
Pongor László
EGER, VERSENYUSZODA

-  A TETŐSZERKEZET ISMERTETÉSE -

Elkészült az egri 50 m-es fedett versenyuszoda kiviteli 
tervdokumentációja. Az épületkomplexum tervezése másfél 
esztendeig tartott. Az épület 40 m fesztávolságú fa tetőszer
kezetét két dolog teszi különösen érdekessé: 1. ez a 
MAKONA keretei között eddig tervezett legnagyobb fesztá
volságú faszerkezet; 2. az újszerq fa ívrácsszerkezet kialakí
tása. (1., 2. ábra)

Az épület
Az uszoda „alépítménye” -  beleértve a medencét, az 

azt körülvevő pinceszintet és a lelátószinteket -  monolit 
vasbeton szerkezetű. Az alap 40 cm vastag vasbeton lemez, 
az épület vázszerkezetének rasztere 9,0 m. A vasbeton pillé
rek tetejéről indulnak 7,0 m-es magasságban a ragasztott fa 
főtartók, melyek keresztmetszete 16 x 85 -  155 cm, kap
csolatuk a támasznál részlegesen befogott, középen csuklós 
kialakítású. A csarnok hossza 54,0 m, két végén a szerkezet 
lekontyolt jelleggel befordul.

A tető
Makovecz Imre első skicceiben benne rejlett a végle

ges megoldás. (3. ábra) Eszerint a 40 m fesztávolságú csar
nokot 9,0 m-enként nagyméretű íves főtartók hidalják át, a
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tartók közé pedig kétirányú melléktartó-sereg alkotta rács 
feszül, melyek sugaras jelleggel törnek az ég -  a csarnok 
tengelyében végigfutó felülvilágító sáv -  felé. A szerkezet 
kialakítása alapvetően eltér a hagyományos csarnokok mér
nökié? főtartó -  melléktartó rendszerétől, de az organikus 
építészet gyakran alkalmazott sugaras -  ferde támos tető- 
szeikezeteihez képest is döntő különbségnek számít hogy a 
szerkezet térbeli erőjátéka a héjazat síkjában működik. 
Rokonságba leginkább Nervi ívrács-szerkezeteivel hozható.

A főtartók
Első feladat volt a főtartók helyes ívének meghatározá

sa. Tudvalevő, hogy az ívtartók vonalvezetése és beJső erő
játéka között szoros összefüggés van minden terhelési eset
hez található egy olyan megfelelő tartóalak, amikor a tartó
ban terhelés csak nyomóerőket okoz, hajlítást -  amiből lé
nyegesen nagyobb feszültségek keletkeznének -  nem. (Ez a 
görbe vízszintes vetületének mentén egyenletesen megoszló 
terhelés esetén másodfokú parabola, a rúdtengely mentén 
fellépő egyenletes teher esetén cosinus hyperbolicus függ
vény, ún. kötélgörbe.) A cél olyan tartóalak megválasztása 
volt, amely a fenti statikai megfontolásokon kívül eleget 
tesz annak a gyártási -  kivitelezési és egyben formai köve
telménynek is, hogy a főtartók lehetőleg egyenletes körívet 
írjanak le. A fenti szempontok egybevetése alapján alakult 
ki a két, enyhe csúcsban összetámaszkodó körívből álló, há
romcsuklós jellegű, de a pillércsatlakozásnál részlegesen 
befogott tartóalak, amely a két fenti görbét a lehető legjob
ban megközelíti (4. ábra)

A főtartók között, a csarnok dongafelületén íves mel
léktartók keresztezik egymást, ívrácsot képezve. A rács két
oldalt a főtartókra, alul-felül pedig a főtartókra fektetett ke
resztirányú peremtartókra támaszkodik, mintegy „befeszül” 
a keretbe; a melléktartókban keletkező nyomóerőknek a fő

tartóban ébredő húzás tart ellen! Az ívrács-szerkezet erőjá
téka négy oldalon megtámasztott dongahéjjal rokon; azaz a 
reá ju tó  függőleges terheket csak részben adja át a főtartók
ra, részben az alsó ill. felső kereszttartóra továbbítja. (5. 
ábra) A fentiek miatt a főtartó kedvező helyzetbe kerül: 
nem kap számottevő nyomóerőt, valamint a rá ható. hajlító- 
nyomatékot okozó függőleges teher kb. 40 %-al csökken. A 
szerkezet elemei térbeliségük folytán segítik egymást, egy
ütt dolgoznak.

A melléktartók kereszteződési pontjaiban az egyik tar
tó teljes keresztmetszettel átmegy, a másik megszakítva, 
részleges befogást biztosító kapcsolattal csatlakozik a cso
móponthoz.

A csarnok vége -  lekontyolás
A csarnok végén beforduló tetőszerkezet kialakítását 

az 5. ábra mutatja. Eszerint a lekontyolt tető középső főtar
tójának megtámasztását az épülettömegen kívül elhelyezke
dő, a gerinc végpontjára támaszkodó főtartóhoz való vissza- 
kötés biztosítja.
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