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Az épület a gyártelep rekonstrukciójának
utolsó üteme volt. A tervezés kényes feladat
előtt állt: a terület túlzsúfoltsága miatt a
kért technológiai programot nehezen lehetett
épületté formálni. Az épület főútvonalon,
rendkívül kedvezőtlenül határolt építési terü
leten épült, mely így vasbeton előgyártásra
nem volt alkalmas.
Technológiai vonatkozásban döntő adott
ságként tekintettük a folyton változó gyártás
menetet és a piaci igényeknek megfelelően
változó gyártmányokat. így a tervezők sokcélú
technológiára alkalmas épületszerkezet kiala
kítását tűzték ki maguk elé.
Pincéjében a legfelső emeleten elhelyezkedő
konyha raktárhelyiségei találhatók, továbbá
technológiai folyosók, hőközpont, nyomás
fokozó, s a kapcsolóállomás kábelrendezője.
Földszintjén helyezkedik el a telep lakatos
műhelye. Nem üzemi terület, de a gyárhoz
tartozik az épület északi oldalán helyet foglaló
SZTK körzeti rendelő. A déli oldalon előcsar
nok és gyárbejárat, az /., II. és III. emeleten
az automata telefonközpontot gyártó üzem
egységek és a raktárhelyiségek találhatók. A
különböző szintek belső beosztása változtat
ható, belső válaszfalai átcsoportosíthatók.
Az előcsarnok felett helyezkedik el a gyárrész
öltöző egysége, olyan megoldásban, hogy a
négy üzemi szinthez hat öltözőszint tartozik,
összesen 1800 fő részére. Ennek a kétfajta
belmagasságú épületrésznek egy közös, három
karú lépcsőrendszere van. Ezt a kialakítást
a rendkívüli szűkös terület tette szükségessé.
A IV. emelet a gyár 2000 adagos konyháját
és éttermét tartalmazza.
Technológiai és épületszerkezeti követel
mények:
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1. Átrendezhető gépfelállás, szalaggyártás.
2. A munkatermek átrendezése ne járjon
építőipari munkával, azt a gyár előkészítő
részlege végezhesse el.
3. Rejtett körvezeték rendszere (gyenge- és
erősáramú, préslevegő, gáz, technológiai szel
lőzés).
4. Mozgatható válaszfalak.
5. Pormentesség.
6. Káprázatmentes, 450 lux erősségű mes
terséges világítás.
7. Káprázatmentes nappali világítás.
8. Demag macskapálya tetszés szerinti fel
szerelése.
9. A gyártandó berendezés kb. 2 m-kénti
födémre akasztása szerelés céljából.
Fenti követelményeket figyelembe véve
következő a választott szerkezet:
Monolit oszloprendszer és mestergerenda
üzemben készített rácsos szerkezetű acél
fiókgerendák, ezen monolit 10 cm vastag
vasbeton lemez. A födém teherbírása 1000
és 500 kg/m2. A rácsos tartó nyomott öve
3 mm vastag préselt acéllemez, amely hegesz
te tt kengyelekkel kapcsolódik a monolit
vasbeton lemezhez és azzal együtt dolgozik.
Rácsrudak szögvasakból készültek. A húzott
öv a német „Jordahl” sínnek megfelelő, 5 mm
vastagságú préselt acéllemez. Ebbe helyezhetőa
Demag pálya felfüggesztő szerkezete, a külön
böző berendezési tárgyak felakasztásához szük
séges felerősítő szerkezet, továbbá ide rög
zíthető a mozgatható válaszfal is. A „Jordahl”
sínhez csatlakozó szögvasakra helyezhető a léc
vázra erősített fehér, fényezett, csiszolt, 5 mm
vastagságú eternitlapból álló, álmennyezeti
panel és a vasszerkezetű EKA műanyagbetétű,
süllyesztett, világító panel is.
A. L.
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This building was the final step in the recon
struction process of the entire plant. It presented
some particularly difficult problems because of
the congested site area. The building was built
along a highway in an extremely unfavourable
location which made the at-site prefabrication
of the reinforced concrete elements impossible.
In planning the structure attention was given
to the fact that the manufacturing process
would often change as the list of products
varied, according to market demands. The aim
was a structure of sufficient versatility to meet
these requirements. In the basement are stores
for the kitchen corridors, space for central
heating, a pressure-increasing machine and
switch-gear cable-arranging fittings.
Located on the ground floor are the plant’s
locksmith workshop and a district dispensary
accessible only from outside and serving both
the plant personnel and the public; on the south
ern side, the large entrance-hall and doorway
o f the plant. The 1st, 2nd and 3rd storeys
accomodate the workshops manufacturing auto
matic telephone exchanges and adjacent storage
spaces. The internal partitions are removable,
so the inner division of the different levels can
be altered, i f required. Above the entrance-hall
are the dressing-premises with capacity for
1800 persons. The 4th storey comprises the
kitchen and dining-room with a sufficient
capacity for 2000 persons.
Features and requirements:
1. Changeable placing of the machines and
belt conveyors
2. Rearrangability of the working rooms
without restrictions from masonry or building
work
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3. Hidden circular wiring system (weak and
heavy currents, air-pressure, gas, ventilation)
4. Movable partitions
5. Dustproof conditions
6. 450 lux glareless artificial light
7. Daylight without glare
8. Optional mounting ofthe nDemag“ travel crab
9. Facilities to suspend machines 2 m. above
floor level for assembly work.
Taking the above requirements into conside
ration the selected construction was the following:
Monolithic columns and girders, steel trusses
and 10 cm thick reinforced concrete slabs
with a load capacity of 1000 and 500 kg/m2.
The compression flange o f the truss is of 3 cm
thick steel plate which is keyed into the concrete
by welded clamps, for composite action. Truss
shear members are made of angles. The tension
flange is an equivalent of the German “ Jordahl"
rail, it is made of 5 mm thick steel plate. It is
to this “ Jordahl” rail that the following may
be hooked to: the suspending structure of
the “ Demag” crab, those movable fittings
necessary to suspend various pieces of equip
ments, the movable partitions. The “ Jordahl,”
rail was also used for hanging the white
glazed and polished, 5 mm thick asbestos
slate suspended ceiling panels and the steel
framed lighting panels.
The trusses are seated on the girders off the
column centerlines, so that the ventilation
channels may follow the columns— they are
distributed in the suspended ceilings. Wiring
hidden in the suspended ceilings may be led
everywhere within the plant without interruption,
according to requirements they are accessible
and easily repaired.
L. A.

(IPARTERV)

Épületgépészeti
tervezők:
Egyedi András
K a t o n a Lajos
Elektromos
tervező:

Imre

Légtechnika:

Csiszár

Technológia
tervezők:
Kivitelező:

László

Sziklai
János

(KGMTI)

Imre
Ernő—Horváth

21. sz. Építőipari Vállalat

Főépítésvezető: N a g y

Ferenc,

Komáromi

Zoltán

Építésvezető:

Molnár

János

Beépített légm3: 65 000 m3

Structural
engineer:

Lajos

Pozsgai

(IPARTERV)

Engineers:

András Egyedi,
Lajos Katona

Electricity:
A ir:

L á s z l ó I m r e (KGMTI)
I m r e C s i s z á r (KGMTI)

Production
engineers: E r n ő S z i k l a i ,
János H o r v á t h
Contractor:

(KGMTI)

State Building Trade Company No. 21

Main building
manager: F e r e n c

Nagy,

Zoltán

Komáromi

Building
manager:

János

Enclosed
volume:

65 000 m3

Molnár

19

Szerkezeti részletek
Structural details
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A mozgatható válaszfal
változó technológiánál
elengedhetetlen. Elemei: oszlop, oldal, ablak, ajtó.
Az oszlopok 30/30 mm-es négyzetacél négy oldalára
hegesztett gör-redőny sínnel ellátott, alul-felül csavar
menetes tartóelemek. Talpa 190 mm-es 0 persely,
felső rögzítése menetes szorító gyűrűs. Az oldalfal
250/1955 mm méretű faforgácslemez vagy expandált
vaslemez. A falak — építőipari munkás nélkül —
könnyen áthelyezhetők.
Az oszlopok vaslemez burkolása mögött vannak
a vezetékek s a szellőzőcsatornák. Az álmennyezet
anyaga fehér, fényezett eternitlap, a világító mennye
zeté műanyag raszter, alsó övrúdja az ún. „Jordahl”
sín, amelyhez a mozg. válaszfal, az álmennyezet
— világító mennyezet, a Demag vagy conveyor pálya
felerősíthető.
Movable partitions are essential when an alternative pro
cess is used. Components: columns, sides, windows, doors.
Columns are 30/30 mm square steel supports to whose
four sides rolling shutters with safety rails are welded,
at bottom and top are screw-threads. At bottom is abush of
190 mm diameter whose upper connecton is made with
a threaded pressing ring. Side walls are of wood-wool
panels (250 by 1955 mm) or expanded iron plates.
Partitions are easily removeable.
Below the iron-plate cladding of columns are
fittings and ventilation piping. Material of suspended
ceiling is white polished asbestos slate (“ Eternit” ),
that of the lighting ceiling is plastic raster whose lower
flange member is a “ Jordahl” rail to which movable
partitions, suspended or lighting ceilings, Demag or other
conveyor runways may be fixed.

Metszet
1. Étterem
2. Szerelőszint I.
3. Szerelőszint II.
4. Szerelőszint III.
Section
1. Canteen
2. Assembly level I
3. Assembly level II
4. Assembly level III
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Déli homlokzat műkő lamellasor részlete
Detail of artificial stone lamina row. —South elevation.

2 2

A káprázatmentes nappali világítást és a nyári
hősugárzást akadályozza meg a nyugati homlokzaton
elhelyezett mozgatható fém lamella. Anyaga 2 mm
vtg tepsi alakra préselt vaslemez. Két megformált
lemez összehegesztésével alakul ki a lamella, golyós
házon forogva, és amelyet 14 db elem összekapcsolásá
val egy csavarorsós távnyitó szerkezet mozgat belülről.
A lamellák kalapácslakkal mázoltak.

Movable metal lamina of the west elevation
blocks glaring daylight and summer heat radiation.
Its material is 2 mm thick iron plate folded to a frying-pan
shape. Two folded plate welded together make lamina
whirling on ball-bearings and can be moved from long
distances by a screw tension gear with the help of a
14-cell battery. Laminae are painted with hammer
lacquer.

Mozgatható napellenző lamellák alaprajza és részlete

Sketches of the movable sun-protecting laminae

Mozgatható lamellák a nyugati
homlokzaton
Movable laminae of west elevation
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