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TARTÓSZERKEZETI SZAKVÉLEMÉNY
9241 JÁNOSSOMORJA , TARCSAI U. 1. , HRSZ:2168 SZÁM ALATTI
INGATLANON ÁLLÓ LAKÓÉPÜLETHEZ

1. ALAPADATOK

Megrendelő :

Jánossomorja Város Önkormányzata
9241 Jánossomorja , Szabadság u. 39.

Épület helye:

9241 Jánossomorja
Tarcsai u. 1.
hrsz .: 2168.

Tervező:

AD3 Mérnöki Iroda Kft
Degovics Richárd, okleveles építőmérnök
9200 Mosonmagyaróvár, Bokréta u.3.
TT-08-0750

Épületek funkciója:
Beépítés módja:
Szintek száma :
Földszinti padlóvonal:
Párkány magasság:
Gerincmagasság:
Épület áramellátása:
Épület vízellátása:
Épület gázellátása:

épület
oldalhatáron álló
földszint + padlástér
+ 0,30 m
+ 3,25 m,
+ 6,40 m
községi elektromos hálózatára csatlakozva,
rendelkezik
nem rendelkezik

2.ELŐZMÉNYEK

Az épület tartószerkezeti felülvizsgálatát Bella Sándor , Jánossomorjai
Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet igazgatójának felkérésére végeztem el.
A helyszíni bejárás egy alkalommal történt.

3. ÉPÜLET SZERKEZETÉNEK ISMERTETÉSE

A szóban forgó épület földszintes kialakítású épület. Hagyományos építőanyagokból
épített. Tartószerkezeti falai tömör nagyméretű téglából falazott szerkezetek , 30 cm
illetve 45 cm szélességgel. Az épület födéme deszkával borított fagerendás födém, agyag
tapasztással lezárva.
A tetőszerkezet kötőgerendás , kétállószékes , héjalása hornyolt agyagcserép.
Földszint belmagassága : 2,80 m.
Épület belső falai vakoltak, meszeltek. Az épület jelenleg lakatlan épület.

4.TARTÓSZERKEZET RÉSZLETES ISMERTETÉSE
Tetőhéjazat:

A tetőfedés anyaga : hornyolt agyagcserép. A cserepeken több helyen kagylós kifagyások
láthatóak . A héjalásban , több helyen eltört cserepek láthatóak.
Javaslat : A héjalás cseréje indokolt.

Ácsszerkezet :
Az épület tetőszerkezete fenyő fűrészáruból készült kötőgerendás , kétállószékes
fedélszerkezet . A szarufák 12 x 12 cm keresztmetszetű , nyárfából készült. A szarufák
tengelytávolsága átlagosan 90 cm.

Az épület tetőszerkezetén rovar és gomba fertőzés látható több helyen. A korábbi
beázások miatt a kötőgerendák , fióktartók és a talpszelemenek korhadásnak indultak
Javaslat: A szarufák 30 % - a cserére szorul. A tetőszerkezet főállásai elemei
teljesen szilárdságukat vesztették. A főállások teljes cseréje szükséges.

Bádogozása :
Az épület kéménye és tűzfala nem rendelkezik bádogozással .

Javaslat:Az épület bádogozását pótolni kell a kémények , tűzfalak körül.
Födémek
Az épület zárófödéme borított gerendás födém, agyagtapasztással lezárva .
Az épület födémszerkezetén rovar és gomba fertőzés látható több helyen.

A födém alsó deszkaborítására szögelt stukatúr nád rögzítő háló elkorrodált , a
folyamatos beázások miatt.

Javaslat: A stukatur nád , vakolat leverése után gipszkarton burkolat készítése. A
födém gerendák a beázások helyén cserére szorulnak. A födém szerkezet nem felel
meg a mai energetikai előírásoknak. A födém hőszigetelése szükséges , min. 25
cm vastagságban.

Falszerkezet
Az épület függőleges teherhordó szerkezete tömör , nagyméretű téglából készültek , 30
cm illetve 45 cm szélességben.
Az épület koszorúval nem rendelkezik.
Az épület vízszigeteléssel nem működik . Az épület falazata kb. 1,5m magasságig vízzel
telítettek.

Javaslat: A falazatok víztelenítése, szárítása utólagos falszigeteléssel lehetséges.
( falátvágásos szigetelés , injektálás )

Kémény
Az épületben falazott kémény készült. A kéményeken kifagyások láthatóak.
Javaslat: A kémények vísszabontása szükséges a födém felső síkjáig . A
használatban lévő kémény visszafalazása , bélelése koracél béléscsővel.
Homlokzatképzés - nyílászárók:
A homlokzatképzés vakolat több helyen levált , több helyen pókhalós repedésekkel
átszőtt felület.
Nyílászárók, fa anyagúak. A nyílászárok elavultak , elöregedtek. A ma érvényben lévő
szabványoknak az épület nyílászárói nem felelnek meg.

Javaslat: A nyílászárók cseréje szükséges .
A homlokzatképzés teljes leverése után , új homlokzatképzés kialakítása
figyelembevéve a mai energetikai előírásokat. ( utólagos hőszigetelés)

,

Villanyszerelés és Elektromos Hálózat
Az épület elektromos hálózata elöregedett és elavult .
Javaslat: A elektromos hálózat cseréje szükséges .
Gépészet
Az épület gépészete elavult , korszerűtlen és szabályozhatatlan.
Javaslat: Az épület gépészetének cseréje, korszerűsítése szükséges .
Alapozás, Padló
Az épület alapozása beton sávalap . A beton sávalap és lábazat anyaga gyenge
szilárdságú beton.

Az épület korának megfelelően kialakított alapozási sík nem felel meg , a mai
szabványokban előírt mélységnek.
Alapozási problémákra , az alapozás eltérő süllyedésére utal az épület főfalain látható
repedések is.
A padló hő és vízszigetelése nem megfelelő .
Javaslat: Az épület alapozásának megerősítése , aláalapozással .
A padló teljes bontása és mai előírásoknak megfelelő rétegrenddel kialakított
padlószerkezet építése.
5.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az épület tartószerkezeteinek jelenlegi állapotából következik, hogy az épületek
tetőszerkezete , födéme , falszerkezete és alapozása
jelen állapotában
gazdaságosan felújítani, korszerűsíteni nem lehet.
Javasolt az épület bontása.
Mosonmagyaróvár, 2020.10.06.

