MŰSZAKI LEÍRÁS
Jászberényi Kossuth Zrt. 5100 Jászberény, Ady E. út 18. sz. – 5100 Jászberény,
Jásztelki út hrsz.: 0307 alatti ingatlanra tervezett Hizlalda épületek és kocaszállás
épület felújításának engedélyezési szintű tervéhez –
1. Tervezési program:
A Megrendelő a tulajdonában lévő volt Sertéstelepen a korábban épült érintett 3
db állattartó épületben hizlaldákat és kocaszállást működtet. Pályázati forrás
segítségével az épületek héjazatát, csapadékcsatornáit, homlokzatát valamint elszívó
ventillátorokat szeretné felújítani, cserélni.
Az épületek – Hizlalda I., II. Kocaszállás - azbeszt hullámpala fedésűek, felületük
elöregedett, töredezett, beázik, így kárt okoznak az alattuk lévő szerkezeteknek és
sertés állománynak. A héjazat csere során egységesen világosszürke színű 60 mm vtg.
LINDAB szendvicspanelt és a hozzá kapcsolódó kiegészítő bádogos szerkezeteket
tesznek az épületekre. Az épületek ereszcsatornái hiányoznak, ezeket pótolni kell. Az
épületek homlokzatának egy részét 8 cm vtg. XPS és EPS szigeteléssel, színvakolattal
látják el. A homlokzati szigetelés csak a két Hizlalda esetében lesz.
A felsorolt munkák a 312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 1. melléklet alapján
„építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek” közé tartoznak. Az épületek
beépített alapterülete, nettó alapterülete nem változik, a munkák tartószerkezetet nem
érintenek, építmény magasságuk változatlan marad. Az épületek kerítéssel körbe
határolt, sármentes úttal ellátott közművesített telken találhatóak. Az épületek
rendeltetésszerinti használatra alkalmas állapotban vannak.
2. Általános adatok:
Jászberényi Járási Hivatal
Jászberény 5100 Ady Endre út 34.
Ingatlan leíró adatai
2016.06.29
JÁSZBERÉNY
Külterület 0307 helyrajzi szám

Szektor: 34
Térképszelvény:
I. rész

1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok
művelési ág/kivett megnevezés/

kat.t.jöv. alosztály adatok
k.fill.
ter. kat.jöv
ha m2 k.fill
-----------------------------------------------------------------------------------------------. Kivett major
0
10.8736
0.00
min.o

terület
ha m2

Építtető:

Jászberényi Kossuth Zrt.

Építés helye:

5100 Jászberény, Jásztelki út hrsz.: 0307

Telek területe:

108736 m2

Felújítás előtt:
Épületek alapterülete:

1089,98m2+1089,98m2+1088,11m2

Terepszint:

-0,35

Járdaburkolat szint:

-0,30

Alapozási sík:

-1,50

Lábazat felső síkja:

±0,00

Ereszmagasság:

+2,90

Padlószint:

±0,00

Gerincmagasság:

+5,33

Felújítás után:
Épületek alapterülete:

1089,98m2+1089,98m2+1088,11m2

Terepszint:

-0,35

Járdaburkolat szint:

-0,30

Alapozási sík:

-1,50

Lábazat felső síkja:

±0,00

Ereszmagasság:

+2,90

Padlószint:

±0,00

Gerincmagasság:

+5,37

Közművek:


vízellátás:

biztosított



elektromos ellátás:

biztosított



szennyvíz elvezetés:

biztosított

3. Helyiség kimutatás
3.1 Felújítás előtt:
Épület neve
Hizalada I.
Összesen:

Terület
1089,98
1089,98

Épület neve
Hizalada II.
Összesen:

Terület
1089,98
1089,98

m2
m2

Épület, helyiség neve
Kocaszállás
Labor helyiség

Terület
1068,56
14,49

m2
m2

m2
m2

Burkolat
simított beton
Burkolat
simított beton
Burkolat
simított beton
simított beton

Fedett előtér
Összesen:

5,06
1088,11

m2
m2

Helyiség neve
Hizalada I.
Összesen:

Terület
1089,98
1089,98

m2
m2

Helyiség neve
Hizalada II.
Összesen:

Terület
1089,98
1089,98

m2
m2

Épület, helyiség neve
Kocaszállás
Labor helyiség
Fedett előtér
Összesen:

Terület
1068,56
14,49
5,06
1088,11

m2
m2
m2
m2

simított beton

3.2 Felújítás után:
Burkolat
simított beton
Burkolat
simított beton
Burkolat
simított beton
simított beton
simított beton

4. Szerkezeti kialakítás:
4.1 Meglévő szerkezetek:
Alapozás, lábazat: beton pontalapok, lábazat vasbeton készült a falszerkezet
vastagságában. A falszigetelés a lábazat tetején készült.
Falszerkezet:

a kitöltő falak KM téglából készült, KM tégla pillér merevítéssel,
vakolattal együtt 30 cm vastagságban, javított mészhabarcsba
falazva. Kívül-belül mészfestéssel.

Tartószerkezet:

15°-os IPE acél szelvényből készült 6,00m-es pillérkiosztással
készült.

Az

acéltartókon,

Z180-as

acélszelemenek

lettek

elhelyezve.
Tetőhéjazat:

a szelemeneken, azbeszt hullámpala fedés készült. Kiegészítő
bádogozás – függőeresz és lefolyócsatorna nélkül. A tetőgerinc
mellett 10-10 db elszívó ventillátor lett elhelyezve a két Hizlaldában.

Padlószerkezet:

~20 cm vtg. beton padlószerkezet készült, alatta 20-25 cm vtg.
tömörített feltöltéssel.

Nyílászárók:

a KM pillérközökben fix acél ablakok lettek elhelyezve, melyekben
beszívó ventillátorok vannak a Hizlaldákban. A Kocaszállás
épületen bukó ablakok és ventillátorok vannak.

Fűtés:

a Hizlalda II. épület előtt lévő kazánházban, 3 db 110-110 kW-os
pellet kazán szolgáltatja a hőt a Hizlalda I.-II. és Kocaszállás
épületeknek, hőleadók acél csőradiátorok.

4.2 Bontási – részleges - technológia:
Bontandó szerkezetek:
-

hullámpala fedés,

Munkakezdés előtt a munkát vezető szakembernek szemrevételezéssel meg kell
győződnie arról, hogy a szerszámok, segédeszközök, felszerelések, gépek biztonságos
munkavégzésre alkalmasak az esetleges hiányosságokat megszüntetni. A munka
megkezdésére csak akkor adhat engedélyt, ha a biztonságos munkavégzés feltételei
biztosítottak. A munkaterület átadását-átvételét írásban kell rögzíteni.
A bontott pala elszállításához legalább 1,5 m széles akadálymentes közlekedési utat
kell létesíteni. A dolgozókat munkavédelmi oktatásban kell részesíteni és egyéni
védőfelszerelésüket biztosítani kell.
Héjazat:
A leszedett hullámpalát folyamatos adogatással juttatják a födémre. A leszedését a
legmagasabb helyen kell elkezdeni, a szélvédett oldalon és pár sor leszedése után
pedig a másik oldalon is kezdeni kell a bontást ahhoz, hogy a szerkezet stabilitása
fennmaradjon. A hullámpala, azbeszttartalmú, ezért veszélyes hulladékként kell kezelni.
Bontása után külön kell deponálni és veszélyes hulladéklerakó helyre kell szállítani.
A bontás során biztonsági öv illetve zuhanásgátló eszköz használata szükséges. A
bontásból kikerülő anyagokat folyamatosan el kell távolítani.
A terület átadása: A helyszínen törmelék, hulladék nem maradhat. A bontás során
keletkezett

hulladék

mennyiségről,

bontási

hulladék

nyilvántartó

lapot

és

hulladékkezelő átvételi igazolását kell benyújtani az építési hatósághoz.
4.3 Új szerkezetek:
Szerkezetek kialakítása:
A kivitelezés során csak megfelelőségi engedéllyel, ÉME engedéllyel rendelkező
építési anyagokat lehet beépíteni!

a

Szigetelés:

a KM tégla kitöltő falazaton a hossz főfalakon 1,60 m magasságig 8 cm
XPS-sel lesz hőszigetelve. A keresztirányú főfalakon a 1,60 m
magasságig szintén XPS szigetelés készül, felette homlokzati főfalakra
szintén 8 cm vtg. dűbellel és ragasztóval felerősített EPS hőszigetelés
kerül. Csak a két Hizlalda esetében.

Külső felületképzés:
a lábazat felületén dörzsölt, lábazati vékonyvakolattal szürke színben. A
homlokzaton (1,60 m felett), glettelés után 1,5 mm-es dörzsölt
színvakolat kerül fehér színben. Csak a két Hizlalda esetében.
Héjazat:

a három épületen új 60 mm vtg. LINDAB kőzetgyapot szigetelésű
szendvicspanel fedés készül, gerinc és orom bádogozással.

Bádogozás:

LINDAB horganyzott acéllemez elemekből készül, félkör függőeresz
csatornával, valamint lefolyóval. A csapadékvíz elvezetést saját
ingatlanon belül kell megoldani!

Szellőzés:

az épületek gerince mellett kürtőkben lévő ventillátorokat 10-10 db
kicserélik, a két Hizlalda esetében.

5. Biztonságtechnika, munkavédelem:
Kivitelezés során az egyes szakmai és szakági munka-, baleset-,
környezet- és tűzvédelmi, illetve biztonságtechnikai szabályokat és
szabványokat be kell tartani és tartatni. Kivitelezést csak a jogerős
építési engedély birtokában, felelős műszaki vezető irányítása mellett
szabad végezni. A tervtől eltérni csak a tervező hozzájárulásával és az
engedély módosításával lehet. Csak a tervek szerinti méretű, minőségű
és anyagú, tanúsítvánnyal rendelkező építőanyagokat és szerkezeteket
szabad beépíteni.
A keletkező építési hulladékot csak az arra kijelölt, engedéllyel
rendelkező lerakóhelyre szabad szállítani.

Hizlalda I.

Hizlalda II.

Hizlalda I.

Hizlalda II.

Kocaszállás

Kocaszállás

