








Vékony keresztmetszetű dermesztett vasbeton szerkezetek

A szilikátbázisú könnyűszerkezetes építési mód kifejlesztésének egyik fő célja az építéshez
felhasznált anyagok mennyiségének radikális csökkenése volt. Ezt a dermesztett beton készítésének
technológiájával lehetett elérni oly módon, hogy olyan vékonyfalu (15-50 mm) precízméretű,
hajtogatott lemezműként konstruálható, monolit vasbeton héj (illetve rács) szerkezetet állít elő, mely
csak a statikai teherviselés és térzárás szempontjából szükséges helyeken, minimális vastagságú
anyagot tartalmaz. A technológia a monolit vasbeton szerkezetek előnyeivel rendelkezik (nagyfokú
építészeti szabadság, a teherhordásban széleskörűen résztvevő, együtt dolgozó épületszerkezetek) a
hátrányos tulajdonságokat pedig nagymértékben kiküszöböli (nem szükséges a sok és költséges
zsaluzás, elmarad a bedolgozás, tömörítés, az érlelés nehézkes fázisa, elmarad a felületkezelés,
vakolás az ahhoz szükséges állványzattal együtt, hiszen az előregyártott, bennmaradó gipsz-
zsaluzótáblák egyben az épület végleges vakolt felületeit is adják). Ezzel a szerkezettel épült családi
ház fajlagos anyagfelhasználása 400-500 kg/m2 alapterület.
Az építési mód rövid leírása: a technológia két alapvető fázisra bontható - a gipsz-zsaluzótáblák
gyártása, majd azokból szerkezetek összeszerelése, vasalása és híg betonhabarccsal való kitöltése. A
zsaluzótáblák előállításakor porgipsz és víz meghatározott keverékét egyszerű sablonokba töltjük.
Kétféle zsaluzóelem készül: a függőleges betonfelületek számára ikresített dupla gipsztáblák 60 x 60
cm külmérettel, két darab 10 - 10 mm vastag tábla, közte 30 mm vastag réssel, a vízszintes
betonfelületek zsaluzata szimpla gipsztábla, 60 x 60 x 1 cm-es mérettel.
Mindkét fajta zsaluzóelem magában foglalja a speciális vasvezető elemeket, melyek a vasbetétek
helyét és az elemek sorolásakor azok pozícióját rögzítik.

A kész elemek szállítás, tárolás után könnyen szabhatók, alakíthatók azok sorolásával és ideiglenes
ritkított megtámasztásával alakul ki a kész szerkezet zsaluzata, amely magába foglalja a vasalást (Ø
2 - 6 mm). Ezen a hígfolyós, speciális szemszerkezetű, magas cementadagolású betonhabarcs
beöntése következik. Ezzel gyakorlatilag elkészül a szerkezet, vagy annak bizonyos részei. Mivel
kisebb-nagyobb szerkezeti részek (pl. gerendák, pillérek, födémmezők) külön-külön is betonozhatók,
majd az építés helyszínén szerkezeti vagy térelemként is összeépíthetők (szárazon vagy monolitikus
kapcsolattal) a technológia tetszőleges mértékben üzemben előregyártható vagy a helyszínen
készíthető. A technológiának ez a nagyfokú rugalmassága a szerkezet másik fő előnye, mely
minimális szerszám és felszerelés alkalmazásától a teljes automatizálásig megválasztható, és ezeken
belül az építési folyamat egésze elvégezhető helyszíni munkaként, illetve az adott körülmények
között optimális mértékben üzemi munkává tehető.
A technológia igen alacsony energiaigényű, minden vonatkozásában, hiszen a szükséges
alapanyagok eleve kis energia-ráfordítással készülnek, akár a kerámia-téglaanyagú, akár az
előregyártott vasbeton szerkezetekkel (érlelés, gőzölés), akár a melegen hengerelt vagy hidegen
hajlított acélszerkezetekkel összehasonlítva. A technológia megvalósítása kézi kisgépekkel történik,
semmilyen hőkezelést vagy nagyobb méretű emelőberendezést nem igényel.

A vékony keresztmetszetű vasbetonszerkezetek nagy méretpontosság-igénye a látszat ellenére sem
jelent magas élőmunka-ráfordítást. Igen kedvezőek az eddigi tapasztalatok. A nagy méretpontosság
ugyanis a gyártóberendezés által meghatározott mértékű, ezt szolgálják a speciális vasvezető-távtartó
betétek is és a szerelés beépítés során a jó minőségű zsaluzóelemek pontos beállítása bőven megtérül
időben az utómunkálatok csökkenése miatt. Az eddigi tapasztalatok lakás-négyzetméterenként 10 -
15 óra munkaidő ráfordítást mutatnak, ami más technológiákkal is versenyképes adat. Különösen az,
ha tekintetbe vesszük a munka fizikailag könnyebb voltát, relatív tisztaságát, valamint a gépek és
berendezések tisztítására, karbantartására ráfordított időmegtakarítást.



Egy kis történelem

Sámsondi Kiss Béla építészmérnök még az 1930-as években Temesváron kísérletezte ki a porózus
gipszlapok mellé öntött híg cementhabarcs gyors „dermedését” és kötését. Családjával áttelepült
Budapestre, a Sas hegyen (a Dayka Gábor utcában) épített egy dermesztett betonhéj tartószerkezetű
villát 1938-ban, majd a szomszédos telken egy nagyobb méretűt 1941-ben. Sikeres szakmai
pályafutását, állandóan megújuló lendületét a II. világháború sem törte meg. A tüzelő és építőanyag-
hiányos, háború utáni években ritkaságszámba ment rendkívül kis anyagfelhasználású (1/4 - 1/6) és
szinte hulladékokból is alkotni képes építészeti tudása. A háború után a lebombázott Magdolna város
újjáépítésére kiírt pályázatot nyerte meg héjszerkezetű, anyagtakarékos tervével. Az újjáépítés nem
valósult meg. Egy ízben Vas Zoltán is bíztatta a tömeges lakásépítés egy vidéki háztípusának
kikísérletezésével (1951: födémemeléses parasztház), amely kezdeményezés elakadt. 1961-ben a
politika a perifériára igyekezett szorítani, mert ellenvéleményét fejezte ki a nagypanelos építési
rendszer tömeges bevezetésével kapcsolatban. Az ifjabb nemzedék továbbra is érdeklődéssel
hallgatta különelőadásait a Bercsényi kollégiumban és többen szorosabb szakmai kapcsolatot ápoltak
vele. (Plesz Antal, Bodonyi Csaba, Szövényi István és még sokan emlékeznek sziporkázó szellemére
ma is.) Utolsó éveiben a Budapesti Építőanyagipari Szövetkezet munkatársaként dolgozott ki egy
szabadalmat az akkor terjedő polisztirolhabbal kombinált, gipszdermesztésű vasbetonszerkezet
alkalmazására.
A hatvanas években került kapcsolatba dr Párkányi Mihállyal, aki a Műszaki Könyvkiadónál
megjelent könyve (Sámsondi Kiss Béla: Szövetszerkezetes épületek, 1964) szerkesztőjeként
működött. Párkányi Mihály ettől kezdve rendszeresen kikérte tanácsait, és a Magyar Tudományos
Akadémia, valamint a Budapesti Műszaki Egyetem munkatársaként több könyvet írt.
Munkásságában egy ideig társai voltak: Kövesdi Rózsa, Rajk László, Hajdú László és Bareza János.
Sámsondi Kiss Béla gyakorlatban is megvalósult szellemi hagyatékát Szövényi István folytatta, aki
az Ipartervet otthagyva a BÉPA Szövetkezetben dolgozott 1974-től. Feleségével, Czoch Andreával a
budavári Táncsics Mihály utca 5. padlásterében szövetszerkezettel építették meg többszintes
lakásukat. A BÉPA Szövetkezetben kapcsolódott be a munkába Albert Tamás és Ónodi Szabó Lajos
1976-tól a műegyetemi tanulmányok befejeztével. Eleinte polisztirolhabbal kombinált szerkezeti
megoldással építettek közösen több épületet és tetőtérbeépítést. A 70-es évek végére bekövetkezett
olajárrobbanás, valamint a polisztirolhab rossz tűzvédelmi tulajdonságai miatt, és a méretpontosság
egyszerű eszközökkel való növelése érdekében egy újabb változatot kísérleteztek ki a 80-as évek
elején, amit később szabadalommal védtek. Ennek a gipszzsaluzatban dermesztett vasbeton
héjszerkezetnek a 26. Állami Építőipari Vállalattal közösen elvégeztették a teljes körű ÉMI
vizsgálatait a 80-as években. Azóta is az egyetlen szerkezeti megoldás a dermesztett beton /
szövetszerkezet szerkezeti családban, amelynek folyamatosan fenntartva megvan az Építőipari
Műszaki Engedélye.
Ezzel a szerkezettel Szövényi István és társai (Czoch Andrea, Albert Tamás és Ónodi Szabó Lajos)
attól kezdve sok különféle műszaki problémát oldottak meg és épületet, tetőtérbeépítést, valamint
kisebb szerkezeti részletet (vendégfödémek, lépcsők, beépített bútorok) valósítottak meg. A
megépült száz referencia közül néhány száznál több jellemzőt és fontosat érdemes kiemelni.



1984-5-ben épült meg az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola kísérleti tetőtérbeépítésének egy
része ilyen vendégfödémmel. Az akkori Földhivatal Benczúr utcai kétszintes tetőtérbeépítése is így
készült el. Dunaújvárosban a 26. Állami Építőipari Vállalat épített műszaki fejlesztésképpen egy
négy lakásból álló láncházat ilyen szerkezetből, melynek nagyon pozitív volt az értékelése. Az
Országos Műemléki Felügyelőség vállalati tetőtérbeépítési akciója során kilenc belvárosi tetőtéri
lakás épült meg. (hét lakás a Váci utca Párizsi utca sarkán, kettő a Deák Ferenc utcában), házilagos
kivitelezésben. Az Arcitekton Kft. megalakulásakor egyik első fontos munkájuk a IX. Kinizsi utcai
régi dohánygyár kétszintes tetőtérbeépítése volt. Itt a fa tartószerkezet és a tető megtartásával
középmagas, kétszintes, pillérvázas tetőtéri irodák épültek az Állami Biztosító (és a Skála)
beruházásában. Szintén az Architekton munkája volt a Nemzeti Múzeum 750 m2-es beépítetlen
tetőterében, a tető védelme alatt készített 10,50 m-es fesztávolságú tetőtérbeépítés, ahol az alatta levő
területen folyamatosan működött a Múzeum. A visegrádi palota rekonstrukciójában a boltozatok
könnyűszerkezetű, formai rekonstrukciói is az Architekton Rt kivitelezésében valósultak meg. A
pécsi székesegyház középkori kőanyagának bemutatására épült kőtár-múzeum építítésekor 12 m-es
fesztávolságú szerkezetet kell megépíteni, 1,5 órás égéskésleltetéssel. (terv: Bachmann Zoltán,
szerkezetterv és kivitel: Szövényi István és társa)

Ónodi Szabó Lajos



Az együttműködés lehetősége:

A know-how és az Építőipari Műszaki Engedély tulajdonosai (Szövényi István, Czoch Andrea,
Albert Tamás és Ónodi Szabó Lajos) rendelkeznek a vékony keresztmetszetű vasbeton szerkezetek
tervezésében és megvalósításában több évtizedes gyakorlattal.

Praxisunk során soha nem típusmegoldásokra törekedtünk, hanem az adott feladatokhoz szabott
leggazdaságosabb és megvalósítható technológiai változatot alkalmaztuk. Referenciáink
megtekinthetőek és tulajdonosaik / használóik elégedettsége közvetlenül ellenőrizhető.
Ismerve az építési piac jelenlegi helyzetét, elsőként épületrekonstrukciós, emeletráépítési,
tetőtérbeépítési speciális igényű feladatoknál javasoljuk az együttműködés elindítását. Egy-egy
konkrét építési feladatnál előzetesen megvizsgálandó a technológia gazdaságos és egyszerűsítő
alkalmazásának lehetősége. Majd a tulajdonos / beruházó egyetértésével a tervezők szerzői jogait
tiszteletben tartva, velük együttműködve az adott szerkezeti részletek, megoldások terveit kell
elkészíteni.
Rendelkezünk a gipszzsaluzó elemek gyártásának eszközeivel és bővíthető kapacitással, tehát ez nem
igényel beruházást, sem előkészítési időt. Magát a szerkezetépítés folyamatát személyes
művezetéssel, a technológiát ismerő betanító segítséggel tudjuk támogatni. Ebben a formában nem
jelentkezik „kísérleti kockázat”, már az első feladatoknál mérhető eredményességgel lehet számolni.
Természetesen hosszabb távú, szélesebb körű együttműködés során annak formája az adott
feladatokhoz szabható.
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Ónodi Szabó Lajos
okl. építészmérnök, vezető tervező
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