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Ilyen szép is lehet a beton
Az alkus műanyag zsaluhéj nagyon megéri az árát.
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Florian F. Dingler, 
a MEVA Schalungs-Systeme GmbH  
ügyvezető igazgatója

„Akár 1.500 zsaluzás – egyetlen zsaluhéjjal – gazdasá-

gossági szempontból is egyszerűen verhetetlen.”

Kedves Olvasók!

Bizonyára Önök is észrevették a ZsaluLenyomat 
legutóbbi számaiban: Zsaluzataink felhasználói újra 
és újra nagy megelégedéssel nyílvánulnak meg az 
alkus műanyag zsaluhéj gyakorlati és gazdasági 
előnyeiről. Immáron 20 éve történt a „nagy kvan-
tumugrás”, s ezzel elindult a zsaluhéj fejlődésének 
forradalma.

Egy interdiszciplináris kutató-fejlesztő csapat 2000-
ben kifejlesztette és piacképessé tette ezt az intel-
ligens műanyag kompozit szerkezetet. A MEVA, 
mint ipari és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező 
partner, intenzíven részt vett ebben a munkában. 
Hamar felfedeztük, hogy az új típusú zsaluhéj 
óriási gazdasági, hatékonysági és fenntarthatósági 
előnyökkel bír. 

E meggyőződésünk jegyében fal- és födémzsalu 
rendszereinket fokozatosan alkus zsaluhéjjal láttuk 
el. Kezdetben csak opcionálisan, de már régóta 
az alapkivitelhez tartozik. A műanyag zsaluhéj 
gyakorlati és minőségi tulajdonságai egyre inkább 
kiszorítják a fából készült zsaluhéjakat. A hosszú 
távon tartós kivitel csak egyetlen a sok előny közül.

Hamar megbizonyosodtunk döntésünk helyessé-
gében, hogy kizárólag a piacon elérhető legjobb 
zsaluhéjra támaszkodunk: Már 2004 novemberé-

ben dokumentáltuk, hogy Mammut zsalurendsze-
rünket 681-szer alkalmaztuk az eredeti, gyárilag 
felszerelt alkus műanyag zsaluhéjjal. Ekkor azt is 
felismertük, hogy az alkus zsaluhéj gyakorlatilag 
ugyanolyan hosszú élettartamú, mint a szinte 
elnyűhetetlen, robusztus acélkerete.

Ma már közismert, hogy az alkus műanyag zsaluhé-
jas MEVA-rendszerek gyakorlatilag teljes élettarta-
muk alatt állandó betonfelületi minőséget garan-
tálnak. Verhetetlen gazdasági előny, hogy egyetlen 
zsaluhéjat 1.500-szor - használtunk. Ez egyre több 
felhasználónak jelent a választásnál döntő különb-
séget. Mottónk: hosszú távon gondolkodj, hosszú 
távon profitálj.

Aktuális ügyfélmagazinunkban természetesen a 
zsaluhéjon kívül mást rendszert is bemutatunk. Ér-
dekes építkezésekre nyújtunk betekintést Önöknek 
és lehetővé tesszük, hogy tényszerű tapasztalatokat 
szerezzenek az egyes projektek sikereiből. 

Jó szórakozást, új szakmai érdekességek felfedezé-
sét kívánjuk az izgalmas olvasmányhoz!
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Hírek

Információk a MEVA-ról

A MEVA két új telephellyel gazdagodott. A dél-ka-
rolinai Spartanburgban 5.600 m² területű telephely 
létesült, hogy a Charlotte (Észak-Karolina) Atlanta 
(Georgia) és Jacksonville (Florida) vonzáskörzetét 
intenzívebben és gyorsabban tudjuk ellátni. Az USA 
délkeleti régióját ellátó új, regionális MEVA-központ 
átveszi az eddigi Charlotte-i telephelyet is. "Az 
Ohio állambeli Springfieldben található amerikai 
központunkkal együtt jó a helyzetünk, mert így az 
ország keleti felének nagy részét ki tudjuk szolgál-
ni" - mondta Scott Fisk, a MEVA Formwork Systems 
elnöke.

A virágzó Visayas tartomány helyi építőipari cégei 
nagy érdeklődést tanúsítanak a MEVA termékei és 
megoldásai iránt, ezért a Fülöp-szigeteken megnyi-
tottuk második telephelyünket is. A sziget – Manila 
után – második legnagyobb iparvidékének opti-
mális ellátása érdekében Cebu City-ben 2.000 m²-
es szabad és részben fedett területű telephelyre 
költözött a cég. Így a magasépítéshez szükséges 
kúszórendszereivel a MEVA piacvezető szerepet 
kíván elérni a régióban.

Új MEVA-telephelyek Kúszó-technológia Izraelnek

Az izraeli vezető zsalugyártó cég, az Alumlight a 
MEVA új partnere. A vállalat 1991-es alapítása óta 
sikeres, teljes körű szolgáltatást nyújtó (bérlés és 
értékesítés) vállalattá fejlődött, termék- és szol-
gáltatási portfólióját a MEVA kúszórendszereivel 
egészíti ki. Már több olyan projektet is terveznek, 
amelyekben a kúszórendszer megoldások teljes 
skáláját alkalmazzák: kezdve a KLK kúszóállványtól 
az MGC-H kúszórendszeren át egészen az MGS-H 
védőrendszerig.

A MEVA Grúziában is aktív. A kaukázusi ország 
gyors gazdasági fejlődésen megy át, gomba módra 
szaporodnak a szállodák és a lakóépületek. A 
fővárosban, Tbilisziben új lakónegyed épül: az M3 
Saburtalo projekt. Egy helyi építőipari vállalat két 
toronyépületet emel a könnyen kezelhető MevaDec 
födémzsaluzat felhasználásával, a szigorú nemzet-
közi szabványoknak megfelelően.

Födémzsaluzat Grúziában
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Manila pénzügyi negyedében, a lenyűgöző sziluett-
jével gyönyörködtető Makatiban kevés az építési 
telek és drága. A Bank of the Philippine Islands 
ezért kénytelen volt a földdel egyenlővé tenni a 
szűkké vált 40 éves, 21-emeletes központi épületét, 
hogy még több új építésű irodának adjon helyet. A 
finom érzékkel végrehajtott tervezés, a jól átgon-
dolt intézkedések és a megbízható technológia 
lehetővé tette a biztonságos visszabontást a forgal-
mas Ayala Avenue és a Paseo de Roxas főutcákon.

A projektben részt vevő építőipari vállalatok a 
MEVA vezetett MGS-védőrendszerét használták, 
amely a magasépítésben általában hidraulikusan 
vagy daruval felfelé kúszik. Itt fordítva történt: daru 
segítségével ütemenként haladt lefelé. A rugalmas 
MGS-rendszer sokoldalúságának köszönhetően 
könnyen alkalmazkodott az épület szögletes formá-
jához. Egész emeletek komplett körbezsaluzásával 
megakadályozták a törmelék és a kézi szerszámok 
lezuhanását, csillapították a bontóberendezések 
zaját, és biztonságos, az időjárás viszontagságaitól 
védett bázist biztosítottak a dolgozók számára. „Az 
MGS teljes mértékben megfelelt követelményeink-
nek. Nagy hatást gyakorolt ránk a MEVA mérnö-
keinek szakmai tapasztalata és a velük folytatott 
jó együttműködés" – mondta Arnel F. Ferareza, a 
Design Coordinates Inc. projektvezetője.

Kúsztatás hátramenetben MEVA32 Mexikóban

A MEVA North America által az amerikai ügyfelek 
igényeihez kifejlesztett MEVA32 tartóállvány-rend-
szer most más piacokat is meghódít, olyanokat, 
ahol az építkezések ugyancsak amerikai szabványok 
szerint zajlanak. Mexikóban, Guadalajara népszerű 
negyedében, Zapopanban 13-emeletes lakóhá-
zak építésénél alkalmazták első alkalommal ezt a 
rendszert. 

Az építőmunkások már rövid használat után 
nagyra értékelték a MEVA32-t. Különösen kedve-
zőnek tartják a rendszer egyszerű kezelhetőségét, 
rugalmasságát, az erkélyek valamint a változatos 
geometriájú és méretű kiugró lakásrészek alátá-
masztásánál.

A tartóállvány-rendszer széles körben felhasználha-
tó, és könnyű alumíniumkereteinek köszönhetően 
nagy stabilitást biztosít. A 6 láb (1,82 m) széles 
keretmodulok három különböző magasságban 
kaphatók. A kedvelt 6 x 6 láb méretű keret súlya 
mindössze 22 kg, és egyetlen dolgozó is könnyen 
hordozza és összeszereli. A tartóoszlopokat egy-
szerűen állítva vagy fektetve szerelik össze, és daru 
segítségével szállítják a magasba.
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Egy zsaluhéj – 1.500 felhasználás
Fenntartható és gazdaságos betonozás az alkus műanyag zsaluhéjjal 

A betonozás során a zsaluhéj közvetlenül érintke-
zik a friss betonnal, és ugyanolyan fontos szere-
pet játszik, mint például az autó gumiabroncsa a 
biztonságos keréktapadásnál. Célunkhoz, a kiváló 
minőségű betonozási végtermék eléréséhez a 
zsaluhéjnak számos lényeges követelménynek 
kell megfelelnie. Legfontosabb a tömörség, az 
erőátadás, és a illeszthetőség mellett, a formál-
hatóság, az alaktartás és a lehető legalacsonyabb 
betonhoz való tapadás. A mechanikai igénybevétel, 
a vegyi anyagok, a víz és a nyomás különösen a 
hagyományos fa alapú zsaluhéjakat viseli meg. A fa 
alapanyagú héjak ezért gyakran már 50 használat 
után selejtessé válnak, s így ki kell cserélni őket. 
Ez növeli az építőipari vállalatok költségeit és a 
szükséges időráfordítást is. Ráadásul jelenleg a fa- 
és nyersanyaghiány áremelkedésekhez és szállítási 
késedelmekhez vezet.

Az alkus előnyei! A MEVA zsalurendszerek alapfel-
szereltségéhez tartozó integrált műanyag alkus AL 
zsaluhéjak hosszú élettartamuk miatt egyértelmű-
en jobbak, mint fából készült társaik, különösen 
gazdaságossági és fenntarthatósági szempontból. 
Gyakran több mint 1000, néha 1500 alkalommal is 
alkalmazhatók és segítségükkel végig egyenletesen 
kiváló minőségű a végeredmény. Ennyi idő alatt 
egyébként körülbelül 20-30 garnitúra fa zsaluhéjat 
is elhasználnának és selejteznének ki. Az alkus 
azonban közvetlenül az építkezés helyszínén is 
javítható saját anyagával és azonnal újra felhasz-
nálható.

A liechtensteini alkus AG 2000-ben mutatta be 
világosszürke újítását, az első teljesen famentes 
zsaluhéjat: egy műanyag szendvicslapot habosított 
maggal, mindkét oldalán műanyag borítással és 
alumíniumból készült, közbenső erősítéssel. Az al-
kus-héjak a fa zsaluhéjak minden jó tulajdonságával 
rendelkeztek, további előnyeik közül kiemelendő a 

könnyű alakíthatóság és a minőségromlás nélküli 
javíthatóság. A MEVA egy közös kutatás-fejlesztés 
keretében, ipari gyakorlattal rendelkező part-
nerként segített a termék sorozatgyártásra való 
alkalmassá tételében. Amit akkoriban csak remélni 
lehetett, az ma már bizonyított valóság: Az alkus 
zsaluhéj rendkívül hosszú életű. Az első zsaluhéjak 
közül néhányat még ma is használnak az építkezé-
seken.

Garantáltan tartós
A zsaluhéjak tartóssága hasonló a keretekéhez. 
Ezért a zsaluhéjak cseréjére rendkívül ritkán van 
szükség, - de ha mégis, az gyorsan és kis erőfeszí-
téssel megoldható. Az esetlegesen sérült keret javí-
tásához az alkus zsaluhéj könnyen eltávolítható és 
ismét visszahelyezhető. Nem szívja magába a vizet, 
és nem érzékeny a nedvességre. Így a keret és a héj 
közötti rés szilikonozására sincs szükség. Az alkus 
nem duzzad, nem zsugorodik, nem színeződik el, 
ellenáll a nedvességnek, a hidegnek, az UV-sugár-
zásnak, a savaknak, a lúgoknak, a rothadásnak és a 
gombásodásnak is. Nem vonatkoznak rá élettartam 
korlátozások, sőt 7 év garanciát adunk az UV-ál-
lóságra,a hajlítószilárdságra, valamint korhadás, 
elszíneződés és hullámosodás ellen. Tulajdonosaik 
így megmenekülnek egy gazdasági kockázattól, 
élvezhetik a hosszú távú tervezés és beruházás 
biztonságát.

A rugalmasság mindent visz
A MEVA rendszerelemek felhasználói maguk is 
karbantarthatják, sőt megóvhatják a zsaluhéjat, és 
közvetlenül az építkezés helyszínén saját anyagával 
hegesztve és minimális betanulással javíthatják is 
azt. A fűrészelés, szögelés és fúrás hagyományos 
famegmunkáló szerszámokkal lehetséges, és a 
zsaluhéjak foltszerű-szakaszonkénti cseréje is gond 
nélkül elvégezhető. Az alkus hegeszthető és köny-
nyen alakra hajlítható. 
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Az alkus zsaluhéj számokban

1 az alkus műanyag zsaluhéj több mint 1000-
szer, sőt néha több mint 1500-szor felhasz-
nálható.
7 év: Az alkus hosszú garanciaideje a terve-
zésnél nagyfokú biztonságot nyújt a felhasz-
nálóknak.
Az alkus már21 éve van a piacon, és az első 
generációs zsaluhéjak egy része még mindig 
használatban van.
30-szortartósabb, mint sok fazsalu, és 6-szor 
tartósabb, mint más műanyag zsaluhéjak.
70 %-kal kevesebb zsaluolajra van szükség a 
nem nedvszívó alkus zsaluhéj esetében.
100 százalékban famentes, 100 százalékban 
újrahasznosítható. 
1000 bar: Az alkus műanyag zsaluhéjat 
nagynyomású készülékkel megtisztítjuk a 
rátapadt betontól és szennyeződésektől.

iFelületminőségű beton
A beépített alumínium erősítésnek köszönhető-
en az alkus AL még hajlott állapotban is hosszú 
távon stabilan merev marad. Így a legkülönbözőbb 
betonformához használható egyedi zsalukkal kiváló 
felületeket érhetünk el. A mérettartás és a sík elem-
kapcsolat hozzájárul a kiváló látszóbeton minőség-
hez (SB2/SB3). A stabil alkus műanyag zsaluhéjak 
hegeszthetők, így varratmentes nagy felületek 
hozhatók létre. Még a "long-life” javítások után 
is megőrzik műszaki tulajdonságaikat, nincsenek 
gyenge pontjaik. Ez a fából készült zsaluhéjaknál 
elképzelhetetlen, és más műanyag zsaluhéjaknál is 
gyakran csak korlátozottan lehetséges.

Újrafelhasználható és erőforráskimélő
A műanyag fenntarthatóbb, mint a fa. - Bár ez 
ellentmondásnak hangzik, de ez az igazság. A 
fenol-melamin gyantával bevont vagy más vegyi 
anyagokkal szennyezett fa zsaluzatot rövid élet-
tartama végén gyakran veszélyes hulladékként kell 
ártalmatlanítani. Az alkus műanyag zsaluhéj viszont 
hosszú használat után 100 %-ban újrahasznosítha-
tó. Nem nedvszívó, ezért akár 70%-kal kevesebb 
formaleválasztóra van szükség, és az alacsony be-
tontapadás miatt a tisztítás gyorsan, kevés vízzel és 
segédanyaggal elvégezhető. Ez a fenntarthatóság 
pénzügyi szempontból is kifizetődő, és nem utolsó-
sorban a projektpályázatoknál is előnyökkel járhat.

Változatos betonformák (lent) és hézagmentes nagy felületek 
(jobbra) zsaluzása is hozzá tartozik az alkus zsaluhéj széles teljesít-
ményspektrumához.
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Látványbeton és biztonság
Iskolai aula és tornaterem építése: A Mammut 350 dacol a nagy betonnyomással

Növekszik a svájci Holderbank község. Ezért a 
helyi iskolaépületet sürgősen bővíteni kellett 
egy tornateremmel. A kivitelező munkájának 
eredménye látványbeton minőségű felületek.

Az építészek osztálytermeket és további helyisé-
geket magába foglaló kétemeletes faépítményt 
terveztek. Az iskolaépület alépítményének egy 
betonból kivitelezett új tornatermet gondoltak. Míg 
a sportlétesítmény egyik több, mint 8 m magas 
hosszanti fala teljesen a föld színe alatt található, 
addig a másik, vele szemben lévő, lejtős területen 
álló fal csupán 6 m magas. Hét pillért helyeztek rá, 
amelyek kiegyenlítik a magasságkülönbséget. A 
pillérek megtartják a 23 tonnás födémgerendákat, 
amelyeket a magasabb falú oldalon a kihagyott 
fészkekbe csúsztattak. A pillérek között az ablako-
kon át nappali fény áramlik a tornaterembe.

Az ERNE AG építőipari vállalatnak nagy kihívást 
jelentett, hogy a falak és a pillérek látványbeton 
minőségben pompázzanak. A tapasztalt vállalat a 
robusztus Mammut 350-es falzsalu mellett döntött, 
amely problémamentesen teljesíti a látványbeton-
nal és a nagyfelületű falakkal szemben támasztott 
összetett követelményeket. A szimmetrikus átkötés- 

és fugaképnek köszönhetően a rendszer mind álló, 
mind fekvő helyzetben tetszetős felületet eredmé-
nyez és jelentősen hozzájárul a projekt építészeti 
összképéhez. 

Új alkus panelek - top eredmény
Ehhez a projekthez a 300/250-as elemeket gyári új 
alkus műanyag zsaluhéjjal látták el. Az eredmény 
végig egyenletes, kifogástalan, a nem kívánt elszí-
neződésektől mentes felület. Érdemes beruházni a 
fenntartható zsaluhéjba, mert az saját anyagával 
javítható, foltozható, csiszolható, és akár több száz-
szor is felhasználható. Így teljes élettartama alatt 
sokkal kifizetődőbbnek bizonyul a kevésbé tartós, 
gyakran cserére szoruló fa zsaluhéjakkal szemben.

Az építkezés gyorsan haladt és a betonozás 
eredménye is egyenletes felületet eredményezett, 
annak köszönhetően, hogy több, 300 cm magas, 
250 illetve 125 cm széles elemet a talajon egyszerű 
és biztonságos körülmények között előre összesze-
reltek . Ezáltal több mint 55 m²-es felület jött létre, 
majd ezt három, egymás fölé helyezett SecuritBasic 
biztonsági munkaállvánnyal egészítettek ki. Az 
egész zsaluszerkezetet ezután daruval emelték a 
rendeltetési helyére, majd betonozást követően 
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Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Új tornaterem építése, Holderbank 

(CH)

 Æ Építőipari vállalat
 - ERNE AG Bauunternehmung, Birr-

hard (CH)

 Æ MEVA rendszerek
 - Mammut 350 falzsalu
 - SecuritBasic biztonsági rendszer
 - Triplex oldaltámasz

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme AG, Seon 

(CH)

iaz egyes 7,30 m széles betonozási szakaszokat 
egyszerűen áthelyezték a következő beépítési 
helyére. Így megvalósult az építőmérnökök által 
kívánt, nagytáblás sima felület. A pillérek betono-
zásához egyenként két nagy elemet csatlakoztattak 
egy 125 cm szélességű elemhez mely kapcsolatot 
merevítő hevederrel stabilizáltak. 

100 kN/m² frissbetonnyomás
A projektet vezető ERNE AG építőipari vállalat töb-
bek között nagy teherbírása végett a Mammut 350 
falzsalurendszert választotta. A zsalu ugyanis teljes 
felületén ellenállt a 100 kN/m² frissbetonnyomás-
nak. A biztonság kedvéért mindegyik átkötést két 
anyával zártak. Mert: biztos, ami biztos...

Mindez a zsalura ható nyomás a földre támasz-
kodó moduláris Triplex oldaltámaszokra, továbbá 
a SecuritBasic-munkaállványokra is vonatkozott, 
amelyek rögzítéséhez egyetlen elem, – a tányéros 
orsó – szükséges, mely kényelmes és biztonságos 
munkakörülményeket teremt. A gyors építkezést és 
a kiemelkedő eredményeket semmi sem akadályoz-
ta. 
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Steyr, a felső-ausztriai város ipara mozgalmas 
múltjáról ismert. Napjainkban a kisvárost 
főleg egyetemisták lakják. Ezért fontos a 
beruházás, mely a fiataloknak otthont teremt. 
Érdemes megnézni a régi gyárcsarnokból 
kialakított kollégiumot.

A város közepén, ahol a Steyr folyó az Ennsbe 
ömlik, gyárépületek tanúskodnak arról az időről, 
amikor itt még virágzott az ipar. A 18. században 
szablyákat és fegyveralkatrészeket kovácsoltak itt, 
később meg katonai járműveket, kerékpárokat, 
motorkerékpárokat és autókat gyártottak. Az egyik 
használaton kívüli gyárcsarnok most új funkciót 
kap – egyetemi kollégium lesz belőle. Ehhez nagy 
gondossággal, a műemlékvédelmi előírások betar-
tásával kellett felújítani az épületet.

Az építkezés kivitelezője, a GERSTL építőipari vál-
lalat a gondosságát az épület szakaszos visszabon-
tásával és a meglévő épület felújításával bizonyí-
totta. Új falakat emeltek, másokat átalakítottak, a 
fagerendás födémeket stabil monolit födémekre 
cserélték. A fedélszék és a tetőszerkezet legna-
gyobb részét felújították. Mivel a meglévő épület 

Gyárcsarnokból – lakások
Steyrban a MevaDec megkönnyíti egy régi épület felújítását

belső tereinek beosztása már adott volt, jól variál-
ható és könnyen kezelhető zsalurendszerekre volt 
szükség. Ezért a GERSTL cég csapata a MevaDec fö-
démzsaluzat mellett döntött. Az összesen 2.500 m2 
födémfelület zsaluzásához mintegy 400 m2 elemre 
volt szükség. 

A rendszer teljeskörűen optimalizált új generációja 
bizonyítottan a leggyorsabb ejtőfejes födémzsalu-
zat. De a zsaluzat gyorsasága a steyri építkezésen 
csak másodlagos szerepet játszott. A sokoldalú 
alkalmazhatóság és az alaprajzhoz való alkalmaz-
kodó képesség, valamint az könnyű kezelhetőség 
számított itt elsődleges szempontnak. Mivel a 
MevaDec semmilyen szigorú raszterhez nem kötött, 
a bezsaluzás minimális illesztési felületekkel is 
lehetséges volt, és a meglévő régi acélpilléreket 
könnyedén integrálták a monolit födémekbe.

A MevaDec bizonyítja sokoldalúságát
A steyri projektnél az új generációjú MevaDec 
födémzsaluzatot az ejtőfej, tartó és elem (FTE)- 
módszeren kívül az egyszerű elem-módszerrel 
(E-módszer) is használták, utóbbi használatához 
mindössze két komponens szükséges: az elemek 
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Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Egyetemi kollégium, Steyr (A)

 Æ Építtető
 - Familienwohnbau gemeinnützige 

Bau- und Siedlungsges.m.b.H., 
Wien (A)

 Æ Építőipari vállalat
 - GERSTL BAU GmbH & Co. KG, (A) 

 Æ MEVA rendszerek
 - MevaDec födémzsaluzat

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme Ges.m.b.H., 

Pfaffstätten, Ausztria

i

A MevaDec-rendszer sokoldalúságának és egyszerű kezelhetősé-
gének köszönhetően a GERSTL-csapat kis pótlási felületek mellett 
kényelmesen végezte a bezsaluzást.

és a támaszfejjel előszerelt födémtámaszok. Az új 
generációjú MevaDec nagyon könnyen szállítható 
és különösen alkalmas kis felületű alaprajzokhoz és 
pótlási helyekhez. Az intelligens támaszfej konst-
rukciónak köszönhetően az elemek automatikusan 
biztosítottak véletlen kiakasztás vagy eltolás ellen.

A GERSTL cég munkája egy sikertörténet. Ennek 
következménye az építtető kívánsága, hogy a 
födémfelületeken hagyják meg a zsalu lenyomatát, 
és a betont csupán lazúrozzák, ill. impregnálják. Így 
a régi épület - amelyben legutóbb fitnesz-klub mű-
ködött-, most közel 3,90 m belmagasságú, 25 cm 
vastag födémekkel tagolt 3-emeletes kollégium-
ként, új fényben ragyog. 88 egyetemista talál itt új 
otthonra.
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Hannoverben egy szennyvíziszap égető alapja-
inak, falainak és födémjeinek kivitelezéséhez a 
MEVA biztonságos és gyors megoldásaira volt 
szükség. A projektet a 21 m magasságban épí-
tendő darupályatartó gerenda koronázta meg.

A KVA Lahe szennyvíziszap égetőt 2023-ban helye-
zik üzembe. A GP Hoch- und Ingenieurbau GmbH 
építőipari vállalat által vezetett projekt lényegében 
három építési szakaszból áll: gépházból (alapterület 
28,3 x 20 m), üzemépületből (28,5 x 16,2 m) és a 
messziről látható szennyvíziszap tárolóból (42,5 x 
17 m). A tároló 20 m magas falai és lépcsőtornya 
időszűke miatt csúszózsaluzattal épült. Ezután 
következett a darupályatartó gerenda kialakítása, 
helyszíni betonozással, 21 m magasságban. A 
MEVA KLK 230-as kúszóállványához a járófelülete-
ket előzetesen a hannoveri telephelyen és Haiter-
bachban szerelték össze. A falzsaluzási terv a MEVA 
Mammut 350-es zsalujára épült. A zsaluhasználat 
optimalizálása érdekében olyan megoldásokat fej-
lesztettek ki, amelyek célja, hogy az áthelyezéskor a 
lehető legkevesebb legyen a szerelési munka.

9,6 méter - egy betonozási folyamat
Az alapok zsaluzásához Mammut 350 és SK 80-as 
támasztókonzolokat használtak, amelyek fokozat-
mentesen, akár 15  fokkal is dönthetők, így lejtős 
talajhoz is alkalmasak. A Mammut 350 ipari falzsalu 
kimagasló tulajdonságai megmutatkoztak a gépház 
és az üzemépület 30 cm vastag és akár 9,6 m ma-
gas falainál, amelyeket egy ütemben betonoztak. 
Ezzel sok időt takarítottak meg, ami a teljes felületű 
100 kN/m² frissbetonnyomás-felvevő képességnek 
köszönhető. Előzetesen meghatározták a daruzási 
egység optimális méretét, így ezeket a betonozás 
után, átépítés nélkül közvetlenül felhasználhatták a 
további betonozási folyamatokhoz.

A födémeket és az alulbordákat Jürgen Brandt 
művezető és csapata a MevaFlex felhasználásával 
betonozta. A zsaluhéjat H20-as fatartókra terí-
tették, melyeket megbízhatóan támasztott alá 
az MT 60-as tartóállvány. A bunkerben 14,35 m 
belmagasságú födémeket kellett kialakítani. A ma-
ximum 15 kg súlyú elemek egyszerű összeszerelhe-
tősége – a talajon fektetett vagy állított helyzetben, 
szerszámok, csapok és dugók nélkül – nagy előnyt 
jelentett. Nagy teherbírása révén (60 kN száran-
ként) ez a tartóállvány szinte predesztinált volt erre 
a projektre.

Darupályatartó gerendák a magasban
Égetőmű építése hatékony MEVA-megoldásokkal
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Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Klärschlammverwertungsanlage Lahe, 

Hannover (D)

 Æ Építőipari vállalat
 - GP Hoch- und Ingenieurbau GmbH, 

Hannover

 Æ MEVA rendszerek
 - Mammut 350 falzsalu
 - KLK 230-as kúszóállvány
 - MT 60 tartóállvány
 - KAB 190 összecsukható munkaállvány
 - Triplex oldaltámasz

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme GmbH, 

Haiterbach

i

A KAB 190 használata zsaluállványként
Az építőipari cég az üzemépület és a gépház épí-
téséhez az erős KAB 190 összecsukható munkaáll-
ványt használta munka- és védőállványként. A felső 
szintek falzsaluja az épület külső oldalán függesz-
kedő KAB-ra támaszkodott. A nagy teherbírású 
KAB munkaállvány (300 kg/m²) szerelőplatformként 
szolgált a keverőtároló 2. építési szakaszában. 
A munkálatokat 22 m-es magasságban csúszó-
zsaluzással végezték. 

Darupályatartó gerendák KLK 230-as kúszóáll-
vánnyal
A legnagyobb kihívás – legalább is a látvány szem-
pontjából – a darupályatartó gerenda kialakítása 
volt 21,1 m belmagasságban. A 120 m összhosz-
szúságú, 1 m magas és 1,1 - 1,6 m-re kinyúló 
darupályatartó gerenda teljes mértékben körülöleli 
a bunkert. A GP Hoch- und Ingenieurbau cég 
állványtornyok helyett gazdaságosabb megoldást 
választott, amely így ráadásul az alaplemezen 
sem foglalta a helyet: A KLK 230-as kúszóállvány 
akadálymentesen megközelíthető munka- és zsalu-
állványként viselte a zsaluzat és a beton terhét Az 
építkezés négy ütemben zajlott, mindig L-alakban, 
szabályos derékszögben.

A 2,30 m széles KLK 230-as munkaállvány sok-
szögű vagy kör alakú alaprajzok esetében is hasz-
nálható. Hannoverben egymásra merőleges falakat 
kellett bezsaluzni, mégis szükség volt a zsaluzásból 
kihagyandó nyílások áthidalására: A falon külön-
böző távolságokban elhelyezkedő lizénákat kis 
tűréssel, KLK-elemekkel zsaluzták. Mivel fontos 
volt, hogy az építkezés gyorsan haladjon, így előre 
kellett megtalálni a kúszóállvány illesztésének 
legjobb módozatait. A cél az volt, hogy a – lizénák 
különböző távolságai ellenére is – mód nyíljon a 
többszörös felhasználásra, időigényes átszerelési 
munkák nélkül.

A GP Hoch- und Ingenieurbau GmbH cég elégedet-
ten nyilatkozott a MEVA zsalumegoldásairól. Jürgen 
Brandt, művezető: „A MEVA mérnökeivel közösen 
találtuk meg és alkalmaztuk a gyakorlatban is jól 
használható megoldásokat, amelyekkel a helyszí-
nen gyorsan és biztonságosan haladt az építkezés.“

A KAB 190 (fent) és a zsaluzásból kihagyandó nyílásokhoz iga-
zított KLK 230-as kúszóállvány bőséges munkaterületet biztosított.
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Négy tartó és 16 egyedileg kivitelezett 
látványbeton támasz, rajta mindössze egy 
födém: Münchenben a valamikori Bayern-lak-
tanya területén új pavilon vonja magára a 
figyelmet. Valódi különlegessége azonban a 
szem előtt rejtve marad: hiszen a 20 m² alap-
területen álló építmény 100 %-ban újrahasz-
nosított betonból készült, amelyet a laktanya 
lebontásából származó építési törmelékből a 
helyszínen állítottak elő.

A Müncheni Főiskola építőmérnöki tanszékének 
hallgatói az R-beton elnevezésű építőanyag fel-
használási lehetőségeit ezzel a projekttel kívánják 
bemutatni. A körforgásos gazdaság révén az R-be-
ton egy lépéssel közelebb tudná vinni az építőipart 
a klímasemlegességhez. A fenntartható beton 
csökkenti az erőforrás-szükségletet, mivel korábban 
nem hasznosítható anyagot használnak fel újra, 
továbbá a feltárt területet többé nem kell építési 
törmelékkel feltölteni, és a szállításhoz szükséges 
energia is megspórolható.

R-Beton és alkus: – illenek egymáshoz
Ma már a MEVA-zsaluk alapfelszereltségének 
szerves része az alkus műanyag zsaluhéj, ami az 
R-betonnal optimális kiegészítője a jövőorientált 
építkezéseknek. Lényegesen hosszabb élettartamú, 

Fenntarthatóság R-betonnal és alkus-szal
A Müncheni Főiskola projektje új lehetőségeket tár fel

mint az enyvezett, fenol- vagy melamingyanta 
bevonatú, több rétegű fa anyagú zsaluhéj, amelyet 
gyakran kell cserélni és végül veszélyes hulladék-
ként végzi (mindemellett erősen környezetterhelő 
is). Az Európában úttörő szerepet játszó főiskolai 
projektet a MEVA AluStar-zsaluval és know-how-val 
támogatta.

A müncheni területen fekvő régi építési törmelék-
ből 200.000 t R-beton állítható elő és használható 
fel újra, új épületek kivitelezéséhez. A minta-pavilon 
célja, hogy meggyőzze az építtetőket. Mindeddig a 
gyakorlatban kevés tapasztalat gyűlt össze a telje-
sen újrahasznosított kőtörmelékből készült beton-
ról, különös tekintettel külső hatásokkal szembeni 
ellenállásukról. A pavilon az újrahasznosított beton-
ban rejlő sokféle designlehetőséget is bemutatja: a 
látványbeton minőségű pillérek különböző felületi 
struktúrával készültek.

Müncheni építtető az éllovas
A fenntartható építőanyag fejlesztői az első sikert 
már el is könyvelhették maguknak: Az önkor-
mányzati GWG Lakásépítő Társaság lakóépületek 
építésénél elsőként kötelezte el magát az újrahasz-
nosított építőanyag felhasználása mellett. Ezenkívül 
új ifjúsági központ is épül majd, nagyrészt R-beton-
ból.

A Müncheni Főiskola diákjai bemutatják a prof. dr. Andera Kustermann (jobb szélen) vezetésével kivitelezett R-beton-projektjüket.
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A MEVA-nál Haiterbachban az új termékek gyártása 
és a bérzsalu tisztítása a jövőben a legmodernebb 
műszaki színvonalon zajlik majd. Az év végéig 7 
M EUR-t fektetnek az átfogó modernizálásba – a 
termékminőség, anyag rendelkezésre állás és a 
fenntarthatóság növelése érdekében. „Mindkét 
üzemünk úgy műszaki, mint logisztikai szempont-
ból elérte teljesítőképességének határait”, – ma-
gyarázza Florian F. Dingler, ügyvezető igazgató. 
„Kiemelkedő minőségünk hosszú távú biztosítása 
érdekében úgy döntöttünk, hogy a legmodernebb 
technológiákba és fenntartható megoldásokba 
jelentős beruházásokat hajtunk végre.”

Robotok, lézer és napenergia
Az I. gyártóüzemben 2019-ben kezdődött el az 
elektromos ellátás struktúrájának felújítása, továb-
bá nagy elemeket összeszerelő üzemet, H-asztalos 
robotokat, csőlézereket telepítettünk és shop-
flor-menedzsmentet vezettünk be. A beruházások 
keretében jelentősen fejlesztettük az épület infra-
struktúráját, amelyet egy 950 kWp teljesítményű, 
fotovoltaikus rendszer telepítése tesz teljessé. A 
rendszert egy 300 kWh-s energiatároló egységgel 
kiegészítve a haiterbachi telephelyen szükséges 
energia mintegy 60%-át a jövőben a vállalat kör-
nyezetbarát módon, önerőből állítja elő.

Befektetés a jövőbe
A MEVA a termékminőség és fenntarthatóság érdekében modernizál

Teljesen automatikus tisztítás
A haiterbachi zsaluközpont II. üzemében teljesen 
automatizált tisztítósor váltja a már kiszolgált 
rendszert. A MEVA, mint az iparág éllovasa, a 
zsalutisztítás területén is úttörő szerepet tölt majd 
be. Az erőforrások lehető legalacsonyabb felhasz-
nálása érdekében a berendezés intelligens vezérlése 
optimális víz- és energiagazdálkodást tesz lehe-
tővé. A zsalupanelek felületének újracsiszolására 
szolgáló forgó berendezés, a javításokhoz használt 
20 m hosszú görgősorok szintén hozzájárulnak a 
gyorsabb anyagkezeléshez, az ügyféligények rugal-
mas teljesítéséhez és a magas hatásfokú anyag-
felhasználáshoz. Barátságos munkahelyek, kültéri 
előtetők, LED-világítás és optimalizált teherautó-lo-
gisztika, valamint konténerterminál gazdagítja az 
infrastruktúrát.

Florian F. Dingler, ügyvezető igazgató: "Tudatos 
döntés eredménye, hogy Haiterbachban moderni-
zálunk, hiszen a know-how és a kiválóan képzett 
munkatársaink is itt találhatóak. A MEVA eleget 
tesz a munkahelyek biztonságával, a versenyképes-
ségünk fenntartásával és a környezetvédelemmel 
kapcsolatos elvárásoknak, ügyfeleink pedig tovább-
ra is számíthatnak termékeink magas minőségére 
és tartósságára."

Az új automatikus tisztítósor csökkenti az erőforrás felhasználást, ugyanakkor növeli az anyag rendelkezésre állását.
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Az újonnan épült pécsi vásárcsarnok több 
szempontból is kivételes Magyarországon: Az 
épület könnyed építészeti stílusa és hatal-
mas árkádjai mindenkit elvarázsolnak. Nem 
csoda: környezetbarát beton felhasználásával 
készült. A MEVA hozzájárult a sikeres megva-
lósításhoz.

Magyarország ötödik legnagyobb városában, 
Pécsett idén nyáron fejeződtek be az új vásárcsar-
nok szerkezetépítési munkálatai, a konstrukció 
modern, ugyanakkor klasszikus, egyenesvonalú és 
szellős, sok-sok árkáddal. Pécs városa a monolit 
vasbeton szerkezet megépítésével a B. Build & 
Trade Kft-t bízta meg. A vállalat a MEVA Magyaror-
szág által szállított Mammut 350 falzsalurendszert, 
MEP-tartóállványokat és a Triplex ferde támaszokat 
használta. Az alátámasztó állványzat és a falzsalu 
kiosztás műszaki megoldása Oláh Zoltán, a MEVA 
Zrt mérnökének a munkája.

Nagy és kisebb árkádok
Az új, látványos épület 1750 m² alapterületű, és 
hamarosan a meglévő régi vásárcsarnok helyébe 
lép. A csarnok már messziről is szemet gyönyörköd-
tető. A hosszú oldalakon kétszer tizenegy kisebb 

árkádsorból áll, ezek egyenként 8,10 m szélesek. 
Erre merőlegesen két külső és tizenkét belső, még 
nagyobb árkádsor áll, 13,60 méteres szabad fesztá-
volsággal és szellős térérzetet biztosítva. Úgy tűnik, 
mintha a nyitott sugarakat egyszerűen belevágták 
volna a nagy falfelületekbe, de a tervezés és a 
megvalósítás hátterében még rengeteg know-how-
ot találhatunk. 

A szerkezetépítő Tura Group által külön erre a célra 
gyártott egy-egy 13,60 m, illetve 8,10 m széles-
ségű, félköríves, acél rácsos konzolokat a MEVA 
MEP-tartóállványára támasztották, pontosan 4 m 
magasságban, az előregyártott beton pillérek felső 
szélei között. A nagy teherbírású Mammut 350 
zsaluzat nagytáblás elemeit ezután az acélrácsos 
boltív elé és fölé építették. A szerelési idő lerövidí-
tése érdekében a lehető legnagyobb egységeket 
hozták létre, amelyeket aztán daruval gyorsan a 
következő felhasználási helyre lehetett szállítani. 

Nagy terhelés és szélnyomás
A MEP moduláris tartóállvány nagy biztonságot és 
stabilitást nyújtott, és könnyedén elbírta az acél 

Látványos árkádok
Új, szemet gyönyörködtető látványosság Pécsett: Piaccsarnok, kifogástalan 
 felületekkel

... tovább a 18. oldalon

A Mammut 350 elemek és az acél rácsos konzolok a MEP-tartóállványokon és a H20 tartókon nyugszanak, meghatározva az árkádok formáját.
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... 17. oldaltól

rácsos konzolok, a zsaluzat és a betonozott falak 
súlyát. A különböző méretű MEP-keretelemek 
variálhatóságának és a magasság rugalmas beál 
líthatóságának köszönhetően a B. Build építőipari 
vállalat csapata minden esetben pontosan az épület 
geometriájához tudta igazítani a szerkezetet. Mivel 
a rendszer csak néhány alapvető elemből áll, így 
könnyen és gyorsan összeszerelhető, nem hoz létre 
kényelmetlenül szűk „támaszerdőt”. Ez nagy moz-
gásszabadságot ad a munkásoknak. A 13 m magas 
zsalukonstrukciók szélnyomás és egyéb terhek 
elleni védelmét a Triplex moduláris ferde támaszok 
szuverénül biztosították. 

Esztétikus felületek
A Mammut 350 egyik erőssége különösen jól lát-
ható ebben az épületben: Az álló és fekvő zsalue-
lemek szimmetrikus átkötés- és fugaképe lehetővé 
tette a felületek esztétikai szempontú kialakítását. 
Az alapfelszereléshez tartozó integrált alkus teljes 
műanyag zsaluhéj az építkezés ideje alatt végig 
és valamennyi falon lehetővé tette a látszóbeton 
felületek homogén megjelenését. Nem beszélve 
arról, hogy az alkus lemezek könnyen tisztíthatók 
és javíthatók, ez az építkezéseken jelentős időmeg-
takarítást jelent. 

Az árkádos épület nagy betonfelületeit - köztük a 
két nagy, belső árkádot is- , dilatációs hézagokkal 
alakították ki. Így kerülték el a filigrán szerkezetben 
az anyagok eltérő tágulási tulajdonságaiból adódó 
feszültségek miatt a repedések kialakulását. Ebben 
nagy része van a különleges betonnak is, melynek 
alapanyaga a Lafarge által kötőanyagként szállított 
speciális cement, s amelynek a teherhordó szerke-
zetek alacsony repedési hajlama is köszönhető. 

Ennél a dél-magyarországi projektnél a korai 
kizsaluzás is lehetséges volt, ezáltal az építke-
zés gyorsabbá vált és így az építési költségek 
csökkentek. A királyegyházi üzem cementje más 
kötőanyagokhoz képest környezetbarátabb, mivel 
alacsonyabb klinkertartalma miatt gyártáskor 
akár 40%-kal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki. 
Ez, valamint a famentes, tartós és erőforrás-barát 
alkus tábla használata tökéletesen illeszkedik a 
„Build-Greener üzenethez” a pécsi Vásárcsarnok 
építésénél.
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Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Pécsi Vásárcsarnok (HU)

 Æ Építőipari vállalat
 - B. Build & Trade Kft, Budapest (HU)
 - Szerkezetépítő: Tura Group

 Æ MEVA rendszerek
 - Wandschalung Mammut 350
 - MEP tartóállvány
 - Triplex ferde támasz

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Zsalurendszerek Zrt. (HU), 

Oláh Zoltán mérnök

i
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ahol Önnek szüksége lehet ránk. 

MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66
info@meva.net

Industriestrasse 5
72221 Haiterbach
Germany
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A-Pfaffstätten Tel. +43 2252 20900-0
AUS-Adelaide Tel. +61 8 82634377
B-Landen Tel. +32 11 717040
BH-Riffa Tel. +973 3322 4290
CDN-Toronto Tel. +1 416 8565560
CH-Seon Tel. +41 62 7697100
DK-Køge Tel. +45 56 311855
F-Sarreguemines Tel. +33 387 959938
GB-Tamworth Tel. +44 1827 60217
H-Budapest Tel. +36 1 2722222
IND-Mumbai Tel. +91 22 27563430
LATAM latam@meva.net

L-Rodange Tel. +352 20 283747
MA-Casablanca Tel. +212 684-602243
MAL-Perak Tel. +60 12 5209337
N-Oslo Tel. +47 67 154200
NL-Gouda Tel. +31 182 570770
PA-Panama City Tel. +507 2372222
PH-Manila Tel. +63 998 5416975
QA-Doha Tel. +974 4006 8485
SGP-Singapore Tel. +65 67354459
UAE-Dubai Tel. +971 4 8042200
USA-Springfield Tel. +1 937 3280022

MEVA Zsalurendszerek Zrt.
Labdarúgó u. 19.
H-1047 Budapest
Tel. +36 1 272-2222
Fax +36 1 369-5885

magyar@meva.net
www.meva.net

Magyarország

Cégközpont (Németország)

MEVA Schalungs-Systeme GmbH 
Industriestrasse 5  
D-72221 Haiterbach  
Tel. +49 7456 692-01 
Fax +49 7456 692-66
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