
aktualitások

PERI HD 200 támaszelem tornyok
Mercedes-Benz autógyár, Kecskemét
7. oldal

Egy éven át zajló szerkezetépítés  
PERI rendszerekkel
KÖKI Terminál, Budapest
8. oldal

Hídépítés gyorsan, gazdaságosan, biztonságosan
Tópark, M1 autópálya csomópont, Budapest
12. oldal

Hídemelés HD 200 nehézállvány segítségével
Margit-híd felújítás, Budapest
11. oldal

Zsaluzatok  állványzatok  mérnöki szolgáltatás
Kiadás 1 | 2010 HU

PERI: zsalu a sikerhez
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Kedves Olvasóink, 
Tisztelt Ügyfeleink!

A gazdasági válság a hazai építőipart 
különösen erősen sújtotta és sújtja 
még a belátható közeljövőben is.  
A magasépítési munkák mennyisé-
ge drasztikusan csökkent, de a PERI 
számára különösen fontos mérnöki 
műtárgyak piaca is jelentősen be-
szűkült az M6 autópálya és az M4 
metróállomások szerkezetépítésének 
befejeztével. Nemcsak kis és közepes, 
de legnagyobb partnereink is arról  
panaszkodnak, hogy kapacitásaikat 
nem tudják igazán kihasználni.

Van azonban pozitív olvasata is a 
válságnak: erősíti a piacon a szelekciót, 
és tovább növeli az innováció jelen-
tőségét. A PERI éppen ezért – noha 

a válság természetesen a konszernt 
is érintette – fokozottan koncentrált 
termékeinek és szolgáltatásainak  
folyamatos fejlesztésére. Ennek nagy - 
szabású bemutatója volt a három 
évenként Münchenben megrendezett 
bauma 2010 építőipari szakkiállítás, 
mely az építőipari berendezések egyik 
legnagyobb seregszemléje. A számos 
újdonság közül mutatunk be néhányat 
kiadványunk első oldalain. Különösen 
említésre méltó a folyamatosan fej-
lesztett VARIOKIT rendszer, melynek 
segítségével a legkülönfélébb mérnöki 
zsaluzási feladatok oldhatók meg  
bérelhető rendszerelemekkel. Az új  
PEP Ergo támaszcsalád és a megújított 
VT 20K fatartó pedig arra példák, hogy 
a PERI nek nemcsak a nagy partnerek, 
de a kisvállalkozók számára is van  
mondanivalója. A bemutatott épít-
mények között jelentős részt tesznek  
ki a nagyteherbírású alátámasztó  
rendszereinket felhasználó projektek.  
A kiadványunkban is több helyen  

megjelenő, közkedvelt MULTIPROP 
tornyok mellett a még nagyobb teher-
bírású HD 200 támaszok is használ-
hatók hídépítési (11. oldal) és magas-
építési (7. oldal) feladatokhoz egyaránt. 
Más jellegű kihívást jelentett a  
8 - 9. oldalakon bemutatott KÖKI épít-
kezés: a PERI Kft. húsz éves története 
során még soha nem kellett ilyen 
mennyiségű (3,5 mrd Ft értékű) zsalu-
anyagot egyetlen építkezésre szállítani. 
A válság pozitív hozománya, hogy ez 
most még csak nem is jelentett külö-
nösebb nehézséget. Végezetül ezúton 
is köszönjük partnereink bizalmát, amit 
továbbra is magas színvonalú terméke-
inkkel, optimális műszaki megoldása-
inkkal és magas színvonalú kiszolgálá-
sunkkal kívánunk viszonozni. 

Láczai Szabó Tibor
ügyvezető igazgató

bauma 2010, München, április 19.- 25.
Kiállítási tapasztalatok
4.200 m2 PERI kiállítócsarnok

A PERI széleskörű termékpalettáját és 
szolgáltatásait egy meggyőző kiállítás 
keretében, 4.200 m2 -en, a müncheni 
bauma 2010 kiállításon mutatta be. A PERI szabadtéren található kétszintes csarno-

ka intenzív beszélgetésekre és aktív információ-
cserére adott lehetőséget. 

Az újítások az építőipar szinte minden 
területén alkalmazhatóak – a lakás-
építéstől a nagyhidakig. 
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bauma 2010, termékújdonságok
Gyakorlatias megoldások minden építkezéshez

ÚJ  PEP Ergo acél födémtámasz

ÚJ  VT 20K fatartó

ÚJ  RS faltámaszok

A PEP Ergo egy új generáci-
ós acél födémtámasz, mely 
egyedülálló módon, az egyes  
alkatrészek cseréje révén 
javítható. 

A gazdaságos, 20- as tömör 
fa tartó végein lévő robusztus 
acélsapka az övvégeket biz-
tosan körbefogja, a homorú 
végű tartógerinc pedig meg - 
akadályozza a tartóvégek 

Az új RS faltámasz program 
szolgálja a falzsaluzatok és 
készre gyártott elemek biztos 
megtámasztását. A horgany-
zott támaszok súlya optima-

A PEP Ergo gyakorlatias megoldá-
sai közé tartoznak a támaszfeje-
ken és a láblemezeken lévő, jól le-
olvasható jelölések, a kalapáccsal 

üthető állítóanya az átdolgozott 
csavarmenettel, a beépített mérő-
szalag és a 12 cm finombeállítási 
lehetőség.

felhasználás során előforduló 
sérüléseit. Ezek biztosítják a 
fatartók hosszú élettartamát 
és minél többszöri fel használ- 
hatóságát.

lizálva lett, valamint a belső 
és külső cső teleszkópos 
toldhatósága révén annak 
használata egyszerűbb és 
gyorsabb.

Ezenkívül a támasz intelli-
gens szerke zetének köszön-
hetően magasabb teher-
bírással rendelkezik,  
csekély önsúly mellett.
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Nagy födémfelületek gyorsabb zsaluzása

Nagy terhekre optimalizált teherhordó torony

ÚJ  VARIODECK acélhevederes födémasztal

ÚJ  PERI UP Rosett Plus

A bérelhető födémasztal már nagysága  
révén is meggyőző: csupán 4 támasszal  
16 m2 -nyi felület zsaluzása lehetséges.  
Ez meggyorsítja a nagy felületek zsalu-
zását. Az új, különösen jól variál ható  
asztalfej PEP és MULTIPROP támaszok  
használatát is lehetővé teszi. A gyakor-
latias kiegészítők, mint az át he lyező-
papucs, a lezuhanás elleni védelem, él - 
vé delem és a rendszerintegrált gerenda-
megoldások jelentősen növelik a haté-
konyságot.

A PERI UP teherhordó állványként való  
alkalmazásának bővítése érdekében a 
PERI új elemeket fejlesztett ki: a meg- 
erősített szárvégekkel minden szár akár  

50 kN feletti terhek felvételére is képes. 
Akár 1.700 mm -es kihúzási hosszak is le-
hetségesek, ezáltal az állvány rugalmasab-
ban illeszthető az építménygeometriához. 

A PERI UP Rosett modulállvány már számos 
teherhordó alkalmazás során bizonyított.  
A teherhordó tornyok 21,89 m- ig minősítettek. 
Nagy magasságok esetén az állvány száranként 
akár 40 kN teher felvételére is képes.

Csupán néhány új elem gondoskodik a nagyobb 
teherbíró képességről és a jelentősen megnö-
velt kihúzási hosszakról.
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Komplett hídépítési megoldások
VARIOKIT megoldások

ÚJ  VARIOKIT hídszegély konzol

ÚJ  VARIOKIT szabadonbetonozó kocsi

ÚJ  VARIOKIT mozgatósínes szegélyzsalu kocsi

ÚJ  VARIOKIT teherhordó torony

A VARIOKIT hídszegély konzol gazdaságos megoldás rövid 
hídépítményekhez vagy hosszú futamidejű építkezésekhez.  
A könnyű rendszer jól alkalmazható kézi szereléshez és híd-
szegély felújításokhoz.

A VARIOKIT szabadonbetonozó kocsi különösen alkalmaz-
kodó, mely közel 100% -ban bérelhető elemekből áll össze. 
260 t frissbeton terhet képes levezetni, továbbá a hidraulika 
vezérlése központi kiszolgálással történik.

A flexibilis VARIOKIT mozgatósínes szegélyzsalu kocsi hosz-
szú, sok ütemből álló hídépítmények építésénél és felújítá-
sánál egyaránt jól alkalmazható. Használata a hídon történő 
munkavégzést nem akadályozza.

5

A VARIOKIT teherhordó torony nagy hidak és mérnöki léte-
sítmények teherhordó állványaként alkalmazható. A bérelhető 
rendszer segítségével tárcsa vagy torony is felépíthető, akár 
40 m magasságig. A VARIOKIT teherhordó torony száranként 
akár 600 kN teher felvételére képes.
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Generálkivitelező
STRABAG-MML Kft. HS Direkció
Szerkezetépítő alvállalkozó
Pro Domo Kft.

Volfart Zsolt, építésvezető:
„A PERI a zsalutervek elkészítésétől  
a zsalu kiszállításán át a kivitelezés-
ben való segítségnyújtásig minden 
megoldásában korrekt és gyors. 
Biztonsági rendszerei nagyon meg-
bízhatóak, növelik a munkavégzés 
hatékonyságát.“

PERI rendszerekkel zsaluzott
forgókemencék

TRIO – egyszerű elemcsatlakozások
még bonyolult geometria esetén is

Királyegyháza külterületén új  
cementgyár létesítésére ke rült  
sor. A cementgyár több mint  
100 embert foglalkoztat majd,  
éves kapacitása 900 ezer t 
lesz. A cementgyár három 
forgókemencéjének 1,00 m 
vastag falpillérei TRIO, míg 

A bükkösdi mészkőbánya 
fejlesztése során annak kapa- 
citását éves 150 ezer tonná-
ról 1 millió tonnára bővítik.  
A kőbányából kitermelt nyers-
anyagot a közeli királyegyházi 
cementgyár használja majd 

Cementgyár, Királyegyháza

Mészkőbánya, Bükkösd

A PERI UP Rosett kétkarú lépcső- 
torony nagyobb fejteret és rövidebb 
útvonalat biztosít. Biztonságos 
közlekedés a munkaszintek között.

2,50 m vastag födémei dupla 
GT 24 főtartós MULTIFLEX 
rendszer segítségével készül-
tek, MULTIPROP tornyokkal 
alátámasztva. A munkavég-
zés biztonságáról FB 180-3
munkaállványok és PERI UP 
állványrendszer gondoskodtak.

fel. Az alapanyag vasúton 
kerül a gyárba. Speciális fel-
adatnak bizonyult a kőbánya 
kőtörő garat TRIO 270 falzsa-
luzat elkészítése, ugyanis a 
meglévő falak közé kellett a 
közel 350 t összsúlyú garatot 

beépíteni és HD 200 nehéz-
állványokkal több szinten  
keresztül alátámasztani. 

A kihívást a geometria bonyo- 
lult sága adta, így a garat zsa- 
luzatát PERI rendszer elemek- 

Generálkivitelező
STRABAG-MML Kft. HS Direkció
Szerkezetépítő alvállalkozó
BGW Kft.

kel és helyszínen gyártott 
passz sávokkal oldották meg. 
Ezek bordakiosz tá sa meg-
egyezett a TRIO elemekével, 
így azok BFD kapoccsal 
összeil leszt hetők voltak.

Garat 3D-modell.Garat zsaluzatának keresztmetszete.

6
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Mercedes-Benz autógyár, Kecskemét

László Zoltán, építésvezető:
„A PERI nehézállványai modernek, 
könnyen kezelhetőek. A PERI szak- 
értői a projekt során mindvégig  
gördülékeny kiszolgálást biztosí- 
tottak számunkra.“

PERI HD 200 támaszelem tornyokkal
alátámasztott előregyártott gerendák

Kecskemét külterületén, 441 hektá-
ros területen épül a Mercedes-Benz 
Manufacturing Hungary Kft. új gyára, 
ahol 2012 -től a Mercedes-Benz A és 
B osztályába tartozó személygépjár-
művek új generációjának két modelljét 
fogják gyártani. A tervek szerint évente 
100.000 új személyautó gördül majd 
ki a gyárból. Az új gyártóhely felépíté-
sével a Mercedes -Benz Kecskeméten 
mintegy 2.500 új munkahelyet teremt 
a régió lakói számára. 

A közel 21.000 m2 -es festőüzem építé-
se során az előregyártott, előfeszített 
vasbetongerendák alátámasztása PERI 
HD 200 nehézállvány rendszer segítsé-
gével történt. A 900 kN terhelést 6 db, 
egyenként 200 kN teherbírású, közel 
6,00 m magas, acél és alumínium 
elemekből álló HD 200 támaszelem 
torony vezette le. A tornyokat fektetve 
szerelték össze, majd azokat egyben 
emelték a helyükre. 

A HD 200 nehézállvány előnye, hogy 
az egyes elemek szerszámok nélkül, 
a támasz szelvények egymásra helye-
zésével gyorsan össze kapcsolhatók. 
Fentieken kívül a rendszer további 
előnyei közé sorolandó, hogy a speci-
ális kialakítású HDA csavaros talpnak 
köszönhetően azok leengedése egy 
akkus csavarhúzóval is könnyedén 
elvégezhető, akár 20 t terhelés  
mellett is.

Generálkivitelező
KÉSZ Építő Zrt.
Előregyártott 
szerkezetépítő  
alvállalkozó
DVB Délmagyarországi 
Vasbetonipari Kft.

Acél (piros színű) támaszelemekkel megerősí-
tett alumínium (fehér színű) HD 200 támasz-
elem tornyok.
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Közel egy éven át zajló szerkezetépítés
PERI rendszerekkel

Korszerű, minden igényt kielégítő be vá - 
sárló-  és szórakoztató központ nyílik a 
Kőbánya -Kispest metró végállomásánál 
– a KÖKI Terminál. A beruházás kereté-
ben a közlekedési fejlesztések mellett 
egy háromszintes multifunkcioná lis  

KÖKI Terminál Bevásárló- és Szórakoztató Központ, Budapest

A SKYDECK támasztakarékos gerendázata 
nagyobb időmegtakarítást és több szabad teret 
eredményez, ejtőfejes rendszere révén pedig 
gyorsabb a kizsaluzás.

Monolit főtartók MULTIFLEX födémzsaluzata,  
MULTIPROP MP 625 födémtámaszokkal alá- 
támasztva. A födémtámasz szárankénti teher- 
bírása 90 kN-ig terjed.

Az íves vasbeton gerenda oldalfalának zsaluzá-
sa RUNDFLEX elemekkel. A gerenda fenékzsa-
lujának alátámasztása MULTIFLEX zsaluzattal.

szórakoztató egységek is. Kialakításra  
kerül továbbá egy kerékpárút, egy 
4.000 m2 -es rendezett közpark és par-
kosított zöld tetőkert is. A létesítmény 
saját parkolóháza mellett egy összesen 
több mint 500 férőhelyes P+R parkoló 

bevásárlóközpont épül, melyben 
50.000 m2 -en több mint 200 üzlet kap 
helyet, többek között barkácsáruház, 
7.000 m² iroda, szolgáltató központ 
ügyfélszolgálatokkal, postahivatallal, 
valamint éttermek, kávézók és egyéb 
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Generálkivitelező
STRABAG Zrt.
Szerkezetépítő alvállalkozó
STRABAG-MML Kft. HP Direkció

Illinger András, főépítésvezető 
és Grőb Attila, főépítésvezető:
„A PERI korrekt és megbízható part-
ner a szerkezetépítésben. Egyértelmű 
tervei megkönnyítik a kivitelezést.  
A MULTIPROP rendszer ismét bebizo-
nyította terhelhetőségét. A PERI UP 
Rosett egy könnyen szerelhető, biz-
tonságos állványzat, jól kialakítható 
munkaszintekkel.“

A PERI UP Rosett 50 cm- es csomópont raszteré - 
vel optimális igazíthatóságot biztosít mind magas- 
ságban, mind szélességben és mélységben is.

PERI UP: önzáró rendszerű „Gravity Lock” ék:  
a heveder szerelésénél az ék saját súlyánál 
fogva a rozetta nyílásába esik, és rögzül.

is szolgálja majd a gépkocsival érkezők 
kényelmét. 

A projekt szerkezetépítője, a STRABAG-
MML Kft., a monolit szerkezetek épí té - 
sében a PERI széleskörű megoldásait  
választotta. A majd egy éven át zajló  
szerkezetépítés során a felmenő szer-
kezetekhez közel 70.000 m3 betont 
használtak fel. 25.000 m2 -nyi monolit 
födém készült az ejtőfejes rendszerű   
SKYDECK alumínium födémzsalu hasz-
nálatával. Az előregyártott fióktartókat 
és födémpaneleket tartó monolit főtar-
tók VARIO GT 24 pillérzsaluval készült 
pillérekre ültek rá. 

A főtartók MULTIFLEX födémzsalu  
rendszerrel készültek, melyek alátá-
masz tása nagy teherbírású alumínium 
MULTIPROP födémtámaszokkal történt. 
A szerkezetépítés során csupán MP 625 
támaszból közel 10.000 db -ot használ-

tak fel. A fő tartók zsaluzásához továbbá 
projektre szabott PERI födémasztalokat 
is alkalmaztak, melyeket PEP támaszok-
kal támasztottak alá. 

A falak építéséhez összesen 6.600 m2 
TRIO és közel 1.400 m2 DOMINO keret-
vázas falzsaluzatot mozgattak meg a 
kivitelezők. 

A C1 épület 17,60 m belső átmérőjű 
íves átriumának 1,20 m magas attika 
fala RUNDFLEX és TRIO zsaluzatok 
kombinációjával készült. Az átrium 
MULTIFLEX födémzsaluját egy 21,00 m 
magas, közel 18,00 m átmérőjű körbe 
foglalható PERI UP Rosett tárcsa-
egységekből összeállított állványzat 
támasztotta alá. Az egyes tárcsákat  
UH hevederekkel rögzítették egymás-
hoz. Tárcsairányban a nagyobb merev-
séget biztosító UBS csomópontba futó 
merevítő átlókat, míg az arra merőleges 

irányban a gazdaságosabb UBL átlós 
merevítőket alkalmazták.  

Az UH vízszintes hevederek nagy méret-
választéka lehetővé tette, hogy a  
PERI UP Rosett szárak teherbírását gaz-
daságosan hozzá lehessen igazítani  
a födém alatt pókhá lószerűen futó 
gerendák miatt megnövekedett beton-
teherhez. 
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13,50 m magas MULTIPROP teherviselő torony
Nagy terhek biztonságos felvétele

A pécsi EKF program egyik projektje-
ként épült az a több mint 13.000 m2 -es 
regionális könyvtár és tudásközpont, 
melybe három városi könyvtárt, vala-
mint a PTE Központi Könyvtárát és  
az egyetem jogi és közgazdasági  
szakkönyvtárait költöztetik össze.  
A Gropius Zrt. generálkivitelezé sében 
határidőre elkészült ötemeletes létesít-
mény első három emeletén olvasóterek, 
a negyedik emeleten zenei könyvtár  
várja a látogatókat. Az épületben két, 
200 fős előadóterem is helyet kapott.  
A tudásközpont funkciót több internetes 
munkaállomás és egyetemi kutatóköz-
pont erősíti. A legfelső szinti tetőkert-
hez kapcsolódik a játszószoba és a 
gyerekkönyvtár. A közösségi funkciókat 
fogadótér-fórum, könyvesbolt, kiállítótér 
és kávézó látják el. Az épület eszmei 
központja a földszintről nyíló, úgyneve-
zett „kaptár”. Az új integrált könyvtár 
2010. október végétől várja olvasókö-
zönségét. 

A monolit szerkezetű épület falai a jól 
bevált TRIO keretvázas falzsalu segítsé-
gével készültek. A födémek építéséhez 
MULTIFLEX födémzsalut alkalmaztak, 
ez szintenként közel 2.000 m2 -nyi födém 
zsaluzását jelentette. A födémzsalut 
MULTIPROP, illetve PEP támaszokkal 
támasztották alá. 

A főbejárat oldalán lévő üveges homlok-
zat feletti zárófödém MULTIFLEX  
zsaluzatának alátámasztását a nagy ter-
hek biztonságos levezetése érdekében 
13,50 m magas MULTIPROP teher-
viselő tornyokkal oldották meg, melyek 
MRK kereteit az egyes szintek födémeit 
alátámasztó MULTIPROP tornyok MRK 
kereteivel kapcsolták össze.

Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, Pécs

A „kaptár” körüli íves galériás födémet PEP és 
MULTIPROP támaszokkal támasztották alá.

A negyedik szint falainak és födémeinek  
zsaluzása.

A tudásközpont látképe.

Laczkó Gyula, építésvezető:
„Sokszor dolgoztam már a PERI meg-
bízható rendszereivel. A MULTIPROP 
rendszer ismét bebizonyította nagy  
teherbírását. A zsalutervezés, anyag-
rendelés, kiszállítás gyorsan, ponto-
san zajlott.“

Generálkivitelező-
Fővállalkozó
GROPIUS Zrt.
Szerkezetépítő 
alvállalkozó
GEDI Szerkezetépítő Kft.
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Íves VARIOKIT elemek
Magasépítésben is sikeres alkalmazás

Hídemelés HD 200 nehézállvány segítségével
Csekély önsúly, nagy teherbírás

Az Újpesten épülő hétemeletes, 
3.430 m2 bruttó épített területű Autó-
klub Székház meghatározó építészeti 
eleme a felszínből felemelkedő, majd 
visszahajló, közel 34,00 m magas  
vasbeton homlokzati fal.

A felújítás során idén márciusban meg - 
 emelték és magasabbra helyezték a  
Margit-hidat. Az új pályalemezek beépí- 
tésével a pályaszint 20 cm -rel maga-
sabbra került, emiatt a pesti felső rakpart  
feletti parti híd szerkezetét is meg kellett 
emelni. Így már a nagyobb gépjárművek 
sem akadnak el a híd alatt. A kivitelező a 
híd emelése során a PERI alumíniumból 
készült HD 200 nehézállvány rendszerét 
alkalmaz ta. Az egyenként 200 kN teher-
bírású, négy darabból álló HD toronycso-

Magyar Autóklub Új Székház, Budapest

Margit-híd felújítás, Budapest

Az új Autóklub Székház 3D- s látványképe.
(Lukács és Vikár Építészstúdió Kft.)

Az íves fal alját MULTIPROP tornyokra állított 
VARIOKIT elemek adták.

Az íves fal kizsaluzás utáni visszatámasztása 
SLS menetes támaszokkal.

Szántó Ádám, főművezető:
„A PERI mérnökeinek rugalmassága 
és szakmai kompetenciája a zsalu-
tervek elkészítésében és a helyszíni 
tervezői művezetés során is megmu-
tatkozott.“

Generálkivitelező
Újlaki Építő Kft.
Szerkezetépítő alvállalkozó
P.A.M. Invest 2000 Kft.

Generálkivitelező
KÖZGÉP Zrt.
Szerkezetépítő alvállalkozó
STRABAG-MML Kft. JC Direkció

portra 600 kN terhelés jutott. A tárcsává 
összemerevített nehézállványzatra 
kerültek azok az emelősajtók, melyek 
egyszerre emelték a hidat. Az alumíni-
um támaszelemek csekély önsúlya és 
könnyű kezelhetősége gyors szerelést 
tett lehetővé, így azok rugalmasan 
alkalmaz hatóak voltak. Az összekapcsol-
ható főtartók nagy szakítószilárdságú 
összeköttetést tettek lehetővé, így  
a rendszer alkalmazása különösen biz-
tonságosnak bizonyult.
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PERI hídépítési megoldások
Gyors, gazdaságos, biztonságos

A TÓPARK Közép-Európa egyik legna-
gyobb ingatlanfejlesztése, mely Budapest  
nyugati kapujában, az M1, M7 és M0 
autópályák találkozásánál, összesen 
180 hektáron épül. A 2020- ra elkészülő 
komplex városközpont területén modern 
irodaházakat, lakásokat, sport- és rekre-
ációs komplexumot, bevásárló- és 
szórakoztató központot, Európa leghosz-
szabb fedett sétálóutcáját, expo kiállítási 
területet, oktatási és rendezvényköz-
pontot valósítanak meg, illetve a Budai 
Intermodális Központ (BIK) is itt épül 
meg. A városközponthoz kapcsolódóan 
épül az első közvetlen autópálya csomó-
pont is, amely az M1 autópályáról vezeti 
a forgalmat a TÓPARK területére. 

Tópark városközpont, M1 autópálya csomópont, Budapest

A B5 és B6 felüljárók alatti építési forgalom 
miatti kiváltás.

A támaszokat a kiváltás környékén a nagyobb terhelés miatt besűrítették, és az egymás melletti 
tornyokat MRK kerettel kötötték össze, mintegy tárcsaként működtetve azokat.

Tunyogi Nándor, építésvezető:
„A MULTIPROP rendszer gyorsan  
szerelhető, könnyen kezelhető, a 
munkálatokkal látványosan tudtunk 
haladni, a PERI tervei összhangban 
voltak a kivitelezendő feladattal.  
A PERI termékeinek, szolgáltatásai-
nak ár-érték aránya nagyon jó,  
a kollégák rugalmas hozzáállása,  
gyors problémamegoldása segítette 
a kivitelezést.“

Generálkivitelező
PORR Építési Kft.
Szerkezetépítő alvállalkozó
PORR Építési Kft.

A csomópont vasbeton műtárgyainak 
építése során a kivitelező PERI rend-
szereket alkalmazott. A B6 felüljáróhoz 
és a B3 felhajtó rámpához csatlakozó 
támfalakat keretvázas TRIO falzsaluzat 
segítségével készítették. A B6 „O” ági 
és a B5 „M” ági felüljárók, valamint a 
B3 „M” ági felvezető rámpa és vas-
beton híd szerkezetépítése különböző 
megoldásokkal történt. 

A 89,00 m hosszú B6 jelű felüljáró 
VARIO SRU hevederes főtartós, GT 24 
fióktartós födémrendszere MULTIPROP 
támaszokkal lett alátámasztva. A VARIO 
hevederes megoldásra a felüljáró ferde 
geometriája miatt volt szükség, ahol a 

csuklós hevedercsatlakozókat tetsző-
leges szögben lehetett a MULTIPROP 
támaszokhoz rögzíteni.  

A 65,00 m hosszú B5 jelű „M” ági felül-
járó és a 157,00 m hosszú B3 jelű „M” 
ági felvezető rámpa pályalemezeit dupla 
GT 24 főtartókkal és GT 24 fióktartókkal 
támasztották alá, szintén MULTIPROP 
támaszok segítségével. 

A B5 és B6 felüljárók alatti építési forga-
lom kiváltására MULTIPROP támaszokra 
ültetett, PERI által biztosított HEB 400 
acélszelvényeket alkalmaztak. 
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A B6 felüljáró VARIO SRU hevederes főtartós, 
GT 24 fióktartós födémrendszere.

A vasbeton műtárgyakon kívül egy, az 
M1 autópálya felett átívelő szekrény-
tartós, monolit vasbeton pályalemezzel 
együttdolgozó acél gerendahíd is meg-
építésre került. A 87,00 m hosszú, B4 
jelű, „M” ági hídhoz mindkét oldalról  a 
már előbb említett vasbeton műtárgyak 
csatlakoznak. A híd pályalemezének és  
kétoldali konzoljának alátámasztását
VARIOKIT rendszer segítségével végez-
ték, melyet a híd acél felszerke zetébe 
hegesztett zsaluzófülekhez kapcsoltak 
hozzá. A VARIOKIT alkalmazása lehe-

tővé tette a hídon végzett munkálatok 
során a pályalemez alatti forgalom zavar-
talan működését. A VARIOKIT rendszer 
sokoldalúságát és gazdaságosságát 
bizonyítja, hogy a hídszegély kivitelezé-
se is ugyanarról a konzolról történhetett, 
melyről a pályalemez szerelése is zajlott. 

A hídszegély zsaluzásához a meglévő 
konzolvéget az SLS támaszok beállí-
tásával lejjebb engedték, így nem volt 
szükség külön lehorgonyzásokra és 
hídszegély zsaluzatra.
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VARIOKIT elemkészlet
Ideális megoldás a hídépítésben

Az R1 gyorsforgalmi út Nyitra 
– Garamnémeti – Beszterce- 
bánya északi elkerülő ág meg - 
építése során egy új, kétszer 
kétsávos pályát hoznak létre. 
A szakasz hossza 52 km.  
A gyártópad zsaluzat építési 
munkáinak megvalósításá- 
ban az A- Híd Építő Zrt. a 
PERI VARIOKIT megoldását 
vá lasztotta. 

A gyártópad szélessége 
14,70 m, hossza 24,00 m. 
A két hídpálya építése során 

R1 gyorsforgalmi út, N 209, DC1 híd, Nyitra, Szlovákia

A 800 m hosszú tolt hídszakasz 
bal és jobb pályája, valamint azok 
külső zsaluzata.

Kovács Emil, főmérnök:
„A VARIOKIT rendszerrel 
jó tapasztalataink van-
nak, gyorsan szerelhető, 
gazdaságos. Elégedettek 
vagyunk a PERI mérnöki 
szolgáltatásaival is.“

Generálkivitelező
A-Híd Építő Zrt.
Szerkezetépítő alvállalkozó
A-Híd Építő Zrt.

pályánként 40 zöm készül,  
heti betonozási ciklusokban. 
A projektnél alkalmazott 
VARIOKIT elemkészlet bérel-
hető, szabványos rendszer-
elemekből áll össze: GT 24 
fatartós VARIO táblákból, 
SRU  acélhevederekből,  
SLS menetes támaszokból 
és UK kuplungokból. 

A VARIOKIT rendszer kevés 
elemből összeállítható, nem 
robusztus. A külső és belső 
zsaluzat VARIO tábláinak 

előszerelése a PERI telephe-
lyén történt. Ez a gyártópad 
helyszíni szerelési idejét je-
lentősen csökkentette, mely 
igen gyors és gazdaságos 
kivitelezést tett lehetővé.  
A pályalemez belső zsaluza-
tát szabványos MULTIFLEX 
rendszer alkotta. 

A PERI szabványelemek 
sokoldalú ságának köszönhe-
tően a projekt során egyedi 
elemek le gyártására nem  
volt szükség.  
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Egy egységként daruzható ST 100 máglyatámasz 
Teherhordás vízszintesen

Egyoldali zsaluzás VARIO falzsaluzatra szerelt
SB támbak rendszerrel

A Gellért téri metróállomás lejtaknájának 
zsaluzása során az építők az alaplemez  
30%-os ferdesége miatt ST 100 máglya - 
támasszal támasztották szembe az 
egyoldali falakat, melyeket DOMINO 
falzsaluval zsaluztak.  

A kihúzó műtárgy egyoldali bélésfalainak  
zsaluzásához a kivitelező pumpacsatla- 
kozóval felszerelt VARIO fatartós fal-
zsaluzatot, és arra szerelt SB A- B -C 
támbak rendszert használt. A közel 
250,00 m hosszú, felül 6,00 m, alul 
6,50 m magas műtárgy zsaluzását 
10,00 m  - 12,00 m hosszú betonozási 
szakaszokban végezték. A Bethlen 
Gábor úti aluljáró rész függesztett falá-
nak fenékzsaluzata és munkaszintje 
MULTIFLEX dupla GT 24 főtartós és
GT 24 kereszttartós, fatartós födém- 
zsaluval és MULTIPROP tornyokkal 
került alá támasztásra.

Metró 4, Gellért tér, Budapest

Metró 4, Keleti pályaudvar, Budapest

Jakus Mihály, művezető:
„A PERI mind a tervezés, mind a ki-
vitelezés során az elvárt színvonalon 
teljesített. Az ST tornyok szerelése 
egyszerű, és nagyon jól daruzható.“

Zugi Rácz István, építésvezető
és Kiss Péter, építésvezető:
„A sínes-görgős VARIO SB rendszer 
meggyorsította az egyoldali falak 
zsaluzását. A zsaluzat könnyen kezel-
hető, gyorsan áthelyezhető volt.“

Generálkivitelező
BPV-METRO 4 NeKe Építési Kkt.
Szerkezetépítő alvállalkozó
BPV-METRO 4 NeKe Építési Kkt.

Generálkivitelező
Swietelsky 
Magyarország Kft.
Szerkezetépítő 
alvállalkozó
Swietelsky 
Magyarország Kft.

A 8,50 m -es ST 100 tornyokat előszerel -
ten, egyben daruz ták a közel 20,00 m 
mély munkagödörbe, ahol azok a 
szoká sostól eltérően, nem függőleges, 
hanem vízszintes irányban kerültek 
elhelyezésre.

15
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A PERI a Magyar Építész  
Kamara és a Magyar Mérnöki 
Kamara által akkreditált sze-
mináriumokat szervez jelen-
legi és potenciális partnerei-

PERI Kézikönyv 2011
Kézikönyvünkben bemutatjuk jól bevált és
új termékeinket, rendszerberendezéseinket.  
A könyv ezek sikeres alkalmazásait mutatja be, 
számos referenciaprojekt ismertetésével, 
világszerte.

Rendelje meg kézikönyvét díjmentesen:
www.peri.hu/kapcsolat

nek. A képzés olyan szakmai 
ismereteket nyújt, melyeket 
az építkezésen a gyakorlatba 
is át lehet ültetni. A PERI 
szemináriumai egyaránt nagy 

népszerűségnek örvendenek 
úgy a tervezők, előkészítők, 
építésvezetők, mint a műve-
zetők, építkezésen dolgozó 
szakemberek körében.

Kérje tájékoztatónkat, és 
jelentkezzen 2011-es évi akk-
reditált szemináriumainkra!

www.peri.hu/aktualitasok

PERI akkreditált szemináriumok
Szakértelemmel a sikeres kivitelezésért
MÉK, MMK által akkreditált szemináriumok, 2011

A kiadvány képanyaga egy-egy építkezés 
pillanatfelvételeiből állt össze. A biztonsági  
vagy átkötési részleteket ezért nem lehet  
fenntartások nélkül végérvényesnek tekinteni.

© Copyright by PERI GmbH

PERI Kft.
1181 Budapest, Zádor u. 4.
1680 Budapest, Pf. 104.
Tel.: +36 (06)1.296-09-60
Fax: +36 (06)1.296-09-50
info@peri.hu
www.peri.hu
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