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I. Bevezetés, zsaluzati rendszerek fejlődése
Monolitikus betonépítés korszerű zsaluzatban:
A munkaerőigény csökkentésére, a minőség javítására, a fatakarékosságra, az
építési idő rövidítésére irányuló törekvés az 50-es évek kezdetétől hazánkban is a
korszerű zsaluzati rendszerek kifejlesztéséhez vezetett.
A zsaluzati rendszerek előnyei összefoglalva:
-

Kevés szakmunkát (ács, lakatos) igényel.

-

A zsaluzási és állványozási munka szerelő jellegű, így termelékenyebb és
színvonala eléri az üzemi gyártás színvonalát.

-

Szerelésnél nincs anyagveszteség. A zsaluzatok 50-100-szor felhasználhatók.

-

Az üzemben készülő zsaluzatok nagyobb méretpontosságúak.

-

Vakolatot nem igénylő felületek készíthetők.

Hátrányai:
-

Méretkötöttség, modulméretekhez való igazodás.

-

A növekvő zsalutáblákhoz egyre nagyobb emelő berendezésekre van szükség. A
betonozáshoz használt daruk emelőképességéhez kell igazítani a zsalutáblák
méretét.

-

Nem szegezhető.

-

A testhangok ellen is jelentősen szükséges szigetelni (pl. lépcsőkarokat is).

-

Jelentős hő- és léghangszigetelést igényel.
A zsalutáblák fejlődése az egyedi nagytáblás zsaluzatok irányában haladt. A

fejlődésben az első jelentős lépés az osztrák DOKA zsalutábla volt. Ez kétoldalt gyalult
árokeresztékkel kapcsolt fazsalu volt, a tábla végeit hidegen hajlított acéllemez
szegélyezte, amelyben két-két furat segítette elő a táblák egymáshoz rögzítését. A
táblák növelésével elérték a szobafal nagyságot. Ezeket a táblákat már csak daruval
tudták mozgatni.
Nagytáblás zsaluzatok fejlődése, osztályozása:
-

Függőleges vb. falak zsaluzására alkalmas síkzsaluzatok.
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-

Monolit födémek zsaluzására alkalmas asztalzsaluzatok.

-

Ha a fal - és födémzsalu egy rendszerbe van összekapcsolva, akkor alagútvagy térzsaluról beszélünk.

-

A kúszózsalu a beton megszilárdulása után a következő szintre kúszik daru
segítsége nélkül.

-

A csúszózsalu mozgatásához szintén nincs szükség darura, a zsalut és a
hozzákapcsolt munkaszintet a betonba ágyazott támrúd hordja, és a rajta fel-le
mozogni képes emelőgép mozgatja az 1,00-1,50 m magas zsaluzatot.

Falkészítés nagytáblás zsaluzatban:
A nagytáblás zsaluzatok szerkezete:
-

Zsaluhéj: Anyaga szerint lehet víz- és lúgálló gyantával ragasztott, rétegelt
falemez; acéllemez; farostlemez vagy műanyag lap. Legjobban az első kettő
terjedt el.

-

Vízszintes és függőleges merevítők.

-

Állítható ferde támasz.

-

Munkagaléria.

Hazánkban a következő zsaluzati rendszereket használták:
-

HÜNNEBECK (német rendszer).

-

SCAN-FORM (dán rendszer)

-

BATIMETAL (francia rendszer).

-

NOE (német rendszer).

-

QUTINORD (francia rendszer).

-

DOKA (osztrák rendszer).

-

PERI.

Alagútzsaluzat:
A fal- és födémzsalu egy rendszerbe van összekapcsolva. Létrejöttét a
toronydaruk gémkinyúlás és teherbírás növekedésének köszönheti.
Az alapzsaluzatok kivétel nélkül fém anyagúak. A zsaluzat 3,00-6,00 m széles
födémek készítésére volt alkalmas. A kész felületet nem kellett vakolni. Az
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alagútzsaluzatok 300 - 400-szor felhasználhatók, ezért gazdaságosak. A rendszert
kiegészítették nyílásképző és liftakna zsaluzatokkal is.
A zsaluzatok rendszere kétféle:
-

Két fordított L alakú félelemből készül

-

Fordított U alakú zsaluzat

Hazánkban használt rendszerek:
QUTINORD (francia rendszer).
PEVA (Pelle – Varga tervezőpáros magyar szabadalma).
BATIMETAL (franciarendszer).
SCAN-FORM (dán rendszer).
S.T.E.M. (francia rendszer).
HÜNNEBECK (német rendszer).

II. PEVA zsaluzati rendszer
A zsaluzati rendszer elnevezését a tervezőkről (Pelle József és Varga István) kapta.
A PEVA zsaluzati rendszer szerkezeti felépítése:

-

Zsaluhéj 3 mm vastag, függőleges bordák és vízszintes gerendák adták az
egyes elemek merevítését. A fal és födémgerendák sarokmerev kialakításúak
voltak. A födémtábla középső részét cserélhetően alakították ki, ezáltal
változtatták a falközt. A födémtábla szélein emelőfüleket helyeztek el (01. ábra).
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01 ábra: PEVA zsaluzó térelem alapegység

-

A

zsaluzat

pontos

beállítására,

kizsaluzására

egyszerű,

szinkronizált

rúdrendszert használtak, amelyet a középső, ún. vezértengely elforgatásával
mozgattak (02. ábra).
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02 ábra: PEVA zsaluzó térelem alapegység – mozgató mechanizmusok
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-

Az alagútzsalu alján lévő kerekeket a kitolósínre fektetik. A kerekek mellett
helyezték el a magasság beállítására szolgáló csavarorsókat. A síneken az
alagútzsalut a kizsaluzó állványkonzolra tolják ki és onnan emelik a következő
szintre. Mivel a zsalu hossza 1,80 m, ezért 2,40 m konzolszélességre van
szükség (01.; 02.; 03. és 04. ábra).

03 ábra: PEVA térzsalu

-

A falzsalut két, ill. három sorban elhelyezett távolságtartókkal tették merevvé és
formatartóvá. A falzsalu külső oldalát bütü zsalunak nevezik. A falzsalu aljára és
a következő szint falának kezdetéhez csonka falzsalut kell tenni a zsalutábla
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alján lévő kerekek miatt. Tartozik a rendszerhez végfalzsalu és nyíláskirekesztő
elem (pl. ablak) (04. és 05. ábra).

04. ábra: PEVA térzsalu – végfal (bütü) zsaluzat és térelem kapcsolata
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05. ábra: PEVA nyílás kirekesztő és bütü zsaluzat
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Felhasználási területek:
-

Közműalagutak.

-

Zárt sejtekből álló lakóépületek.

-

Szállás jellegű épületek, irodaépületek.

III. PEVA zsaluzati rendszer a kivitelezésben
Szakdolgozatomban az 1990-ben elkezdett és 1994 évben átadott, 5630 Békés,
Vásárszél utca 9 – 15. sz. alatti építkezést – 44 lakás – mutatom be, mely PEVA
alagútzsalu-rendszerű építéstechnológiával valósult meg.
Az építkezés az eredeti tervek szerint 99 lakás felépítését tűzte ki célul, így a 06.
ábrán látható helyszínrajzon az Ady Endre utca 14. sz. alatti társasház is ezzel a
technológiával készült volna, de az I. ütem után a Békési Építőipari Szövetkezet –
generálkivitelező – csődbe jutott, az alaptesttel és a fogadószinttel rendelkező
társasházat hagyományos építéssel fejezte be egy kivitelező cég.
A PEVA alagútzsalu-rendszerrel megvalósult 44 lakás építésénél gyakorló
művezetőként tevékenykedtem, feladatom a technológia szerinti teljes kivitelezés
megszervezése és lebonyolítása volt az anyagbeszerzésen kívül.

Kivitelezés:
1. Az épület pontos kitűzése után beton, vagy vasbeton alap (lehet természetesen
szekrény, mikrocölöpözött, pont, stb., a talajadottságoknak és a statikai
terveknek megfelelően) készítése.
2. Alapozás után a fogadószint elkészítése monolit vasbetonból, mely általában
0,50 – 1,50 m magas (ettől eltérő magasságú is lehet). (01. kép)
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06. ábra: Helyszínrajz (megvalósult épületekkel)
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01. kép: Az elkészült fogadószint (II. ütem)
3. A fogadószinten ismét pontos kitűzéssel a kezdő csonkafal készítése (02. kép).

02. kép: Csonkafal készítése (bütü zsaluzóelemek segítségével készül a
fogadószinten a nagyobb belmagasság elérése érdekében a lépcsőháznál)
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4. Kitoló földszinti állványok készítése (helyszíni ácsmunkával). (03. kép)

03. kép: Kitoló állványzat készítése (a felvételen a szokásos 2,70 m belmagasság
helyett 3,50 m magas kezdőszint magassággal indul az építés, így a csonkafal is
magasabb)
5. Az elkészült és megfelelő szilárdságot elért csonkafalak közé a páratlan sorokba
beemelik az elemeket.
6. A helyükre került elemeket alacsony viszkozitású, szintetikus olajjal (általában
műszerolaj) mázolják be.
7. Az első elemet pontos helyére illesztik, ezután a szintező csavarokkal – az
elemek tetején a sarkoknál szintező műszer igénybevételével – beállítják az első
elem magasságát, majd a sorban következő elemeket a kezdő elem
magasságához állítják szintezéssel.
8. A pontos beállításkor szétnyitják az elemeket, melyek „befeszülnek” a
csonkafalak közé.
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9. Nyílásáttörések elhelyezése következik, majd a falhálók helyükre illesztése a
vasalási terv szerint. (04. kép)

04. kép: Nyílásáttörések készítése (hagyományos ácsszerkezeti kirekesztéssel,
ideiglenes szerelőpalló beépítésével, mely balesetveszélyes!)
10. Elektromos védőcsövek elhelyezése a falhálóra történő szereléssel, víz- és
gázszerelési áttörések kialakítása.
11. Műanyag távtartók felhelyezése a falhálókra, majd a távtartó hüvelyek beállítása
következik, ezután a páros sorokba beemelik a következő elemeket, valamint a
falvégen a bütü zsaluzati elemeket és azok járófelületét emelik és szerelik fel.
12. Pontos beállítás után rögzítik egymáshoz az elemeket, majd a födémhálók (alsó
és felső övön egyaránt) és nyíróvasak elhelyezése következik. (05. és 06. kép)
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05. kép: Födémhálók felszerelése

06. kép: Födémhálók felszerelése
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13. Áttörések kialakítása és villanyszerelési védőcsövek elhelyezése után a
következő szint csonkafal zsaluzatának elhelyezése történik meg.
14. Szerkezeti beton beöntése a csonkafal zsaluzatánál a falnyílásba, miközben
falvibrátorral segítik a kellő tömörség elérését.
15. A falnyílás betonozásával egyidejűleg a födém betonozása is megtörténik. A
födémre kerülő szerkezeti betont sem vibrálni, sem pedig csömöszölni nem
szabad, csak lesimítani. A mennyiben egy szekció kiöntésre nem áll
rendelkezésre

megfelelő

mennyiségű

térzsalu

elem,

úgy

munkahézag

kialakításával a födém kiöntés megszakítható. Az utolsó beönthető térelemnél a
födémet a szélesség 1/3-áig öntik be betonnal úgy, hogy a beton az önsúlyától
terüljön el és itt is érvényes, hogy csak lehúzni szabad a felesleges
betonrészeket. Ügyelni kell a csonka födémbeöntésnél arra, hogy a csonka
beöntés lemezvastagsága ne változzon a beton lehúzásával. (07. kép)

07. kép: Fal és födém kiöntése szerkezeti betonnal (jelen esetben C-25 FN
szerkezeti betonnal)
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16. A szerkezeti beton kötése után rendszeresen szükséges az elkészült
betonfelületet locsolni napszaktól függetlenül. A megfelelő szilárdság elérésekor
(nyáron kb. 3 nap) megtörténhet a kizsaluzás. Először a födémen elkészült
csonkafal zsaluzatát távolítják el, majd a bütü zsaluzatot, legvégül az alagútzsalu
elemeket (szintező csavarok felemelése a négy sarokban, ezután az összehúzó
kerékkel a rudak segítségével az elemet összehúzzák, és az elválik a nyers
betonfelülettől) távolítják el kitoló sín segítségével. (08. és 09. kép)

08. kép: PEVA alagútzsalu elemek a fogadószinten a beton beöntése és a
szilárdulás megkezdése utáni utókezeléssel (beton locsolás)
17. Az elemeket a következő szintre emelik, az emeleti kitolóállványt is felszerelik.
18. Az egész folyamat ismétlődik a záró szintig.
19. A falvég lezárások készülhetnek hagyományos (falazott) és szerelt kivitelben is.
20. Hosszirányú merevítésről a lépcsőház vagy a liftakna gondoskodik.
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09. kép: PEVA alagútzsalu elemek kizsaluzása a fogadószinten
Kivitelezési hibák:
-

Ha nem kellő ideig vibrálják a beton beöntésekor az alagútzsalu falát, akkor ún.
„fészkesedés” alakulhat, azaz nem ér el kellő tömörséget a fal (Qutinord
zsaluzatnál félelemnyi magasságban van bedobó nyílás).

-

Ha sokáig vibrálják a falat, akkor pedig kavicsosztályozódás lép fel, azaz ismét
nem kellő tömörséget érünk el.

-

Gyakori hiba a nem kellő konzisztenciájú szerkezeti beton használata sem, mely
elvileg megkönnyítené a bedolgozást, viszont a betonminőség nem lesz
megfelelő.

Technológiából adódó hibák:
-

A

rendkívül

sok

olaj

használatából

fakadóan

a

fal-

és

födémhálók

elkerülhetetlenül olajosak lesznek, így a beton tapadása nem lesz tökéletes.
-

A szerkezeti beton jelentős zsugorodása miatt nagyobb fesztávolságoknál (4,20
m meghaladó) jelentkezhet leggyakrabban a födémen repedés, mely a
szerkezeti állékonyságot befolyásolja.
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-

Kötéslassítók, illetve gyorsítók szintén befolyásolhatják a végleges szilárd beton
minőségét.

-

Szakképzett

brigád

készítheti folyamatos tervezői felügyelet

mellett. A

szakmunkások életvitelének és a szakmák közötti összehangoltságnak is fontos
szerep jut (szabadságok, megbetegedések felboríthatják az ütemtervet).
A bemutatott épület egyéb hibái:

-

A fogadószint egyes részei a 15 cm vastag Nikecell hőszigetelő faltáblák alatt a
falsíkon kívülre túlnyúlik, ezért a falat érő csapadékvíz bejut a szigetelő táblák alá
és ott nedvesedét, a táblák leválását okozza. (10.; 11. és 12. kép)

10. és 11. kép: A fogadószint túlnyúlik a hőszigetelt falsíkon (utólagos
csapadékvíz-elevezető küszöbbel a hiba javítható)

19

12. kép: A fogadószint túlnyúlik a hőszigetelt falsíkon (utólagos csapadékvízelevezető küszöbbel a hiba javítható)

-

A belső lakótérben az elektromos szerelvény-dobozok nem helyezhetők el
esztétikusan, mivel ezek beállítása a födém kiöntése előtt történik meg, továbbá
nem helyezhetők el a szerkezeti falakban az ivóvíz vezetékek, valamint a fűtés
csővezetékei sem. (13. és 14. kép)

-

A falvéglezárás ennél az épületnél hagyományos építéssel, B 30-as blokktégla
alkalmazásával történt a technológia maradéktalan betartásával (a fal és a födém
precíz „kiékelésével”, rögzítésével), viszont gazdasági megfontolásból az
ablakokat 0,90 m parapetmagasság helyett 1,20 m-re emelték fel, így az
áthidalást elkerülték, illetőleg rejtett tokos redőnyt sem építettek be. A lakások
használhatóságát és esztétikai élményét jelentősen csökkentették ezzel a
megoldással. (15. és 16. kép)
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13. kép: Elektromos szerelvénydobozok a födémben (esztétikai hiba)

14. kép: Csőlabirintus a fürdőszobában (esztétikai hiba)
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15. kép: 1,20 m magas parapet (esztétikai és használati értéket csökkentő hiba)

16. kép: 1,20 m magas parapet (esztétikai és használati értéket csökkentő hiba)
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-

Az épület hosszirányú merevítését a 4 szintes épületnél (földszint + 3 emelet +
beépíthető padlástér) Univáz előregyártott lépcsőkarokkal és pihenőkkel ellátott
lépcsőházak kialakításával (négy lépcsőház) oldották meg. Hiba itt is található,
mégpedig ismét a fogadószint falsíkon való túlnyúlása miatt. A falak a
lépcsőházban mindössze 2 cm-es hőszigeteléssel rendelkeznek, így a
falszigetelés nem megoldott. A lépcsőkarok alatt hanggátló anyag került
beépítésre. (17. és 18. kép)

17. kép: A lépcsőházban is túlnyúlik a fogadószint, mely az elégtelen
hőszigetelést tovább rontja (2 cm vastagságú, csak hanggátlás céljára kialakított
szigetelés készült a lépcsőházban)
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18. kép: Lépcsőkar alatti fogadószint-kialakítás
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Az elkészült épület egyéb fotói:

19. kép: Szarufa és talpszelemen kialakítása a zárófödémen

20. kép: Szarufa és talpszelemen kialakítása a zárófödémen
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21. kép: Szarufa és talpszelemen kialakítása a zárófödémen (Ø16-os
talpcsavar)

22. kép: Székoszlop alatti vasbeton-erősítés a központos nyomás felvételére
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23. és 24. kép: Az elkészült épület homlokzatainak panoráma fotói
panorámaképei 2007 évben 2007

25. kép: Lépcsőház panorámaképe
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26. kép: Homlokzat panorámaképe
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IV. Összegzés
Szakdolgozatomban egy, 1994 évben elkészült és átadott épület fotóin keresztül
igyekeztem bemutatni a PEVA alagútzsalu rendszert. A szerkezetépítő vállalatnál, mint
gyakorló művezető vettem részt, így a technológiát és a technológiából adódó hibákat
közvetlen közelről tapasztalhattam meg. A PEVA alagútzsaluval készített épületek nagy
előnye a rendkívüli szerkezetállékonyság és a viszonylag gyors építésmód. Sajnos
hibából sokkal több sorolható fel, a teljesség igénye nélkül:

-

Csak utólagos, rendkívül vastag hőszigetelő réteggel vagy technológia
rendszerrel oldható meg a korszerű hőtechnikai követelményeknek megfelelő
élettér kialakítása;

-

A kivitelezés során a technológiából adódóan sok a hibalehetőség (vasszerelés
után a tervezővel(-kel) ellenőriztetni kell a beton beöntése előtt a takarásra
kerülő szerkezeti elemeket);

-

Precíz kivitelezést igényel;

-

Magas a járulékos költség (daruzás, betonszivattyúk, stb.);

-

A szerkezet későbbi állékonyságát nagy mértékben befolyásolja az időjárás;

-

Stb.

Remélem, hogy dolgozatomban sikerült részletesen bemutatnom a PEVA
alagútzsalu-rendszert.

Békés, 2009. április 28.

___________________________
Török Géza Péter
építész levelező hallgató
Neptun kód: Y9DHTK
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V. Felhasznált szakirodalom:
01. Ismeretlen szerző szakdolgozata a BME-ről: Monolitikus betonépítés korszerű
zsaluzatban
Forrás:
www.vbt.bme.hu/oktatas/melyep/Hallgeloadas/Zsalurendszer/Korszeru.doc
02. Dr. Koppány Attila: Épületszerkezettan jegyzet.
Forrás:
http://www.sze.hu/ep/arc/epszerkea
03. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem: Vasbetonszerkezetek
vasalása
Forrás:
www.vbt.bme.hu/oktatas/melyep/Hallgeloadas/Vasszereles/Vasalas

04. Fényképek: Saját felvételek az elkészült épületről. Digitalizált felvételek a Békési
Levéltárból.
05. Szerkezeti rajzok: szabadkézi saját rajzok dr. Koppány Attila: Épületszerkezettan
című internetes anyagából (a rajzok utólag digitalizáltak)
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