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A PEST MEGYE! TANÁCS GYÓGYSZERTÁRI KÖZPONTJÁNAK
ÚJ SZÉKHÁZA ÉS GYÓGYSZERRAKTÁRA
DR. KEMPLER KURT

Befejezés előtt áll a Pest megyei Tanács Gyógyszertári Központjának új székháza és gyógyszerraktára Minthogy megépülése után ez a létesítmény tekinthető 11azánk ezidőszerinti legkorszerűbb gyóg:yszeiraktárának, építésének és berendezésé11ek részletes ismertetésére a különböző
szakemberek bizonyára számot ta.rta11a.k.
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Mint :ismeretes, a gyógyszertárak 1950. július
28-án törté11t általános álla111osítása után jó ideig
a Budapesti Gyógyáruértékesítő Vállalat látta el
az egyes gyógyszertárak gyógyszerutánpótlását,
részben budapesti, részben kevésszámú vidéki
fiókja útján 1951-ben a Népgazdasági Tanács
315/1951 N T számú határozatával elrendelte
n1enn3risógi adatai n1iatt a berul1ázási IJiogran1
a gyógyárunag~ykereskedele1n decentralizálását)
n1ódosítására, bővítésére 1954. dece111berében
annak érdekében, hog·y rnii1den n1egyének, rnint
újabb előterjesztés készült, amelyet az egészségönálló közigazgatási egységnek egyben önálló
ügyi n1iniszter elfogadott, és a hasznos alapterület
decentralizált gyógyszerellátó bázisa is legyen.
1negtervezését a köv-etkező 111egoszlásba11 engeE határozat alapján került sor a többi megyéhez
délyezte :
hasonlóa11 a pestn1eg:yei gyóg:yszerraktár felállíI~aktá1i alapterület
20GO m~ = 68, i 0 „0
tására is Az N T. határozat alapján ug3ran inár
Labo1a.tó1iun1ok
300 m 3 = 9,2~(i
1951 végéig n1og kellett volna történnie agyógyszerI1odák, raktári üzemeltetési
raktár felállításának, de nem találtunk Nagybudahelyiségek és egyéb
926 n1 2 = 28,1° 0
pest területén oJ,yan épületet, a111e]y - a'Z akkor
Összesen : 328G n1 2 hasznos alaprendelkezésre álló anyagi eszközökkel -;-- a célnak
te1 ület
rnegfolclően átépíthető lett volna. Igy történt
Előírta továbbá, hogy az egész hasznos ahpazután, hog:y az egy évi késéssel: 1952. decen1beréterülethez viszonyítva a hasznos rakterület 111iniben létesített gyóg:y-szerraktár is nsak szükség111álisan 62,.5 ~~ legyen
n1egoldás volt) 111ert kevés hel,yiséggel és ennek
következtében elégtelen rakterülettel rendelkezett.
A raktár tá volesett a Központ irodáitól és még a Te1 Dezés
A jóváhagyott beruházási p1ogram birtokában
raktárral összefüggő irodák is csa.k az utcán át
,o]tak megközelíthetők A későbbiek folyamán elkészítettük a létesít1né1T\' részletes tervezési,
bebizonyoRodott, hogy a szükségn1egoldásként építési programját Ebben ; legaprólékosabb mó:
létesített gvógyszerraktár további hátrányokkal don rneghatározás1a került az új létesítrné11nyel
is já1t. Igy teljesen hiányzott a terjeszkedési lehe- kapcsolatos niinden funkcionális igén:y) íg)r többek
között a raktárhelyiségek cikkcsoportok szerinti
tőség, és ennek következtében nem létesülbetett
inegyei gyógyszer-,;-izsg'áló labo1atóriun1 se1n, a,z · n1egos;-;lása, a 1aktá1helyiségek és la.bo1atóriumok)
n1ostanáig a Fő, árosi Tanács Gyóg~rszertári l(öz- valan1int az irodák n1érete, kapcsolódása, niegpontjának laboratóriu1nával közös Nen1 volt világítása) kívánt fiítési hő1nérséklete, berendemegoldható a későbbi szükségletként jelentkezlí zése, stb
A tervezési - építési i}rogrammal sze1nben a
galenusi laborató1iun1 felállítása se1n
,Jelentős 111értékben nőtt a
raktárkapacitás valóságos igény az azóta eltelt félé,tized alatt
szükséglete is, an1it az évenként folyan1atosa11 lényegében r1en1 \'áltozott, an1i azt jelenti, 11ogy a
pTogran1 elkészítése alapos és körültekintő i11unka
en1clkedő gyóg,yszerfürgahni tény számok is bizo1ryítanak
volt
}J progran1 birtokában az É:\I Ipari és J\Iezőgaz
Fenti n1eggondoláHok alapján az Egészségüg:yi
;\íinisztérin1n 1nár 1953 decen1berébe11 inegállapí- dasági Épülettenező Váfülat (Iparterv) kapott
totta, hogy a pestmegyei gyógyszerforgalom lebo- megbízást az úgy1wcezett tervfeladat elkészítényolításához a szükség111egoldásként létesített sére.
gyóg:yszerraktár elégtelen. Ezt követőe11 J 954--be11
Időközben megtörtént a létesítmény helykijelöjóváhagyták az új gyóg:ysze11;aktár be1 uházását Jése. A helykijelölési határozat alapján a XlV
cl1c.ndolő beruházási progran1ot
:\. gJ·óg-ysze1- kerületi lTzsól~i l1tca 3G/a szá,111ú telket szemelték
foi:ga.Ion1 tö1·etJenül és folyan1a.tosan felfelé ívelő ki illetékesek az építkezés helyéül.
~~-----~·---\-····---------
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Az elkészült tervfoladat már részletesen kidolgozva tartalmazta a létesít1nény elre11dezését, építési,
tecl1nológiai és berendezési megoldásait
A minisztériun1 a te1 vfCladat jóváhag~yása alkalmával több észrevételt támasztott.
Ezek figyelembevételéve l került sor a részletes
műszaki kiviteli tervek elkészítésére. Az épület
tervezője az Iparterven belül az Ybl díjas R á ez
György csoportjában működő Csabáné J u·
h ász Sára (építész) és Thoma Levente (statikus).
Kivitelezés
Az elkészített műsz_aki terv;ek alapján a kivitelezésre a 22 számú Allami Epítőipari Vállalattal
kötöttünk szerződést Kivitelező a munkálatokat
1956. áprilisában kezdte meg 1956 októberéig 1. ábrrr .Az épülő székház az üzenii: épület felől tekintt:e
kb. 1 millió forintot épített be. Az ellenforradalom
Üzeini épület
·i szintes, teljesen elő1cgyá1 tott
alatt az épület mintegy 40 OOO Ft-os kárt szenve- \ b 2 szerkezetű
épület
dett. - 1957 .év elején nem volt pénzügyi fedezet
_,ilapozás
falak alatt beton sávalapok, pillérek
az építkezés folytatására. Így állag megóvási mun- alatt so1ito1 a.lapok, az előregyártott oszlopok részél'e
kálatok folytak. melyeknek során a féligkész vasalt keh-hekkel
FelnienJszokezetek. clőregJártott nag;i T és L
épület tető alá került l 958 évben azután alakú
vb. elemekből összeállitott, ke1·esztirányú fő
teljes erővel folytatódott a munka. Az épület állások Az elemek kapcsolata csuklós Az épület
lényegében el is készült, amint azt az 1958. októ- egyik szélső traktusa tégla fehnenősze1]u:zete, ehhez
támaszkodik, feláUitáskor az clő18gyá1tott váza.s szer.
berében készült fénykép (1 ábra) is mutatja
Hát1an1aradtak azonban a szerelési 111unkálatok, kezet
hely színen elő1egyá1 tott \· b panellek
ahol jelentős lemaradás mutatkozott. Különös A. l!'ödé1nek
szélső traktusban gyári clői:_egyá1tott gerendák
nehézséget okozott a központi fűtést biztosító között B GO jelű E:!lemok .Az E\1JT felett monolit
kazánok, a. klín1a berendezés, a Galenusi labo1a- \as beton födém készült
Lépcsők
monolit vasbeton sze1kczetűtk
tó1iu1n gépi berendezéseinek 1negsze1zése, illetőleg
'1_ etősze1 h ezet
lapostetö készül
felszerelése. R·en1éljük azonba.n, hogy a n1ár l1asz3. Égvényes anyagta.fctá1 f!l;}--SZintE-;s, t.églafftlas épü"
nálatba vett irodák és raktárak után a laborató- let, mély pillér alapozással, elöreg~ á1 tott go1-endáklzal,
hu11árnpalával
1iun1okat is rövidesen üzen1eltetni tudjuk
1

(-Jépészeti ada,tok .
3 db :,r. C \7 \IJll 8 típusú
9G m 2 összfűtőfelületű kazán látja, el i\:l9 OOO ka1 ó
hőigénynek rncgfel0löen.
Vizir1ény nyá1on : 34- 3GO 1 nap
télen :
29 350 l/na,p
!/illa1nosene1'gia igény 130,8 k\\.
Gázi[!ény 28,40 rn:i/ó1a
4

JJI[ ííszalci

!\_ gőzszolgáltatás·t

leú ás

1

_A_z elkészített ter\,-ek szerint az épület háron1
rész bői áll, úgymint :

--------;8~~i~~tt--j-légköbméte1 ,
--J_

1 ~!orlaé1rület
2 t;ze1ni-épülct
3 Ervt~n)'es anyagiaktár

-------

Összt::Sf;ll :

Az

első

4 5113 m'
11 Gll m'
8i m'
1(1 213

m'

Alapte1 ület
834 m2
274G 111 2
16

1112

3596 1n 2

két épületet zárt folvosó köti össze

A szerkezeti inűleüás szerint :
l J rodaépület 1 szintes, külső téglafa.las, belső \; b.
oszlopos épület, lekonl:)- olt magastetővel
.Alapozás Falak alatt kőbcton sáva.Japok 1 pillé1-ek
alatt solitc1 alapok
Fel?nenőszerkezet · tégla.falak és vb oszlopok
F'ödé-1nek
g:yá1ban előregyá!toit gerendák között
B 11 jelü födémele1nck aZ E\1 Il-ek felett. monolit
-vb szcrkezf:tE-Üt, a középfül} osók feleit 3 cn1 fel betonnal
készült téglapa.llók.
Lépc<Jők · 1nonolit \ b .. ből,
TetŐ8ze1·kezet
vb oszlopokon g;> á1 i elő1·cgJ ártott
gerendákból készült szelcrnenek, ezeken helyszínen
előregyá1 tott himbák és szélrnerevítők.
A himbák
végeüe és a szélső falak koszo1 úiia ~liskolczy--féle
vb sza1u2·erenrlák kctülnfk A lekont,·oh'i.sok fából
készülnek ,
·

A létesítmény elhelyezése
_,I\_ helykijelölésckor döntó szempont rnlt, hog
0
közn1ű,,,-ekkel n1á1 ellátott területen, kiépített közfo1galn1i út közelében kerüljön sor az építkezésre.
Ugya11akko1 1101n volt eJhan:yagolható körü]111ény
az sem, hogi az épületben dolgozó több mint 100
sze111él~·{nek n1egfelelő k:özúti közlekedés álljon
rcndellZezésére
!\_ ki>álasztott telek, t.öbb mint iOOO 111 2 területű és oly módon helyezkedik el, hogy egyik oldala
az Uzsoki utcára: a 111ásik a n1ég teljesen ki r1e111
épített Laky Adolf utcára nyílik Az egész területet
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közterülettől rnegfolelő

leten is lehetővé válik naponta 100 személy részére
törté11ő főzés. A fehércsempés ko11,yhaüze1n mellett igen kedvező benyomást tesznek az étterem
világosbarna asztalai, piros műbőr bevonatú székei. A 73 négyzetméteres ebédlőben négyszemélyes

kerítéssel határoltuk el
belül az üzemi épület egyik oldala teljes
hosszában gépjárművel jól megközelíthető. A szabadon álló beépítés levegős környezetet biztosít és
a terület be De1n épített részé11ek parkosítását is
]ehetővé tette
Az üzemi épület tájolás szempontjából jó elhelyezést nyert. (Lásd a 2 ábrát). Az irodaépület
az Uzsoki utcai f':ro11tra néz, iníg az üzemi épület
mindkét oldalán belső területre nyílik A váz-

A telken

5854
7,40

1232
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asztaloknál -két külön csoportban - valamennyi
dolgozó kényelmesen ebédelhet. A terem emellett
alkalmas arra, hogy ott - pl. gyógyszertárvezetői
értekezlet alkalmával - 100-120 személy elhelyezhető legyen.
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S áb1 a. Az üzemépület földszintjének alapraj'za.

rajzon sötétebben jelölt tereprész burkolattal,
(zömében aszfalttal) fedett, a többi rész parkosítva v-an Ily inódon az üzen1i épület nyugati oldalán hely jutott a gépjárművek számára a fordulást
elősegítő benyúlásra, a1ni különben nem elsőre11dű
fontosság, mert a Laky Adolf utca felé is ki lehet
hajtani.
A föbejárat előtt J\I i k u s Sándor Kossuthdíjas szobrászn1ű·vész ,:f{ígyós 1iő" című alkotása
kerül elhelyezésre. Jelenleg ez a szobor a Szovjetunióban van, ahov-á kiállítás céljából h:ölcsönadtuk
A létesítnié1iy 1 észletes is1nu tetése
.A létesítn1ény részletes isn1ertetését a földszinten kezdjük e]) az alaprajz segítségével.
Irodaépület. Az utcai bejárat tágas, fémből készült szélfogón keresztül az előcsarnokba (04) vezet
Az előcsarnok reprezentatív kivitelével, inárványoszlopá\al, padlóburkolatával méltóképpen hangsúlyozza a létesítmény feladatát. Az előcsarnok
ban került elhelyezésre a blokkoló-óra, valamint
a hirdetmények elhelyezésére szolgáló falitábla
Az előcsarnokkal szomszédos a portásfülke (06),
ahonnét a szolgálatot telkjesítő portás egyaránt
figjrelen1n1el kísérheti az el6csar11okon keresztül
lebonyolódó személyforgalmat, és az épület mellett
behajtó jármüvek forgalmát is. Az előcsarnokból
n}íló belépő (Oi) helviségéből jutunk be a kettős
motozóba (08), ahol az épületet elhagyó személyek
1notozása történik n1eg
Az előcsarnok másik oldalán heh ezkedik el az
étte1 eni (03) és a /;onyhaüzem Utóbbi több helyiségből á!L ezek: áruátvétel (013), kamra (014)
és (015), előkészítéí (016) és a tulajdonképpeni
konyha (01) A konyhaüzem felszerelése nagy111é1etü Rütőkből, főzőzsán1ol,yokhól, hu1gonyahán1ozógépbDl, stb áll, íg.r a viszo11ylag szűk te1ü-

Ug:ya11csak az előcsarnok:ból n:yílik az emeleti
mely az irodákhoz ".,.ezet
Üzemi épület. Az előcsarnok kiszögelésének folytatása az a fedett, oldalt teljesen üvegezett-falú
átjá1ó-folyosó (017 ), amely összeköti az irodaépületet
az üzemi épülettel A két épület, valamint a folyosó
által a kerítésig bezárt, mintegy 200 négyze!;1néteres belső ud-var. üde pázsitjá\-.,.al, virágaival,
két színes padjával nyáron kedvelt pihenő helye
az ebédidőt töltő dolgozóknak.
Az átjáró fül:yosó az üzemi épület lépcsőházára
nyílik A lépcsőházból folyosón (018) jutunk az
ún szociális helyiség csoportba. E helyiségek a dolgozók higiéniáját szolgálják Ennek megfelelően
nen1enké11t külön öltöző, mosdó, 'l\.T, e ' és zuha11} ozó helyiségek állnak a dolgozók rendelkezésére
Az épületben állandó rnelegvízszolgáltatás van
A másik folyosó (019) vezet a raktári irodákba
Ezek közül a (020) jelzésíí a számlázó, a (021) jelzésű a raktátvezető itodúja, 111íg a (022) jolzés-(í a.
szá1111aJcigépelő l\findháro1n irodahel:yiség eg:y1náslépcsőfeljáró,

4. áb1 a . .Az úodaépület jöldszintjének alaptajza.
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tól, valan1int a hozzá csátlakozó helyisége~től
(központi áruát-vétel és expedició) átlátszó üvegfallal va.n elválasztva., an1i a raktár vezetője szán1ára lehetővé teszi az i1á11yítása alá ta.rtozó_ dolgozók munkájának fokozottabb figyelemmel kísé·
rését.
Az alaprajzon „átvétel" és nexpedíció" elnevezéssel megjelölt (023) és (026) jelű két hatalmas
helyiség a raktár munkájának két bázisa. Ezek
alapterülete összesen több mint 230 négyzetméter
l\finden beérkező szállitrnán:y átvétele, és 111ii1den
ablak

nagyméretű ablakai kiváló n1egvilágítást biztosítanak l'adozatuk aszfalt Ez a - raktárépítésben
tudomásunk szerint először 11asznált - pa.dlóburkolás az eddigiekben igen bevált, mert jól mosható,
tisztítható, ugyanakkor nem rideg, és nen1 hideg.
A ridegség a törési károkat jelentős mértékben
e1neH, a hideg padló pedig maga után vo11j a az esztétikailag és balesetvédelmi szempontból is kifogásolható fadobogók használatát. Az aszfaltpadozat
n1indeze11 11átrányok:at kiküszöböli, ugyanekkor
viszonylag olcsó megoldásnak is tekinthető Ezzel

ablak
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5/b ábra

%
S/e ábra,
.J/a áb1ll
áb·ia Raktá1i polcok hosszúságának befolyása a hely kiha8ználásá1a

szá1lít1nán,·y kiadása ezekben a helyiségekben tö1 ténik. 1tt fü]yjk czenkí\"lil a. külön csomagolóval nen1 rendelkező osztál:yokJól k.ik:erült áruféleségeknek a cson1agolása is E két hel:yiséget szétnyitható í·asajtó választja el egy111ástól. Ez lohct[),,é teszi a hel}iségek eg.) n1ástól való elkülönítését; a111i különösen akkor bír jelentőséggel, 11a a
raktárba egJidcjűleg ki- és beszállítás is történik
_·-\_ központi expediciós és árnát\·evő helyiségek
az udvar felé rán1pa.szerlien ,;-égzűdnek .._;\ 1án1pa
111agassága körülbelül n1egegyezik a.z áruszállító
tehergépjá1111üvok rakfelület.ének_ n1agasságáva-l,
a.111i lehet{)\:-é teszi, hog:; a gépjá1n1ű\·-ek1ől a.z áru~
szállító ládák \--_iszo11)lag kis fá1adsággal le-, illeE déli tájolású h_0lyiségek
tőleg Táen1elhetók

a padlóburkolattal láttuk el összes földszinti és
emeleti raktá1helyiségeinket Sajnos a pincéklie11
ezt eln1ulasztottuk
.tiz áruát,--e,;() és expedíciós 11elyiséget el"Fálasztó
'asajtó kétoldalán helyezkedik el 2 db, egyenként
500 kg teheTbfrású sze1nély-: de főleg áruszállításra rendsze1esített fel\' OHÓ.
.A függőleges irá11_yba törté11ő anyagmozgatás
norn1ális üzen1n1enet n1ellett e két felvonó segítségével történik, n1elyek közül eg}T a beérkező, eg:y
pedig a kiszállítási a kerülő gyógyszerek szállítására
szolgál. "_-\z egy111á.s 111elJett ya]ó elhelyezés segítségé"\·el biztosítottuk azt, hogJ az egyik feh--onó
üze111zava1a esetén az á1ufo1ga-Ion1 a n1ás:il;;: fcl\·011é
segítségé\.-el n1ég lebon~yolítható legyen.
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Az üzemi épület északi folén helyezkedik el a
fogyóanyag és fogyóeszköz 1aktár (029 és 030). E helyiségek alapterülete összesen több mint 150 m 2 ,
bennük 6 ikerpolc és 4 szimpla-polc mintegy 80 m,
eiryenké11t 2,50 m magasságú polchosszúságon
t~Szi lehetővé a gyógyszertárak üze1neltetéséhez
nélkülözhetetlen eszközök, anyagok és felszerelési
tárgyak raktárnzását.
A polcozat a földszint minden raktárhelyiségében, ·va.Iamint az emeleti raktárhelyiségekben is
azonos inintára készült. A raktárhelyiségek belső
1nagassága 3 n1. En11él na.gyo b b belső n1a.gasság
nen1 11asználható ki jól, kisebb beln1agasság esetén
pedig fe11náll a befülledés, szellőzetlenség, veszél,ye. E 3 in-es inagasságot általában 2,50 111 n1agasságig polcoztuk be . A polcozat szétszedhető,
állítható, és így a inaximális ·férőhely kihasz11álás
biztosítását szolgálja.
A fogyóeszköz- és anyagraktárak mellett folytatólagosan a (028) jelű kötszerraktrfr helyezkedik
el, közel 140 m 2 alapterülettel. Sajnos a rendelkezésre álló terület a kötszerek elhelyezésére túlságosan kev-és, és ennek kö,;-etkeztébe11 szükségessé
vált n1ás raktárhelyiségek kötszer tárolására történ() igénybevétele
A kötszerraktárnt a (028A) jelíí drng- és herba1aktár követi. l~nnck alapterülete 5 í m 2 - rníg a
kötszerraktárban hárorn ikerpolc és két szin1pla
polc, addig a heibarnktárban két ikerpolc, és két
szünpla polc ·van
_A_z üzen1i épület nyugati oldalán. az épület teljes
15 111-es szélességében került elhelyezésre a szárazvegyszer talctá1 }1~ raktárban 4 db, egyenként 12,.5
111 hosszú ikerpolc; és az ezt kiegészít{) Rzirnplapolcok b6ségcs raktározási felületet biztosítanak,
an1i lehetővé teszi, hogy a 111agiszt1á1is anyagokat
teljes egészében előre cso1nagoljuk; ilyenkor sc1n
kerül Ror a raktár túlzsúfoltságára
_:\ raktári inunka fejlődése kétségtelenül 111egkövoteli, hogy a magisztrális anyagokat külön letöltó, eH01nagoló r·észleg esomagolja, ainely a galelenusi laboratóriun1 keretén belül rntíködik (E
inellett 111aradnak n1ég olyan raktárrészlegek,
n1elyek a letöltést továhbJa is inaguk -v-égzik, nlint
pl a sa"'Fraktá1)
~<\. galenusi laho1ató1iurnrnal
összefügg() cso1nagoló jelentősége abba11 is rneg füg
n1utatkozni, ho?y 111ód lesz a kfszítn1ény cson1agolás el{)tti minőség-javításá1a Igy pJ a nedvszívó
sókat eldzeteHen kiszárít'i-' a, a pontos hatóanyagtartalon1 is1neretében fügják lecson1agolni és légn1cntesen lezárni, \'ttgy pl a szitálást igén-ylő
a.n.}agok a szitálógéphől közvetlenül n1érheté5k ki
stb Ezzel az eljárással jelentéken:y n1unkaerő
n1egtaka1ítás érhető el, inert a galenlisi laboratóriu1n gépi berendezései segítségé,,er lényegesen
egyszer übhen, könn;yebben 'és gyorHabban végezheti el ezeket a inunkafülvan1atokat n1int az egyes
g\ógyszertárak. -"-:\_napi kiszállítások n1unkáját is
jelcntékenJ inértékben 111eggyo1s:ítja, az, ha. a 111a.gisztrális osztál}ok n1vnkája csupá.11 az áru raktározására, és kiadására szorítkozik E kö·veteln1én:;-ek figyelen1bevételével került sor a n1integy
185 111 2 -es száraz-y·egyszer J aktár 1negter-vezésére,
n1inthog_y a kisebb tételekre eUJ1ecson1agolt an}'agok lényegesen nagyobb rakteret igényelnek
0

A száraz-vegyszer raktárban érvényesül a földszinti raktárhelyiségek közül a legteljesebb mértékben az ún . fésüs-fogas polcelhelyezési rendszer
Ennek lényegét az 5 ábrán szemléltetjük
A polcokon elhelyezésre kerülő gyógyszerféleségek kellő áttekinthetősége érdekében az állványzat
csak 60 cm inély. ~á..z áll'i-Tányza.t a11ya.ga fén1cső,
melyre műfából készült polcok kerültek. 2-2
ilyen állvány ikerállvá11yt képez, ezeknek 11át-fala
keretre kifeszített drótfona.t 2-2 ikerálhány
között azonos szélességű, 1,20 111-es „utcát" biztosítottu11k, n1el:y szabadtér a közlekedés szán1ára
elegendő.. }linden egyes utca ablakra nyílik, mely
a polcok közötti teljes szélességben a padozattól
a 1nennyezetig ér
.E leírt utcák eg_:y közös „út '-ra nyílnak, an1ely
1, iO m széles. Az út falfelőli oldalán (tehát a déli
homlokzat felé) helyezkedik el egyetlen hosszú,
a fal teljes síkjában végigvonuló kezelő-asztal,
an1el;y fölött nyílik a széles, nagyméretű a.blakso1 ozat A kezelőasztalok n1agassága csak:nen1
1 n1, ez az eddigi tapasztalatok szerint az állva
·végzendő n1unka szá111ára a legké11yelmesebb.
A központi fűtés fűtótestjci az asztallap alatt
kerültek elhel_yezésre, ezek_ szán1ára a lap 11clJ- enként pe1fOrálYa van J\ kisebb n1unkaeszközök
szán1á1a néhán3r fiók szolgál. Az északi hon1lokzatnál a fűtéítestek a földig érő ablakok előtt helyezkednek le __:\_ fütőtcstek, illetőleg a rögzítósükre
szolgáló fémkmlátok egyben az ablakok ütődés
elleni védelmét is szolgálják
A_ berendezések fent isn1e1tetett kiképzése lJiztosítja legjobban a raktárhelyiség alapterületének
111axin1ális kihasználását _._.l.._ kihasználás százalékos
értéke egyenes arán~yba11 en1elkedik a polcso1ok
hosszá-val (5 ábra), viszo11t ezzel egyideiüleg csökken a ter111észetcs n1egvilágítás értéke _:-\._ mi raktárunk esetében a 15 111-es teljes szc"lességből kli
80%-ot, pontosan 12,5 rn-t foglalnak el a polcsorok Az ablakok megfelelő méretezése következtében c11nek ellenére kedvező a teln1észetes 111egvilágítá.s, 111ég abba.n a.z esetben is, ha a besüt6
napfénJ-; elleni védele1ni:e a 1ninden ablakon
elhelyezett fehér vászon-rollökat lel1úzzák
_,:_\ „ száraz-vegy.szer
raktá1 ~-gyik északi Ra1 kán
helyezkedik el a kétkeresztes szerek tárolására
szolgáló n1éregkan11a,. inely a vonatkozó el6írásoknak 111egfelelően elősfalú ajtóval és biztonsági
'.l.ár1aJ van ellát-va
.A. raktár els6 en1eletén_eh: és alagsorának, 'i-: ala111int a 1násodik e111eleten elhelyezett ]n.horató1iu111oknak isn1e1tetéséTe a későbbiekben visszatérünk
\-t:rfasst-·r ht-s(hrcibt (len unli-inust br:.Fncligten nFut~Il
Bau dt.1 _-.\pothckcn Zent1ttlf: dcs RatEs T-Con1itat P12st
l1n St1 assc n!!cbá tHlE' ht-fir.dl'.'11 sich dic Bü1 os. in1 II oi bau
dic _\1zncilllgEl SO\\if ÜÜ: r:ralc·nisc]H-;n und ai1al;;.-tiscben
T"abo1 ato1it-,n
De1 \1 tik cl hefasst sich ausíüln lích
n1it df_T Eintt-·ilnng dEJ P11rte1Je„l{áun1e beicle1 c;e.
b~iu<k:
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