
-

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
[
0,88
1800
-0,
0,88
1700
-0,
0,88
1800
1

µ
-

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
[
0,88
1800
-0,
0,88
1700
-0,
0,88
1800
1

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúzíós szempontból MEGFELELŐ
rF1 Fal 042cm
Típusa:
külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
1.28 W/m2K
Megengedett értéke:
0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
25 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
1.60 W/m2K
Fajlagos tömeg:
768 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
188 kg/m2

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
Cementvakolat
kism. tömör agyagtégla
Cementvakolat

No
1
2
3

λ
[W/mK]
2
0,93
42
0,72
1
0,93

d
[cm]

κ
-

R
[m2K/W]
- 0,58333
-

δ

Rv
[m2
0,022 0,90909
0,033
12,727
0,022 0,45455

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúzíós szempontból MEGFELELŐ
rF1 Fal 044cm
Típusa:
külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
1.23 W/m2K
Megengedett értéke:
0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
25 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
1.54 W/m2K
Fajlagos tömeg:
802 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
188 kg/m2
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Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
Cementvakolat
kism. tömör agyagtégla
Cementvakolat

7

No
1
2
3

λ
[W/mK]
2
0,93
44
0,72
1
0,93

d
[cm]

κ
-

R
[m2K/W]
- 0,61111
-

δ

Rv
[m2
0,022 0,90909
0,033
13,333
0,022 0,45455

µ
-

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
[
0,88
1800
-0,
0,88
1700
-0,
0,88
1800
1

µ
-

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
[
0,88
1800
-0,
0,88
1700
-0,
0,88
1800
1

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúzíós szempontból MEGFELELŐ
rF1 Fal 050cm
Típusa:
külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
1.12 W/m2K
Megengedett értéke:
0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
25 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
1.40 W/m2K
Fajlagos tömeg:
904 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
188 kg/m2

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
Cementvakolat
kism. tömör agyagtégla
Cementvakolat

No
1
2
3

λ
[W/mK]
2
0,93
50
0,72
1
0,93

d
[cm]

κ
-

R
[m2K/W]
- 0,69444
-

δ

Rv
[m2
0,022 0,90909
0,033
15,152
0,022 0,45455

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúzíós szempontból MEGFELELŐ
rF1 Fal 057cm
Típusa:
külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
1.01 W/m2K
Megengedett értéke:
0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
25 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
1.26 W/m2K
Fajlagos tömeg:
1023 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
188 kg/m2

D:\Dolgozo-M\Futura\Szamit\Futura2.wwp
WinWatt gólya 6.25 (2009. 3. 4.) Copyright © Bausoft Pécsvárad Kft.

2009.03.22.
http://www.bausoft.hu

Épületenergetikai számítás

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
Cementvakolat
kism. tömör agyagtégla
Cementvakolat

8

No
1
2
3

λ
[W/mK]
2
0,93
57
0,72
1
0,93

d
[cm]

κ
-

R
[m2K/W]
- 0,79167
-

δ

Rv
[m2
0,022 0,90909
0,033
17,273
0,022 0,45455

µ
-

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
[
0,88
1800
-1
0,88
1700
-0,
0,88
1800
1

µ
-

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
[
0,88
1800
0,88
1700
-0,
0,88
1800
1

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúzíós szempontból MEGFELELŐ
rF1 Fal 060cm
Típusa:
külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.97 W/m2K
Megengedett értéke:
0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
25 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
1.21 W/m2K
Fajlagos tömeg:
1074 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
188 kg/m2

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
Cementvakolat
kism. tömör agyagtégla
Cementvakolat

No
1
2
3

λ
[W/mK]
2
0,93
60
0,72
1
0,93

d
[cm]

κ
-

R
[m2K/W]
- 0,83333
-

δ

Rv
[m2
0,022 0,90909
0,033
18,182
0,022 0,45455

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúzíós szempontból MEGFELELŐ
rF1 Fal 065cm
Típusa:
külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.91 W/m2K
Megengedett értéke:
0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
25 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
1.13 W/m2K
Fajlagos tömeg:
1159 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
188 kg/m2
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Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
Cementvakolat
kism. tömör agyagtégla
Cementvakolat

9

No
1
2
3

λ
[W/mK]
2
0,93
65
0,72
1
0,93

d
[cm]

κ
-

R
[m2K/W]
- 0,90278
-

δ

Rv
[m2
0,022 0,90909
0,033
19,697
0,022 0,45455

µ
-

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
[
0,88
1800
0,88
1700
-0,
0,88
1800
1

µ
-

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
[
0,88
1800
-1
0,88
1700
-0,
0,88
1800
1

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúzíós szempontból MEGFELELŐ
rF1 Fal 068cm
Típusa:
külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.87 W/m2K
Megengedett értéke:
0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
25 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
1.09 W/m2K
Fajlagos tömeg:
1210 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
188 kg/m2

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
Cementvakolat
kism. tömör agyagtégla
Cementvakolat

No
1
2
3

λ
[W/mK]
2
0,93
68
0,72
1
0,93

d
[cm]

κ
-

R
[m2K/W]
- 0,94444
-

δ

Rv
[m2
0,022 0,90909
0,033
20,606
0,022 0,45455

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúzíós szempontból MEGFELELŐ
rF1 Fal 090cm
Típusa:
külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.69 W/m2K
Megengedett értéke:
0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
25 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.86 W/m2K
Fajlagos tömeg:
1584 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
188 kg/m2
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Épületenergetikai számítás

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
Cementvakolat
kism. tömör agyagtégla
Cementvakolat
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No
1
2
3

λ
[W/mK]
2
0,93
90
0,72
1
0,93

d
[cm]

κ
-

R
[m2K/W]
-

1,25

δ

Rv
[m2
0,022 0,90909
0,033
27,273
0,022 0,45455

µ
-

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
0,88
1800
0,88
1700
0,88
1800
-

[
-1
-1
1

µ
-

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
0,88
1800
0,88
1700
0,88
1800
-

[
-1
-1
1

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúzíós szempontból MEGFELELŐ
rF1 Fal 091cm
Típusa:
külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.68 W/m2K
Megengedett értéke:
0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
25 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.85 W/m2K
Fajlagos tömeg:
1601 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
188 kg/m2

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
Cementvakolat
kism. tömör agyagtégla
Cementvakolat

No
1
2
3

λ
[W/mK]
2
0,93
91
0,72
1
0,93

d
[cm]

κ
-

R
[m2K/W]
-

1,2639

δ

Rv
[m2
0,022 0,90909
0,033
27,576
0,022 0,45455

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúzíós szempontból MEGFELELŐ
rF1 Fal 092cm
Típusa:
külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.68 W/m2K
Megengedett értéke:
0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
25 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.85 W/m2K
Fajlagos tömeg:
1618 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
188 kg/m2

D:\Dolgozo-M\Futura\Szamit\Futura2.wwp
WinWatt gólya 6.25 (2009. 3. 4.) Copyright © Bausoft Pécsvárad Kft.

2009.03.22.
http://www.bausoft.hu

Épületenergetikai számítás

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
Cementvakolat
kism. tömör agyagtégla
Cementvakolat
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No
1
2
3

λ
[W/mK]
2
0,93
92
0,72
1
0,93

d
[cm]

κ
-

R
[m2K/W]
-

1,2778

δ

Rv
[m2
0,022 0,90909
0,033
27,879
0,022 0,45455

µ
-

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
0,88
1800
0,88
1700
0,88
1800
-

[
-1
-1
1

µ
-

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
0,88
1800
0,88
1700
0,88
1800
-

[
-1
-1
1

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúzíós szempontból MEGFELELŐ
rF1 Fal 098cm
Típusa:
külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.64 W/m2K
Megengedett értéke:
0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
25 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.80 W/m2K
Fajlagos tömeg:
1720 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
188 kg/m2

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
Cementvakolat
kism. tömör agyagtégla
Cementvakolat

No
1
2
3

λ
[W/mK]
2
0,93
98
0,72
1
0,93

d
[cm]

κ
-

R
[m2K/W]
-

1,3611

δ

Rv
[m2
0,022 0,90909
0,033
29,697
0,022 0,45455

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúzíós szempontból MEGFELELŐ
rF1 Fal 099cm
Típusa:
külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.64 W/m2K
Megengedett értéke:
0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
25 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.79 W/m2K
Fajlagos tömeg:
1737 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
188 kg/m2
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Épületenergetikai számítás

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
Cementvakolat
kism. tömör agyagtégla
Cementvakolat
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No
1
2
3

λ
[W/mK]
2
0,93
99
0,72
1
0,93

d
[cm]

κ
-

R
[m2K/W]
-

1,375

δ

Rv
[m2
0,022 0,90909
0,033
30
0,022 0,45455

µ
-

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
0,88
1800
0,88
1700
0,88
1800
-

[
-1

1

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúzíós szempontból MEGFELELŐ
rF1 Fal 100cm
Típusa:
külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.63 W/m2K
Megengedett értéke:
0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
25 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.79 W/m2K
Fajlagos tömeg:
1754 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
188 kg/m2

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
Cementvakolat
kism. tömör agyagtégla
Cementvakolat

No
1
2
3

λ
[W/mK]
2
0,93
100
0,72
1
0,93

d
[cm]

κ
-

R
[m2K/W]
-

1,3889

δ

Rv
[m2
0,022 0,90909
0,033
30,303
0,022 0,45455

µ
-

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
0,88
1800
0,88
1700
0,88
1800
-

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúzíós szempontból MEGFELELŐ
rF1 Fal 101cm
Típusa:
külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.62 W/m2K
Megengedett értéke:
0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
25 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.78 W/m2K
Fajlagos tömeg:
1771 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
188 kg/m2

D:\Dolgozo-M\Futura\Szamit\Futura2.wwp
WinWatt gólya 6.25 (2009. 3. 4.) Copyright © Bausoft Pécsvárad Kft.

2009.03.22.
http://www.bausoft.hu

[
-1
-1
1

Épületenergetikai számítás

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
Cementvakolat
kism. tömör agyagtégla
Cementvakolat

13

No
1
2
3

λ
[W/mK]
2
0,93
101
0,72
1
0,93

d
[cm]

κ
-

R
[m2K/W]
-

1,4028

δ

Rv
[m2
0,022 0,90909
0,033
30,606
0,022 0,45455

µ
-

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
0,88
1800
0,88
1700
0,88
1800
-

[
-1
-1
1

µ
-

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
0,88
1800
0,88
1700
0,88
1800
-

[
-1
-1
1

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúzíós szempontból MEGFELELŐ
rF1 Fal 105cm
Típusa:
külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.60 W/m2K
Megengedett értéke:
0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
25 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.75 W/m2K
Fajlagos tömeg:
1839 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
188 kg/m2

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
Cementvakolat
kism. tömör agyagtégla
Cementvakolat

No
1
2
3

λ
[W/mK]
2
0,93
105
0,72
1
0,93

d
[cm]

κ
-

R
[m2K/W]
-

1,4583

δ

Rv
[m2
0,022 0,90909
0,033
31,818
0,022 0,45455

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúzíós szempontból MEGFELELŐ
rF1 Fal 112cm
Típusa:
külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.57 W/m2K
Megengedett értéke:
0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
25 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.71 W/m2K
Fajlagos tömeg:
1958 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
188 kg/m2
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Épületenergetikai számítás

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
Cementvakolat
kism. tömör agyagtégla
Cementvakolat
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No
1
2
3

λ
[W/mK]
2
0,93
112
0,72
1
0,93

d
[cm]

κ
-

R
[m2K/W]
-

1,5556

δ

Rv
[m2
0,022 0,90909
0,033
33,939
0,022 0,45455

µ
-

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
0,88
1800
0,88
1700
0,88
1800
-

[
-1
-1
1

µ
-

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
0,88
1800
0,88
1700
0,88
1800
-

[
-1
-1
1

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúzíós szempontból MEGFELELŐ
rF1 Fal 115cm
Típusa:
külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.56 W/m2K
Megengedett értéke:
0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
25 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.70 W/m2K
Fajlagos tömeg:
2009 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
188 kg/m2

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
Cementvakolat
kism. tömör agyagtégla
Cementvakolat

No
1
2
3

λ
[W/mK]
2
0,93
115
0,72
1
0,93

d
[cm]

κ
-

R
[m2K/W]
-

1,5972

δ

Rv
[m2
0,022 0,90909
0,033
34,848
0,022 0,45455

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúzíós szempontból MEGFELELŐ
rF1 Fal 125cm
Típusa:
külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.52 W/m2K
Megengedett értéke:
0.45 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:
25 %
Eredő hőátbocsátási tényező:
0.65 W/m2K
Fajlagos tömeg:
2179 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
188 kg/m2
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Épületenergetikai számítás

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
Cementvakolat
kism. tömör agyagtégla
Cementvakolat
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No
1
2
3

λ
[W/mK]
2
0,93
125
0,72
1
0,93

d
[cm]

κ
-

R
[m2K/W]
-

1,7361

δ

Rv
[m2
0,022 0,90909
0,033
37,879
0,022 0,45455

µ
-

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
0,88
1800
0,88
1700
0,88
1800
-

µ
-

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
1,47
1800
0,84
2200
0,75
100
0,84
2400
0,84
1800
-

[
-1
-1
1

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúzíós szempontból MEGFELELŐ
rP1 magtár földszinti padló
Típusa:
padló (talajra fektetett)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.48 W/m2K
Megengedett értéke:
0.50 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Vonalmenti hőátbocsátási tényező:
0.85 W/mK
Fajlagos tömeg:
878 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
281 kg/m2
Rétegek belülről kifelé
Réteg
No
d
λ
megnevezés
[cm] [W/mK]
Linóleum
1
0,5
0,38
kavicsbeton
2
12
1,28
AUSTROTHERM technológ 3
0,009
ásványi gyapottermék 1
4
5
0,042
Börlemez
5
0,7
vasbeton
6
10
1,55
kavicsfeltöltés
7
20
0,35

κ
-

R
[m2K/W]
- 0,09375
- 1,1905
- 0,57143

δ
0,0004
0,012
0,14
0,008
0,072

[m2

Rv

12,5
10
0,35714
4,1
12,5
2,7778

-

rT1 magastető
Típusa:
tető
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:
0.18 W/m2K
Megengedett értéke:
0.25 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező:
0.18 W/m2K
Fajlagos tömeg:
100 kg/m2
Fajlagos hőtároló tömeg:
25 kg/m2
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Épületenergetikai számítás

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés
cserép
Kiszell. légr. Szokv. Hö felf.
Fólia
ásványi gyapottermék 1
Isover FLAMEX párafékező
ásványi gyapottermék 1
tiszta gipszlapok 1
Beltéri Diszperziós Festék F

16

No
1
2
3
4
5
6
7
8

d
[cm]
2
10,5
0,02
18
0,1
4
2,5
0,01

λ
[W/mK]
1,4
0,042
0,2
0,042
0,24
-

κ
-

R
[m2K/W]
0,07
- 4,2857
0,005
- 0,95238
- 0,10417
-

δ
0,01
0,14
0,14
0,036
-

[m2

µ
-

Rv
2
-

1,2857
50
0,28571
0,69444
0,21599

0,02
400

c
kiszell.
ρ
[kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
0,92
2650
0
0,75
100
0,75
100
0,84
1000
1550
-

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúzíós szempontból MEGFELELŐ
1. (cserép)a kiszellőztetés utáni rétegek páraellenállása nincs beszámítva.
2. (Kiszell. légr. Szokv. Hö felf.)a kiszellőztetés utáni rétegek páraellenállása nincs beszámítva.
Üvegezett ajtó
Típusa:
üvegezett ajtó (külső, fa és PVC)
Hőátbocsátási tényező:
1.60 W/m2K
Megengedett értéke:
1.60 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.

Határoló szerkezetek:
Szerkezet megnevezés

tájolás Hajlásszög
U
[°]
[W/m2K]
Felülvilágító
É
15°-os
2,5
Felülvilágító melletti fal
É
függőleges
0,4
bP6 bővítmény tetőterasz
É
függőleges
0,27
bP6 bővítmény tetőterasz
É
vízszintes
0,27
bT1 zárófödém hengerek
É
vízszintes
0,27
bT1 zárófödém nyaktag felet
É
vízszintes
0,27
Ablak
ÉK
45°-os
1,6
rT1 magastető
ÉK
45°-os
0,18
Ablak
ÉK
függőleges
1,6
Ajtó
ÉK
függőleges
1,8
Homlokzati üvegfal
ÉK
függőleges
1,5
bF1 homlokzati fal
ÉK
függőleges
0,36
rF1 Fal 042cm
ÉK
függőleges
1,6
rF1 Fal 044cm
ÉK
függőleges
1,54
rF1 Fal 050cm
ÉK
függőleges
1,4
rF1 Fal 057cm
ÉK
függőleges
1,26
rF1 Fal 065cm
ÉK
függőleges
1,13
rF1 Fal 068cm
ÉK
függőleges
1,09
rF1 Fal 091cm
ÉK
függőleges
0,85
rF1 Fal 098cm
ÉK
függőleges
0,8
rF1 Fal 115cm
ÉK
függőleges
0,7
Üvegezett ajtó
ÉK
függőleges
1,6
Felülvilágító melletti fal
K
függőleges
0,4
Ablak
DK
függőleges
1,6
Homlokzati üvegfal
DK
függőleges
1,5
bF1 homlokzati fal
DK
függőleges
0,36
rF1 Fal 042cm
DK
függőleges
1,6
rF1 Fal 050cm
DK
függőleges
1,4
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A
ξ
[m2] [W/mK]
17,3
5,0
12,4
141,7
164,5
83,1
2,9
674,9
27,5
19,4
59,2
290,5
15,4
23,7
4,8
30,6
32,1
8,5
143,2
139,6
134,4
3,6
12,0
5,6
93,6
165,4
2,0
40,9
-

L
[m]
-

Aü
Qsd
Qsd
Qsdnyár
[m2]
[W] [kWh/a] [W]
15,6
252
933,3 1936
2,6
42
155,5
269
24,7
444 1646,2 1943
59,2
958 3550,2 4191
3,2
52
194,4
230
5,0
81
300,2
471
93,6 1517 5619,4 8818
2009.03.22.
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[
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1

Épületenergetikai számítás
Szerkezet megnevezés

tájolás Hajlásszög
U
[°]
[W/m2K]
rF1 Fal 057cm
DK
függőleges
1,26
rF1 Fal 065cm
DK
függőleges
1,13
rF1 Fal 068cm
DK
függőleges
1,09
rF1 Fal 092cm
DK
függőleges
0,85
rF1 Fal 105cm
DK
függőleges
0,75
rF1 Fal 125cm
DK
függőleges
0,65
Felülvilágító melletti fal
D
függőleges
0,4
rT1 magastető
DNY
45°-os
0,18
Ablak
DNY függőleges
1,6
Ajtó
DNY függőleges
1,8
Homlokzati üvegfal
DNY függőleges
1,5
bF1 homlokzati fal
DNY függőleges
0,36
rF1 Fal 040cm
DNY függőleges
1,66
rF1 Fal 042cm
DNY függőleges
1,6
rF1 Fal 050cm
DNY függőleges
1,4
rF1 Fal 057cm
DNY függőleges
1,26
rF1 Fal 065cm
DNY függőleges
1,13
rF1 Fal 068cm
DNY függőleges
1,09
rF1 Fal 090cm
DNY függőleges
0,86
rF1 Fal 100cm
DNY függőleges
0,79
rF1 Fal 112cm
DNY függőleges
0,71
Üvegezett ajtó
DNY függőleges
1,6
Felülvilágító melletti fal
NY
függőleges
0,4
Ablak
ÉNY függőleges
1,6
Homlokzati üvegfal
ÉNY függőleges
1,5
bF1 homlokzati fal
ÉNY függőleges
0,36
rF1 Fal 042cm
ÉNY függőleges
1,6
rF1 Fal 050cm
ÉNY függőleges
1,4
rF1 Fal 057cm
ÉNY függőleges
1,26
rF1 Fal 065cm
ÉNY függőleges
1,13
rF1 Fal 068cm
ÉNY függőleges
1,09
rF1 Fal 092cm
ÉNY függőleges
0,85
rF1 Fal 099cm
ÉNY függőleges
0,79
rF1 Fal 101cm
ÉNY függőleges
0,78
Üvegezett ajtó
ÉNY függőleges
1,6
bF2 pincefal
bP1 bővítmény pince padlója
rP1 magtár földszinti padló
-

17
A
ξ
[m2] [W/mK]
7,2
7,1
2,0
23,3
19,3
17,9
16,0
677,8
24,1
7,9
23,2
237,2
25,8
18,7
6,2
13,1
12,7
58,0
158,0
152,8
147,1
3,6
12,0
20,8
93,6
194,3
2,0
40,9
7,2
7,1
2,0
23,3
19,3
17,9
7,2
348,3
0,85
376,0
0,85
648,9
0,85

L
[m]
120,1
150,3
204,0

Aü
[m2]
21,7
23,2
3,2
18,7
93,6
6,5
-

Qsd
[W]
352
376
52
303
1517
105
-

Qsd
Qsdnyár
[kWh/a] [W]
1303,7 2004
1392,2 2141
194,4
299
1123,3 1315
5619,4 6577
388,9
455
-

Épület tömeg besorolása: nehéz (mt > 400 kg/m2)
ε:
0.75
(Sugárzás hasznosítási tényező)
A:
5833.4 m2
(Külső felület)
3
V:
12191.2 m
(Fűtött épület térfogat)
Qsd+Qsid:
(22421 + 0) * 0,75 = 16816kWh/a
(Sugárzási hőnyereség)
ΣAU + ΣlΨ:
3012.1 W/K
q = [ΣAU + ΣlΨ - (Qsd + Qsid)/72]/V = (3012,1 - 16816 / 72) / 12191,2
q:
0.228 W/m3K (Számított fajlagos hőveszteségtényező)
qmax:
0.268 W/m3K (Megengedett fajlagos hőveszteségtényező)
Az épület fajlagos hőveszteségtényezője megfelel.
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Energia igény tervezési adatok
Épületrész
neve
Összes Új
Futura-Magt
Henger Előa
Henger Iroda
Lépcsőház

Típusa
Lakóépület
Lakóépület
Irodaépület
Irodaépület
Lakóépület

AN
qb
qHMV
Evil,n
[m2] [W/m2] [kWh/m2a] [kWh/m2a]
0,0
5,0
30,0
0,0
2606,8
5,0
30,0
0,0
352,2
7,0
9,0
22,0
402,3
7,0
9,0
22,0
249,6
5,0
30,0
0,0

V
n nLT ninf nnyár ηr
zr tbef zbef
υ
[-] [m3] [1/h] [1/h] [1/h] [1/h] [%] [-] [°C] [-]
1,00
0 0,5 0,5 0,5 3,0
1,00 7947 0,5 0,5 0,5 3,0
1,00 1684 0,8 2,0 0,3 3,0
1,00 1097 0,8 2,0 0,3 3,0
1,00 1463 0,5 0,5 0,5 3,0
-

Fajlagos értékekből számolt igények
Qb = ΣANqb:
ΣEvil,n = ΣANEvil,nυ:
QHMV = ΣANqHMV:
Vátl = ΣVn:
VLT = ΣVnLT:
Vinf = ΣVninf:
Vdt = Σ(Vátl + VLT(1-η) + Vinf):
Vnyár = ΣVnnyár:
ΣVinf,F:
PLT,F-:
PLT:

18054 W
0 kWh/a
108326 kWh/a
6095.6 m3/h
0.0 m3/h
0.0 m3/h
6095.6 m3/h
36573.5 m3/h
6095.6 m3/h
-0 W
0W

(Belső hőnyereségek összege)
(Világítás éves nettó energia igénye)
(Használati melegvíz éves nettó hőenergia igénye)
(Átlagos levegő térfogatáram a fűtési idényben)
(Levegő térfogatáram a használati időben)
(Levegő térfogatáram a használati időn kívül)
(Légmennyiség a téli egyensúlyi hőm. különbséghez.)
(Levegő térfogatáram nyáron)
(Fűtéssel felmelegítendő levegő térfogatáram)
(Légtechnikával bevitt, a fűtési hőigényt csökkentő telj.)
(Léghevítő nettó teljesítmény igénye)

Fűtés éves nettó hőenergia igényének meghatározása
∆tb = (Qsd + Qsid + Qb) / (ΣAU + ΣlΨ + 0,35Vdt) + 2
∆tb = (4539 + 18054,3) / (3012,1 + 0,35 * 6095,58) + 2 = 6.4 °C
ti:
21.2 °C
(Átlagos belső hőmérséklet)
H:
79475 hK/a
(Fűtési hőfokhíd)
ZF:
4704 h/a
(Fűtési idény hossza)
QF = H[Vq + 0,35ΣVinf,F]σ - PLT,F-ZF - ZFQb
QF = 79,475 * (12191,2 * 0,228 + 0,35 * 6095,6) * 1 - 0 * 4,704 - 4,704 * 18054,3 = 305,5 MWh/a
qF:
84.62 kWh/m2a (Fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye)

Nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése
∆tbnyár = (Qsdnyár + Qb) / (ΣAU + ΣlΨ + 0,35Vnyár)
∆tbnyár = (30648 + 18054,3) / (3012,1 + 0,35 * 36573,5) = 3.1 °C
∆tbnyármax :
3.0 °C
(A nyári felmelegedés elfogadható értéke)
A nyári felmelegedés olyan mértékű, hogy gépi hűtést igényel.
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Fűtési rendszer
qf:

84.62 kWh/m2a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye)

Elektromos üzemű hőszivattyú, talajhő hőforrással, fűtővíz hőmérséklet 55/45
ef:
2.50
(elektromos áram)
Ck:
0.27
(a hőtermelő teljesítménytényezője)
qk,v:
0.00 kWh/m2a (segédenergia igény)
Kétcsöves radiátoros és beágyazott fűtés, elektronikus szabályozóval
qf,h:
0.70 kWh/m2a (a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)
Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, vízhőmérséklet 55/45
qf,v:
1.20 kWh/m2a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszám szabályozású szivattyú, hőlépcső 7 K
EFSz:
0.55 kWh/m2a (a keringtetés fajlagos energia igénye)
Elhelyezés a fűtött térben, vízhőmérséklet 55/45
qf,t:
0.00 kWh/m2a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
EFT:
0.06 kWh/m2a
EF = (qf + qf,h + qf,v + qf,t)Σ (Ckαkef) + (EFSz + EFT + qk,v)ev
EF = (84,62 + 0,7 + 1,2 + 0) * 0,675 + (0,55 + 0,06 + 0) * 2,5 = 59.92 kWh/m2a

Melegvíz-termelő rendszer
AN:
qHMV:

2000.0 m2
(a rendszer alapterülete)
30.00 kWh/m2a (a melegvíz készítés nettó energia igénye)

Elektromos átfolyós vízmelegítő, tároló
eHMV:
2.50
(elektromos áram)
Ck:
1.00
(a hőtermelő teljesítménytényezője)
2
Ek:
0.00 kWh/m a (segédenergia igény)
Nincs elosztási veszteség
qHMV,v:
0.00 %
(a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége)
2
EC:
0.00 kWh/m a (a cirkulációs szivattyú fajlagos energia igénye)
Elhelyezés a fűtött térben, nappali árammal működő elektromos boyler
qHMV,t:
6.00 %
(a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége)
EHMV = qHMV(1 + qHMV,v/100 + qHMV,t/100)Σ(CkαkeHMV) + (EC + Ek)ev
EHMV = 30 * (1 + 0 + 0,06) * 2,5 + (0 + 0) * 2,5 = 79.50 kWh/m2a

Világítási rendszer
Evil = ΣEvil,nηev
Evil = 0 * 2,5 = 0.00 kWh/m2a
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Légtechnikai rendszer
qLT:

0.00 kWh/m2a (a légtechnikai rendszer éves fajlagos nettó hőenergia igénye)

Elektromos üzemű hőszivattyú, talajhő hőforrással, fűtővíz hőmérséklet 55/45
eLT:
2.50
(elektromos áram)
Ck:
0.27
(a hőtermelő teljesítménytényezője)
ELT,k:
0.00 kWh/m2a (segédenergia igény)
20 °C alatti befúvási hőmérséklet
fLT,sz:
0.00 %
(a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)
VLT:
0.0 m3/h
(a levegő térfogatárama)
∆pLT:
400 Pa
(a rendszer áramlási ellenállása)
ηvent:
75.0 %
(a ventilátor összhatásfoka)
Za,LT:
2000 h
(a légtechnikai rendszer egész évi működési ideje)
Event = VLT∆pLT/3600/ηventZa,LT/1000
Event = 0 * 400 / 3600 / 0,75 * 2000 / 1000 = 0 kWh/a
QLT,v:
0 kWh/a
(a levegő elosztás hővesztesége)
ELT = (qLT,n(1 + fLT,sz) + QLT,v/AN)ΣCkαkeLT + [(Event + ELT,s)/AN + ELT,kZLT/ZF]ev
ELT = (0 * (1 + 0) + 0 / 3611) * 0,675 + ((0 + 0) / 3611 + 0 * 0) * 2,5 = 0.00 kWh/m2a
Légcsatorna szakaszok:
Méret
vsz
L
[mm]
[mm] [m]
1000 x 400
50
50

Q
[W]
21

Qa
0

Hűtési rendszer
Ahű:
Qhű,n:
Zhű:
Vhű:
ehű:
COP:
∆phű:
ηvent:

0.0
0
400
54000.0
2.50
3.00
400
75.0

m2
kWh/a
h
m3/h

Pa
%

(a rendszer alapterülete)
(a gépi hűtés éves nettó energiaigénye)
(a hűtési idény hossza)
(a levegő térfogatárama)
(elektromos áram)
(a hűtőgép teljesítménytényezője)
(a rendszer áramlási ellenállása)
(a ventilátor összhatásfoka)

Event = VLT∆pLT/3600/ηventZa,LT/1000
Event = 54000 * 400 / 3600 / 0,75 * 400 / 1000 = 3200 kWh/a
központi előszabályozás
fhű,sz:
10.00 %

(a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)

Ehű = (Qhü,n(1 + fhű,sz) + Qhű,v)/AN/COP*ehű + (Event + Ehű,s + Qhű,kZhű)ev/AN
Ehű = (0 * (1 + 0,1) + 0) / 3611 / 3 * 2,5 + (3200 + 0 + 0 * 400) / 3611 * 2,5 = 2.22 kWh/m2a
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Az épület összesített energetikai jellemzője
EP = EF + EHMV + Evil + ELT + Ehű + E+- = 59,92 + 44,03 + 0 + 0 + 2,22 + 0
EP:
EPmax:

106.17 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző számított értéke)
131.42 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző megengedett értéke)

Az épület az összesített energetikai jellemző alapján megfelel.
A számítás a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint készült.

........................
aláírás
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H 1012 BUDAPEST KUNY D. UTCA 9. TEL: (1)225 3144
EMAIL: PLENZSER@T-ONLINE.HU

LENZSÉR & TÁRSA
ÉPÍTÉSZETI ÉS MÉRNÖKI KFT

9.8 PARKOLÓMÉRLEG-SZÁMÍTÁS
9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István kir. út 142. (Hrsz :2443/1)

FUTURA- MAGTÁR HASZNOSÍTÁSA
Építési engedélyezési tervdokumentációjához

Az épület fõ funkciója kiállítótér, vagyis a 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet 4. számú melléklete 8. pontjába sorolható,
azaz minden megkezdett 51 m2 után 1 db személygépkocsi számítandó.
A huzamos tartózkodásra szolgáló terek össz. alapterülete:
Bolt
Foglalkoztató
Ideiglenes kiállítótér
Kiállítótér
Elõadó
Kiállítótér
Iroda
Iroda
Lelátó
Kiállítótér
Kiállítótér
Kézi mûhely

12,61 m2
80,14
105,49
235,26
40,19
545,26
18,41
12,69
100,76
498 23
316,57
32,07

Tematikus kiállítótér
Összesen
Szükséges parkolóhelyek száma:

107,39
2105,07 m2
42 db

Autóbusz várakozóhelyet kell biztosítani 200 látogatónként 1 db, azaz esetünkben max. 300 látogató egyidejûsége
esetén (ennél több látogatóval a kiállítás élvezhetetlen) 2 db-ot kell biztosítani.
Kerékpártároló szempontjából a 7. melléklet 8. pontja szerint a kiállítótér minden megkezdett 500 m2 után 5 db kerékpárral kell számolni.
Kiállítóterek alapterülete összesen:
1830,03 m2
Szükséges kerékpár hely:
20 db
Telken belül összesen 7+6+3+6=22 db parkoló és 1 db mozgássérült parkoló helyezhetõ el.
A telek elõtti közterületen további 11+7=18 db parkoló és egy további mozgássérült parkoló kialakítható. Továbbá a
2440/32 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévõ telken újabb 31+1 db parkoló oldható meg, amely a mûvelõdési ház
forgalmát is szolgálhatja.
Az autóbuszoknak fel- és leszállást biztosító várakozási helyet jelöltünk ki az épület fõbejárata elõtt. Az autóbuszok
várakozási helyét a város kevésbé szem elõtt lévõ területén jelöljük ki.
A kerékpártároló a magtárépület északnyugati homlokzata elõtt található.

Budapest, 2009. március hó

FUTURA – magtár hasznosítás
Mosonmagyaróvár, Szent István király út 142.
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FELVONÓ
ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

FUTURA
magtár hasznosítás
Mosonmagyaróvár, Szent István király út 142.
Hrsz.: 2443/1

630 kg-os személyfelvonó

Budapest, 2009. március 12.

Pölöskei Tamás
tervező
AF-T 01-8842
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FORGALOMSZÁMÍTÁS
Kulturális intézmény, kiállítóterem részére előírt forgalmi értékek
(az MSZ 15695 szerint)
Komfortfokozat:

1

ötperces szállítási teljesítmény:

Psz = 20 %/5 perc

követési idő:

Tv = 60 s

kiinduló adatok:
alapállomások száma
A= 1
a felvonót feltételezett használók száma:P = 150 fő
a fülke teherbírása:
B = 8 fő
kiszolgált szintek száma az alapon kívül:N = 3
emelési magasság:
H = 8,64 m
menetsebesség:
v = 1,0 m/s
a felvonók darabszáma
n=
1
táblázatból vett értékek:
valószínű megállások száma:
valószínű állomásközök száma:
1 fő kiszállásához szükséges idő:
1 fő beszállásához szükséges idő:
az ajtók mozgatásához szükséges idő:

Sm =
Sh =
t3 =
t2 =
t1 =

H
8,64
h = ⎯⎯ = ⎯⎯⎯ = 2,88
N
3
Hm = Sh x h =2,9x 2,88 = 8,4
Hm
8,4
Ha = ⎯⎯ = ⎯⎯ = 3,0
Sm
2,8
Ha
v
a
3,06 1,0
tm = ⎯⎯ + ⎯ + ⎯ = ⎯⎯ + ⎯⎯ +
v
a
j
1,0
1

1
⎯⎯ = 4,6 s
1,6

Hm
v
a
8,4
1,0
1
tle = ⎯⎯ + ⎯ + ⎯ = ⎯⎯⎯ + ⎯⎯ + ⎯⎯ = 9,9 s
v
a
j
1,0
1
1,6

2,8
2,9
1,0
1,1
5,4
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tf = 0,8 B(t2 + t3) + (Sm + A) (t1+t4) + Sm x tm + (A-1) x t3 + tle
tf = 0,8 x 8(1,1 + 1,00) + (2,8 + 1) (5,4+0,5) + 2,8 x 4,6 + (1-1) x 1,00 + 9,9
tf = 59 s
tf
59
tv = ⎯ = ⎯⎯ = 59 s
n
1
Psz

0,8 B x 3 x 104 x n
0,8 x 8 x 3 x 104 x 1
= ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ = 21 %/5 perc
tf x P
59 x 100

1 komfortfokozatú kulturális intézményben a felvonóknak képesnek kell lenniük a
felvonót használók létszámának 20 %-ának elszállítására 5 perc alatt. A betervezett
felvonó ezt 150 fő létszám feltételezése mellett Psz = 21 %/5 perc értéken teljesíti,
tehát a felvonó a szállítási teljesítmény szempontjából MEGFELEL
1 komfortfokozatú kulturális intézményben a felvonót használók legfeljebb 60
másodpercet várakozhatnak. A betervezett felvonó ezt tv = 59 s értéken teljesíti,
tehát a felvonó a követési idő szempontjából MEGFELEL

FUTURA – magtár hasznosítás
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MŰSZAKI ADATOK
Felvonó fajta:
Teherbírás:
Vezérlés:

Vezérlés kiegészítés
Használat:
Menetsebesség:
Emelőmagasság:
Megállók száma:
Alapállomás:
Hajtás:
Függesztés:
Hajtás egység:
Motor:
Feszültség:
Áramfelvétel:
Indítások száma:
Függesztőkötél:
Hajtás egység elhelyezése:
Fülke mérete:
− Szélesség:
− Mélység:
− Magasság:
− Kivitele:
Fülkeajtó:
− Mérete:
Aknaajtó:
− Mérete:
− Tűzállósága:
Akna kivitele:

Személyfelvonó FURE
típ.: PW08/10-19
630 kg vagy 8 személy,
LCE típ. mikroprocesszoros, fel-le gyűjtő
Hívógombok a szinteken, digitális szintjelzés az
alapállomáson. Tűzjelzéskor a fülke az alapállomásra megy,
ott nyitott ajtókkal parkol, nem fogad több parancsot
fázis kontrol, tűzérzékelés (FID BO), akkumulátoros
szükséghajtás (EBD A) áramszünet esetén az utasok
kiszabadítása, akkumulátorral és szünetmentes töltővel
mindenki által
1,00 m/s
8640 mm
4 ( földszint, 1, 2, 3.. emelet)
földszint
ECODISC, KONE V3F 16, frekvencia szabályozott
váltóáramú, hajtómű nélküli, energiatakarékos axiálszinkron
motorral.
2:1
KONE ECODISC MX06, amely magába foglalja a motort
és a hajtótárcsát is
3,7 kW, n = 0-95 f/p
3x400/230 V, 50 Hz
I névl= 3 x 10,3 A
180/óra
4 db x ø8 mm, Seale szerkezetű
az aknafejben
1,57 m2 alapterületű, egyoldali bejáratú
1100 mm
1400 mm
2100 mm
Acéllemez, hátfal és jobb oldalfal biztonsági üveg
AMD2 típ. teleszkópos nyitású, önműködő,
elektronikusan szabályozott egyenáramú hajtással
900x2000 mm
AMD2 típ. teleszkópos nyitású, önműködő
900x2000 mm
0h
acélszerkezetű akna biztonsági üveg burkolattal

FUTURA – magtár hasznosítás
Mosonmagyaróvár, Szent István király út 142.

Akna mérete:
− Szélesség:
− Mélység:
− Magassága:
− Aknafej:
− Süllyeszték:
Vezérlőszekrény és
főkapcsoló:
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1750 mm
2010 mm
12990 mm
3200 mm, a kis aknafejre vonatkozóan a FURE
típusvizsgálati tanusítványa igazolja a biztonsági
megfelelőséget
1150 mm
a legfelső állomáson az aknaajtó tokjában, bal oldalon

KIS AKNAFEJ
A felvonó meglévő épületbe, új aknába kerül. Az aknafej felett tetőszerkezet van. Az
aknafej emiatt nem növelhető meg
Ezért terveztük be a KONE FURE típusát, ez rendelkezik a kis aknafejre vonatkozó
típus tanúsítvánnyal.

TŰZVÉDELMI FEJEZET

Az épület
Tűzveszélyességi osztályba sorolás: „D” (mérsékelten tűzveszélyes)
Tűzállósági fokozat: „II”
Az akna
Tűzveszélyességi osztályba sorolás: „D”
Tűzállósági fokozat: „II”
Az aknaajtók egy légtérben vannak. Az aknaajtók tűzállósági határértéke ezért
0 óra.
Épülettűz esetén a felvonó az alapállomásra megy, és ott nyitott ajtóval parkol,
nem fogad több parancsot.

FUTURA – magtár hasznosítás
Mosonmagyaróvár, Szent István király út 142.
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TERVEZŐI NYILATKOZAT

FUTURA
magtár hasznosítás
Mosonmagyaróvár, Szent István király út 142.
Hrsz.: 2443/1

630 kg-os személyfelvonó
Rajzszám: FE-2989
Kijelentem, hogy a fenti rajzszámú tervdokumentációban alkalmazott műszaki
megoldások megfelelnek a:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

108/2001. (XII.23) FVM-GM együttes rendelet követelményeinek
MSZ EN 81-1:2002 szabványban foglaltaknak
MSZ EN 81-1:1998/A2:2005 szabványban foglaltaknak
MSZ 9113:2003/2005 2. kiadás szabványban foglaltaknak
MSZ EN 81-73:2005 Felvonók viselkedése tűz esetén
37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a
telekalakítási és az építészeti – műszaki dokumentációk tartalmáról
113/1998 (VI.10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi
hatósági engedélezéséről, üzemeltetéséről.
MSZ 15695:2008 Építmények függőleges forgalomellátásának követelményei
MSZ 15696:2003 Felvonók létesítése meglévő épületben
Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak
A betervezett felvonó EC típusvizsgálati tanúsítvánnyal rendelkezik. A
típusvizsgálati tanúsítvány száma: NL.05.400.1002.002.07.

Budapest, 2009. március 12.
tervező: Pölöskei Tamás
MMK: AF-T 01-8842

H 1012 BUDAPEST KUNY D. UTCA 9. TEL: (1)225 3144
EMAIL: PLENZSER@T-ONLINE.HU

LENZSÉR & TÁRSA
ÉPÍTÉSZETI ÉS MÉRNÖKI KFT

9. STATIKAI SZÁMÍTÁSOK
9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István kir. út 142. (Hrsz :2443/1)

FUTURA- MAGTÁR HASZNOSÍTÁSA
Építési engedélyezési tervdokumentációjához

Budapest, 2009. március hó

SÚLYELEMZÉS
A födémek és tetık mértékadó terhei

Biztonsági tényezı

A réteg mértékadó terhe

A mértékadó teher
teherfajtánként

[kN/m 3]

[kN/m 2]

[-]

[kN/m 2]

[kN/m 2]

Építészeti rétegrend

[cm]

Alapérték

Megnevezés

Térfogatsúly

A réteg vastagsága

Teherfajta

1. A pince feletti vasbeton födém a színháztér alatt

1.5

kerámia burkolat ragasztva

22

0.33

1.2

0.40

8.5

főtıbeton

22

1.87

1.2

2.24

0.05

1.2

0.06

0.05

1.4

0.07

Tartószerkezet

25

1 rtg. technológiai hıszigetelés
5

szálas hıszigetelés

1

Az építészeti rétegrend összesen:

2.77

vasbeton födém

24

6.00

1.2

7.20

A tartószerkezet összesen:

7.20

Válaszfal

A válaszfalak fajlagos terhe:

2.50

1.2

3.00

Hasznos

Hasznos teher:

4.00

1.3

5.20

A födém összes terhe:

qa =

qm =

14.80

18.17

Építészeti rétegrend

Biztonsági tényezı

A réteg mértékadó terhe

A mértékadó teher
teherfajtánként

[cm]

Alapérték

Megnevezés

Térfogatsúly

A réteg vastagsága

Teherfajta

2. Általános födém a kiszolgáló helyiségeket tartalmazó toronyban

[kN/m 3]

[kN/m 2]

[-]

[kN/m 2]

[kN/m 2]

1.5

kerámia burkolat ragasztva

22

0.33

1.2

0.40

8.5

aljzatbeton

22

1.87

1.2

2.24

0.05

1.2

0.06

1 rtg. technológiai hıszigetelés
5

szálas hıszigetelés

1

0.05

1.4

0.07

2

gipszkarton

12

0.24

1.2

0.29

Az építészeti rétegrend összesen:
Tartószerkezet

20

vasbeton födém

2.77
24

4.80

1.2

5.76

A tartószerkezet összesen:

5.76

Válaszfal

A válaszfalak fajlagos terhe:

3.00

1.2

3.60

Hasznos

Hasznos teher:

2.00

1.3

2.60

A födém összes terhe:

qa =

12.34

qm =

14.73

A réteg mértékadó terhe

A mértékadó teher
teherfajtánként

5

Biztonsági tényezı

[cm]

Alapérték

Megnevezés

Térfogatsúly

A réteg vastagsága

Teherfajta

3. A körhenger zárófödéme

[kN/m 3]

[kN/m 2]

[-]

[kN/m 2]

[kN/m 2]

18

0.90

1.2

1.08

0.05

1.2

0.06

kulé kavics

Építészeti rétegrend

1 rtg. geotextília
16
1.5

hıszigetelés

1

0.16

1.4

0.22

kerámia burkolat ragasztva

22

0.33

1.2

0.40

2 rtg. bitumenes vastaglemez

0.10

1.2

0.12

1 rtg. kellısítés

0.05

1.2

0.06

7

lejtbeton

22

1.54

1.2

1.85

2

gipszkarton

12

0.24

1.2

0.29

Az építészeti rétegrend összesen:
Tartószerkezet

40

2.42

vasbeton födém

24

9.60

1.2

11.52

A tartószerkezet összesen:

11.52

Hóteher:

Hóteher

0.80
qa =

A födém összes terhe:

0.96

1.2
qm =

12.66

14.90

A mértékadó teher
teherfajtánként

kulé kavics

A réteg mértékadó terhe

5

Biztonsági tényezı

[cm]

Alapérték

Megnevezés

Térfogatsúly

A réteg vastagsága

Teherfajta

4. Zárófödém a kiszolgáló helyiségeket tartalmazó toronyban

[kN/m 3]

[kN/m 2]

[-]

[kN/m 2]

[kN/m 2]

18

0.90

1.2

1.08

0.05

1.2

0.06

Építészeti rétegrend

1 rtg. geotextília
16

hıszigetelés

1

0.16

1.4

0.22

1.5

kerámia burkolat ragasztva

22

0.33

1.2

0.40

2 rtg. bitumenes vastaglemez

0.10

1.2

0.12

1 rtg. kellısítés

0.05

1.2

0.06

7

lejtbeton

22

1.54

1.2

1.85

2

gipszkarton

12

0.24

1.2

0.29

Tartószerkeze
t

Az építészeti rétegrend összesen:

Hóteher

20

vasbeton födém

2.42
24

4.80

1.2

5.76

A tartószerkezet összesen:

5.76

Hóteher:
A födém összes terhe:

0.80
qa =

7.86

0.96

1.2
qm =

9.14
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Szabvány : MSz
Eset
: 1. Tk
E (W)
: 2,47E-8
E (P)
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-64,91
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11,80

6,75

-1,17

0,09

0,05

0,06

0,03

0,04

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
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5,00

-0,32

-0,17

Y

-0,25

-0,79
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-28,39
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-34,51
-34,50
-34,48
-34,46
-34,42
-34,39
-34,34
-34,29
-31,49
-31,93
-32,49
-32,98
-33,36
-33,63
-33,82
-33,96
-34,07
-34,16
-34,23

-68,16
-81,87
-102,21
-110,93

-31,64

12,94

-0,26

X

-34,52
-34,52

-38,65
-33,40

-60,69

-43,36

11,16
14,51
16,13
17,60

1,99
1,99
2,00

-34,51
-58,45

-295,51

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

-34,49

17,89

-3,10

-34,47

4,04

-0,02

-93,08

-67,95
-73,90

0,21

0,01

-53,08

-32,24
-32,03
-31,37
-30,28
-28,98
-28,29
-30,33
-39,13
-62,20
-108,30
-109,93
34,03

-2,23
-2,06

-1,93

0,01
0,01

10. oldal

-34,07
-34,14
-34,20
-34,25
-34,30
-34,34
-34,38
-34,41
-34,44

-62,66

-31,47
-30,54
-29,37
-28,37
-28,55
-32,04
-42,91

0,08
0,08
0,02
-0,17
-0,54
-1,13
-1,82

-32,05

0,03
0,01

0,04

0,04
0,04
0,07
0,05

-0,01

Lineáris számítás
Szabvány : MSz
Eset
: 1. Tk
E (W)
: 2,47E-8
E (P)
: 2,47E-8
E (ER)
: 8,29E-9
Komp.
: Rz [kN/m]
Részlet
: alsó

2009.04.05.

AxisVM 8.0 R3 · Jogosult felhasználó: ADECO KFT.

Munka: FUTURA - Magtár újrahasznosításának engedélyezési terve
Tervezı: Dr. Armuth Miklós - Dr. Vigh Attila
Modell: futura_038.axs

Lineáris
Szabvány
Eset
E (W)
E (P)
E (ER)
Komp.
Részlet

számítás
: MSz
: 1. Tk
: 2,47E-8
: 2,47E-8
: 8,29E-9
: eZ [mm]
: alsó

2009.04.04.

3. oldal

AxisVM 8.0 R3 · Jogosult felhasználó: ADECO KFT.

Munka: FUTURA - Magtár újrahasznosításának engedélyezési terve
Tervezı: Dr. Armuth Miklós - Dr. Vigh Attila
Modell: futura_038.axs
Új épületrész: a tartószerkezetek térbeli modellje

Lineáris számítás
Szabvány : MSz
Eset
: közbensı
E (W)
: 2,47E-8
E (P)
: 2,47E-8
E (ER)
: 8,29E-9
Komp.
: mxV [kNm/m]
Részlet
: közbensı

2009.04.05.

11. oldal

AxisVM 8.0 R3 · Jogosult felhasználó: ADECO KFT.

Munka: FUTURA - Magtár újrahasznosításának engedélyezési terve
Tervezı: Dr. Armuth Miklós - Dr. Vigh Attila
Modell: futura_038.axs
Új épületrész: a tartószerkezetek térbeli modellje

Lineáris számítás
Szabvány : MSz
Eset
: közbensı
E (W)
: 2,47E-8
E (P)
: 2,47E-8
E (ER)
: 8,29E-9
Komp.
: myV [kNm/m]
Részlet
: közbensı

2009.04.05.

12. oldal

AxisVM 8.0 R3 · Jogosult felhasználó: ADECO KFT.

Munka: FUTURA - Magtár újrahasznosításának engedélyezési terve
Tervezı: Dr. Armuth Miklós - Dr. Vigh Attila
Modell: futura_038.axs
Új épületrész: a tartószerkezetek térbeli modellje

Lineáris számítás
Szabvány : MSz
Eset
: közbensı
E (W)
: 2,47E-8
E (P)
: 2,47E-8
E (ER)
: 8,29E-9
Komp.
: axa [mm2 /m]
Részlet
: közbensı

2009.04.05.

14

17
212

13

17
267

45

1319

159
115

496
3

20

115

164

2

50
16

Y
219

X

14

17

69
15

13. oldal

AxisVM 8.0 R3 · Jogosult felhasználó: ADECO KFT.

Munka: FUTURA - Magtár újrahasznosításának engedélyezési terve
Tervezı: Dr. Armuth Miklós - Dr. Vigh Attila
Modell: futura_038.axs
Új épületrész: a tartószerkezetek térbeli modellje

Lineáris számítás
Szabvány : MSz
Eset
: közbensı
E (W)
: 2,47E-8
E (P)
: 2,47E-8
E (ER)
: 8,29E-9
Komp.
: aya [mm2 /m]
Részlet
: közbensı

2009.04.05.

12

13

15

418
43

71

462
176

250

256

186

47
103

3

472
17
23

392

46

26
47
29

Y

X

12

12

13

14. oldal

AxisVM 8.0 R3 · Jogosult felhasználó: ADECO KFT.

Munka: FUTURA - Magtár újrahasznosításának engedélyezési terve
Tervezı: Dr. Armuth Miklós - Dr. Vigh Attila
Modell: futura_038.axs
Új épületrész: a tartószerkezetek térbeli modellje

Lineáris számítás
Szabvány : MSz
Eset
: közbensı
E (W)
: 2,47E-8
E (P)
: 2,47E-8
E (ER)
: 8,29E-9
Komp.
: axf [mm2 /m]
Részlet
: közbensı

2009.04.05.

7

14

100

114

141

1

4

1547
1739

10

21

499

Y
118

106

X

9

2

15. oldal

AxisVM 8.0 R3 · Jogosult felhasználó: ADECO KFT.

Munka: FUTURA - Magtár újrahasznosításának engedélyezési terve
Tervezı: Dr. Armuth Miklós - Dr. Vigh Attila
Modell: futura_038.axs
Új épületrész: a tartószerkezetek térbeli modellje

Lineáris számítás
Szabvány : MSz
Eset
: közbensı
E (W)
: 2,47E-8
E (P)
: 2,47E-8
E (ER)
: 8,29E-9
Komp.
: ayf [mm2 /m]
Részlet
: közbensı

2009.04.05.

93

129
2

1440
53

201

1727

69

Y
98

X

148

16. oldal

AxisVM 8.0 R3 · Jogosult felhasználó: ADECO KFT.

Munka: FUTURA - Magtár újrahasznosításának engedélyezési terve
Tervezı: Dr. Armuth Miklós - Dr. Vigh Attila
Modell: futura_038.axs
Új épületrész: a tartószerkezetek térbeli modellje

24,51

-34,34

Lineáris számítás
Szabvány : MSz
Eset
: közbensı
E (W)
: 2,47E-8
E (P)
: 2,47E-8
E (ER)
: 8,29E-9
Komp.
: Rz [kN/m]
Részlet
: közbensı

2009.04.05.

32,42

-28,86

-26,25

74,06

13,09

9,97
9,75
7,50

-71,23

7,01

-26,76

7,61
8,36
8,88

15,92

25,63
-35,20

X

19,42

Y

9,95
14,64

17. oldal

AxisVM 8.0 R3 · Jogosult felhasználó: ADECO KFT.

Munka: FUTURA - Magtár újrahasznosításának engedélyezési terve
Tervezı: Dr. Armuth Miklós - Dr. Vigh Attila
Modell: futura_038.axs
Új épületrész: a tartószerkezetek térbeli modellje

Lineáris
Szabvány
Eset
E (W)
E (P)
E (ER)
Komp.
Részlet

2009.04.05.

számítás
: MSz
: közbensı
: 2,47E-8
: 2,47E-8
: 8,29E-9
: Rz [kN]
: közbensı

-351,23
-375,57

Y

X

18. oldal

AxisVM 8.0 R3 · Jogosult felhasználó: ADECO KFT.

Munka: FUTURA - Magtár újrahasznosításának engedélyezési terve
Tervezı: Dr. Armuth Miklós - Dr. Vigh Attila
Modell: futura_038.axs
Új épületrész: a tartószerkezetek térbeli modellje

Lineáris
Szabvány
Eset
E (W)
E (P)
E (ER)
Komp.
Részlet

számítás
: MSz
: közbensı
: 2,47E-8
: 2,47E-8
: 8,29E-9
: eZ [mm]
: közbensı

2009.04.05.

19. oldal

AxisVM 8.0 R3 · Jogosult felhasználó: ADECO KFT.

Munka: FUTURA - Magtár újrahasznosításának engedélyezési terve
Tervezı: Dr. Armuth Miklós - Dr. Vigh Attila
Modell: futura_038.axs
Új épületrész: a tartószerkezetek térbeli modellje

Lineáris számítás
Szabvány : MSz
Eset
: tetı bal
E (W)
: 2,47E-8
E (P)
: 2,47E-8
E (ER)
: 8,29E-9
Komp.
: mxV [kNm/m]
Részlet
: tetıb al

2009.04.05.

21. oldal

AxisVM 8.0 R3 · Jogosult felhasználó: ADECO KFT.

Munka: FUTURA - Magtár újrahasznosításának engedélyezési terve
Tervezı: Dr. Armuth Miklós - Dr. Vigh Attila
Modell: futura_038.axs
Új épületrész: a tartószerkezetek térbeli modellje

Lineáris számítás
Szabvány : MSz
Eset
: tetı bal
E (W)
: 2,47E-8
E (P)
: 2,47E-8
E (ER)
: 8,29E-9
Komp.
: myV [kNm/m]
Részlet
: tetıb al

2009.04.05.

22. oldal

AxisVM 8.0 R3 · Jogosult felhasználó: ADECO KFT.

Munka: FUTURA - Magtár újrahasznosításának engedélyezési terve
Tervezı: Dr. Armuth Miklós - Dr. Vigh Attila
Modell: futura_038.axs
Új épületrész: a tartószerkezetek térbeli modellje

2009.04.05.

Lineáris számítás
Szabvány : MSz
Eset
: tetı bal
E (W)
: 2,47E-8
E (P)
: 2,47E-8
E (ER)
: 8,29E-9
Komp.
: axa [mm2 /m]
Részlet
: tetıb al

9
19 8

418
5
4
4
5

3

12
1

2

4

5

6

12

13

250
1

13

16

5
6

7

3

37
5

4
5

Y
178

X

3 17
9

23. oldal

AxisVM 8.0 R3 · Jogosult felhasználó: ADECO KFT.

Munka: FUTURA - Magtár újrahasznosításának engedélyezési terve
Tervezı: Dr. Armuth Miklós - Dr. Vigh Attila
Modell: futura_038.axs
Új épületrész: a tartószerkezetek térbeli modellje

2009.04.05.

Lineáris számítás
Szabvány : MSz
Eset
: tetı bal
E (W)
: 2,47E-8
E (P)
: 2,47E-8
E (ER)
: 8,29E-9
Komp.
: aya [mm2 /m]
Részlet
: tetıb al

2

5

1

3

6

7
49

14
48
14

174
203

49

64

117

85

27

81

90
89

209

45

12
50

184
8
13
7
4
3
7

1 1

Y

1
1

X

4
5

24. oldal

AxisVM 8.0 R3 · Jogosult felhasználó: ADECO KFT.

Munka: FUTURA - Magtár újrahasznosításának engedélyezési terve
Tervezı: Dr. Armuth Miklós - Dr. Vigh Attila
Modell: futura_038.axs
Új épületrész: a tartószerkezetek térbeli modellje

2009.04.05.

Lineáris számítás
Szabvány : MSz
Eset
: tetı bal
E (W)
: 2,47E-8
E (P)
: 2,47E-8
E (ER)
: 8,29E-9
Komp.
: axf [mm2 /m]
Részlet
: tetıb al

12
4
54

1

51

45
218

693
728
84

224
46

1

16
57

45

Y
13

X

25. oldal

AxisVM 8.0 R3 · Jogosult felhasználó: ADECO KFT.

Munka: FUTURA - Magtár újrahasznosításának engedélyezési terve
Tervezı: Dr. Armuth Miklós - Dr. Vigh Attila
Modell: futura_038.axs
Új épületrész: a tartószerkezetek térbeli modellje

2009.04.05.

Lineáris számítás
Szabvány : MSz
Eset
: tetı bal
E (W)
: 2,47E-8
E (P)
: 2,47E-8
E (ER)
: 8,29E-9
Komp.
: ayf [mm2 /m]
Részlet
: tetıb al

11
47

259

4

50

2

34

580
692

15

37

49

4

Y

X

32

264

247

26. oldal

AxisVM 8.0 R3 · Jogosult felhasználó: ADECO KFT.

Munka: FUTURA - Magtár újrahasznosításának engedélyezési terve
Tervezı: Dr. Armuth Miklós - Dr. Vigh Attila
Modell: futura_038.axs
Új épületrész: a tartószerkezetek térbeli modellje

2009.04.05.

Lineáris számítás
Szabvány : MSz
Eset
: tetı bal
E (W)
: 2,47E-8
E (P)
: 2,47E-8
E (ER)
: 8,29E-9
Komp.
: Rz [kN]
Részlet
: tetıb al

-152,45
-169,26

Y

X

27. oldal

AxisVM 8.0 R3 · Jogosult felhasználó: ADECO KFT.

Munka: FUTURA - Magtár újrahasznosításának engedélyezési terve
Tervezı: Dr. Armuth Miklós - Dr. Vigh Attila
Modell: futura_038.axs
Új épületrész: a tartószerkezetek térbeli modellje

2009.04.05.

5,27

5,64

-44,19

0,18

0,57

Lineáris számítás
Szabvány : MSz
Eset
: tetı bal
E (W)
: 2,47E-8
E (P)
: 2,47E-8
E (ER)
: 8,29E-9
Komp.
: Rz [kN/m]
Részlet
: tetıb al

-31,78
-31,42

6,27
-17,73

-32,09
-38,19

X

-44,80

1,40

Y

10,70

6,58

0,98

28. oldal

AxisVM 8.0 R3 · Jogosult felhasználó: ADECO KFT.

Munka: FUTURA - Magtár újrahasznosításának engedélyezési terve
Tervezı: Dr. Armuth Miklós - Dr. Vigh Attila
Modell: futura_038.axs
Új épületrész: a tartószerkezetek térbeli modellje

Lineáris
Szabvány
Eset
E (W)
E (P)
E (ER)
Komp.
Részlet

számítás
: MSz
: tetı bal
: 2,47E-8
: 2,47E-8
: 8,29E-9
: eZ [mm]
: tetıb al

2009.04.05.

20. oldal

AxisVM 8.0 R3 · Jogosult felhasználó: ADECO KFT.

Munka: FUTURA - Magtár újrahasznosításának engedélyezési terve
Tervezı: Dr. Armuth Miklós - Dr. Vigh Attila
Modell: futura_038.axs

Lineáris számítás
Szabvány : MSz
Eset
: tetı jobb
E (W)
: 2,47E-8
E (P)
: 2,47E-8
E (ER)
: 8,29E-9
: mxV [kNm/m]
Komp.
Részlet
: tetıj obb

2009.04.05.

2. oldal

AxisVM 8.0 R3 · Jogosult felhasználó: ADECO KFT.

Munka: FUTURA - Magtár újrahasznosításának engedélyezési terve
Tervezı: Dr. Armuth Miklós - Dr. Vigh Attila
Modell: futura_038.axs

Lineáris számítás
Szabvány : MSz
Eset
: tetı jobb
E (W)
: 2,47E-8
E (P)
: 2,47E-8
E (ER)
: 8,29E-9
: myV [kNm/m]
Komp.
Részlet
: tetıj obb

2009.04.05.

3. oldal

AxisVM 8.0 R3 · Jogosult felhasználó: ADECO KFT.

Munka: FUTURA - Magtár újrahasznosításának engedélyezési terve
Tervezı: Dr. Armuth Miklós - Dr. Vigh Attila
Modell: futura_038.axs

-42,60
-43,10

-40,31

-41,64

-37,25

-38,78

-35,43

-36,03

-37,02

-35,71

-41,80

-39,20

-45,21
-44,05
-44,91

-43,42

-41,49

-39,88

-39,22

-39,10

-40,04

-41,21

-42,38

-43,79

Lineáris számítás
Szabvány : MSz
Eset
: tetı jobb
E (W)
: 2,47E-8
E (P)
: 2,47E-8
E (ER)
: 8,29E-9
: Rz [kN/m]
Komp.
Részlet
: tetıj obb

-43,30

2009.04.05.

-43,79
-43,29
-42,37

-43,10
-42,60
-41,65

-41,19

-40,32

-40,02

-38,79

-39,20

-37,26

-39,08

-36,04

-39,88
-35,44

-41,49

-35,72

-43,43

-37,02

-44,92

-39,20

-45,22

-41,78

-44,06

-44,05

-41,80
-45,23

-39,21

-44,93

-37,02

-43,44

-35,72

-41,49

-35,43

-39,87

-36,04

-39,08

-37,26

-39,20

-38,78

-40,02

-40,31

-41,19

-41,64

-42,37

-42,59

-43,29
-43,79
-43,79

-43,30

-42,38

-41,21

-40,03

-39,21

-39,08

-39,88

-41,50

-43,44

-44,91
-45,21

-44,05

-41,79

-39,20

-37,02

-35,72
-35,44

-36,04

-37,26

-40,32

-38,78

X

-41,64

-43,09

Y

-42,59

-43,09

4. oldal

AxisVM 8.0 R3 · Jogosult felhasználó: ADECO KFT.

Munka: FUTURA - Magtár újrahasznosításának engedélyezési terve
Tervezı: Dr. Armuth Miklós - Dr. Vigh Attila
Modell: futura_038.axs

2009.04.05.

Lineáris számítás
Szabvány : MSz
Eset
: tetı jobb
E (W)
: 2,47E-8
E (P)
: 2,47E-8
E (ER)
: 8,29E-9
: axa [mm2 /m]
Komp.
Részlet
: tetıj obb

424
473

516 517
1006
802
753
578
534 1068
536
358

591

1013 601
510

739

866
700

1046
1090

1397

668
832

418

1098
692
677
849

525
684

603
647
1080

1114 677

330

599
840

724

330
643

529

886

724
707674

834
668
1085

1080
1445
872
515
586
611 982

358
1013 535
566

578

802

749
599

1022
520

524

Y
472
424

X

423

5. oldal

AxisVM 8.0 R3 · Jogosult felhasználó: ADECO KFT.

Munka: FUTURA - Magtár újrahasznosításának engedélyezési terve
Tervezı: Dr. Armuth Miklós - Dr. Vigh Attila
Modell: futura_038.axs

2009.04.05.

Lineáris számítás
Szabvány : MSz
Eset
: tetı jobb
E (W)
: 2,47E-8
E (P)
: 2,47E-8
E (ER)
: 8,29E-9
: aya [mm2 /m]
Komp.
Részlet
: tetıj obb
420

407

639
332

391
722

587

1124

472

1081
641

831

841
712
601 675

539
581 749
1045
351

511

523
1110
662

753

595
876

487

1030
577
511

894

837

424

802
1015

1398
1409

1021

801

485
424

575
1024
591

511 700
869

750
700
912

1133
523
600
676
692
850

1073

356
984

723

Y

X

511

745
612
832
664
1094

328
699

600

421

493
472

6. oldal

AxisVM 8.0 R3 · Jogosult felhasználó: ADECO KFT.

Munka: FUTURA - Magtár újrahasznosításának engedélyezési terve
Tervezı: Dr. Armuth Miklós - Dr. Vigh Attila
Modell: futura_038.axs

2009.04.05.

Lineáris számítás
Szabvány : MSz
Eset
: tetı jobb
E (W)
: 2,47E-8
E (P)
: 2,47E-8
E (ER)
: 8,29E-9
: axf [mm2 /m]
Komp.
Részlet
: tetıj obb

101
100
102
93

431

552

436
616

590
442

550

420

93
102
101
106

Y

X

7. oldal

AxisVM 8.0 R3 · Jogosult felhasználó: ADECO KFT.

Munka: FUTURA - Magtár újrahasznosításának engedélyezési terve
Tervezı: Dr. Armuth Miklós - Dr. Vigh Attila
Modell: futura_038.axs

2009.04.05.

Lineáris számítás
Szabvány : MSz
Eset
: tetı jobb
E (W)
: 2,47E-8
E (P)
: 2,47E-8
E (ER)
: 8,29E-9
: ayf [mm2 /m]
Komp.
Részlet
: tetıj obb
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556
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Y
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X
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