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Florian F. Dingler, 
a MEVA Schalungs-Systeme GmbH  
ügyvezető igazgatója

"A bauma 2022 szakvásáron arról szeretnénk Öntől 

hallani, hogy hol szorít a cipő az építkezéseken."

Kedves Olvasók!

Három és fél év telt el azóta, hogy utoljára a 
baumán találkozhattunk. Most végre újra szemé-
lyesen is „jelen lehetünk”, a valóságban is beszél-
hetünk egymással, nem csak telefonon, online ta-
lálkozón vagy e-mailben. Már alig várom ezt, mert 
a bauma 2022 szakvásáron szeretnénk megtudni 
Önöktől, hogy hol szorít a cipő az építkezéseken, 
milyen kívánságaik lennének a zsalurendszerekkel 
és szolgáltatásainkkal kapcsolatban, hogy a jövő-
ben is gyorsan reagálhassunk és az Önök igényei-
hez igazodó optimális megoldásokat kínálhassunk.

Legújabb innovációinkat, amelyeket a 470 m²-es 
kiállítási területünkön – a B3-as zsalu csarnokban, a 
236-os standon – láthatnak, pontosan ilyen módon 
fejlesztettük ki: az Önökkel folytatott megbeszé-
lések alapján, amelyekből ráérezhettünk a piaci 
fejleményekre, trendekre és követelményekre. Mert 
senki sem tudhatja annyira jól, mint Önök, hogy 
valójában mire is van szükségük ahhoz, hogy eleget 
tegyenek a projektek támasztotta kihívásoknak.

Új és továbbfejlesztett termékeink specifikációjánál 
továbbra is a biztonságos munkavégzésre, a rend-
kívüli rugalmasságra és a fenntartható gazdaságos-
ságra helyeztük a fő hangsúlyt. Az ötletekből olyan 
termékek születtek, amelyek hosszú távon segíte-
nek Önöknek versenyképesnek maradni. Például 
ilyen az új, felhajtható és teljesen felszerelt MIS – 
MEVA Integrated Safety – rendszer. A falzsalukkal 

párosítva a felállítás állapotától függetlenül magas 
szintű munkavédelmet biztosít, és a MIS integrált 
biztonsági rendszer mindig az elemeken marad. 
Ez azt jelenti, hogy minden egyes új alkalmazásnál 
gyorsan hozzáférhetünk a zsaluzat és a munkaszin-
tek komplett egységéhez, és ezáltal sok szerelési 
munkát takaríthatunk meg. A MIS-nek, mint min-
den általunk piacra dobott terméknek, a kivitelező 
vállalatok által végzett átfogó helyszíni teszteken 
kellett átesnie. Így tudjuk meg, hogy hol van még 
javítanivaló, s így gyorsan, szinte azonnal tudunk 
cselekedni. A MIS-re vonatkozó első benyomások-
ról a 17. oldalon olvashat.

A Zsalulenyomat mostani számában a München-
ben kiállított egyéb újdonságainkról is tájékozód-
hat. Így van ez a kéregelemes födémekhez készült, 
rugalmas VarioMax alátámasztó rendszerükkel is, 
amely kis ráfordítással bővíthető és egy új dimen-
ziót nyit meg: födém készítés helyben készült be-
tonból, a klasszikus Flex módszerrel. Beszéltünk az 
első VarioMax-felhasználóval is, aki erről lelkesen 
nyilatkozott (18/19. oldal).

Várom a reakcióit, amikor Münchenben találko-
zunk, és most kellemes olvasást kívánok.
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Hírek

Információk a MEVA-ról

A délnyugat-németországi Fekete-erdőben meg-
határozó mértékű a regeneratív energiatermelés. 
A MEVA is a fotovoltaikus rendszerre (PV), azaz 
a tiszta villamosenergia-termelésre összponto-
sít, mivel így ott állíthatunk elő a napenergiából 
elektromos energiát, ahol arra szükség van és ahol 
azt fel is használjuk. Igy történik ez a haiterbachi 
központban is: Az I. (új gyártás) és a II. számú (zsa-
luközpont) üzemek korszerűsítési munkálatai, az 
épületek infrastruktúráját és üzemeltetését érintő 
átfogó beruházások, a 950 kWp teljesítményű 
PV-rendszer telepítésével fejeződtek be.

A tetők felújításakor 1.839 napelem modult tele-
pítettünk az összesen 3.678 m²-es területre. Az 
összegyűjtött napfény elektromos árammá alakul 
át, melyet egy 300 kWh kapacitású akkumulátor-
ba táplálunk be. Haiterbachi székhelyén például 
a MEVA a szükséges villamos energia mintegy 
70 %-át saját maga állítja elő - környezetbarát 
módon. "Folyamataink, zsaluzatunk minősége és 
dolgozóink munkakomfortja új szintre emelkedett 
- ugyanakkor fenntarthatóbban dolgozunk és az 
energiafogyasztásunk is jelentősen csökkent” - fog-
lalja össze a korszerűsítési munkálatok eredményét 
Harald Konrad termelési vezető.

Zöld áram – napfényből

A Fülöp-szigetek pénzügyi metropoliszának, Maka-
tinak a látképét két csodálatos épület gazdagítja. 
A Park Central Towers építésénél a felhőkarcolók 
építésére szakosodott MDBI Construction teljes 
egészében a MEVA kúsztató és zsaluzási techno-
lógiájára támaszkodott. A déli torony 276 méter 
magasságig emelkedik az égbe, és így csak alig va-
lamivel marad el az ország legmagasabb épületétől.

A zsalutervezés a MEVA nemzetközi csapatainak 
szoros együttműködésével zajlott Szingapúrban, a 
Fülöp-szigeteken és Németországban. A déli torony 
69, a kisebb északi torony pedig 56 emeletes. A 
MAC (MEVA Automatic Climbing) automatikus kú-
szórendszer és az MGS-H síneken vezetett védőre-
ndszer mellett a kivitelező cég a MevaDec födém-
zsalut és a Mammut falzsalut is bevetette. 

Az MDBI, a Bouygues Batiment International és a 
Makati Development Corp. vegyes vállalata számos 
alkalommal használta már ezeket a rendszereket 
és magasra értékeli hatékonyságukat, rugalmas-
ságukat és biztonságukat. Ennél a projektnél az 
MDBI főként saját készletéből származó anyagokat 
használt fel.

Biztonság, nagy magasságokban is
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Már online a MEVA új weboldala

Ügyfélközpontú és informatív – ilyen a MEVA új 
honlapja, a www.meva.net, amely néhány hete 
már elérhető az interneten. Az előző weboldalt 
az idők során számos régióval és nyelvvel bővítet-
tük, így elérte technikai lehetőségeinek határait. 
A globális MEVA oldalon online megjelenésünk 
immár hét szubkontinentális régiót foglal magában, 
továbbá 22 regionális aloldalt tartalmaz. Webolda-
lunkon minden leányvállalatunk, minden régió és 
hét nyelv is elérhető.

Az átalakítást követően az új, internetes felület 
megújult, modern dizájnnal és rengeteg hasznos 
információval várja látogatóit. A felhasználók még 
az eddiginél is jobb áttekintést kapnak a MEVA ter-
mékeiről és szolgáltatásairól, mivel az információk 
rendszerezett formában, strukturáltan érhetők el. 
A releváns tartalmak különösebb erőfeszítés nélkül, 
könnyedén megtalálhatók. A weboldal emellett 
áttekinthető és reszponzív, azaz mobil eszközök 
használatára optimalizált.

A regionálisan elérhető termék- és szolgáltatási 
portfólió, valamint a felelős kapcsolattartók megje-
lenítése nagyban segíti a felhasználók könnyű eliga-
zodását. Jó szórakozást honlapunk felfedezéséhez!

Ügyfélközelség a Benelux államokban

A MEVA a Benelux államok teljes területén bővíti 
jelenlétét. A belgiumi, hollandiai, luxemburgi és a 
szomszédos észak-franciaországi és nyugat-német-
országi építőipari cégek sokat profitálnak a rövid 
távolságokból és a MEVA átfogó szakértelméből, 
- például a kereskedelmi és a mérnöki projektek 
megvalósításánál és összetett feladatoknál, illetve a 
minőséggel, látszóbetonnal vagy a különleges for-
mákkal szembeni magas követelmények esetén is.
2021. elején vette át a MEVA a belgiumi Landen-
ben működő Acropol céget, mely zsaluzat bérbe-
adásával foglalkozik. A tervezettnél gyorsabban 
sikerült a folyamatokat hozzáigazítani a magas 
MEVA minőségi szabványokhoz. Ez előfeltétele volt 
annak, hogy - vállalatunk filozófiájával teljes ösz-
szhangban - a cég nevét a teljes körű szolgáltatást 
nyújtó MEVA BeNeLux NV-re változtathassuk.

Hollandiában, Belgiumban és Luxemburgban a jö-
vőben már minden MEVA zsalu- és állványrendszer 
elérhető lesz. Ügyfeleink majd egyedi szolgáltatása-
ink közül is választhatnak, így például a projekt-ta-
nácsadás, a statikai elemzés, a 3D-s zsalutervezés, 
egyedi konstrukciók és a használt zsaluzatok 
felújítása is rendelkezésükre áll majd. Ugyanakkor 
átlátható bérleti szolgáltatási modellek is elérhetők 
lesznek, mint például az Ultra Komfort Bérlet, mely 
a projekt teljes időtartama alatt garantálja a költ-
ségkalkuláció biztonságát a felhasználóknak.
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A Plaueni Állami Akadémia campuszának 
bővítésénél az SP Bau GmbH cégnek több kihí-
vással kellett megbirkóznia. A saját és a bérelt 
MEVA zsaluk elősegítették a bonyolult projekt 
sikeres kivitelezését.

Az elmúlt évek alatt erősen átalakult a vogtlandi 
Plauen város Várdombja. Az idők során lepusztult 
börtönépületet lebontották, a valamikori járásbí-
róságot átépítették, amely most az Állami Akadé-
mia oktató- és laborépületeinek ad helyet. A 2. 
világháborúban lerombolt plaueni kastély csupasz 
maradványai kívülről is megújulnak: A 17. századi 
történelmi épület és a modern építészet látványos 
egységet alkot. Az új épületszárnyba beolvadnak a 
régi falak, hogy aztán új fényben jelenjenek meg.

A szerkezetkész építményen egyáltalán nem látszik, 
hogy itt több kihívással is meg kellett birkózni. A 
„felújítás” fogalma új értelmet kapott: A gondo-
san felújított romos épület, az északi torony és a 
védőfalak műemlékvédelem alatt állnak, tehát sem-
miképp sem voltak terhelhetők és nem is rongá-

A modern és a történelmi stílus találkozása
Látványos kombináció: A romokból mutatós egyetemi épület lesz

lódhattak meg. Az új épület megtartásához először 
fúrt cölöpalapozásra volt szükség, amelyre aztán a 
megfelelő alapokat helyezték. A régről megmaradt 
boltíves pince teherhordásra alkalmatlan volt, ezért 
különleges megoldáshoz folyamodtak: A pincefö-
démet acéltartókkal hidalták át és az így létrejött 
felületre állították a fölötte lévő födém zsaluzatát.

A multifunkciós épület három emeletes és a romok 
fölé magasodik. A betonfalakkal szembeni köve-
telmények tiszta felületet és szabályos illeszkedést 
írtak elő. Ahol a régi építménytől csupán néhány 
centiméterre folyt az építkezés, félkész elemeket 
használtak. A nagytáblás Mammut 350-es zsaluza-
tot pedig ott alkalmazták, ahol ezt a helyviszonyok 
megengedték.

Mivel alapvetően kevés lehetőség kínálkozott zsalu 
megtámasztására, ezért a 12,90 m magas, 11,30 m 
betonozási magasságú oromfalak betonozása külö-
nösen nagy kihívást jelentett – ráadásul közvetlenül 
a kastélydomb közelében kellett építkezni. A MEVA 
javaslatára a zsaluzást több lépésben végezték 

fordított tányéros orsókkal 
és Triplex ferde támaszokkal. 
A StarTec falzsalut az SP Bau 
cég saját készletéből biztosí-
totta. Először a szimpla oldali 
zsaluzatot állították fel teljes 
szélességben és befelé tá-
masztották meg. Ezután a tá-
maszok nagy részét lebontot-
ták, felállították a záró zsalut 
és azt is kitámasztották. A 
betonozás végeztével a ki-
zsaluzás következett, majd a 
kész fallapokat Triplex táma-
szokkal és beépített részekkel 
biztosították, még a követ-
kező munkaszakasz meg-
kezdése előtt. A magasban 
a MEVA KAB összecsukható 
munkaállványai, valamint a 
BKB összecsukható betonozó 
állványai gondoskodtak a 
munkabiztonságról.
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Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Több rendeltetésű épület, Állami  

Akadémia, Plauen, Németország

 Æ Építőipari vállalat
 - SP Bau GmbH, Lengenfeld (D)

 Æ MEVA rendszerek
 - MevaDec födémzsalu-rendszer
 - StarTec falzsalurendszer
 - Mammut 350-es falzsalurendszer
 - MEP tartóállvány-rendszer
 - KAB összecsukható munkaállvány
 - BKB betonozó munkaállvány
 - Triplex oldaltámasz

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme GmbH,  

Niederlassung Berlin

i

A födémhez – saját készletéből – az SP Bau cég 
a MevaDec zsalut és az MEP tartóállványokat 
használta. Mivel a könnyű súlyú és erőt kímélő 
MevaDec nem raszterkötött, a bezsaluzás csupán 
minimális érintkezési felületekkel is megoldható 
volt. A födémtámaszok előre meghatározott tá-
volsága gondoskodott a biztonságról, optimalizált 
anyagkészlet és a lehető legnagyobb mozgássza-
badság mellett.

A SP Bau cég munkájának eredménye figyelemre 
méltó. Ahol valaha Plauen, a jelentős szászországi 
kereskedelmi központ helytartói éltek és uralkod-
tak, ott a jövőben 400 egyetemista veszi majd 
birtokba vonzó környezetben a modern könyvtárat, 
levéltárat, menzát és az Audimax előadótermet.
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Tiszta munka
A Mammut XT nagytáblás elemeivel minden követelmény teljesíthető. 

Az ausztriai Pinkafeldben bővítik a Burgenlan-
di Főiskola központi épületét. Az új Techno-
lógiai Központ építésénél meghatározó volt a 
hatékonyság és a jó teljesítőképesség, ezért 
a Granit Bau GmbH a MEVA Mammut XT fal-
zsalut választotta.

Az előadótermeket, laborokat és irodákat magába 
foglaló három emeletes épület új helyiségeiben 
tanárok és egyetemisták kutathatják és tanulmá-
nyozhatják a környezetvédelem – és az energia-
technológia tudományát. A kivitelezővel szembeni 
követelmények e projektnél főleg a tökéletes 
felületminőség elérésére irányultak. A kritériumok 
egyike a falak 4,75 m-es zsaluzási magassága volt. 
Az álmennyezet alkalmazásával az iskola folyosói-
nak belmagassága 3,45 m és az elvárások szerint e 
felületen nem lehetnek zavaró vízszintes illesztések. 
Ezen kívül az építészeti követelmények harmoni-
kus elosztású átkötés- és fugaképet, valamint SB3 
látványbeton minőséget írtak elő.

A megfelelő zsalut a Granit Bau cég a saját 
készletéből szállította az építkezésre: 320 m² 
Mammut XT MEVA falzsalurendszert – főként a 
legnagyobb méretű 350/250-es elemeket, amelyek 
zsaluzási felülete elemenként 8,75 m²-nek felel 
meg. A túlnyomó részben egyszerű alaprajzú épület 
teljes, 3.600 m2-nyi összes falfelületét gyorsan és 
akadálymentesen zsaluzták. A gyors betonozáshoz 
a Mammut XT megengedett 100 kN/m²-es frissbe-
tonnyomás-felvevő képessége is hozzájárult.

A Granit cég építőcsapata Harald Preinsberger 
vezetésével magasra értékelte a falzsaluzat telje-
sítőképességét és hatékonyságát. A Mammut XT 
csupán néhány átkötési hellyel rendelkezik és kevés 
kiegészítő alkatrész kell hozzá. Ez nem csak az épít-
kezés logisztikáját egyszerűsíti le, hanem a kezelést 
is, ezáltal gördülékeny lesz a munkavégzés.

A praktikus kombi-átkötésnél a felhasználó három 
átkötési megoldásból választhat. A pinkafeldi pro-
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A falfelületeken SB3-as látványbeton minőségben harmonikus átkötés- és fugaképet hoztak létre, gördülékeny munkavégzés mellett.

Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Burgenlandi Főiskola Technológiai 

Központja, Pinkafeld, Ausztria

 Æ Építőipari vállalat
 - Granit Bau GmbH, Graz, Ausztria

 Æ MEVA rendszerek
 - Mammut XT falzsalu

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

Pfaffstätten, Ausztria

ijektnél az egyoldali átkötés vált be az XT kónuszos 
ankerrel. A szimpla oldali zsaluzaton nem volt szük-
ség kúsztatásra, nem kellett a magasban dolgozni, 
ennek megfelelően kevesebb zsalut kellett felépí-
teni és lebontani. Az XT kónuszos ankereket csak 
egyetlen egyszer kellett hozzáigazítani a – 25 és 
40 cm közötti – falvastagságokhoz, és a továbbiak-
ban ismételten felhasználhatók voltak. Harald Pre-
insberger főművezető ismeri és értékeli az egyoldali 
átkötés előnyeit, ugyanúgy, mint a Mammut XT 
alapfelszereltségéhez tartozó alkus műanyag zsalu-
héjak ellenállóképességét és az ebből eredő tisztán 
kidolgozott átkötési pontokat.
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A Borj Attijari uralja az égboltot
A MAC kúszórendszerrel teljes biztonságban épül a casablancai irodatorony.

A "Borj Attijari", az Attijariwafa Bank leen-
dő központja, a gyorsan fejlődő Casablanca 
Financial City tündöklő látványát tovább 
gazdagítja majd. A 25 emeletes irodatornyot 
egy tapasztalt kivitelező cég, a SOGEA Maroc 
építi. A világszerte bevált MAC kúszórendszer 
mellett a robusztus Mammut falzsaluzat bizto-
sítja kiváló minőségét.

A Marokkó legnagyobb városában megvalósuló 
projekt a szó legszorosabb értelmében kiemelkedő: 
A teljes, 99 000 m²-es komplexum több, egymás-
hoz kapcsolódó épületből áll, amelyek lakások, iro-
dák és szolgáltatók számára nyújtanak vonzó teret. 
A markáns építészeti tömbökből - Borj, az "Oázis" 
és a "Loop" - álló épületegyüttes egy park köré 
épül, amely zöld, szellős sétány lesz az Atlanti-óce-
án partján fekvő metropolisz közepén.

Időnyereség a MAC segítségével
A város minden pontjáról jól látható toronyépület 
magja a MAC (MEVA Automatic Climbing) automa-
tikus kúszórendszerével épül. A kúsztatási folyamat 
darufüggetlen, hidraulikus és komplett egység-
ként, azaz a falzsaluval és a teljes védőburkolattal 

együtt mozog. Ez gyorsítja az építkezést, csökkenti 
a munkaidőt és lényegesen biztonságosabb, mint 
az egyedileg kúsztatható, állványos rendszerek. A 
teljes védőburkolatú zárt egység véd az időjárás 
viszontagságaitól és kényelmes munkakörülmé-
nyeket biztosít. Ez pozitívan befolyásolja a munka 
hatékonyságát és az építkezés tempóját, ahogy az 
is, hogy a falon és a födémen egyszerre, egymástól 
függetlenül lehet dolgozni. A felső felületbe köny-
nyen integrálható a bőséges tárolóhelyet biztosító 
betonelosztó gém, ami a balesetveszélyt is minimá-
lisra csökkenti.

A függesztve tárolt zsaluelemek 3-utas beállítási 
lehetősége garantálja a lehető legnagyobb pontos-
ságot: A zsaluelem kézzel három irányban is beál-
lítható és mozgatható, s így gyorsan és egyszerűen 
hozzáigazítható az építmény geometriájához. Ez a 
Borj Attijari projektnél is jól bevált. A SOGEA Maroc 
csapata - nagy felületen, egy lépésben - egész 
falszakaszokat mozgat, majd a be- és kizsaluzás 
is gyorsan megtörténik. Nagyméretű elemeivel a 
robusztus Mammut-falzsalu tökéletesen egészíti ki 
a MAC-et.
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Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Attijari Bank Headquarter, 

Casablanca (Marokkó)

 Æ Építőipari vállalat
 - SOGEA MAROC, Subsidiary of Vinci 

Construction, Rabat (Marokkó)

 Æ MEVA rendszerek
 - Automatikus MAC-kúszórendszer
 - Mammut falzsalu

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme GmbH, 

Haiterbach (D)

iSokszorosan bizonyított teljesítmény
Az automatikus kúszórendszer már széles körben 
bevált, és meghatározó szerepet játszott például 
India, Sanghaj vagy a Fülöp-szigetek legmagasabb 
épületeinek sikeres felépítésében. Bázelben, ahol 
a legmagasabb svájci biztonsági követelmények 
érvényesek, a 205 méter magas Roche Tower 
II még a tervezettnél is hamarabb készült el. Az 
afrikai kontinensen most először alkalmazzák ezt a 
technológiát. A hidraulikáról visszacsapó szelepek 
gondoskodnak, melyek a 20 tonna teherbírású 
hengereken találhatók. Egy-egy kúsztatási műve-
lettel akár 4,5 méteres magasság is leküzdhető, 
körülbelül 60 perc alatt. Ehhez csak néhány SOGEA 
dolgozó szükséges. 

A kúszórendszer nagyobb elemeit - külön kérésre 
- előszerelt állapotban szállítjuk, így az előkészítő 
munkák gyorsan, hatékonyan végezhetők el az 
építkezés helyszínén. A kísérőállványokon állva 
leszerelhetők a kirekesztők és a következő kúszási 
folyamatban újra felhasználhatók. Így a betonban 
nincsenek bennmaradó elemek, ami anyagköltség 
megtakarítást jelent.

A védőburkolattal ellátott zárt MAC egység megvédi a dolgozókat az időjárás viszontagságaitól és kényelmes körülményeket biztosít számukra.
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Kúsztatás visszafelé
Sikeres bemutatkozás Európában: Toronyépület biztonságos visszabontása 
az MGS-H védőrendszerrel

A Köln központjában álló több, mint 50 éves 
toronyházat új épület váltja. Védett visszabon-
tásra volt szükség, amelyhez a Linkamp GmbH 
cég szakemberei a MEVA vezetett védőrend-
szerét (MGS-H) alkalmazták, és amely egyben 
sikeres európai bemutatkozás is volt. 

A magasba nyúló építkezéseknél a biztonság és 
a hatékony munkavégzés a mérvadó: A munka-
védelem mindenek fölött – és az idő pénz. De ez 
fentről lefelé, a visszabontásnál sincs másképp. Az 
évtizedeken át hűségesen szolgáló toronyépületek 
egyre gyakrabban adják át helyüket modernebb, és 
nem ritkán még magasabb épületeknek.

A projekt
16 emelet, 54 m magas, egyszerű négyszögű 
alaprajz: A Rajna-vidéki Regionális Szövetség (Land-
schaftsverbands Rheinland – LVR) által 1966-ban 
megnyitott irodaépület már nem ékesítette a várost 
és a mai elvárásoknak sem felelt már meg. Ezért 
helyét mielőbb szabaddá kell tenni egy új, 1.200 
munkahelyet kínáló irodaház számára. A veszélyes 
központi elhelyezkedés miatt a radikális bontás és a 
bontó vagy láncos kotrógépek bevetése, vagy akár 
a robbantás szóba sem jöhetett . Rázkódás, por, 
lezuhanó törmelék és zaj nem zavarhatja a környe-
zetet. Az építkezést szorosan beépített, forgalmas 
utcák, valamint a nagy forgalmú Messe-Deutz 
pályaudvar veszi körül.

Az is kiderült, hogy a homlokzat erősen szeny-
nyezett az egészséget károsító azbeszt szigete-
lőanyaggal, amelyet gondosan el kell távolítani, 
majd ártalmatlanítani és semmilyen körülmények 
között sem juthat ki a környezetbe. A hagyomá-
nyos visszabontás nem jöhetett számításba, tehát a 
védett megoldást és a dekontaminációs egységek 
alkalmazását választották. Az épületbontásra és 
dekontaminálásra szakosodott Linkamp GmbH cég 
nagy körültekintéssel járt el a visszabontás során és 
egy sokoldalú, lehető legegyszerűbben kezelhető 
megoldást választott – az MGS-H-t (MEVA vezetett 
védőrendszert).

Teljeskörű védelem bármely magasságban
A síneken vezetett rendszer a felső emeleteken a 
lezuhanásveszélyes széleket minden oldalról védő-
burkolattal ellátva biztosítja. Megbízható védelmet 
nyújt a lezuhanó tárgyak, valamint az időjárás 
okozta káros hatások ellen, hidraulikusan vagy 

daruval kúsztatható. Az MGS-H megfelel a magas-
építésre vonatkozó szigorú nemzetközi szabványok-
nak, felhőkarcolók építéséhez világszerte alkalmaz-
zák, gyakran kombinálva a MEVA MAC és MGC-H 
kúszórendszereivel. A rendszer a „Top-Down” 
eljárásnál, tehát a lefelé kúsztatásnál, is megmutat-
ja képességeit – Európában most először.

... tovább a 14. oldalon
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...13. oldaltól 

Vezetősínek és vezetőpapucs biztosítják a rendszert. 
Jobb oldalt, fent: Daruval akasztják be a 18 MGS-H-
egység egyikét. Alatta: Gumilapok és kefék tömítik a 
fugákat.

A rendszer gyakorlatilag bármely épületgeometriá-
hoz hozzáigazítható, legyen az kerek, csúcsos vagy 
tompaszögű, munkaállványokkal vagy anélkül is. A 
járófelületből, védőkosárból és perforált vagy zárt 
trapézlemez szélvédőből álló MGS-H kúszóegysé-
gek szélessége és magassága szabadon választha-
tó. Két függőleges, igény szerint beállítható veze-
tősín köti össze az egységet az épülettel – emelés, 
illetve süllyesztés közben is. Maximum 20 m/s 
(72 km/h) megengedett szélsebességig használható 
és kúsztatható. Ez különösen nagy magasságoknál 
csökkenti a költséges állásidőket.

Az áthelyezés
Az ütemterv igen szoros. Thorsten Blasse és 
Bernhard Gillig, a Linkamp cég projektvezetői, 
Kölnben- a Rajna-parti nagyváros projektjénél 
találkoztak először az MGS-H védőrendszerrel. Az 
első napokban Adam Szanto, a MEVA zsalumes-
tere nyújtott műszaki támogatást a helyszínen. A 
projekt tervezője Stefan Kappler, a MEVA alkal-
mazástechnikai központjának munkatársa volt. „A 
gondos előkészítéssel és a MEVA támogatásával 
hamar megismerkedtünk az MGS-H védőrendszer-
rel” –, tájékoztatott Thorsten Blasse, a Linkamp cég 
projektvezetője.

2022. tavaszán két szerelőhelyen, biztonságos 
körülmények között talajon szerelték össze a 18 
kúszóegységet. Az egységek 4,60 és 5,10 méter 

szélességűek, négy járófelületből, védőkosárból és 
zárt trapézlemezből állnak. Nyolc egységre állvány-
vég-lezárót is szereltek, ezzel biztosítva a veszély-
telen körbejárást és az épület sarkain a lehető leg-
biztonságosabb munkavégzést. A szerelőhelyekről 
daruval emelték fel az egységeket és helyezték be 
felülről az előkészített, billenőszerkezettel felszerelt 
vezetőpapucsba. Amint beakasztották és reteszelő-
vel rögzítették a vezetősíneket, már hozhatták is a 
következő kúszóegységet. Gyorsan ment a több, 
mint 30 m hosszú és közel 15 m széles épület négy 
felső emeletének burkolása.

Az elemek munkaszintjeit csupán keskeny fuga 
választja el egymástól. A legkisebb nyílást az 
épületfal felé és a trapézlemezen is következete-
sen lezárták. Ehhez stabil, rugalmas keménygumi 
lapokat használtak. Az 5 cm vastag pallók és a 
vezetősínek közötti réseket kefékkel fedték le. A 
felső 1-es járófelület a második szint védelmére és 
a darukapcsok be- és kiakasztására szolgál. A 2-es 
és 3-as járófelületre az azbeszt tartalmú homlokzat 
eltávolításához volt szükség, a fokozott munkavé-
delmi feltételek miatt.

A felső emelet visszabontása után az MGS-egy-
séget a darura rögzítették és kb. 10 cm-nyire 
kiemelték a rögzítőszemből és a fal mellé helyezték. 
Most már ki lehetett oldani a felső vezetőpapucsot 
és három emelettel lejjebb ismét rögzíteni. Így az 

MGS-egység – a vezetősínen továbbra is 
összeköttetésben marad az épülettel – 
lefelé süllyed és újra rögzítődik.

Fúrás és betonozás
Az új építéssel ellentétben, ahol a 
vezetőpapucs rögzítésére szolgáló 
kúszókónuszokat egyszerűen bebe-
tonozzák, a visszabontáshoz több 
munkára van szükség. A külső falba 
350 mm-es furatot fúrtak, hogy a tartó 
sínekkel összekötött vezetőpapucsot 
kifelé át lehessen vezetni. A hosszirány-
ban beállítható tartósín teljes felületével 
felfekszik a födémre és erőzáró módon 
rögzített, hogy biztonságosan levezesse 
a védőrendszer terhelését. A födémen 
keresztül áthaladó, 100 mm-es furatba 
duzzadó habarccsal bebetonozták a 
kúszókónuszokat (M24) és a DW-15-ös 
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Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Az LVR-magasház visszabontása, 

Köln, Németország

 Æ Építőipari vállalat
 - Linkamp GmbH, Anröchte (D)

 Æ MEVA rendszerek
 - MGS-H vezetett biztonsági védőre-

ndszer

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme GmbH, 

Haiterbach (D)

i

átkötőszárakat és alulról egy keresztmerevítővel 
(átlyukadás elleni védelemként) a csuklós tányéros 
anyával rögzítették.

Az eljárás hasonló a korábbi lépcsőház területén 
is: Mivel a fal közelében a födémen kihagyások 
vannak, a 18 MGS-H-egység közül kettőt csak a 
külső falon keresztül lehetett rögzíteni: Itt is fúrtak 
egy 100 mm-es furatot, bebetonozták az M30-
as kúszókónuszt és a DW 20-as átkötőszárat, és 
keresztmerevítőn át, csuklós tányéros anyával 
rögzítették.

A Linkamp cég csapata időt nyer
Kezdetben minden szokatlan volt. De a Linkamp 
cég tapasztalt csapata már a felső emelet vissza-
bontása után fokozta a tempót: Azóta emeletről 
emeletre, bonyodalmak nélkül, folyamatosan halad 
a munka. Thorsten Blasse, a Linkamp cég projekt-
vezetője számára egyértelmű, hogy a MEVA-rend-
szer választása helyes döntés volt. „Csapatunk jól 
érzi magát és biztonságban dolgozik a magasban.” 
A BGS-H védőrendszer és annak egyszerű kezelése 
lehetővé teszi, hogy minden egyes visszabontott 
emeletnél időt takarítsunk meg. Tulajdonképpen 
emeletenként több napot terveztünk be a körkörös 
burkolat lesüllyesztésére. Nem tartottuk lehetséges-
nek, hogy már a harmadik süllyesztést kevesebb, 
mint egy nap alatt sikerül elvégeznünk. Bízom 
benne, hogy tartani tudjuk az ütemtervet.”
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MEVA a bauma 2022 szakvásáron 

Kézzel fogható újdonságok
Biztonságos, sokoldalú és gazdaságos megoldások az intelligens MEVA rendszerrel

Három és fél év kényszerszünet után végre 
újra megrendezik az építőipar nagy találkozó-
ját: 2022. október 24-30-ig a bauma nemzet-
közi közönséget vonz Münchenbe: A MEVA 
ismét ott lesz: a B3-as zsalucsarnok 236-os 
számú standján, 470 m²-nyi felületen mutatja 
be intelligens termékeit és megoldásait.

A MEVA-stand középpontjában új termékek 
és fejlesztések állnak, amelyek elődeiknél még 
biztonságosabbak, még sokoldalúbban és gazda-
ságosabban használhatók az építkezéseken. Az új, 
gazdag felszereltségű MIS – MEVA Integrated 
Safety (MEVA integrált biztonság) felhajtható 
rendszer,minden olyan alkatrészt tartalmaz, amely a 
hatékony munkavédelemhez szükséges a MEVA-fal-
zsaluk használatakor (lásd 17. oldalt).

VarioMax – sokoldalú, könnyű alátámasztó rend-
szer, kéregelemes födémekhez. Némi átalakítással 
a klasszikus Flex-módszerrel a helyszínen előállított 
betonból készülő építményeknél is alkalmazható. A 
VarioMax csupán három részből áll, egyszerűen és 
rasztermentesen bármely alaprajzhoz hozzáigazít-
ható. Mivel az alátámasztási pontok előre megha-
tározottak, a felhasználóknak 50 %-kal kevesebb 

támaszra van szükségük 
(lásd. 18/19. oldal).

Az AluFix alapozási, kert- és 
tájépítési, továbbá felújítási 
munkákra szolgál, sőt födém-
zsaluként is alkalmazható. A 
felhasználóknak ehhez csu-
pán süllyeszthető AluFix-tá-
maszfejekre van szükségük. A 
darufüggetlen „mindentudó” 
olyan könnyű, mint a hasonló 
műanyag zsaluk, viszont élet-
tartama hosszabb és lényege-
sen kevesebb rögzítőelemre 
van szükség.

A MevaDec 160/160-os nagytáblás elemmel 
különösen gyors és sikeres a födémzsaluzás. Az 
elem-módszer használatával akár 40 %-kal keve-
sebb támaszra van szükség (lásd az alábbi képet).

Az XT 23 kúpos átkötőszár a Mammut XT és 
StarTec XT falzsaluk egyoldali átkötésére szolgál. Az 
állítócsavar kezelése intuitív, 5 mm-es lépésekben 
pontosan hozzáigazítható a falvastagsághoz.

Az új EuMax Pro támasz az összes MEVA fö-
démrendszerrel kompatibilis. A hajlított G-horog 
és a belső csövek számozott furataival rendkívül 
egyszerű a támasz beállítása. Az EuMax Pro termé-
szetesen ugyanazokat az előnyöket nyújtja, mint a 
klasszikus EuMax-támaszok, pl. a tűzihorganyzott 
felületekkel elérhető hosszú élettartam, ill. a 20 ill. 
30 kN teherbírás.

A MEVA újdonságait a kiemelkedő gazdaságosság 
és az egyszerű kezelés jellemzi és teszi kedveltté La-
tin-Amerika, Ázsia, Közel-Kelet és a Karib-térség fel-
törekvő piacain. A könnyű MonoDec monolit-fö-
démzsalu kedvező árfekvése mellett biztonságos 
használati tulajdonságaival emelkedik ki a sorból, 
ezenkívül az USA-ban is forgalmazzuk. A csupán 
három alapalkatrészből – elem, tartó és támasz 
– álló alumínium rendszer bármely épületgeomet-
riához jól illeszkedik. A darufüggetlen EcoFix kézi 
zsalu kiváló ár-érték aránnyal tűnik ki a mezőnyből, 
fal- és pillérzsaluzáshoz egyaránt felhasználható. Az 
egyszerű szerelésű Internal Corner Clamp (ICC) he-
lyettesíti a belső sarkokat és lényegesen csökkenti 
az egész rendszer költségeit.

A MEVA-stand földszintjén a digitális építkezés 
aktuális fejlesztéseiről tájékozódhatnak a látoga-
tók. A helyszínen a MEVA partnere, a BIM² cég, is 
képviselteti magát. Itt tájékozódhat az épületinfor-
mációs modellezés (Building Information Modeling) 
lehetőségeiről a zsaluzástervezésben.

Zsalucsarnok B3 | 236. stand

München, 2022. október 24.-30.
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MIS – a felhajtható komplett megoldás
Falzsaluk biztonsági rendszerével a gyors építkezésekért 

Az építkezés biztonsága nem képezheti vita 
tárgyát. A MEVA a bauma szakvásáron mu-
tatja be biztonsági rendszerét, a MIS-t, mely 
teljesen új dimenziókat nyit a munkavédelem-
ben. 

A MIS – „MEVA Integrated Safety” (MEVA integ-
rált biztonság) –, egy olyan felhajtható komplett 
megoldás, amelyet az építkezéseken a felhasználók 
magas szintű védelmére terveztek. Feljáró, hátfal- 
és állványvég-lezáró, lezáró korlát, állványok és 
csúszásmentes padlóborítás tartozik a rendszerhez. 
A MIS a minimumra csökkenti a balesetveszélyt, 
függetlenül az adott építkezés előrehaladásának 
állásától és mentes bármiféle gazdaságossági 
kompromisszumtól. A felhasználók így gondtalanul 
és hatékonyan dolgozhatnak.

A 125 és 250 cm széles járófelületű MIS igény sze-
rint tartósan a zsaluelemen marad. A munkaszintek 
és a zsaluelem-egységek egyszerűen áthelyezhetők, 
szállíthatók, egymásra rakhatók s így könnyen 
tárolhatók. A tűzihorganyzott, rozsdaálló acélból 
és recés alumínium lemezből készült MIS hosszú 
élettartama tartós befektetési biztonságot nyújt. 

A legapróbb részletekig átgondolva
Biztonságos és kényelmes munkavégzés, több-
szintes, kevesebb szerelési munka – ez a MIS. A 
betonozási munkákhoz a szükséges hozzáférést 
két szélességben – 250 és 125 cm – rendelkezésre 
álló járófelület biztosítja, mely optimálisan illesz-
kedik a sokoldalú, nagy teherbírású Mammut XT 
falzsaluhoz. A MIS-t és a zsaluelemeket teljes biz-
tonságban, a talajon fekve szerelik össze, komplett 
egységként pedig daruval állítják fel és helyezik át. 
Az emelőkarokkal veszélytelen a felállítás, ferde 
irányú elhúzás nélkül.

A MIS addig marad a zsaluzaton, ameddig csak 
szükséges. A járófelületek egyszeri felszerelése 
minden felhasználásnál csökkenti a munkaidőt. Az 
építkezési logisztika és raktározás sokkal egysze-
rűbb, hiszen a zsaluelemek és a MIS összecsukva 
alig 30 cm magas. Számtalan, jól átgondolt részlet 
növeli az építkezés balesetbiztonságát és hatékony-
ságát.
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MEVA a bauma 2022 vásáron

"Nincs többé indokolatlan alátámasztás”
Interjú a VarioMax első felhasználójával: 70 perc alatt 160 m²

Michael Weißinger volt az első, aki először kipró-
bálta: Építőipari vállalkozása egyik projektjénél már 
2022. februárjában használta a MEVA VarioMax 
rendszert. Időközben az elemes födémekhez kifej-
lesztett sokoldalú alátámasztó rendszer már számos 
esetben bizonyított.

Weißinger úr, milyen tapasztalatokat szerzett 
a VarioMax első használatakor? 
„Bad Liebenzellben építettünk egy igen bonyolult 
alaprajzú és különböző hosszúságú helyiségekkel 
teli családi házat. Azonnal látszott, hogy a raszter-
mentes teleszkóposan kihúzható VarioMax-rend-
szer milyen egyszerűen, sokoldalúan és gyorsan 
hozzáigazítható bármely geometriához. Így rendkí-
vül racionálisan tudtunk dolgozni.”

Első alkalommal mennyi idő alatt állították fel 
egy-egy emeletnél a födém alátámasztást?
"Az összesen 160 m²-es összterülettel hárman, 
70 perc alatt végeztünk, amiben már a teherautó-
ról való lerakodás és a szintezés is benne volt. Ez 
verhetetlen érték."

Mit jelent ez a szokásos eljárásokhoz képest?
"A VarioMax-ot azóta már jó néhány építkezésen 
használtuk, és a H20-as fatartókkal történő szere-
léshez képest csak feleannyi időre van szükségünk. 
Tehát most kétszer olyan gyorsak vagyunk, mint az-
előtt. Az is sokat nyom a latban, hogy már nem kell 
támasz-erdőt kiépítenünk, mert már nagyon kevés 
támasz is elegendő. Ezzel rengeteg munkaidőt és 
energiát takarítunk meg.”

Kérem, fejtse ki ezt bővebben.
"A VarioMax-nál a rendszerből adódóan előre 
meghatározott a támaszok száma és elhelyezke-
dése. Így például a 8 m-t meghaladó főtartóhossz 
esetében csupán négy támaszra van szükségünk. 
Az 1,60 m-es főtartó távolságnál csak nagyon 
kevés anyagot kell odahordanunk, összeszerelnünk, 
később kihordanunk és megtisztítanunk. Néha 
csak a korábbi támasz- és egyéb elemmennyiség 
felére van szükségünk. Tehát sok, az építkezéseken 
nélkülözhetetlen elemet, most egyidejűleg egy 
másik projektnél is használhatunk. Ez különösen 
nagy előnyt jelent a födémtámaszoknál, melyeknek 
körülbelül két hétig a helyükön kell maradni. Azt 
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se felejtsük el, hogy a födém alatt most már sokkal 
több a szabad mozgástér, így a később sorra kerülő 
szakmunkások, például a villanyszerelők, az ablak-
szerelők vagy a víz- és gázvezeték szerelők sokkal 
nagyobb munkaterületen dolgozhatnak."

Kezdetben, amikor munkatársai még nem 
ismerték a rendszert, nem volt emiatt csúszás?
"Nem. A VarioMax lényegében támaszokból, dupla 
főtartókból és kihúzható tartókból áll. A tartók 
támaszfogadó csapjait egyszerűen fentről helyezik 
be a támaszokba. Ez annyira egyértelmű, hogy nem 
lehet hibázni. A munkásaim nagyon szeretnek ezzel 
a rendszerrel dolgozni, mert csak azt kell felszerel-
niük, amire valóban szükség van. Úgy is mondhat-
nánk: A VarioMax-szal többé nincs szükség az indo-
kolatlan alátámasztásra. De a fatartó lefűrészelése 
is már a múlté.

Őszintén szólva, amikor első alkalommal állítottuk 
fel a rendszert, a néhány támaszra nézve, elgon-
dolkodtunk: Ez minden, ami kell? Ez tényleg képes 
megtartani mindent?

Milyen a rendszer stabilitása?
"Nagyobb, mint a hagyományos fatartók esetében. 
Hihetetlen, hogy például milyen kevés anyagra volt 
szükség 26 cm-es födémvastagsághoz."

Mit gondol, a VarioMax rendszer hosszú távon 
is kifizetődő lesz majd Önnek?
"Igen, egészen biztosan. Mi mindig kíméletesen 
és gondosan bánunk a munkaanyagokkal, így a 
VarioMax-szal is. Az alumínium tartók tisztítása 
gyorsan megy. Nem kell hozzá más, csupán egy 
kis víz: egyszerűen vízsugárral lemossuk és kész. A 
betontapadás jelentéktelen, még két-három hét 
elteltével sincs vele gond."

A Karl Weißinger Baugeschäft építőipari vál-
lalkozás
A Bad Teinach-Zavelsteinben működő Karl Weißin-
ger Baugeschäft nevű építőipari cégnél Michael 
Weißinger ügyvezető igazgató, a feleségével, 
Melanie-val és öt további munkatárssal dolgozik. A 
cég főleg minőségileg és építészetileg magasabb 
színvonalú lakóépületek építésére szakosodott. "A 
könnyű és praktikus VarioMax rendszer felújítások-
nál is kiválóan segíti munkánkat" – állapítja meg 
a cég vezetője. A Karl Weißinger Baugeschäft cég 
több, mint 30 éve a MEVA elégedett ügyfele és 
1991. óta alkalmazza a StarTec falzsalut, valamint 
a 2000. évi bevezetése óta a tartós alkus műanyag 
zsaluhéjat.

Michael és Melanie Weißinger: A VarioMax-szel csökkenthetjük a munkaidőt és 
energiát takarítunk meg, valamint kényelmes munkakörülményeket biztosítunk.
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Részletes tervekkel és praktikus megoldások-
kal készült Stuttgartban a magas látványbeton 
követelményeknek megfelelő, egyedülálló 
csigalépcső.

A mai betonkeverékeknek és a különféle anyagú 
zsaluzatoknak köszönhetően magasabb, véko-
nyabb és sűrűbb vasszerelésű szerkezeti elemek 
kiváló minőségű betonozása is lehetővé vált. 
Látványbeton esetén a megfelelő anyagok és 
munkaeszközök kiválasztása mellett az építkezés 
résztvevői közötti egyeztetés is fontos szerepet 
játszik. Az esztétikai jellegzetességeket, mint pl. 
a formát, texturát, színt, fugákat, előzetesen, a 
lehető legpontosabban meg kell határozni, hogy 
az építészmérnököknek, a megrendelőknek, a 
tervezőknek és az építési vállalkozóknak egységes 
elképzelése legyen ezekről.

Megtervezhető? Természetesen!
Nemzetközi egyesületek és szervezetek saját 
irányelveket dolgoztak ki, melyek célja a későb-
bi arculat és az egységes tervezési folyamatok 
egyértelmű meghatározása. A németországi Beton 
és Építéstechnikai Egyesület (Deutscher Beton- und 
Bautechnik Verein e.V. – DBV) irányelve fontos in-

Látvány egy kézből
Egyedülálló csigalépcső részletes tervezése és kivitelezése

formációkat tartalmaz erről. Más országok hasonló 
irányelvei ugyanezeket a célokat követik. A DBV a 
látszóbetont négy minőségi osztályba sorolta be – 
az SB1-től kezdve a legmagasabb SB4-ig –, és meg-
határozta az egyes osztályokhoz tartozó követel-
ményeket, valamint a hozzájuk tartozó jellemzőket. 
Különleges esztétikai igények esetén, mint például 
homlokzat vagy reprezentatív épületrészek kialakí-
tásánál, a DBV próbafelületeken javasolja megha-
tározni a kívánt látszóbeton minőséget. Ezáltal az 
adott építkezés valós viszonyai között állapítható 
meg, hogy milyen minőség állítható elő. 

Betonkígyó a figyelem központjában
Új projektek tervezésénél az építészek a látvány-
betont gyakran művészi elemként alkalmazzák. A 
megnövekedett esztétikai követelmények kiváló 
teljesítése nagy tapasztalatot és szépérzéket köve-
tel az építőipari vállalattól. Például Stuttgartban, 
a baden-württenbergi duális főiskola (DHBW) új 
műszaki tanszékének építésénél. Az üvegkupo-
lán keresztül beözönlő fény szemet kápráztató 
látványosságként jeleníti meg a impozáns átriumot. 
Az épület leggyönyörködtetőbb eleme az emelet-
ről emeletre ferdén magasba kígyózó, különleges 
csigalépcső. Hat emeletet köt össze egymással és a 

legmagasabb SB4-es látvány-
beton minőségben készült. 
Az igényes geometriát a 
betonnal szemben támasztott 
különleges követelmények 
egészítik ki. A betonfelü-
letnek különösen simának, 
egyenletes színárnyalatúnak 
kell lennie és csak minimális 
mennyiségű fuga lehet rajta.

Minden egy kézből
A zsalutervezésért a MEVA 
egyedi konstrukciókat ter-
vező irodája volt felelős. Itt 
dolgozik Jochen  Moosmann 
csapata, ami egyben arra is 
utal, hogy a részletes tervezés 
elsősorban magas minőségű 
kézi munka. „A zsalu különál-
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Adatok & tények

 Æ Projekt
 - Baden-Württembergi Duális Főiskola 

(DHBW) Stuttgart, Műszaki tanszék 
(Németország)

 Æ Építészek
 - 3XN, Wenzel + Wenzel

 Æ Építtető
 - Vermögen und Bau Baden-Württem-

berg, Schwäbisch Gmünd (D)

 Æ Építőipari vállalat
 - Ed. Züblin AG, Bereich Stuttgart (D)

 Æ Tervezés és tanácsadás
 - MEVA Schalungs-Systeme GmbH, 

Haiterbach (D)

i

ló téridomokból áll, amelye-
ket először három dimenzi-
óban megtervezzük, majd 
újra szétdaraboljuk, hogy 
minden ív és sarok pontosan 
illeszkedjen egymáshoz” 
-, magyarázza Mossmann. 
Esetünkben szükségessé vált, 
hogy a feljáró és a mellvéd-
fal közé fugát integráljunk, 
amely jól illeszkedik a lépcső 
összképébe.

Víziók megvalósítása
A fehér betonból az előírások szerint SB4 látvány-
beton minőségben készülő lépcső úgy néz majd 
ki, mintha egy darabból gyártották volna. Éppen 
ennél a világos színnél, az egyenletes színárnya-
lat eléréséhez a DBV javaslata szerint az építési 
elemek geometriáját úgy kell megtervezni, hogy a 
betonozás egyszerű és gyors legyen. Az átkötések 
egyenletes meghúzása érdekében kerülni kell a 
bonyolult geometriát. Egy ilyen ívelt formánál ez 
meglehetősen nehéz. 

„Mi valósítjuk meg az építészek elképzeléseit”, 
mondta Jochen Moosmann. „Amellett, hogy köt 
bennünket a megadott forma, mérlegelnünk kell, 
hogyan lehet a lehető legjobban az egyes részeket 
betonozni, alátámasztani, átkötni és aztán kizsaluz-
ni.” Ezért a lépcső feljáróját és mellvédjét külön 
zsaluztuk. A feljáró lapos zsalujára csak csekély 
frissbetonnyomás hatott, így átkötés nélkül is bizto-
sított volt a mérettartás. Átkötési furatoktól mentes 
maradt a mellvéd is, mivel az átkötéseket a mellvéd 
felett és alatt oldottuk meg.

Formahűség
Mivel az egyes lépcsőszakaszok az emeleteken 
túlnyúlnak és egymáshoz képest eltolódnak, az 
egyes elemek alátámasztásához teljes körű és 
egyedi koncepcióra volt szükség. A neves Ed. Züblin 
AG építőipari vállalat csapata a MEVA MT 60-as 
tartóállvány-rendszerével néhány emelvényt ala-
kított ki az egyedi zsaluk pontos alátámasztására. 
„Részletes tervezéssel az egyes részek felépítése 

szinte ugyanolyan egyszerű volt, mint az egyedi 
tartóállványé. „A MEVA itt valóban jó munkát 
végzett” -, hangzott el az építésvezetés részéről. Az 
egyedi zsalu egyes elemeit milliméter pontossággal 
tervezték és az építési terv szerinti jelöléssel látták 
el, ezzel is megkönnyítve a felépítést. A MT 60-as 
tartóállvány pedig egyszerű összeszerelhetőségével 
tűnt ki a mezőnyből – szerszám nélkül szereléssel, 
fekvő vagy álló helyzetben, az egyes alkatrészek 
max. 15 kg-os súlyával.
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Nincs többé indokolatlan határidő  eltolódás
A jövő szakemberei már a jövőt építik

2022. júliusában fejeződött be a biberachi 
műszaki főiskola mesterhallgatóinak projektje, 
melyet a MEVA és szoftverpartnere, a BIM² 
cég, szakmai partnerként pedig a Building 
Information Innovator start-up támogatott. 

Az építésmenedzsment és a mérnöki menedzsment 
tanszékek mesterhallgatói egy egész szemeszteren 
át dolgoztak a projekten. Munkájuk eredményét a 
projektzárás napján mutatták be. A „Monolitbeton 
zsaluzás életciklusa – processing future formwork“ 
című modellprojekt az építkezések alapvető prob-
lémájával, a határidőcsúszással foglalkozik, amely a 
struktúra és az összfolyamat átlátásának hiányából 
adódik. 

A zsaluzási folyamat újragondolása 
A projekt a BIM-módszerrel a zsaluzásra és annak 
digitális integrációjára fókuszált. A cél a zsaluzás 
folyamatalapú megközelítésének újragondolása, 

valamint a jövőbeni építkezések karcsú megol-
dásainak felvázolása. Kiindulási pontként a jobb 
anyaggazdálkodás, valamint a tervezés és kivitele-
zés közötti transzparens információcsere igénye és 
ezek összjátéka szolgált. A gyakorlati alkalmazás-
hoz a hallgatók egy digitális ügyfélportál kifejlesz-
tését segítő alapokon dolgoztak. Prototípusként a 
diákok által már korábban megalkotott alkalmazás 
szolgált, amellyel digitális szállítólevelek hozhatók 
létre.

Az ideális cél-folyamat
Ahhoz, hogy a folyamat végén az adott építmény 
határidőre elkészüljön, az 5D BIM-be, azaz a 
hatékony információcsere rendszerbe a következő 
adatokat kell bevinni: a 3D-modellt, az időkere-
tet és a rendelkezésre álló erőforrásokat, mint pl. 
a saját és bérelt anyagokat, a személyzetet és a 
várható anyagkészletet. Az ideális és előre részle-
tesen megtervezett, valamint a kivitelezés során 
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A modellprojekt és a gyakorlati partnerek résztvevői a MEVA heiterbachi technikumában.

folyamatosan trackelt folyamatnak a célja végső 
soron a takarékos erőforrás-felhasználás, és így 
még több ügyfél kiszolgálása. A folyamatos terv-
tény összehasonlítás rugalmasabb reagálást biztosít 
az építkezéseken és közvetlenül láthatók az előírt 
értékektől való eltérések.

Konkrétan: az első lépésben a szerkezetkész mo-
dellt, mint IFC-fájlt, importálták a Revit-be, majd 
a BIM²form bővítménnyel a zsalutervet és egyben 
ütemezését is létrehozták.  Ezt aztán a Building 
Information Innovator GmbH cég dProB-eszközével 
a zsaluelemek ideális kihasználására optimalizálták. 
A hozzá tartozó logisztikai folyamatok azonnal vi-
zuális formában jelennek meg. Ebből határidő terv 
készül, amely a ki- és visszaszállításokat is tartal-
mazza. Így hozhatók létre a digitális szállítólevelek. 

Az építkezésen az oculai képfelismerő eszköz mind-
végig nyomon követi a megtervezett folyamatokat. 

A folyamatos terv-tény összehasonlítással az egész 
folyamat alatt figyelemmel kísérhető az egyes 
zsalukomponensek állapota. Minden pillanatban 
látható, hogy éppen hol és milyen anyag kerül 
felhasználásra és mikor szállítják vissza. A határidő 
ütemezés terv-tény adatainak összevetésével vég-
eredményben bármikor rugalmasan, előrelátóan és 
strukturáltan lehet reagálni.

A digitalizálás mozgatóerejének támogatása
A BIM² és a MEVA partnerként támogatja azokat a 
jövőbeli építőipari szakembereket, akik ma a BIM-
mel és a 3D-s zsalutervezéssel foglalkoznak. Így 
azok a projektek lesznek a befutók, amelyek – mint 
ez is-– előmozdítják a zsalu- és építőipar digitalizá-
lását.
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MEVA Schalungs-Systeme GmbH
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