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Szerkesztőség:
Budapest, V., Visegrádi-utca 15.
Telefon: 136 05.
Kiadóhivatal:
Budapest, VIII., Baross-utca lv7.

I. ÉVFOLYAM. 1. FÜZEI

Megjelenik minden hó elsején.
Előfizetési díj egész évre 12 K.
Egyes szám ára 1 kor. 40 fül.
H ird e té si di j : 7, oldal 120 K,
egész évre terjedő hirdetések
:: után megfelelő engedmény. ::

Szerkeszti:
/
Dr. techn. ENYEDI BÉLA.

F e lü lm ú lh a t a t la n e z llá r d s á g .

A b s o lu t t é r fo g a tá lla n d ó s á g .

K ö n n y ű llt e r s u ly .

vÉDj^ey'ó* TATAI portland cement

s p e c iá lis m in ő s é g v a s 
b e to n m u n k á k , a s b e s tp a la - é s c e m e n tá ru g y á rtá s c é lja ir a .

Szilárdsága a szabványokat 3 nap múlva is már 100<7o-kal, 28 nap múlva pedig 2007o-kal múlja felül.
M a g y a r á lta lá n o s k ő s z é n b á n y a

r.-t. c e m e n to s z tá ly a , B u d ap e st, V . k é r.,

M a g a s h o m o k fe l v e v ő k ó p e s s ö g

Z o ltá n -u tc a 2.

R e n d k ív ü li b e to n s z llá r d s á g o k .

Egyedüli szaküzlet, mely műkő, cementáru és asbestpadló gyártáshoz szükséges anyagok és szerszámok
eladásával foglalkozik. — Minden anyagot magunk
vegyelemzünk éscsak alegjobbat hozzuk forgalomba.
Egyszeri próbarendelés meggyőzi - Szakkérdésekben
díjtalan felvilágosítás.

Szab. Parafakőgyár részv.-társ.
Ezelőtt: K le ln e r é s B o k m a y e r
B U D A P E S T , V ili. k é r ., S á n d o r-té r 4 .

Betonfalak, menyezetek, vastartók stb. hő és hangszigetelése, könnyű hangfogó válaszfalak készítése
stb. — Költségvetés, terv díjtalan.

M Ű K Ő IP A R I A H Y A Q É S S Z E R S Z Á M V Á L L A L A T

B udapest, VII., R ózsa-u. 8. T elefo n J ó z s e f 32—26. sz.

VASBETON és BETON
TELEFON : 157-58.

TELEFON : 157-58.

TAKÁCS ÉS DARVAS
OKL. MÉRNÖKÖK

vasbeton és beton építési vállalkozók,

Budapestül., Bulycvszky-u. 21.

BALÁS FARKAS építő-mester, Budapest, II., Albrecht-ut 8.
Telefon: 49—74. — Seidel-féle tégla- és beton-menyezetek. Téglagyárak,
körkemencék, mészégető-telepek, chamotte-gyárak, gyári kémények, kazán
befalazások, stb. tervezési és építési irodája. — Elsőrendű referenciák.
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építőipari vállalat
és cementárugyár

S A Hézagmentes asbestpádló
B e to n -te r ra z s r o
C e m e n t -m o z a ik

csapott
V U l U V l a l I I I l i 1% B udapest, VEI. k ér., M indennem ű burkolási és
gipsztábla h í T e le fo n 102 —O8 . mmma
A m e rik a i-u t 2 0 .
falburkolási munkák.
Kérjük a szives olvasót, hogy mutatványszámot még nem kapott érdeklődők elmét :
kla£MRvatallal küaölni szíveskedjék.
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TARTALOM :
Dr. Ziellnski Szilárd: Az építés uj módja. — frogrammunk. — Medgyaszay István: Az. é]pitőszerkezetek kialakulása. — Pilczer Pál: A breslaui „Festhalle“. — Beck Alajos: Emlékoszlop Győrött. —- Rethy
S . Vasúti vasbetonaljak az 1913. évi lipcsei világkiállításon. - Szemle. (D.eBerechnung dér Rahrnentr/ger. Egy 500 tonnás vasbeton uszályhajót. Nagyobb nyílású vasúti vasbetonhidak. A villamos vezeték
oszlopok megvédése.) — Műszaki hírek. (Aranyérem a lipcsei építőipari kiállításon.)
Kérdések és feleletek.
A „Betonszemle* a cement, cementáru, műkő, beton- és vasbetonépités körében felmerülő újabb
elméleti fejtegetéseket, kísérleti eredményeket, érdekesebb építményeket tárgyalni, a könyylrodalmat ismertétül s a szaklapok legfontosabb eredeti közleményeit tartalmas kivonatban közölni óhajtja. Ezenkívül előfizetőinek szakkérdésekben díjtalanul felvilágosítással szolgál; a választ a nagyközönséget is érdeklő kér
désekre mihamarább a „Kérdések és feleleted rovatban, különben pedig külön levélben fogja megadni.
Felkérjük előfizetőinket, hogy kérdéseiket — esetleg a már közzétett kérdésre válaszaikat — a szerkesz
tőség cimére elküldeni szíveskedjenek.
A „Betonszemle“ programmjának megvalósítását a munkatársak e névsora biztosítja:
Allerhand Sándor, magánmérnök
Bábiczky József, magánmérnök
Baczó Andor, magánmérnök
Barsy Károly, klr. mérnök
Becsey Oszkár, magánmérnök
Beck Alajos, magánmérnök
Beke József, műszaki főtanácsos
Dr. Bresztovszky Béla, müegy. ny. rk. tanár
Buday Béla műszaki főtanácsos
Elek Adolf, máv. mérnök
Elek Szigfrid, magánmérnök
Fenyő Henrik, magánmérnök, hit. szab. ügyv.
Fried József, máv. főmérnök
Gergely Jenő magánmérnök
Gombos Mihály, klr. főmérnök
Gut Árpád magánmérnök
Jaczkó Emil, mérnök, müegy. tanársegéd
Jemnitz Zsigmond, magánmérnök
Katona János, magánmérnök
Kazinczy Gábor, szfőv. mérnök
Dr. Kossalka János, müsz. főtan, müegy. m. tanár
Kovács Sebestyén Aladár, müegy. ny. r. tanár

Lichtenstein Gusztáv, magánmérnök
May Alfréd, magánmérnök
Meagyaszay István, műépítész
Müller Félix, műépítész
Nagy Sándor, kir. főmérnök
Novák Ferenc, műszaki tanácsos
Pilczer Pál, máv. mérnök
Ray Rezső, műépítész
Réthy Lajos, máv. mérnök
Dr. Sabathiel Richárd, magánmérnök
Selényl M., magánmérnök
Spiegel Béla, vegyészmérnök, cementgyári igazg.
Spiller Arthur, máv. mérnök
Szanditz Ernő, magánmérnök
Szász Albert, máv. mérnök
Szedlacsek László kir. főmérnök
Székely Illés, magánmérnök
Takács Árpád, magánmérnök
Thoma Frigyes, máv. mérnök
Vámos Ödön, magánmérnök
Vasváry Géza, kir. főmérnök
Zhuk József, áll. kisérl. állomás főmérnök

Felkérjük kartársainkat, hogy — amennyiben módjukban áll — szíveskedjenek akár önálló,
eredeti dolgozatot, akár egyéb közleményt a „Betonszemle“ részére átengedni s egyúttal a munkatársak
sorába lépni.
A szöveget kérjük mindenkor csak a papir egyik oldalára irni s a papir egyik szélén a nyomdai
jegyzetek részére néhány cm. széles szalagot üresen hagyni. A kefelenyomatot nagyobb dolgozatnál rend
szerint, a szerző kívánságára pedig mindenkor bemutatjuk, kérjük azonban az átvizsgált kefelenyomatot
mielőbb visszaküldeni.
Minden szerzőnek mindazon számokból, melyekben tőle önálló közlemény jelent meg, kívánatra
öt példányt küldünk. Az eredeti közlemények tiszteletdija ivenként (16 hasáb) 160 K ; a közzétett műszaki
rajzokat szövegként számoljuk el, kivévén, ha azok átrajzolása szükséges volt. A nem önálló közlemé
nyekért a fenti tiszteletdij felét utaljuk ki. A tlszteletdij teljes összegét mindig a megjelenés napját követő
8 napon belül küldjük meg.
Kérjük a szerzőket, hogy amennyiben ktilönlenyomatokal óhajtanak, velünk azt legkésőbb a
közlemény keíelenyomatának visszaküldésekor közölni szíveskedjenek. A különlenyomatok egységárai a
következők:
,
■
Oktáv alakban tördelve:

A „Betonszemle" alakjában:
Példányszám

8
16
*
lapos lenyomat K

Boríték
K
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8
«
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Boríték
K
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8
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100

6—
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19*50

11*50

Minden további 100

3'50

5 '-

6'50

370

Minden további 100

2—

3-15

4*30

1*—

Ezen egységárak mindenkor a „Betonszemle" papírjának és borítékjának alkalmazásával érten
dők. Különleges papírért vagy borítékért a nyomda külön költséget számíthat fel.
A szerkesztőség.
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B E S Z E R Z É S I F O R R Á SO K
ASBESTPADLÓ VÁLLALATOK
BUDAPEST:
M O RAM EN T hézagmentes asbestpadló vállalat: Marik és tsa, VII. kér.,
Amerikai-ut 20. szám. Telefon 102—08.
LINÓLEUM ÉS ASBESTPADLÓT ké
szítő vállalat: Schönfeld és Bella VII.,
Hungária-körut 153. sz. Telefon 58—54.

ARAD:

T A K Á T S ÉS D A R V A S

R0S8I ÉS PELLEGRINÍ
bet on vállalkozók

cementárugyára

Kossuth-utca
CEMENTIPARI GÉPEK BPEST:

B Á B IC Z K I

BETON-MÉNYEZETEK BPEST:

o k i. m ó r n ö k ö k

vasbeton és betouépitési vállal
kozók.
VI., Bulyovszky-u. 21. Tel. 157—58.

RABITZ SZÖVETEK

JÓZSEF
S TA D LE R M IH Á L Y

m é rn ö k
S e id e l fé le té g la é s b e to n m en y e z e te k : Balás Farkas építő

V. kerület, Ügynök-utca 8. szám.

mester, II. kér., Albrecht-u. 8. szám.
Telefon 49—74.

CEMENTÁRU GYÁRAK BPEST:
Kraszner József cementárugyára
VII. Aréna-u. 21. Telefon 97—72.
GYULA : (Békésm.)

S c h r iffe r t J ó z s e f építőm.

BPEST:

szövet- fonat és keritésgyár

VI. kér., Szent László-utca 62.

MÜKŐGYÁRAK BRASSÓ:

Gártner Demeter és társa A „Betonszemle“ részére
m ükőgyár és vasbeton vállalat.

BUDAPEST:

HIRDETÉSEKET

BACZÓ ANDOR okleveles mérnök

felvesz a kiadóhivatal,

vasbeton vállalkozó
VII., Rákóczy-u. 14.

VIII., Baross-utca 127. sz.

VASBETON VÁLLALKOZÓK

c e m e n tá r u g y á r a .

Deutsche Schleuderröhren—Werke
(Ottó und Schlosser, M eissen.)
Képviseli: Burghardt Emil, Budapest, VI., Rózsa-utca 3 8 a.

Magyarországon gyárat akar létesíteni vasbeton oszlopok, kandelábe
rek, cölöpök stb. forgató eljárással való előállítására. Komoly érdekődők, kik az alapításban részt óhajtanak venni, forduljanak a cég meisseni
központjához vagy budapesti képviselőjéhez.
Szabadalmazott "ZENIT” asbest cement-pala!
Szilárd. — R u g é k o n y . — Könnyű. — Fa gy áll ó. — Vízhatlan. — T ű z 
álló. — El pu s z t í th a ta t la n . — T e t s z e t ő s . — Néni t ö r i k . — Nem
reped. — Ne m ve te m e d ik . — S z e g e z h e t ő . — Tűzbe n
nem r o bb an . — Viharálló. — L e gj o bb é s leg::
o l c s ó b b f ed a n y a g .
M in tá va l e s áraj án lat tal s z ol g á l

ZENIT PALA ELADÁSI IRODA, Bpest, Erzsébet-körut 7.
Telefon:
J ó z s e f 31—25.

Javltásm entes fedések
Sü rg ö ny eim :
j ót ál lás m e l l e t t !__________ Zenit Buda pe st.

| Dr. E n y e d i B é la mérnök
b
m

f

mindennemű vas és vasbeton
építmények te rv e z ő irodája.

B u dap est, V is e g rá d i-u . 15. Telelőn 136-05.

1 SZÉKELY ILLÉS
§

o k i. m é rn ö k

» V A S B E T O N T E R V E Z Ő IR O D Á J A
| Budapest, Pannonia-u. 21. Telefon: 128— 35.

H O M O K és K A V IC S !
B e t o n ó p i t k e z ö k ügyeimébe ajánljuk n a g y ki te rje d é sű , i p a r v á g á n y o k 
kal é s k e s k e n y v á g á n n y a l f e l s z e r e lt homok- és kavicsbányánkat, amel y
a r é g i K ó r ö s m e d e r lévén, minde nn emű b e to n m u n k a ia t o k ra leg alkal
m as a b b ho m o ko t é s k a v ic s o t ta r t al m az . — T ö k é l e t p s f el s z er e lé s ü n k
n a g y m e g r e n d e l é s e k g y o r s é s p o n t o s le b o n y o l í tá s á t biztosítja.
K o l l l n e r D. é s fia t é g l a és c s e r é p g y á r r.-t. ho m o k é s k a v ic s b á n y á ja
N A G Y V Á R A D . T e l e p : K o l o z s v á r i .u t c a 4 4 .
Közpo nti iroda : P á v a - u t c a . 11 T e le f o n 7 6 .

I. év'olyatn. 1. füzet.

betonszem le

IV

Modern gépekésformák
cementáru és mükőgyártáshoz.
Tementíalazó-téDlagyárló gépek.
Cement-letdcserépgyártú gépek.
Üreges műkdgyártó gépek.
Cementalagcsdgyártó gépek.

Sajtolok:

Formák:

Cement, terrazzó és granitoid lemezek gyártásá
hoz. C siszoló- és fényesitö gépek.

C sövek-, oszlopok-, ki
lométerkövek és Universal lépcsőfokokhoz.

Beton keverőgépek.

Kőtörők.

Uj intensivkeverö finom
beton részére. Ideálkevero durva
uurva beton
oeion részére.
részéi e.
rö

Berendezések:

Hengerlö müvek.
L. C. M. cement festékek.

Asbest mű palalapok
term észetes palák
pótlására.
-----

Gr. Gaspary & Co. gépgyára Markranstadt
AtKT

Világkiállítás Iba 1913. • Legfelsőbb kitüntetés. • Szász államtlij
államtlij.

Leipzig
mellett.

Látogatás kéretik.

1212. sz. á rje g y zé k ingyen.

1FER
| RENIT ASBESTPALAj
1
|
.\
| FERRENIT Asbestpala-gyár, NYITRA. ]
(TÖRVÉNYESEN VÉDVE.)

|

(j

Kiváló minőségű tűz-, vihar- és fagyálló

.... v„J

te tő fe d ő a n y a g .

' y

^

Jóságra, tartósságra és színre nézve fe- '
::
Iliimül minden eddig ismert
:: V lA'’^

^

Prospektussal és árajánlattal készséggel szolgál

a s b e s tp a lá t!

§ V e z é r k é p v is e le te :

^

Budapest, V., Zoltán-utca 6. S

Viszonteladóknak nagy engedmény.

Képviselők kerestetnek. (

GUT ÁRPÁD ÉS GERGELY JENŐ
oki. mérnökök

: V A S B E TO N T E R V E Z Ő IR O D A :
BUDAPEST, V., FALK M IK SA -U TC A 24.
TELEFON 1 0 5 - 5 8 .

PÁRISI NAGY Á R U H Á Z
S Á R O S FÜ R D Ő
hidak, üzletházak, g yárépü letek, b é r
házak stb. v as b e to n -sze rk eze te in e k
terv ezé se , a kivitel e lle n ő rzé s e .

5!

v íz h a t l a n b e t o n
készítmények talajszigetelésre feltétlen megbízható
HORTONS am erikai betonpótlék por.

Ausztria magyarországi egyedárusitó:
H O LC ZER ERNŐ V ili., S z e n tk irá ly i utca 11. sz

Saját rendszerű, elsőrangú, alul sik, kis szerke
zeti magasságú, rendkívül olcsó szabadalmazott

uj vasbeton fedém!

20.000 nT'-nél több hatóságilag fényes eredmény
nyel kipróbálva. Egyes körzetekre licenciákkiadók.

Beton és vasbeton
m indennem ű vasvázas beto n 
munkák te rv e zé s e és kivitele.

HOLSTEIN ÉS STERNER TESTVÉREK
Bpest, V., Révész-utca 11. Telelőn: 2 4 — 46. és 135— 37.

BACZÓ ANDOR oki. mérnök
vasbeton tervező vállalat,
Budapest,
Vili kér., Rákóczi-ut 14 sz.
T e l e f o n : 0 8 —11.

E lv állalja m indenféle
v a s- c s v a sb eto n -ép itm ény t e r v e z é s é t és
k iv ite le z é sé t, bárm ely
re n d s z e rb e n .
T aná
csok és s z a k é rtő i v é
lem é n y e k et ad, beto n ,
v a s- é s v a sb eto n -ép itk e z é s k ö r é b e ta rto z ó
ügyekben.
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Az építés uj módja.
l)r. Zlelinski Szilárd-tói.

Járatlan ösvényén haladni nehéz dolog, nem
járt utat törni még nehezebb.
Áldatlan dolog a járatlan ösvényen való fára
dozás, hálátlan munka az uj ut törése, ha az nem
vezet uj, vagy olyan forráshoz, ahol a közérdek
helyes és gazdaságos kielégítésén munkálkodók erői
ket frissíthetik, vagy ahol az egész gazdasági szer
vünket üdítő uj erő nem fakad.
A társadalomra igazán áldásos az úttörő munka
akkor, ha ennek eredménye nemcsak uj erőhöz, uj
gazdasági forráshoz vezet, hanem, ha az odavezető
uj ut rövidebb, könnyebb, kényelmesebb és gazda
ságosabb a réginél, vagy a hasonló célok felé vezető
régieknél.
A mérnökök — a természettudományok acélos
fegyvereinek e letéteményesei — az ilyen utakon tudo
mányuk fejlesztő hatását kiaknázva, társadalmat hó
ditó sikereket érnek el.
Világnézeteket uralkodó elveket, megállapított
nak ismert szokásokat, a szépnek, a jónak, az
Ízlésnek, a stílusnak és az alkotásnak megrendithetetlennek hitt alapjait ingatták és változtatták meg
a természettudományok művelői már ismételten, ami
től az emberiség kulturális históriájának igen sok
lapja fényesen ragyog.
Az alig múlt században a gőzben rejlő feszitő
erő energiát hasznosító képességének felismerése,
ennek a motorikus vontatás szolgálatában való fej
lesztése, a motorikus vontatásnak vágányutakra,
onnan vissza a közutakra terelése, végre napjaink
ban már a levegőbeni utazásra való hasznosítása
mindmegannyi újonnan tört, a kultur históriában kor
szakot határoló utak.
Épp ilyen jelentőségűek azok az uj utak, me
lyeken a múlt században az építésre és mérnöki
alkotásokra fontos anyagok tulajdonságai kifürkész
telek.
Így a vasban rejlő értékes tulajdonságoknak
felderítése, e hatalmas elemnek tömeges előállítása,
a vele való bánásmód megállapítása, gépeknek, épü
leteknek, általában mérnöki alkotásoknak vasból való
okszerű tervezése, szerkesztése és anyagi megteste
sítése uj tudományoknak, tudományágaknak alapí
tását és kifejlesztését igényelték.
Ezek mind uj, eddig még taposatlan utakon
közeüttettek meg.
Korszakot alkotó hatalmas lépést tettek a múlt
században, uj irányban szintén a természettudomá
nyok művelői azzal, hogy kifürkészték a természe
tes kőanyagok alkotásának titkát, a kötőanyagot, a
cementet, s lehetővé tették uj, kényelmes és gazda
ságos utón az építkezések e nélkülözhetetlen elemét,
a követ, kellő alakban és erősséggel mesterségesen
ott és oly alakban elkészíteni, ahol és aminő alak
ban arra éppen szükség volt.
Az építkezések mikéntjének uj irányt, az épü
let szerkezetek okszerű tanulmányozásának és ter-
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vezésének uj alapokat nyújtott
hatalmas eszköz,
a mesterséges kő, a beton.
A beton rohamos hódítását az építkezések tág
terén eleinte elősegítette, később siettette, végre
közkincsé változtatta a cement iparnak tudományos
alapon való céltudatos és lelkiismeretes fejlesztése
és nem remélt magas fokra való fejlődése.
A cementipar, mint közgazdasági tényező álta
lában — örömmel vallhatjuk be, hogy nálunk is —
ma már tömegesség és nélkülözhetetlenség tekin
tetében méltán sorakozik a vasipar mellé.
A társadalomra áldásos úttörő munkát indítot
tak meg azok, akik e két leghatalmasabb épitő
anyagnak a vasnak és a betonnak, egy testben,
szervesen és okszerűen való összeépítését kezde
ményezték. Ezt az építéstudomány és épitésgyakorlat terén a legújabb irányzatként jegyezhetjük
fel, mint olyant, amely e téren uj korszakot nyitni
hivatott.
Ma már tapasztalaikkal beigazolt ténynek
tekinthető az, hogy ennek a legújabb irányzatnak
az épitési technika területének úgy az egészére,
valamint fontos és alárendeltnek látszó részleteire
egyaránt uj alapokat teremtő és uj irányba terelő
hatása van.
Az eddigi tapasztalatok azonban még csak elő
jelei az épitési alakok és arányok lényeges módo
sulásának, mert ez a legújabb épitő irányzat uj, ed
dig még nem követett, nem hasznosított elvet követ
s ma még csak ott tart, hogy ebből az elvből fa
kadó előnyöket igyekszik napról-napról fokozatos
fejlesztéssel mindinkább kiaknázni.
A cél, amely felé az uj irányzat vezet, az,
hogy a vas és a beton erényei, épitési technikai
rendkívül értékes tulajdonságai — szerves összeépí
tés folytán — fokozottan érvényesülnek és minél
teljesebben kihasználtassanak; fogyatékosságai pedig
kölcsönösen ellensulyoztassanak. Ezen az utón, en
nek az elvnek követésével
heterogén anyagok
összeépítésének alapján — eddig még nem indult
épitőszerkezet a közhasználatban való térhódításra
a vasbetétes beton, a vasvázas beton, a vasbeton
előtt. Alig két évtizede annak, hogy megindult a
vasbeton küzdelmes utján s már is azt látjuk, hogy
napról-napra hódit híveket és uj meg uj épitő terü
leteket. Elismeréssel állapítható meg már ma, hogy
ennek az épitőmódnak a küzdelmes útját hatalmas
eredmények és fényes sikerek kisérik, amelyek. két
ségbevonhatatlant igazolják ez épitőmódnak életképességét, létjogosultságát, fejlődésre és fejlesztésre
hivatottságát.
Pedig a vasvázas beton nem dicsekedhetik —
amint az elöljáróban említett nagyjelentőségű közgazdasági újítások sem dicsekedhettek
sikerre
reményt nyújtó, biztató fogadtatással.
A maradiság, a megszokottság, a mindent el
kedvetleníteni alkalmas csökönyösség minden újítás-
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sál szemben mindig minden haladásnak, terjedésnek
és sikernek az útjában állott.
Az uj, a helyes és a hóditó eszmék iránt fo
gékonyak, akiknek megadatott az igazságok gyors
és teljes átértése, szegődtek tudásukkal, mindent
és mindenkit átható meggyőződésükből fakadó ér
veléseikkel az igazság érvényesítésének közhasznú
szolgálatába.
Bármily hálátlannak láttatja a kultur-história
ezeknek a kultur-históriában apostoloknak nevezett
hívők sorsát, akik az uj igazságok hirdetői és ter
jesztői voltak; mégis mindig akadtak és mindig fog
nak akadni e hálátlan szerepre az igazság feltétlen
győzelmétől áthatottak, akik a közhasznú igaz eszme
diadalát eszükkel, szivükkel és lényük teljes oda
adásával fogják elősegíteni.
Bár biztos, de lassú lenne e haladás és a köz
érdek kárára nagyon megkésne a teljes siker, ha
azt csupán az apostolok ereje és munkája egyedül
lenne kénytelen kiküzdeni, akiknek szava sokáig és
sokszor hangzik a puszták magányában, mert utjokban megértőkre ritkán, de maradiakra, csökönyö
sökre sűrűn akadnak.
Hatalmas segítőtárs volt a múltban mindig,
maradt a jelenben és lesz mindenkoron a jövőben
az igazságoknak nagy nyilvánossággal való tár
gyalása, mert minden igaz, jó és közhasznú újítás
iránt a közvélemény mindig fogékony, hamar kiérzi
és felismeri a közhasznú igazságok értékét és ez
nem befolyásolható bujkáló és leplezett aknamun
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kákkal, a csökönyösek és maradiak eme kedvelt
önámító, gyáva eszközeivel.
A nagy nyilvánosságot lesz hivatva e lap a
teljes siker érdekében sorompóba hívni azzal, hogy
a vasbetonban, eme modern, uj és közhasznú épitőmódban rejlő technikai igazságokat áttetsző és meg
győzően átérthető világításban állítja közönségünk
elé és feltárja mindama közhasznú előnyöket, ame
lyek ezzel eddig elérettek és még elérhetők.
Ha ezt a feladatát oly lelkesen, meggyőzően
és oly híven teljesiti, mint ahogyan ezt ennek az
épitőmódnak a meghonosítói hivatásuknak tudatában
tették, aminek reményére e lap szerkesztőihez és
szellemi táplálóihoz szegődött fiatal, munkára és
harcra kész és edzett gárda — ha leküzdi és pó
tolja a magyarság fogyatékosságát, a kitartás hiá
nyát — bizalommal jogosít, akkor hazánk közgazdasági fellendülésének e lap hatalmas tényezőjévé fog
válni, gyűjtő erejénél fogva az e modern épitőmóddal karöltve fejlődő tudományoknak kincses tárhá
zává lesz, nyilvánossága pedig e hatalmas nemzetgazdasági értékeket közkinccsé fogja varázsolni.
Hogy a vasbetonnak teljes érvényesülése az
építő technika téren közérdek, az általában érzett
és a köztudatba átment elismert igazság. Ezért ha
zafias kötelessége minden mérnöknek tudásával és
tehetségével azt a munkát támogatni, amely a tel
jes érvényesülés útját egyengeti, a célhoz jutást
könnyíti, igy azt a munkát, amely e most megindoló, nálunk eddig nélkülözött irányú lapra vár.

Programmunk.
Mintegy két évtizeddel ezelőtt a vasbetonépítés a mi hazánkba is bevonult s sok akadály le
győzése után,meghonosodott, elterjedt; a vasbetonépítés rohamos fejlődésében az építkezés úgyszól
ván összes ágazatát meghódította, annyira, hogy ma
alig találunk építkezést, melynél ne volna a vas
betonnak, mint épitő anyagnak szerepe s ha talá
lunk ilyet, bizonyos, hogy különleges okok szólnak
ezen uj épitő anyag mellőzése mellett.
A vasbetonban a vas mellett a legfontosabb
szerep a cementnek jut; természetesnek kell tehát
találnunk, hogy az utóbbi években a cementgyártás
is hatalmas lendületet vett, sőt minősége is javult.
Az építkezések gyorsabb lebonyolításának szüksége
a kész cementáruk gyártásához vezetett s a gyári
előállítást megkönnyítette az a körülmény, hogy a
cementárukba vasbetéteket is helyezhettek, mellyel
sikerült az egyes darabok önsúlyát jelentékenyen
csökkenteni. A cement és beton fokozatos fejlődé
sével természetesen karöltve haladt a mükögyártás
is, mellyel ma már szintén lépten-nyomon találkoz
hatunk. A beton- és vasbeton-építkezések, valamint a
cement- és müköáruk gyári előállításának rohamos
fejlődése folytán felette szükséges az uj építési
módok ismeretének terjesztése. Mostanáig meggyő
ződést szereztünk a felől, hogy az uj építési mód a
gyakorlat összes igényeinek meg bir felelni, láttuk
az uj rendszer szerinti építmények elvitathatatlan
előnyeit, de láttuk azt is, hol szükséges fáradságot
nem ismerő gondosságot kifejteni, ha az építményt
tökéletes biztonsággal akarjuk rendeltetésének át
adni. Bizonyos, hogy elérkezett már Magyarországon

is az az idő, amikor az uj építési módot minden
eszközzel terjeszteni, népszerűsíteni, a legtávolabbi,
nehezen hozzáférhető helyeken is megismertetni kell
s a kérdés csak az lehet, mely eszközzel tudjuk a
leggyorsabban, a leghathatósabban a legmodernebb
építési módot a messze levő ország részekre is el
vinni, mily módon tudjuk a műszaki közönség ér
deklődését felkelteni s az uj építési rendszer összes
jellemző sajátságait megismertetni.
Meggyőződésünk szerint a leggyorsabban oly
folyóirattal érjük el a kívánt eredményt, mely az
előbbiekben kifejtett cél szolgálatában állva, a min
dennapi gyakorlatban felmerülő kérdéseket, egyszerű
ismertetés, alapos bírálat és komoly vita által meg
világítani igyekszik. Folyton látjuk, hogy az eszmék
terjesztése legtöbb eredménnyel a sajtó utján tör
ténik, nem is lehet kétségünk az iránt, hogy a mű
szaki világ eszméit is a leghathatósabban a műszaki
sajtó terjesztheti. A nyugati államokban a vasbeté
tes betonszerkezeteket hamarább alkalmazták, mint
nálunk s az uj szerkezetek elterjedése is elég gyor
san m ent; nálunk az első alkalmazások későbbi
időre esnek, azonban az elterjedés éppenséggel nem
oly gyors, mint a külföldön, úgy, hogy mi a kül
földdel szemben még viszonylag is háttérbe szo
rultunk. Viszonylagos hátramaradottságunknak[kétségkivül az is egyik oka, hogy mindezideig egyetlen
orgánumunk sem volt, mely hasábjait a vasbetonépítkezés tárgyalására átengedte volna s ezzel a
műszaki közönséget a vasbetonépités egyes kérdé
sei felől állandóan tájékoztatta volna; a nyugati
államokban több elterjedt folyóirat is jelenik meg,
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melyek csak beton- és vasbetonépitmények leírásá
val, fejtegetésével, illetőleg cement, cementárn és
mükőiparral foglalkoznak.
A „Betonszemle'1 megindításának elhatározása
kor az a cél lebegett szemeink előtt, hogy terjeszszük hazánkban a vasbeton- és rokonépitési módoza
tok kultúráját. Arra fogunk törekedni, hogy lapunk
minden magyar épitő-technikus asztalán helyet fog
laljon, hogy lapunkat nemcsak mérnök kartársaink,
hanem építő-iparosaink is sikerrel használhassák.
Jól tudjuk, hogy kitűzött célunkat csak akkor érhet
jük el, ha lapunk a legszélesebb rétegek igényeinek
meg tud felelni, ha mindenki megtalálja benne
mindazt, amire szüksége van.
Mivel oly szaklap, mely az eddigiekben vázolt
irányok szerint működne, még nincsen, bizonyos,
hogy e jelen számmal meginduló folyóirat megjele
nése közszükséget képez; bizonyos az is, hogy a
kezdet nehézségeit sem lesz nehéz leküzdenünk,
mert nagyobb olvasó közönségre számíthatunk; hi
szen ma oly tőlünk távol álló szakmáknak is van
állandó orgánumuk, melyek érdekeltségi köre a
mienknél sokkal kisebb.
Lapunkban állandóan helyet fognak találni a
szakba vágó elméleti fejtegetések. Éppen azért, mert
a vasbetonépitési mód még uj, igen sok elméleti
kérdés nincsen kellőképpen megvilágítva. Kötelessé
günknek fogjuk tartani, hogy alkalomadtán rámutas
sunk e helyekre s minden eszközzel közre fogunk
működni abban, hogy gyakorlati szakemberek a még
eléggé meg nem világított kérdéseket alaposan meg
vizsgálhassák s eredményeiket lapunk hasábjain a
nyilvánosság elé bocsáthassák.
Az elméleti fejtegetéseket a különféle kísérletek
mintegy kiegészítik, illetőleg az elmélet eredményeit
igazolják. Természetes, hogy a folyamatba teendő
kísérletekről is mindenkor számot fogunk adni.
A hazánkban végzett építési munkálatok érde
kesebb részleteit állandóan ismertetni óhajtjuk. Ma
a magyarországi, kétségkívül nem csekély számú
építmények ismertetésével rendszeresen egyetlen
lap sem foglalkozik s ha valami mégis napvilágra
kerül, annak rendszerint különleges oka van. Régeb
ben a nagy üzleti vállalkozások élén álló kartár
saink, úgy a bel-, mint a külföldön, meg voltak
győződve a felől, hogy munkálataik érdekesebb mo
mentumainak nyilvános közreadása az üzleti érde
kek rovására történik. E meggyőződésnek mindad
dig volt alapja, amig a vasbetonépités, vagy a
cement és cementáru gyártás oly ismereteket kívánt
meg, melyeket csak nagyon kevés embernek volt
alkalma elsajátítani, tehát volt alapja addig, amig
ezen építési módokat minden részletében nyilváno
san nem tanították. De ma, amikor műegyetemünkön
a „ Vasbetonszerkezetek“ tanítására tanszéket állítot
tak s a külföldön a legvirágzóbb vállalkozások ta
nulságos munkálataikat egymásután közreadatják,
nem tarthatunk ily természetű tartózkodástól. Külön
ben is régen kitűnt, hogy az úgynevezett üzleti tit
kok mindenütt körülbelül ugyanazok voltak. Mosta
náig a szó legszorosabb értelmében magunk sem
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tudtuk azt, hogy mi mindent csináltunk; ha valaki
nek véletlenül nem volt módjában valamely munká
lat végzésében részt venni, a legtöbbször tudomást
sem vehetett arról, hogy ily természetű munkákat
nálunk egyáltalában végeztek. Nem egyszer meg
történt, kogy egy-egy ambiciózus szakember egyegy kérdés tanulmányozására a külföldre utazott s
nem tudta, de nem is tudhatta, hogy tanulmánya
tárgyait hazájában is megtalálhatja. E hiányokon
óhajtunk segíteni, amikor tanulságos építményeink
leírását, vázlatos, esetleg egyes részeinek részletes
terveit s építésének történetét közölni akarjuk.
Úgy az elméleti fejtegetések, mint a végrehaj
tott építkezések feletti vitáknak lapunkban minden
kor készségesen helyet fogunk adni. Az eszmék
tisztázásához s a helyes konklúziók megállapításá
hoz különben is csak alapos megbeszélés után jut
hatunk, ezért kötelességünknek tartjuk, hogy alka
lomadtán egyes szakkérdések megvitatására módot
nyújtsunk.
Olvasóközönségünk igényeinek kielégítéséhez
hozzátartozik az is, hogy a bel- és külföldi irodalom
ról állandóan tájékoztassuk. A megjelent szakmun
kákat egy-egy munkatársunknak ki fogjuk adni, ki
a könyvet mihamarább alapos bírálat kapcsán is
mertetni fogja. A szaklapok legérdekesebb cikkeit
néhány soros kivonatban közölni fogjuk s a forrás
pontos megnevezése által módot nyújtunk olvasóink
nak arra, hogy az eredeti forrásmunkát megszerez
hessék.
A mindennapi életben gyakran merülnek fel
kérdések, melyekre a választ csak képzett és gya
korlott szakemberek adhatják meg. Olvasóink szak
kérdéseire, ha azok a nyilvánosságot érdekelhetik,
munkatársaink szives segítségével, a választ, eset
leg több választ is, a lap hasábjain fogjuk megadni;
sürgős esetben azonban a lap megjelenése előtt is
felelünk. Természetes, hogy igen sok szakember a
messzi vidéken a legtöbb esetben nem is tudja, ki
hez kell fordulnia, ha szakszerű felvilágosításra van
szüksége s ily esetekben a lap segítsége bizonyára
jó szolgálatokat fog tenni.
Íme, ez a mi programmunk i ígérhetnénk sok
kal többet is, de akkor, ha őszinték akarnánk lenni,
hozzá kellene fűzni, hogy csak a jövőben fogunk
tudni Ígéreteinknek megfelelni. Ezt azonban nem
akarjuk tenni. Amit mi Ígérünk, azt már a jelenben
is teljesítjük, mert teljesíthetjük. Munkatársaink, kik
mindannyian a gyakorlati élet különböző ágazatai
ban foglalnak el előkelő helyet s tudatában vannak
annak, hogy ily természetű kulturális vállalkozás
a munkatársak állandó támogatására nemcsak rá
szorul, de nélküle nem is képes fennmaradni, a szakirodalomnak eddig is lelkes harcosai voltak s meg
vagyunk győződve arról, hogy szives munkásságuk
kal e lapot is támogatni fogják.
A teljes siker összes feltételei már előre is tel
jesítve vannak s jogosult reménnyel nézünk a jövő
felé: Vállalkozásunkat siker fogja koronázni, kitű
zött céljainkat el fogiuk érni.

Az épitőszerkezetek kialakulása.
Medgyaszay István-tól.

Az épitést mindig az élet feladatai irányí
tották.
Maga az élet azonban örökkön-örökké változó
és fejlődő; következésképen feladatai is folyton kell,

hogy változzanak, mindig nagyobbak és összetetteb
bek lesznek. Uj feladat és régi megoldás: csak má
solás, csak visszamaradás az előre rohanó élet
mögött.
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Erről a szándékos túlzásról a mai — sokkalta na
gyobb igénybevételű — fafedélszékeink talpainak,
szelemenéinek és szarufáinak összehasonlitásából is
meggyőződhetünk.
A szemünknek igen jóleső és megnyugtató je
lenség még az is, hogy a régi sikerült müveken a
szerkezeti elemek rendeltetését — a működő és el
lenálló erők küzdelmében azok szerepét — többékevésbbé határozottan kiérezzük.
Az első pillanatban látjuk a formailag is hang
súlyozott és túlméretezett oszlopról, hogy az vala
mit tartani van hivatva, az átlós könyökfák, a „sasok"
az erősebb szélnyomás ellen támasztják, vagy viszszatartják az oszlopot és aszerint húzásra vagy
nyomásra vannak igénybe véve. Az összekötést nem
rejtett csap, hanem vagy 5 cm. nagy fejű tölgyfa
szegek biztosítják és formailag jellemzik is.
A jól megépített faszerkezetből mást is kiérezünk: elemeit úgy formálják, hogy nyomásra, hú
zásra vagy összetett igénybevételre a lehető legke
vesebb anyaggal is jól ellenálljanak. Az oszlop
például a közepe felé kidomborodó, alul felül pedig
befaragott: a nyomás kifejezésére. A függesztő osz
lop és az átlós kötő sokszor vékonyodik a közepe
felé — a húzás érzékeltetésére. Végül a gerenda
végeit díszes nyeregfa fogja alá, ez a nyílás közepe
felé csökken, mint a többtámaszu tartó nyomatéki
ábrája az alátámasztás közelében.
Az épités mai módja és formája a fának, a kő
A jelenségek másik csoportjába vehetjük az
nek és a téglának anyagi sajátosságain alakult anyag formálását.
ki. Ez az örökségünk a föld összes népeinek év
A nyúlánk törzsekből való és a hosszúság irá
ezredeken át tartó munkásságából, a kiválóbb mü nyában könnyebben osztható faanyagra csak a hoszvek eredményeiből és azok egymásra való hatásá szukás formák és szerkezeti elemek lehetnek jellem
ból jegecesedett ki.
zőek. Ezért inkább fa jellegű például a keskeny
Sajátságos, hogy a különböző építőanyagok deszkákból összeépített ajtószárny, mint a széles,
szerint ez a kialakulás egymástól mennyire távol táblás kitöltésű.
eső helyen és korban állott be.
Az anyag felületének megmunkálása és díszí
A legősibb és legáltalánosabb építőanyag a fa.
Ez van legközelebb az emberi élethez, ebből épi- tése annál értékesebb minél természetesebb és köz
vetlenebb. Az északi és a magyar-népművészetek
tenők legszívesebben hajlékainkat.
Ha áttekintjük az óvilág egész műtörténetét, a nek a fafelület díszítésére a lapos és a kupás vésün
szerkezeti formáknak a fa anyagára speciálisan jel kívül alig van szerszáma. Diszitő árnyékhatásuk
lemző kialakulását csak a japánoknál s végül a mi mégis vetekszik a nagy fáradsággal kifaragott és
századunkban, az északeurópai népeknél találjuk kireszelgetett fából való kőakantuszok hatásával. A
meg. Az utolsó századból való egy-egy finn és nor díszítés korebe vág a fa egyszerű sima legyalulása
vég házat és bizonnyal idevehetünk néhány kalota és beeresztése is, miáltal az anyag szép textúrája —
szegi fejfát és kaput is, formáikban teljesen har az erezetek — közvetlenül érvényesülnek.
A kőből való épitőszerkezetek formailag sokmonikus és befejezett egésznek kell tekintenünk. A
fa anyagára jellemzőbb, egészségesebb, természete / kai előbb alakultak ki, mint a fából valók.
A befejezett tökéletességet már a Kr. e. száza
sebb és egyszersmind szebb megoldásokat alig kí
vánhatunk.
I dokban elérték — a klasszikus görög kultúra fény
korában.
Ezeken a formailag kialakult müveken a
A szépség, az ünnepélyes nyugalom és az erő
ködőerők egnerisutyát az első tekintetre is átérezzük.
A megnyugtató hatásnak elérésére a szerkezet épitőszerkezetben alig volt oly tökéletes harmóniába
állékonyságát biztositó elemeket művészi érzékkel egyesítve, mint a klasszikus görög művekben.
A szerkezet elemeinek szerepét és az erők já
jellemezték, sőt túlozták, mig a terhelő részeket és
a nyugodt harmóniát zavaró elemeket könnyebben tékát csodálatos művészi érzékkel és végtelenül egy
formálták, vagy szándékosan elhanyagolták.
szerűen jellemzik. A felül könnyedén kiszökellő pár
A kis házak és harangtornyok talpgerendái kánylap az épületet védő tetőt jellemezte. Alatta az
például Kalotaszegben sokszor 50X80 cm. kereszt erősebb párkány gerendázat látható, biztossággal
metszetű tölgyfából valók. A tartó oszlopok már fe- hordja az egész tetőszerkezetet. Tagozása vízszintes
lényiek sincsenek, mig a tető oromdeszkázása, a irányú, mert igy veszi fel a terhelést és adja át
székely harangozóknak kereken körülmenő tornáca concentráltan az oszlopokra. Ezeknél viszont a füg
vagy a kínai kettős ereszek, meg a kis fatornyocs- gőleges terhelést gyönyörűen hangsúlyozták az osz
kák, már szinte az anyagengedte lehetőség határáig loptörzs sípjaival, a nyomást az enthasis domborokönnyedek.
dásával. Az alacsonyabb oszlopszék és a lépcsőze
Ha ugyanezeket a szerkezeti elemeket min tes lábazat már ismét vízszintes tagozásu, hogy a
denütt csak az igénybevétel szerint méreteznék, ko concentrált terhet a vízszintes talajon egyenletesen
rántsem volnának ily kis házaknál akkora eltérések. elossza.
Mindezekben a szerkezetekben azonban vilá
gosan és kifejezetten csak egy igénybevétel működ
oM
«a„k**LK^n8tlerÍ8cl]n«í0![rn de.8 Elsenbetonhauses W ien. Intern. Ar
chitechten C o n g re ss 1908. A vasbeto n m űvészi form ája. M űvészet. 1909
hetik : a nyomás.
A legelső kielégítendő követelmény tehát min
denkor feladatunk lehető legjobb megoldása. Ez az
építés célja.
Ettől az első követelménytől és eredménytől
azután hosszú fejlődés vezet odáig, amig az épités
anyaga szerint kialakul az épités módja.
Ha egyszerűen kevés munkával, minél kevesebb
anyagból és minél jobban elérjük az épités célját,
annál fejlettebb az épités módja. A két eredmény
együtt már egy magasabb rendű fejlettség. Hosszú
évezredek munkássága.
És mégis, a természettől fogva egészséges,
harmonikus lelkű embereket még mindig nem elé
gítheti ki ez a fejlettség. Hiányzik a kapcsolat, az
összehangolás a minket körül ölelő természeti szép
felé.
Ezt a lelki bekapcsolást és összehangolást mű
vészi érzékünk sugallja. Eredménye az épités formái,
a stílus.
Egyik tanulmányomban*) áttekintettem az em
beriség történetében az épités módjának és az épités
formáinak változását a világnézetek, az élet feladatai,
szóval az épités céljai szerint, azok függvényeként.
Jelen tanulmányomban az épités módjának és for
máinak változását az anyagok szerint, azok függ
vényeként tekintem és arra törekszem, hogy az
adódó elveket a vasbetonra is alkalmazzam.
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Az oszlop biztos állását nem e könyökfákhoz is nagy szabadságot hagy. A jelesebb műemlékeken
hasonló merevítő szerkezettel biztosították, hanem azonban megfigyelhetjük, hogy a szerkezet legfon
olymódon, hogy azt csupán a kő mjomószilúrdsága tosabb és legerősebben igénybevett elemeit kevésbbé
révén érjék el: lefelé öregbítették az oszlop és osz díszítették. Komoly hivatásukban egyszerűek ma
lopszék méreteit, kiszélesítették az alátámasztás fe radtak.
lületét és Így az eredő erő sem esett kívül a meg
Leggazdagabb a könnyed, terhelés nélküli páiengedhető keresztmetszeten.
kányzat, lefelé folyton kevesbedik a disz, mig az
A sürü oszlopállás fölött rövidek a kőgerendák. oszloptörzs alja és a lábainál már egészen sima.
Érezzük, hogy azok meghajlitásra már alig vehetők
A téglából és cserépből való épitőszerkezetek
igénybe. És ezzel — talán önkéntelenül — jelle a kőben szegényebb vidékeken már az ókorban fej
mezték a kő szilárdsági viszonyait is. A fa karcsú lődésnek indultak. Kisázsia szurokba rakott óriási
oszlopai és hosszabb gerendái azért lehetségesek, téglafalai és a cserépkorsókból összecsavart könnyű
mert aránylag rugalmas az anyag és nyomó szilárd római kupolák már jelentős eredmények.
ságuk értéke megközelíti a huzó szilárdságét. A kő
Ebben az anyagban a legtökéletesebb alkotá
nél azonban a huzó szilárdság amannak körülbelül sokat a középkorban találjuk a bizarr hatású arab,
csak a tizedrésze lévén, a kőgerendák csak a gö török és a déli latin fajok művein, a párkányok,
rögökéhez hasonló zömök és rövid méretűek lehet kéményfejek és könyöklők megoldásaiban.
nek.
A téglafalazat helyes formai megoldása a fa és
A kőgerendák megnyugtató hatása más körül kő szerkezetétől teljesen elüt.
ménytől is függ.
A tégla mai formáját az évezredes gyakorlat,
Két szabadon álló oszlopra fektetett kőgeren a helyes kiégetés és az alkalmas befalazás céljából
dát mindig bizonyos csodálattal szemlélünk, a meg- határozta meg és Így valószínűleg ez a leghelyesebb
terheltet már egyenes aggodalommal. Ilyenek az forma. Az ilyen apróbb elemekből való összerakásból
indus pagodák előtt álló kapuzatok, melyek talán a következik azonban, hogy a habarcs bizonytalan adlegmerészebb kőszerkezetek. Csak az ottani kövek hesiojától eltekintve a téglafalazatban huzó szilárd
nagy kohésiója és az egyenletesen enyhe éghajlat ság már egyáltalán nincsen. A szerkezetek a maguk
egészében csak nyomásra lehetnek igénybevéve,
alatt lehetségesek ezek.
Ha azonban több oszlopon egyfolytában több amit a lefelé láthatóan szélesedő falak és pillérek
gerenda van, mint a négy oszlopos kis görög porti- ki is fejeznek.
A pillérek és falak közeit áthidaló boltozatok
cusok előtt, akkor a középső kőgerenda már sokkal
megnyugtatóbb. A szabad köze akár nagyobb is ból kiérezhető, hogy csak nyomott szerkezetek. Kü
lehet, mint a két szélsőé. Végül ugyanannál a görög lönösen szép a gótikus boltozatokban a teher át
templomnál a hosszú oldalhomlokzat oszlopsorait át adása, a lefelé szaporodó és erősbödő ivek, bordák
és oszlopokban.
hidaló kőgerendákban már egészen megbízunk.
Azt mondhatnék, hogy a kőgerenda annál biz
A téglaszerkezet elemei is teljesen beleolvad
tosabbnak látszik, annál megnyugtatóbban hat lel nak az egész szerkezet térhatásába; csak textúra
künkre. minél nagyobb tömeg közé került.
gyanánt érvényesülnek. A szerkezet korlátlan számú
Ezt az érzésünket a statika elmélete teljesen darabból lévén összeépíthető bármely irányban, a
igazolja: Ha a kő bizonytalan huzószilárdságától el méretek viszonyában már semmi állandót és jellem
tekintünk, úgy a kőgerenda mindenesetre van olyan zőt nem találhatunk.
A véges kiterjedésű kötőtömbök már jobban
teherbíró, mint a térfogatába képzelt boltív. Minél
erősebbre vennők ezt a boltivet a záradékban, annál jellemzik a kőszerkezetet egy-egy önállóbban érvé
kevesebb jutna a nyilmagasságra és a bolt nyomási nyesülő elemük által. Ilyenek a nagyobb oszlopfők,
görbéje a boltvállban annál kisebb szöggel hajolna a díszes, erősen kiszökellő párkányzatok és hasonló
a vízszinteshez. Ámde ennek az “ szögnek a tan- szerkezeti elemek. A faszerkezetet még határozot
gense a boltív összes terhelésének és a vízszintes tabban jellemzi elemeinek egy méretben való vi
ellenállásnak a viszonya. Tehát az ugyanabba a kő szonylagosan nagy kiterjedése, a hosszú gerendák
tömbbe szerkeszthető boltív záradék vastagság nö és deszkák.
Végül figyeljük meg a téglafalazat felületi for
vekedik az egyensúlyt tartó vízszintes ellenállással.
Természetes, hogy a megengedhető összes terhelés málását : az elem alakjából adódik. Minél közvetle
csak kevéssé növekedik a záradék vastagitásával, nebbül annál jobb.
Igen érdekes például a cserépkorsókból össze
mert viszont az « szög kisebbedésével a boltív nyo
mása is fokozódik. Az egész elméletből a mi szem font, illetve összecsavart római gömbboltozat alsó
pontunkból az a leglényegesebb, hogy minél erő felülete, ha az egyes korsók végei vagy oldalai
sebb vízszintes ellenállást tételezhetünk fel, annál egyszerűen kilátszanak. Meglepően közvetlen hatású.
erősebb boltivet szerkeszthetnének a kőgerendába
Ilyen hatásúak a kissé kiszökellő, öblös gerinc
és annál merevebb a szerkezet.
cserepekkel lefedett sima arab falak, a hullámvona
Mindezzel azt is bizonyítani óhajtottam, hogy las vetett árnyékkal.
a szépre való törekvésünk közben mennyire igaznak
Csodálatosak az egész darab téglából kirakott
és őszintének kell lennünk. Esztétikai érzékünk a mór- és olasz párkányok. Az élére — itt-ott ke
statika finomabb összefüggéseit is megérzi. Ha el resztbe — rakott téglákkal hihetetlenül gazdag ár
hanyagoljuk azok hangsúlyozását, az esetleg a szer nyékhatásokat érnek el.
kezet határozatlanságára vezet és a statikai nyuga
Az áttört könyöklőkben a szomszédos tégla
lom rovására megy. Ha azonban hangsúlyozzuk az darabokból összefolyó tömegek a nyílások ellenha
ilyen összefüggést, esetleg egy uj, érdekes — de tása mellett bizonyos távolból már görbéktől határolt
mindig legalább is igaz — megoldást találunk.
mintát sejtetnek. És ez a bizonytalanság még fo
Egy másik lényeges jellemzője a helyes köszerke- kozza a díszítő hatást.
Mindezek a tégla- és cserép épitőszerkezetek
zetnek az is, hogy a tömbök méreteit a szállítás és
szilárdság szabta határokon belül mind három irány közvetlenül az egész elemből adódnak. Ötletesek,
ban szabadon választhatjuk, Ez az iránytól és hely őszinték, célszerűek és szépek.
Egészen ellentétben vannak az égetett cserép
zettől való függetlenség a felületi megmunkálásban I
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Az előbbiekben az egyes építőanyagokra ki
bői való és Lőformákat másoló elemekkel. A terra alakult szerkezetek jellemvonásait gyűjtöttük egybe.
kottából való korinthusi oszlopfő, előkelő származású,
jellemvonások első csoportja az anyag szilárdsági
de szánalmasan szegényes. Ilyenek a kőtagozatokat A
visszonyaiból adódott. Mint említettük, ezek hatá
utánzó idomtéglák is.
az építés módját.
Az anyag szövete, értéke szerint bizonyos rozzákA meg
jellemvonások második csoportja az anyag
esztétikai léptéket érezünk. Szinte függetlenül a
szövetéből és a formálás módjából adódik. Ezek
megmunkálás módjától.
Fából a legfinomabb tagozatok és részletek is viszont az építés formáit határozzák meg.
Az épités módja és annak formái ilyenképpen
tetszenek. Kőből, márványból ha ki is faragják
ugyanazt, már aprólékosnak tetszik, nagyobb rész tehát függvényei az anyag sajátosságainak.
Az elmúlt korok anyagainak egy és más sa
leteket kívánunk. Végül agyagból, ha mindez* meg játságát
részben vagy egészben megtaláljuk a vas
is mintázhatjuk és ki is égethetjük, már egyáltalán
nem elégít ki. Mintha az utánzás fáradtsága, mintha betonban is. Ezeknek a sajátságoknak függvényei
valami megtévesztő célzat és mesterkedés látszanék ből azután ha nem is lehet meghatározni, de néhány
szélsőadattal határolni és jelezni lehet a vasbeton
rajta.
jövendő kialakulását is.
(F o ly tatju k .)

A breslaui „Festhalle.”
Pilcrer Pál tól.

Csak egy röpke évszázad a napóleoni háborukban aratott győzelemtől napjainking, s e röpke
évszázadban mily óriási haladás a kultúra, a tech-

épületekkel, melyeknek középpontjában áll a „ t o 
beton monument-je, a nagy ünnepi csarnok (a Festhalle vagy Jahrhunderthalle.)

1. ábra.

nika minden terén! Ebben a száz évben szántja a
tenger hullámait az első gőzhajó éle, ebben az évszá
zadban dübörög az első mozdony, ebben szikráznak
először az elektromos gépek, ebben szólal meg a
telefon, ebben az évszázadban küldjük először érte
sítéseinket drótnélkül a tengeren által és ebben száll
első légi útjára a gépmadár . . . . Ebben az évszá
zadban mintegy szemeink előtt születik meg a vas
beton, gyerekbetegségeit lázas erővel, szokatlan gyor
sasággal gyűrik le az elmélet és gyakorlat embe
rei és ime előttünk áll a megizmosodott uasbetonepités, mely már monumentumok alkotására hivatott.
A Napóleon felett kivivőit győzelem emlékének
Leipzig és Breslau városok a kultúra haladását ismer
tető kiállítások rendezésével adóztak. Az utóbbi város
pompás „Scheitniger Parkiját építette be kiállítási

Az alábbi sorokban képét adjuk e hatalmas
csarnok szerkezetének, megismertetjük a sztat kai
számításokban követett fontosabb elveket és felem
lítjük az épités néhány érdekesebb részletét.*)
A hatalmas „Festhalle" nemcsak a népek csa
tájában aratott győzelem üres emlékeként készült,
hanem szcenikai, zenei, sport és egyéb ünnepek,
kongresszusok tartására alkalmas helyiségül is szol
gál. — Befogadó képessége hatalmad méreteinél fogva
óriási, szcenikai mutatványok számára a belsejében
amfiteátrumot lehet gyorsan felállítani s szétszedni
és a csarnok még ekkor is 6„C0 ülő vagy 10.000
álló látogatót képes befogadni.
Az épület egy középen álló, minden eddiginél
*) Forrás m ű veli: A rm ierter Beton 1913. N ro. 2., 4., 5. é s (>.
Beton und Eisen 1913. N ro. 3.
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nagyobb méretű, 42 m. magas és 65 m. belső átmé
rőjű kupolából áll, amelyhez a két főtengely vona
lában négy, félköralaku apszida csatlakozik. Ezeket
gyűrű alakban egyemeletes épületek zárják körül,

melyek a mellékhelyiségeket és egyéb kiállítási célokra
alkalmas helyiségeket foglalnak magukban. (2. ábra.)
A főtengelyek vonalában nyertek elhelyezést a
bejáratok, melyek közül a város felőlit főbejáratként
képezték ki és ez a belépő előcsarnokon kivül egy
u. n. fogadótermet is foglal magában, melyből a csá
szári tribünhöz lehet jutni. Ezzel szemben foglal

7

helyet az énekesek tribünje, egy 200 hangú orgo
nával együtt, mig a másik két apszidában 5 m. szé
les erkélyek ugranak ki a csarnok középpontja felé.
Ha az épület keresztmetszetére (3. ábra) vagy

a külsejére vetünk egy pillantást, a tér lezárásában
valami szokatlan jelenség üti meg szemeinket,
gömbfelület helyett ugyanis lépcsőzetes, vízszintes
gyűrű felületek és hengeralaku ablak-falak alkotják
a lezárást.
Minthogy a függélyes ablak-falak könnyebben
tarthatók tisztán és a rátapadó hó által való elsöté-
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titésnek nincsenek kitéve, a világításra kiválóan al
kalmasak ugyan, de esztétikai szempontból nem
mondhatók sikerült megoldásnak. Az apszidák lezá
rásában hasonló motívum
ismétlődik,' mig a környező
épületeket a szokásos fe
lülvilágító tetővel zárták le.
Ha Így a külső kép
nem is mondható valami
tökéletesnek, a méreteiben
és formáiban mefész alko
tás igen sok, sztatikái szem
pontból figyelemre méltó
megoldást rejt magában.
A tervezők a teherhordó
szerkezeti részek kiképzé
sében a legnagyobb vilá
gosságra törekedtek és a
többszörös sztatikái hatá
rozatlanságok esetleges kellemetlen hatásait csuk
lók, dilatációs hézagok felhasználásával igyekeztek
kiküszöbölni. Maga a középcsarnok két egymástól

élesen elkülönített részből áll, a tulajdonképeni felső
kupolarészből, melynek belső átmérője 65 m. és
kereken 23 m. magas, továbbá a felső kupolát hordó
kereken 19 m. magas alsó részből. A felső kupola
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részt 32 borda alkotja (l. 3. és 4. ábra), melyek
fönt egy 14*40 m. belső átmérőjű nyomott gyűrűre
és alul egy húzott vasszerkezetű gyűrűre támasz
kodnak, a bordák nyíl ma
gassága 16*1 m. A nyo
mott gyűrűt ‘1 egymást ke
resztező és egyszersmind
az 575 ni. magas iaternát is hordó kötőgerenda
merevíti, mig a kupola
tartókat kihajlás ellen az a
3 sor, vízszintes gyűrűt ké
pező borda védi, melyekre
a függélyes ablak-falak
és gyűrű-tetőszerkezet tá
maszkodik. A felső kupo
larész az alsóra 32 darab,
tehát minden borda alatt
elhelyezett egy-egy sugár
irányban mozgó henger-szegmentes saru utján támasz
kodik (5. ábra és 6-ik ábrán S) úgy, hogy az alsó
részre vízszintes irányú erő át nem adódhatik, pedig
ily irányú erők
a felső és alsó
rész merev öszszeköttetését té
telezve fel, azsaluzás kibontása
alkalmával és
hőmérsékletvál
tozás vagy szél
nyomás esetén
feltétlenülfellép
tek volna.Aszélnyomásbólkeletkező erők a hen
gerek radiális el
helyezése foly
tán az alsórészre
tangentiális
irányban adód
nak át, tehát oly
irányban, amely5*ábra'
ben vízszintes
erők ellen az al
építménynek lenagyobb az ellenállása. A kupola
alsó része egy sztatikailag rendkívül bonyolult
alakzat, miért is a tulajdonképeni teherhordó
szerkezeteken kívül az előre nem látható hatások
kikerülése végett még sok merevítő segédszer
kezetet kellett alkalmazni. Négy vaskos sarok
pillérből (6.ábra A) emelkedik ki a négy, alap
rajzban is köralaku főiv (B), 41*24 m. nyílással
és 16*80 m. iv magassággal. Az iveknek köralaku
alaprajzi elrendezése következtében tekintélyes
vízszintes irányú erők keletkeznek, melyeknek fel
vételére az apszidákban elhelyezett / és II jelű
támasztógerendák szolgálnak. Ezek a támasztóge
rendák enyhén görbülő vonalozással Ai és Au gyám
pillérekre támaszkodnak és a főivek oldalirányú erőin,
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valamint saját súlyúkon kivül az apszidák lezárásá
nak súlyát is hordják; hogy az eröátadás a támasz
tógerendákra lehetőleg centrikus legyen, az / és 11
jelű támasztógerendák alul és felül gömbcsuklókkal
(L) támaszkodnak a főivekre, illetőleg a gyámpillé
rekre, a gerendák kihajlá
sát pedig egy felső (C) és
egy alsó (D) vízszintes
merevitő-borda sor akadá
lyozza meg.
Ezeken a támasztó
gerendákon kivül minden
apszidában még 2—2 drb
támasztógerenda (III) van
beakasztva csupán architektonikusokból, de ezek a
teherhordásban részt nem
vesznek. A gyámpillérek
közvetlenül a támasztóge
rendák lábai alatt vonóge
rendákkal vannak össze
kötve (E) ; ezek a vonóge-

rendák a főpillérekbe vannak behorgonyozva és
azoknak ez erőknek felvételére hivatottak, amelyek
az egyes gyámpillérek szabálytalan ülepedéséből,
nevezetesen kifelé fordulásából keletkeznének.
A kupoláról a terhek hosszabb és rövidebb
pillérek (F) segítségével adódnak át a főivekre;
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ezeket a pilléreket az alsó kupolarészt lezáró ü
gyűrű köti össze, mely 8 helyen el van vágva, úgy,
hogy benne sem a zsaluzás lebontásakor, sem hőmér
séklet változáskor mellékfeszültségek nem keletkez
hetnek, sem sugár irányú erőket az alsó kupola

részre átvinni nem képes. A főiv feletti négy-négy
pillér az őket összefogó H szélkeretet alkotja, amely
diagonális szélirány esetén az egyik kupola-félre
eső összes szélnyomást felvenni képes. Ezen keret
ben keletkező mellékfeszültségek csökkentése, vala
mint a szerkezetnek sztatikái szempontból való egy
szerűsítése végett a keret szélső pillérei csuk
lók segítségével támaszkodnak a főivre és csak a
középső pillérek vannak a föivvel merev összeköt
tetésben.
Az épület szerkezetének általános ismerete után
az egyes szerkezeti részek sztatikái vizsgálatának
menetéről és eredményeiről kivonatosan az alábbia
kat közöljük.
a) Alapok.
A főpillérek alapjára [(6. ábrán AJ] ható erők
meghatározása nem egyéb, mint különböző irányú
térbeli erőknek egy eredő erővé és egy eredő erőpárrá való összetétele, amit a szinmetriaviszonyok
lényegesen egyszerűsítettek. Legnagyobb talajnyo
más a 12 m. széles alap két szélén 3'65 ill. 2'89 ^lel
nek adódik, úgy, hogy a nyomáseloszlás közel egyen
letesnek mondható.
A gyámpillérek (Ai és Au 6. ábrán) alapjainak
számításánál különös eset áll elő, t. i. a gyámpillé
rek tengelyvonala architektonikus okokból a támasz
tógerendák síkjával nem esik össze, mig az alapok
főiránya közel párhuzamos a támasztógerendák sík
jával. Az egyes alapok talajnyomása 1'4 és i'3 UgUm‘
közt váltakozik; az előirás az volt, hogy a legna
gyobb talajnyomás 3'5 **/«»', a legkisebb pedig leg
alább a nagyobbnak harmada lehet és az eredő leg
feljebb 10”/o-kal térhet el az alap fenék normálisától.
b) A főinek és támasztógerendák méretei elő
zetesen a nyomásvonalak segítségével határoztalak
meg. A támasztógerendákra ezen eljárás folyamán
akkora vízszintes erők hárittattak, hogy a főiv nyo

10

I. évfolyam. 1. füzet.

BETONSZEMLE

másvonala alaprajzban oly sokszögű vonal legyen, (8. ábra) erre a kiegyenlítő síkra közel merőleges
amely lehetőleg simul az iv tengelyvonalához. A tá (természetesen az eltéréseket is később számításba
masztógerendára ily módon háramló vízszintes erő vették.) A főiv e szerint sikbéli tengelyvonalu, mind
ket azután a támasztógerendák saját súlyával kell két végén befogott Ívnek tekinthető. A függélyes
összetenni és a felső csuklóban még akkora terhet terhek (P), melyek általában metszik a tengelyt,
kell hozzávenni, hogy a támasztógerendák nyomás egy a „kiegyenlítő sik“-ba eső (R = 0'835 P) és egy
vonalai is átmenjenek az alsó csuklópontokon. Ezek erre merőleges (H = 0'5ü P) összetevőre bontatnak;
után kis beton igénybevételek alapul vételével meg ugyanígy a támasztógerendák és főiv között kelet
határozták a főiv és a támasztógerenda méreteit s kező reakciók is. Ha az ivet már most a „kiegyen
a pontos számítást most már a következő elvek lítő sik“-ra merőleges erők hatása alatt vizsgáljuk,
úgy a főivről a támasztógerendákra háramló horizonszerint végezték e l:
P

Ha a csarnok főtengelyének irányában egy sík talis reakciók, illetőleg azoknak Xa és Xb kompo
metszetet képzelünk és erre a síkra a fél főivet nensei lesznek a magában véve is sztatikailag hatá
egyes keresztmetszeteivel együtt rávetitjük, akkor rozatlan, a síkjára merőlegesen álló H = 0'55 P erők
azt látjuk, hogy az egyes keresztmetszetek által kel terhelt főivek sztatikailag határozatlan küleröi.
Ha pedig az iv síkjában működő erőket vizs
határolt ivrészek tengelyvonalai — különösen éppen
azokká az ivrészekké, melyek kisebb keresztmetszeti gáljuk, azt találjuk, hogy a háromszorosan sztatikai
méretük miatt a rugalmas alakváltozásban jelenté lag határozatlan iv küleröi nem egyebek, mint a
kenyebb részt vesznek — közel egy, ferde síkban kiegyenlítő síkban működő R = 0'835 P erők, továbbá
a hőmérsékletváltozás okozta erők és a szélnyomás
a „kiegyenlítő sik“-ban feküsznek. (7. ábra.)
(F o ly ta tju k .)
A támasztógerendák csuklóit összekötő vonal erői, melyek a záradékban adódnak át.

Emlékoszlop Győrött,
Gróf Cziráky Béla emlékezetére.
Beck Alajos-tól.

A fáradhatatlan munkásság, mellyel néhai gr.
Cziráky Béla a Rábaszabályozó társulatot, mint an
nak elnöke áldásos munkához segítette, arra indí
totta a társulatot, hogy érdemes vezetője iránti há
láját egy monumentális jellegű emlék létesítésével
a nyilvánosság előtt is lerója. így épült Győrben, a
társulat székhelyén, a Kisduna és Rába összefolyá
sánál, egy keskeny földnyelv csúcsán egy hatalmas
emlékoszlop, mely a városkert, a vár és a hajóállomás
felől jut leginkább érvényesüléshez. (1. és 2. ábra.)
Az emlékművet elsősorban hatalmas méretei
és különleges szerkezete teszik érdekessé; ezenkí
vül az ötemeletes ház magasságáig felnyúló, 25 mé
ter magas obelisk nem talpával, hanem kifelé iveit
lábak közvetítésével éri a földet.
Az egész építmény vasvázas betonból készült
s a külső felületet műkővel borították. Tulajdonképeni hordszerkezetét az a négy, törtvonalozásu
oszlop képezi, mely az iveit lábrészek belsején ke
resztül törve — az obelisk négy sarkában — az
oszlop csúcsáig felvonul. Az oszlopokat a föld alatt
egy körülfutó gerendakeret tartja össze, mely az osz
lop alsó végeinek egymástól való eltávolodását aka
dályozza meg, a felsőbb emeletekben pedig az ol
dalirányú elmozdulásokat a vízszintes födemlemezek
teszik lehetetlenné. Az iveit lábakba rejtett oszlop
részeket e lábak függélyes oldalfalai merevítik.

Az obelisk teste, valamint az iveit lábak, ter
mészetesen üregesek és a födémlemezekben kiha
gyott négyszögletes nyílások csak közlekedésre, il
letve a belső mintaállványok eltávolítására szol
gáltak.
Az építkezést magas, külső állvány segítségé
vel bonyolították le, s a mükőburkolatot a beton
beépítésével egyidejűleg helyezték el. A külső fal
felületet sima szegélyezés veszi körül s a szegé
lyezések között minden hézagolás nélkül durva
szemcsézés készült úgy, hogy az építmény egy
egészében összefüggő monolit képét nyerte.
A hézag nélküli, monolitszerü homlokzat azon
ban megkövetelte, hogy az emléktábla se legyen
részekre osztva. E követelést könnyen lehetett tel
jesíteni, mindaddig mig mesterségesen készítendő
műkő-tábláról volt szó. Midőn azonban véglegesen
természetes kő mellett döntöttek, a közel 5 m-’ te
rületű emléktáblának egy darabban való beszerzése
már meglehetős gondot okozott.
A legtöbb kőnemből teljesen lehetetlen ily nagy
területű lemezt kidolgozni; hosszas vizsgálódás s
megfontolás után vörös svéd gránitban állapodtak
meg, melyből a táblát sikerült is kifaragni. A vég
zett munka nehézségeiről azonban képet nyújt azon
adat, mely szerint a tábla teljes kidolgozásánál 1955
véső élét használták el.
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A tábla vastagsága 7 cm. s a betűk magassága
7 és 16 cm. között változik.
A tábla megerősítése a szokástól eltérő módon
történt, a rögzítéshez nem a külső felületen általá
ban használatos — de könnyen eltávolítható —
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ból készült relief arcképét. A relief kétszeres nagy
ságban készült, hogy az emlékmű hatalmas mére
teivel arányos legyen. A szobrot Horváth Adorján,
győri szobrász mintázta s az emlékművet dr Zielinski
Szilárd mérnök, műegyetemi tanár irodája tervezte

1. ábra.

2. ábra.

bronzrozetták, hanem csakis a belső kőtömegbe ka
paszkodó, rejtett csavarokat alkalmaztak.
Az emlékoszlop szerkezeti részeit a 3. ábrán
látjuk.
Az emléktábla alatt a földszintől mintegy öt
méter magasságban, találjuk az elhunyt elnök bronz-

s az épitést a Me/occo Péter cementárugyár és épí
tési vállalat részvénytársaság eszközölte.
Az emlék oszlopot a király képviselőjének,
Pálffy Miklós hercegnek jelenlétében, 1913. évi
október hó d-én ünnepélyesen leleplezték, melyet
ugyanakkor a város birtokába vett.

Vasúti vasbeton aljak az 1913. évi lipcsei világkiállításon.
Réthy Lajos-tól.

Mint minden szerkezetnél, úgy a vasúti fel
építmény terén is kezdettől fogva állandóan érvé
nyesült az a természetes törekvés, hogy a hama
rabb pusztuló anyagokat olyanokkal pótoljuk, me
lyeknek élettartama hosszabb. Egyszerűen követke
zik ez abból a helyes megismerésből, melyszerint
minden szerkezet oly erős csak, mint leggyöngébb
alkotórésze.
A vasúti felépítményben szokás szerint beépí
tett anyagok közül kétségtelenül a fa az, amely a
legrövidebb életű. Tudvalevőleg a vasút megépítése
után következő harmadik évben már megkezdődik a
talpfacsere s hazai viszonyaink mellett a vasút épí
tésétől számított nyolcadik év elteltével a cserélés
ben már az összes eredetileg befektetett talpfák
sorra kerültek.
A felépítménybe épitett romlandó faanyag a
„vasut“-nak nemcsak teherbírását korlátozza, hanem
tartósságának is határt szab. Egyben jentékeny ki
adásokat is okoz, mert a felépítmény alkotásából
természetszerűen következő, mindig újból meg újból

szükségessé váló aláverésen kívül a felépítményben
fekvő faanyag teszi a pályafentartás dolgát valóság
gal sisyphusi munkává.
A' pályában fekvő talpfák kisebb-nagyobb mér
tékben majdnem kivétel nélkül megrepednek, még
pedig nemcsak hosszirányukban, de nem ritkán
keresztben is ; a minduntalan változó légköri be
hatások folytán végeiken és a sinlefogószerek táján
hamarosan korhadni kezdenek, ami által a sinleerősitőszerek tartása bizonytalanná válik s a vágány
ban szabálytalanságok állanak elő.
Elsősorban és főként a talpfa tehát az, amely
a vaspályának szakadatlan javítgatását szükségessé
teszi, mert amennyire kitűnő a fa mint uj anyag,
annyira megbízhatatlan ha egyszer romlásnak indult.
Ezért már az első vasutak megépítése idejé
ből származik s azóta állandóan megnyilvánul az a
törekvés, hogy a talpfát más alkalmasabb anyaggal
helyettesítsék. E törekvésnek a faanyag folytonos
drágulása időről-időre annyival inkább újabb impul
zust ad, mert a forgalomba kerülő faanyag évről-
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évre nemcsak drágábbá hanem silányabbá is válik,
így aztán ma nemcsak drágábban fizetjük meg a
fát, hanem drágább pénzért mindig rosszabb fát
kapunk. Pedig korántsem csekélység az, amiről itt
szó van!
E lőlnézet.

Hosszmetszet.

kicserélniük. A földön levő összesen körülbelül
1.000,000 km. hosszú elsőrangú faaljas vágány van s
Így a vasutaknak évente 100 millió talpfára van szük
ségük. Ez pénzben évi kerek 400 millió koronát
jelent, de jelenti egyben azt is, hogy a vasutak eme
Átlós hosszm etszet.

Átlós nézet.

A kérdésnek gazdasági jelentőségét ilyenfor szükségletének fedezése irtó erdöpusztitással jár.
mán lehet jellemezni: Ha a talpfa élete tartamát
Fában való szükségletünk egyéb téren is évátlagban 10 évre tesszük és a talpfákat egymástól ről-évre nő, faanyag készletünk rohamosan apad.
egy méter távolságban gondoljuk, akkor a vasutak Hogy azonban mennyire rohamosan arra jellemző,
nak kilométerenként évente 100 darab talpfát kell hogy az erdőségekben egyáltalán nem szegény
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sorsú orosz birodalom erdeinek védelmére évek óta
mind több s több vasaljat szerez be s érdekes az
is, hogy ugyanígy cselekszik az erdős Argentinia is,
melynek pedig quebracho-\ét\ában kitűnő anyag ju
tott osztályrészül, mert a quebrachóból készült talpfa
sokkal jobb és tartósabb mint az európai tölgytalpfa.
Talán még jellemzőbb, hogy az erdőrengeteges
Északamerikának is esztendőröl-esztendőre jobban
fáj a talpfakérdés. Pedig odaát nem is olyan régen
még lemosolyogták a takarékoskodó Európát, mely
a fát gazdasági okokból és előrelátásból gondosan
impregrálja. Akkoriban az óceán túlsó partján még
abban a hitben ringatóztak, hogy erdőrengetegjeik
sohase fognak megapadni, mára azonban annyira
megváltozott a helyzet, hogy az újvilág talán még
intenzivebben foglalkozik a fatelités kérdésével és
a talpfának más anyaggal való pótlásával, mint az
öreg Európa.
A talpfakérdés tehát nemcsak a fában szűköl
ködő országok sorsa, hanem az egész föld kerek
ségén általánosan, többé-kevésbé égető nemzetgaz
dasági szükség okozata, mellyel nagy gazdasági
jelentősége mellett azért is foglalkozni érdemes és
kell, mert az erdőségeknek fékevesztett pusztítása
tapasztalás szerint messze tájak klimatikus viszonyá
nak káros megváltozását idézi elő.
Ezek alapján túlzás nélkül kimondhatjuk, hogy
a talpfakérdés korunk egyik legjelentősebb műszaki
gazdasági problémája, mely méltán sarkalja feltalá
lóink ambícióját, mert a megoldást szerencsésen meg
találóra nemcsak világraszóló hirt és dicsőséget,
hanem mérhetetlen vagyont is jelentene.
A feltalálók leleményességét azonban, mint a
későbbiekben látni fogjuk erősen próbára teszik e
kérdés nehézségei s nem tudni miért — azért-e
mert alkalmas anyagokkal a természet mostohán lá
tott el, vagy mert a természetadta anyagokat véges
emberi elménkkel helyesen alkalmazni még nem bír
tuk — de minden változtatásra irányuló törekvés
ellenére, ma is ott állunk, hogy sineink alátámasztá
sára a talpfát kell a legjobbnak elismernünk.
Az emberi feltaláló elme küzdelme a vasúti
talp problémája körül mégis, minden sikertelensége
dacára is a találmányok történetének egyik legérde
kesebb fejezete s az a kérdés: vájjon a vas meg a
beton kiváló sajátságait magában szerencsésen egye
sitő újabb összetett anyag, a vasbeton mennyire al
kalmas a kérdés megoldására, a találmányi törté
nelem e fejezetének ma kétségtelenül legaktuálisabb
része. Ezért tettük fel a kérdést: hogyan áll a vasbetonalj problémája az 1913. évi lipcsei vasúti ki
állítás megvilágításában, ahol a nagy német nemzet
hatalmas iparai közül éppen a beton és a vasbeton
ipar mutatta fel a legnagyobb haladást.
Ezért tesszük föl a kérdést: biztatást, reményt
rejtenek-e magukban az eddigi sikertelen küzdelem
folytatására a német iparnak legújabb vívmányai
avagy újabb csalódást, ismételt sikertelenséget jelen
tenek-e számunkra a csüggedő lemondást hir
detvén ?
Mielőtt a kérdés megoldására alkalmas anya
gokat szempontunkból sorra vennők, lássuk mi
voltaképen a célja, a rendeltetése a vasúti aljaknak
s melyek azok az erők, melyek Uzemközben reá
támadnak?
A vasúti felépítmény tudvalevőleg nem egyéb
mint kényszerpálya, mely a vasúti járómüveknek
mozgásuk közben a kellő irányítást megadja. A járó
müvek megalkotása következtében és a mai nagy vo
natsebességek folytán a sinekre támadó erők oly na
gyok, hogy sineinket sohasem fektethetjük a puszta
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kavicságyra, hanem aljakat, talpakat kell közbe
iktatnunk.
A talpaknak feladata tehát elsősorban az, hogy
a vasúti járóművek súlyából átadódó nyomásokat a
járóművek kerekeit közvetlenül megtámasztó sínek
ről átvéve, az ágyazásra elosszák. A vasúti aljaknak
ebből a szempontból oly erőseknek kell lenniök,
hogy a sínekről a rájuk támadó bármely irányú erők
ellenében megállhassanak s oly módon kell alakítva
lenniök, hogy az alapozó ágyazást ne vegyék na
gyobb nyomással igénybe, mint amekkora az ágya
zás szilárdsága és a forgalom biztossága szempont
jából megengedhető.
Alakjukra nézve a vasúti aljak hossz-, keresztés magánaljak lehetnek vagy ezeknek kombinációi.
A kombinációs vágányalapozás leginkább a közúti
vasutaknál használatos, mig nagyvasutaknál a kereszt
aljak a legelterjedtebbek. Ezeknek előnyük a magán
aljakkal, hogy a nyomtávolságot és a sinek szabá
lyos fekvését jobban biztosítják és a hosszaljakkal
szemben egyik legfőbb előnyük az, hogy a légköri
lecsapódásoknak az ágyazásból való eltávolodását
nem gátolják.
Ami már most az aljakra támadó erőket illeti,
ezeket a keresztaljak hatásszenvedésével világít
hatjuk meg.
A keresztaljak statikailag úgy foghatók föl, mint
kéttámaszú egyenlőtlenül elosztott terhelésű tartók.
A két támaszpont fönt, a két sinnek fölfekvése he
lyén van, az elosztott teher pedig alulról hat, mint
az ágyazás reakciója.
A sinek alátámasztási pontjai azonban nem
tekinthetők fix pontoknak, mert a teher alatt nem
csak az aljak szenvednek elhajlásokat, hanem ezen
kívül az aljak az elasztikus ágyazásba minden egyes
kerék súlya alatt besüppednek és a kerekek elhala
dása után megint fölemelkednek. A keresztaljat ter
helő ágyazási reakció nemcsak talpról-talpra változik
az ágy minősége, teherbírása szerint, hanem ugyan
azon talpnál sem tekinthető állandónak, mert attól
függ, hogy az aláverés, mely helyen és mily erő
vel történt. A támadó igénybevételeket ezenfelül
még az altalaj egyenetlenségei is bonyolítják.
Ha ehhez még meggondoljuk, azt is: mily
óriási erők és mekkora lökések támadnak száguldó
vonataink nyomában a vasúti felépilményre, akkor
tisztán áll előttünk, hogy az anyagnak, melyből a
vasúti aljakat készíthessük igen szilárdak, nagyon
szívósnak kell lennie.
Sorra véve már most a szóbajöhetö anyagokat:
a követ, a fát, a vasat és a vasbetont, ezek közül a
kő, mint amely hajlitóhatásokat elszenvedni nem
bir, hosszalj vagy keresztalj céljára mint teljesen al
kalmatlan önként elesik.
A vas és vasbeton szempontjából idáig rend
ben volna a dolog, mert úgy a vas, mint a vasbe
ton nagyon s z í v ó s anyag; a vasúti aljaktól azonban
még sok egyebet is kell kívánnunk.
Így többek között azt, hogy sineinket megbizhatóan erősíthessük hozzájuk s ezáltal sineinknek
szabályos helyzetét egymáshoz képest is kellőképen
biztosíthassuk.
A vasanyag e tekintetben rendkívüli előnyben
vanavasbeton'fölött, kiválóan alkalmaslévén arra,hogy
a síneket hozzákössük; a hiba csak az, hogy tapasz
talás szerint ez a kötés sem elég tartós, mert a sin
és az alj egymással érintkező felületei üzemközben
megkopnak s különösen megkopnak az aljak azon
a tájon, ahol a sinkapcsoló szereket az aljon átbuj
tatjuk, aminek azután természetes következménye,
hogy itt a vasalj könnyen megreped.
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Még rosszabbul áll etekintetben a vasbetonaljUgye. Az egyéb szerkezeteknél alkalmazott összes
kápcsolómódokkal megpróbálkoztak már. Ezeket a
kapcsolásokat négy főcsoportba sorozhatjuk:
1. betonbaágyazott kőcsavarok, melyeknek orsói
fönt kinyúlnak a talpból, hogy a szoritólemezt
és a csavaranyát fölvehessék;
2. betonbaágyazott csavarmentes vastüszők, me
lyekbe a csavarok behajthatok;
3. beágyazott fahasábok, tüskök vagy faékek,
melyekbe a sinszegek beverhetők vagy a sín
csavarok behajthatok, akárcsak a talpfákba;
4. vassal bélelt üregek, melyeket a sinalátánrasztás helyén a betonban hagynak s melyekbe
a fölülről beléjük eresztett csavarfejek behorgonyozhatók, hasonlóan a vasaljaknál szo
kásos sinbefogáshoz.
E kapcsolások közül mindegyiknek meg van a
maga sajátos hibája. A beágyazott csavarorsók és
tüszők meglazulnak vagy megkopnak s ezzel az alj
hasznavehetetlenné válik. Ha egy beágyazott orsó
letörik, akkor segíteni nem tudunk, az aljat ki kell
vetni. A betonbaágyazott fahasábok — még ha
impregnáltak is — a beszivárgó víztől megdagad
nak s a betont szétvetik. Ezért az újabban alkalma
zott faékeket vashuzallal körülcsavarták s Így
betonozták be. Ez az óvintézkedés segített, anynyiban, hogy a beton most már ritkán reped meg
az ék körül, de hamarosan egy másik hiba mutat
kozott. Általában az ék vastagabb része van alant,
mert különben a sincsavaros elrendezésnél például
a sincsavarnak behajtásakor az ék kiemelődnék s
ezenkívül a jobb fölfekvés kedvéért a sin alá rend
szerint vas vagy fa alátétlemezt tesznek. A bekövet
kező súrlódások hatása ily elrendezés esetén első
sorban abban nyilvánul meg, hogy a beton a sin
alatt elmorzsolódik, az alátétlemez a faékekre fek
szik s az ékeket kinyomja a talpból. Végül a 4. kap
csolómód egyik hibája az, hogy a nyombővités
megadása itt nehézséggel jár.
A sin megerősítése szempontjából tehát a talpfa
határozottan a legjobb, mert a talpfába a sinszeget
vagy a tirefondot egyszerűen behajtjuk s a szük
séges nyombővitést a lehető legegyszerűbb módon
érhetjük el. A talpfánál csak az kár, hogy a sinkapcsolószerek körül beléjük szivárgó viz a talp
fának korai rothadását okozza.
A sin megerősítése szempontjából második a
sorban a vasalj, melynél évtizedeken át kitartással
folytatott kísérletekkel sikerült csak a kérdést ki
elégítően megoldani.
Utolsó pedig a sorban a vasbetonalj, melynél

e tekintetben még a gyerekbetegségeken sem estünk
keresztül s melynél éppen a kellően megbízható s
megfelelően rugalmas sinlefogás hiánya egyik leg
főbb akadálya a gyorsabb előrehaladásnak.
Egy másik követelmény a vasúti aljakkal szem
ben a rugalmasság. Rugalmasaknak kell lenniök a
talpaknak nemcsak a járómüvek miatt, hanem a
saját épségük megkimélése érdekében is. E tekintet
ben a vasbetonaljak újból a többi mögé szorulnak,
mert ebből a szempontból a talpfa a legjobb, a vas
talp már merevebb s leginkább merev a vasbetonalj.
E merevségnek azután nemcsak az a következ
ménye, hogy a vonatok járása a vasbetonaljakra
alapozott vágányon kevésbé puhán esik, hanem az
is, hogy a vasbetonaljak hamarosan megrepedeznek.
Különösen a sintámasztás táján, ahol az erők köz
vetlenül érik az aljat, következnek be az elmállások,
a kagylós Ietöredezések, melyek által a vasbetétek
csakhamar felszínre jutnak.
E hátránnyal szemben alig jöhet számba, hogy
a vasbetontalpak kisebb behajlása az ágyazásnak
javára van.
Követelmény még, hogy az alj súlyos legyen.
A vasbetonalj súlya mintegy kétszer akkora,
mint a talpfáé és háromszor akkora mint a vasaljé.
A nagyobb súly csak a szállításnál és a fektetéskor
okoz nehézséget, viszont azonban az alj nagyobb
súlya növeli a felépítmény ellenálló képességet a
járóművek dinamikus hatásaival szemben. E mellett
az alj súlya szabja meg a határát az aláverés inten
zitásának is, mert minél nagyobb a felépítmény saját
súlya, annál jobban tömöríthető alatta az ágyazás.
Hátránya azonban a vasbetonaljnak, hogy aláverés
alkalmával könnyen megsérül s ezáltal az alsó be
tétvasakat burkoló betonréteg letöredezik.
A burkoló betonrétegnek ez a letöredezése és
az alj testén keresztülmenö repedések szabják meg
határát a betontalp életének, mert a repedt alj a for
galom biztossága szempontjából mindig aggályos és
mert a szabaddá vált vasbetétek könnyen elrozsdá
sodnak, főként e repedések és elmállások teszik
kérdésessé a vasbetonalj élettartamát, pedig az
amúgy is drágább vasbetonalj csak akkor tarthat
számot a gyakorlati alkalmazásra, ha a többieknél
tovább tud élni a pályában. Ez a követelmény csak
e tárgyalás során került az utolsó helyre, mert való
jában elsőrangú kívánság az, hogy a vasúti alj le
hetőleg olcsó, de emellett minél tartósabb legyen.
Lássuk már most, hogy az 1913. évi lipcsei
épitőkiál/itáson képviselt vasbetontalpak mennyiben
felelnek meg jobban a felsorolt követelményeknek,
mint az eddig ismert rendszerek.

SZEMLE.

zásait hanyagolja el, mig az utolsó lépésben e deformatiokat
is figyelembe veszi. Ilyképen háromszor kell ugyan a szilárd
sági számítást elvégezni és pedig sorban:
az összes övrudak elhajlásai
az összes oszlopok elhajlásai
az összes övrudak és oszlopok hosszváltozásai
alapján, de még igy is jóval egyszerűbb és gyorsabb az el
járás, mintha a szokásos számítást végezné, mely az összes
deformatiokat egyszerre veszi figyelembe. Engesser számí
tási módjának azonban e mellett egyéb előnye is van. /-vz
egyes statikailag határozatlan s éppen a rugalmas alakváltozás alapján meghatározott értékek három különböző
részből adódnak össze s mivel a második rész az elsőhöz
képest s a harmadik rész rendszerint a másodikhoz képest
jelentéktelen nagyságú, a szükséges pontosságot a harmadik
esetleg a második és harmadik rész elhagyása mellett is el
érhetjük.
Az eredményeket az első lépés — az övrudak elhajlá
sainak számításba vétele — megállapítja, a második és har
madik lépéssel csak az eredmények javítása eszközölhető.

Die Berechnung dér Rahmentrüger irta Engesser dr.,
mérnök, műegyetemi tanár. Kiadta: IV. Ernst und So/m Ber
linben, 1913-ban.
A keretes tartók — Vierendeeltarlók — szilárdsági
vizsgálatával Engesser már húsz év előtt foglalkozott s a
„Die Zusatzkrüfte und Nebenspannungen eiserner Fachwerkbrücken" című munkájában 1893-ban közzétesz egy számítási
eljárást, mely különösen alkalmas a Vierendeeltartók analytikai elméletének kifejtésére. E számítási eljárást Engesser
részletesebben előadja s a párhuzamos övti tartó rendszerek
teljes megoldására alkalmazza.
Az általános alakú Vierendeeltartók szilárdsági vizs
gálatát fokozatosan végzi el, olyformán, hogy a belső erők
meghatározására szolgáló rugalmas alakváltozásokat fokoza
tosan veszi figyelembe. A belső erőket legelőször oly felte
vés mellett állapítja meg, mely szerint az oszlopok elhajlásai
s az Összes rudak hosszváltozásai figyelmen kívül maradnak.
A kővetkező lépésben már csak az összes rudak hosszválto
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Engesser az eljárás első részében az összes statikailag is
A minta külső részének készítése meglehetősen egy
meretlen mennyiségekre behatási ábrákat szerkeszt s az ily szerű volt s olyan méretű fákat alkalmazhattak, melyek ke
módon kapott belső erőkből kiindulva a második és harma
dik részben a vizsgálatot elvégzi. Megjegyzendő, hogy épen zelése könnyű s a minta szétbontása után ismételten felhasz
mivel csak az első részben figyelembe vett deformatioból nálható volt; a belső részt azonban a falak vékony méretei
adódó belső erők a jelentékeny nagyságúak, a veszélyes ter miatt rendkívül pontosan kellett készíteni és különös gondot
helés kérdését az első lépés elvégeztével már megoldottuk, kellett fordítani azokra a helyekre, ahol merevítő gerendák
azaz a veszélyes teher állást sem az oszlop alakváltozásából
sem az összes rudak hosszváltozásából adódó belső erők csatlakoznak a lemezekhez; már pedig merevítő bordákat
nem változtatják meg. Az oszlopok alakváltozása folytán elő meglehetősen bő számban alkalmaztak: a lemezek átlagos
álló belső erők rendszerint ellenkező értelműek, mint az öv- felülete ugyanis 2‘10'XS2‘10 m. volt. A belső zsaluzás készí
rudak alakváltozása folytán keletkezőek, tehát levonandók téséhez felhasznált fákat erősen kellett öszzekötni s ezeket
lennének; ezért meghatározásuk nem is szükséges. Kivételt nem lehetett többé úgy szétszedni, hogy újból felhasználha
képeznek a végoszlopok, melyeknél az oszlopok alakválto
zása folytán létrejövő belső erők is elég jelentékenyek. A tók legyenek. A minta belső részét a külsőtől olyan kisméretű
rudak hosszváltozásainak figyelembe vétele két részletben cement-kockák segítségével választották el, melyeknek kö
történik; először az övrudak, azután az oszlopok hosszválto zepén lyukat hagytak a két mintarész összefogásához szük
zásaiból kiindulva számol — természetesen mindkettőnél már séges csavarok számára.
az összes rudak hajlitóigénybevételének számbavétele foly
A betonozáshoz szükséges anyagot kis billenő csillék
tán adódott eredmények alapján. A hőokozta kitágulás hatá
sát a belső erőkre ép úgy határozza meg, mint az összes kel mérték és szállították a fedélzet felett kb. 3 m. magasan
rudak hosszváltozása folytán fellépő erőket.
elhelyezett keverő állványra, az itt elkészített betont tölcsé
Ily módon Engesser az általános alakú keretes tartót
teljes pontossággal vizsgálja meg s eljárási módjának meg reken át kocsikba eresztették le, melyeket aztán vízszintes
van az a nagy előnye, hogy a számításokat ott hagyja abba, pályán a felhasználási helyhez löktek. — A betonozást nem
végezték egyfolytában, hanem az egész építményt előre olyan
ahol az elért pontosságot kielégítőnek találja.
A könyv végéhez csatolt fejezetben szerző a keretes darabokra osztották, melyeknek betonozása egy nap alatt
tartók lehajlásának meghatározását mutatja meg.
elvégezhető volt és a munkát olyan helyeken hagyták abba,
ahol a kész beton felülete jól felvagdalható, megtisztítható
Egy 500 tonnás vasbeton uszályhajót bocsájtottak és igy az uj és régi betonrész csatlakozása megbízható volt.
vizre a múlt év december 31-én Baltimoreban, mely első azok A falakat a napsugarak hatása ellen védték és a betonozás
között, melyeket a Furst Concrete Scoiv Construction Co. fog után még kb. 10 napig öntözték. Teljesen nedves, rendkívül
építeni és melyeknek építésére nevezett társaság óriási te kövér betont készítettek, de a víz áthatolása ellen semmiféle
lepet rendezett be. Az 1. ábra a hajó általános elrendezését szigetelő anyagot vagy festéket nem használtak. A felhasz
tünteti fel.
nált anyag és a készítés jósága mellett tanúskodik az a
A hajó teljes hossza 34'5 m, szélessége 9‘0 m és teljes tény, hogy a legkisebb szivárgás sem volt mostanáig észlel
magassága 3‘70 m. A hajót könnyű vontatás és a hely minél hető. A hajózási forgalomban kitűnt, hogy avasbeton uszály
hajó vontatása könnyebb, tehát ellenállása kisebb, mint ugyan
ilyen befogadóképességű fából készült uszályhajóé.
(Engineering Neivs, 1913. 1. félév, 10. sz.)
Pilczer.
Nagyobb nyílású vasúti vasbetonhidak. Brémában
az állomások bővítésénél két forgalmas útvonal áthidalását
vasbeton ivszerkezetekkel eszközölték. Az egyik hidat a

gazdaságosabb kihasználása céljából úgy alakították, hogy a
végeket hosszirányban felfelé görbítették, a négy sarkot pe
dig elliptikusán lekerekítették. A hajó testét két, a hajó tel
jes hosszán átvonuló és öt keresztirányú válaszfallal, továbbá
a középen, a két végtől az első keresztirányú falig haladó
két rövidebb hosszirányú válaszfallal merevítették ki és osz
tották 20 különböző nagyságú rekeszre. Minden rekeszbe a
fedélzeten hagyott nyílásokon át lehet jutni s a nyílásokat
szorosan záró és a fedélzet síkjával szinelő lemezekkel lehet
lefedni.
Úgy a határoló-, mint a válaszfalakat vízszintes és füg
gélyes vasbeton-gerendák egész sora különböző nagyságú
lemezekre osztja; a lemezek, melyek vastagsága 8—13 cm.
közt váltakozik, mindkét irányban erős vasalással vannak
ellátva. A hajót a fedélzet szintjében köröskörül egy nehéz,
60 cm. vastag szegélygerenda övezi s ez alatt pedig mind a
két oldalon egy 15/25 cm. keresztmetszeti méretekkel biró
hosszgerenda védi a hajó testét. A fedélzet fölé ábrán jól
látható tömör korlát emelkedik.
A betonozást nem rétegenkint való döngöléssel, hanem
öntéssel hajtották végre. Igaz ugyan, hogy a döngöléssel
való előállitási mód a minta készítésében és a vasak elhe
lyezésében kis megtakarítással jár, de számolni kellett azzal
a hátránnyal is, hogy a rétegek közötti kötésnek bármily ok
miatt bekövetkező hiányossága az amúgy is vékony falat
rendkívül meggyöngiti. Ezért az öntéssel való készítés mó
dot megbizhatóbbnak vélték.

Parkallaee fölött 23 00 szabad nyílással, két csuklóval építet
ték, a másik a Qustav Deetjen-Allee fölötti híd, 21 00 m. sza
bad nyílással és csuklótalan szerkezettel.
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A hidakon több vágány foglal helyet, úgy hogy a Parkalléé fölötti híd teljes szélessége kb. 52 m. A hid hosszmet
szetét az 1. sz. ábrán mutatjuk be, melyből a szerkezet főbb
elrendezése kivehető. A csuklók öntött acélból készültek és
elrendezésük olyan, hogy a tulajdonképpeni boltozat és a
csukló között egy 40 cm. széles, gondosan döngölt beton
tömb foglal helyet, melyet csigavonalszerüen alakított vasszálakkal vettek körül, crdekes a boltozat viztelenitése,
melynek természetszerűleg olyannak kell lennie, hogy a bol
tozat kis mozgásainak engedjen és a viztelenitést mégis
biztosítsa. E feladatot rugékony tektolith-lemezekkel való
borítással oldották meg. A csuklóknál elhelyezett betontömb
maximális igénybevétele G0'5 kg cin', a boltozatban a beton
maximális nyomása 39'3 kg/cm2, a talaj maximális igénybe
vétele 305 kg/cm2. A betontömbök kavicsbetonból készültek
1 :8 keverési arányban, a boltozat betonját pedig 1:6 arány
ban keverték.
A Gustav Deetjen-Alléé hídja kb. 45 m. széles. A tömör
csuklótalan boltozat a támaszoknál 100 m., a záradéknál 45
cm. vastag. Hosszmetszetét a 2. sz. ábrán látjuk. A hid alatti
térség megvilágítása céljából a boltozatban nyílásokat hagy
tak, melyek egyenkint 20 m. hosszúak és 3’5 m. szélesek. A
hid alapozása vasbetoncölöpökkel történt s elég körülményes
volt, mert tözeges talajon kellett építeni. A beton maximális
nyomása a boltozatban 55 kg/cm.2
Ha feltételezzük, hogy a talaj 1 kg/cm2 nyomásra
igénybevehető, a vasbetoncölöpök maximális megterhelése
számítás szerint 25 tonna.
Mindkét hid szokatlanul rövid idő alatt épült fel. A
Parkallee feletti hídon mindössze 2 hétig dolgoztak. A Gustáv Deetjen-Allee hid betonozása csak 20 napig tartott.
(Beton und Eisen, 1913. évfolyam, XVI. és XVII. füzet.)
Spiller.
A villamos vezetékoszlopok megvédése. A villamos
vezetékoszlopok kérdésének nagy gazdasági jelentősége két
ségbevonhatatlan; egyedül Franciaország szükséglete évi
hat-hétszázezer darabra rúg. Az egész földkerekség összes
villamos vezetékoszlopainak számát hatoan-hetoen millióra
becsülhetjük.
A fapóznák élettartama mindössze 10—15 év s az osz
lopok megvédésének kérdésével nemcsak azért érdemes fog
lalkozni, mert beszerzési áruk évről-évre nagyobbodik, hanem
azért is, mert a régi oszlop eltávolítása és az uj oszlop fel
állítása gyakran magában véve is jelentős költséget okoz.
A fapóznákat kátránnyal, aszfalttal vagy egyéb anya
gokkal vonják be s újabban különböző vas, vagy vasbeton
lábazattal védik meg.
A vasbeton leginkább alkalmas arra, hogy a több anyag
ból összetett árbocok lábazatául szolgáljon. Felső részül ezidőszerint a fa a legolcsóbb, fölszerelni és megerősíteni is
könnyebb a fát, mint a vasat vagy a vasbetont.
A vasból készült felsőrésznek, melyen az idővel rend
szerint szükségessé váló változtatásokat és erősítéseket is
könnyű végrehajtani, előnye viszont a fával szemben, hogy
tartósabb és erősebb s előnye a ma szokásos vasbeton osz
lopokkal szemben, hogy súlya kisebb, elhelyezése könnyebb
és szerelvényekkel könnyebb ellátni.
Puszta fapóznákkal fölszerelt vonalaknál célszerűen
járunk el, ha a korhadásnak kitett részt mór előre megóvjuk,
amit leggazdaságosabban a póznákon vert vasbetonburokkal
érünk el. Ha már korhadni kezdő póznákról van szó, melyek
nek felső része azonban még jó állapotban van, akkor a
legcélszerűbb megoldás az, ha az alsó elavult részt vasbetonlábazatokkal megerősítjük vagy pótoljuk.
Az üzemben lévő vonalakat hordó tetőtöl-talpig vasból
való oszlopoknál, melyek megerősítésre vagy védelemre szo
rulnak az egyedül gazdaságos megoldás, hogy a helyszínén
vasbeton lábazatokat készítünk.
[Mémoires et compte rendű des travaux de la Société
des Ingenieurs Civils de Franpe. 1913. September.] Réthy.

MŰSZAKI HÍREK.
Arany érem a lipcsei építőipari kiállításon.
A lipcsei 1913. évi nemzetközi építőipari kiállí
táson Magyarország egész vasbetontechnikáját csak
dr. Zielinski Szilárd mérnök, mííegy. ny. r. tanár
vasvázas betonépítményeket tervező irodája kép
viselte.
A dr. Zielinski-féle tervező iroda műtárgyait
nevezetesen:
a brassó—fogarasi h. é. vonalon épült völgyhíd
vasvázát, tervrajzait és fényképeit;
a budapesti hengermalom silójának tervrajzait
és fényképeit;
a kőbányai és margitszigeti víztornyok terv
rajzait és fényképeit;
a bokányi zsilip modelljét, tervrajzait és fény
képeit stb.;
a kiállítás rendezősége a legnagyobb épület
ben helyezte el s mint most örömmel értesül
tünk, a működő jury a kiállítás anyagát az állami
nagy aranyéremmel tüntette ki.
E magyar kiállítás sikere annál örvendetesebb,
mert hazánk a kiállításon hivatalosan nem is vett
részt s a magyar vasbetonépités egyetlen képvise
lőjét mégis a legnagyobb kitüntetéshez juttatták.
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A „Betonszemle" megindításának és programmjának
közhírré tételével olvasóközönségünk jelentékeny része meg
tudta, hogy ily című rovatot is nyitunk; ennek köszönhetjük,
hogy hozzánk, illetve közönségünkhöz, már eddig is az alábbi
kérdéseket intézték.

1. kérdés. Egy vasbeton bordáslemez bizonyos
bordamagassága vagy egy vasbetongerenda bizo
nyos gerendamagassága (/z), mellett mekkora lehet
a borda- vagy gerendavastagság (b j minimális mé
rete? Van-e oly külföldi hatósági előírás, mely e
kérdést szabályozza? Adott beton- és vas-igény be
vételek esetén mi a leggazdaságosabb * viszony ?
2. kérdés. Mily módon kell egy kisebb, mint
egy 10 cm. vastag oldalfalakkal bíró, tisztán vasbetonszerkezetü növényi és ásványi olajok tározá
sára szolgáló tartányt szigetelni ? Megjegyzem, hogy
a tartányban állandóan ily olajok lesznek s Így kü
lönösen fontos, hogy a szigetelő anyagot egyáltalá
ban ne támadják meg.
3. kérdés. Ha egy többtámaszu gerenda támasz
ponti nyomatékait a többtámaszu tartók elmélete
szerint számítjuk, mi módon engedhető meg az Így
meghatározott értékek redukálása arra való tekin
tettel, hogy a gerenda nem éleken, hanem lapokon
(oszlopfejeken) támaszkodik?
4. kérdés. Bordás, vasbetonlemezes födém fölé
hajópadló-, illetve parquetburkolatot kell alkalmaz
nom és pedig minden feltöltés nélkül. Mily módon
kell a faburkolatot a vasbetonlemezhez hozzáerősiteni, hogy minden követelménynek megfeleljek?
5. kérdés. Valamely nagy megterhelésü raktárépület fióktartók- és oszlopokra támaszkodó főtartó
rendszerből áll. A fióktartók távolsága nagy és a
főtartó támaszközét a fióktartók három egyenlő
részre osztják, tehát 2 oszlop között két-két fiók
tartópár adja át egy főtartóra a terhét. A főtartók
számításánál a fióktartókról átadódó megterhelés
mint koncentrált, vagy mint elosztott teher számitandó-e ?
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W Á G N E R H U G Ó O K L G É P É S Z M É R N Ö K ÉS V Á L L A L K O Z Ó
BUDAPEST, II. KERÜLET, PÁLFFY-UTCA 1. SZÁM.

Telefon:
4 3 -9 8 .

Központi fűtés, szellőztetés,
légszesz, vízvezeték, csatornázás, szivattguberendezések, porelszívó, szá
ritó, g ő z m o s ó é s g ő z f ő z ő - k o n y h a
b e r e n d e z é s e k vállalata.

Telefon:
4 3 -9 8 .

Hiányos és régi berendezések rekonstruálása. — Szakértői vélemények.

Talicska.
Kőpor.
Műkőgyártáshoz
gránit-dara.
Márvány és
gránit terazzóhoz

Agulár Viktor és társa
épület, mű- és vasszerkezeti lakatos
gyára.
Budapest, Telep-u. 33. Telefon 96-00.

Vasszerkezeti kivi
tele és szerelése.

betonrovatoló és
öntöttvas-hengerek
különféle nagyságban.
Kimerítő árlap kívánatra díjtalanul.

REITZER LIPÓT ÉS TARSA, SZEGED.

C e m en táru, m űkő és a s b e s tp a la gyár b e re n d e zé s e k . — Helyszínen
készített vasbeton-járdák. Speciális vasb e to n -s z e rk e z e te k , v a s b e t o n k e r ít é s é s v e z e té k -o s z lo p o k ,
cölöpök, szádfalak stb. Amerikai fehér
p o rtla n d c e m e n t Keszler-féle fluátok,
terméskövek, beton és műkövek vizhatlanitása és keményitésére. B áblczky J ó zse f
magánmérnök, Budapest, V. kerület, Ügynök-utca 8. — Telefon: 94—80. szám.
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H ANATSCH EK

DIPOLD JÁNOS

EM IL

IX., Bokréta-u. 23.

MŰÉPÍTÉSZ, EZELŐTT ROST OTTÓ,
BUDAPEST, III., ZSIGMOND-UTCA 43.

T elefon: József 5—86.

ALAPÍTVA: 1898.

mfllakatos,

Ip arm ű v észeti m űhely modern
lakberendezésekre, bármine
mű v ilá g ító é s ffltőtestrészek
k é sz íté se sa já t te rv v ag y rajz
s z e rin t. M indennem ű v a s- és
fém bntorvereték,
valamint
domborművek a legfinomabb
n
kivitelben.
*»

TELEFON: 108-59.

Tervez és épít körkemencéket felső füstelvezetéssel, munkafejtés 15—20 kamara
hetenként. Szárltú-telepeket különösen
tetőcseréptéglák részére, saját rendszere
szerint. A szántás 24—48 órán belül törté
nik. I zem majdnem minden költség nélkül.
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APRÓ HIRDETÉS.

Medgyesi cementárugyár
Graeser és társai
M e d g y e s — V a s u t-té r

Beton és vasbeton
építési vállalat.
V állal: csatornázásokat, vízvezetéket,
ut- és hídépítéseket.

RO SSI ÉS PELLEGRINI
BETONVÁLLALKOZÓK CEMENTÁRU-GYÁRA,

ARAD, KOSSUTH-UTCA 28. SZÁM.
Tel. 953. Postatakarékpénztár! csekk-számla 32.382.

Egy 16 HP „HIlle“ dresdai
szivőgáz motor teljesen fel
szerelve, transmi8sióval és
szijjal eladó. Üzemben meg
tekinthető Budapest, VII., Ró
zsa-utca 8. Mükőipar anyag
és szerszám vállalat. Telefon
József 32-26.
Egy kézi könyökprés sab
lonokkal, üzemképes felsze
reléssel, alig használt, olcsón
eladó. Cím megtudható a kiadóhivatalban.

1 drb cementtégla és 5 drb
ceméntcserép gép, teljesen uj
állapotban olcsón eladó. Le
velek „cementáru" jeligére
kiadóba kéretnek.
Vasbetonszerkezetek felraj
zolásában és másolásában
jártas rajzolót keresek azon
nali belépésre. Ajánlatok
igény megjelölésével „Vas
betontechnikus" jelige alatt
a kiadóhivatalba külden
dők.

Aszfalt, cement, mozaik, granittóterazzó,
cementlemez és sziklakőburkolatok. Betonhidak, csatornázások, alapozások, nedves
::
falak szárazzá tétele, stb.
::
:: Mindennemű cementáruk gyártása. ::

A •'B ETO N SZEM LE" részére

HIRDETÉSEKET
felvesz a kiadóhivatal,

Budapest, Vili., Baross-utca 127.

Fémbetétes burkolatok, KR*“ N
„fií,J ííSEF
to v á b b á : c e m e n t-m ű k ő -, m á rv á n y -m o z a ik -,
k « ra m lt-, k lln k e r- á s fa y e n c e b u rk o la to k .

c e m e n tá ru g y á ro s
Központi iroda:
B p e st, A rá n a -u t. 21. Telefon 97-72.
Q y á r: R á k o s fa lv a . Telefon 127-81.

SCHRIFFERT JÓZSEF
CEMENTÁRUGYÁRA.

GYULA.
(BÉKÉS M.)

Mindennemű építési anyagok nagy raktára.

LZészit mindennemű cementárukat és
A teljesen vízhatlan cementcserepet.
Sírkövek cem entből és márványból.

N Y O M A T O T T A H E R K H K K D E I .M I N Y O M U Á W A N , V ., Ü G Y N Ö K - U T C A 10. 8 Z .

