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1. Bevezetés 

2018-02-20. napján Gömöri Csilla, a Hód Fürdő ügyvezetője levélben megkereste a HUNKOR - Magyar 
Korróziós Szövetséget, hogy szakértői tevékenységre ajánlatot kérjen. A HUNKOR-ral történt levélváltást 
követően, Dr Ostorházi László E.V. Frosio III. szintű korróziós szakértő kapott ajánlatkérést és adott adott 
ajánlatot 2018-02-22-én a hódmezővásárhelyi Gyarmati Dezső sportuszoda épületszerkezeti korróziójának 
felmérésére. Az ajánlatot az Ajánlatkérő 2018-04-27. napján elfogadta. A Felek a feladat elvégzésére 2018-
05-03. napján megbízási keretszerződést kötöttek. A vizsgálat 2018-05-09. és 10. napján történt meg. A 
vizsgálat adatai és más szakértőkkel történt konzultáció alapján az alábbi vizsgálati jegyzőkönyv és korróziós 
szakértői vélemény készült el. 

2. Alapdokumentumok 

• ISO 2409  

• ISO 2808 

• ISO 4624  

• ISO 8501-1,  

• ISO 8501-3,  

• ISO 8502-3,  

• ISO 8502-6,  

• ISO 8502-9,  

• ISO 8503,  

• ISO 8504-2,  

• ISO 12944-2, 

• ISO 12944-4,  

• ISO 12944-5,  

• ISO 19840,  

• ISO 20340,  

• ISO 29601,  

• NORSOK M-001,  

• NORSOK M-501 

• NORSOK R-004,  

• NORSOK S-002,  

• NS 476,  

• SFS 8145, 

Jelen projekttel kapcsolatos dokumentumokban előforduló értelmezési kérdések, vagy bármilyen a 
nemzetközi szabványok, festési szokványos eljárástól való eltérés esetén, a Megrendelő képviselőjével 
további egyeztetés szükséges. (All conflicts between the requirements of this procedure, related contract 
documents, referenced codes of pratctice and international standards shall be reffered to Customer 
representative for clarification.) 
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3. Kapcsolódó dokumentumok 

• Az ajánlatkérésben szereplő fotódokumentáció 

• A helyszíni szemle során készült fotódokumentáció 

• A helyszíni szemle során rendelkezésre bocsájtott kiviteli tervlapok 

• A helyszíni szemle során rendelkezésre bocsájtott helyszínrajz 

• A helyszíni szemle során rendelkezésre bocsájtott vízforgalom és vízmérleg 

• A szemlét követően rendelkezésre bocsájtott légkezelő adatai 

1. A vizsgálat célja 

Az épület acél és beton szerkezetének korróziós állapotfelmérése. 
Annak megállapítása, hogy szerkezetek, a meglévő bevonatok milyen állapotban vannak. 
Annak megállapítása, hogy a helyszíni szemle során tapasztalt korróziónak mi a kiváltó oka. 
A kiváltó ok ismeretében műszaki javaslat az igénybevételnek ellenálló bevonati rendszerre. 

2. Vizsgálati módszerek 

1. vizuális vizsgálat 

2. száraz rétegvastagság mérése 

3. felület mikroszkópos vizsgálata 

4. tapadási szilárdság vizsgálat 

3. Vizsgálat terjedelme 

# műtárgy megnevezése építés éve 

1 Fedett uszoda acél és betonszerkezete, gépház, falak, 
berendezési tárgyak 

2003 

2 Tanmedence acél és betonszerkezete, gépház, falak, 
berendezési tárgyak 

2003 

3 Jacuzzi, rekreáció acél és betonszerkezete, gépház, 
falak, berendezési tárgyak 

2003 

4 Élményfürdő acél és betonszerkezete, gépház, falak, 
berendezési tárgyak 

2014 

5 Bemelegítő medence acél és betonszerkezete, falak, 
berendezési tárgyak 

2016 

6 Kültéri nyugdíjas medence betonszerkezete 2010 

7 Kültéri tanmedence betonszerkezete 2006 

8 Kültéri gomba betonszerkezete 2006 

9 Kültéri gyermek élménymedence betonszerkezete és 
berendezési tárgyak 

2010 
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1. ábra - helyszínrajz 

4 Vizsgálati eredmények, megállapítások 

A vizsgálatok leírását, eredményeket és megállapításokat részekre bontva, strukturáltan készítettem el a 
könnyebb áttekinthetőség érdekében 

4.1 Gépészeti tér 
A fedett medencék alatt és oldalán helyezkedik el a nagy kiterjedésű gépészeti tér. Ez a terület bonyolult 
geometriájú, egy térből elérhető az összes medence gépészete az első traktusban. Ebben a térben kapott 
helyet a légkezelő berendezés és a karbantartó műhely is. A vegyszeradagoló ettől elkülönített – külső 
bejárattal rendelkező helységben van. Ez nagyon jó műszaki megoldás. A vegyszeradagoló helységben a 
klórgáz jelenléte miatt a szerelvények korrodáltak. Villamos szekrény cseréjét javaslom. 

A bemelegítő medence 2016-ban épült, teljesen különálló gépészeti térrel rendelkezik. Ez a terület nem 
képezi részét a vizsgálatnak. 

A fedett uszoda, a tanmedence és a jacuzzi határterületén található egy csurgalékvíz akna. Az akna falán 
betonkorrózió és nagy kiterjedésű cseppkő lerakódás figyelhető meg. A betonszerkezet védelme érdekében 
javasolt a szennyeződés eltávolítása, a beázás megszüntetése és a betonfelület védelme Keston PCC 
anyaggal, vagy ezzel műszakilag egyenértékűvel.  

Olyan esetekben, amikor a felületek elektrolitokkal nedvesednek, még ha ez a nedvesedés csak átmeneti 
jellegű is (pl. átnedvesedett építőanyagok esetén) különösen szigorú korróziós követelmények szükségesek. 

 



 

6./39 oldal  

 

2. kép – csurgalékvíz akna környezete 

A betonszerkezeten több helyen beázási nyomok láthatók. A vizsgálat időpontjában ezek szárazak voltak. 
Beázásokat a betonszerkezet tartós védelme érdekében meg kell szüntetni és a betonszerkezetet ásványi 
alapú bevonattal javítani. Javításhoz a Keston termékcsalád termékeit javaslom, vagy ezzel műszakilag 
egyenértékűt. Az oldalfalon látható vízbetörés nyomából arra lehet következtetni, hogy a szerkezetben lévő 
betonvas már korrodált. Ezt a részt véséssel fel kell tárni, szükség szerint injektálni a betonszerkezetet, a 
betonvasakat Keston Korr anyaggal védeni, majd Keston PCC K/E/B anyagok valamelyikével visszajavítani – 
függően a javítás nagyságától. Átvonó bevonatként a Keston BF anyagot javaslom felhordani. A fotókon 
látható helyek csak példaként szolgálnak, a nagy kiterjedésű géptérben az összes hasonló hibahely javítását 
javasolt elvégezni. 
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3. kép – betonkorróziós nyomok a géptérben 

 

Több szerkezeten megfigyelhető a horganyzott felületek aktív védelmének megszűnése. A horgany 
felemésztette önmagát az acél védelme érdekében (fehér rozsda) majd az acél kezdett korrodálni. Ezeket a 
felületeket sürgősen el kell látni Im1 korrozivitási kategóriának megfelelő bevonati rendszerrel. A fotókon 
látható helyek csak példaként szolgálnak, a nagy kiterjedésű géptérben az összes hasonló hibahely javítását 
javasolt elvégezni. 

 

  

4. kép – veszélyes mértékű galvanikus korrózió nyomai a tartószerkezeteken 

A folyókák járórácsa, és egyéb tartószerkezetek erősen korrodáltak. A jelen lévő korrózió a környezetben 
lévő rozsdamentes szerkezeteket is veszélyezteti, valamint a korrózió előrehaladásával fokozottan 
balesetveszélyessé válnak. Ezeket a szerkezeteket célszerű leszerelni és gyártóműben horganyoztatni, vagy 
min. 100 mikron epoxi porfestékkel bevonni. A fogadó kereteket a helyszínen legalább St2 tisztasági 
fokozatig megtisztítani és epoxi mastic vastagbevonattal ellátni. A fotókon látható helyek csak példaként 
szolgálnak, a nagy kiterjedésű géptérben az összes hasonló hibahely javítását javasolt elvégezni. 
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A gépészeti egységeken is láthatók korróziós sérülések. Ezek kiküszöbölhetők a megfelelő anyagválasztással. 
(pl. KPE, PP anyagból készült szerelvények) Az anyagválasztás során figyelembe kell venni, hogy az anyagok 
elektrokémiai töltéssel rendelkeznek és az összeillesztésnél töltéskülönbségnek minél kisebbnek kell lennie. 
PL: rozsdamentes anyagot nem szerlünk szénacél csavarokkal, alumíniumot nem szerelünk rézzel... (4 sz 
melléklet: fémek elektrokémiai töltése táblázat.) 

 

5. kép – galván korrózió a szerelvényeken 

    

6. kép – folyóka járórács korróziója 

4.2 Fedett uszoda 
Az uszoda épülete 2003-ban épült. A tetőt rácsos acélszerkezet tartja. A medencetér déli oldalán lépcsős 
nézőtér van kialakítva. Az öltözők és kiszolgáló helységek a nézőtér alatt kaptak helyet. A nézőtér és a 
medence tér egymástól szintben elkülönül. 

4.2.1 Rácsos acélszerkezet 
A rácsos acélszerkezet 9 db rácsos acéltartóból áll, amit előgyártás után a helyszínen szereltek össze oldható 
csavarkötésekkel. Az acélszerkezetre duplex védelem került az építéskor. A duplex védelem 
tüzihorganyzásból és 2 réteg passzív bevonatból áll. A magas páratartalom és a vízben oldott klór miatt az 
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acélszerkezet atmoszférikus környezete “C5-I” korrozivitási kategóriába tartozik. (3 sz melléklet - 
Korrozivitási kategóriák) 

4.2.1.1 vizuális vizsgálat 

Az acélszerkezet korróziós állapota jó, ami azt jelenti, hogy korrózió nyomai a felület kevesebb, mint 1%-án 
észlelhetők, azok is inkább festék leverődések. A leverődések az üzemeltetés során következhettek be, 
amikor a karbantartás, reklámhordozó fel-leszerelés során a szerkezeten munkát végeztek. A tüzihorgany 
réteg aktív védelmet ad a felüetnek, így a leverődések helyén sem tapasztaltunk számottevő rozsdásodást 

 

7. kép - A légtérben magas páratartalom észlelhető 

   
8. kép - csomópont, az éleken leverődés nyomai 
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9. kép – acélszerkezet általános állapota 

 
10. kép – szennyeződés és szerelési hulladék a tartószerkezeten 

4.2.1.2 Környezeti tényezők 

páratartalom    75,5% 
léghőmérséklet   24,5 °C 
felületi hőmérséklet   24,5 °C 
harmatpont:    19,9 °C 
ΔT     4,6 °C Ez páralecsapódás közeli állapot 
A medencetér padlószintjén mérve ugyanezek az adatok alacsonyabbak voltak. 
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11. kép – környezeti tényezők 

4.2.1.3 száraz rétegvastagság mérése 

ISO 2808:2007 szerint Műszer: Elcometer 

Mérési adatok: 
Minimum  270 µm 
Átlag   300 µm 
Maximum  350 µm 

4.2.1.4 felület mikroszkópos vizsgálata 

A bevonati rendszer 3 rétegből áll:  

1. tüzihorganyzott alapréteg kb 80 µm ezüst 

2. alapozó bevonat   kb 120 µm vörösbarna 

3. átvonó bevonat   kb 100 µm tört fehér 

A bevonati rétegek alatt korrózió nem tapasztalható. 
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12. kép – bevonati rendszer mikroszkópos képe 

4.2.1.5 tapadási szilárdság vizsgálat 

Addhéziós vizsgálat az ISO 2409 szerint 

Rétegvastagság: 270 µm tapadási osztályba sorolás: 0  megfelelő 

    

13. kép – bevonat addhéziós vizsgálata, rácsvágás képe 10x-es nagyításban 

4.2.2 Nézőtér mellvéd tartó oszlopsor 

A nézőtér elején egy beton mellvéd  épült a nézők lezuhanásának megakadályozására. A mellvédet 9 db 
acélcső oszlop tartja, ami a medencetér padlósíki födémen támaszkodik. Alatta géptér helyezkedik el. 

4.2.2.1 vizuális vizsgálat 

A szénacél oszlopok tövei kritikus korróziós állapotban vannak! Azonnali beavatkozásra van szükség, mert a 
korrózió mértéke a szerkezet irreverzibilis károsodásához vezethet. A korrózió kiváltó oka, hogy az oszlopok 
tövei Im1, míg az oszlopok többi része C5-i korrozivitási kategóriába tartozik. A kifolyó klóros víz hatása miatt 
a korrózió sokkal nagyobb mértékű, mint más helyeken. Az időközi karbantartások során ezt a felületet nem 
kezelték szakszerűen, a rozsdás vasra festettek egy újabb réteget, ami alatt tovább korrodált a fém. 

Olyan esetekben, amikor a felületek elektrolitokkal nedvesednek, még ha ez a nedvesedés csak átmeneti 
jellegű is (pl. átnedvesedett építőanyagok esetén) különösen szigorú korróziós követelmények szükségesek. 
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14. kép - Mellvéd tartó oszlopsor 
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15. kép – korrózió sz oszlop töveken 

4.2.2.2 száraz rétegvastagság mérése 

A nagymértékű korrózió miatt nem mérhető 

4.2.2.3 felület mikroszkópos vizsgálata 

 

16. kép – a korrodált fém már porózus szerkezetű 

4.2.2.4 tapadási szilárdság vizsgálat 

A nagymértékű korrózió miatt nem mérhető. 

4.2.2.5 A lehetséges javítástechnológia: 

• feltárás véséssel kb 5 cm mélységig 

• Szemcsefúvás Sa 2,5 

• 3P bevonat 30 cm magasságig 

• A feltárás visszaépítése műgyantával 
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4.2.3 falak 

A fedett uszoda végfalainak tetején az utolsó acéltartó a végfallal egybe van építve, cementlapokkal el van 
burkolva, festve. A végfalak a medence szinten több rétegben glettelve, festve vannak. 

4.2.3.1 vizuális vizsgálat 

A felület tetővel érintkező részén beázási nyomok láthatók. Nagy a valószínűsége, hogy ezek a 
páralecsapódásból eredő beázási nyomok, ebben az esetben megszüntethetők a környezeti tényezők 
(páratartalom, hőmérséklet) helyes szabályozásával, illetve hőszigeteléssel. Ha egy szerkezet felületén a 
hőmérséklet több napig a harmatpont alatt marad, a keletkezett páralecsapódás különösen nagy korróziós 
igénybevételt jelent, főleg, ha az ilyen lecsapódás várhatóan rendszeresen ismétlődik. A beázás pontos oka 
és körülményei csak a szerkezet bontásával állapíthatók meg, ez nem volt tárgya a megbízásnak. A 
páralecsapódás elkerülhető, ha a levegő páratartalma alacsonyabb, a felületi hőmérséklet magasabb. A 
felületre vákuumkerámia töltésű szuperszigetelő anyag (UXI) felhordással “melegen” tartható a felület, a 
légkezelő üzemeltetésével csökkenthető a páratartalom. (5 sz. melléklet - harmatpont táblázat) 

 

17. kép – páralecsapódási, beázási nyomok a végfali tartószerkezet burkolatán 

    
18. páralecsapódás okozta bevonat sérülés 

4.2.4 betonszerkezetek, géptér 

A feszített víztükör képző vályú fölött egy kb. 25-30 cm magas, csempével burkolt beton szerkezet épült, ami 
2 méterenként lábakon áll. A medencefal körül oldalt helyezkedik el a nagy kiterjedésű gépészeti tér. Ez a 
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terület bonyolult geometriájú, egy térből elérhető az összes medence gépészete. Ebben a térben kapott 
helyet a légkezelő berendezés és a karbantartó műhely is. A vegyszeradagoló ettől elkülönített – külső 
bejárattal rendelkező helységben van. 

4.2.4.1 vizuális vizsgálat 

Az 50 m-es medence betonszerkezetének külső falán számos beázás és korróziós sérülés látható. A feszített 
víztükör víz elvezető vályút már injektálással javították, ennek nyomai láthatók a szerkezeten. A vályú most 
is ázik. A medence ÉNY-i sarkától kb. 5 m-re folyik. A vízvesztés kb 2 liter/perc! Ez a víz elárasztva tartja a 
géptér északi oldalát és a víz károsítja az épület szerkezetét. A világítás állandóan be van kapcsolva, a 
fényforrások alatt zöld alga telepek vannak a vízben. A medence fenék szigetelésén kiszivárog a víz oldalra 
és lefeszíti a betonszerkezet javításait. Több helyen cseppkőképződés tapasztalható. A szivárgások helyén a 
betonban lévő vasak korróziója észlelhető. A vályút vízzáróvá kell tenni. A korrodált betonvasakat fel kell 
tárni és a 4.1 pontban leírt KESTON rendszerrel fel kell újítani. A fenék szigetelésen kiszivárgó vizet el kell 
vezetni, XYPEX anyaggal a szerkezet vízzáróvá tehető a földnedves részeken. 

    

    

 

19. kép – vízvesztés helye 
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20. kép - injektálás nyomai 

 

21. kép – elárasztott géptér algatelepekkel és felázott alappal 
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22. kép – fenékszigetelés kivezeti a vizet oldalra, cseppkő képződik 

 

23. kép – a vasbeton korróziója szétfeszíti a betonszerkezetet 
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A gépészeti tér nyugati és északi oldalán egy D 300-as KPE vezetékpár van fektetve, amiben thermálvíz 
áramlik. A vezetéket a helyszínen készült vasszerkezettel rögzítették, majd a szerkezet egyrétegű mázolást 
kapott. Véleményem szerint a vasszerkezet nincs szakszerűen kivitelezve. Az Im1, de még a C5 I 
korrózióvédelmi követelményeknek sem felel meg semmilyen formában. Szinte folyamatosan vízben áll, és 
erősen korrodál. Javaslom a teljes tartószerkezet cseréjét 2 m-enként kompozitból, vagy impregnált 
keményfából készült bölcsőkre. 

    

    

24. kép – korrodáló tartószerkezet 

4.2.5 berendezési tárgyak 

A csarnokban különböző berendezési tárgyak vannak elhelyezve. Rozsdamentes váz szerkezetű, fa burkolatú 
butorok, bírói emelvény, virág ládák, fogasok, stb... Korrozivitási kategória: C5 I, a padlón álló szerkezetek 
lábai Im 1. 

4.2.5.1 vizuális vizsgálat 

Az összes rozsdamentes szerkezet teljes felületén általános korrózió figyelhető meg. ebből arra lehet 
következtetni, hogy az uszodában lévő C5-i, és Im 1 környezethez az alkalmazott rozsdamentes anyagok 
ötvözete nem elegendő. Gyengén ötvözött acél helyett erősebben ötvözöttet kellett volna betervezni. KO33 
helyett KO35-öst. 

A problémára több megoldás lehetséges: 

1 Az összes rozsdamentes KO33 szerkezetet lecserélni erősebben ötvözött KO35-ös anyagúra. 

Várható élettartam: több, mint 15 év. (végleges megoldás) 

2 A szerkezeteket szétszerelni, szemcsefúvásos felület előkészítés után C5.i kategóriának megfelelő 

bevonati rendszerrel ellátni és ismét összeszerelni. Várható élettartam: több, mint 15 év. 
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3 A szerkezeteket helyszínen pácolni és passziválás után 1 réteg protektor olajjal lekezelni. Várható 

élettartam: A páralecsapódás mértékétől függően – fél/egy évente protektor olajos karbantartás 

mellett több, mint 15 év. 

    

    

    

25. kép – rozsdamentes szerkezetek korróziója 
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Több helyen tapasztalható, hogy nem rozsdamentes szerkezeteket csatlakoztattak rozsdamentes 
szerkezethez. Ez a szakma szabályai szerint TILOS! Még a gyártáskor is teljesen elkülönített helységben 
készítik a rozsdamentes szerkezeteket. A szénacél korróziója átterjed a rozsdamentes szerkezetre is, 
valamint elszennyezi a környezetét is. A felületet és a környezetét vegyszerrel meg kell tisztítani és kerülni 
kell a kétféle acél együttes alkalmazását.  

 

26. kép – rozsdamentes szerkezet és környezete rozsdás 

4.3 Tanmedence 

A tanmedence a fedett uszoda keleti végénél helyezkedik el, gépterük közös. 4A tanmedence az uszodával 
együtt épült 2003-ban. Korróziós szempontból jó általános állapotban van – egy-két könnyen javítható 
részlettől eltekintve. Korrozivitási kategória C5-i. 

4.3.1 Acélszerkezet 

Az acélszerkezet duplex bevonati rendszerrel lett ellátva az építéskor, korrózió nyomai nem észlelhetők. A 
szellőző légcsatornák tartószerkezete valamikor galvanikus horgyany bevonatúak voltak, amik az idők 
folyamán eliminálódtak. Tervezett felújítás során ezek cseréje, vagy korrózió elleni védelme javasolt. Maguk 
a légcsatornák is oxidálódtak, feltehetően a túl magas páratartalom és a páralecsapódás együttes hatásától. 
Ezek festése is javasolt az acélszerkezet tüzihorganyzott felületén alkalmazottal azonos bevonati rendszerrel. 
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4.3.2 betonszerkezetek, géptér 

A 4.1 pontban leírtak szerint. 

4.3.3 berendezési tárgyak 

A tanmedence terében is vannak rozsdamentes szerkezetek. Állapotuk és javításukra vonatkozó információk 
a 4.2.5 pontban leírtakkal azonosak. 

A rozsdamentes szerkezeteken kívül 2 db nagyméretű virágláda (korrozivitási kategória: Im3) is el van 
helyezve ebben a térben. Ezek szénacélból készültek és festve vannak a festés nagymértékben tönkrement. 
A rozsdalé ráfolyik a rozsdamentes szerkezetre és ott is korróziót okoz. A probléma elkerülésére két 
intézkedést javaslok. 

1 A virágládákat eltávolítani, kiüríteni, majd az acélszerkezetet Im-3 bevonattal ellátni és újra 

építeni. 

2 rozsdamentes anyagok közvetlen közelébe nem szabad telepíteni a virágládákat. 

    

27. kép – korrodált acélszerkezet a rozsdamentes közvetlen közelében 
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4.4 Jacuzzi, rekreáció 

A Jacuzzi mendencetér a fedett uszoda keleti végén, a tanmedence déli oldalán, ezekkel egy légtérben 
heyezkedik el. Géptere az előbbi kettővel közös, sorsukban a 4.1 pontban foglaltak szerint osztozik. Fémes 
korrózió nyomai nem észlelhetők. 

4.4.1 falak 

A medence mögötti falszakasz üvegtéglából van építve, amiből egy-két darab eltört. Nem korróziós 
probléma, de javaslom ezek javítását. Szélvédő javítási módszerrel ragaszthatók, illetve biztonsági fólia 
alkalmazásával is elkerülhető, hogy üveg szilánkok balesetet okozzanak. A plafonon a gipszkarton felületen 
beázásból, páralecsapódásból származó bevonat sérülések láthatók. Javítás UXI szuperszigetelő 
technológiával javasolt. 

4.5 Élményfürdő 

Az élményfürdő egy gyógymedencével a tanmedencétől és a jacuzzitól keletre terül el. A műtárgy 2014-ben 
épült. A korábban épültekkel közvetlen beltéri kapcsolattal rendelkezik.  

4.5.1 Acélszerkezet 

Az épület és az acélszerkezet korróziós szempontból jó általános állapotban van, korrózió nyomai nem 
észlelhetők. Az acél tartószerkezeten duplex bevonat van, rétegvastagság a 4.2.1.3 pontban foglaltak szerint. 

 

28. kép – élményfürdő acélszerkezet és légtechnika 

4.5.2 betonszerkezetek, géptér 

Az élményfürdő géptere az uszoda – tanmedence – jacuzzi gépteréből közelíthető meg, azzal egy légtérben 
de attól elkülönülten helyezkedik el. Az élménymedence alatt  egy nagy méretű, henger alakú pótvíz 
medence van. A pótvíz medencében a páratartalom 100%-os. Korrozivitási kategória: Im1. A 2014-es építés 
során több kivitelezési hiba történt, ami miatt ennek a szerkezetnek rossz a korróziós állapota. A zsaluzott 
betonszerkezetből kilógnak a betonvasak, ami4.8.1k erősen korrodáltak. Ezt sürgősen meg kell állítani az 
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irreverzibilis károsodások megelőzése érdekében. A medencébe bejutást segítő létra a belső berendezési 
tárgyakkal azonos rozsdamentes KO33-as anyagból készült és teljesen elkorrodált. Ezt nem szabad használni, 
javaslom az azonnali eltávolítást a balesetek megelőzése érdekében. 

A betonszerkezetet a 4.1 pontban leírt rendszerrel ki kell javítani, majd a teljes felületen üvegváz erősítésű 
3P műgyanta bevonat felhordását javaslom. A létrát újra kell gyártani KO 35-ös anyagból és beszerelés előtt 
Im1 bevonattal kell ellátni. 

    

    

 

  

29. kép – pótvíz medence korróziós állapota 

 

A géptérben található rozsdamentes szerkezetek nem érintkezhetnek szénacéllal, mert korróziót okoznak. 
Erre különös figyelmet kell fordítani minden ott dolgozó munkatársnak! 
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Az alábbi képen látható rozsdamentes edény hegesztési varratai is korrodálnak. Javaslom a pácolást és 
védőbevonat alkalmazását. Ellenkező esetben a tartály idővel ki fog lyukadni. 

    

30. kép - Rozsdamentes gépészeti elemek korróziós állapota 

4.5.3 berendezési tárgyak 

Korróziós szempontból az élményfürdő berendezési tárgyainak általános állapota nem megfelelő. Az összes 
rozsdamentes szerkezet a 4.2.5 pontban foglaltakkal azonos állapotú, a javításra vonatkozó információkat is 
itt írtam le. 

A szivárvány színű csúszda acélszerkezete szénacélból készült és tüzihorgany bevonatot kapott. Az Im1 
korrozivitási kategóriának ez nem felel meg, különösen akkor ha klór jelenlétével is számolni kell. Itt felmerül 
a tervező és a kivitelező garanciális, illetve szavatossági felelőssége. A horgany bevonat részlegesen 
eliminálódott, helyenként az acél korróziója látható. A szerkezet kötőelemei erősen korrodáltak, mivel ezek 
nem rendelkeztek megfelelő korrózió elleni védelemmel.  

Azonnali, ideiglenes javítás a felület tisztítását követően magas cinktartalmú bevonat felhordása. (Pl. Zinga) 
A végleges megoldás itt is a KO35 anyag alkalmazása lenne. Kisebb műszaki teljesítménnyel ugyan, de teljes 
szétszerelés mellett alkalmazható a duplex bevonat is.  

 

31. kép élményfürdő medencéje 
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32. kép – csúszda acélszerkezet korróziós állapota 

 

 

Az élményfürdő épületében található fűtőtestek porfestettek. Az itt alkalmazott bevonat nem felel meg a 
C5-i korrozivitási kategóriának. A fűtőtestek alsó része és lábai korrodálnak. Ha nincs megfelelő védelem a 
fűtőtesteken, idővel ki fognak lyukadni. Ezeket le kell szerelni és gyártóműben kell erősebb bevonattal ellátni 
őket. Javasolt rendszer: szemcsefúvás kis frakciójú szemcsébel alacsony nyomáson Sa.2,5 fokozatig, majd 
100 mikron EP porfesték a fűtőtesten fehér színben, 2*200 mikron Hempadur Quattro + 50 mikron PUR 
átvonó fehér színben a lábakon. 

    

33. kép – fűtőtestek korróziós állapota 

 

4.6 Bemelegítő medence 

A bemelegítő medence épült legkésőbb, 2016-ban készült el. Az élményfűrdőből egy átjárón keresztül vezet 
az út a medencetérbe és innen érhető el a medence gépészeti tere is.  

4.6.1 Acélszerkezet 

A medencetér fölött rácsos tartó acélszerkezet van duplex védelemmel ellátva. Korrózió nyomai nem 
észlelhetők. 

4.6.2 falak, átjáró 

Az átjáróban nincs fűtés, téi időszakban erőteljes páralecsapódás tapasztalható a helyi munkatársak 
elmondása szerint. Az erős páralecsapódás nagymértékben elősegíti a korróziót. Ez a helység páralecsapódás 
nélkül C3 korrozivitási kategóriába tartozik, míg páralecsapódással a C5-i – Im1-be, függően annak 
mértékétől. Ez a tárgyhőmérséklet emelésével és a páratartalom csökkentésével küszöbölhető ki. A kültérrel 
érintkező üvegfalak tövében fűtőtestek telepítésével a hőmérséklet növelése tűnik a leg-
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költséghatékonyabb megoldásnak. Mivel ez az összes medencetértől el van választva, infrasugárzók 
üzemeltetése is opció lehet. 

 

34. kép – átjáró a bemelegítő medencéhez 

4.6.3 berendezési tárgyak 

A rozsdamentes szerkezetek osztoznak a 4.2.5 pontban leírtak sorsával. A bírói emelvény porfestett 
szénacélból készült, javítása nem gazdaságos, javaslom KO35-ös anyagból az újragyártását. A labdafogó háló 
tartó sodrony és gyűrűk korrodálnak, nem rozsdamentes anyagból készültek. Az erről lefolyó rozsda károsítja 
a többi rozsdamentes szerkezetet. Sürgős cserét javaslok. 
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35. kép - berendezési tárgyak korróziós állapota 

 

4.7 Kültéri nyugdíjas medence 

Az épület eggyüttestől ÉK-i irányba található néhány szabadtéri medence is. Megbízó kérésére ezeket is 
megvizsgáltam. A nyugdíjas medence 2010-ben épült, fémszerkezetei csak néhány korlátból állnak, korrózió 
nyomai nem észlelhetők.  

 

36. kép – nyugdíjas medence 
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4.7.1 betonszerkezetek 

A betonszerkezet ép, a burkolatok sérültek. A mozgó, hiányzó mozaikokat a balesetek elkerülése érdekében 
javítani kell. Ebből csak kevés hibahely van. A perem burkolólapjait vissza kell helyezni, pótolni kell. Gépészet 
van, de nincs róla információm. 

    

37. kép - burkolatok állapota 

 

 

4.8 Kültéri tanmedence 

A kültéri tanmedence a nyugdíjas medence keleti oldalán van. Gépészettel ez is rendelkezik, a fém 
korlátokon nem tapasztalható korrózió. 

4.8.1 betonszerkezetek 

A szerkezet ép, azonban a mozaiko itt már nagyobb mértékben hiányoznak. Javításuk a balesetek megelőzése 
érdekében javasolt. 

    

38. kép – kültéri tanmedence mozaikburkolatának állapota 

4.9 Kültéri gomba 

A kültéri gomba a tanmedencétől délre helyezkedik el 2006-ban épült. Korróziós nyomok nincsenek. Néhány 
mozaik javítása szükséges csupán a biztonságos üzemeltetéshez. 
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39. kép - gomba 

 

4.10    Kültéri gyermek élménymedence 

Ez a medence a gombával egy térre, attól keletre épült 2010-ben. Jelen állapotában rendeltetésszerű 
használatra alkalmatlan. 

4.10.1 betonszerkezetek 

A szerkezet ép, azonban a nagymértékű mozaik leválás felveti a nem megfelelő téliesítést (felfagyás), illetve 
a kivitelezői hibás teljesítést. Ha bizonyítható a hibás teljesítés, a fürdő itt élhet a szavatossági jogaival. 

    

40. kép – burkolat sérülése 

4.10.2 berendezési tárgyak 

A medencében egy Üvegváz erősítésű polyesterből készült béka van elhelyezve. Ennek a lábáról levált a 
bevonat. Ezt beüzemelés előtt javítani szükséges, mert a leváló üvegszál darabok a vízben láthatatlanok és 
akár súlyos balesetet is okozhatnak. 
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41. kép – kilátszó üvegszálak 
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5 Összefoglalás, következtetések 

Végig vizsgálva a létesítményt korróziós szempontból ki lehet jelenteni, hogy a Fürdő a Magyar fürdőkhöz 
képest a közép mezőnybe tartozik. Egy-két apróságtól eltekintve a tisztaság és a rendezettség a jellemző. 

A szakvéleményben felsorolt hibák típus szerint négy csoportba sorolhatók, amik között átfedések is vannak 
az alábbiak szerint: 

1 tervezési, konstrukciós hibák 

Ide sorolhatók a rosszul megválasztott anyagok. Pl. a rozsdamentes korlátok, berendezési tárgyak. 
A fűtés hiánya az átjáróban. Az oszloptövek nem megfelelő tervezése/kivitelezése?. Hőhidak a 
szerkezeten. 

2 kivitelezői hibák 

A rendelkezésre álló dokumentumokból nem megállapítható, hogy a kivitelező a rozsdamentes 
anyag megválasztásakor a tervezői utasítást követte, vagy attól eltért, esetleg nem volt elég 
pontos a műleírás. Ennek megállapítása nem tárgya a szakvéleménynek. A pótvíz medence 
betonozása során egyértelmű a kivitelezői hiba. Az uszoda gépterében utólag készült cső 
támasztó szerkezet nem szakszerűen lett kivitelezve. Az uszoda feszített víztükör vályujának 
tömörtelensége. A gépészeti csőcsatlakozások tömörtelensége. A fenék szigetelés elégtelensége. 
Dilatációs hézagok tömörtelensége. A szabadtéri burkolatok felválása is nagy valószínűséggel a 
hibás teljesítés miatt történt, de ennek ex catedra kijelentése előtt további vizsgálatok 
szükségesek. 

3 nem megfelelő üzemeltetésből adódó hibák 

Nagyon sok hiba kialakulása a légtechnika elégtelen működésére vezethető vissza. A légtechnika 

inteligens vezérlésű üzemeltetésével elérhető lenne a környezeti tényezők olyan szinten tartása, 

hogy a páralecsapódás elkerülhető legyen. A páralecsapódásra visszavezethető hibák a 

rozsdamentes felületek korróziója, a falakon látható beázási nyomok. A bemelegítő medence 

berendeszési tárgyainak helytelen anyagválasztása. 

 

4 az idő múlása 

Az MSZ EN 12944-5 szabvány szerint a bevonatokat általában 15 éves élettartamra tervezik. A 

2003-ban épült uszoda szerkezeteinek nagy része ezen az időn túl is jól működik, bizonyos részei 

viszont idő előtt veszélyes mértékben tönkrementek. (pl. oszloptövek)  

 

A fenti felsorolás csak a híbatípusok bemutatását célozza, példálódzó jellegű. A szakvélemény 4. fejezetében 
részletesen leírtak az irányadók 

6 Műszaki Javaslatok és költségbecslés 

A műszaki megoldási javaslatokat az egyes tételeknél már leírtam. A költségek becslésénél nem végeztem 
feltárásokat, pusztán tapasztalati alapon adtam meg keret összegeket. Az eltakart részek feltárása után lehet 
pontosabb összegeket meondani, de ezek a feltárások már a kivitelezés részét képezik.  
A falakon és a hőhidakon a páralecsapódás elkerülhető 1 mm vastag vákuumkerámiás szuperszigetelő 
bevonat felhordásával. A feladatra az UXI terméket javasoljuk, vagy ezzel műszakilag egyenértékűt. A 
szuperszigetelő bevonat nagymértékben javítja az épület hütechnikáját, de nem váltja ki a légkezelő 
berendezéseket, azokat továbbra is üzemeltetni kell! 
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6.1 Prioritási mátrix 

 

1 haladéktalanul,  javítás nélkül nem üzemelhet tovább 
2 késedelem nélkül,  az első lehetséges időpontban, de az üzemeltetést nem kell emiatt leállítani 
3 tervezetten,   3-5 éven belül be kell tervezni a javítást 
 
(1 sz. melléklet – költségbecslés és prioritási mátrix) 
 

7 Mellékletek 

1. költségbecslés és prioritási mátrix 

2. Légkezelő gépészeti adatok 

3. MSZ EN ISO 12944-2 kivonat - Korrozivitási kategóriák 

4. Fémek elektrokémiai töltése táblázat 

5. Harmatpont táblázat 
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1 2 3

4.1
gépészeti tér

csurgalékvíz akna

cseppkő bontás, szivárgás megszüntetése, 

KESTON PCC bevonat                   1 000 000 Ft x

4.1
uszoda gépészeti tér beázások 

megszüntetése

feltárás, KESTON rendszerrel javítás, 

szükség szerint injektálás 15 000 000 Ft                        
x

4.3.2
tanmedence gépészeti tér 

beázások megszüntetése

feltárás, KESTON rendszerrel javítás, 

szükség szerint injektálás 7 000 000 Ft                          
x

4.1 gépészeti tér tartószerkezetek
felület előkészítés, Im-1 bevonat készítése, 

szükséges helyeken a szerkezet cseréje
                  1 800 000 Ft x

4.1 gépészeti tér járórácsok
kiszerelés, gyártóműben Im 1 bevonat, 

helyszíni javítások, visszaszerelés
                  2 000 000 Ft x

4.1 gépészeti berendezések csere                   5 000 000 Ft x

4.2.1 Fedett uszoda acélszerkezete

A teljes felületet portalanítani, a szerelési 

hulladékot eltávolítani.  A leverődéseket St 

2 tisztasági fokozatig meg kell tisztítani, 

majd cinkben gazdag felület toleráns 2K 

alapozóval és 2K átvonóval bevonni 1 500 000 Ft                          

x

4.2.2.5 oszloptövek

feltárás véséssel

szemcsefúvás Sa 2,5-ig

üvegváz erősítésű 3P kompozit bevonat 

≥3000 mikron

műgyanta kiöntés

bevonat helyreállítás

                  3 500 000 Ft x

4.2.3.1 Uszoda falak
állványozás, foltszerűen a hibahelyeken UXI 

bevonat készítése
                  2 000 000 Ft x

4.2.4.1 uszoda vályú
vízbetörés megszüntetése, injektálás, 

Keston bevonat készítése.
                  2 500 000 Ft x

4.2.4.1 uszoda fenék szigetelés feltárás, szivárgó kiépítés, XYPEX bevonat                   4 000 000 Ft x

4.2.4.1 elárasztott géptér
kiszárítás, Keston Bevonat a felázott 

részeken
                  1 000 000 Ft x

4.2.4.1 kilátszó betonvasak védelme Feltárás, Keston bevonat x

4.2.4.1
uszoda géptér Cső rögzítő 

acélszerkezet

Csere Kompozitra, vagy impregnált 

keményfára

                            1 000 000 Ft 
x

4.2.5.1 uszoda berendezési tárgyak 2-es javaslat:  – szerelés, pácolás, protektor                   1 800 000 Ft x

4.3.3
tanmedence berendezési 

tárgyak
3-as javaslat:  – szerelés, pácolás, protektor                      700 000 Ft x

4.3.1 tanmedence légcsatornák C5-i korrózió elleni védelem                   1 500 000 Ft x

4.3.3 tanmedence virágládák, Im-3 bevonat készítése                      500 000 Ft x

4.4.1 jacuzzi üvegtégla ragasztás                      100 000 Ft x

4.5.2 élmény - pótvíz medence feltárás, javítás, 3P bevonat, új létra                   6 000 000 Ft x

4.5.2 rozsdamentes tartály karbantartás                                -   Ft x

4.5.3 élmény, csúszda A meglévő felújítása Im1 bevonattal                   1 000 000 Ft x

4.5.3 élmény, fűtőtestek
leszerelés, szemcsefúvás, porfestés + Im1 

bevonat a lábakon
                     500 000 Ft x

4.6.2 átjáró fűtés                      800 000 Ft x

4.6.3 bemelegítő berendezés pácolás, passziválás, protektor                      250 000 Ft x

sodrony, állvány csere                      400 000 Ft x

4.7.1 kültéri nyugdíjas burkolat javítás                      100 000 Ft x

4.8.1 kültéri tan burkolat javítás                      300 000 Ft x

4.10.1 kültéri gyermek beton burkolat javítás                      600 000 Ft x

4.10.2 kültéri gyermek berendezés csiszolás, gélcoat + PUR festés                      200 000 Ft x

                         62 050 000 Ft 

prioritás
fejezet szám helyszín feladat leírása

 becsült költség HUF - 

2018 
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A légtechnika villamos energia üzemeltetési költségei  

 
Ha az összes légkezelő 30 napon keresztül napi 15 órát üzemel, ez 1 566 000.- költséget jelent. Páratartalom 
és hőmérséklet thermosztát beépítésével a vezérlésbe ez a költség nagy mértékben csökkenthető. 

 

villamos energia átlag 

egységár HUF/KWh

20,48 Ft                           

villamos teljesítmény 

KW
15,0         15,0         3,0           7,5           7,5           9,0           15,0         15,0         87,0           KW

villamos teljesítmény 

KW
18,5         18,5         4,0           7,5           7,5           11,0         15,0         18,5         100,5         KW

légszállítási teljesítmény 

m3/óra
25 000    25 000    6 500      15 000    16 500    15 000    30 000    30 000    163 000     m3/óra

légszállítási teljesítmény 

m3/óra
25 000    25 000    6 600      17 000    18 000    15 000    30 000    30 000    166 600     m3/óra

áramfelvétel A

elszívás
29,1         29,1         6,3           15,2         15,2         17,8         29,5         28,5         170,7         amper

áramfelvétel A

 befúvás
35,4         35,4         7,1           15,2         15,2         21,1         29,5         34,0         192,9         amper

Légkezelő villamos 

üzemeltetési költség 

HUF/óra

686 Ft         686 Ft         143 Ft         307 Ft         307 Ft         410 Ft         614 Ft         686 Ft         3 840 Ft        Ft/óra

gyermek 

élményrész

33-as 

medence
összesenelőcsarnok

Medence 

tér 1 

Medence 

tér 2

fitness 

terem
öltöző nézőtér



 

36./39 oldal  

 



 

37./39 oldal  

 



 

38./39 oldal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39./39 oldal  

Harmatpont táblázat 

 

Relatív páratartalom/

léghőmérséklet
30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

30 °C 10,5 12,9 14,9 16,8 18,4 20 21,4 22,7 23,9 25,1 26,2 27,2 28,2 29,1

29 °C 9,7 12 14 15,9 17,5 19 20,4 21,7 23 24,1 25,2 26,2 27,2 28,1

28 °C 8,8 11,1 13,1 15 16,6 18,1 19,5 20,8 22 23,2 24,2 25,2 26,2 27,1

27 °C 8 10,2 12,2 14,1 15,7 17,2 18,6 19,9 21,1 22,2 23,3 24,3 25,2 26,1

26 °C 7,1 9,4 11,4 13,2 14,8 16,3 17,6 18,9 20,1 21,2 22,3 23,3 24,2 25,1

25 °C 6,2 8,5 10,5 12,2 13,9 15,3 16,7 18 19,1 20,3 21,3 22,3 23,2 24,1

24 °C 5,4 7,6 9,6 11,3 12,9 14,4 15,8 17 18,2 19,3 20,3 21,3 22,3 23,1

23 °C 4,5 6,7 8,7 10,4 12 13,5 14,8 16,1 17,2 18,3 19,4 20,3 21,3 22,2

22 °C 3,6 5,9 7,8 9,5 11,1 12,5 13,9 15,1 16,3 17,4 18,4 19,4 20,3 21,2

21 °C 2,8 5 6,9 8,6 10,2 11,6 12,9 14,2 15,3 16,4 17,4 18,4 19,3 20,2

20 °C 1,9 4,1 6 7,7 9,3 10,7 12 13,2 14,4 15,4 16,4 17,4 18,3 19,2

19 °C 1 3,2 5,1 6,8 8,3 9,8 11,1 12,3 13,4 14,5 15,5 16,4 17,3 18,2

18 °C 0,2 2,3 4,2 5,9 7,4 8,8 10,1 11,3 12,5 13,5 14,5 15,4 16,3 17,2

17 °C -0,6 1,4 3,3 5 6,5 7,9 9,2 10,4 11,5 12,5 13,5 14,5 15,3 16,2

16 °C -1,4 0,5 2,4 4,1 5,6 7 8,2 9,4 10,5 11,6 12,6 13,5 14,4 15,2

15 °C -2,2 -0,3 1,5 3,2 4,7 6,1 7,3 8,5 9,6 10,6 11,6 12,5 13,4 14,2

14 °C -2,9 -1 0,6 2,3 3,7 5,1 6,4 7,5 8,6 9,6 10,6 11,5 12,4 13,2

13 °C -3,7 -1,9 -0,1 1,3 2,8 4,2 5,5 6,6 7,7 8,7 9,6 10,5 11,4 12,2

12 °C -4,5 -2,6 -1 0,4 1,9 3,2 4,5 5,7 6,7 7,7 8,7 9,6 10,4 11,2

11 °C -5,2 -3,4 -1,8 -0,4 1 2,3 3,5 4,7 5,8 6,7 7,7 8,6 9,4 10,2

10 °C -6 -4,2 -2,6 -1,2 0,1 1,4 2,6 3,7 4,8 5,8 6,7 7,6 8,4 9,2

Minden érték °C-ban van megadva

Példa: 

Ha a környezeti levegő hőmérséklete 20 °C, a relatív páratartalom pedig 65%, akkor a párakicsapódás 13,2 °C-on következik be.




