MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ
7051 Kajdacs Sport utca ( hrsz.532) alatti ingatlanon
tervezett

„Gyógynövény-logisztikai központ létrehozása Kajdacson” tárgyú
projekt [TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00002]
építtető:

KAJDACS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Tervező :

Arhitektum Ec.

Kecskemét, 2018. július hó

címlap
„Gyógynövény-logisztikai központ létrehozása Kajdacson” tárgyú
projekt [TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00002]
tervdokumentációjához

építtető:
Kajdacs Községi Önkormányzat
7051 Kajdacs, Petőfi utca 1.

Boda János
polgármester

tervező:

Arhitektum Ec.
6000 Kecskemét, Losonczy utca 8.
Ügyvezető: Tiszavölgyi Ádám
felelős tervező:
Hajdú István okl. építészmérnök
É1-03-0080
a Bács-Kiskun megyei Építész Kamara tagja
MÉK 03-0080

Tartalomjegyzék
-

Borítólap

1.

oldal

-

Címlap

2.

oldal

-

Tartalomjegyzék

3.

oldal

Építészeti műszaki leírás

4-19.

oldal

-

Tűzvédelmi tervdokumentáció

20-29.

oldal

-

Épületgépészeti műszaki leírás

30-35.

oldal

-

Energetikai számítás

36-39.

oldal

-

Elektromos műszaki leírás

40-45.

oldal

-

Talajvizsgálati jelentés és Talajmechanikai szakvélemény

46-58.

oldal

-

Tartószerkezeti műszaki leírás

59-65.

oldal

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS
7051 Kajdacs Sport utca ( hrsz.532 kivett beépítetlen terület ) alatti ingatlanon
tervezett
„Gyógynövény-logisztikai központ létrehozása Kajdacson”
projekt engedélyezési tervdokumentációjához

építtető:

KAJDACS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Tervező :

Arhitektum Ec.

Kecskemét, 2018. július hó

címlap
7051 Kajdacs, beépítetlen terület( hrsz.: 532 ) alatti ingatlanon
tervezett „Gyógynövény-logisztikai központ létrehozása Kajdacson”
projekt
engedélyezési tervdokumentációjához

építtető:
Kajdacs Községi Önkormányzat
7051 Kajdacs, Petőfi utca 1.

Boda János
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tervező:

Arhitektum Ec.
6000 Kecskemét, Losonczy utca 8.
Ügyvezető: Tiszavölgyi Ádám
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É1-03-0080
a Bács-Kiskun megyei Építész Kamara tagja
MÉK 03-0080

műszaki leírás
a 7051; Kajdacs ( hrsz.: 532.) alatti ingatlanon tervezett „Gyógynövény-logisztikai központ
létrehozása Kajdacson” projekt, engedélyezési tervdokumentációjához

tartalomjegyzék:
1.
2.

3.

adatok
építész műszaki leírás
o előzmények – általános leírás
o beépítési paraméterek
o építménymagasság számítás
o szerkezeti műleírás - alkalmazott szerkezetek
o épületgépészet – közművek
o rétegrendek
o helyiséglista
o parkolószám igazolása
o építményérték meghatározása
o zöldfelület számítás
o telek beépítettségének részletes számítása
o az érintett közműszolgáltatókkal történt egyeztetésre vonatkozó információk
o Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal történt egyeztetésre vonatkozó
információk
o akadálymentesítési tervfejezet
o Környezetvédelmi tervfejezet
o Kerttervre vonatkozó tervfejezet
műszaki tervek
E-01
helyszínrajz
E-02
földszinti alaprajz
E-03
emeleti alaprajz
E-04
a-a metszet
E-05
b-b metszet

m 1:500
m 1:100
m 1:100
m 1:100
m 1:100

E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11

m 1:100
m 1:100
m 1:200
m 1:1000
m 1:1000
m 1:500

homlokzatok 1 (Dny ; Dk)
homlokzatok 2 (Ék;Ény)
épületmagasság igazolása
idomterv beépítés igazolása
idomterv zöldfelület igazolása
kertterv

1. adatok
építtető:

építés helye:

KAJDACS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Boda János polgármester
7051 Kajdacs, Petőfi utca 1.
7051 Kajdacs, Sport utca
Hrsz.: 532

felelős építész tervező: Hajdú István
6050 Lajosmizse Bajcsy-Zs utca 58.

É1 - 03- 0080

2. Építész műszaki leírás
Előzmények:
Az önkormányzatnak TOP. pályázat elnyerésén keresztül lehetősége nyílt a tervezett projekt
megvalósítására.
Az építtető 2018. áprilisában közbeszerzési eljárás keretében kereste meg a tervezőt, hogy adjon
ajánlatot a tervezés tárgyára. A közbeszerzési eljárás eredményeként lett kiválasztva a tervező,
akivel májusban szerződés köttetett a fentiekben leírt tervezési munkára.

Építtetői programterv:
Tervezett épület funkciója:
▪
▪

▪

gyógynövény logisztikai központ
gyógynövény feldolgozó
gyógynövény bemutató kert, tanösvényt

Az építési telek több ingatlan összevonásából keletkezett, a telek összevonás folyamatban van.
Az újonnan kialakult telek az 532. helyrajzi számot kapja.
A telken belül 3 hasznosítási rész kerül kialakításra, az egyik a jelenlegi projekt építési területe,
ezen kívül még két tartalék projektterület kerül kialakításra.
Az Északi projekt területre az út és az alap közmű vezetékek is kiépítésre kerülnek.
A terület teljesen körbe kerített lesz, és kapukkal ellátott.
Az épület kialakítása az építtetői igények figyelembevételével lett megfogalmazva. Fontos
szempont volt környezetbe illeszthetőség, a funkcionális céloknak a kielégítése, és a praktikus
megközelítés utak parkolók vonatkozásában, valamint a környezetbarát megjelenés és műszaki
megoldások. A logisztikai központban a gyógynövények bemutatása is szerepet kap színvonalas
tanösvény létrehozásával.
Az épített környezetet vizsgálva a következő megállapítások történtek:
•
a környező épületeket vizsgálva és a látogatói igényeket összevetve a tervezett
épület átlagos igényszintet képvisel
•
alapvető igény volt építtetői oldalról az épület fő közlekedési út mellé történő
elhelyezése és belső udvarra történő alaprajzi szervezése, mely a technológiai
igényeket is kiszolgálja, illetve szeparálja a látogatókat az ipari tevékenységtől,
• a környező lakóépületek építménymagassága viszonylag alacsony.
•
a jármű forgalom (bejárás) a 047/1 hrsz-ú országos közútról fog történni, a jelenlegi
földút korszerűsítésével, a gépjármű tárolás nyitott parkolókban fog történni,
mozgáskorlátozott parkolók is kiépítésre kerülnek.
•
az összes az épület környezetében található növényállomány felmérésre került,
jelenlegi állapotában a területen kaszált gyep található, kisebb facsoportokkal.
Az építtetői igények:
• egyszerű tömegformálás és gazdaságos építőanyagok használata
• a technológiai céloknak megfelelő kialakítás
• dolgozók kulturált szociális igényeinek biztosítása
• tartós gazdaságos műszaki megoldások.
• felszíni parkolási lehetőség kialakítása
• az épület körül elhelyezendő, látogatóknak történő bemutatást szolgáló gyógynövény kert,
ami tanösvény formájában valósul meg. információs táblák elhelyezésével.
• a gyógynövény feldolgozást kiszolgáló és logisztikai útvonalak, valamint a termelési
területek ne keresztezzék a látogatói területeket
• az épület akadálymentes megközelíthetősége.

Technológiai leírás
•
•
•
•

Technológiai leírás Kajdacs Gyógynövény-logisztikaiközpont és gyógynövény feldolgozó.
Az üzemben a frissen szedett gyógynövényeket beszállítják az alapanyag fogadó helyiségbe.
Innen kerül a szárító helyiségekbe, ahol alacsony, 40 Co alatti hőmérsékleten szárítják.
Szárítás után kerül az alapanyag (gyógynövény) morzsolásra, ami kézzel történik asztalokon,
az előkészítőben.
Morzsolás után az alapanyag az őrlőbe kerül, ahol megőrlik.
Az őrölt alapanyag egy része pellettálóba kerül, ahol pelletet készítenek belőle.
Az őrlemény másik részét (kisebb mennyiségben) kiszerelik kisebb tételekben.
Az elkészült pelletet és a kiszerelt őrleményt a raktárban raktározzák.
A raktárból időszakonként elszállítják.
A feldolgozott gyógynövény mennyisége nem haladja meg a 40.000 t/ éves mennyiséget.

•
•
•
•
•

Beépítési paraméterek
épület rendeltetése:
övezeti besorolás:

ipari épület
Gksz-1

szintszám:
földszint:

+0,00

épület magassági kategória:
épület nettó összes alapterülete:
épület bruttó beépített alapterülete:
tető hajlásszög:
legfelső födémszint magassága:
építménymagasság:
parkolószám:
telek területe:
bruttó beépítési % (max. 40%):
zöld felületi mutató (min. 20%):
balti feletti magasság (Bfm.)

m

alacsony
571,45
640,14
3o
4,52
5,12
16
27 743
23,07
92,01
0,00 szint =97,7 m

m2
m2
m
m
db
m2
%
%

Építménymagasság számítás:
Ék
Dny
Ény
Dk

A=
A=
A=
A=
AÖSSZES=

143,87
143,87
116,9
116,9

m2
m2
m2
m2

521,54 m2
H= AÖSSZES / KÖSSZES =

K=
K=
K=
K=
KÖSSZES=

28,2
28,2
22,7
22,7

m
m
m
m

101,8 m
5,12 m

Alkalmazott szerkezetek
a.) alapozás: statikus műszaki leírás szerint
A talajvizsgálati jelentésnek és részletes talajmechanikai szakvéleménynek figyelembe
vételével, a tartószerkezeti tervfejezetben leírtak szerint kell a teherbíró rétegnek
megfelelő mélységig alapozni. A befogott vb. pilléreknek beton tömbalapok, azokon
előregyártott kelyhek készülnek, a rendszerdokumentáció szerint. Az alapozásról statikus
kiviteli terv készítendő, az alapozás csak az itt megadott anyagminőségekkel,
keresztmetszetekkel és vasalásokkal készülhet. A vasalt aljzat vasalása az alsó harmadban
kerül elhelyezésre. A vasalt aljzatban illetve az alatt futó esetleges gépészeti vezetekeket
a vasaltaljzat elkeszülte előtt el kell helyezni
b.) szigetelések: A tervezett vízszigetelést a padlórétegben vízzáró vasbeton lemez biztosítja. A
zárófödémen PVC lemez vízszigetelés készül előregyártott tetőpanelre rögzítve,
előregyártott rendszerként funkcionálva
Hőszigetelés a padló rétegrendben a csarnok gyártó terei alatt nem kerül elhelyezésre. Az
irodák és szociális helyiségek a padozatába 10 cm ATN 100-as minőségű hőszigetelés kerül
elhelyezésre. A Előregyártott ( rendszerként engedélyezett ) hőszigetelő panelba ágyazott
hőszigetelés kerül beépítése zárófödémben.
c.) felmenő szerkezetek: statikus műszaki leírás szerint
Az előregyártott vasbeton ipari csarnok-szerkezet. Befogott pillérekkel, 22 méteres két
irányba lejtő (3-3%-ot) szelemenekkel, és 5,5 méteres peremtartókkal. A homlokzati
osztópillérek kiosztása ennek megfelelően 5,5 méteres tengelyosztással történik.
d.) áthidalók: előregyártott VB szerkezet.
e.) födémek: statikus műszaki leírás szerint
A födém, mint zárófödém, nem járható tetőként kerül kialakításra, amely az épület
vasbeton vázszerkezetén, előregyártott ( rendszerben engedélyezett ) könnyűszerkezetes
födémként kerül beépítésre, megfelelő hőszigeteléssel.
f.) tetőszerkezet: Födémmel megegyező
g.)homlokzatifalak:
10 cm vastagságú előregyártott ( rendszerben engedélyezett ) homlokzati szendvics
panel, IPN hab kitöltéssel, függőleges panel kiosztással. A lábazat kialakítása a vasbeton
rendszerhez tartozó hőszigetelt előregyártott lábazati panellel történik a terveken jelölt
magasságokkal.
h.) válaszfalak:
Gipszkarton válaszfal rendszer készül, 2x2 rtg. gipszkartonnal, 75 mm-es profilvázra
szerelve,
kitöltő ásványgyapot hőszigeteléssel.
i.) burkolatok:
epoxi gyanta ipari padlóburkolat, lapburkolat,laminált parketta a külső térben
térburkolat készül és térbeton készül a műszaki terveknek megfelelően

j.) nyílászárók:
Az ablakok fokozott légzárású műanyag szerkezetek. Bejárati ajtók fém ipari nyílászárók,
a belső ajtók acél tokos, laminált ( CPL ) típus gyártmányok. A csarnok felé nyíló ajtóknak
és
ablakoknak a tűzrendészeti
műleírásban meghatározott tűzvédelmi
követelményértékeket ki kell elégíteniük.

k.) homlokzat:
A homlokzati panelek gyári krém színű és zöld színekbenben és felületi kialakítással
készülnek.
l.) kémény, füstelvezetés: nem készül

Alkalmazott szerkezetek teljesítmény jellemzői:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

homlokzati falazat: szendvics panel acél vértezettel 1 cm-es hőszigetelő maggal
A1 REI 180
λ=0,092 W/mK
Nyomószilárdság: 11,5 N/mm2
monolit vasbeton pillér
A1 REI 60
vb pillér C25/30-16/kk

U=0,27W/m2K

Rw=39db

monolit vasbeton szerkezet
A1 REI 60
alapozás C16/20-32/kk vb lemez C20/25-16/kk vb pillér C25/30-16/kk

padlóburkolatok, kerámia burkoltok
B REI 30
válaszfalak gipszkarton válaszfal, 75 mm-es profilvázra szerelve
A1 EI 100
λ=0,125W/mK
U= - W/m2K
Rw=41db
laminált parketta
Cfl – s1
szálas hőszigetelés
A1 (nem éghető)
λ=0,032 – 0,036 W/mK R 6,28 m2K/W
WL(P) 3 kg/m2
lépésálló hőszigetelés
B1
λ=0,035W/mK

Közművek rendszerének bemutatása:
áramellátás:
Elektromos közműhálózat az ingatlan előtt ki van építve. A bekötés módja
földkábel.
Épületen belül 6db elektromos vízmelegítő lesz kiépítve.
Az épületen belül az elektromos csatlakozásokhoz védőcsövekben futnak az
elektromos vezetékek.
Szabványos védő nulla rendszer, valamint érintésvédelmi FI relé szerelését
tervezzük
30,25 kW névleges teljesítményű napelempark kerül elhelyezésre, földre
telepítve.
vízellátás:

vezetékes hálózatba bekötve.
Az ivóvíz minősége MSZ. 450-3: - 1991. magyar szabvány szerint hideg-meleg
vizes kialakítással biztosítandó.

tüzivíz:

A szükséges ivóvíz bekötési lehetősége biztosítva van. A szolgáltató tervezi
meg és a kivitelezést is ő végzi az építtető megrendelésére. Telekhatáron belül
vízóraaknába szerelt, NA25 KPE csővel kivitelezett függőleges falra
mechanikusan rögzített főelzáró és fogyasztásmérő óra kerül kiépítésre. A
szociális és technológiai vízellátás közüzemi hálózatról történik DK 90-es KPE
vezetékkel.
Az üzemben az üzemi technológiából adódóan víz felhasználás nem történik,
technológiai szennyvíz nem keletkezik.
A használati meleg vizet az épületben elhelyezett, elektromos vízmelegítő
berendezések állítja elő. A vízvezetékek előtétfalak mögött, aljzatban
többrétegű műanyag csövekből, falon kívül rézcsövekből lesznek szerelve. A
takart csatlakozások csak préstechnológiával készülnek. Takarás előtt a
rendszert nyomáspróbázni kell. Valamennyi vezetéket hőszigeteléssel kell
ellátni. Kert locsolására kertrészenként 1db kerti csapot építünk ki.
Vízigény 80l/nap – 20 fővel számolva
1600l/nap
A vezetékes vízhálózatról 650 l/perc tüzivíz igény biztosítható, amelyet
kiegészít az épület mellett elhelyezett tüzivíz tározó tó.

szennyvíz:

Egyedi szennyvíztisztító kislétesítmény kerül kialakításra, amely anerob
körülmények között szárított baktériumok segítségével tisztítja meg a
szennyvizet, amely ezt követően a megfelelő méretű szikkasztó mezőn kerül
elszikkasztásra.

fűtés:

A fűtési helyiségekben inverteres ( levegő-levegő ) hőszivattyú elven működő
berendezésekkel lesz megoldva. A vizes blokkokban padlóba épített
elektromos padlófűtés kerül kiépítésre.

szellőzés:

a helységek természetes szellőzéssel szellőztetve, a vizesblokkok, mosdók, ,
zuhanyzók, öltözők szellőzése szellőző berendezésekkel, zárt módon
megoldott, a pihenő teakonyhája szellőztetése helyi elszívással mesterséges
módon van megoldva.

csapadékvíz elvezetés:
A tetőfelületekről a csapadék függőleges ereszcsatornán keresztül jut
el, a talajba, ahol elszikkasztásra kerül, egy része a tűzoltó tóba kerül mechanikus szűrés után.

Rétegtervek
Lásd építész tervlapok (a-a, b-b, metszet, E-04, K-05, jelű tervlap)
Helyiséglista
földszint
előtér
folyosó
takarító szertár
Férfi wc 1
Férfi wc 2
Férfi wc 3
Férfi mosdó előtér
Férfi zuhany
Férfi öltöző
Pihenő
Labor
Közlekedő
Női öltöző
Női zuhany
Női wc 1
Női wc 2
Női mosdó előtér
Akadálymentes wc
Porta
Iroda 1
Iroda 2
Iroda 3
Szárító 1
Szárító 2
Szárító 3
Targonca géptároló
Hulladék tároló
Gyártótér 1
Gyártótér 2
Alapanyag fogadó
Géptér
Végtermék raktár

lapburkolat
lapburkolat
lapburkolat
lapburkolat
lapburkolat
lapburkolat
lapburkolat
lapburkolat
lapburkolat
lapburkolat
lapburkolat
lapburkolat
lapburkolat
lapburkolat
lapburkolat
lapburkolat
lapburkolat
lapburkolat
lapburkolat
laminált parketta
laminált parketta
laminált parketta
epoxi gyanta
epoxi gyanta
epoxi gyanta
epoxi gyanta
epoxi gyanta
epoxi gyanta
epoxi gyanta
epoxi gyanta
epoxi gyanta
epoxi gyanta

földszint összesen
ÉPÜLET ÖSSZES NETTÓ ALAPTERÜLETE

8,26 m2
9,89 m2
3,80 m2
1,35 m2
1,37 m2
1,48 m2
1,93 m2
4,48 m2
5,85 m2
22,92 m2
8,74 m2
8,91 m2
5,84 m2
4,48 m2
1,48 m2
1,48 m2
2,25 m2
4,12 m2
3,61 m2
35,77 m2
16,21 m2
26,49 m2
14,14 m2
15,86 m2
15,78 m2
10,74 m2
13,29 m2
52,76 m2
56,81 m2
123,23 m2
11,92 m2
86,21 m2
571,45 m2
571,45 m2

Parkolószám kimutatás:
OTÉK 4. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet alapján 10.-es pontja szerint
ipari csarnokhoz
ipari épület
Az összes parkolószám 13 db
(P1 – P13)

szükséges parkoló szám: 3 db

(lásd E-01 helyszínrajz)
Megfelel!

Építmény érték meghatározása:
322/2012. (XI.16.) Korm. Rend. szerint 3 sz. mellékletalapján:
2. Ipari rendeltetésre szolgáló épület, épületrész
ipari rendeltetésre szolgáló épület:
495 m2 x 490.000. Ft/m2

Az építmény számított értéke:

= 242.000.000 Ft

242.000.000 Ft

Zöldfelület meghatározása:

az ingatlanon meglévő gyep terület
m2
az ingatlanon tervezett természetes víz felület

25 588,13

a: összes zöld felület:
m2
b: telek területe:
m2
Z: tervezett zöldfelület mutató:

25 675,24

87,11 m2

27 743,00

Z = ( a / b ) x 100 =
Z = ( 25675,24/27743,0) x 100 = 92,55 %
Z = 92,01 % > 20,00 % (min zöldfelületi mutató)
megfelel!
Telek beépítettségének részletes számítása:
(az egész ingatlanra vetítve)
a: telek területe
b: bruttó beéptett alapterület

27743,0 m2
640,14 m2

B: tervezett beépítési %:
( b / a ) x 100 = B = ( (640,14 / 27743,0 ) x 100 = 23,07 %
B = 23,07 % ( max beépítési százalék, 40% = 11097,2 m2 )
megfelel!

Az érintett közműszolgáltatókkal történt egyeztetésre vonatkozó információk:
Gázvezeték hálózat

A telken gázbekötés nem készül.
Vízvezeték hálózat

A tervezett épület vízellátása a víz közműhálózathoz kapcsolódik, a közműterv szerint kialakítandó
vízóraaknába telepített fővízmérőn keresztül, közműterv szerint. A vízmérőaknától befelé földbe
fektetett PE vezetékek halad a kialakítandó gépészeti tér felé. A főelzáró az épületbe való belépést
követően a gépészeti térbe kerül elhelyezésre.

Szennyvízvezeték hálózat

A tervezett épület szennyvízét egyedi szennyvíztisztító kislétesítménybe vezetik, amely biológiai
úton megtisztítja a szennyvizet, ezt követően a víz a telken elszikkasztásra kerül.
Csapadékvíz

A tervezett épületnél a csapadékvíz elszikkasztásra kerül.
Elektromos

Elektromos hálózatba bekötés megoldható, áramigénylés az EON szolgáltatónál
megrendelésre került.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal történt egyeztetésre vonatkozó
információk:

•
•
•
•
•

megfelelő funkciójú és megközelítésű szociális blokk kerül kialakításra
a gyártóterekben és a gyógynövény feldolgozást érintő helyiségekben
kézmosók kerülnek felszerelésre
az épület szellőztetésre szánt ablakain rovarháló kerül elhelyezésre.
a függőleges és vízszintes illesztési hézagok tömítése Sika ipari hézagtömítő
pasztával történik
padlóburkolatként a gyártó térben epoxi gyanta burkolat kerül kialakításra

Akadálymentesítési tervfejezet:
Jogszabályi háttér, koncepcionális ismertetés
A tervezési feladat Kajdacs településen egy Gyógynövény feldolgozóüzem kialakítása. A tervezett
épület egyszintes, sík területen található. Az építés során a létesítményben részleges
akadálymentesítés valósul meg, a használók számára a legfontosabb funkciók akadálymentesen
elérhetőek lesznek. A tervezett épület ill. közszolgáltatás akadálymentesítésének meghatározása a
jelenlegi hatályos jogszabályok (2007. évi XXIII. törvény a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról, az 1997. évi LXXVIII.
számú törvény - Az épített környezet alakításáról és védelméről, módosítva az 1999. évi CXV.
Törvénnyel) és az OTÉK (253/1997. (XII.20.) számú kormányrendelet - Az országos településrendezési
és építési követelményekről, módosítva a 211/2012. (VII. 30.) kormányrendelettel) rendelkezései,
valamint a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű
hozzáférésének megteremtéséhez 2015” c. dokumentumban foglaltak alapján történt.
Épület megközelítése
A épület és a járda között szintkülönbség nincs, rámpa és előlépcső építése nem releváns.
Az épület északi és déli oldalán egy-egy akadálymentes parkolóhely kerül kialakításra.
Bejárati ajtó
A bejárat hangsúlyos, könnyen észrevehető, az oda vezető út egyértelmű. Az ajtó egyszárnyú, nyíló
szerkezet, a nyíló szárny előírt szabad áthaladási mérete (min. 90/195 cm) biztosított lesz Az ajtó max.
2 cm magas lekerekített küszöbbel készül, az átlátás biztosítása érdekében mélyen üvegezett, min. 30

cm-es max. 60 cm-es tömör lábazattal. Az ajtó az üvegfelületein, azok jelzésére információs jelzés lesz
feltüntetve, szemmagasságban (1,50 m) elhelyezve. A bejárati ajtó előtt a burkolatba burkolati
figyelmeztető sáv készül, mely felületi és színbeli eltérést mutat környezetével. Ez lehet gömbös
felületű burkolati elem vagy lábtörlő rács és szennyfogó szőnyeg is.
Belső közlekedő terek
Közlekedők:
Az épületben szűk közlekedők nem lesznek, az 1,20 méter minimális szélesség biztosított lesz.
Bútorok, berendezések a közlekedő sávokban nem lesznek elhelyezve. A közlekedő sávokban a belógó
akadályok nem kerülnek. A pozitív sarkok védelme élvédő profilok alkalmazásával lesz megoldva.
Padlóburkolat:
A belső közlekedő területek padlóburkolata egyszínű, minta nélküli, matt felületű, greslap burkolat
lesz

Akadálymentes WC
Az akadálymentes WC a közlekedőbe nyílik. A WC ajtó 90/195 cm szabad belméretű (100/210 cm
névleges méretű), küszöb nélküli lesz.
Berendezések:
A WC-csésze, 46-48 cm-es használati magassággal, beépített víztartállyal, hátsó kifolyással lesz
elhelyezve, konzolosan felerősítve a hátfalra. A kapaszkodók a fal felőli oldalon fix rögzítésű vízszintes
és függőleges szárúak, míg a megközelítés felőli oldalon lehajthatóak lesznek. A toalettpapír-tartó a
kapaszkodón lesz elhelyezve. A WC 70 cm mélységű lesz, előtte 1,35 cm szabad terület és a hozzáférés
biztosítva lesz szemből oldalról és átlósan. A mosdó 85 cm magasságban lesz elhelyezve. Maga a
mosdókagyló konkáv peremkialakítású és fix lesz. Egykaros keverő csaptelep lesz beépítve,
forrázásgátlóval ellátva. A bűzelzáró falba süllyesztett kivitelű, védőburkolattal. A mosdó melletti falon
lesz elhelyezve a folyékonyszappan adagoló és a kézszárító, 95-100 cm-es magasságban. A mosdó
fölött nagyméretű tükör lesz, elhelyezése 90180 cm között.

Környezetvédelmi tervfejezet

a., levegőtisztaság védelme:
Az épületben a fűtés és a gyártó üzemben folytatott technológia sem bocsájt ki szennyező anyagokat.
b-c., vízminőség-vízmennyiség védelme:
Víz:
vízellátás: közmű hálózatról biztosított
Szennyvíz:
elvezetés: egyedi szennyvíz tisztító kislétesítménybe kerül, ahol baktériumok segítségével megtisztul,
majd a területen elszikkasztásra kerül.
Csapadékvíz:

A tetőfelületről érkező csapadékvizet zárt tárolóban összegyűjtik, locsolásra hasznosítják. A környező
burkolat felületekről a csapadékvizet a telek zöldfelületeire vezetik, ahol elszikkad.
d., Hulladékgazdákodás:
Keletkező egyéb hulladékok: Veszélyes hulladék nem keletkezik.
EWC
Megnevezés
szám
Kommunális hulladék
vegyes
20.03.01. kommunális
hulladék

Munkafázis,
ahol keletkezik

Várható
mennyiség

Gyűjtés
módja

Szállító, átvevő

szociális blokk

kb. 1to/év

240l-es
műanyag
kukában

közszolgáltató

e.,Zajvédelem:
−
−

Az épületben alkalmazott gépek pontos meghatározása a használatba vételi engedélyben
lesznek foglalva.
100 méteren belül lakóépület nem található.

A tervezett épület megfelel a környezetvédelmi előírásoknak!

Kerttervre vonatkozó tervfejezet:

Telepített növények:
A gyógynövény-feldolgozó üzem körül kialakítandó látogatókat fogadó tanösvényt az alábbi
növényekkel telepítik:

tanösvény
állomás
sorszáma
0

pergólára futtatott

1

legismertebb
gyógynövényeink

2

vízi élőhelyhez kötődő
gyógynövények

3

kertek kísérő gyógynövényei

4

fásszárú gyógynövények

5

gyógyító gyomnövények

magyar név

latin név

Komló
Borostyán
Kamilla
Orvosi zsálya
Körömvirág
Csalán
Pongyola pitypang

Humulus
Hedera
Matricaria chamomilla
Salvia officinalis
Calendula
Urtica
Taraxacum officinale

Nád
Mezei Zsurló
Fekete Nadálytő
Békalencse
Kálmos
Közönséges cickafark
Nagy útifű
Pásztortáska
Orvosi veronika
Fehér fűz
Galagonya
Dió
Nyírfa
Apróbojtorján
Vérehulló fecskefű

Phragmites australis
Equisetum arvense
Symphytum officinale
Lemna
Acorus
Achillea millefolium
Plantago major
Capsella bursa-pastoris
Veronica officinalis
Salix alba
Crataegus
Juglans
Betula pendula
Agrimonia eupatoria
Chelidonium majus

6

különleges és erős hatású
gyógynövények

7

gyógyító fűszernövények

Máriatövis
Aranyvessző
Katángkóró
Őszi kikerics
Gilisztaűző varádics
Tavaszi kankalin
Mák
Puszpáng
Bazsaikom
Majoránna
Borsmenta
Kakukkfű
Kapor
Rozmaring
Petrezselyem

Silybum marianum
Solidago
Cichorium intybus
Colchicum autumnale
Tanacetum vulgare
Primula veris
Papaver
Buxus
Ocimum basilicum
Origanum majorana
Mentha × piperita
Thymus
Anethum graveolens L.
Rosmarinus officinalis
Petroselinum

Tervezett fa állomány telepítése:
(elhelyezést lásd E-11 Kertterv tervlapon)
3db

parkolók déli oldalára

Oszlopos Kínai nyár

Populus simonii

7 db

parkolók déli oldalára

Ezüst juhar

Acer saccharinum

7 db

bejárat kerítés köré sarkokra (nagyra
nő)
bejárat kerítés köré sarkokra (nagyra
nő)

Mezei szíl

Ulmus minor)

Nagylevelű hárs

Tilia platyphyllos

17 db

T e r v e z é s i

p r o g r a m

50. § (1)167 A tervezési program olyan szöveges dokumentum, amely tartalmazza az építménnyel
szemben előírt alapvető követelmények meghatározását, valamint a tervezési szerződés szerinti
építtetői elvárások mennyiségi és minőségi részletezését. A tervezési program az e rendeletben
előírt követelményeknél szigorúbbakat is megállapíthat.

(2)168 Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően építményt és annak részeit a rendeltetési
céljának megfelelően, és a helyszíni adottságok figyelembevételével kell megvalósítani úgy, hogy
az
a) ne akadályozza a szomszédos ingatlanok és építmények, önálló rendeltetési egységek
rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát,
b) méreteivel, elhelyezésével, építészeti kialakításával illeszkedjen a környezet és a környező
beépítés adottságaihoz,
c) ne korlátozza a szomszédos telkek beépítését,
d) ne károsítsa a szomszédos beépítést és annak építészeti jellegzetességeit,
e) tegye lehetővé az építészeti örökség és az építészeti értékek megóvását,
f)169 építmény elhelyezési módja, beépítési magassága, homlokzata, tetőzete és azok kialakítása
tegye lehetővé a településkép és a környezet előnyösebb kialakítását, a táj és településkép
értékeinek érvényesülését,
g) építészeti megoldásával járuljon hozzá a táj- és a településkép esztétikus alakításához.
(3)170 Az építménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint
a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság,
b) a tűzbiztonság,
c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem,
d) a biztonságos használat és akadálymentesség,
e) a zaj és rezgés elleni védelem,
f) az energiatakarékosság és hővédelem,
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint
h) a természeti erőforrások fenntartható használata
alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak.
(3a)171 Az alapvető követelmények kielégítését a vonatkozó magyar nemzeti szabvány
alkalmazásával vagy más, a követelmények legalább ezzel egyenértékű teljesítését biztosító
megoldással lehet teljesíteni. Építményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy - a tervezési
programban meghatározott típusú - megújuló energiaforrás berendezésének beépítési vagy
csatlakozási lehetősége az építmény szerkezetének jelentős mértékű megbontása nélkül
biztosított legyen.
1997. évi LXXVIII. törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv), 32. § (11) bekezdése
a tervezési programról:
32.§(1) Építészeti-műszaki tervezési tevékenységnek minősül az építmény, építményrész,
építményegyüttes megépítéséhez, bővítéséhez, felújításához, átalakításához, helyreállításához,
korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához, rendeltetésének megváltoztatásához
szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítése és kormányrendeletben foglaltak
szerinti ellenőrzése, továbbá a 33. § (4) bekezdés (A tervező – ha erre az építtetőtől megbízást
kapott – tervezői művezetést végezhet. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki
terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során
a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását.) szerinti tevékenység.
(11) Az építészeti-műszaki dokumentáció az építési tevékenység megvalósításához – pályázathoz,
tervpályázathoz, tervtanácshoz, engedélyezéshez, ajánlatkéréshez, építőipari kivitelezéshez,
állapotfelméréshez, állapot vagy megvalósítás dokumentálásához – szükséges tervezési
programot, terveket, dokumentumokat tartalmazza.
A tervezési programra, annak alkalmazására, és a tervdokumentáció készítésére vonatkozó
további alkalmazandó jogszabályok:

- 1997. évi LXXVIII. törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről
- Többször módosított 1959. IV. törvény, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről
- 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelettel módosított, 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az
építőipari kivitelezési tevékenységről
- 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági
ellenőrzésről
- 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről
- 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet, az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe
tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról
- 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
- 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet, az építésfelügyeleti tevékenységről
- 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról
- 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet, a településrendezési és az építészeti-műszaki
tervtanácsokról
- 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet, a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési,
valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól
- 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet, a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági
engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről, és az ellenőrökről
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, az országos településrendezési és építési
követelményekről
- 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet, az építési és bontási hulladék kezelésének
részletes szabályairól
- 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet, az építési termékek műszaki
követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és
felhasználásának részletes szabályairól
- 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet, a telekalakításról
- 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet, a területek biológiai aktivitásértékének számításáról
- 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet, az építési munkahelyeken és az építési
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
- 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
- 2012. évi CLVII. törvény, a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel
összefüggő egyes törvények módosításáról
- 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet, az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási,
és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
- 1996. évi LVIII. törvény, a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai
kamaráiról
- 11/1985. (VI. 22.) ÉVM–IpM–KM–MÉM–BkM rendelet, az egyes épületszerkezetek, és azok
létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről
- 2009. évi LXXVI. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól
- 1995. évi XXVIII. törvény, a nemzeti szabványosításról
- A Legfelső Bíróság Gf. IV. 30.308/1983. számú állásfoglalása, a minőségi árcsökkentésről
- 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet, az építésfelügyeleti bírságról
- 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet, az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
- egyéb vonatkozó jogszabályok

Hajdú István
okl. építészmérnök

É-03-0080
a Bács-Kiskun megyei Építész Kamara tagja

MÉK 03-0080

Kecskemét, 2018. július hó
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1. A tervezett épület bemutatása:
Az engedélyezési eljárással érintett ingatlanon zöldmezős beruházás során létesülő
üzemi épületben a mezőről beérkező gyógynövények feldolgozását, csomagolását
tervezik.
A beérkező nyers növényeket a szükséges mértékig tisztítják, válogatják, melegleveo
gős kamrákban a természet közeli módon lassan, alacsony 30- 35 C hőmérsékleten,
szárítják. A szárítást három külön- külön üzemeltethető kamrában végzik. A szárításhoz szükséges hőt elektromos fűtőberendezéssel állítják elő, ventilátoros levegőmozgatás biztosítja az egyenletes szárítást. A szárító kamrába a növényeket, vagy
függesztve állványokon, vagy polcos tárolóra helyezett tálcákon helyezik el.
A szárítást követően, az adott növénynek megfelelően, vagy egyből csomagolják,
vagy őrlik, aprítják, esetleg további válogatást követően csomagolják.
A növényeket az udvaron egy gázos üzemű targonca segítségével mozgatják, az épületen belül kézi erővel történik a termékek szállítása. A nagyobb mennyiségű kiszállítás során is a targonca pakolja fel az árút a végtermék raktárból a járművekre.
A tervezett épületben a tevékenység kiszolgálására egy minimális irodai, szociális
terület, és vizsgáló labor kerül kialakításra.

2. Az épületek kockázati osztályának meghatározása
A tervezett épület a gyógynövények feldolgozására csomagolására létesül, ipari épület. A tervezett tevékenység során szilárd éghető anyagokat kezelnek, és maximum
o
35 C hőmérsékleten dolgozzák fel azokat.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) 10. § (3) bekezdése alapján az épületet egy kockázati egységbe sorolom.
A kockázati egység kockázati osztályának meghatározása:
Az építmény, rendeltetési egységek jellemzői:

A tervezett
épület

A legfelső építményszint szintmagassága:
A legalsó építményszint szintmagassága:
A kockázati egység legnagyobb befogadó képességű helyiségének befogadó képessége:
A kockázati egységben tartózkodók
menekülési képessége:
Ipari épület:

Az építmény jellemzők
értékei:
+ 0,00 méter

Meghatározott kockázati osztály
NAK

+ 0,00 méter

NAK

Pihenő 16 fő jelenlétével
számolhatunk.

NAK

Önállóan menekülnek

NAK

Szilárd tűzveszélyes
anyagok feldolgozása
tárolása

AK

Az OTSZ 12. § (2) bekezdése alapján a tervezett gyógynövény feldolgozó üzemben
folytatni kívánt tevékenységet az OTSZ 10. § (3) bekezdése és az OTSZ 1. melléklet
1-4 táblázatai alapján az egy kockázati egységbe tartozó épület kockázati osztályát
AK osztályban határozom meg.
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Az OTSZ 12. § (4) bekezdését figyelembe véve a kockázati egység befogadó képessége nem éri el az 1500 főt, így nem kell az épület kockázati osztályát szigorúbb kockázati osztályba sorolni.
2

A tervezéssel érintett épület alacsony kockázati osztályba tartozik és 598,8 m alapterületű, így az 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdéséhez tartozó 1.
melléklet 4. táblázatának 16 sora alapján az épület építési engedélyezési eljárásában
a tűzvédelmi szakhatóságot be kell vonni szakhatóságként.

3. Tűzoltási felvonulási terület:
A tervezett épülethez az OTSZ 65. §-a alapján nem kell külön tűzoltási felvonulási
területet kialakítani, a telephelyen szállítmányozást végző teherautók fognak közlekedni, így az általuk használt utak a tűzoltógépjárművek nem rendszeres közlekedésére is alkalmasak lesznek.

4. Tűzszakaszok kialakítása, elhelyezkedésük:
2

A tervezett épület egy tűzszakaszt fog alkotni, a tűzszakasz alapterülete 598,8 m .
Az OTSZ 21. § (2) bekezdés c) pontja és az 5. melléklet 3. táblázata alapján alacsony
kockázati osztályba tartozó földszintes kialakítású ipari rendeltetésű tűzszakasz megengedett legnagyobb alapterülete beépített tűzjelző és oltóberendezés nélkül 10.000
2
m . Az épület magassága 5,78 méter, így a tervezett tűzszakasz nem lépi túl sem az
alapterületei, sem a térfogati határértéket.
4.1. Tűzgátló épületszerkezetek alkalmazása:
A tervezéssel érintett épület egy tűzszakaszt alkot. Az épületben nem kerül kialakításra olyan helyiség, illetve nem kívánnak olyan tevékenységet végezni, melyet tűzgátló
épületszerkezetekkel, vagy az OTSZ által nevesített tűzvédelmi teljesítményű épületszerkezetekkel kellene határolni.
2
Az épületben külön villamos kapcsoló helyiség, 100 m -t meghaladó tűzveszélyes
anyag tárolására szolgáló helyiség nem kerül kialakításra.
Az épület irodáiban, laborban VRF rendszerű hűtő- fűtő klímákkal lesz biztosítva a
fűtés, a szociális helyiségekben közvetlen elektromos fűtés kerül kiépítésre. Az üzemi
helyiségekben nem lesz fűtés kiépítve.
4.2. Tűztávolság:
A tervezéssel érintet épület AK osztályba tartozik, az ingatlanon nincs más meglévő
épület. Az OTSZ 18. § (1) bekezdés a) pontja és a 3. melléklet 1. táblázata alapján az
alacsony kockázati osztályba tartozó épülettel maximum 8,0 méteres tűztávolságot
kell tartani más épületek irányába. Az épület tervezett elhelyezésével biztosított a maximális 8,0 méteres tűztávolság.
4.3. Homlokzati és tetőszinti tűzterjedés elleni védelem:
A tervezett épület egy tűzszakaszként kerül kialakításra, mely földszintes épület. Az
OTSZ 24. § (2) bekezdése értelmében az épülettel kapcsolatban nincs homlokzati
tűzterjedés elleni védelemre vonatkozó követelmény.
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5. Az épületszerkezetek tűzvédelmi teljesítményének meghatározása:
A tervezett épület földszintes kialakítású, a Gyártótér 2. helyiség felett a tetőfödém
síkjából kiemelkedik egy függőleges és vízszintes térelhatároló szerkezetekkel határolt torony jellegű építmény rész, mely a helyiségbe telepítendő technológiának ad
helyet, külön szint nem alakul ki. Az épület rendeltetése ipari, így az építményszerkezeteknek az OTSZ 16. § (1) bekezdéséhez tartozó 2. melléklet 1. táblázat „D” oszlopában foglalt követelményeket kell kielégíteniük:

Szerkezet
csoport

Teherhordó
építményszerkezetek

Építményszerkezetek

Követelmény:
tűzvédelmi
osztály és
TH érték (perc)

Tényleges:
tűzvédelmi
osztály és
TH érték
(perc)

Tervezői
értékelés

Teherhordó falak és merevítéseik a pinceszint
kivételével:

D
REI 30

Nem létesül

-

Teherhordó pillérek és merevítéseik a pinceszint
kivételével: Vasbeton pillérváz, keretszerkezetek acél szélrács merevítéssel.
A gépészet miatt megemelt tetőszerkezet tartószerkezetének is D R30 tűzvédelmi teljesítmény követelménye van.
Pinceszinti teherhordó falak és merevítéseik:
Pinceszinti pillérek és merevítéseik:
Pinceszint feletti födém:
Emeletközi és padlásfödém: (irodai és szociális
blokk felett)
Tetőfödém tartószerkezete, merevítései, valamint tetőfödém 60kg/m2 felülettömeg felett:
Vasbeton főtartók, melyek statikailag együtt
dolgoznak a pillérekkel, így a főtartóknak és
a szélrácsoknak is legalább R 30 tűzállósági
határértékkel kell rendelkezniük*
Tetőfödém térelhatároló szerkezete (60kg/m2 ig): Rendszerként tanúsított magas bordás
acél trapézlemez + hőszigetelés + csapadékvíz
elleni szigetelés.**
Fedélszerkezet:
Épületen belüli és menekülési útvonalnak minősülő lépcsők és lépcsőpihenők tartószerkezete és
járófelületének alátámasztó szerkezetei:
Menekülési útvonalat képező szabadlépcső tartószerkezete:
Tűzgátló
alapszerTűzfal:
kezet
Tűzgátló válaszfal:

D
R 30

A2
REI 30
A2
R 30
A2
REI 30
-

D
REI 15

A szerkezeteket 30
perces tűzállóságra
Eurocode szabvány
alapján statikailag kell
méretezni.
Nem létesül

-

Nem létesül

-

Nem létesül

-

Nem létesül

-

A szerkezeteket 30
perces tűzállóságra
Eurocode szabvány
alapján statikailag kell
méretezni.

D
REI 15

B
REI 15

megfelel

D

Nem létesül

-

D
R 30

Nem létesül

-

A1

Nem létesül

-

A1
REI 120

Nem létesül

-

D
EI 15

Nem létesül

-
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Tűzgátló fal:
Tűzterjedés
gátlás építményszerkezetei

Tűzgátló födém:
Tűzterjedés elleni gát:
Tűzgátló
nyílászáró

Menekülési
útvonalon
alkalmazott
építményszerkezetek

Tűzfalban:
Tűzgátló falban:

Felvonó aknaajtó:
Tűzgátló réskitöltő réslezáró szerkeTűzzet: Gépészeti átvezetéseknél paszgátló
ták, kittek. (a termék megválasztásálezánál figyelembe kell venni az áttört
rás
szerkezet anyagát, és a keletkezett
szabad nyílás méretét)
Tűzgátló lineáris hézagtömítések:
paszták, kittek. (a termék megválasztásánál figyelembe kell venni a csatlakozó szerkezet anyagát)
Tűzgátló záróelem:
Falburkolat:
Padlóburkolat:
Álmennyezet, mennyezetburkolat:
Álpadló:
Hő és hangszigetelés burkolat nélkül, vagy burkolat mögött:

A2
(R)EI 30
A2
REI 30
A2
A2
EI2 90-c
D
EI2 30-c
szabvány

Nem létesül

-

Nem létesül

-

Nem létesül

-

Nem létesül

-

Nem létesül

-

Nem létesül

-

EI 30

EI 30

megfelel

EI 30

EI 30

megfelel

EI 30
D s1, d0
Dfl s1
D s1, d0
D
EI 15

Nem létesül
Nem létesül
Nem létesül
Nem létesül

-

Nem létesül

-

B s1, d0

Nem létesül

-

* amennyiben a tetőfödém térelhatároló szerkezet tartására, gyámolítására külön acél
tartókat, fióktartókat, esetleg szelemeneket kell beépíteni, úgy meg kell vizsgálni,
hogy ezen tartószerkezetek szolgálják-e a pillérváz merevítését. Amennyiben csak a
térelhatároló szerkezet tartását szolgálják, úgy R15 tűzállóságra kell azokat méretezni. Ha ezen tartók az épület merevítésében is részt vesznek, úgy R30 tűzállóságra kell
azokat méretezni.
** az építési engedélyezési tervdokumentáció készítése során még nincs eldöntve,
hogy melyik gyártó födémrendszere kerül beépítésre. A födémrendszer kiválasztásánál figyelembe kell venni a fenti táblázatban foglalt tűzvédelmi teljesítmény követelményt, és csak olyan rendszert szabad beépíteni, amely tűzvédelmi osztálya és tűzállósági határértéke kielégíti a fenti követelményeket. A födémrendszer kiválazstásánál
további szempontként a kialakuló fesztávolságokat és a födémre kerülő szerkezetek
tömegét is figyelembe kell venni.
- áthidalók: a létesítendő épületben acél kiváltók kerülnek beépítésre, melyek R 30
tűzvédelmi teljesítményre Eurocode szabvány alapján statikailag kell méretezni.
- az acélszerkezetek tűzvédelmét statikai számítások alapján meghatározott tűzvédő
burkolatokkal, tűzgátló festékekkel lehet biztosítani.
- statikus számítások során meg kell határozni az egyes acél szerkezetek keresztmetszeti tényezőjét, illetve a kritikus hőmérsékletüket.
- az épület előtt kialakítandó előtetők az épülethez csatlakoznak. Amennyiben statikaiUrbán Vince tűzvédelmi tervező 6031 Szentkirály, Rákóczi utca 66.
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lag igazolható, hogy az előtetők tartó és felső fedésének tönkremenetele nem vonja
maga után a tartószerkezet károsodását, úgy ez előtetők tartó és felső fedésére tűzvédelmi követelmény nem vonatkozik. Amennyiben ez statikailag nem igazolható, úgy
az előtetők tartószerkezeteire és felső fedésére ugyan azok a követelmények vonatkoznak, mint az épület tartó pilléreire, tetőfödém tartószerkezeteire és tetőfödém térelhatároló szerkezeteire.
- az acélszerkezetek tűzgátló festését, a tűzvédő burkolatok, a tűzgátló tömítések kivitelezését, beépítését, csak érvényes, a szakterületre vonatkozó tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezheti.
Felhívom a figyelmet, hogy a 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet alapján építési
termék az építménybe akkor építhető be, ha a termék teljesítményét teljesítménynyilatkozattal igazolni tudják.

6. Rendeltetéssel összefüggő létesítési követelmények
A tervezett épületben folytatni kívánt tevékenység során robbanásveszélyes anyagokat nem kell felhasználni, illetve nem alakul ki olyan helyiség, amely tömegtartózkodásra lenne alkalmas, így az OTSZ 50.§-a alapján a rendeltetéssel összefüggő külön
tűzvédelmi követelmény nincs.

7. Kiürítési számítás:
A tervezett épület kiürítése során a bent tartózkodó személyek biztonságos térbe (az
épületen kívüli külső tér), fognak menekülni, nem tervezzük átmeneti védett térbe történő menekítésüket.
Az ellenőrzés az OTSZ 52- 53. § előírásainak megfelelően az épület geometriai adatai alapján ellenőrizzük.
Az OTSZ 52. § (2) bekezdéshez tartozó 7. melléklet 1. táblázata alapján: Az alacsony
kockázati osztályba tartozó kockázati egységből a biztonságos tér elérési távolsága
maximum 45 méter lehet.
Az OTSZ 53. § (1) bekezdéshez tartozó 7. melléklet 3. táblázata alapján: A menekülési útvonalon beépített ajtók legkisebb szabad szélessége 50 fő alatt 0,9 méter legyen. A tervezett épületben nem alakulnak ki menekülési útvonalak, így nem szükséges az ajtó szélességeket vizsgálni.
Az ellenőrzés során a legkedvezőtlenebb helyeket vizsgáljuk:
2
1. A 71,047 m alapterületű gyártótérből az alapanyag fogadón keresztül a szabadba 30,18 métert kell megtenni.
2
2. Az 52,756 m alapterületű gyártótérből az alapanyag fogadón keresztül a szabadba 21,83 métert kell megtenni.
3. A pihenőből a közlekedőn keresztül a szabadba 19,15 métert kell megtenni.
Az épület geometriai adatai alapján, a biztonságos teret a megengedett 45 méteren
belül el lehet érni, így az épület a kiürítés első szakaszában kiüríthető.
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A geometriai adatokat figyelembe véve a szabadba vezető ajtók szabad nyílásszélessége kielégíti a minimális 0,9 méteres követelményt.
FÖLDSZINTI ALAPRAJZ

21,83 méter

19,15 méter

30,18 méter

23,68 méter

8. Oltóvíz biztosítása:
A tervezéssel érintett telephelyen a most tervezett épület alkotja a mértékadó tűzsza2
kaszt 598,8 m alapterülettel az OTSZ 72. § (1) és (3) bekezdései és a 8. melléklet 1.
2
táblázata alapján az 500- 800 m közötti alapterületű, és alacsony kockázati osztályba
tartozó tűzszakasz védelmére 1500 liter / perc intenzitású oltóvizet kell biztosítani legalább 1 órán keresztül.
A tervezéssel érintett ingatlanon van vezetékes közüzemi vízellátás, az előzetes számítás alapján a kiépített közüzemi rendszerből maximum 600 liter / perc intenzitású
vízmennyiség vehető ki.
A közüzemi vízhálózatra legalább 1db földfeletti tűzcsapot kell telepíteni. A tűzcsapot
úgy kell elhelyezni, hogy a megközelítési útvonalon mérve 100 méteren belül legyen a
tervezett épülethez.
Az OTSZ értelmében a tervezett épülettől a megközelítési útvonalon mérve 100 méteren belül kiépített földfeletti tűzcsap teljesítményét az épület használatbavétele során
6 hónapnál nem régebbi vízhozam méréssel kell igazolni.
A közüzemi vízhálózat nem tudja biztosítani a szükséges 1500 liter / perc intenzitású
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oltóvizet, ezért a tervezéssel érintett telephelyen oltóvíz tározót kell kialakítani.
Az oltóvíz tározót, úgy kell méretezni, hogy a fennmaradó oltóvíz intenzitást legalább
60 percen keresztül az oltóvíz tározóbók kell biztosítani. Amennyiben a teljes víz3
mennyiséget a tározóból biztosítjuk, úgy 1,5 x 60 = 90 m térfogatúnak kell lennie a
tározónak.
3
A létesítendő oltóvíz tározó legalább 30 m térfogatú legyen, mely a megközelítési
útvonalon mérve nem lehet távolabb a tervezett épülettől, mint 200 méter.
Az új tározó szívócsonkját úgy kell kialakítani, hogy a szükséges oltóvíz bármikor kivehető legyen belőle. A tározón kialakítandó szívócsonkot a tűzoltó gépjárművek a
telephelyi úthálózaton keresztül bármikor akadálytalanul meg tudják közelíteni. Az
3
oltóvíz biztonságos kivétele érdekében minden megkezdett 100 m -hez, egy darab,
NA 100-as szívócsövet kell kiépíteni, melyek alsó végére szívókosarat, felső vízszintes a talajtól 0,8 méterre lévő végére „A” jelű storcz kapcsot és kupakkapcsot kell szerelni. Az oltóvíz tározót az épület használatbavétele előtt felül kell vizsgáltatni és az
oltóvízforrás nyilvántartásba be kell jegyezni.
Célszerű az oltóvíz tározót úgy elhelyezni, és a nagyságát úgy tervezni, hogy a telephely később építendő épületek védelmére is figyelembe vehető legyen.
3
Amennyiben 100 m -nél nagyobb oltóvíz tározó kerül kialakításra, úgy a szívó csonkoknak legalább 5 méterre kell egymástól lenniük.
Az oltóvíz tározó elhelyezésével, kialakításával kapcsolatban a kivitelezés megkezdése előtt a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetni szükséges.
A meglévő közüzemi rendszerről biztosítható oltóvíz mennyiségéről az építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 5. melléklet VI. fejezetének 2018. január 1-től hatályos módosítása értelmében nem szükséges a tervdokumentációhoz közműszolgáltatói nyilatkozatot mellékelni.

9. Fali tűzcsap kiépítése:
A tervezéssel érintett épület AK osztályba tartozik mely alapterülete alatta marad az
2
1000 m értéknek, így az OTSZ 79. § (1) bekezdése értelmében nem kell fali tűzcsapot kiépíteni, az épületben.

10. Hő- és füstelvezetés:
2

A tervezett épületben nem alakul ki 1200 m - nél nagyobb alapterületű helyiség, illetve menekülési útvonal, így az OTSZ 88. § (1) bekezdése alapján nem szükséges hőés füstelvezető rendszert kiépíteni.

11. Gépészet:
11.1 Fűtés:
Az épület irodáiban, laborban VRF rendszerű hűtő- fűtő klímákkal lesz biztosítva a
fűtés, a szociális helyiségekben közvetlen elektromos fűtés kerül kiépítésre. Az üzemi
helyiségekben nem lesz fűtés kiépítve.
Urbán Vince tűzvédelmi tervező 6031 Szentkirály, Rákóczi utca 66.
Tel.: 30/285-0056 E-mail: uvince@t-online.hu
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11.2 Az épület elektromos rendszere:
A tervezett épületek elektromos szereléseit az MSZ HD 60364 szabványsorozatnak
megfelelően kell elvégezni. Az elektromos rendszer használatbavétele előtt annak
első ellenőrzését el kell végeztetni az MSZ HD 60364-6 szabvány alapján.
Az épület főbejáratánál biztonsági jellel jelölni kell az épület villamos betáplálásának
lekapcsolási helyét.
Az épületben külön villamos kapcsoló helyiség nem kerül kialakításra.
Az OTSZ 146. § (1) bekezdése alapján biztonsági világítás kiépítése nem szükséges
a tervezett épületben a szabadba vezető ajtók felett elektromos üzemű menekülési
útirányt jelző rendszert kell kiépíteni.
Az engedélyezési eljárás tárgyát képező épülettől függetlenül, az épület ÉNy-i homlokzata előtti szabadterületen napelem park kerül kialakításra. A napelemes rendszer
kiépítése során az alábbiakat be kell tartani:
A napelemek leválasztását a napelemek mellett kell kialakítani. Amennyiben a leválasztó kapcsoló nem a napelemek mellett kerül elhelyezésre, úgy az épület külső
homlokzatán maximum 5,0 méter hosszon lehet vezetni a feszültség alatt maradó
vezetéket, melyet legalább 30 perc tűzállóságú víznek ellenálló és nem vezetőképes
tűzgátló burkolattal / védelemmel kell ellátni.
A leválasztó kapcsoló az épület elektromos tűzvédelmi főkapcsolójának lekapcsolásakor automatikusan válassza le a rendszerről a napelemeket. A tűzvédelmi főkapcsoló és a napelemek leválasztó kapcsolója között legalább 90 per tűzállóságú kábelt
kell kiépíteni, hogy a napelemek leválasztása épület tűz esetén is biztosított legyen. A
napelemek szakaszoló kapcsolóit úgy kell beépíteni, hogy a DC oldalon a napelemek
feszültség szintje a veszélyes érintési feszültség értéke alá csökkenjen.
A főkapcsolónál és a szakaszoló kapcsolóknál, valamint az épület bejáratainál
figyelmeztető táblát kell elhelyezni arra vonatkozóan, hogy az épületben többirányú betáplálás van kiépítve, illetve, hogy a területen napelemes rendszer működik.
11.3 Az épület villámvédelmi besorolása:
Az OTSZ 139. § (2) bekezdése, valamint a 141. § és a 142. §-ok értelmében a tervezéssel érintett épület villámvédelmi kockázatelemzését el kell végezni a vonatkozó
műszaki követelményeknek megfelelően. Amennyiben a kockázat elemzés alapján az
-5
egy évre vetített kockázat az emberi élet elvesztésére vonatkozóan kisebb, mint 10 ,
úgy az épület villámvédelmi berendezés kialakítása nélkül is megfelel a villámcsapások hatásaival szemben, ellenkező esetben villámvédelmi berendezést kell létesíteni.
Amennyiben az épület védelmére szükséges a villámvédelmi berendezés kiépítése,
úgy a villámvédelmi berendezést csak kiviteli tervdokumentáció alapján lehet létesíteni.
Villámvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérnök Kamara tervezői névjegyzékében szereplő, a villámvédelem területén kiemelkedő gyakorlott villamos tervező jogosult.
A villámvédelmi berendezés létesítése során a később eltakarásra kerülő részek eltakarás előtt a részleges felülvizsgálatot és a létesítést követően az átadás előtt az első
felülvizsgálatot el kell végezni.
Urbán Vince tűzvédelmi tervező 6031 Szentkirály, Rákóczi utca 66.
Tel.: 30/285-0056 E-mail: uvince@t-online.hu
9

7051 Kajdacs, belterület 532 hrsz-ú ingatlanon létesítendő gyógynövény feldolgozó üzem építési engedélyezési tervdokumentáció tűzvédelmi fejezete

12. Tűzjelzés, beépített tűzvédelmi berendezések:
Az OTSZ 154. § (1) bekezdéséhez tartozó 14. melléklet (1) bekezdése alapján a tervezéssel érintett épület védelmére nem szükséges beépített tűzjelző berendezést létesíteni.

13. Tűzoltósági kulcsszéf, tűzoltósági beavatkozási központ, rádió erősítő:
Az OTSZ 83- 84.§-i nem írják elő a tervezett épületek esetében sem tűzoltósági kulcsszéf, sem a Tűzoltósági beavatkozási központ kiépítését. A rádió erősítő szükségességét az épület használatbavételi engedélyezési eljárása előtt vizsgálni kell, és
amennyiben az épület épületszerkezetei, és kialakítása nem teszi lehetővé a tűzoltásban, kárelhárításban résztvevő szervek rádióforgalmazását, úgy a kézi rádiók
számára az üzemszerű állapotot biztosító berendezést kell telepíteni.

14. Alkalmazott technológia tűzvédelme:
A rendelkezésemre bocsátott információk szerint a tervezett technológiába robbanásveszélyes készülék- gép, berendezés nem kerül telepítésre. Robbanásveszélyes
anyagot nem álítanak, elő, nem használnak fel, nem dolgoznak fel és nem is tárolnak.
Amennyiben a technológia változik, úgy az épületet az új technológiának megfelelően
kell kialakítani.

15. Tűzterhelés és létesítményi tűzoltóság:
A 239/2011. (XI.18.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében
vizsgálni kell az épület számított tűzterhelését annak érdekében, hogy az épület
használatbavételi engedélyezési eljárásáig létre kell-e hozni a telephelyen létesítményi tűzoltóságot. A Kormányrendelet 18. § (1) bekezdése és a hozzá tartozó 2. melléklet alapján létesítményi tűzoltóságot (a tűzszakaszok tűzterhelésének függvényé2
ben csak) az 1000 m -t meghaladó alapterületű tűzszakaszok védelmére kell létre2
hozni. A tervezéssel érintett épület 1000 m alatti alapterületű tűzszakaszt alakot, így
a tervezett épület használata során tűzterhelési korlát nélkül lehet hasznosítani a tűzszakaszt.
Szentkirály, 2018. június 20.

.

Urbán Vince
tűzvédelmi üzemmérnök
tűzvédelmi tervező
TUÉ.: 03-0908

Urbán Vince tűzvédelmi tervező 6031 Szentkirály, Rákóczi utca 66.
Tel.: 30/285-0056 E-mail: uvince@t-online.hu
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Általános leírás
Az építésre kerülő gyógynövény-feldolgozó Kajdacs, Sport utca Hrsz.: 532 szám alatt van.
Az építtető Kajdacs Községi Önkormányzata. A területen jelenleg nincs épület.
Az terület rendelkezik víz- és gáz csatlakozással. A csatorna hálózat az utcában nincs
kialakítva, a keletkezett szennyvíz egy biológiai szennyvíztisztítóban lesz gyűjtve.
A csapadék elvezetés szikkasztással lesz megoldva. Gázellátással és fűtéssel az épület nem
érintett.

2.

Vízellátás - csatornázás

2.1 Vízellátás
Az épület napi vízfogyasztásának adatait a 2/1991.(I. 14.) K:HVM és a 19/2002 (V.8.) OM
rendeletben szereplő fajlagos adatok alapján határozzuk meg. A számítás során figyelembe
vett értékek:
a) szociális víz:
50-70 1/fő /nap
b) takarításhoz:
2-3 1/m2
Az épület becsült ivóvíz igénye:

0,078 m3/h

A vízfogyasztás 10 felnőtt számára van tervezve. Az épület vízellátása a községi
vízhálózatról lesz biztosítva. A gyógynövény-feldolgozó üzem víz csatlakozási pontjának
helyét kivitelezéskor ellenőrizni kell.
Az épületben a vízhálózat a víz vételi helyeket látja el (WC-k, mosdók, zuhanyzók,
mosogatók). A WC-k csatlakozási pontjai kivételével valamennyi berendezési tárgy meleg
vizet is kap.
A meleg víz előállítása a közelálló vizesblokkonként 1-1db Ariston Velis VLS100 100L-es
elektromos vízmelegítővel biztosítja. A mosogató és a labor meleg vizét 1-1db Hajdu ZA10 típusú vízmelegítővel biztosítjuk. Az így kialakított rendszerhez nincs szükség kiterjedt
meleg víz hálózatra, így cirkulációs hálózat kialakítására sincs szükség.
A gyógynövény-feldolgozó üzem belső vízhálózatának nyomását úgy kell beállítani, hogy a
legkedvezőtlenebb helyzetben lévő csapolónál is rendelkezésre álljon a minimális (0,5 bar)
kifolyási nyomás. A hideg- és meleg vízvezetékek falban és aljzatban vezetve jutnak el a
csapolókig.
A vízvezeték anyaga HakaGerodur alubetétes 5 rétegű műanyagcső prés fittinges
idomokkal. Minden berendezési tárgy csapolója elé tartalékelzárót kell beépíteni.
A meleg vizes vezetékeket Tubolit DG hőszigeteléssel, a hideg vizet gégecsőben kell
szerelni.
A vízvezeték hálózatot csak sikeres nyomáspróba, majd az azt követő fertőtlenítés után
lehet üzembe helyezni.

Bozorádi Emánuel
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Csatornázás
A keletkezett napi szennyvízmennyiségek részben a vízfelhasználási adatok, részben pedig
gyakorlati adatok alapján határozhatók meg.
Az épület becsült szennyvíz terhelése: 0,078 m3/h.
A keletkezett szennyvíz egy biológiai szennyvíztisztítóban lesz gyűjtve. A műtárgy
megtervezésével a megrendelőnek egy ilyen tervezési jogosultsággal rendelkező mérnököt
kell megbíznia. A betervezésre kerülő műtárgy FLEXIPAK szennyvíz előtisztító rendszer,
ami az így előtisztított szennyvíz altalaj öntözésére, szikkasztására alkalmas.
A berendezési tárgyaktól a szennyvizet ág- és alapcsatornákon keresztül vezetjük ki az
épületből. Az alapcsatornát szellőzővezetékkel kell ellátni, ami végére HL légbeszívót kell
beépíteni. A szellőzővezeték elengedhetetlen a szennyvízcsatorna megfelelő működéséhez.
Az épület szennyvize gravitációsan jut ki az épületből.
Az épületen belüli csatornahálózat PVC, épületen kívül KG-PVC anyagú. A szennyvíz
vezetékek lejtése alapvetően 1%, ágvezetékek esetén maximum 2% a megengedett.

3.

Fűtés
A kialakítandó épület téli hőellátását az építető klímákkal kívánja megoldani. A
vizesblokkok téli fagytalanítását a megrendelő elektromos fűtőpanelokkal kívánja
megoldani.

4.

Klimatizálás
Az épület hűtését, fűtését split klímákkal biztosítjuk. A beltéri berendezésnél keletkező
kondenzvizet a mosogató szifonokon és HL-138 klímaszifonokon keresztül vezetjük el. A
cseppvíz vezeték anyaga Pannon KM nyomócső Ø20-as méretben. Kivitelezéskor figyelni
kell a beltéri egységnél kialakítandó légző vezetékekre!
A kültéri egységek helyét a homlokzaton kivitelezéskor a megrendelővel egyeztetni kell! A
beltéri egységek helyét és magasságát kivitelezéskor a megrendelővel egyeztetni kell!
A készülékek csővezetéke klímatizálásban használt vegytiszta rézcső, Armaflex AC
szigeteléssel. Az oldalfali készülékek elektromos megtáplálását a kültéri egységeknél kell
megoldani. A megtáplálás a villamos kivitelező feladata.

5.

Szellőzés
A tervezett vizesblokkok szellőztetését ventilátoros elszívóval kell biztosítani. Az elszívott
levegőt a padlástérben egyesítve a tetőn kívülre kell kibocsátani. A szellőző légcsatorna
anyaga spirálkorcolt merev lemezcső horganyzott acéllemezből kell hogy legyen, amit a
páralecsapódás elkerülése miatt szigetelni kell!
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Gázellátás
A gyógynövény-feldolgozó üzem gázellátással nem érintettek. Az építető az épületet
elektromos úton kívánja fűteni.

Bozorádi Emánuel
tervező
G-T/03-0653/2022
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Tervezői nyilatkozat

Alulírott 7051Kajdacs, Sport utca Hrsz.: 532 alatti gyógynövény-feldolgozó üzem víz, lefolyó,
fűtés és gázellátás épületgépész tervezője kijelentem, hogy a műszaki tervdokumentáció készítése
során az adottságok függvényében figyelembe vettem:
Szabványok
EN - 12056 Épületek csatornázása
MSZ 04-132/1991 épületek vízellátása
MSZ 04-804/1-1989 épületgépészeti csővezetékek
MSZ 04-134/1991 épületek csatornázása
MSZ EN ISO 21003-3:2008 Többrétegű csövekből álló csővezetékrendszerek épületeken
belüli meleg és hideg vizes berendezésekhez. 3. rész: Csőidomok (ISO 21003-3:2008)
MSZ EN 14336:2005 Épületek fűtési rendszerei. Vízfűtéses rendszerek létesítése és üzembe
helyezése
előírásait és rendelkezéseit. Ezek alapján kijelentem, hogy a kiviteli tervek az általános érvényű
vonatkozó előírásoknak, szabványoknak, szabályzatoknak megfelelnek.
Kecskemét, 2018. Július hó

Bozorádi Emánuel
tervező
G-T/03-0653/2022
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Épületek

1

Gyógynövény-feldolgozó
Téli hőveszteség:

40.8 kW

Szerkezet jellege: könnyű (mt <= 400 kg/m2)
Szennyezettségi zóna:
tiszta, vidéki
Hőterhelés maximum 15 órakor:
12.1 kW

Helyiségek alapján számolva:
Tájolás:

Energetikai számítás
Fűtött térfogatot határoló felület:
Számított fajlagos veszteség:

Használat jellege:
Fűtött épület(rész) térfogat:
Megengedett fajlagos veszteség:

1699.8 m2
0.126 W/m3K

145 kg/m2
47°
szakaszos
2987.7 m3
0.233 W/m3K

Az épület(rész) az energetikai számítás alapján MEGFELELŐ.

Helyiségek:
Helyiség
neve
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Funkciója
Iroda I
Iroda II
iroda III
Közlekedő
Akm. WC
Előtér
Mosdó e.tér I
Női WC I
Női WC II
Női zuhany
Női fekete ölt
Folyosó
Porta
Ffi Wc I
Ffi Wc II
Ffi Wc III
Mosdó e.tér II
Férfi zuhany
Férfi fekete öl
Pihenő
Labor
Szárító I
Szárító II
Szárító III
Targonca

Épületrész
neve
Irodarész
Irodarész
Irodarész
Irodarész
Irodarész
Irodarész
Irodarész
Irodarész
Irodarész
Irodarész
Irodarész
Irodarész
Irodarész
Irodarész
Irodarész
Irodarész
Irodarész
Irodarész
Irodarész
Irodarész
Irodarész
Üzemrész
Üzemrész
Üzemrész
Üzemrész

A
[m2]
37,81
20,67
26,98
8,85
4,2
8,77
2,25
1,48
1,48
4,48
5,84
9,62
4,87
1,37
1,48
1,89
1,93
4,48
5,85
22,92
8,74
16,11
16,4
16,24
11,25

V
tt
[m3] [°C]
102,09
21
55,809
21
72,846
21
23,895
21
11,34
21
23,679
21
6,075
21
3,996
21
3,996
21
12,096
24
15,768
21
25,974
21
13,149
21
3,699
21
3,996
21
5,103
21
5,211
21
12,096
24
15,795
21
61,884
21
23,598
21
96,66
18
98,4
18
97,44
18
67,5
18

Qt
qt
qt
Qmt
[W] [W/m2 [W/m3 [W]
2219
58,7 21,7 2219
968
46,8 17,3
968
1183
43,8 16,2 1183
435
49,2 18,2
435
124
29,5 10,9
124
684
78,0 28,9
684
66
29,3 10,9
66
44
29,7 11,0
44
44
29,7 11,0
44
195
43,5 16,1
195
173
29,6 11,0
173
284
29,5 10,9
284
378
77,6 28,7
378
43
31,4 11,6
43
47
31,8 11,8
47
56
29,6 11,0
56
57
29,5 10,9
57
195
43,5 16,1
195
182
31,1 11,5
182
739
32,2 11,9
739
267
30,5 11,3
267
1702 105,6 17,6 1702
1167
71,2 11,9 1167
1183
72,8 12,1 1183
1092
97,1 16,2 1092

tny
[°C]
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Qny
qny
qny Q
[W] [W/m2 [W/m3 [
967
52,3 19,4
559
56,4 20,9
564
43,2 16,0
19
7,3
2,7
5
2,6
1,0
220
67,8 25,1
3
2,7
1,0
2
2,7
1,0
2
2,7
1,0
5
2,7
1,0
7
2,6
1,0
12
2,6
1,0
209 110,5 40,9
2
2,9
1,1
2
2,7
1,0
2
2,6
1,0
2
2,6
1,0
5
2,7
1,0
7
2,6
0,9
27
2,6
1,0
10
2,6
1,0
138
10,6
1,8
94
7,1
1,2
93
7,1
1,2
102
18,8
3,1
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Épületek

Helyiség
neve
26
27
28
29
30

2

Funkciója

Épületrész
neve
Hulladéktárol Üzemrész
Alapanyag fo Üzemrész
Gyártótér I
Üzemrész
Gyártótér II Üzemrész
Végtermék ra Üzemrész

A
[m2]
13,84
127,85
52,76
71,05
88,77

V
tt
Qt
qt
qt
Qmt
[m3] [°C] [W] [W/m2 [W/m3 [W]
83,04
18 1161
83,9 14,0 1161
767,1
18 10277
80,4 13,4 10277
316,56
18 3442
65,2 10,9 3442
426,3
18 5063
71,3 11,9 5063
532,62
18 7283
82,0 13,7 7283

Határoló szerkezetek:
Szerkezet megnevezés

tájolás Hajlásszög
U
U*
[°]
[W/m2K] [W/m2K]
KINGSPAN KS1000 AWPÉK
függőleges
0,18
0,18
Ablak
ÉK
függőleges
1
1
Bejárati ajtó
ÉK
függőleges
1
1
Garázsajtó
ÉK
függőleges
1,5
1,5
KINGSPAN KS1000 AWPDK
függőleges
0,18
0,18
Ablak
DK
függőleges
1
1
Bejárati ajtó
DK
függőleges
1
1
Garázsajtó
DK
függőleges
1,5
1,5
KINGSPAN KS1000 AWP- DNY függőleges
0,18
0,18
Ablak
DNY függőleges
1
1
KINGSPAN KS1000 AWP- ÉNY függőleges
0,18
0,18
Bejárati ajtó
ÉNY függőleges
1
1
Garázsajtó
ÉNY függőleges
1,5
1,5
Iroda mennyezet
vízszintes
0,088
0,088
KINGSPAN KS1000 XN-10
vízszintes
0,17
0,17
Tetőablak
vízszintes
2,2
2,2
Talajon levő padló
-

A
Ψ
[m2] [W/mK]
96,5
7,7
6,0
5,0
61,3
11,5
3,0
9,6
154,6
11,1
120,6
3,0
9,6
186,0
409,7
4,6
600,2
1,45

L
[m]
98,4

tny
[°C]
25
25
25
25
25

Qny
qny
qny Q
[W] [W/m2 [W/m3 [
93
10,0
1,7
3242
27,2
4,5
2898
58,6
9,8
1945
27,8
4,6
861
12,6
2,1

AU*+L
[W/K]
17,372
7,68
6
7,5
11,03
11,52
3
14,4
27,819
11,05
21,708
3
14,4
16,364
69,651
10,032
142,68

Aü
[m2]
6,9
10,4
9,9
4,6
-

Irodarész, része a Gyógynövény-feldolgozó épületnek
Téli hőveszteség:

8.4 kW

Szerkezet jellege: könnyű (mt <= 400 kg/m2)
Szennyezettségi zóna:
tiszta, vidéki
Hőterhelés maximum 9 órakor:
5.1 kW

Helyiségek alapján számolva:
Tájolás:

Energetikai számítás
Fűtött térfogatot határoló felület:
Számított fajlagos veszteség:

Használat jellege:
Fűtött épület(rész) térfogat:
Megengedett fajlagos veszteség:

446.4 m2
0.159 W/m3K

158 kg/m2
47°
szakaszos
502.1 m3
0.233 W/m3K

Az épület(rész) az energetikai számítás alapján MEGFELELŐ.

2018.08.03.
WinWatt sirály 8.00 (2018. 6. 28.) Copyright © Bausoft Pécsvárad Kft.

http://www.bausoft.hu

Qsd
[W]
162
244
234
107
-

Qs
[kW

6

9

8

3

Épületek

Helyiségek:
Helyiség
neve
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

3

Funkciója

Épületrész
neve

Iroda I
Iroda II
iroda III
Közlekedő
Akm. WC
Előtér
Mosdó e.tér I
Női WC I
Női WC II
Női zuhany
Női fekete ölt
Folyosó
Porta
Ffi Wc I
Ffi Wc II
Ffi Wc III
Mosdó e.tér II
Férfi zuhany
Férfi fekete öl
Pihenő
Labor

Határoló szerkezetek:
Szerkezet megnevezés
KINGSPAN KS1000 AWPAblak
Bejárati ajtó
KINGSPAN KS1000 AWPAblak
Bejárati ajtó
Iroda mennyezet
Talajon levő padló

A
[m2]
37,81
20,67
26,98
8,85
4,2
8,77
2,25
1,48
1,48
4,48
5,84
9,62
4,87
1,37
1,48
1,89
1,93
4,48
5,85
22,92
8,74

V
tt
[m3] [°C]
102,09
21
55,809
21
72,846
21
23,895
21
11,34
21
23,679
21
6,075
21
3,996
21
3,996
21
12,096
24
15,768
21
25,974
21
13,149
21
3,699
21
3,996
21
5,103
21
5,211
21
12,096
24
15,795
21
61,884
21
23,598
21

Qt
qt
qt
Qmt
[W] [W/m2 [W/m3 [W]
2219
58,7 21,7 2219
968
46,8 17,3
968
1183
43,8 16,2 1183
435
49,2 18,2
435
124
29,5 10,9
124
684
78,0 28,9
684
66
29,3 10,9
66
44
29,7 11,0
44
44
29,7 11,0
44
195
43,5 16,1
195
173
29,6 11,0
173
284
29,5 10,9
284
378
77,6 28,7
378
43
31,4 11,6
43
47
31,8 11,8
47
56
29,6 11,0
56
57
29,5 10,9
57
195
43,5 16,1
195
182
31,1 11,5
182
739
32,2 11,9
739
267
30,5 11,3
267

tájolás Hajlásszög
U
U*
[°]
[W/m2K] [W/m2K]
ÉK
függőleges
0,18
0,18
ÉK
függőleges
1
1
ÉK
függőleges
1
1
DK
függőleges
0,18
0,18
DK
függőleges
1
1
DK
függőleges
1
1
vízszintes
0,088
0,088
-

A
Ψ
[m2] [W/mK]
26,4
7,7
3,0
22,9
11,5
3,0
186,0
186,0
1,45

L
[m]
27,6

tny
[°C]
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Qny
qny
qny Q
[W] [W/m2 [W/m3 [
1976
52,3 19,4
1050
56,4 20,9
1049
43,2 16,0
61
7,3
2,7
-2
2,6
1,0
502
67,8 25,1
-1
2,7
1,0
-1
2,7
1,0
-1
2,7
1,0
-2
2,7
1,0
-2
2,6
1,0
-3
2,6
1,0
459 110,5 40,9
2,9
1,1
-1
2,7
1,0
-1
2,6
1,0
-1
2,6
1,0
-2
2,7
1,0
-2
2,6
0,9
-8
2,6
1,0
-3
2,6
1,0

AU*+L
[W/K]
4,7504
7,68
3
4,1175
11,52
3
16,364
39,991

Aü
[m2]
6,9
10,4
-

Üzemrész, része a Gyógynövény-feldolgozó épületnek
Téli hőveszteség:

32.4 kW

Szerkezet jellege: könnyű (mt <= 400 kg/m2)
Szennyezettségi zóna:
tiszta, vidéki
Hőterhelés maximum 15 órakor:
9.5 kW

Helyiségek alapján számolva:
Tájolás:

Energetikai számítás
Fűtött térfogatot határoló felület:
Számított fajlagos veszteség:

Használat jellege:
Fűtött épület(rész) térfogat:
Megengedett fajlagos veszteség:

1253.5 m2
0.119 W/m3K

139 kg/m2
47°
szakaszos
2485.6 m3
0.233 W/m3K

Az épület(rész) az energetikai számítás alapján MEGFELELŐ.
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[W]
162
244
-

Qs
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Épületek

Helyiségek:
Helyiség
neve
22
23
24
25
26
27
28
29
30

4

Funkciója
Szárító I
Szárító II
Szárító III
Targonca
Hulladéktárol
Alapanyag fo
Gyártótér I
Gyártótér II
Végtermék ra

Épületrész
neve

A
[m2]
16,11
16,4
16,24
11,25
13,84
127,85
52,76
71,05
88,77

V
tt
Qt
qt
qt
Qmt
[m3] [°C] [W] [W/m2 [W/m3 [W]
96,66
18 1702 105,6 17,6 1702
98,4
18 1167
71,2 11,9 1167
97,44
18 1183
72,8 12,1 1183
67,5
18 1092
97,1 16,2 1092
83,04
18 1161
83,9 14,0 1161
767,1
18 10277
80,4 13,4 10277
316,56
18 3442
65,2 10,9 3442
426,3
18 5063
71,3 11,9 5063
532,62
18 7283
82,0 13,7 7283

Határoló szerkezetek:
Szerkezet megnevezés

tájolás Hajlásszög
U
U*
[°]
[W/m2K] [W/m2K]
KINGSPAN KS1000 AWPÉK
függőleges
0,18
0,18
Bejárati ajtó
ÉK
függőleges
1
1
Garázsajtó
ÉK
függőleges
1,5
1,5
KINGSPAN KS1000 AWPDK
függőleges
0,18
0,18
Garázsajtó
DK
függőleges
1,5
1,5
KINGSPAN KS1000 AWP- DNY függőleges
0,18
0,18
Ablak
DNY függőleges
1
1
KINGSPAN KS1000 AWP- ÉNY függőleges
0,18
0,18
Bejárati ajtó
ÉNY függőleges
1
1
Garázsajtó
ÉNY függőleges
1,5
1,5
KINGSPAN KS1000 XN-10
vízszintes
0,17
0,17
Tetőablak
vízszintes
2,2
2,2
Talajon levő padló
-

A
Ψ
[m2] [W/mK]
70,1
3,0
5,0
38,4
9,6
154,6
11,1
120,6
3,0
9,6
409,7
4,6
414,3
1,45

L
[m]
70,8

tny
[°C]
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Qny
qny
qny Q
[W] [W/m2 [W/m3 [
138
10,6
1,8
94
7,1
1,2
93
7,1
1,2
102
18,8
3,1
93
10,0
1,7
3242
27,2
4,5
2898
58,6
9,8
1945
27,8
4,6
861
12,6
2,1

AU*+L
[W/K]
12,622
3
7,5
6,912
14,4
27,819
11,05
21,708
3
14,4
69,651
10,032
102,69

Aü
[m2]
9,9
4,6
-
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Tervező: Patik Istvánné
Kecskemét Nagy László utca 4.sz. 4/10
Tel/Fax: 76-655-411, Mobil: ,06-209-460-209

4/1

ELEKTROMOS MŰSZAKI LEÍRÁS
Kajdacs, Sport utca, hrsz.: 532, Gyógynövény logisztikai központ építése
építési engedélyezési dokumentációjához.

ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS
Jelen leírás a Kajdacs, Sport utca, hrsz.:532 alatti Ingatlanon, tervezett gyógynövény logisztikai központ
építésének építési engedélyezési tervdokumentációhoz az erősáramú fejezetet tartalmazza.
RÉSZLETES ISMERTETÉS
Villamos energia ellátás
A hrsz.:532 terület jelenleg nem rendelkezik elektromos csatlakozással.
Az áramszolgáltatói hálózatról lecsatlakozással az áramszolgáltató megrendelésre kiépíti a telekhatáron
a fogyasztásmérőt.
Névleges feszültség;
Tervezett beépített teljesítmény:
Tervezett egyidejű teljesítmény:
Érintésvédelem;

3x400/230V, 50 Hz
122kVA 90kVA
TN-S, TN-C /Nullázás

Az épületek beépített teljesítményét az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az épület homlokzatán kerül elhelyezésre a főelosztó szekrény.
A tervezett főelosztó szekrénybe kerül telepítésre az épületek tűzvédelmi főkapcsolója.
30,25KW-os Napelempark létesül az Épület északi kerítése mentén, 300 m2 helyigénnyel földre telepítve.
A fogyasztásmérőtől 4x240mm2 SZAMKAM földkábellel tápláljuk meg a főelosztó szekrényt.
A kábelnyomvonal meghatározásánál az MSZ 7487/2 számú szabvány előírásait kell betartani.
A tervezett földkábel fektetési mélysége -0,7m .
A főelosztó szekrényből kerül megtáplálásra az irodák, mosdók, öltözők elosztója, a gyártóterek elosztója,
a térvilágítás áramkörei.
A tervezett elosztó berendezések fali szekrények, szerelőlappal, sínre pattintható szerelőkészlettel a
moduláris készülékek részére. A síntartók és a nagyobb készülékek szerelőlapon kerülnek elhelyezésre. Az
elosztók mérete olyan, hogy azt a későbbiekben bővíteni lehet.
Az elosztókból leágazó áramkörök túlterhelés- és zárlatvédelme az elosztókba beépítésre kerülő B tip.
kismegszakítókkal, szakaszolókkal valósul meg. A kismegszakítók, szakaszolók áramértéke a leágazások
várható terheléséhez igazodik, tartalékolással. Az elosztók maszkos kialakításúak, biztosítva ezzel a kezelő
számára a vétlen érintés elleni védelmet. A kiépítésre kerülő vezetékeket a várható terhelésnek
megfelelően kerülnek kiválasztásra - anyaguk réz. A vezetők kötései kötőelemekkel történnek.
A világítási-, és a csatlakozóaljzat áramköröket szét kell választani. A helyhez kötött berendezések elé
leválasztó kapcsolókat kell elhelyezni.
Az épületekben az alábbi szerelési módokkal épülnek ki az elektromos hálózatok:
- épületszerkezetben védőcsőben
- aljzatbetonban védőcsőben
- falon kívül kábeltálcán kábelbilincsen

Tervező: Patik Istvánné
Kecskemét Nagy László utca 4.sz. 4/10
Tel/Fax: 76-655-411, Mobil: ,06-209-460-209

4/2

A beépítésre kerülő elosztók, lámpatestek és egyéb villamos berendezések védettsége beépítési helyük
jellegének megfelelően IP20, IP44 ill. IP54, IP65.

Világítás:
A létesítményben normál- és tartalékvilágítás is létesül.
A kialakítandó helyiségekben, az előírásokban meghatározott, jellegüknek megfelelő fénycsöves-,
kompakt fénycsöves, korszerű, energiatakarékos, elektronikus-, kompenzált lámpatestek kerülnek
beépítésre.
Munkahelyi világításról szóló MSZ EN 12464-1 és -2 szabvány alapján az előírt megvilágítás értékek:
gyártótér: 300lux
mosdók: 200 lx.
raktár, előterek: 200 lx
iroda: 300 lx.
Tartalékvilágítás:
A tartalékvilágítás biztonsági és irányfény világításból áll.
A biztonsági világítás lámpatestei beépített inverterrel rendelkeznek, melyek a hálózati feszültség
kimaradása esetén automatikusan akkumulátoros üzemmódra kapcsolnak.
A biztonsági világítás együtt működik az üzemi világítással.
Irányfény:
A létesítményben a közlekedési utak mentén, ill. a kijáratoknál min. 1,0 órás készenléti üzemű, beépített
akkumulátorral rendelkező "Kijárat" feliratú, öntesztre alkalmas lámpatestek kerülnek elhelyezésre. A
lámpatesteket zöld színű azonosító jellel, továbbá megfelelő piktogrammal kell ellátni!

Erőátvitel.
Az irodákban, öltözőkben csatlakozóaljzatok kerülnek kiépítésre.
A klímaberendezések részére csatlakozóaljzatokat helyezünk el.
A melegvíz ellátása 200l-es forróvíztároló biztosítja. A forróvíztároló részére leválasztókapcsolót helyezünk
el a készülék mellett.
Biztosítjuk a technológiai részekhez a szükséges betáplálásokat. A kialakításra kerülő rendszerek saját
vezérlő egységekkel rendelkeznek.

Érintésvédelem
Alkalmazott érintésvédelem: TN-S és TN-C rendszer (nullázás).
A földelő hálózat eredő ellenállásának értéke max.10 Q lehet.
A főelosztót berendezéstől öt vezetékes rendszer kerül kiépítésre.
Az EPH csomópont a tervezett elosztó szekrény mellett ( a kötődobozban) kerülnek kialakításra.
A csatlakozó aljzatok, ill. a zuhanyzók világítási áramköreire 30 mA-es érzékenységű áram védőkapcsolók
kerülnek elhelyezésre - a csatlakozó aljzatok esetében - un. csoportos kialakítással.

Villámvédelem
Az épületek villámvédelmi rendszerének létesítéséről a kiviteli tervben kell intézkedni a hatályos
jogszabályoknak megfelelő mértékben és módon.

Tervező: Patik Istvánné
Kecskemét Nagy László utca 4.sz. 4/10
4/3
Tel/Fax: 76-655-411, Mobil: ,06-209-460-209 _____________________________________________________________________________________

Figyelembe vett főbb szabványok és előírások
A tervezés a hatályos szabványok, rendeleteket és előírások figyelembevételével történik.
A legfontosabb szabványok előírások:
MSZ 1-2002, MSZ 453-1987, MSZ 1585 2012, MSZ 2364 és MSZ HD 60364 szabványsorozat, MSZ 14550, MSZ EN
1838-2014, MSZ EN 12464-2012, MSZ EN 50160, MSZ EN 50164, MSZ EN 50172, 54/2014 (XII.5:) BM rendelet,
TvMI-7.1:2015.03.05 Tűzvédelmi műszaki irányelvek

Kecskemét, 2018.07.08.

Villamosmérnök
Engedély szám: V-03-0216

Tervező: Patik Istvánné
Kecskemét Nagy László utca 4.sz. 4/10
Tel/Fax: 76-655-411, Mobil: ,06-209-460-209

4/4

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Létesítmény: Kajdacs, Sport utca, hrsz.: 532, Gyógynövény logisztikai központ

építése építési engedélyezési dokumentációjához.
Alulírott, mint az engedélyezési tervdokumentáció elektromos fejezetének tervezője kijelentem, hogy az
általam

tervezett

dokumentáció,

a

munkavédelemre,

tűzvédelemre,

környezetvédelemre,

természetvédelemre, műemlékvédelemre és az épített környezet védelmére vonatkozó hatályos
jogszabályokban meghatározott követelmények betartásával készült.
A tervezett műszaki megoldások eleget tesznek a vonatkozó jogszabályoknak, országos és ágazati
szabványoknak, típusterveknek és üzemeltetői előírásoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé.
A tervdokumentáció előírásaitól eltérni csak a tervező engedélyével szabad.

Kecskemét, 2018.07.08.

Patik Istvánné
Villamosmérnök
Engedély szám: V-03-0216

1. sz. melléklet

7051 Kajdacs, Sport utca, hrsz.:532, Gyógynövény logisztikai központ építése építési engedélyezési
dokumentációjához.

db

kVA

kVA

világítás 1
világítás 2

60

0,08

28

0,02

4,8
0,56

homlokzat világítás
térvilágítás

6
8

0,02
0,06

0,12
0,48

általános csatlakozóaljzatok
klíma 1

19
7

0,6
4

11,4
28

klíma 2
2001 forróvíztároló

4

5,6

22,4

1

2

2

szecskázó
örlőgép
extrahálógép

1

3,5

3,5

1

11
33

11
33

összes beépített teljesítmény

1

117,26

Kecskemét, 2018.07.09.

Patik Istvánné
Villamosmérnök
Engedély szám: V-03-0216

NYILATKOZAT

Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 312/2012. (XI. 8.)
korm. renáelet közreműköáő szakhatóságokról szóló 5. sz. melléklet IV. pont 1.2 bekezdésének,
valamint a 6. melléklet 18. pontjának megfelelően nyilatkozom arról, hogy a Kajáacs, Sport utca,
hrsz.: 532, Gyógynövény logisztikai központ építése során a beépített összteljesítmény nagyobb
mint 50kVA, 0,4kV-nál nagyobb feszültségszintű berendezés nem lesz telepítve.

A beépített teljesítmény: 122kVA
névleges villamos feszültségszint 3x400/230V, 50Hz.

Kecskemét, 2018.07.08.

Patik Istvánné
Villamosmérnök
Engedély szám: V-03-0216

munkaszám: Tm 18-1574

Építési engedélyezési tervdokumentáció
Geotechnikai tervfejezet

TALAJVIZSGÁLATI
JELENTÉS ÉS
TALAJMECHANIKAI
SZAKVÉLEMÉNY, ÉS
GEOTECHNIKAI JELENTÉS
a

Kajdacs, Sport u. Hrsz.: 532

alatti

Bánfi Ádám
Okleveles építőmérnök
Geotechnkai teljeskörű tervező és szakértő
GT-T, GT-Sz – 04-187
Kajdacs, Sport u. Hrsz.: 541. és 542.
2018. július 2. (hétfő) - 13:32:48

Békéscsaba, 2018. július 2.
A dokumentáció 9 oldalt tartalmaz
1. oldal

Jelen dokumentáció Bánfi Ádám szellemi terméke, amely szerzői jogvédelem alá tartozik.

Gyógynövény-Logisztikai központ tervezéséhez

munkaszám: Tm 18-1574

Építési engedélyezési tervdokumentáció
Geotechnikai tervfejezet

Tartalomjegyzék
Megbízás, előzmények
A helyszín leírása
Építésföldtan
Szeizmicitás
Talajfeltárás, talajrétegződés
Talajvíz viszonyok
Összefoglalás
Talajfizikai jellemzők – táblázat
Tm-1. Helyszínrajz – tervmelléklet

Kajdacs, Sport u. Hrsz.: 541. és 542.
2018. július 2. (hétfő) - 13:32:48

A dokumentáció 9 oldalt tartalmaz
2. oldal

Jelen dokumentáció Bánfi Ádám szellemi terméke, amely szerzői jogvédelem alá tartozik.

Tm-2. Rétegszelvény – tervmelléklet

munkaszám: Tm 18-1574

Építési engedélyezési tervdokumentáció
Geotechnikai tervfejezet

Megbízás, előzmények
Jelen talajföldtani jelentés elkészítésével az építtető bízott meg.
A földtani jelentés elkészítéshez rendelkezésre álló alapadatok:
Megbízó:

Gyógynövény-Logisztikai központ
7051 Kajdacs, Petőfi u. 1.

Építés helye:
Tervezett építmény rendeltetése:
A talajmechanikai ±0.00 helye:
Tervezett alapozási mód:
Javasolt alapozási sík:

Kajdacs, Sport u. Hrsz.: 541. és 542.
Gyógynövény-Logisztikai központ
A helyszínrajzon jelölt helyen
Síkalapozás (Sáv- és/vagy, Pontalap)
-1,40 m (+95,90 mBf)

A megbízó a rendelkezésemre bocsátotta a tervezett épület helyszínrajzát.

A helyszín leírása

A fúrások peremmagasságát geodéziai felmérés alapján vettük fel.
Kajdacs, Sport u. Hrsz.: 541. és 542.
2018. július 2. (hétfő) - 13:32:48

A dokumentáció 9 oldalt tartalmaz
3. oldal

Jelen dokumentáció Bánfi Ádám szellemi terméke, amely szerzői jogvédelem alá tartozik.

A tervezett épület Kajdacs település északi részén fekszik, a Sport utcában a 541 és 542 hrsz-ú
telken. Az építési területen jelenleg nincsenek épületek. A környező telkeken nincsenek épületek. A
környék nem beépített.

munkaszám: Tm 18-1574

Építési engedélyezési tervdokumentáció
Geotechnikai tervfejezet

Építésföldtan
A kistáj 89,4 és 125,6 m közötti tszf-i magasságú, ártéri szintű síkság. Az alaphegységet
változatos összetételű alsó-perm kvarcporfiír, triász, karbonátos üledékek alkotják. A pannóniai agyagos
üledékre majd a pleisztocén elejétől részben ős-dunai, részben dunántúli homokos-kavicsos üledéksor
települ. Az alacsony ártereken iszapos-agyagos képződmények, a magasabb területeken öntéshomok,
öntésiszap és pleisztocén lösziszapképződményein 8-féle talajtípus mintegy 50 változatos mintázata
alkotja. A talajvíz általában 2-4 m között ingadozik, melynek szulfáttartalma alig haladja meg a 60 mg/l-t.

Az érintett terület a 2. zónába tartozik, a felvehető csúcsgyorsulási érték 0,10 g, ahol g=10 m/sec2

Kajdacs, Sport u. Hrsz.: 541. és 542.
2018. július 2. (hétfő) - 13:32:48

A dokumentáció 9 oldalt tartalmaz
4. oldal

Jelen dokumentáció Bánfi Ádám szellemi terméke, amely szerzői jogvédelem alá tartozik.

Szeizmicitás

munkaszám: Tm 18-1574

Építési engedélyezési tervdokumentáció
Geotechnikai tervfejezet
A talajok osztályozása
Talajosztály

Talaj jellemzői

A

szikla, legfeljebb 5m-es gyengébb réteggel a felszínen

B

tömör homokréteg, kavics vagy kemény agyag legalább több tíz
m vastagságban, a mélységgel javuló jellemzőkkel

C

tömör vagy közepesen tömör homok, kavics, vagy kemény
agyag, több 10 vagy 100 m vastagságban

D

laza, vagy közepesen tömör kohézió nélküli talaj, vagy lágytól
közepesig terjedő kohéziós talajok

E

üledékes réteg a felszínen, 5 m és 20 m közötti C és D típusú
rétegekkel, alul merev talajjal

S1

réteges talaj, puha agyagból, magas víztartalommal

S2

folyósodásra hajlamos talaj

A számítások során a figyelembe veendő talajosztály „C” osztály, ez alapján:
S=1,15, TB= 0,20, TC=0,60, TD=2,0

Az építési terület alatti altalaj feltárására 2018. június 27.-én került sor. A feltárásokat a
helyszínrajzon jelölt helyeken végeztük. A feltárás során 60 mm átmérőjű, 4,50 m mély fúrásokat
készítettünk, melyekből talajrétegződésenként későbbi laborvizsgálat céljából zavart, és zavartalan
talajmintákat vettünk. Fúrómester: Fábián Tibor
A laboratóriumi vizsgálatok és a földtani jelentés az alábbi szabvány szerint készült:
MSZ EN 1997 (Eurocode 7)
Geotechnikai tervezés
MSZ EN ISO 4688
Geotechnikai vizsgálatok
MSZ EN ISO 14689
Geotechnikai vizsgálatok
A feltárt és megállapított rétegződést a földtani jelentés végén rétegszelvény tervmelléklet
mutatja be.
A talajminták értékei a feltöltés, valamint a humuszos réteganyag vonatkozásában a törmelékés szerves anyag tartalom változékonysága miatt csak a vett mintákra vonatkoznak, így tájékoztató
jellegűek.

Kajdacs, Sport u. Hrsz.: 541. és 542.
2018. július 2. (hétfő) - 13:32:48

A dokumentáció 9 oldalt tartalmaz
5. oldal

Jelen dokumentáció Bánfi Ádám szellemi terméke, amely szerzői jogvédelem alá tartozik.

Talajfeltárás, talajrétegződések

munkaszám: Tm 18-1574

Építési engedélyezési tervdokumentáció
Geotechnikai tervfejezet

1-es fúrás
A fúrás peremmagassága a geodéziai felmérés alapján: +97,35 mBf
A rétegvastagságok mindig az adott fúrás peremmagasságától vannak feltüntetve!

réteg száma relatív magassági szintjei

minta száma

talaj típusa

1. réteg

1/1

Sötétbarna humuszos, szerves homok

(terepszint ÷ -1,40)

(Alapozásra alkalmatlan, szervesanyag tartalma miatt)

2. réteg

(-1,40 ÷ -2,10)

1/2

Sárgásbarna finom homok
(a talajfizikai jellemzőket lásd a táblázatban)

3. réteg

(-2,10 ÷ -3,40)

1/3

Szürkésbarna finom homok
(a talajfizikai jellemzőket lásd a táblázatban)

4. réteg

(-3,40 ÷ -4,50)

1/4

Szürkésbarna iszapos finom homok
(a talajfizikai jellemzőket lásd a táblázatban)
(a réteg alját nem találtuk meg ezen a mélységen)

2-es fúrás

réteg száma relatív magassági szintjei

minta száma

talaj típusa

1. réteg

2/1

Sötétbarna humuszos, szerves homok

(terepszint ÷ -0,60)

(Alapozásra alkalmatlan, szervesanyag tartalma miatt)

2. réteg

(-0,60 ÷ -2,80)

2/2

Sárgásbarna finom homok
(a talajfizikai jellemzőket lásd a táblázatban)

3. réteg

(-2,80 ÷ -3,50)

2/3

Szürkésbarna finom homok
(a talajfizikai jellemzőket lásd a táblázatban)

4. réteg

(-3,50 ÷ -4,50)

2/4

Szürkésbarna iszapos finom homok
(a talajfizikai jellemzőket lásd a táblázatban)
(a réteg alját nem találtuk meg ezen a mélységen)

Kajdacs, Sport u. Hrsz.: 541. és 542.
2018. július 2. (hétfő) - 13:32:48

A dokumentáció 9 oldalt tartalmaz
6. oldal

Jelen dokumentáció Bánfi Ádám szellemi terméke, amely szerzői jogvédelem alá tartozik.

A fúrás peremmagassága a geodéziai felmérés alapján: +97,35 mBf
A rétegvastagságok mindig az adott fúrás peremmagasságától vannak feltüntetve!

munkaszám: Tm 18-1574

Építési engedélyezési tervdokumentáció
Geotechnikai tervfejezet

3-as fúrás
A fúrás peremmagassága a geodéziai felmérés alapján: +97,35 mBf
A rétegvastagságok mindig az adott fúrás peremmagasságától vannak feltüntetve!

réteg száma relatív magassági szintjei

minta száma

talaj típusa

1. réteg

3/1

Sötétbarna humuszos, szerves homok

(terepszint ÷ -1,40)

(Alapozásra alkalmatlan, szervesanyag tartalma miatt)

2. réteg

(-1,40 ÷ -2,10)

3/2

Sárgásbarna finom homok
(a talajfizikai jellemzőket lásd a táblázatban)

3. réteg

(-2,10 ÷ -3,40)

3/3

Szürkésbarna finom homok
(a talajfizikai jellemzőket lásd a táblázatban)

4. réteg

(-3,40 ÷ -4,50)

3/4

Szürkésbarna iszapos finom homok
(a talajfizikai jellemzőket lásd a táblázatban)
(a réteg alját nem találtuk meg ezen a mélységen)

A talajfizikai jellemzők táblázatában az ajánlott alapozási síkon lévő talajréteg talajfizikai
jellemzői vannak feltüntetve. Beazonosítására szolgál a „minta száma” mint egyedi azonosító, mely a
táblázatban és a fent leírt rétegződéseknél is megjelenik.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a beépítésre kijelölt terület altalajának rétegződése
egyenletes, a réteghatárok közel vízszintesek.

Talajvíz viszonyok

A 2018. június 27.-én lemélyített furatokban a terepszinthez viszonyított -4,50 m-ig talajvizet
nem észleltünk.

Kajdacs, Sport u. Hrsz.: 541. és 542.
2018. július 2. (hétfő) - 13:32:48

A dokumentáció 9 oldalt tartalmaz
7. oldal

Jelen dokumentáció Bánfi Ádám szellemi terméke, amely szerzői jogvédelem alá tartozik.

A felszín alatti rétegek nagyjából egyenletesen követik egymást, melyeket a fent említett
rétegződéssel harántoltuk.

munkaszám: Tm 18-1574

Építési engedélyezési tervdokumentáció
Geotechnikai tervfejezet

Összefoglalás
A fúrási eredmények, a laboratóriumi vizsgálatok és a megfigyelési adatok alapján az építmény
tervezésével és kivitelezésével kapcsolatban talajmechanikai - geotechnikai szempontból az alábbi
megállapítások és észrevételek tehetők:
A tervezett létesítmény a kijelölt helyen megépíthető. Az építésföldtani viszonyok kedvezőnek
minősíthetők.

A vizsgált területen megütött humuszos és feltöltéses termőtalajt talajmechanikai szempontból
közvetlen alapozásra alkalmatlannak, a termett talajokat alapozásra alkalmasnak minősítem.
Az épület javasolt alapozási módja:
síkalapozás (sáv- és/vagy, pontalap)
talajmechanikai szempontból megfelelő.

A munkagödrök kiemelése a javasolt alapozási síkig alacsony vízállásos időszakban várhatóan
szárazon történhet. Ellenkező esetben óvatos nyíltvíztartás alkalmazandó.

A terület talajvizének vegyvizsgálat talajvíz hiányában elmarad.

Az épület körül a felszíni- és a csapadékvizeket mind az építés, mind a végleges állapotban el
kell vezetni!

A Magyar Szabvány szerinti számításhoz a finom homok rétegek esetén a javasolt
határfeszültségi alapérték σa=200 kN/m².

Kajdacs, Sport u. Hrsz.: 541. és 542.
2018. július 2. (hétfő) - 13:32:48

A dokumentáció 9 oldalt tartalmaz
8. oldal

Jelen dokumentáció Bánfi Ádám szellemi terméke, amely szerzői jogvédelem alá tartozik.

A tervezett alapozás síkja:
+95,90 mBf (-1,40 m) ,
ahol talajmechanikai szempontból megfelelő réteg,
Sárgásbarna finom homok található.
Egyedi azonosítój(uk)a: 1/2,2/2,3/2.
Az alapozás számításához szükséges talajfizikai jellemzőket lásd a mellékelt táblázatban.

munkaszám: Tm 18-1574

Építési engedélyezési tervdokumentáció
Geotechnikai tervfejezet
Amennyiben kivitelezéskor az itt feltételezett rétegződéstől eltérő jelentkezik, a talajmechanikusi
tervezői művezetést feltétlenül szükségesnek tartjuk.

Ezen talajföldtani jelentés a szerzők szellemi terméke. Ennek értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.
A talajföldtani jelentés bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos! A talajföldtani
jelentés csak a címben megjelölt építési területre, a fentiekben leírt épülethez használható fel.

Békéscsaba, 2018. július 2.

Kajdacs, Sport u. Hrsz.: 541. és 542.
2018. július 2. (hétfő) - 13:32:48

A dokumentáció 9 oldalt tartalmaz
9. oldal

Jelen dokumentáció Bánfi Ádám szellemi terméke, amely szerzői jogvédelem alá tartozik.

Bánfi Ádám
Okl. Építőmérnök
Geotechnikai tervező és szakértő
GT-T, GT-Sz - 04-187
30/522-2283
banfiadam@gmail.com
30/4646465
constructplan@gmail.com

Szemeloszlás vizsgálat vegyes (hidrometrálás és szitálás) eljárással
Kajdacs, Sport u. Hrsz.: 541. és 542. A feltárás ideje: 2018.06.27
finom homok
agyag-iszap tartalom: 10,3 %

Szitálás
Kezdeti száraz tömeg:
Szita
Fennmaradt
lyukbősége
tömeg (g)
(mm)
6,3
2
0,63
0,2
0,063

0
0
0,419
12,568
62,519
8,624

Szitán
fennmaradt
összesen
(g):

84,13

ρ (g/cm3)

1/2,2/2,3/2,1/3,2/3,3/3

Minta száma:
Talaj pontos megnevezése:

1,85

3

ρs (g/cm )
2,06

φ (fok)

c (kN/m2)

30

3

Hidrometrálás
84,20
Átesett tömeg
(g)

(%)

84,20
84,20
83,78
71,21
8,69

100,00
100,00
99,50
84,58
10,33

Hidrometrált
talaj száraz
súlya (g):

8,60

Eltelt idő
0,5'
1'
2'
5'
15'
45'
2h
6h

Hőmérséklet Hidrométer leolvasás Hidrométer leolvasás
egész
tizedesek
(C fok)

20
20
20
20
20

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

0
0
0
0
0
0
0
0

Hidrométer
leolvasásból
származtatott érték
R'

Szemcséátmérő
(20 C-on)
d' (mm)

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

0,0620
0,0540
0,0390
0,0250
0,0140
0,0083
0,0062
0,0032

Hőmérsékleti korrekció
m

c

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

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Javított
hidrométer
leolvasás
R=R'+m

Szemcse
átmérő
d=d'+c
(mm)

Tömeg %
S=R/md*100

0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010

0,0620
0,0540
0,0390
0,0250
0,0140
0,0083
0,0062
0,0032

10,25
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Szemeloszlás vegyes eljárással (szemeloszlási görbe)
100
Átesett tömegszázalék (m%)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
6,300

2,000

0,630

0,200

0,063

0,020

0,006

Szita lyukbősége 0,063 mm-ig, és a hidrometrálással meghatározott szemcseméretek mm-ben
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Szemeloszlás vizsgálat vegyes (hidrometrálás és szitálás) eljárással
Kajdacs, Sport u. Hrsz.: 541. és 542. A feltárás ideje: 2018.06.27
finom homok
agyag-iszap tartalom: 24,5 %

Szitálás
Kezdeti száraz tömeg:
Szita
Fennmaradt
lyukbősége
tömeg (g)
(mm)
6,3
2
0,63
0,2
0,063

0
0
0,387
13,204
50,088
0,151

Szitán
fennmaradt
összesen
(g):

63,83

ρ (g/cm3)

1/4,2/4,3/4

Minta száma:
Talaj pontos megnevezése:

1,85

3

ρs (g/cm )
2,06

φ (fok)

c (kN/m2)

30

7

Hidrometrálás
84,30
Átesett tömeg
(g)

(%)

84,30
84,30
83,91
70,71
20,62

100,00
100,00
99,54
83,88
24,46

Hidrometrált
talaj száraz
súlya (g):

20,47

Eltelt idő
0,5'
1'
2'
5'
15'
45'
2h
6h

Hőmérséklet Hidrométer leolvasás Hidrométer leolvasás
(C fok)
egész
tizedesek

20,8
20,9
20,7
20,7
20,5

1,010
1,010
1,008
1,005
1,000
1,000
1,000
1,000

0
0
0
0
0
0
0
0

Hidrométer
leolvasásból
származtatott érték
R'

Szemcséátmérő
(20 C-on)
d' (mm)

10,0
10,0
8,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0620
0,0520
0,0370
0,0240
0,0140
0,0083
0,0062
0,0032

Hőmérsékleti korrekció
m

c

0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,20
0,20
0,15

-0,0008
-0,0008
-0,0004
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Javított
hidrométer
leolvasás
R=R'+m

Szemcse
átmérő
d=d'+c
(mm)

Tömeg %
S=R/md*100

10,220
10,220
8,220
5,220
0,220
0,200
0,200
0,150

0,0612
0,0512
0,0366
0,0240
0,0140
0,0083
0,0062
0,0032

12,30
12,12
9,75
6,19
0,26
0,24
0,24
0,18

Szemeloszlás vegyes eljárással (szemeloszlási görbe)
100
Átesett tömegszázalék (m%)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
6,300

2,000

0,630

0,200

0,063

0,020

0,006

Szita lyukbősége 0,063 mm-ig, és a hidrometrálással meghatározott szemcseméretek mm-ben
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Építési engedélyezési tervdokumentáció
Tartószerkezeti tervfejezet

TARTÓSZERKEZETI
MŰSZAKI LEÍRÁS

7051 Kajdacs, Sport u. Hrsz.: 532 alatti
Gyógynövény-logisztikai központ építésének
építési engedélyezési tervéhez

Bánfi Ádám
Okleveles építőmérnök
Tartószerkezeti vezető tervező és szakértő
T, Szés1, Szés2 – 04-187
(közhiteles: www.mmk.hu oldalon)
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Építési engedélyezési tervdokumentáció
Tartószerkezeti tervfejezet
Jelen építési engedélyezési terv tartószerkezeti tervfejezetét a 2013. januártól érvénybe került
312 / 2012. (XI. 8.) Kormány-rendeletben foglaltak szerint készítem el.
Ennek értelmében a dokumentáció egy tartószerkezeti szempontból megfogalmazott műszaki
leírást tartalmaz, amely kitér az alapozás, a teherhordó falak és pillérek, gerendák, és a tetőszerkezet
megoldásaira.
A műszaki leírás a rendelet értelmében tartalmazza a szerkezet alapvető rendszerének leírását,
az alkalmazott számítási modellt, a szerkezet típusát, méreteit, a társtervezők által megadott
adatszolgáltatással (pl.: talajmechanika) összefüggésben.

Az épület általános leírása

A tervezett épület egy vasbetonvázas csarnoképület. Az épület tetején és oldalán fedett
kialakítású, pillérvázas rendszerű. Az épület oldalfalai szendvicspanellel burkoltak, teteje szerelt
magasprofilú trapézlemezzel és PVC szigeteléssel. Az alapvető vázszerkezet vasbeton oszlopokkal,
feszített vasbeton szelemenekkel készül. Az épületen lévő előtetők alátámasztott acél konzolokkal
készülnek, szelemenes, lemezelt tetővel. Az épületben vasalt aljzat készül. A vasbeton oszlopok alatt
vasbeton kehelyalapok készülnek.

Az épület vázszerkezetének kialakítása
Az épület alapvető vázszerkezete egy vasbeton oszlopokra támaszkodó feszített vasbeton
szelemenes rendszer.
A tetőszerkezetben az 5.50 m-enként kialakított feszített szelemenekre nagyhullámú
(magasprofilú) trapézlemez támaszt, 3-támaszú kialakítással, amely a tetőszerkezeti hő- és
vízszigetelést támasztja meg. A teherhordó trapézlemezek szükséges hullámmagassága a tervezett
keretállás távolságok esetén, általános helyen 150 mm, míg anyagvastagsága 0.88 mm. A hózugos
tetőfelületeken kettőzött kialakítású trapézlemezeket alkalmazok. Ezen nagyhullámú trapézlemezek
megtámasztását közvetlenül az előregyártott feszített vasbeton tartók és peremtartók adják.
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Jelen építési engedélyezési terv keretében egy könnyűszerkezetes csarnoképületet tervezünk.
Az építésztervező rendelkezésünkre bocsátotta az épület építészeti engedélyezési tervét, mely alapjául
szolgál a tartószerkezeti tervfejezet elkészítéséhez. Az épület tartószerkezeteinek statikai számítását az
MSZ EN szabványsorozat alapján végeztük el.
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Az épület tetőszerkezetét 22 m fesztávolságú 130/50 cm-es "I" keresztmetszetű szelemenekkel
terveztem, 5.50 m-enkénti kialakítással. A végfalakon a szelemenek felső síkjával megegyező, lejtésben
készülő lágyvasalású peremgerendák készülnek 30×40 cm-es keresztmetszettel. A gerinccel
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A vázrendszer kialakítása a következő:
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párhuzamosan szintén lágyvasalású szegélygerendák készülnek, 30×40 cm-es keresztmetszettel,
melyek az oldalfali állópanelt hivatottak megtámasztani.
A szelemeneket megtámasztó szélső oszlopokat 40 × 40 cm-es keresztmetszettel tervezem. A
végfali vázat alkotó oszlopok 30 × 40 cm-es keresztmetszeti mérettel is megfelelnek, de az üzemi
előregyártási szempontokat figyelembe véve azokat is 40 × 40 cm-es keresztmetszettel javaslom
felvenni.
Az épületet merevítetlen, alul befogott, felül szabadon kilengő szerkezetként méreteztem.
Jelen engedélyezési leírás során ezen előregyártott szerkezetek geometriai méreteit határozom
csak meg, hiszen minden előregyártó üzem kismértékben eltérő gyártási technológiát alkalmaz, így a
hazai viszonylatban kialakult gyakorlat szerint ezen előregyártott elemek pontos tervezése a gyártó által
foglalkoztatott gyártmánytervező feladata.

Acél felépítmény
Az épület gyártóterében a technológia miatt nagyobb belmagassági igény merült fel. Ezen a
szakaszon acélszerkezetű felépítményt tervezek. Az acél felépítményt kétcsuklós, sarokmerev
keretállással tervezem, mely a vasbeton szelemenek felső síkjára kerül rögzítésre. Az acél keretek négy
oldalán szélráccsal merevítettek. Tetején szintén magasbordás trapézlemezzel, oldalain álló helyzetű
szendvicspanellel burkolt kialakítású. A keretek szelvényeit HEA140 szelvények, a szélrácsozatot
[]100×100×4 és 40×40×4 zártszelvények alkotják.
Felhasznált szerkezeti acél anyagminősége S235

Előtetők
Az épület homlokzatán előtetők készülnek. A nagyobb, 2.50 m-es kinyúlású előtető konzolokat
alulról visszatámasztott kialakítással tervezem. A konzolok között kéttámaszú kialakításban hidegen
hajlított szelemenezést tervezek. A szelemenezés tetején 45 mm magas, 0.6 mm vastagságú
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Az előregyártott oszlopokat, feszített főtartókat C40/50 betonminőséggel tervezem.
A feszítőpászmák minősége Y-1860-12.5-F1-C1
A tervezett betonacél-minőség B 500B.
A magasprofilú trapézlemezek tervezett anyagminősége FeE 350G.
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trapézlemez burkolat készüljön. A konzol szükséges szelvénymérete HEA120, a ferde támasz pedig
[]80×80×4 zártszelvény. A szelemenezés szükséges mérete Z150×2.5, 50 cm-ként elhelyezve.
Felhasznált szerkezeti acél anyagminősége S235
Szelemenezés anyagminősége S350GD+Z275
Lemezelés anyagminősége S250GD+Z275

Burkolatok
Az épület körítő falait minimum 120 mm-es szendvicspanelek alkossák a statikai megfelelőség
miatt. Ezek állópaneles jelleggel kerülnek kialakításra. A paneleket közvetlenül az előregyártott lábazati
panelek, szegély- és peremtartók támasztják meg.

Az épület külső falai alatt körben előregyártott lábazati elemek készülnek. Ezek magasságát az
építészeti geometriai elképzelés határozza meg. A lábazat hőszigetelt, mely áll 12 cm vastag belső
teherhordó elemből, 12 cm vastag hőszigetelésből és 7 cm vastag külső kéregből. A lábazati panelek
felső síkja +0.90 m, alsó síkja minimum -0.80 m legyen, mely így alkalmas arra, hogy a padozat alatti
töltést bent tartsa a padozat alatt, valamint jégékként is funkcionáljon.
A lábazatokat C 30/37 betonminőséggel tervezem.
A tervezett betonacél-minőség B 500B.

Vasalt aljzat
Az épületben vasalt aljzat készül. A vasalt aljzat kialakítása hajbetonból tervezett. Mivel a
hajbeton-szerkezetekre jelenleg nincs érvényben lévő méretezési szabvány, így ennek méretezését,
vastagságának, betonminőségének, és vasadagolásának, valamint dilatációs kiosztásának
megtervezése a kivitelezés megkezdése előtt a szakkivitelező feladata. A méretezést a szakkivitelező
végzi saját tudományos, és empirikus összefüggései ismeretében.
Az építtető a padló megkívánt terhelhetőségét 2 t/m2 értékben határozta meg, így a padló
vastagságát minimum 20 cm-ben javaslom felvenni, amely alatt az ágyazat minimum 60 MN/m2
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Lábazat
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értékben határozom meg. Ehhez a padozat alatt a tömörített altalajon kb. 35-40 cm zúzott követ, vagy
tört betont javaslok betervezni.

Alapozás
Az épület alá a rendelkezésre álló talajmechanikai szakvélemény alapján előregyártott
kehelynyakas, monolit alaptömbös vasbeton alapozást tervezek.

A kehelynyakakat és a tömbalapokat C 30/37 betonminőséggel tervezem.
A tervezett betonacél-minőség B 500B.

Alkalmazott szabványok
- MSZ EN 1990 Eurocode 0: A tartószerkezetek tervezésének alapjai
- MSZ EN 1991 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások
- MSZ EN 1992 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése
- MSZ EN 1993 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése
- MSZ EN 1997 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés
- MSZ EN 1998 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre

Figyelem
- A leírt betonminőségeket általánosságban nem az alapvető tartószerkezeti megfelelőség, hanem
az EuroCode által előírt kitéti osztályok határozták meg.
- A tervezett tartószerkezeti megoldások a felszerkezet építését illetően szakkivitelezőt kíván.
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A talajmechanikai szakvélemény alapján az alapozási sík a tervezett padlóvonaltól (97.70mBf)
számított 175 cm-es mélységben vehető fel. Ebben a mélységben sárgásbarna finom homok található.
Az kehelynyakak felső síkját -0.40 m-en tervezem felvenni. A kehelynyakak magasságát minimum 90
cm-re javaslom felvenni, melyekbe az oszlopok 80 cm-t fogódnak be. A tömbalap vastagsága 50 cm.
Ezek alapján az általános oldalfali oszlopok alatti alapok alaprajzi mérete 220×150 cm, a sarki oszlopok
alatti alapok alaprajzi mérete 160×160 cm, a végfali oszlopok alatti alapok alaprajzi mérete 200×150
cm.
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A műszaki leírásban leírt keresztmetszetek, vasalások, szelvényméretek, anyagminőségek, szintek,
síkok a kiviteli tervek készítésekor a részletes tartószerkezeti számítások kapcsán kis mértékben
változhatnak, de a tartószerkezeti rendszer a jogszabályok értelmében a jelenleg vázolttól nem
térhetnek el sem a kiviteli tervezési, sem a kivitelezési szakaszban.
Felhívom tisztelt építtető figyelmét, hogy az érvényes jogszabályi előírások mellett jelen épületről a
kivitelezés megkezdése előtt tartószerkezeti kivitelezési tervet kell készíttetni.
A leírás csak jelen építési engedélyezési terv mellékleteként használható. Sem másik engedélyezési
eljáráshoz, sem kivitelezéshez, sem kiviteli tervek mellékleteként nem használható fel.

Bánfi Ádám
Okl. építőmérnök
Statikus vezető tervező és szakértő
T-T, T-Sz – 04-187
Békéscsaba, Batthyány u. 14/1.
30/5222283
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