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10. Közlekedő
11. Irodák
12. Melegítőkonyha és étterem
13. Büfé és ruhatár
14. Csomagoló
15. Üvegtechnika
16. Szerelőcsarnok és kiegészítő helyi
ségek

Varga István
(IPARTERV)

Elektromos berendezés: P a t a k y T i b o r
Gépész:
Altervezők:
Út-, tereprendezés,
víz, csatorna:
Gázellátás:
Technológia:

Baráth Zol t án
Varga László
MÉLYÉPTERV, KGMTI

Mat ó László
P ap p F e r e n c
D o k t o r Elek
(RADELKIS)
Kivitelező:
RADELKIS
Tervezés időpontja:
1968—1970
Kivitelezés időpontja:
1968-tól folyamatban
Beépített légm3:
33 706 lm3
Beépített m2:
8 592 m2
Össz építési költség:
35 870 000 Ft
Légm3ár (csarnokoknál): 424 Ft
m2 ár (csarnokoknál): 1943 Ft
Légm3 ár (főépületnél): 1030 Ft
m2 ár (főépületnél):
3296 Ft
Fotók:
Csikvári Antal
B, jelű csarnok keleti homlokzata

II. szint alaprajza
2. Közlekedő
3. Vezetőség
4. Terasz
5. Könyvelés
6. Kereskedelmi osztály
7. Központi raktár
8. Készáru-raktár
9. Kazánház

I. szint alaprajza
1. Előcsarnok és kllmagépház

Helyszín rajz
P = Porta (megépült)
К = Kazán ház (megépült)
F, = Főépület (építés alatt)
F2 =Főépület bővítési lehetősége
B, =Üzemcsarnok (megépült)
В, =Üzemcsarnok (megépült, befeje
zés előtt áll)
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Keleti homlokzat

21

A támfalba épített porta részlete

A szövetkezeti mozgalom az elmúlt években
nagyarányú fejlődésen ment keresztül. E fej
lődés sajátosságából fakadóan az egyes szövet
kezetek vonatkozásában ez az intenzív szét
szórtságot eredményezte. így fejlett szövetke
zeteink nem ritkán 40—50 különböző helyen
levő egységekből állnak, jobbára üzlethelyi
ségekben, pincékben, fészerekben települve.
E szövetkezetek jelentős része komoly export
tevékenységet fejt ki. A piacokért folytatott
versenyben csak korszerű termelési feltételek
mellett tudnak helytállni. E feltételek ma már
általában csak új beruházásokkal biztosíthatók.
Ez a jelentkező beruházási igény tartalmá
ban és formájában gyakran eltér a megszokott
tervezési gyakorlattól. A beruházás minden
fázisában intenzív együttműködés alakul ki
a tervező és építtető között, hisz általában
nemcsak mint technológus tervező működnek
közre, hanem gyakran a kivitelezést is saját
erőből valósítják meg.
A RADELKIS elektromechanikai mérőmű
szereket gyártó KTSZ ez általános problémák
tipikus megtestesítője, tetézve a telepítéssel
kapcsolatban jelentkező speciális nehézségeit.
A termék jellegéből fakadóan a levegőtisz
taság a selejtmentes termelés alapfeltétele.
Első telephelyén, az Alsózöldmáli úton — mely
ugyan e célból megfelelt — a tervezés csak
programszintig juthatott. Az üzem nagysága
ugyanis városképi szempontból új telephely
kijelölését tette szükségessé.
A korszerűsített Bécsi út és a Labore árok
határolta ún. motocross-pálya területén in
dulhatott meg a végleges tervezés. Itt a Bécsi
úti átvágással kapcsolatos, ill. a környező mély
fekvésű területek feltöltésére használt igen
nagy mennyiségű föld elszállítása után, mintegy 6 —7 m-es szintkülönbségekkel feltúrt,
erősen dombos terület állt rendelkezésre.
A telephely-módosulás következtében elvesz
te tt idő, ill. kivitelezői kapacitás hiányában a
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szövetkezet úgy határozott, hogy az építke
zést saját erőből folytatja le.

E támfal-„rendszer” -be épül be a bejáró út el
ágazásánál telepített porta.
A csarnok, ill. a körítő épületsáv oldalfalai
T e le p íté s
részben falazott szerkezetűek, részben Copilit
A lejtős terep a Bécsi útból leágazó Labore üvegezésűek. Egységesen a párkánygerenda
utcával közelíthető meg. A technológia lehe alatt bukó ablaksáv helyezkedik el, biztosítva a
tővé tette a terepadottságok megkívánta lép szükséges szellőzést. Az ablak üvegezése tercsős kialakítású üzem létesítését. A termék mopán rendszerű. A csarnok legfelső pontján,
útja a felső B-2 jelű csarnokból az alsó B-1 jelű közvetlen a héjazat és a shed-üvegezés csatla
csarnokba vezet, ahonnan a kivitelezés alatt kozásánál a csarnok teljes hosszában végigfutó,
álló központi épületben várja az elszállítást állítható szellőző csík kerül beépítésre. A tar
a csomagolás és raktározás után (B-1, B-2 tópillérek egységesen fémszerkezetűek.
A főépület hossztéglafalas, körítő acéljelű csarnokok megépültek, a főépület építés
pilléres,
táblás zsaluzatos monolit vasbeton
alatt áll).
födém és homlokzati falszerkezetű. A körbe
futó sávablakok termopán rendszerűek. A te
A l a p r a j z i e l r e n d e z é s és s z e r k e z e t i r e n d s z e r
repre lépcsősen felfekvő nagyobb terű helyi
Az első lépcsőben megépült kb. 4500 m2 ségek az egyenletes világítás érdekében felül
területű két csarnok tervezését olyan szer világítottak, mely felülvilágító rendszer egy
kezeti rendszerrel, ill. anyagokkal kellett ségesen végighalad a homlokzati pártafalakmegvalósítani, melyek megépítése a még épí nál.
tési gyakorlattal nem rendelkező szövetkezet
nek nem jelent megoldhatatlan nehézséget. H o m l o k z a t k i a l a k í t á s
A választás a DV-CS típusú előregyártott, hi
Primér szerkezetű anyagok adják a homlok
degen hajlított, könnyű acélszerkezetű 6 x 9 m
zat anyagát: beton, üveg és vas. A szövetkezet
pillérosztású hőszigeteletlen csarnoktípusra jó munkáját dicséri, hogy a magasépítési válla
esett mint alapanyagra. Ebből került kialakí
latokat megszégyenítő igen jó minőségű
tásra az egyenként 24x72 m alapterületű,
nyersbeton-felületeket készített. A vasszerke
most már shed-rendszerű csarnok, a kiegé
zetek feketére mázoltak, a kapuk színe meggy
szítő helyiségeket magába foglaló oldalsávval.
piros.
A második lépcsőben épülő kb. 4000 m2 te
rületű főépület a terep lejtését követően lép
Gépészet
csős kialakítású. Lényegileg két főrészből áll,
Az általános világítást fénycsövek biztosít
egyrészt a B-1 csarnokhoz csatlakozó befejező
üzemrészekből, másrészt az adminisztrációt, ják. A hőellátás szivattyús melegvíz-fűtésű,
a vezetőséget és a negyedik, ötödik szinteken földgázüzemmel. Az irodaépületet eredeti
a fejlesztést, a kutatás helyiségeit magába fog leg klímakonvektoros rendszerrel terveztük.
Utóbb költségkímélési okokból került átter
laló, lényegileg irodajellegű épületrészből.
A főépület a Bécsi úttal párhuzamosan futó, vezésre szivattyús melegvíz-fűtésre, az építés
hosszfalas szerkezeti rendszerű, mely egyes azonban oly módon készül, hogy a későbbiek
helyeken mint szerkezeti fal és támfal, másutt ben az eredeti terv kivitelezhetőségének aka
Cs. A .
az épület alól túlfutva mint támfal szerepel. dálya ne legyen.

