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1. Általános leírás

Ezen dokumentáció tárgya új , kültéri, hullám szörf medence, mely az
5630, Békés Dánfok Ifjúsági Tábor Hrsz:6929/50. nyer elhelyezést.

A tervezett m egy egyedi gyártmányú hullám szörf oktató és hobbi vegyes
funkciójú medence kerül kialakításra.
Az uszodatechnológiai gépészeti beren a medencetér 
melletti fél szinten kerülnek kialakításra.
A medence márciustól novemberig szakaszosan kültéri,
kényszer áramlású,

-
megfelelnek az MSZ 15234- í
A szóban forgó terveket a 37/1996. (X.18.) NM rendelet, valamint az MSZ 15234-2012
szabvány figyelembe vételével készítettük el.

1. Hullám szörf medence
A medence 127,4 m2 0,3 m. A medence anyaga vízzáró 
vasbeton. A víztükör kialakítása kényszer áramlású, végponton

haj
ti víz kivezetés felé) nyomják és vezetik vissza a 

. Az elszívás és a befúvás a tároló ellentétes oldalain történik, így 
a víztérfogat.

A medence üzemelési ideje:
A medence márciustól novemberig szakaszosan üzemel:
A napi 

Jelen tervfejezet csak a medencék vízgépészeti rendszereivel foglalkozik, a
pótvíz biztosítása, az elfolyó vizek épületen kívüli elvezetése, 

gépészete külön, az épületgépész tervfejezet szerint történik.

. (VII. 24.) 
Kormányrendeletben rendelkezik. A részletes szakmai követelményeket a népjóléti 

-
-
- medencébe visszatáplált, tisztított vízének;
- medencevíznek;

fizikai és kémiai bakteriológiai szempontból, az 
vízkezelése vízforgatással” ban foglaltaknak kell megfelelnie.

Jelen tervfejezet többek közt tartalmazza az MSZ 15234:2012 szerinti vízforgatási és 
med mítások eredményeit és 
paramétereit.

4 óra (8-22 óráig).
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A felsorolt rendeletek, 



6 | O l d a l

2. Medencék adatai

Medence alap adatok Hullám szörf medence

Medence típusa Hullám medence
Üzemmód forgatott
Víz típusa ivóvíz
Medence elhelyezése kültéri

28 °C
Medence szélesség (a) 7 m
Medence hossz (b) m

0 m
Felület [m2] (A=axb) m2
Mélység [m] (h) 0,3 m
Térfogat [m3]  (V=axbxh) m3

Vízigények

(Qü) 59,77 m3/év

Napi szükséges pótvíz 
(jogszabály szerint)

5,04 m3
16,00 m3

Párolgás m3/d (Qp) 0,57 m3/nap

Évi szükséges pótvíz (Qé=Qcs*248)               4 109    m3/év
Medence éves vízigénye (Qö=Qé+Qü)               4 169    m3/év
Összesített éves vízigény (Szum Qö) 4 169    m3/év
Összesített napi vízigény (Szum (Qcs+Qp)) 16,8    m3/nap

Pótvíz intenzitás:
12 óra

Medence feltöltés intenzitása 1,384 l/s
1,3 óra

Visszamosatás utáni feltöltés intenzitás 3,42 l/s

Csatornázási, vízelvezetési igények
16,00 m3

Öblítés ideje 6 perc
Öblítés intenzitása 13,89 liter/sec

59,77 m3/év
(Félévente, folyamatos ürítés mellett) 0,2 nap

Ürítés intenzitása 142,56 m3/nap
1,65 l/s

Összesített csatornázási igény
Medencék ürítése nélkül 16,00 m3/nap
Napi csúcs 13,89 liter/sec
Medencék ürítése alkalmával 59,77 m3/nap
Ürítési csúcs 1,65 liter/sec

16,3

114,1

34,23
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Berendezések
1400 mm
2 db
26 m/h

Visszamosatás sebessége 52 m/h
Visszamosatás vízigénye 16,00 m3

6,99 m3
20,29 m3
150 kW

Vegyszerezés: Automata
DINAX KLORIN F

Pelyhesítés Alumínium-szulfát 
pH szabályozás DINAX MÍNUSZ F
Algagátló ALGI-CID
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3

hullám medence a pelyhesítés, -,
utóklór, és pH szabályozás, kézi 
mozgatású szelepekkel kézi
mennyiség, forgatott vízmennyiség, vegyszerszintek, üzemóra, stb.) üzemnaplóban 

3.1 Technológia ismertetése

A víztükör kialakítása üzem állapotban kényszerített, kényszer áramlás végén feszített. 

eltávolítása végett)
etés felé) nyomják a 

v alaplemezében szerelt befúvó hálózatba. 
A befúvás a 

padlóban szerelt befúvókon keresztül történik.

3.2. Medence hidraulika
A s , a tároló fenéken elhelyezett befúvók 
segítségével jut el a tiszta medencevíz. A befúvók egyenletesen oszlatják el a vizet, 
meggátolva az algásodás kialakulását.
A sz
víz

átmozgatásra kerül.
A kényszer áramoltatott medence víz a túlfolyóvályún keresztül távozik.
A vízelvezetés elemei:

- a bukó él
- a víz elvezet vályú

teljes mértékben képes biztosítani azt, hogy a legszennyezettebb fels vízréteg 
folyamatosan távozzon a medencéb l, mégpedig a medence bukó éllel kialakított 
kerülete mentén egyenletesen, akár szabálytalan alakú medence esetében is. A víz
elvezet vályúnak és a vízelvezetésnek a hirtelen vízlökések befogadására is alkalmasnak 
kell lennie (pl. úszás alkalmával vagy beugráskor)
többlet terhelés figyelembevételével került kialakítására.

biztosítva ezzel a vízszál megszakítást.
Medence Medence ürítése során 

szabályozni. Az medence ürítését a
vételével csak akkor lehet megkezdeni, mikor a medencében már nem tartózkodik senki.
A puffer tartály v
keresztül közvetlen a csatorna hálózatba történik. Amint a vízszint a szívó csonk 

a   medencevizet   a   szennyvíz csatorna   fogadja.   Az   ürítés   folyamatát   kézzel   kell
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szintjére süllyed, az ürítést a 
nyitásával folytatható.

3.3. Vízmintavételi helyek

1db, medence bevezet
1db).

3 - forgató berendezések

MSZ 15236 és MSZ 15236:2013 -40 m/óra 
m/órás 

vízzáró 
vasbeton

értékfogó 
nyaga 

rozsd mm. Tisztítása esetén cserekosár elhelyezése 
szükséges.
lehetséges. A kosarak cseréjét a puffer tározó tetején kialakított búvó nyíláson keresztül 
lehet megvalósítani. - nak.

A m a medence számára egy gépészeti helyiség kerül kialakításra, melyben 
elhelyezésre kerül vegyszerezés, vízforgató szivattyúk és a
tartás.

A
pótvíz mennyiséget víz

a
a használt medencevíz oldalról kerül bevezetésre. A beállított szint elérése után a 
felesleges vizek a túlfolyó csövön keresztül a szennyvíz hálózatba folynak.
A

A medence regenerálása alatt a medencében tartózkodni tilos!
A medencék legmélyebb pontján, illetve a túlfolyóba

3.5. A tervezett vízforgató rendszerek visszaöblítése
A vízforgató berendezés 
A nagy búvó nyílások állnak

vett 
és vízelve illangószelepek kerülnek elhelyezésre, 
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kezelése, kibocsátása a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendeletben meghatározottak szerint 
történik.

A visszaöblítési folyamat 35
4-6 percig. 

nek utolsó 
a szennyvíz csatornába 

mikroorganizmusok jó hatásfokka

et regenerálása, 

vízáramlást biztosítható. A 
alkalmazunk.

Az öblítés folyamata vizes öblítés esetén:
a) A teljes

szintjén szabad vízfelszín valósul meg.
d) Az öblítést el kell indítani. A medencevizet 4-5 percig a beállított intenzitással át kell 
á - ényben - tiszta 
nem lesz.

üzemre. Az átmenet

-1
percig tart. A folyamat közben lezajlik a tartály légtelenítése is.

Az öblítéshez használt medencevizet kell alkalmazni. Friss pótvíz erre a célra nem 

irányelvben foglaltak szerint 35-40 m/h közötti sebesség az 

a
visszamosatási sebesség függvényében 0,4 – 0,8 mm Amennyiben az 

szemcseméretet 0,8-
választani.

20cm tám réteg 
alkalmazása szükséges. 100mm vastagságban 1,0-
felett közvetlen pedig 100mm vastagságban 2,0-
kell alkalamzni.
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3.6. Frissvíz (pótvíz) bevezetés megoldása
alapján minimum 5% 

pótvíz bevezetése szükséges naponta.

16,8 m3/nap.

visszamosatása után juttatjuk a 
rendszerbe.

legalább félévente el kell végezni. Medence szaka
vízmérlegét évi 1 teljes ürítéssel vettük figyelembe.

tartás
t alkalmazunk. A 

tábor területén kialakítandó energiaellátó hálózatból 
biztosítjuk.

60/40 C

Nyitott medence esetén:
2C

Páratartalom 55%
5 km/h

Medence megnevezése
Hullám szörf

medence

Üzemállapot: Feltöltés
12 óra

Szükséges teljesítmény: 141    kW

Üzemállapot: Üzem
14 óra

Szükséges teljesítmény: 48,8    kW

Üzemállapot: Üzemen kívül
10 óra

ségében lév Buderus Logano G334 gázkazán biztosítja.

A kazánház és a szörfmedence között f tési távvezeték létesül.
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Szükséges teljesítmény: 48,5    kW

Üzemállapot:
3,5 óra

Szükséges teljesítmény: 133,57    kW

A tás a medencevíz kémiai egyensúlyának megtartása a vegyszerezés és 

4. Vegyszer adagolása

alábbiakban meghatározott vegyszereket terveztük alkalmazni. Minden medencénél a 
és pH adagolása automatikusan történik, szabad 

Cl és pH érték mérése alapján, adagoló szivattyúkkal. Az alga gátló vegyszer kézi 
adagolású.

Az alga gátló vegyszer mennyiségének meghatározása a vegyszer gyártójának javaslata 
és az üzemi tapasztalatok alapján történik.

-1db egymástól elszeparált
megoldott gépész

tervek szerint. A vegyszerek adagolás a gépészeti térben történik.

A vegyszerek tárolásával, adagolásával, kezelésével kapcsolatban figyelembe kell venni 

- 24/2007 (VII.3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzatot
- 4/2002. (II.20.) SzCsM-EÜM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az 

építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 

-
- MSZ 10-273:1985 a vízellátás, vízkezelés munkavédelmi követelményeit
- MSZ EN 15288-1 a tervezés és a kivitelezés biztonsági követelményeit

A vegyszerek tárolása zárható vegyszertároló helyiségekben történik.
Az adagoló helyiségben (gépészeti térben) a vegyszertartályo
alakítottunk ki.

tervfejezet szerint).
A vegyszerek gyártói, ill. forgalmazói által el írt munkavédelmi el írásokat szigorúan be
kell tartani.
A medencevíz kezelésére csak az ÁNTSZ Országos Tiszti orvosi Hivatala által
engedélyezett vegyszereket szabad használni.
A kénsav és a nátriumhipokorit tárolása külön helyiségben történik.
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4

alapú (nátrium-hipoklorit (NaOCl) vizes oldata) fer (DINAX 
KLORIN F uszodavíz fert tlenít- vegyszer; CAS-szám: 7681-52-9). A medence vizében 
olyan klórszintet kell tartani, amely a vízbe jutó patogén mikroorganizmusok 
ártalmatlanítását biztosítja, de nem okoz nyálkahártya gyulladást. A medencevízben 

ezés 

a vízben.
megengedett szabadklór értékek 

biztosítottak legyenek.
két -, és utó

automatikusan történik, a szabályozás alapja a víz szabadklór tartalma.

Megengedett szabadklór értékek: 0,2 - 0,5 mg/l

szerzett üzemeltetési tapasztalatok birtokában határozható meg.

Adagolás módja: Vegyszer tároló ballonból önfelszívó adagoló szivattyúk segítségével 
injektáljuk a vízforgató hálózat gerinc vezetékébe a vegyszert.

Tárolás A vegyszer tároló ballonok elhelyezése elkülönített vegyszer 
tárolóban történik.

4.2 Pelyhesítés
kolloid m mikró-

szert kell adagolni. A használt vegyszer alumínium-szulfát vizes oldata (50-100 g/L). A 

megállapítása a próbaüzem alapján történhet.

Adagolás módja: Vegyszer tároló ballonból önfelszívó adagoló szivattyúk segítségével 
injektáljuk a vízforgató hálózat gerinc vezetékébe a vegyszert. 

Tárolás A vegyszer tároló ballonok elhelyezése elkülönített vegyszer 
tárolóban történik.

4.3 PH szabályozás
A vízkezelés során a pH-t 7,2 - 7,4 értéken belül kell tartani, mivel a koaguláló szerek 

-tól. 
Nátrium-hipokl (37-50%) vagy sósav (31-37%) vizes 
oldatát használjuk a pH csökkentésére. Tervezett vegyszer DINAX MÍNUSZ F (OTH 1381-
3/2006)
A pH szabályozáshoz automatikus vegyszeradagolót terveztünk, mely a medence pH 
értékének mérés
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Adagolás módja: Vegyszer tároló ballonból önfelszívó adagoló szivattyúk segítségével 
injektáljuk a vízforgató hálózat gerinc vezetékébe a vegyszert.

Tárolás A vegyszer tároló ballonok elhelyezése elkülönített vegyszer 
tárolóban történik.

4.4. Algagátlás

szer kézi adagolására is, 
amelyre esetenként kerülhet sor a próbaüzem tapasztalatai alapján.

Adagolás módja: Vegyszer tároló ballonokból kézi adagolás segítségével juttatjuk a 
vízbe a vegyszert.

- feltöltéskor 10ml/medencevíz m3
- hetente 5ml/medencevíz m3
- a medence víz felületén szétlocsolva kézi adagolás esetén, opcionálisan 

automatikus adagolás kiépítése esetén a vízforgató hálózatba juttatva napi zárást 

Tárolás A vegyszer tároló ballonok a gépészeti szinten történik.

5. követelményei,

A tisztított víznek és a medencevíznek bakteriológiai szempontból meg kell felelnie az 
MSZ 15234:2012 1. táblázatban megadott határértékeknek, valamint a 37/1996. (X. 18.) 

víz min ségének bakteriológiai 
szempontból, legalább tisztítottvíz-min ség nek kell lennie.

szempontból meg kell felelnie az MSZ 15234:2012 2. táblázat követelményeinek, 
valamint a 37/1996. (X. 18.) NM rendelet a kö

foglaltakkal.

(bakteriológiai és kémiai vizsgálatokat) az MSZ 
15234:2012 M1 mellékle 4. és 5. táblázatában foglaltak alapján, valamint a 37/1996. (X. 
18.) NM rendelethez 4. számú mellékletében foglaltak alapján kell elvégezni.

ai módosíthatják.
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6. Elektromos energia igények

amos berendezések 
elektromos áram felvétele berendezések figyelembe vételével 
alakul.

Beépített villamos teljesítmény: 67 kVA
Egyidej leg üzem maximális teljesítménye: 67 kVA
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7

alábbiak szerint kell betartani. 

ügyelni kell az üzemvitelre
- a technológiai folyamatokra
-
- -szolgáltatásokra és közönségforgalomra
- a biztonságtechnikai és egészségvédelmi óvórendszabályokra
- ll. ezek betartására

Az üzemeltetési szabályzatot a területileg illetékes ÁNTSZ határozattal hagyja jóvá. 

kell tartani:
-
-

- a folyamatos vízcsere mértékét
- a vízforgatás esetén naponta megforgatott vízmennyiséget és a víztechnológiai 

vizsgálatok adatait
-

-
- az üzemeltetés alatti rendkívüli eseményeket
-

észrevételét

ill. az országos tisztiorvos által e tevékenységre feljogosított laboratóriummal 
elvégeztetni. A vizsgálatoknak ki kell terjedni a tápvízre (pótvízre) és minden medence 

medence terhelése a megengedett legnagyobb érték 75%-át meghaladja, ill. ha a 
legnagyobb terhelés ezt az értéket nem éri el, akkor a legnagyobb terhelés idején. A 
vizsgálatok gyakoriságát ÁNTSZ állapítja meg. 

-
(pót- MSZ 15234:2012 t, de ez 

olgálatban kell 
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at 
szolgáló valamennyi helyiséget üzemzárás után naponta az ÁNTSZ által nyilvántartásba 

- A
-

gondoskodni.
felügyelete mellet

látható helyen kell elhelyezni.

A gyártó alkalmazástechnikai kézikönyvében foglaltak 
szerint kell eljárni.

A PVC nyomócsövek szerelése
A PVC csövek szerelése lényegesen eltér a hagyományos ac
néhány lényeges szereléstechnológiai 

eredményez lett szi víz vezetéket 
nem szabad elhelyezni. Ugyanez érvényes természetesen bármilyen más felület 
esetében is.

figyelembe kell venni. + 5°C alatt
tágulása 0,08 mm m-

rsékletváltozás okozta tágulásra.

egoldani. Az 
elzáró szerelvénye

-áttöréseken a csövet hüvelyekben kell vezetni. A T 
tágulás okozta 

deformációt fel tudják venni.
A PVC csövek, fittingek egymáshoz való kötését ragasztással végezzük. A ragasztáshoz 
Vinilfix vagy Tangit gyártmányt használjunk a gyártó használati utasítása szerint.

munkaterületet állandóan intenzíven szel
kell alávetni. A 

próbanyomás értéke az üzemi nyomás másfélszerese. A próbanyomást az utolsó 
ragasztott kötés elkészítése után 24 órával lehet végrehajtani. A nyomáspróba ideje 30 
perc.
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tekintetében a vonatkozó MSZ- agokra 
és berendezések rásait kell betartani.

rendel
sában 

rögzíteni kell.

terve hozzájárulásával térhet el.
A KO csövek és idomok hegesztett kötéseinél a repasszálást el kell végezni.
A hulladékvíz (visszamosó víz -
az épületen belül húzás biztos kötéseket kell alkalmazni!

8. Üzempróba, próbaüzem

A kivitelezés befejezése után, -

ideje: 2 nap.

- A beépített gépek, berendezések üzemké melegedés, zaj, stb.)
vizsgálata

-
- -e a tervezett értéknek 
- A forgatószivattyúk teljesítménye, hatásfoka megfelel-

üzemmódban
- A vegy -

-
-

A próbaüzemet sikere

Az esetleges hibák elhárítá
A próbaüzem során próbaüzemi naplót kell vezetni, melybe a mérési adatokat 
rendszeresen be kell jegyezni.

kell a végleges Kezelési és karbantartási utasítást elkészíteni.
Az uszodavíz forgató berendezés kezelését, karbantartását szakirányú végzettséggel 
(szak-

(a víz-forgató gépházban) kell elhelyezni.
A próbaüzem megkezdéséig a kivitelezési tervdokumentáció egy példányát az 
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8.1 

• A medence körüli térburkolat takarítása
•
•
•

vízsugárral le kell öblíteni.

felha

medencevíz megindulása jelzi.

közben rendellenességet nem tapasztaltunk, a technológiai berendezések próbaüzemre 
kész állapotba kerülnek.

8.2 Uszoda víz forgatás folyamata

A vízforgató rendszer elemeinek egymáshoz kapcsolódása és az uszodavíz forgatás 

A forgató rendszer gépészetének alapeleme a forgató szivattyú. Feladata az uszodavíz 

megtartása, ill. a pótvíz fogadása.
A tároló után szivattyúval összeépített hajfogó kerül beépítésre. A hajfogók feladata az 
uszodavíz szálas és durvább szennye

üzemvitellel énik. Mindegyik medencénél kézi 

A

közvetlenül 
-szabályozó központ az utóklórt szabályozza.

A vízforgató rendszer berendezései a gépészeti szinten található kapcsoló központról 

szabályozása is automatikusan megy végbe.
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8.3 –

8.3.1 – A medence feltöltése

tartályon keresztül 
történik.

isszamosását. Ezt a 
tet a e után végezhetjük el. A visszamosás befejeztével, 

állásban van. Ha 

frissvíz pótlása a mágnes szelep
megengedett szintig automatikusan történik a továbbiakban. 

8.3.2 -

•
•
• A szivattyú el

legyen.
•
felfelé áramlik a tartályban.)
• Ha az 15 perc után még mindig fekete víz távozik, akkor az öblítést 
ismételjük meg.
•
szerint történik.

8.3.3 -

legyen töltve.
•
forgató szivattyúkat.
• -
korrekció) egységet a gyártó gépkönyve szerint.

8.3.4 - A vegyszeradagoló szivattyúk és tartályok üzembe helyezése, 
próbaüzemeltetése

• Töltsük fel a vegyszertároló tartályokat kb. 10 l vízzel.
• Az adagoló szivattyúk tápkábelét csatlakoztassuk a dugaszoló aljzatába.
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•
• Légtelenítsük a szivattyút és vezetékeit.
•
a gép¬könyv szerinti teljesítménydiagram alapján állítsuk be a löket változtatásával. 

•

8.3.5 - - forgató egység elemei

- forgató egység gépészeti elemei a
•
• hajfogó
• forgató szivattyú
•
•
•
• vegyszertartályok, vegyszeradagolók
• szelepek, szerelvények

8.3.6 -

A tárolók betonból készülnek, búvó
elektródák találhatók. Ezek a tárolóban kialakult vízszint függvényében vezérlik a pótvíz 
adagoló mágnes szelepet és a forgató szivattyút. A tárolóban a túlfolyó szintjéig csak 
akkor emelkedhet a vízszint, ha a tárolók töltése kézi üzemmódban történik, vagy, ha a 

vízmennyiség befogadására.
zükség 

esetén állítjuk az elektródákat.

8.3.7 -

s
javasolt.
FIGYELEM!

-kapcsolóját kapcsoljuk ki.

8.3.8 – Hajfogó, értékfogó kosarak

A medencék túlfolyó vezetékeiben valamint

végén) ki kell tisztítani.

• A forgató szivattyút leállítjuk.
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• eket.
•
hajfogó betétet ki vesszük.
•
helyére vissza helyezzük.
• lyezzük és a leszorító csavarral szivárgásmentesen 
a hajfogó házhoz szorítjuk.
• Kinyitjuk az elzárt szelepeket.
•

8.3.9 – Forgató szivattyú

A szivattyúk energiatakarékos üzemeltetését a frekvenciaváltó berendezés biztosítja, 
segítségével 

változtatja a motor fordulatszámát.
A rendszer minimális forgatási kapacitása a tervezett kapacitás 50%-a.

A szivattyú indításának fe
töltve.

Esetleges leállások utáni indításnál a forgató rendszeren végzett elektromos javításokat 
követ

légteleníteni kell.

8.3.10 -

leve - víz öblítésre alkalmas, zárt, e .

mennyiségét a vonatkozó tervlapok, ill. az anyagkiírás tartalmazza.

vissza kell öblíteni. Visszamosás után a nyomáskülönbség 0,25 bar. A tartályok kézi 

kétnaponta el kell végezni!
-

8.3.11 - ló berendezések

Az uszodavíz forgatás technológiája folyékony vegyszerek forgatott vízhez való 

A vegyszerek vizes oldatok formájában, adagolószivattyúk segítségével kerülnek 
adagolásra.
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A medencék vízforgató rendszereihez vegyszerenként (pH szabályzó, flokkuláló szer) 50-
50l-es vegyszeroldó-adagoló tartály - 50-50l-es tartály

el. A vegyszerek összekeveredését mindenképpen meg kell akadályozni.
A vegyszerek adagoló tartályokba való átfejtése un. hordószivattyúval történik.
A vegyszeradagoló szivattyúk az adagoló tartályok felett kialakítandó konzolokra vannak 
telepítve.

A szivattyúk épkönyve részletesen 
ismerteti.

8.3.12 – A forgató berendezés üzemével kapcsolatos egyéb feladatok

A forgató folyamatosan (éjjel-
kisebb, mint az óránkénti névleges érték, a frekvenciaváltó segítségével a forgatási 
teljesítményt csökkenteni lehet. A szivattyúk névleges vízszállításán max. 50%-ot lehet 
csökkenteni.

• hajfogó tisztítása,
• adagolása,
• a pH érték szabályozása,
•
• pótvíz adagolása.

8.3.13 –

zitása és a forgatott víz 
medencén való átáramoltatásának módja.

számításba venni.

történik. A medencék szabadklór tartalmának beállítása automatikus.
A szabadklór tartalom beállított értéke 0,3 mg/l körüli érték legyen.
A
vegyszerekkel való manipulálás során a helyi

8.3.14 – pH szabályozás

A pH érték szabályozása kénsavval történik.

-
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A pH-t szabályozó vegy -szabályozó 
-7,4 között 

legyen.

8.3.15 – Algásodás elleni védekezés

odás indulhat 
meg.
Ezt a zöldes szín megjelenése mutatja. Az alga a medence falán megtapadva zöldes 
bevonatot képezhet, melyet nehéz eltávolítani.
Az alga elszaporodását a jó hatásfokú pelyhesítés és az üzemszünetben alkalmazott 
túlklórozás lényegesen korlátozza. Ha ezzel megnyugtatóan nem sikerül az algásodást 

-szünetben szabad a medencevízhez beadagolni és mindenkor a 
forgalmazó által leírt módon és mennységben.
Az algátlanító szert kézi úton adagoljuk a medencékbe.

8.3.16 – Pejhesítés

- tlenül a 
vegyszer hígítása és adagolása 50 l-

emeljük át az adagoló tartályba.

8.3.17 –

ítésére foglaltak szerint kerül sor. Az 
öblítés a 
eljárását a próbaüzem során kell megállapítani.

8.4 - Pótvíz adagolása

mennyiséget a 
medencéknél naponta biztosítani kell. A versenymedencénél szükségessé válhat a 
medencevíz egy részét naponta közvetlenül a csatornába engedni, hogy a szükséges 
pótvizet a rendszerbe be tudjuk bocsátani. A vízpótlás automatikusan megy végbe. A 
pótvíz hálózati ivóvíz.

8.5 – A medencék teljes vízcseréje

A medencék teljes vízcseréjét az ME-10-
takarítása, át-vizsgálása érdekében legalább évente kétszer el kell végezni. Próbaüzem 
alatt a medencék teljes vízcseréjére csak rendkívüli esemény miatt kerülhet sor.
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8.6 –

A próbaüzem szükség esetén (pl.

-
A próbaüzem befejeztével a rendszeresen vezetett próbaüzemi napló figyelembe 
vételével zárójelentést kell készíteni.

8.7 – Mintavételezés a próbaüzem alatt

Terhelés nélküli próbaüzem során el kell végezni a leírt feladatokat és be kell 
szabályozni valamennyi vegyszeradagoló egységet. Folyamatos házi mintavételezés és 

•
• Nyersvíz (medencevíz): Közvetlenül a forgató szivattyú után

•
•

el kell kérni az ÁNTSZ-t, hogy a 
terhelés nélküli üzemállapot vízmintáit vegye meg, és a szükséges vizsgálatokat végezze 

A próbaüzem terheléses szakasza alatt a felsorolt adatokat továbbra is rögzíteni kell, és 
a szükséges beavatkozásokat el kell végezni.

-t, hogy a szükséges 
víz-
vizsgálati er

8.8 - Az uszodavíz forgatás dokumentálására vonatkozó tudnivalók

:

• szabad klór érték,
• pH,
•

• az adagolt vegyszerek mennyisége,
•

• a pótvíz mennyisége
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•

• a forgató berendezés állásideje és a leállás oka,
•

• pH szabályozásra felhasznált vegyszer mennyisége,
•

• a berendezés üzemzavarai és a kiküszöbölés módja,
•

lei

- 1. rész: A tervezés és kivitelezés biztonsági követelményei

-

és üzemeltetése

9. Munkavédelem

szempontból az Alkotmány, az 1993. évi XCIII. sz. törvény és az MI-04.906-86 tartalmi 

A kivitelezés idejére vonatkozó részletes, tételes munkavédelmi, biztonság-technika, 
egészség- és helyi körülmények 

-folyamatok 
kra 

tartani a 11/1984/VIII.22./IPM 
számú rendelet munkavégzést tiltó és korlátozó, részletes és tételes, balesetet 

találnak, a munkát le kell állítani és a szükséges leletmentéshez a feltételeket 
biztosítani kell.

alkalmazására ezúton hívjuk

A vegyszerek tárolásával, adagolásával, kezelésével kapcsolatban figyelembe kell venni 
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- 24/2007 (VII.3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzatot
- 4/2002. (II.20.) SzCsM-EÜM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az 

építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 

-
- MSZ 10-273:1985 a vízellátás, vízkezelés munkavédelmi követelményeit
- MSZ EN 15288-1 a tervezés és a kivitelezés biztonsági követelményeit

10

A
tervfejezetben lettek megvizsgálva és figyelembe véve

11. KÖRNYEZETVÉDELEM
l csak szennyvíz elvezetésére kerül sor.

nákkal épül a területen belül.
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12

Tervfajta:
Engedélyezési terv

Szakág:
Uszoda vízgépészet

Építési tevékenység, létesítmény:
BÉKÉS DÁNFOK IFJUSÁGI TÁBOR 

HULLÁMSZÖRF MEDENCE KIALAKÍTÁSA 

5630 Békés, Dánfok Hrsz:6929/50. alatti

a hatályos jogszabályok, 
rendeletek és

került alkalmazásra.

A kiadott ter
jóváhagyásával lehet!

jogosultsággal rendelkezem!

Budapest, 2018. február

_________________________
Baráth Tamás

Oxygon System Kft.
Épületgépész mérnök

MMK: GT G 03-0876, 03-06754
+36-20/433-28-60

6422 Tompa, Kossuth Lajos 20/a
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13. Irodalomjegyzék

A szövegben hivatkozott nemzeti szabványok és jogszabályok:

- MSZ 15234:2012 Für medencék vízkezelése vízforgatással
- 37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfür k létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeir l
- 121 / 1996. (VII. 24.) Kormányrendelet a közfür k létesítésér l és m ödésér l
- 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz mi ségi követelményeir l és az ellen rzés rendjér l
- MSZ 15236:2013 Uszodák és für k vízkezelése. r k
- 24/2007 (VII.3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat
- 4/2002. (II.20.) SzCsM-EÜM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekr l
- MSZ 15235:2011 für k munkavédelmi követelményei
- MSZ 10-273:1985 a vízellátás, vízkezelés munkavédelmi követelményei
- MSZ EN 15288-1 a tervezés és a kivitelezés biztonsági követelményei
- MSZ-EN 13451-1:2010 Uszodai berendezések. Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek
- MSZ-EN 13451-3:2014 Uszodai berendezések. A be fúvások, a vízelvezetések és a vizes/lev s vízi

élményelemek kiegészít biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei
- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
- 1997. évi - és környezetvédelemre, használati biztonságra, 

energiatakarékosságra és , életvédelemre vonatkozó követelményeknek
- 28/2004. (XII.25.) KvVM

Szakirodalomként használt:
- ME-10-204:1993 Für medencék vízkezelése vízforgatással
- MSZ 13690-3:1989 Für víz. Min sítés bakteriológiai vizsgálat alapján - visszavont
- MI-10-204:1985 Für medencék vízkezelése vízforgatással - visszavont
- ME-10-204:1993 Für medencék vízkezelése vízforgatással- visszavont
- MI-10-135 Víztisztító berendezések (szabványsorozat 1-7-ig) - Visszavont
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14. Melléklet

14.1 Alkalmazott vegyszerek biztonsági adatlapjai


