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Szerkesztőség:
Budapest, V., Visegrádi-utca 15. 

Telefon: 136—05. 
Kiadóhivatal:

Budapest, VIII., Baross-utca 127.

Megjelenik minden hó elsején. 
Előfizetési dij egész évre 12 K. 
Egyes szám ára 1 korona 40 fill. 
Hirdetési d ij: 1/1 oldal 120 korona, 
egész évre terjedő hirdetések után 
:: megfelelő engedmény. ::

Szerkeszti:
Dr. techn. ENYEDI BÉLA. 
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Felülmúlhatatlan szilárdság.
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Absolut tórfogatállandóság. KOnnyU lltersuly.
m inőség  vas- 
ikák , asbest- 

p a la - és  cem entáru - 
gyártás c é lja ira .

Szilárdsága a szabványokat 3 nap múlva is már 100%-kal, 28 nap múlva pedig 200°/o.kal múlja felül. 
M a g y a r á lta lán os  kőszénbánya r.-t. cem en to sztá lya , Budapest, V . kér., Zo ltán -u tca  2.

Magas homoktolvevök áposság. RandkivUli betonszilárdságok.

itZ 'A lvö  TATAI PORTLAND CEMENT S S 8?

VASBETON és BETON
TELEFON: 157-58.

TAKÁCS ÉS DARVAS
OKL. MÉRNÖKÖK

vasbeton és beton építési vállalkozók, 
TELEFON: 157-58. Budapestül., Bulyovszky-u. 21.

Katona János oki. mérnök
vasbeton tervező irodája.

Budapest, Vili. kerület, Baross-utca 86. szám. 
T e le fo n : József 26—06. szám .

Szab. Parafakőgyár részv.-társ.
Ezelőtt: K le iner és  B okm ayer
BUDAPEST, Vili. kor., Sándor-tór 4.

Betonfalak, menyezetek, vastartók stb. hő és hang- 
szigetelése, könnyű hangfogó válaszfalak készítése 

stb. — Költségvetés, terv díjtalan.

ALKOTMÁNY-UTCA 10. SZ.

Gyárak: BEOCSIN (Sztrémm.), SELYP (Nógrád m.)
3 6 .0 0 0  waggon portlandcoment, 

Gyártási képesség: 1 0 . 0 0 0  waggon románeoment, 
6 . 0 0 0  waggon traeziisst

Zsolnai és Lédeczl Portlandcement- 
gyárak r.-t.

Gyárak : LÉDECZ ás LITVAILLÓ, (Trancsén m.) 
Gyártási képesség : 18.000 waggon portlandcemsnt.

Croatia Portlandcementgyár r.-t.
Gyár zAORÁB mellett.

_  ____._______ Gyártási képesség : 8.000 waggon portlandoament.
A sssb^ányokat í £ s “ e fslUimu huaásl ás nyomási ss llárdság^R tndkh^

Kérjük a szives olvasót, hogy mutatványszámot még nem kapott érdeklődők elmét a
kiadóhivatallal közölni szíveskedjék.
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T A R T A L O M :
Székely Illés:  A vasgerendás slklemez födémek. — Réthy Lajos: Vasúti vasbetonaljak az 1913. 

évi lipcsei világkiállításon. (Folytatás.) — Pilczer P ál: A breslaui „Festhalle.44 (Folytatás)— Gergely Jen ő : 
Templomépitkezés vasbetonszerkezettel. — Baczó Andor: A tartószelvényeken fellépő belső erők karjának 
grafikus meghatározása. — Bdbiczky Jó zsef: A műkő. — Szem le. (Dér Rahmen. A portlandcement keve
rése.) — Kérdések és feleletek. ,  ,

r  Medgyaszay István: „Az épitőszerkezetek kialakulása14 című dolgozatát február 1-én megjelenő 
, füzetünkben folytatjuk.

A „Betonszemle44 a cement, cementáru, műkő, beton- és vasbetonépités körében felmerülő ujább 
elméleti fejtegetéseket, kísérleti eredményeket, érdekesebb építményeket tárgyalni, a körtyvirodalmat ismer
tetni s a szaklapok legfontosabb eredeti közleményeit tartalmas kivonatban közölni óhajtja. Ezenkívül elő
fizetőinek szakkérdésekben díjtalanul felvilágosítással szolgál; a választ a nagyközönséget is érdeklő kér
désekre mihamarább a „Kérdések és feleletek44 rovatban, különben pedig külön levélben fogja megadni. 
Felkérjük előfizetőinket, hogy kérdéseiket — esetleg a már közzétett kérdésre válaszaikat — a szerkesz
tőség címére elküldeni szíveskedjenek.

'• : . ■' y.r: i> j
A „Betonszemle44 programmjának megvalósítását a munkatársak e névsora biztosítja:

Allerhand Sándor, mágánmérnök 
Bábiczky József, magánmérnök.
Baczó Andor, magánmérnök
Barsy Károly, kir. mérnök
Becsey Oszkár, magánmérnök
Beck Alajos, magánmérnök
Beke József, műszaki főtanácsos
Dr. Bresztovszky yBéla, műegy. ny. rk. tanár
Buday Béla, műszaki főtanácsos
Calogovic Milán, magánmérnök,
Elek Adolf, máv. mérnök
Elek Szigfrid, magánmérnök
Fenyő Henrik, mágánmérnök, bit. szab. ügyv.
Fenyő Andor, szfőv. mérnök
Fried József, máv. főmérnök
Gergely Jenő, magánmérnök
Gombos Mihály, kir. főmérnök
Gut Árpád, magánmérnök
Havas Ernő, magánmérriök

Jaczkó Emil, mérnök, műegy. tanársegéd
lemnilz Zsigmond, mágánmérnök
Katona János, magánmérnök
Kazinczy Gábor, szfőv. mérnök
Kemény Sándor, magánmérnök

Dr. Kossalka János, műsz. főtan, müegy. m. tanár 
Kovács Sebestyén Aladár, műegy. ny. r. tanár 
Lichtenstein Gusztáv, magánmérnök 
May Alfréd, magánmérnök 
Medgyaszay István, műépítész 
Müller Félix, műépítész 
Nagy Sándor, kir. főmérnök 
Novák Ferenc, műszaki tanácsos 
Pilczer Pál, máv. mérnök 
Ray Rezső, műépítész 

v  Réthy Lajos, máv. mérnök
Dr. Sabathlel Richárd, magánmérnök
Setényi M., magánmérnök
Spiegel Béla, vegyészmérnök, cementgyári igazg.
Spiller Arthur, máv. mérnök
Szandiié Ernő, magánmérnök
Szász Albert, máv. mérnök
Szedtacsek László  kir. főmérnök
Székely Illés, magánmérnök
Takács Árpád, magánmérnök
Thoma Frigyes ,  máv. mérnök
Vámos Ödön, magánmérnök
Vasváry Géza, kir. főmérnök
Zhuk József, áll. kíséri, állomás főmérnök

Felkérjük kartársainkat, hogy — amennyiben módjukban' áll — szíveskedjenek akár önálló, 
redeti dolgozatot, akár egyéb közleményt a „Betonszemle44 részére átengedni s egyúttal a munkatársak 
órába lépni. ' \

\ , . A szöveget kérjük mindenkor csak a papír egyik  oldalára Írni s a papír 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

■ 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 e , kivöyén, ha azok átrajzolása szükséges volt. A nem önálló közlemé
nyekért a fenti tiszteletdij felét utaljuk ki. A tiszteletdíj teljes összegét mindig a megjelenés napját követő 
8 napon belül küldjük meg '
i « i x ^ ér|üj< a  szerzőket, hogy amennyiben külőnlenyomatokat óhajtanak, velünk azt legkésőbb a 
k ö v e t k e z e k enyomatának visszaküldésekor közölni szíveskedjenek. A különlenyomatok egységárai a

Ezen egységárak mindenkor a „Betonszeml papírjának és borítékjának alkalmazásával érten 
lön költséget számíthat fel.

A szerkesztőség.

lök. Különleges papírért vagy borítékért a nyomda

Példánygzám
-------—----

r r ~ 8 .........i
16 Boríték

*—giCTBinHilHlM/, u, ■ > I • '
30 >50 8 15 — 8’30
100 850 10’- 19’- 10-20

Minden további 100 3-50 6’- 8*60 370

Oktáv ele eben tördelve:

Példányszám 4 8 18 Boríték
____ . - , 18S|J

lenyomat K K

50 5’- 850 17’- 8—
100 6 - 10’- 19-50 11-50

Minden további 100 2 - - .3-15 4-30 1-—
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b e t o n s z e m l e

BESZERZÉSI FORRÁSOK
Asbestpadló vállalatok:

BUDAPEST:
M A R O M E N T  hézagmentes asbest
padló vállalat: Marik és tsa, VII. kér 
Amerikai-ut 20. szám. Telefon 102—08

LINÓ EUM ES ASBESTPADLÓT ké
szítő vállalat: Schönfeld és Bállá VII. 
Hungária-körut 153. sz. Telefon 58—54!

Asbestpala gyárak :
Eternit Művek: Hatschek Lajos 

IV., Andrássy-ut 33.

Beton-menyezetek Bpest:
S eid e l fé le  tég la  és beton me- 
n yezetek: Balás Farkas építő
mester, II. kér., Albrecht-u. 8. szám. 

Telefon 49—74.

Betonpótlék por:
„Horton’s" amerikai betonpótlék- 
por, Holczer Ernő Bpest, Szent

királyi-utca II.

Cementgyárak:
Beocsini cementgyári Unió r.-t.
Bpest, V., Alkotmány-utca 10. szám 

Telefon. 31—03.

„M. Á. K. o°0 “  védjegyű ta
tai portlandcement. Magyar ált. 
kőszénbánya r.-t. cementosz

tálya, Bpest, Zoltán-utca 2.

Cementárugyárak Arad: 

ROSSI ÉS PELLEGRINI
betonvállalkozók cementárugyára 

Kossuth-utca

GYULA: (Békésm.)

Schriffert József építőm.
cem entárugyára .

Cementipari gépek Bpest:

B Á B IC ZK I JÓ ZS E F
m érnök

V kerület, Ügynök-utca 8. szám.

Burghardt Emil Budapest, VII. 
Rózsa-utca 38/b. Telefon. 176—76.

Építési vállalatok Budapest
Dömény és Ehrlich oki. mérnökök 
Budapest, V. kér., Sziget-utca 38. 

Telefon 8 —48.

Schaffer Károly oki. mérnök, 
útépítő és kövezési vállalata 
Budapest, VII., Aggteleki-utca 
17. sz. Telefon: József 25—83.

Lakatosárugyárak Bpest:
Agulár Viktor és társa Budapest. 
VII, Telep-utca 33. Telei. 96—00,

Burghardt Antal, Budapest, VI. 
Béke-utca 9. Telefon b3—74.

Mtíkőgyárak Brassó: 
Gártner Demeter és társa

mükögyár és vasbeton vállalat.

Parafakőgyárak Budapest:
Szab. Parafakőgyár r.-t. Budapest, 

VII., Sándor-tér 4. Telefon.

Egy 16 HP „Hille“ dresdai szivógáz 
motor teljesen felszerelve, transmissió- 
val és szijjal eladó. Üzemben megte
kinthető Budapest, VII., Ró-zsa-utca 8. 
Mükőipar anyag és szerszám vállalat. 

Telefon József 32 -  26.

Egy kézi könyökprés sablonokkal, 
üzemképes felszereléssel, alig használt, 
olcsóneladó. Cím a ki adóhivatalban.

Rabitz szövetek Budapest:

STADLER MIHÁLY
szövet- fonat és keritésgyár 

VI. kér., Szent László-utca 62.

Vasbetonépitö vállalat Bpest:
BACZÓ ANDOR okleveles mérnök

vasbeton vállalkozó 
VII., Rákóczy-u. 14.

Pittel és Brausevetter betonhid 
és mélyépítő r.-t. Budapest, IV., 
Szervita-tér 5. Telefon. 69—41.

TAKÁTS ÉS DARVAS
o k i. m é rn ö k ö k

vasbeton és betonépitési vállal
kozók.

VI., Bulyovszky-u. 21. Tel. 157—58.

Vasbeton szerszámok:
Spitz Gyula, Bndapest, VI., Aradi

utca 17. Telefon 143—20.

Vasbetontervező irodák:
Katona János old. mérnök, Buda
pest, Vili., Baross-u. 81. Telefon.

Székely illés old. mérnök, Buda
pest, V., Pannonia-utca 21. szám. 

Telefon 128—35.

Vasbetonszerkezetek felrajzolásában
és másolásában jártas rajzolót keresek 
azonnali belépésre. Ajánlatok igény 
megjelölésével „Vas-betontechnikus“ je

lige a kiadóhivatalba küldendők.

1 drb cementtégla és 5 drbcementcse- 
rép gép, teljesen uj állapotban eladó. 
Levelek „cementáru“ jeligére kiadóba.

APRÓ HIRDETÉS.

S ajá t
szabad . Fémbetétes burkolatok, KRA®Lrífá"ĝ°zsSEF

továb b á :
k e ra m lt-,

c em en t-m ű kő -, m árván y-m o zaik-, Bpest, A réna-u t. 21. Telefon 97-72. 
k lln ker- ós fayen ce  burkolatok. G yár: R ákosfalva. Telefon 127-81.
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Modern gépekésformák
cementáru és műkőgyártáshoz.

CementfalazB-léglagyárti gépek 
lemenl-tetöcserépgyárló gépek 
Ireges múkőgyértó gépek 
lepieglelagcsőgyárté gépek
Beton keverőgépek
Uj intensivkeverö finom 
beton részére. Ideálkeve 
rő durva beton részére

Sajtolok:
Cement, terrazzó és gra- 
nitoid lemezek g y ártásá 
hoz. Csiszoló- és fénye

sítő gépek.

Kőtörők.
Hengerlő művek.

L. C. M. cement festékek.

Formák:
C sövek -, oszlopok-, ki
lom éterkövek és Univer- 

sal lépcsőfokokhoz.

Berendezések:
A sbest mű palalap0k 
term észetes palák 

pótlására.

Dr. Gaspary &  Go. gépgyára Markranstádt Leipzig
mellett.

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

212. sz. árjegyzék ingyen.
L áto g atás kéretik.

1 FERRENIT ASBESTPALA
g  (TÖRVÉNYESEN VÉDVE)

Kiváló minőségű tűz-, vihar- és fagyálló
te tő fe d ő a n y a g .

Jóságra, tartósságra és színre nézve fe
lülmúl minden eddig ismert ::
a s b e s tp a lá t !

Prospektussal és árajánlattal készséggel szolgál

FERRENIT Asbestpala-gyár, NYITRA.
Vezérképviselete: Budapest, V., Zollán-utca 6. |
Viszonteladóknak nagy engedmény. Képviselők kerestetnek.

G U T Á R P Á D  ÉS G E R G E LY  JENŐ
oki. mérnökök

: VASBETON TERVEZŐ IRODA : 
BUDAPEST, V., FALK M IKSA-UTCA 24. 

TELEFON 105—58.
PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ 

SÁROSFÜRDŐ
hidak, üzletházak, gyárépületek, bér
házak stb. vasbeton-szerkezeteinek  

tervezése, a kivitel e llenőrzése.

VÍZHATLAN b e to n
készítmények talajszigetelésre feltétlen megbízható 

HORTON’S amerikai betonpótlék por.
Ausztria magyarországi egyedárusitó: 

H O LCZER ERNŐ V ili., S zen tk irá ly i utca 11. sz.

Beton és vasbeton
mindennemű vasvázas beton
munkák tervezése és kivitele.

HOLSTEIN ÉS STERNER TESTVÉREK
Bpest, V., Révész-utca 11. Telelőn: 24—46. és 135—37.

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

uj vasbeton fedém!
20.000 m -̂nél több hatóságilag fényes eredmény
nyel kipróbálva. Egyes körzetekre licenciákkiadók.

BACZÓ ANDOR oki. mérnök
vasbeton tervező vállalat, f iíS & fflftíL S

_  , rendszerben. Taná- 
DUdapeSt, csők és szakértői vé- 

, , , , ,  . , . . . .  leniényeket ad, beton,Vili. kér., RákÓCZl-Ut 14. SZ. vas-és vasbeton-épit-
kezés körébe tartozó

Teleton : 08— II. ügyekben.
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A vasgerendás siklemez födémek.
(A vasgerendák méretezésének kérdése.)

Székely Illés-tői.

A vasgerenda és Monier lemez födémkombiná
ciója nálunk nagy mértékben terjed; e födémek vas
gerendáinak szilárdsági vizsgálatánál általánossá 
vált egy hazai módszer, mely azon feltevésből in
dul ki, mely szerint a vasgerenda a betonba be van 
ágyazva s ezért a vasgerendát a tehernek csak 
5 0 -6 6 ° lo-ára számítja, a tehernek hátralevő részét 
pedig a beton hordképességére bízza. E felfogás 
szerint tehát a szabadon felfekvő vasgerenda az ösz-
szes terhelés (p) mellett számított p} '  — p  l~

16 12
határok közti nyomatékképlettel méretezhető.

Általában érvényes rendelkezést az alkalma
zandó nyomatékképletre nézve mindezideig nem ad
tak ki, ezért a tervező a legutóbbi időkig, saját be
látása szerint határozhatta el, hogy melyik érték 
felé hajoljon; hatósági intézkedés mindössze annyi
történt, hogy a főváros néhány év óta képlet
tel való méretszámitást irja elő.

Lássuk már most, mily jogosultsága van azon 
feltevésnek mely szerint a vasgerendát nem az egész

1. ábra.

betontartóra oszlik el s a maradéksuly terhe alatt a 
két gerenda egyenlő mértékben hajlik le.

Jelöljük a vasgerenda inertianyomatékát /„-vei, 
a betongerendáét /ö-vel. a vas rugalmassági modu
lusát ZT„-ve1, a betongerendáét ZT/;-vel. A beton ugyan 
az arányossági törvényt nem követi és Így nem le
hetne a betonnak állandó rugalmassági modulust 
tulajdonítani, de nagy hibát nem követünk el, ha 
rugalmassági modulusul a közepes húzásoknak meg
felelő -öt tekintjük.

Ha a betongerenda igénybevételére a rugal
massági modulus átlagos értékének felvétele folytán 
a ténylegesnél nagyobb értéket kapunk, akkor a 
vasgerenda tulajdonképen még jobban van terhelve, 
mint ahogyan eredményünk megállapítja; ha ellen
ben a betongerenda tényleges igénybevételére ke
vesebbet kapunk, akkor a betongerendában még 
nagyobbak a már meg nem engedhető feszültségek, 
mindenképen tehát az az irányadó, mily teherbíró- 
képessége van a betongerendának.

Jelöljük a tartók egész hosszára jutó tnaradék-

súly terheli, vagyis vizsgáljuk meg a betonba való 
beágyazás statikai körülményeit.

Ha a betonnak huzó szilárdságát teljesen el
hanyagoljuk, könnyen beláthatjuk, hogy a j  geren
dát körülvevő betonbordának semmi teherbiróképes- 
séget sem tulajdoníthatunk. — Kedvezőbb a hely
zet, ha a betonnak huzó szilárdságot is tulajdoní
tunk és a bordát a vasgerendák közti lemezzel 
együtt összefüggő szelvénynek tekintjük. (1 ábra.)

Ha a betongerendát és vasgerendát mint két 
külön tartót tekintjük s a betongerendára annyi tér-

Phét bízunk, amennyi a fenti ' képletnek alkal
mazása, vagy pedig későbbi fejtegetéseink szerint, 
a vasgerendák tehermentesítése folytán, adódik, a 
betonban oly huzófeszültségek támadnak, melyek 
a szakadás határán vannak, esetleg azt túl is lépik.

Talán felesleges megjegyezni is, hogy a
p  p

vagy képletek alkalmazásánál a beton huzó
szilárdságát még nagyobb mértékben túllépjük. Ha 
a helyett, hogy a vasgerendát és az 1 ábrában meg
adott szelvényű betongerendát, mint két külön tar
tót vizsgáljuk, a vasgerendát a betontartó vasbetét- 
jének képzeljük, mint látni fogjuk, körülbelül ugyan
olyan eredményeket kapunk.

Nézzük először, mily terhelés kerülhet egy
általában a betongerendára.

Mint tudjuk, a födém készítésekor a vasgeren
dákat előbb elhelyezik és a lemez valamint a vas
gerendát körülvevő borda betonozása a vasgeren
dákra függesztett deszkákon történik; nyilvánvaló, 
hogy a vasgerenda a betonsúly alatt, tétlenség:' nyo- 
matékának és fesztávolságának megfelelően, lehaj- 
lik s a betonlemez és borda súlya teljesen a vas
gerendát terheli. A feltöltés, padozat és mozgó- 
teher súlya — melyet a következőkben röviden j 
„maradéksúly“-nak nevezünk, — a vasgerendára és a !

2. ábra.

súlyt P-vel és n-\al ennek a vasgerendára jutó há- 
hanyadát; ekkor n P  a vasgerendára és P (1—n) a 
betongerendára jutó súly. — Mivel a két gerenda 
lehajlása a „maradéksúly11 terhe alatt ugyanakkora

5 n P l' 5 (1—n) P r
384 E» l. 384 E»

Feltevésünk szerint: Ev

E ]  =
s ha

A  =  c

akkor
15 C

n 15 C-V I
E viszonyszám változik a vasgerendák távol

sága, a lemezek s a vasgerenda mérete szerint.
Nézzünk például egy 0.00 m. fesztávolságú, 

35 cm. magas födémet, melynek esetleges terhelése 
250 s összes terhelése 680 kg./m2, a vasgerendák 
távolsága 2.30 ni. és méretezzük a vasgerendát, a

n
főváros hatósága által megengedett j 9 nyomaték
képlet alkalmazásával 1200 égjem - megengedett 
igénybevétel mellett. A vasgetenda szükséges ke
resztmetszeti modulusa

K  =
2.30 X 680 X 6.00 X  600 

12  < 1200 390 cni\

Ennek megfelel 24. számú  J_ tartó, melynek 
kér. modulusa: K  — 394 cm'.

Tisztán a vasgerendát terhelő lemez és borda 
súlya: (2. ábra).

2400 (2.30 0.10 +  0,13 *  0,35 X  0.18) == 660 kg lm.

A maradéksúly
P  -  680 X 2.30 — 660 = 904 kg! ni.



2 BETONSZEMLE II. évfolyam. I. füzet

állapítsuk meg, hogy ebből mennyi jut a vasgeren
dára és mennyi a betontartóra.

A vasgerenda inertianyomatéka i0 '-4731 cm 1 
A betonszelvény „ „ ih 93600 „

15 X  0.051C =  =  0.051; n 15X0.051 +  1
=

A maradéksúlyból a vasgerendára jut tehát: 
0.433 -< 904 =  392 kg/m. és a betontartóra : 904 — 
392 -  J/i? kg/m.

A vasgerenda összes terhelése c szerint:
660 +  392 =  1052 kg/m.

r  . t .. 1052X63+Ennek nyomateka: 8
474 kg m.

Ez körülbelül megfelel az összes födémterhe-
D l2lésre számított j í} nyomatékképlettel adódó ered-

, 2.3 X 680 X 63+ . . .  .menynek: - =  470 kgm.

Lássuk azonban, hogyan viselkedik a beton- 
gerenda a reá jutó terheléssel szemben ?

A betontartóra ható nyomaték:
512 X 6.0-

8
és Így az igénybevételek

230000 v  0/1.... , , „
nyomás: ö+yoo X -0.90 — 51 kglcm2,

230000 ^  ,
936Ö0X =  17.40

Igaz ugyan, hogy az igy számított feszültségek 
csak megközelitőek s a ténylegesnél valamivel na-

2300 kgm

húzás:

p ±
8.8 képlet alkalmazásával kapjuk:

P l 1
8.8

2.3 X  680 X  6.02 
8.8 — 6360 mkg.

E formula különben nagyon közel áll a ^  -hoz.

Nézzük, mily eredményeket kapunk akkor, ha 
a betongerendát a maradéksúly-ra méretezzük s a 
vasgerendát a betontartó vasbetétjének tekintjük. A 
lemez és borda súlyából a vasgerendában keletkező
. . . . . .  660 X  63+ . . .  . .
igenybevetel: 8 X 3 9 4  ~~ 754 kg!cm1.

A maradéksúly terhelése folytán a vasbeton
gerendában keletkező igénybevételek meghatározá
sánál hanyagoljuk el a beton huzó szilárdságát úgy, 
amint azt minden vasbetonszerkezet számításánál 
szoktuk; ekkor a szelvényt a semleges vonallal a 
3. ábra  mutatja.

A hajlító nyomaték:

M =  ^  X0 6 0  = 4060 mkg s az igénybevételek;O
<*b =  62 kg leni2; <*o =  1020 kglcm'-.
A vasnak ezen húzó igénybevételét a fent ki

számított 754 kg.-hoz adva, a vasgerenda összes 
igénybevételére 1774 kg/cnP-t kapunk, ami ismét 
igen közel jár ahhoz az eredményhez, mintha a vas

gerendát a betontól függetlenül ^  képlettel szá

mítottuk volna; ekkor ugyanis:
2.30 X  680 X 63+ 

8 X  394 1790 kglcnP-ot kapunk.

Csak mellékesen jegyezzük meg, hogy e szá- 
mitásmód mellett a beton igénybevételét is na
gyobbra kapjuk, mint a mekkorát vasbetonszerke
zeteknél megengedni szoktunk.

3. ábra.

gyobbak, mert a beton nem követi az arányossági 
törvényt; ha azonban megszerkesztjük a deformáció
görbét, ennek alapján is legalább 13—15 kglcm2 
huzó-feszültséget kapunk s e feszühség szintén a 
szakadás határán van.

Midőn a teherviselő szerkezetek méreteit álta
lában 4 -5 -szörö s  biztonsággal számítjuk és a vas
beton szerkezetekben a beton huzó szilárdságát tel
jesen elhanyagoljuk, mindenképen helytelen a beton
tartóra annyi terhet bízni, mely azt szakadásig veszi 
igénybe. Pedig csak ily módon lehet a vasgerenda

P l2terhelését JJ°/0-al csökkenteni, azaz a ' ^  nyoma

ték képletet alkalmazni.
Ha tekintet nélkül a vas és a betongerenda 

egyenlő lehajlására, a betongerendát csak annyira 
akarjuk igénybevenni, hogy a húzás a megenged
hető határon alul maradjon, tehát 4—4.5 kgjenp-t 
meg ne haladjon, a betongerendára csak körülbelül 
150 kgyn. terhet számíthatunk. Ekkor a fentebb al
kalmazott feszültségképlet nagyobb érvényességgel 
is bir, mert a terhelés ilyen stádiumában az igénybe
vételek és hosszváltozások közel arányosak, de ugyan
ekkor a vasgerendára folyóméterenként 362 kg.-al 
nagyobb terhelést kell vennünk, vagyis összesen: 
1052 +  362 — 1414 kg-ot.

A nyomaték: -  6360 mkg.

mely értéket az összes födémteherrel számítva s a

;<................230..............•••••h
4. ábra.

Ha a beton huzó szilárdságát nem hanyagol
juk el és átalakítjuk a keresztmetszetet oly hom o
gén szelvénynyé, melyben a vasgerenda /5-szörös 
keresztmetszeti területével szerepel és az igy nyert 
keresztmetszeti modulussal határozzuk meg a feszült
ségeket, újból olyan húzó igénybevételeket kapunk, 
melyek a szakadás határán vannak. Az eredmények 
itt is csak tájékoztatásul szolgálhatnak, mert amit a 
tiszta beton tartónál az arányossági törvény köve
tésére vonatkozólag mondottunk, vonatkozik a vas
betétes betonra is.

A 4. ábrában látható szelvény tehetetlenségi 
nyomatéka : I  =  193200 cm 1 s a beton igénybevé
tele:

Nyomásra : ~  40330 kglcm -

, 406000
Húzásra: jq^ qo X ’ 8 0 A í cm

Ugyanekkor a vas nyomó igénybevétele:
406000
193200 X 17.40 X 15 ~= 55 >kg cm*

Éz utóbbi értéket a lemez és borda súlya által 
előidézett 754 kg-\\oz adva, a vasgerenda összes 
nyomó igénybevétele: 1504 kg jeni2.

A vasgerendában tehát meglehetősen nagy
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igénybevételeket kapunk, a beton huzó igénybevé
tele pedig a szakadás határán van.

Lényegileg azonos eredményeket kapunk akkor 
is, ha az esetleges terhelés a felvettnél aránylag na
gyobb, vagy kisebb.

Vizsgáljunk meg egy az előbbivel egyező fesz
távolságú és szerkezeti magasságú födémet, egyszer 
150 kg/m2 és egyszer 400 kg/m2 esetleges terhelés-

1.90 X 830 X  6.0a 
12 X  1200 — 394 cm'. Ennek megfelel 24

számú I  tartó.
A betontartó szelvényének (6. ábra) inertia 

nyomatéka: 88.680 cm' s az V sú ly n a k  megfelelő

nyomaték: 1 . 1.90 X  830 X fí.O-
3  X  5 -  2550 miig.

A beton igénybevétele:
XT ' 236000 - . - r ^ r n tNyomásra: 00(,;ün X IO.óO =  54.50 /<g\

ooöoU

Húzásra: X 7.5 =  20.00 kg!cm2.

sel; az összehasonlítás céljaira elegendő csak a be
tontartó szilárdságát vizsgálni. Az előbbi példában 
láttuk, hogy ha a vasgerendát a lemez és borda 
súlyával s a maradéksulynak azon részével terhel
jük, mely inertianyomatékának és rugalmassági mo
dulusának megfelel (a betontartóra vonatkoztatva), 
akkor az összsúly 2/3-ához közel fekvő terheléssel 
kell számolnunk. Minthogy, úgy sem az a célunk, 
hogy az igénybevételeket pontosan meghatározzuk,

p  l 2a következő példákban a vasgerendára a 12
képletnek megfelelő 2/3 súlyt számítjuk és megnéz
zük miképen képes a betongerenda megfelelni az 
összes terhelés harmadrészének.

Ha az esetleges terhelés 150 kg/m2 akkor a 
födém összterhelése: 580 kgjm2.

Vegyük fel a gerendák távolságát 2.10 m.-re 
p l2 
12

igénybevételre.
A szükséges keresztmetszeti modulus ekkor

2.10 X 580 X 6 .0 2 „ . f , , Q o  ------- < o v  i onn------=  505. Ennek megfelel 22 számú1 ú 1 úUU
I  tartó.

A betontartó szelvényének (5. ábra) inertianyo- 
matéka: 71250 cm4.

és méretezzük ismét képlettel 1100 kg/cm2

Az Vs
X

súlynak megfelelő nyomaték:
2.10 X 580 X 6.02 1B, n .— =  /<S50 mkg.1

3 8
A beton igénybevétele:

Nyomásra:

Húzásra:

185000 
= 71250 
185000 

71250

X 19.50 =  50.50 kg/cm2. 

X 6.50 =  17.00 kg\cm2.

Ha az esetleges 400 kg/m'2 akkor a födém 
összterhelése; 830 kg/m2.

Vegyük fel a gerendák távolságát 1.90 m.-re és
P

méretezzük ismét a vasgerendát j 9 nyomaték
képlettel 1200 kg/cm2 igénybevételre. A szükséges 
keresztm. modulus ekkor :

Amint látjuk tehát, a túligénybevételek ezen 
esetekben is fellépnek.

Vizsgálataink eredményeképen kimondhatjuk, 
hogy a vasgerendák, ha az azokat összekötő leme
zek húzó szilárdságát elhanyagoljuk, teljesen úgy 
tekintendők, mintha a betontól függetlenek volná
nak; ha a betonnak csak csekély (4—4.50 kg) huzó- 
igénybevételét vesszük figyelembe, a vasgerendákra 
csak lényegtelen tehermentesítést kapunk; ha pedig 
a teher 73-ával kevesebbet számítunk a vasgeren
dára és e harmadrészt a betontartóra bízzuk, a be
tonban oly hűzófesztiltségek keletkeznek, melyek 
a szakadás határán  vannak.

Minthogy a vasbetonszerkezetekben és Így a 
vasgerendákat összekötő vasbetonlemezekben is, a 
beton húzó szilárdságát teljesen el kell hanyagol
nunk, semmi okot sem látunk arra, hogy ugyan
ennek a lemeznek hosszirányú húzószilárdságát szá
mításba vegyük, illetőleg azt szakadásig kihasznál
juk s ebből önként következik, hogy a vasgerendák

P l~helyes méretezése csak a  ̂ nyomatékképlet alap

ján  történhetik.
P /“Mivel a j 9 nyomatékképlettel való számí

tás úgy is azt eredményezi, hogy a vas megenge
dett igénybevétele 1200 kg/cm2-ró\ 1800 kg/cm2-ra 
fokozódik, helyesebb volna kimondani az igénybe
vétel 1800 kg/cm2-re való felemelését — ha már

G. ábra.

ezzel a biztonsági fokka l a hatóság úgyis beéri. 
Ezzel megszűnne az, hogy konstrukteur és hatóság 
irreális nyomatékképletekkel dolgozzanak s ugyan
ekkor a betonba be nem ágyazott tartók (kiváltó 
gerendák stb.) esetében is ugyanezen igénybevé
tel volna megengedve. Végül pedig a paritás jogán 
a vasbetonszerkezetek megengedhető igénybevételét 
is ugyanily mértékben fel lehetne emelni.

Vasúti vasbetonaljak az 1913. évi lipcsei világkiállitáson.
Réthy Lajos-tól.

(Folytatás.)

1. Ránk-rendszerű közuti-oasuti vágérnyalapozás vas
betonból.

Az 1. ábrából kitetszőleg lényegében nem 
egyébb, mint a hossz- és a kereszt-aljrendszer cél
szerű összetétele. A keresztaljakat a gyárban készí
tik el, csak a hosszaljak készülnek a helyszínén.

A 2. és 5. ábrák  a rendszernek teljes rajzát

adják; a 2. ábra  a keresztaljak készítése módját 
tünteti elő, a 5. ábra  pedig a helyszínén való össze
állításáról nyújt képet.

A keresztaljak vasvázát előbb teljesen össze
állítják. Egy ily kész vasvázat látunk a 2. ábra  
homlokterében. A vasváz előzetes összeállítása több 
tekintetben előnyös. Lehetővé válik ezáltal, hogy a
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vasvázakat beágyazásuk előtt 
tüzetesen megvizsgálhassák 
és biztosíthatják Így azt, hogy 
a vasak a betonban a maguk 
helyére kerüljenek. Ezenkívül 
elejét veszik annak az idő
vesztegető lassú munkának, 
melyet a vasaknak betonozás 
közben való elhelyezése rend
szerint okoz.

A 2. ábrán  a vasváz 
mögött a keresztaljak köny- 
nyen szétszerelhető öntőmin
táit láthatjuk, melyekben a 
vasvázak már összeszerelve 
készen állanak. Tiz talp ké
szül Így egyszerre. Minden 
egyes mintában négy ék van : 
ezek helyén lesznek azok a 
függőleges üregek, amelyeken 
keresztül a sinmegerősitő csa
varokat majd áttolják. A min
tákon még 8 cső nyúlik ke
resztül, négy vastagabb lent 
s négy vékonyabb fentebb, 
ezek helyén maradnak azok 
a vízszintes üregek, melyek 
a hosszaljak vasainak befo
gadására szolgálnak. E bádog 
vagy gázcsöveket a beton 
megkötésének kezdetekor for
gatással óvatosan meglazítják és a betonozás befe
jezése után 6—7 órával egészen kihúzzák.

A minták oldalait már másnap elszedik, a be
tonaljakat azonban még a helyükön hagyják és csak 
három nap múlva viszik a tárolóhelyre.

ezt követőleg betolják a hosszaljak vasait a kereszt
aljak oldalán levő vízszintes üregekbe, még pedig 
a keresztaljak függőleges üregeibe egyidejűleg be
eresztett sinleszoritó csavarok orsógyürüin keresztül.

A 5. ábrán  teljes már a hosszalj vasalása, a

2. ábra.

A helyszínen a talajt először alaposan lehenge
relik, azután lefektetik a keresztaljakat egymástól 
úgy 2 méter távolban, majd elhelyezik a síneket s

kengyelek is benn vannak, a vastagabb kengyelek
— minden aljközben jobbról és balról kettő-kettő
— egyben a sin lefogására is szolgálnak.
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Ezekután csak a zsalut kell összeállítani s a 
betonozás megkezdődhetik.

A beton keverési aránya 1 : 6.
A betonozásnál különösen arra ügyelnek, hogy 

a keresztaljak lyukait jól betöltsék. Emellett fontos 
az is, hogy a sínek a hosszaljakra szépen ráfekiid-

bekövezhetik vagy aszfalttal beönthetik avagy fa
kockaburkolattal láthatják el.

A Rank-rendszerü alapozás nagy alapfelületé
vel egyenletes, szilárd alátámasztást nyújt a közúti 
vágányzatnak. A hosszaljak vasainak a keresztaljak 
testén való áttolása által egységesen összefüggő,

3. ábra.

jenek. Ezt azzal érik el, hogy a hosszaljak zsaluját 
összefogó vízszintes csavarokat néhány órával a 
betonozás befejezése után — de még mielőtt lekötne 
a beton — kissé meghúzzák, miáltal a beton a sin

talpához szorul. Ezeknek a csavaroknak az orsóit 
betonozás előtt papírba burkolják, hogy a zsalu 
szétszedésekor a betonból könnyen kihúzhassák a 
csavarokat.

A síneket leszorító csavarok belefogódzanak a 
vasvázba s igy csak rendkívüli nagy erővel szakit-

5. és 6. ábra.

hatók ki, emellett a síneket mégis könnyen ki lehet 
cserélni.

Az alapozó betontest az út burkolásának 
nem áll útjában; a sínek közti teret akadálytalanul 
merev vasbeton keret áll elő, mely egytestű nagy

tömegével jobban ellenállhat a kocsik lökésének, 
mint a különálló keresztaljak. Kiváltképpen az ivek
ben föllépő vízszintes oldalerők ellenében nagy en
nek az alátámasztó rendszernek az ellenálló ereje, 
de kétségtelen, hogy az ily módon megalapozott 
vágányban egyenetlen ülepedés is csak kivételesen 
ritka esetben fordulhat elő.

Más kérdés: mibe kerül e vágányalapozás s

7—i). ábra.

meddig él? A szabadalmat biró cég szerint rende
sen nem kerül többe, mint más szolid vágányalapo
zás és egyéb technikai előnyei mellett hosszabb 
élettartama gazdaságilag előnyössé teszi.

II. A Dyckerhoff és Widmcinn c/resdeni cég 
vasbetonalja.

(386.498. sz. német szabadalom.)
E talp közepén és végein fordított „T“ alakú, 

csak a sínek alá jutó részén szélesbedik négyszög-
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letessé. (4. úbra.) Hossza 2'60 m., szélessége 2 i cm. 
magassága 16 cm., súlya 175—185 kg.

A talp felső szélén 3 drb 14 mm. átmérőjű, 
alsó szélén 5 drb lu mm. átmérőjű kőrvas fut végig. 
(5. és 6. ábra.) A vasváz súlya az alkalmazott kengye
lekkel együtt 20 kg.

Hogy a síneket hozzáerősithessék, megfelelő 
helyen fatuskókat ágyaznak a talpakba. E tuskók 
méretei fent, a talp felső lapján 45 X 80 mm. Ily 
méretű tuskó elég széles arra, hogy a legélesebb

görbületü ivekben is befogadhassa a sinmegerősitő- 
szereket. Ezért az ivekben külön talpakra nincs 
szükség.

Alul a tuskók szélesebbek: a beléjükcsavart 
tirefond Így nem húzza ki őket a betonból. (5. ábra.)

Eleinte a beszivott nedvességtől megdagadó 
fatuskók megrepesztették a talpakat, ezért később 
telitették a tuskókat s még később, mikor látták,

12. ábra.

hogy ez sem használ, vashuzalt csavartak a tuskók 
köré s Így ágyazták be őket. Ez állítólag használt.

A talpakat t.000 kg. keréknyomásra számítot
ták, ami 8 tonnás keréksulynak felel meg.

A bajor államvasutak bam berg—nürnbergi gyors
vonatokkal járt vonalába ,906 bán Eltersdorf állomás 
közelében 170 drb Dyckerhoff és Widmannn féle 
vasbetonaljat fektettek le, még pedig felerészben 
homokágyba, felerészben kavicságyba/ Ugyanez a 
vasub 19j8-ban még 40 drb aljat helyezett el nürn-

berg—egeri gyorsvonatu pályájában Erlenstegen meg
állóhely közelében.

Ezekenkivül 20 drb kísérleti alj fekszik a szász  
államvasutak területén Pirna állomáson.

Egy ily vasbetonalj árát a cég 12—14 márká
ban adta meg.

III. A Wolle Rudolf leipzigi cég aszbeszton- 
vasbetonalja.

Eredeti alakjában az aszbesztontalpat a 7— 11 
ábrák mutatják. A talp keresztmetszete itt még „T“ 
alakú, szélessége lent 24 cm., fönt 16 cm., magas
sága 20 cm., hossza ^70 m. Vasalása áll 6 drb 5 mm. 
átmérőjű és 5 drb 10 mm. átmérőjű körvasből. A tel
jes vasváz súlya 14 kg., az egész vasbetonalj súlya 
180 kg.

A betont úgy keverik, hogy két térfogatrész 
kavicsot és 3 térfogatrész homokot összekevernek, 
az elkészített keverékből 4 térfogatrészt vesznek s 
ehhez 1 térrész portland-cementet adnak; az Így 
kevert és nedvesített betont a fából készült formákba 
adagolják és gondosan megdöngölik.

Az alátétlemezek helyére azonban mintegy 
c0 cm. szélességben nem ezt a cementbetont teszik, 
hanem az úgynevezett aszbesztont. Ez áll 1 térfogat

rész portland-cementből és 2-25 térrész aszbeszt- 
szálból.

A kétfajta betont fogóval ellátott vaslemezek
kel határolják el egymástól, melyeket döngölésköz- 
ben időről-időre feljebb húznak.

Velejében tehát az  aszbesztona/j nem egyéb, 
mint olyan vasbetonalj, melynél a  sínek fekvőhelyén  
a beton helyében aszbesztbeton van. Ez az aszbeszt- 
beton a fához hasonlóan elasztikus, fúrható, szegez
hető anyag, de előnye a fával szemben, hogy anor
ganikus, férgek nem támadják meg, nem korhad.

A vasutaknál kéznéllevő szabványos felépít
ményi anyag (sinalátétek, sinszoritó csavarok, sze

gek, tirefondok stb.) az asz- 
besztonaljra minden további 
nélkül alkalmazható. Ez a gya
korlatban igen lényeges elő
nye az aszbesztonaljnak nem
csak a többi vasbetonaljakkal 
szemben, hanem a vasaljakkal 
szemben is.

A sinmegerősitésnek az 
aszbesztonaljnál alkalmazott 
módjánál egyszerűbb, plau- 
zibilisabb megoldás alig kép
zelhető.

A talp számításánál 6000 
kg. keréknyomást vettek ala

pul. Számitásszerint e terhelés alatt négyzetcentimé
terenként a lap közepén a vas igénybevétele 1100 
kg. húzás, a betoné 38 kg. nyomás, a sinalatt az 
aszbeszton hatásszenvedése 54 kg. nyomás, a vasé 
pedig 708 kg. húzás.

A szász államvasutak Pirna állomásán kisérlet-

13. ábra.
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képen elhelyezett aszbesztontalpak 
közepük táján fönt megrepedtek, 
ugyanis egyenletesen ülepedő talajt 
ami nem volt helyén
való, mert a vágány 
feleoldala feltöltésen 
feküdt. Azt tapasztal
ták, hogy a sin föl
fekvése helyén a szá
mított igénybevétel 
közel áll a valóságban 
keletkezőhöz, asin kö
zepén ellenben azalsó- 
talaj egyenetlenségei 
meg az aláverés töké
letlensége a számított
nál jóval nagyobb nyo- 
matékot okoznak, kb. 
másfélszer akkorát.

Ezért újabban az 
aszbesztonaljakat kö
zépen erősebbre ké
szítik. Ez újabb típus vasvázát a ,2. 
a kész betontalpakat pedig a lé. ábra 
ezen ábra előterében látszik az igen 
is, az aszbesztonnak a betontól való 
szolgáló bádoglemezekkel együtt.

közül egyesek 
A számításnál 
tételeztek föl,

15. ábra.

ábra tünteti föl, 
láttatja. Ugyan- 
egyszerű minta 

elválasztására

Látnivaló, hogy alakra az uj típus lényegesen 
elüt az eredetitől: végig 22 cm. széles és derék
szögű négyszög keresztmetszetű, magassága a köze

pén és a végeken 14 
cm., a sínek alatt 13 
cm.

Az aszbeszton- 
aljnak legújabb típu
sait mutatjuk be a 14. 
és 15. ábrákon. A 14. 
ábra a szász állam
vasutak Potschappel 
állomása közelében az 
egyik fővágányba fek
tetett aszbesztonalja
kat láttat, a 15. ábra 
pedig az aszbeszton- 
aljak előfurását tün
teti föl.

A drezdai mű
egyetem műszaki-me
chanikai kísérletező 

intézetében a szabadalmat birt* Wolle cég megbízá
sából beható és érdekes kísérleteket végeztek ilyen 
újabb tipusu as'besztonaljakon. E kísérletek eredmé
nyeit a következőkben közöljük.

(Befejezzük.)

A breslaui „Festhalle.”
Pilczer Pál-tól.

( Folytatás.)

A főiv vizsgálata igy két részre oszlik: «) a ki
egyenlítő síkra merőleges és /*) a kiegyenlítő síkban 
működő erők befolyásának vizsgálatára.

«) Ha a főiv és támasztógerendák közötti össze
köttetést megszüntetjük, (8. ábra a) úgy a kiegyen
lítő sikra merőleges H  erők a főivet a kiegyenlítő 
síkból kihajlitják és pedig a 6 — a  pontot J a és a 
4 — b pontot d  b hosszúsággal; mig a támasztógeren
dák Q terhei az a  illetőleg b pontnak a kiegyen
lítő sikra merőleges irányban "V  hosszúság
gal való elmozdulását okozzák; az a és fi csatlako
zási pontok összesen tehát 'ia +  J a' és J b +  A  e'" 
mozdulást végeznének a sztatikailag határozott alap
alakzatban. A sztatikailag határozatlan rendszerben 
azonban a  és b pont elmozgása kell, hogy 0 legyen, 
amiből következik, hogy a két támasztógerendára, 
valamint a főivre két sztatikailag határozatlan Xa és 
Xb külső erőt kell alkalmaznunk éppen azért, hogy 
az imént leirt két pont elmozdulása 0 legyen.

A főiv elm ozdulásainak  meghatározása végett

Képzeljünk 
(9. ábra) a fői v- 
nek középpont
ján át egy ke
resztmetszetet, e 
keresztmetszet

re általánosság
ban egy normál
erő Z/, két nyíró 
erő Zn és Z///,

két hajlitő nyomaték Ziv és Zv  és egy csavaró nyo
maték Zvi hat.

/. táblázat.
X

a

to n n a
X „

to n n a

X
e

m é te r -
to n n a

M e g j e g y z é s

önsúlyból 1 5 0  5 7 1 5 4 . 1 6 -  2 3 . 3 2

Csak a beton ke
resztmetszet vé
tetett figyelembe, 
vasbetétek elha
nyagolva

hőmérsék-
változásból

+  7 ' 5 °

0 . 4 2 1 1 . 8 9 —  14  2 4 n  n

J a

J b  =  o

— 6  9 3 +  8 . 1 3
A támasztó

gerendák 
egyenlőtlen 

siilyedésének 
hatásaz ' b  = - ! ’%> 

J a  =  0

+  8 - 1 3 -  19  3 3

^ a  ~  ^ b

—  —  i f i n

+  1 .2 —  1 1 . 2

A támasztóge
rendák egyidejű 
siilyedésének ha
tása

önsúlyból 1 5 2 . 0 1 5 6  5 —  3 2  0

Vasbetétek fi
gyelembevételé
vel

* Az aszbeszton-alj szabadalmát utóbb az Asbeston-Gesellschaft, 
G. in. ti. H. Berlin vette át.

következőképpen jártak el:
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Szimmetrikus megterhelés esetén és csupáncsak 
az .V vagy H erők hatása alatt lényeges egyszerű
sítés áll elő, elesik ugyanis Z Z ^  és Z ^  el

esik továbbá Z és Z , a H  erők következtében
t  *  i

ugyanis csak a kiegyenlítő síkra merőleges elmoz
dulások jönnek számításba, mert a kiegyenlítő sík
ban való elmozdulások másodfendü kicsinyek. —
Ismeretlen csak a Z =  X  nyomaték, továbbá a

IV e
fentleirt X és X külső erők.

a b

ti A kiegyenlítő síkban (mint láttuk fentebb) a 
főiv egy mindkét végén befogott ívnek tekinthető, 
melyet a kiegyenlítő sikban működő R =  0 .835  P  
komponensek és vízszintes szélnyomás terhelnek. 
Az iv vizsgálatát ezen utóbbi erők hatása alatt elő
ször grafikus eljárással, az elasztikus vonalak és el
mozdulások megszerkesztésével, majd az általános 
rugalmassági elmélet alapján analitikai utón a szta- 
tikailag határozatlan mennyiségek behatás ábráinak 
megszerkesztésével végezték el, ezek ismeretével 
számították ki az egyes keresztmetszetekre ható

A rugalmas elmozdulások elméletének alkal
mazásával és részben grafikus, részben számitó el
járással a három, sztatikailag határozatlan mennyi
ségre az I. táblázatban  levő értékek adódtak.

A sztatikailag határozatlan mennyiségek isme
retével a hajlitó-nyomatékok határoztalak meg, de 
úgy, hogy a főiv tengelyvonalának a kiegyenlítő 
síktól való eltérése is számításba vétetett. A kiegyen
lítő síkra merőleges irányú hajlító nyomatékok leg
kedvezőtlenebb értékeit a II. táblázatban  foglaltuk 
össze.

hajlító nyomatékokat és a következő eredményeket 
nyerték:

A nyomatékok a kiegyenlítő sik síkjában: a 
III. táblázatban vannak összeállítva.

Az igénybevételek a maximális nyomatékok 
és a keresztmetszeti mennyiségek ismeretével ki
számíthatók.

A „o“ keresztmetszetben keletkező maximális 
nyomás 17 6 *»/,,„ \ húzás 2'49 *t/om2, a „7“ kereszt- 
metszetben maximális nyomás 49'8 húzás

II. táblázat.
Keresztmetszet 0 1 2 3 <1 b 5 G a 7 e

Hötnérsékváltozás nélkül . . . . —1084 —445 +50 +43 +  12 +48 - 2 0 +  18 tm.

+  7\5" hőm. vált.................................. -8 9 5  -5 1 4 +  132 +79 + 2 +30 - 4 0 + 4 n

-  7-5" hőm. ált.................................... — 1272 —570 - 3 2 +7 +22 +00 - 1 2 +32 n



II. évfolyam. 1. füzet. BETONSZEMLE 9

1*58 az ív vasalása túlságosan bő (ÍO. ábra), 
a vasbetéteket 1 :3 :3  keverési arányú, finoman zúzott 
granitbeton veszi körül, az iv magrészét durvábban 
zúzott gránitkőből készült beton képezi és a keve
rési arány 1 : 3 :  3-tól 1 : 6 :  8-ig változik a kelet
kező igénybevételeknek megfelelően.

c) A tám asztógerendák. A I., illetve II-vel jel
zett támasztógerendák felső csuklópontjaiban a fő
ivek önsúlyából és hőmérsékleti változásából 151 0, 
illetve 1661 t. nagyságú és a kiegyenlítő síkra 
merőleges irányú erők adódnak át, melyeknek 156, 
illetve 172 A felső csuklóponti nyomásnak felel meg; 
a támasztógerendák önsúlyának és az apszidák épít
ményeinek hozzájárulásával az alsó csuklóponti 
eredők 223, illetve 225 t -1 tesznek. Ezek mellett a

salás figyelembevételével számitottmaximális igénybe
vételek o  =  60'5 n' — 880, <* =

b (nyomás) <? ("nyomás) C húzás
=  601 '<»/„,„3. A II jelű gerenda veszélyes kereszt- 
metszetére ható maximális erő 240 t. az alsó éltől 
számított 018 m. iávolságban és az igénybevételek

=  5L8 *!/„•, *  =  782 >'9/om\ *  =
0 (nyomás) e (nyomás) e  (húzás)

=  392 /„j-t tesznek. E rendkívül fontos szerkezeti 
részek húzott övének vasalása tehát meglehetősen 
bőséges, a támasztógerendák betonja is 1 : 3 :  3 ke
verési arányú, finoman zúzott gránittal készült.

A támasztógerendákat összekötő merevítő bor
dák  méretezésének az volt a feltétele, hogy ezek 
megakadályozzák a támasztógerendák ama kihajlá
sait, melyek a nyomásvonalak excentrikus volta

III. táblázat.
K e r e s z t m e t s z e t 0 1 2 3 4 b 5 G a 7 e

Önsúlyból............................................ +  2070 -  172-5 -6 2 -5 — 39'0 +  180 0 +  475 +  41-0 —  1 0 1 - 0 lm.

Szélnyomásból................................. 1660 +  75 5 21 *0 + 9 0 +  2+5 +  33-0 +  24 0 +  0 w

+  7 5" hömérsékváltozással . . . +  707 +  1 7 2 +  1 2 2 +  56 +  229 -  12 - 3 9 — 166 M

—  7 " 5 "  hömérsékváltozással . . . —  383 —  517 - 2 4 7 -  134 +  132 +  107 +  121 - 3 6 n

támasztógerendák méretezésére kikötötték, hogy 
azokban akkor se keletkezzenek tuligénybevételek, 
ha előre nem látható körülmények a főiveknek a 
pillérekbe való tökéletes befogását csökkentenék 
vagy akár teljesen meg is szüntetnék. Ennek a fel
tételnek a számbavételével a felső csuklópontokban

átadódó erők 190, illetveVdé t.-ra növekednek. Az 
I jelű támasztógerenda nyomásvonalai a 11. ábrán 
szakadozott, illetve pontozott és szakadozott vona
lakkal vannak feltüntetve; a II—II veszélyes kereszt- 
metszetre ható maximális erő 234 t. a gerenda 
alsó élétől mért 0 i 7  m. távolságban. A kettős va-

miatt következhetnének be. Az egyes merevítő tar
tókban Így 30—43 t. húzóerők keletkeznek és eze
ket természetesen tisztán a vasbetétek veszik fel.

A támasztógerendák a főivekre, illetőleg a 
gyámpillérekre öntött acélból készült göm bsaník  
utján támaszkodnak ( 11. ábra); a saru alaplapja 
méreteinek megállapításánál a betonra 100 *»/<,„,3 (!) 
igénybevételt engedtek meg s igy a felső saru 
alaplapja, melyet £00 t. nyomásra méreteztek, 
45X45, az alsó — 250 t. nyomásra — 50 x 5 0  cm.

a b

c 12. ábra. d

méretekkel bir. A gömbfelületek közti felületi nyo
más Hertz képlete szerint *  =  5^80 ><o/cm\ mig az 
acélban keletkező maximális hajlitóigénybevétel ke
reken 1500 ka/om\

d) Szélkeretek. A föivre támaszkodó oszlopok 
— mint a bevezető leírásban már említettük — az 
őket összefogó gyürürészekkel együtt merev kere
teket, az u. n. szélkereteket alkotják, melyeknek kö
zépső oszlopai a főivbe befogottak, szélső oszlopai 
pedig csuklókkal támaszkodnak a föivekre (12. ábra).

Egy ily keretre önsúlyán kívül a kupola tér-
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hei és szélnyomás hatnak. Az alaprajzbelí kis gör
bületet nem vették figyelembe, azaz a keretet, mint 
sík keretet méretezték.

n) A szélnyomás okozta sztatikailag határo
zatlan reakciók és nyomatékok megkeresése alkal
mával nem egy sztatikailag határozott alapalakzatból, 
hanem egy, a középső oszlopaival csuklókra támasz-

kodónak képzelt, tehát egyszeresen sztatikailag ha
tározatlan keretből indultak ki. (Lásd 12. ábra a).

Ennek a keretnek reakciókomponensei ugyanis 
mint a W erő komponensei kifejezhetők és a három, 
sztatikailag határozatlan mennyiség lesz Z , Z  ̂ és

Z  (12. ábra b, c, d).
3 (Befejezzük.)

Templomépitkezés vasbetonszerkezettel.
Gergely Jenő-től.

Modern monumentális építkezések tervezésénél, 
ha a műépítész követni óhajtja az anyagszerüség, az 
igazság, a szerkezet érvényesülésének elvét, már a

koncepciónál, a gondolatok rögzítésénél karöltve kell 
haladnia a szerkesztő mérnökkel, s csak a nyers szer
kezeti formákból kiindulva 
tud egyszerű eszközökkel 
művészi öntudatot, egysé
get és szépséget kifejteni.

A tervező műépítész 
és a szerkesztő mérnök 
együttműködésének, egy
más kiegészítésének sze
rény példája, a jelen sorok
kal ismertetett orth. izr.
templom.

A Kazinczy-utca 29. 
számú telek, melyen a 
templom épült, már helyzeténél fogva is nehéz
feladat elé állította a tervező építészt; szűk, görbe 
utcában, beépített házsorban kellett monumen
tális homlokzati kifejezést teremtenie. Az alaprajzi
megoldás egyik legfontosabb feltétele volt, hogy a 
templom, kocsival való körülhajtás céljából, teljesen 
szabadon álló legyen; ugyanennek egyik nagyobbaka- 
dálya volt, hogy a keskeny telken higiénikus, szellős, 
tágas és mégis térhatásos, áhítatot keltő, arányos 
csarnokot kellett alkotni, mely ezer hivő befogadá
sára elég nagy legyen és a tömegmozgásokat is 
megfelelő módon lehetővé tegye; mindezek oly kö
rülmények, melyek az építésztől jelentékeny művészi 
és szellemi erőkifejtést igényelnek, de egyúttal a 
legmodernebb szerkezeti anyagnak, a vasbetonnak 
alkalm azását szinte megkövetelik. A tűzbiztonság, 
a higiénia és — végül a templomépités költségeinek 
fedezésére létesített pénzalap szerénysége — szin
tén szükségessé tették a vasbeton alkalmazását.

Az alkalmazott vasbetonszerkezet lehetővé tette, 
hogy a falak nagy részének vastagságát lényegesen 
csökkenthessük.

Mint a földszinti alaprajzból látható, (3. ábra.) 
a hossztengellyel párhuzamos és egymástól 21.00 
m-re lévő szabadon álló, 14.00 m. magas főfalak 
csak 45 cm. vastagok; tömör falazat esetén tekin
télyes falvastagság lett volna szükséges. A főfalat

tulajdonképen vasbeton oszlop és heveder szerke
zettel helyettesítettük és a 45 cm. vastag téglafal 
csupán az oszlopok és hevederek közötti ür kitölté
sére és a külső hőmérsék elleni szigetelésre szolgált; 
az egyes emeletek magasságában levő hevederek 
mindig egy-egy emelet magasságú fal terhelését 
váltják k i; 45/60 cm. mérettel biró oszlopok átlag 
7.0J m-re vannak egymástól.

Ugyancsak a tér jobb kihasználása tette szük
ségessé a hátsó keresztirányú, oltár melletti főfal 
vasbeton-vázas szerkezettel való megoldását, szintén 
45 cm. vastagsággal, továbbá a két udvari lépcső
ház tiszta vasbeton falszerkezetét is.

A fő fa la k  és a karzat együttes szerkezeti meg
oldást nyertek. A karzat vasbeton szerkezetű pillérei 
szemközt állanak a -̂.főfalak vasbeton pilléreivel,

melyeket a többi karzati keresztgerendánál erősebb 
— 40/73 méretű gerenda köt egymással össze. E 
kettős pillérszerkezetet a szemlélő hajlandó volna 
nem eléggé stabilnak gondolni, mert a karzat vas
beton pillérei a főfal pilléreitől mindössze 2.45 m. 
távol állanak és a karzat konzolgerendájának ki- 
nyulása 2.075 m., tehát alig kisebb mint a bekötő 
kar. Azonban a pillérrendszer keresztirányú merev
ségét biztosítja maga a karzat bordás lemez-szerke- 

, zete, mely, mint egy nagy —- 18.75 m. hosszú — 
vízszintes tartószerkezet szerepel és szervesen kap
csolódik egyik oldalon a bejárat fölötti kereszt irányú 
karzat szerkezetéhez, másik oldalon pedig a hátsó 
keresztirányú oltár melletti főfal vasbeton vázához.

A hátsó keresztirányú 45 cm. vastag főfal szin
tén vasbeton pillérekre és hevederekre bontott szer
kezettel épült; a hosszirányú főfalakhoz és a karzat 
vasbetonszerkezetéhez 82/45 cm. méretű vízszintes 
gerendázatával csatlakozik, melyek egyúttal a hossz
irányú karzat szerkezetének hátsó keresztköiésül is 
szolgálnak. A hátsó főfal +  14'45m. magasság fölött 
levő mintegy 10 m. magasságra nyúló szabadonálló 
háromszög alakú részének merevségét a tervben 
látható vasbetonváz biztosítja. (3. ábra, hátsó fal 
vasbetonváza).

Az udvari lépcsőházak  szerkezete a 27/70 cm. 
méretű sarok pillérekből és a 12 cm. vastag vasbe-
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tón falból áll. Ez utóbbit hatalmas, két emeleten 
keresztül menő ablaknyilás szakítja meg melvet 
egy-egy 27/70 cm. méretű pillér szegélyez- e nü- 
lérek tulajdonképen architektonikus célt is 'szolid
nak s a második emelet magasságában félkör alak- 
bán egymáshoz kapcsolódnak. A lépcsőszerkezetet

Az összes vasbeton pilléreket különálló tömbök
ben alapozták és pedig mindjárt a földszint magas
ságától számított 2.00—3.00 m. mélységben. A 
teherbíró agyagtalaj különböző magasságban mutat
kozott, melyre az egy színben levő vasbeton talpak 

I alatt készült megfelelő magasságú csömöszölt beton

Keresztmetszet
A templom hátsó falának 

vasbeton váza.

12/13 cm. méretű gerendákkal mindkét oldalon meg
támasztott vasbetonlemez képezi; a lépcső fokok 
éleit letompitották, járó felületét pedig recézték. A főbe
járat mellett levő mindkét lépcsőt ugyaniiy szerkezettel 
képeztük ki, az éleket azonban prinzco fémmel szegé
lyezték, a járófelületet pedig linóleummal burkolták.

tömbök viszik át a terhelést. A talajigénybevétel maxi
mális nagyságát 2.5 kg/cm2-re állapítottuk meg.

A jobb oldali kocsi behajtó alatt a központi fűtés 
céljaira pincét építettek. E helyen a vasbeton pil
léreket természetesen a pince fenékszintje alá kel
lett vinni s a földszint magasságában kereszt- és
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hosszirányban merevítő gerendákat alkalmaztunk. A 
pince fölötti födémet, mely vasgerendák közötti vas
beton lemez szerkezettel készült, kocsi terhelesi e 
számítottuk. Az emeleten lévő irodahelyiségek fö
déméi szintén alul sik, vasgerendás vasbetonlemez
szerkezettel épültek. „

Az I. és II. emeleti összes karzatokat 500 kg,m- 
mozgóterhelésre számítottuk. A hosszirányú karza
tokat alátámasztó pillérek 55 75 c m .  méretűek, az 
55 cm. pillér szélesség éppen egy ülés szelessege- 
nek felel meg, ezért számításainkban e mérethez al
kalmazkodnunk kellett. A karzat szélessége 4.15 ni., 
melyből 1.925 m. a konzol kinyúlásra esik. Ugyan 
ily nagy a bejárat fölötti keresztirányú karzat 
zolszerü kinyulása is; a konzol gerendák egymástól 
való távolsága szintén majdnem megegyezik a hossz
irányú karzat gerendatávolságaivak Miután a ter

4.

vasbeton szerkezet megszűnik. A kettős oszlopok 
közötti oldalhajót vasbeton födél zárja le, amelyre 
facement fedés került. A facementtető vasbeton le
meze két hosszirányú tartóhoz van erősítve ; a belső
l . 40 m. magas hossztartó, mely egyszersmind kiváltó 
tartó is, a bazilikaszerü középhajó súlyát, neve
zetesen a közvetlenül reá kerülő s 2.0 ) m. széles 
tégla támpillérekkel erősített 45 cm. vastag falat s 
a vasszerkezetű tető súlyát hordja. A vasszerke
zetre függesztették fel a középhajót befödő 1 .10
m. széles rabitz kosárdongát, melyet kereszt- és 
hosszirányú bordákkal merevítettek és gipszroset- 
tákkal törtek át. A rosettákba helyezett színes üve
geken keresztül szűrődik világosság a templomba 
A rabitz kosárdonga a facementtető alsó részéhez 
keresztbe menő fiókrabitzdongával csatlakozik. Meg 
jegyezzük, hogy ez az egyetlen hely, ahol a nyer

í'ibrn.

vező építészek a belső architektúrában a vasbeton
szerkezet érvényesülését óhajtották, a különböző 
oszloptávolságok mellett is egyenletes, nyugodt, a 
szemlélőre kellemes hatású, konzolgerenda kiosztást 
kellett eszközölni. A konzolgerendák 20/30 cm. mé
retűek és elől a vasbeton korlát mellvédjének ta
gozása miatt felfelé is folytatódnak. A karzatlemez 
az ülések lépcsős emelkedését követi, ezért a kon
zol bekötő gerendája már 65 cm. magas. A terve
zet készítésekor a konzol gerenda beugrásának el
tüntetésére — a konzollemez alsó vízszintes síkjá
nak folytatásában — rabitz álmenyezet készítése 
volt előirányozva, s ekkor az összes keresztgeren
dák látható mérete 20/35 cm. lett volna. Gazdasági 
okokból azonban, a rabitz menyezet elmaradt s a 
nyers szerkezet festésével kellett a gerenda ugrás 
hatását ellensúlyozni.

A II. emelet fölötti +  13‘65 m. magasságban a

szerkezetet az összhatás miatt szükséges volt bur
kolni, egyébként a szerkezet mindenütt látható ma
radt és az összes díszítést a sima portlandcementes 
fehérmész vakolatra alkalmazott stilszerü, harmonikus, 
színes festés képezi.

A belső igénybevételek számításánál a beton 
igénybevételét 45 re, a vasét 1200 k«/cJ - r e  vet
tük fel; a vasbeton pillérek igénybevétele azonban 
csupán 36 i‘o/cm2 volt. A vasbeton lemezeket részben 
befogottaknak, a kiváltó gerendákat azonban a vál
tozó mozgóterhelések tekintetbe vételével többtá- 
maszú tartóként számítottuk. A karzati gerendák 
egyoldalú megterhelése a főfalban lévő gerendában 
felfelé ható reaktiót idézett elő és tekintettel arra, 
hogy éppen a maximális nyomaték helyén hatalmas 
ablak nyílások vannak, e gerendákat a fölfelé ható 
erőkre való tekintettel vasvázzal láttuk el. A hossz 
és keresztirányú karzati konzolgerendák és leme-
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zek részletrajzát a 1, és 2. ábra  mutatja.
Az építkezésnél különösebb momentum nem 

merült fel; megemlíthetjük, hogy a jobboldali lépcső 
ház körüli vasbeton pillérek alatt ki nem derítheti 
célra szolgált hatalmas és mély üreget találtunk 
mely fel volt ugyan töltve, de azért mégis 7 00 ni 
mélységre kellett az alapozással lemennünk.

került. A templom összes tervezési munkálatait és mű
vezetését Löffler Sándor és Löffler Béla  építészek 
végezték, bejer Lajos oki. épitész, a hitközség mű
szaki tanácsosának közreműködésével.

beljegyezhetjük, hogy a templomépitkezésnél 
i sikerült a legmodernebb szerkezetek alkalmazásával 
I művészi szépet, nyugodt harmóniát elérni, sőt si-

5. ábra.

Az összes vasbeton szerkezet 788 m:l betont, 
1017 q. rúdvasat (L29  q. pro m:i beton) és 5660 
ni2 zsaluzást (72  m2 pro m:i beton) igényelt. A fel
használt cement kizárólag beocsini portlandcement 
volt. A vasbetonszerkezet teljes költsége mintegy
80,000 koronára rúgott. Az egész templom beépített 
területe 226 négyzetöl és teljesen készen 418,000 
koronába, azaz négyzet ölenként 1859 koronába

| került a nyers vasbeton szerkezettel a traditioknak 
| megfelelő orientális architektúrát is kifejezéshez jut

tatni. (4. és 5. ábra.)
A vasbeton és rabitz szerkezetek tervezését, 

számítását és a kivitel ellenőrzését, Gut Á rpáid és 
Gergely Jen ő  mérnökök vasbeton tervező irodája 
végezte.

A tartószelvényeken fellépő belső erők karjának grafikus meghatározása.
Baczó Andor-tól.

A vasbetonszerkezetii tartókban működő belső 
erők és igénybevételek grafikus utón is igen köny- 
nyen meghatározhatók.

Bordás lemezek szilárdsági vizsgálatánál a ke
resztmetszet nyomott felületének egyes részeit gyak
ran elhanyagoljuk s még ily természetű egyszerűsítés 
mellett is csak hosszabb számítással tudjuk a vas
terület változása esetén a semleges vonal és a 
nyomott erők súlyvonalának helyzetét meghatározni.

Azonban egy közepes magasságú bordával biró fö
démnél is, ha az együtt dolgozó lemez aránylag 
nem széles, az elhanyagolás jelentékeny pontatlan
ságot eredményez. Az elkövetett hiba csak abban 
nyilvánulhat, hogy a belső erők karja a tényleges
nél nagyobbra, azaz a vas igénybevétele a tény
leges értéknél kisebbre adódik.

Növekedik eme pontatlanság, ha a semleges 
vonal táján még egy nyomott beton öv is lép fel,
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ami különben minden olyan esetben előfordul, mely
ben a borda két oldalán levő nyomott lemezek 

niveauja nem azonos.
A teljesen szabálytalan 

idomoktól eltekinthetünk s vizs
gáljunk meg oly keresztmetsze
tet, mely a gyakorlatban sűrűn 
előfordul: egy közúti hid sze
gélytartóját. A letompitásokat 
figyelmen kívül hagyhatjuk, jól
lehet annak számbavétele sem
miféle nehézséget nem okozna. 
(1. ábra.)

A semleges vonal grafikus 
utón való meghatározása a vasbetonépités eddigi 
irodalmából eléggé ismert, ezért a vizsgálat e részét 
csak néhány szóval fogjuk jelezni. (2. ábra.)

A beton területét vízszintes lamellákra osztot
tuk (egy lamella magassága 5 cm.) az egyes lamel
lák területét kiszámítottuk s a terület értékét, mint 
erőt a terület súlypontjába helyeztük. A semleges 
vonal kritériuma szerint a nyomott betonterület 
semleges vonalra vonatkoztatott statikai nyomatéka, 
ugyanannyi, mint az ,,/z“ faktorral szorzott, húzott

küsznek, melynek a szelvény síkjával képezett met
szés vonala a semleges vonal.

E sík hajlásszögét a felmérésnél használt 
feszültség méretaránya határozza meg, tehát szabad 
választásunktól függ.

Mivel ama feltételnek, mely szerint a feszült
ségek úgy aránylanak egymáshoz, mint a semleges 
vonaltól számított távolságaik, minden az x  — x  
vonalon keresztül menő sik megfelel, a sik hajlás
szöge az eredő feszültség helyére befolyással nem 
bírhat. Ha a szelvény, a szelvény síkjára merőleges 
felületek és a ferde sik által bezárt ékalaku testet, 
(3. ábra.) a lamella elválasztó vonalakon át a szelvény 
síkjára merőlegesen fektetett síkokkal részekre oszt
juk, oly testeket nyerünk, melyek térfogatai úgy 
aránylanak egymáshoz, mint a szelvény terület meg
felelő lamelláinak a semleges vonalra vonatkozta
tott statikai nyomatékai, vagyis mint a kötélpolygon 
egyes oldalai által a semleges vonalon levágott met- 
székek. Ha tehát ezen metszékeket erőknek kép
zeljük s őket az egyes lamellákkal képezett testek 
súlypontjában a semleges vonallal párhuzamosan 
működtetjük s e vectorok eredőjét megszerkesztjük, 
megkapjuk a nyomott erők súlyvonalának helyzetét,

vasterület statikai nyomatéka ugyancsak a semleges 
vonalra vonatkoztatva. [„«“ a vas ás beton rugal
massági modulusának számarányát jelenti].

Megszerkesztettük a beton területek s az 
tényezővel szorzott vasterületek (n. f v)  erő és kötél 
vonalát. (2 a, illetve 2 p ábra). A két vonal met
szése — a beton huzó ellenállásától eltekintve — 
megadja a semleges vonal x — x  helyét.

A súlyvonal grafikus meghatározásához a kö
vetkező meggondolás vezet:

A feszültségek nagysága, lineáris viszonyban 
lévén a semleges vonaltól levő távolsággal, lineáris 
viszonyban nő. A semleges vonal fogalmánál fogva 
a feszültség e vonalban éri el a zérus értéket s a 
legtávolabb eső beton szálnál a maximális értéket. 
Ha e körülményt érzékelni akarjuk, a szelvény sík
jára merőleges irányú ordinatakra a feszültségek 
nagyságát a szelvény síkjától kezdődőleg felmérjük 
s ekkor a feszültségek végpontjai oly síkban fe-

A 2. ábra r és '5-vel jelölt részében látjuk az 
erő és kötélpoligont, melyek megadják a nyomó

erők eredőjét az y - y  vonalat. Az y —ij tengely és 
a vasterület súlyvonalának távolsága természetesen
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a belső erők karja. Ha elég kis lamellákat válasz
unk a képzelt testlamellák súlyvonalát a szelvény 

terület lamelláinak súlyvonalával egybeesőnek ve- 
h 01 j íi k •

Ha a vasterület változik, az „  és ^  ábrán a  
semleges vonalat könnyen meghatározhatjuk, mert 
csak a vasterületet kell az « ábrán felmérni s az uj

kötél szakaszt a j  ábrán meghúzni; a nyomott erők 
súlyvonala pedig ép úgy határozható meg, mint az 
előbb mutattuk.

Jelen eljárás kiterjeszthető a kettős armirozás 
valamint a betonhúzás számba vételének sőt a fe
szültségek nem lineáris eloszlásának eseteire is.

A műkő.
Bábiczky József-től.

A mesterségesen előállított köveket a termé
szetben előforduló úgynevezett természetes kövek
kel szemben műkő vagy mesterséges köveknek ne
vezzük.

Ez az elnevezés ugyan nem teljesen megfelelő, 
mert nemcsak a laikusok, hanem a szakemberek kö
rében s félreértésre is ad alkalmat, sőt sokszor ma
guk a mükőgyárosok sincsenek a saját speciális 
iparukkal eléggé tisztában s különösen akkor hibáz
nak, amikor gyártmányaikat a terméskőnek neveivel 
s a mű szó elébe való tételével nevezik el.

Igaz ugyan, hogy más elnevezés jelenleg nin
csen használatban s megfelelő elnevezésre a közel 
jövőben alig számíthatunk, de a dolog fontosságánál 
fogva érdemes e felől is gondolkodni és alkalmas 
megnevezésről gondoskodni.

A német „Beton- Véréin'' a legújabban kiadott 
nagy munkában a műkövet „Beton- Werkstein“ - n a k 
nevezi, mely szószerint lefordítva „Beton-Műbő"-vei je
lent, csakhogy a „Werk“ szó nem felel meg teljesen 
a mi „Mű“ szavunknak.

1. ábra.

A műkő nem egyéb, mint a természetben elő
forduló kőzetek különféle nagyságú törmelékeinek és 
egy arra alkalmas kötőanyagnak  keveréke.

E meghatározás szerint, nagyon egyszerű a 
műkő előállítása, mégis a különféle célnak megfelelő 
műkövek gyártása a szakavatottságon és sok gya
korlati tapasztalaton kívül, nagyon lelkiismeretes ki
vitelt is igényel.

A kötőanyag megválasztása nem okoz gondot, 
mert az a legtöbb esetben portland-cement, melyet 
majdnem minden modemül berendezett gyár kifo
gástalan minőségben szállít.

A portland-cement megválasztására is nagy 
gondot kell fordítani, mert a mükőgyáros figyel
mének néhány fontos körülményre ki kell okvet
lenül terjedni, mielőtt a cementet mükőgyártásra 
felhasználja. A cementnek például felhasználás előtt 
hosszabb ideig raktáron kell állania, mert a friss 
cement még nem ment át a kellő vegyi átalakuláso
kon s Így nem érvén el nyugalmi állapotát, a korai 
feldolgozás alkalmával igen kellemetlen jelenségek 
mutatkozhatnak pl. hajszál esetleg erősebb repedé
sek, fehér kiütések, foltok stb. Ezért a cementet pár 
hónapig raktáron kell tartani, de csakis, teljesen szá
raz helyen.

A műkő előállításához alkalmas terméskő-törme
lék kiválasztása már sokkal nagyobb szakértelmet,

gyakorlati tapasztalatot, valamint körültekintést igé
nyel. Ez érthető is, mert a műkő mintegy tO%-át 
épen a terméskő-törmelék képezi.

A műkőhöz alkalmas törmelékek kiválasztásá
nál a természetben előforduló kőzetek fizikai és 
vegyi tulajdonságait is kell ismerni, mert műkövek 
a legkünfélébb célokra szolgálnak s igy mig egyik 
helyen annak nyomási szilárdsága a fontos, úgy 
másik esetben a szin, porozitás, izolálóképesség hő 
vagy villamosárammal szemben, vizhatlanság, kis 
fajsuly, stb. stb. irányadó. Itt tehát az emberi alkotó 
elmének és erőnek a legtágabb tere nyílik.

A fenti anyagok kellő gonddal való megválasz
tása után különösen fontos a megfelelő arányban  
való keverés és a további kidolgozás.

A keverési arány megállapítása leginkább a kő
törmelék szemcse nagyságától, illetve a műkő elő
állításához szükséges különféle nagyságú szemcsék 
egymáshoz való arányától füg.

Ha a kőtörmelék a liszt finomságú anyagtól 
kezdve pl. ^'Vnagyságu szemcsékig úgyszólván 
mindenféle nagyságot tartalmaz, akkor abból arány
lag kevés cementtel igen tömör műkő állítható elő, 
mert a legkülönfélébb nagyságú szemcsék között 
igen kevés hézag marad,melyet a kötőanyagnak kell 
kitöltenie.

Félreértések elkerülése végett megjegyezzük, 
hogy a kis mennyiségű kötőanyag előnyét nemazért 
emeljük ki, mintha azzal takarékoskodni minden 
képen előnyös lenne, hanem mert a cementkötőanyag 
szilárdsága rendesen kisebb mint a jó terméskö
veké; ezenkívül a legtöbb esetben túlságos sok 
cement alkalmazása azért semengedhető meg, mi
vel különben a felületeken a kötőanyag lép fel túl
súlyban s ez által a műkő kőjellege úgyszólván tel
jesen elvész. Már azért is célszerű kevés cement 
felhasználására törekedni, hogy az alkalmazott kő
törmelék jellegének megfelelő kőszerű felületeket 
érjünk el, ami szépészeti szempontból fontos köve
telmény.

Igen fontos követelmény továbbá az anyagok 
egyenletes keverése s a gyakorlatban e tekintetben 
igen sok mulasztás történik.

Hosszú kísérletezések eredményei minden ké
telyt kizárólag bizonyítják, hogy a közönséges be
tont képező anyagoknak speciális géppel való keve
rése által gyakran 30%-al nagyobb szilárdságot lehet 
elérni.

Egyenletes keverés mellett a műkövek szilárd
sága még nagyobb mértékben nő s a gépkeverés 
már azért is kívánatos, mert a szükséges struktúra 
miatt csak a legszükségesebb mennyiségű kötő
anyagot szabad felhasználni s igy igen fontos a 
kötőanyagnak a kőtörmelékekkel való benső és 
egyenletes keverése; azért műkőkészitésnél géppel 
való keverés már megbizhatóbbságánál fogva is el
engedhetetlen követelmény.

Mindenekelőtt a kötőanyagnak a kőtörmelék-
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kel való teljesen száraz keverésére kell nagy gondot 
fordítani s ugyanabban a gépben egymásután szá
razon és nedvesen nem célszerű keverni. Ha csak 
egy keverőgéppel dolgozunk, akkor előnyős a munka 
megkezdésekorszárazon annyi mükővegyüléket össze 
keverni, amennyi az egész napi munkához bőven
elegendő. r , ,  . . ..... „

Közvetlenül a tényleges feldolgozás előtt a 
szárazon kevert mükőanyagot összekeverjük telje
sen egyenletes nedvességűre a megfelelő mennyi
ségű vizzel s e művelet különösen fontos akkor, ha 
úgynevezett száraz betonszerü anyagot dolgozunk 
fel, amely csak a természetes nedvességgel bíró 
kerti föld víztartalmával bir. ...... ...

Az igy előkészített mükőanyagokat különféle 
form ák segítségével dolgozzuk fel; a formák szer
kezete s anyaga a különféle körülmények szerint
változik. , ,

Egyszerű tömbök, nagy lapok előállításánál a 
formák rendesen fábó l készülnek s csak ütésnek 
nagv kopásnak kitett részeket látják el vasburkolat
tal E formák szerkesztésénél főként arra kell ügyelni, 
hogy azok egyes részei könnyen szétszedhetők le
gyenek és összeállítva erős^s merev egészet képez-

E mód csak akkor alkalmazható, ha az előállí
tandó tárgy olyannyira tagozott, hogy az előállítás 
döngöléssel kivihetetlen vagy pedig igen nehéz lenne. 
Különösen arra kell ügyelnünk, hogy csak finom 
szemcséjű mükőanyagokat használjunk, mert ellen
kező esetben a durvább szemcsék rétegenként a 
fenékre ülepednek s ezzel a mükőtárgy úgy külső
képének csinosságában mint szilárdság tekintetében 
sokat szenvedne. A finom szemcséjű müköanyago- 
kat úgy szárazon mint nedvesen igen jól el kell 
kevernünk, mert különben részleges szemcseülepe
dések keletkezhetnek.

A szárazon és nedvesen megkevert műkőanya
gok további feldolgozásának legújabb módja a rázás.

A készítendő tárgyak előállítására, szolgáló for
mákat egy rázó gépszerkezetnek felső részét képező 
merev vízszintes lapjára helyezzük s miután a rázó 
gépezetet mozgásba hoztuk, a felső lapra helyezett 
formákat lassan s egyenletesen megtöltjük a készen 
megkevert mükőanyaggal, amelyet a rázás egyen
letes, szilárd és tömör testté alakit.

A rázó eljárással feldolgozott mükőanyagoknak 
valamivel több nedvességet kell tartalmaznak mint

'3. ábra. 3. ábra.

zenek. Tömegcikkek előállításánál legjobb a formákat | 
teljesen vasból készíteni, mert a vasformák használat j 
közben alakjukat jobban megtartják, mint a fából 
készült formák, de élettartamuk is összehasonlítha
tatlanul hosszabb.

A formák segítségével és megfelelő betétek 
alkalmazásával bármilyen tagozott külsővel biró mű
kőtárgyakat is előállíthatunk. Az utolsó évtizedben 
művészi alkotások, nem ritkán szobrok is készültek 
műkőből, különösen Németországban, ahol ezen 
iparág igen ki van fejlődve.

A kész anyagnak a formák segítségével való 
feldolgozása különféle módon történik. Leghaszná
latosabb a földnedvességüre kevert mükőanyagnak 
a formában való dőngölése, ami a legtöbb esetben 
nem okoz nehézséget. Tagolt műtárgyaknál azonban 
a döngölésnek nagy szakavatottsággal kell történnie, 
hogy az élek valamint az erős kiugrások kellő tömör
séget, szilárdságot, valamint sima felületet is nyer
jenek.

A felesleges víznek döngölés közben a döngölt 
felületre kell felszivárognia, az esetleges levegő
buborékokkal egyetemben ; ellenkező esetben a műkő 
felülete likacsos marad s a felületnek utólagosan 
simává való tétele nehéz és költséges is.

A műkövek formázásának második módja az  önlés.

döngöléssel való előállítás esetén, de viszont keve
sebb vizet, mint az öntési eljárás mellett.

A víztartalom arra szolgál, hogy a rázásnál az 
egyes szemcsék egymásközötti súrlódását lehetőleg 
csökkentse, de a keveréknek viszont annyi vizet 
nem szabad tartalmazni, hogy a szemcsék vizzel 
egészen körül legyenek véve, vagy vízben uszsza- 
nak, mert akkor a durvább szemcsék kiválása illetve 
ülepedése még könnyebben bekövetkezhetik, mint 
az előbb említett öntési eljárás esetében.

Az ily természetű ülepedések megakadályozása 
szempontjából az öntéssel és a rázó eljárással való 
gyártásnál igen fontos a szárazon már megkevert mű- 
kőanyagoknak nedves állapotban való keverése. 
Számos kísérlet bizonyltja, hogy a nedves keverés 
nemcsak az anyagok bensőséges keverésére szol
gál, mert ennek már a száraz keverés alkalmával 
a legnagyobb részben meg kellett történnie; a ce
ment a nedves keverés alkalmával, ha az a kellő 
eszközökkel s kellő ideig történik, consistenciális 
átalakuláson megy át, amennyiben a vizzel kocsonya- 
szerű anyagot képez.

E kocsonyaszerü anyag a durva szemcsék üle
pedését igen hatásosan meg tudja akadályozni s 
amellett az ily keverékből készült tárgyak 25—'30%-al 
nagyobb szilárdságot érnek el, mint — sajnos a
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legtöbb esetben jelenleg nálunk szokásos — kézi 
keveréssel feldolgozott mükőtárgyak. Ezért a műkő
anyagoknak megfelelő gépekkel való keverése elen
gedhetetlen követelmény.

A rázó eljárásnál úgy a levegöbuborékok mint 
az esetleg felesleges viz a felszínre szivárog, de a 
nedves keveréknek csak annyi vizet szabad tartal
mazni, hogy az a rázási művelet befejeztével a felső 
felületen megcsillanjon.

Hogy a rázási eljárással milyen tömör és már 
a rázási művelet közvetlen befejezése után milyen 
szilárd anyag nyerhető, mutatja azon körülmény, 
hogy pl. betoncsöveknél a forma azonnal eltávolít
ható és azok alátétlemezeken el is vihetők arra a 
helyre, ahol megkeményedni fognak.

Az előbbiekben említett módokon előállított mű
tárgyakat a keményedési időtartam  alatt megfelelően 
kell kezelni. Különösen fontos ez a döngölési eljá
rással gyártott tárgyaknál, melyeket a legkevesebb 
viz hozzáadásával készítenek.

A cement kötőanyag tökéletes keményedésé- 
hez ugyanis bizonyos minimális vízmennyiség okvet
lenül szükséges.

Eltekintve attól, hogy a döngölési eljárásnál al
kalmazott minimális vízmennyiség egy részét a kő
anyagok is magukba szívják, erős felületi párolgás 
következtében is sok viz vész el.

4. íibra.

Ezért a műkőtárgyakat közvetlen azok elké
szítése után semmiesetre sem tehetjük ki a szabad 
levegőre vagy a napra, hanem zárt helyiségben el
helyezve, néhány napig még a légvonattól is óvni 
kell, mert az a gyors vizelpárolgást elősegíti.

A mükőtárgyakat az első keményedési időszak 
után, ami rendes körülmények között 24 óra alatt 
megtörténik, szükséges vízzel szorgalmasan öntöz
nünk.

Nagyobb üzemeknél felállíthatunk olyan zárt és 
teljesen elkülönített helyiséget, melyben a műkötár- 
gyakat legalább ó—4 napon keresztül nedves leve
gőnek teszszük ki. Ez történhetik oly módon, hogy 
vagy vízzel telt nyílt csatornákat alkalmazunk, ame
lyekből a viz folytonos elpárolgása által a levegőt 
nedvességgel tápláljuk, vagy pedig e helyiség pado
zatát ‘i—ö cm. vastagon homokkal terítjük be, amely 
a mükőtárgyak öntözése alkalmával a felesleges 
vizet felszívja és azután elpárolgás utján azt a leve
gőnek lassan és folyton átadja.

Némely modern üzem, melyben a hajtóerőt 
gőzgép szolgáltatja, fá rad t gőzt  vezet be külön 
helyiségekbe, legújabban pedig zárt kazánokban 
nyomás alatti gőzzel próbálták a mükőtargyakat ke
ményíteni és pedig jó eredménnyel. Mig az öntö
zésnél a viz csak a felület közelében hat, addig a

1 legutóbb említett eljárásnál 6—8 légkörnyomás alatt 
levő gőz a tárgyakat keresztül is járja, ami különö- 

i sen vastagfalu vagy tömbalaku tárgyaknál igen szük
séges. Ezenkívül a nyomás alatt lévő gőzzel kemé
nyített műkőtárgyak nemcsak az átható nedvesség, 
de a gőz hevének behatása alatt rövid időn belül 
oly keménységet nyernek, hogy azok az elkészíté
sük után 2—/> nappal már használatba is vehetők.

Igen fontos a műkőtárgyak felületidnek kezelése 
illetve megmunkálása is, mely az elkészítés után 
1—2 napon belül, vagy a teljes megkeményedéskor 
történhetik. Különösen az öntési módszer által ké
szült mükőtárgyaknál a portland-cement kötőanyag 
a felületet rendesen egy vékonyabb réteg alakjában 
bevonja s ezáltal a műkő előállításánál használt kő
szemcséket úgyszólván teljesen eltakarja.

A legtöbb esetben azonban a műkő előállítá
sánál használt kőszemcséket úgy színben mint nagy
ságban úgy választjuk meg, hogy azok a kész tár
gyaknál is kifejezésre jussanak, s ezért a külső 
portland-cement réteget utólag el kell távolítani.

Az eltávolítás történhetik 1—2 napos mükőtár-

5. ábra.

tárgyaknál uizsugárral alkalm azott keféléssel; félig 
vagy teljesen megkeményedett műkőtárgyaknál hígí
tott sósavat kell használnunk.

A hígított sósavval kezelt műkőtárgyakat utólag 
vízzel le kell többször öblítenünk, hogy a felesleges 
sósavat éltávolitsuk s a sósav által létrehozott eset
leges csapadékokat is lemossuk, nehogy általuk a 
műkőfelület foltos legyen.

A mükőtárgyakat újabban kőfaragók  is meg
munkálják s Így a különféle kőfaragó szerszámok 
alkalmazásával a felületeken a természetes kőnél 
előforduló bármely hatás elérhető.

A műkőfelületek kellő csiszolás után fényezhe- 
tők is. A műkövet alkotó természetes kőszemcsék- 
csiszolása illetve fényezése nem okoz semmi nehéz
séget, annál inkább azonban a kötőanyagot képező 
portland-cement fényezése.

Mig ugyanis a műkőben lévő természetes kő
szemcsék fényezés után a fényüket hosszabb időre 
is megtartják, addig a kőanyagot képező portland- 
cement fénye rövid időn belül eltűnik, mert a termé
szetes kőszemcsék nemcsak keményebbek, de ren
desen kristályosak is, ellenben a megkeményedett
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portland-cement kötőanyag aránylag puha s nem is 
kristályos, hanem amorph. A portland-cement kötő
anyag megkeményítésére valamint többé-kevésbé 
kristályossá való tételére a „Eluat“ nevű anyag szol

gál, amelylyel a mű
kőfelületeket mindad
dig itatják, a míg a 
lyukacsos felület ké
pes belőle beszivni.

A ,fluat a port
land-cement kötő
anyaggal uj vegyi ösz- 
szetételü anyagot ké
pez, amely a kőszem
csékhez hasonló ke
ménységű s oly fok
ban kristályos is, hogy 
a csiszolás és a fé
nyezési munkálatok 
kellő gonddal való ke
resztülvitele után az 
egész műkőfelület 
egyenletes és tartós 
fényességet is nyer.

Ezekután néhány 
illusztráció szolgáljon 
a műkő alkalmazása 
sokoldalúságának be- 

«. ábra. mutatására.
Az 1. ábrán egy

műkőlépcső alsó felületének tagozását látjuk, melyet 
E. Schwenk ulmi műkőgyáros tervezett és készített. 
A 2. és 3. ábra a düsseldorfi monumentális szökő- 
kutat mutatja; a 2-ik ábrán a szökőkuthoz való 
egyes műkődarabokat a kőfaragók megmunkálják, 
mig a 3. ábrában már az összeállított kész műkő- 
kutat látjuk.

A 4. ábrán egy müncheni műkő síremléket tün
tettünk fel, amelyet O. Leube ulmi cég készített.

Nálunk a műkősiremlékek alkalmazásától ide
genkednek, sőt sokesetben a hatóságok be is tilt
ják, ellenben Münchenben a mű-vészet Mekkájában 
— mint e példa mutatja — a műkövet a maradandó

jellegű síremlékek anyagául akadálytalanul használ
hatják és használják is.

Az 5. ábrán egy igen szépen s Ízlésesen tagolt 
talapzatot látunk, mely az erőteljes tagoltság mel
lett határozottan élesvonalakat, nyugodt sima felü
leteket és finom árnyalatokat is tartalmaz.

A 6. ábrában egy műkővázát mutatunk be, mely 
a rajta levő'ornamentikában, a legfinomabb vonásokat 
is feltűnő élesen adja vissza.

Végül a 7-ik ábrában a düsseldorfi „Műcsarnok“ 
oszlopain lévő alakot látjuk, melyet úgy tervezés 
mint kivitel tekintetében műremek számba vehetünk.

A műkőtárgyak gyártásának úgy művészeti 
mint műszaki szempontból tulajdonképen nincsen 
határa, azaz a műkőanyaggal való művészi tervezés 
és kivitel teljes szabadsága biztosítva van.

Természetes kő csak bizonyos méretekben 
kapható egyenletes színben és minőségben, a műkő 
ellenben minden méretben készíthető. S mivel a 
műkő készítés különösen nagy méretek mellettja hely
színen történhetik, annak szállítása és elhelyezése nem 
okoz semmi ne
hézséget s ez a 
természetes kö
vekkel szemben 
sokszor megbe

csülhetetlen 
előny. Művészi 
szempontból az 
is igen fontos, 
hogy műkövek a 
legkülönfélébb 
színekben és 

struktúrában is 
minden nehéz
ség nélkül ké
szíthetők s te
herbírása, meg 
felelő vasbetétek által még a természetes kövek 
teherbírásán jóval felül is fokozható.

A műkő alkalmazása ezenkívül anyagi előnyök
kel is jár s Így a természetes kővel még ez irány
ban is versenyképes.

SZEMLE.
Dér Ralimén: (Irta Dr. Gehler, mérnök, a dresdeni mű

egyetem tanára. Megjelent W. Ernst und Sohn kiadásában, 
Berlin-ben, 1913- bán.)

A német műszaki irodalomban újabban gombamódra 
termő, keretszerkezetekkel foglalkozó művek egyik legérté- 
kesebbike Gehler, drezdai műegyetemi tanárnak, „Dér Ralimén“ 
cimü munkája, mely, — mint a mű alcíme is mondja, — 
egyszerűbb eljárást igyekszik nyújtani a vas- és vasbeton- 
keretszerkezetek sztatikái számítására. A gyakorlatban ugyan
is felmerül annak a szükségessége, hogy a tervező a szta- 
tikailag határozatlan mennyiségek meghatározására alkal
mas, de hosszadalmas összetettebb formulákat egyszerűsítse 
és az időt rabló hosszas számítások helyett egyszerűbb, gyor
sabban célra vezető eljárás álljon a tervezőnek rendelke
zésére. Szerző ezt az egyszerűsítést az által éri el, hogy a 
leghasználatosabb, egyszerű keretszerkezetek különböző ter
helési eseteire olyan eljárást nyújt, melynek segítségével a 
sztatikailag határozatlan mennyiségek közvetlenül, rövid for
mulákba való helyettesítés utján nyerhetők. Ezeket a formu
lákat azután, melyekben csak a keretszerkezetek méretei, a 
keretet alkotó elemek inercianyomatékainak viszonya fordul
nak elő, különböző terhelési esetek számára egy könnyen 
áttekinthető táblázatba gyűjti össze.

Az eljárás egyszerűsítése abban áll, hogy sztatikailag 
határozatlan mennyiségekként nem a támaszponti reakciók 
összetevői szerepelnek, — mint a legtöbb eljárásnál, — ha
nem a szerző által bevezetett uj fogalom: a keretet képező 
rudvégek úgynevezett „befogási mértékei“ (Einspannugsgrad), 
mely értékek meghatározásával a sarokponti nyomatékok 
minden további eljárás nélkül azonnal adódnak és a nyoma

tékok eloszlása azonnal felrajzolható. A sztatikailag határo
zatlan mennyiségeknek ily legrövidebb utón való meghatáro
zása után még az erőeloszlás tiszta képének ismerete marad 
csak hátra, amelyhez az eredők ábrájának (Mittelkraftlinie) 
segítségével meghatározott támaszponti reakciók utján jutunk.

Rövid bevezetés után a munka I. fejezete a vasbeton 
szerkezetek sztatikái határozatlanságát és sztatikái bizony
talanságait általáftosan ismerteti és megállapítja a három 
rúdból álló két oszlopával csuklókra támaszkodó, valamint 
ugyancsak három rúdból álló, de két oszlopa végén befogott 
merev keret, végül a négy rúdból alkotott teljesen zárt me
rev keret sztatikái határozatlanságának fokát.

A könyv II. fejezete a fentebb már röviden említett el
járását tárgyalja az u. n. „befogási mérték“ meghatározására. 
Ennek a mennyiségnek sztatikái jelentése a következő:

A kéttámaszú, szabadon felfekvő AB gerenda legnagyobb 
nyomatéka Mmax ; azáltal, hogy AB gerenda az oszlopok
kal mereven össze van kötve, MA ill. Mfí sarokponti nyomaté
kok keletkeznek, melyek a nyomatéki ábra záróvonalát 
Ma ill. Mb darabbal lejebb tolják. A sztatikailag határozat
lan mennyiségek meghatározhatók, ha a

"A ~  M A " illetöleg llB ~  viszony ismeretes.
Mmax ™ma\

Ezt a viszonyszámot nevezi szerző „Einspannungsgrad“- 
nak és ezt tekinti sztatikailag határozatlan mennyiségnek. E 
viszonyszámnak a tervező számára az a lényeges jelentősége, 
hogy százalékokban megadja azt a hatást, melyet éppen a 
gerenda és az oszlopok merev összeköttetésével el akarunk 
érni, mert esetünkben például nyilvánvaló, hogy a keret 
vízszintes gerendájára ható pozitív nyomaték annál kisebb 
lesz, minél nagyobb uA ill. u B
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Az egész II. fejezet úgy a csuklós, mint a befalazott 
oszlopokkal biró háromoldalú, valamint a négyoldalon teljesen 
zárt keretek különböző, függélyes és vízszintes, koncentrált 
és megoszló, terhelési esetére levezeti a i‘ értékek meghatá
rozására szolgáló formulákat, melyeket a 1 könyv végén átné- 
zetes táblázatban  is megtalálunk. E fejezet végén rendkívül 
értékes összefüggéseket közöl az egyes sarokponti „befo
gási fokok11 között, melyek a számitó eljárás további egysze
rűsítésére szolgálnak.

Itt kell még megemlítenünk, hogy az ezen fejezetben 
és táblázatban található értékek a keretszerkezetek — egyéb
ként egynemű — anyagára való tekintet nélkül, vas- és vas- 
betonszerkezetü keretekre egyaránt érvényesek.

A III. fejezet a keretszerkezetek alakváltozását tárgyalja, 
melynek meghatározására szerző az eredők ábrájából (Mittel- 
kraftlinie) von becses következtetéseket. Ez az eljárás, — 
mely szintén újnak mondható — azzal az előnnyel jár, hogy a 
legegyszerűbb eszközökkel, a keretszerkezetek minden ke
resztmetszetében működő hossz és keresztirányú erők ere
dőjére oly erőtervet ad, mely minden további eljárás nélkül 
a támaszponti reakcók összetevőit is magában foglalja. To
vábbi előnye az eredők ábrája felrajzolásának abban rejlik, 
hogy a keretet alkotó rudak elasztikus vonalának inflexiós 
pontjait, tehát a nyomatékok előjelének változásait is köz
vetlenül megadja és igy a nyomatékok előjelének megálla
pítását tisztán rátekintéssel is kétségtelenné teszi. E fejezet
ben sok világos ábrával igyekszik az olvasó sztatikái érzé
kéhez közel hozni a keretszerkezetek működési módját. A 
fejezet végén szerző ugyancsak értékes táblázatban gyűjti 
össze valamely keretrud alakváltozásának megrajzolásához 
szükséges értékeket, ha e rudakat különböző nyomatékok és 
külső erők támadják.

A könyv IV. fejezete a támaszpontok esetleges elmoz
dulásának, egyenlőtlen sülyedéseinek valamint a hőmérsék
let-változásoknak, hatásait vizsgálja és közli szerzőnek erre 
vonatkozó kísérleti eredményeit is.

Az V. fejezet a számítások gondolatmenetének össze
foglalása után az egyszerűbb keresztszerkezeteken kívül 
összetettebb eseteket tárgyal és ezek mindegyikére tábláza
tokba gyűjti a „befogási fok“ meghatározására szükséges 
formulákat. Ezek a speciális esetek a következők:

a) Keretszerkezetek kinyúló vízszintes vagy függélyes 
karral;

b) keretszerkezetek tört- és görbe középvonalu ge
rendával csarnoktetők;

c) keretszerkezetek különböző magasságú oszlopokkal;
d) keretszerkezetek ferde oszlopokkal.
Mindezen speciális esetek számára is megtaláljuk az 

eredők ábrájának, valamint az elhajlások ábrájának niegszer- 
kesztési módját is.

Végül négy, teljesen kidolgozott példán látjuk az egész 
műben lefektetett alapelvek alkalmazását. Az első példa egy 
ÍO'SS ni. nyílású, 7'10 tn. magas kocsiuti felüljáró számításait 
mutatja be (csuklóra támaszkodó, 2 függélyes oszlopból és 
egy vízszintes gerendából álló merev keret); a második példa 
egy 13 40 tn. fesztávolságú, a középen 8'0, a két szélén 6'30 m. 
magas kocsiszín számítását tárgyalja (kétcsuklós keret 
tört-vonalu gerendával); a harmadik példa egy, a leipzigi 
pályaudvar alatt átvezető 5'0 m. széles és 3'40 m. magas 
aluljáró számításait nyújtja (4 oldalú, teljesen zárt merev ke
ret) és a negyedikben a leipzigi uj felvételi épület egy érde
kes szerkezeti részletének sztatikái számítását mutatja be 
teljes részletességgel (négyoldalú zárt keret kinyúló füg
gélyes karral.) E példák megépített vasbeton szerkezetek 
közül ügyesen úgy vannak megválasztva, hogy azok lehető
leg a jelen műben tárgyalt keretszerkezetek különböző ter
helési eseteit felöleljék és az olvasó elé a mű első részé
ben tárt elméleti képet a gyakorlatban figyelemre méltó kö
rülményekre való rámutatással kiegészítsék és amennyire 
lehet, azt még világosabbá tegyék. Szívesen ajánljuk e mun
kát ugv az elmélettel, mint a tervezéssel foglalkozó kartár
saink figyelmébe, mert a milyen könnyű, élvezetes tanul
mányul szolgál, éppen olyan gyakorlati értékkel is bir.

Pilczer.

a  portland-cement keverése. Németországban már 
évek előtt kísérleteztek azzal, hogy a kész portland-cerren- 
tet quarchomokkal keverve újra finomra őröljék.

A portlandcement szilárdságának meghatározása alkal
mával a tiszta cementből készült próbatestek nem mutattak 
akkora szilárdságot, mintha a cementhez 30—40°/„ finom 
quarchomokot is kevertek.

A kísérletek jól sikerültek ugyan, de a gyakorlatban 
a kevert és újra őrölt cementet bizalmatlanul fogadták, mert 
a tiszta portlandcement is többé-kevésbbé ingadozó össze
tételű gyártmány s ha ahhoz még finom quarchomokot is ke- I

vernek és újra összeőrlik, a szilárdságban még nagyobb 
ingadozás inutatkozhatik.

Amerikában a portlandcementtel nem a quarchomokot 
őrölték össze, hanem oly vulkanikus eredetű terméskőből 
készített homokot, mely igen nagy mennyiségit siliciimot tartal
mazott. Az ily kőzetekben lévő szabad kovasav a portlandcement 
szabad mésztartalmával igen könnyen uj silikátvegyületeket 
képez.

Az ily anyagokkal kevert cementtel előállított beton 
lasabban köt ugyan, de sokkal nagyobb szilárdságot ér el s 
a szilárdság egyenletesen növekedik; az ilyen cementtel ké
szült beton az alkalikus vizek kilúgozásának is teljesen el- 
lentáll, ezek mellett azonban az uj eljárással készült port
landcement még tetemesen olcsóbb is.

A siliciumtartalmu vulkanikus eredetű kőzetek hozzá- 
őrlése által a portlandcementkeverékben mészsilikátok ke
letkeznek, melyek, eltekintve attól, hogy a portlandcement 
szabad mésztartalmát teljesen lekötik, az uj cementkeverék
nek hasznos részét is képezik.

Mivel siliciumdús vulkánikus kőzetek (bazalt, tuff) or
szágunkban nagy mennyiségben találhatók, nincs semmi aka
dálya annak, hogy a portlandcement keverését és őrlését 
mi is eszközölhessük. Báibiczkij.

KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK.
6. kérdés. Célszerü-e a szőlőtőkék gyámolitá- 

sára használt rudakat vasbetonból készíttetni s ha 
igen, gazdaságos-e ?

7. kérdés. Mily módon lehetne egy istállóban 
a bordás szerkezetű vasbetontetőn a nedves és 
meleg levegő folytán állandóan jelentkező izzadás- 
nak a leggazdaságosabban elejét venni?

Felelet a 2. kérdésre. A vasbetonból készült tartányok 
belső falait az ásványi és növényi olajok ellen szigetelni, 
illetve ellenállóvá tenni a felületeknek megfelelő anyaggal 
való bevonásával vagy pedig vegyi utón végzett prepará
lásával lehet.

Az első módozat némi nehézségbe ütközik, mert nem 
minden megfelelő anyag tapad a beton felületéhez, különösen 
ha az már véglegesen megkeményedett, továbbá a bevonó 
anyag és a beton kiterjedési együtthatója oly különböző 
lehet, hogy a bevonó vékony réteg igen könnyen kap haj
szálrepedéseket s az olaj ezeken keresztül a betonfelülethez 
jut és azt megtámadja.

A második módozat megfelelőbb; legelőnyösebben az 
úgynevezett magnézia-fluattal lehet a betonfelületet kezelni, 
azonban előbb áz olajtárolásra szánt tartányok belső felüle
teit 1 cm. vastag kövér (1 : 1) portlandcement-habarcscsal be 
kell vonni s vékony acéllemez-simitókkal teljesen simára 
ledörzsölni.

A portlandcement-vakolat megkeményedése és meg- 
száradása után az egész felület magnézia-fluat oldattal addig 
kezelendő, mig a felület az oldattal teljesen tele nem szivódik.

A magnézia-fluat vegyi kristályodást idéz elő, a cement 
szabad mésztartalmát teljesen leköti, a felületen levő póru
sokat is elzárja s ezzel elértük, hogy az ásványi vagy nö
vényi olajokban levő savak a beton felületét nem támadják 
meg.

A magnézia-fluat által előidézett vegyi átalakulás ma
radandó hatásánál fogva az első eljárással szemben határo
zottan előnyös. Bábiczky.

Felelet a 2. kérdésre. A növényi és ásványi olajok, 
szesz, ecet, bor és egyéb normális hőmérsékletű szerves 
folyadékok tározására szolgáló vasbeton tartányokat leg
célszerűbben az u. n. i'wegbéléssel szigeteljük. A falakat egy, 
a folyadékoszlop nyomásának megfelelő, de legalább 1'5 cm. 
vastag, 1:2 keverési arányú portlandcement vakolattal be
vonjuk, ezt fasimitóval érdesen elsimítjuk s erre az üveg
burkolathoz készített bordázott üveglapokat — a fayence 
burkoláshoz hasonlatos módon — l\.l—1 cm. vastag, habarcs- 
szerüen felhígított portlandcementbe ágyazzuk. Az üvegtáb
lákat, melyek méretei 24/33 — 24/24 — 20/20 cm. és ezek részeii 
szoktak lenni, a téglakötés szabályainak megfelelően helyez
zük el; a táblák közötti hézagok legfeljebb 1 mm. méretűek 
lehetnek.
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Ez a legtökéletesebb szigetelő módszer, azonban alkal
mas a feketére csiszolt vagy simított portlandcement vakolat 
is akkor, ha a tározott folyadékok a felületet már vegyileg 
neutrálissá tették. Franciaországban pl. ily módon gyakran 
járnak el — eltérnek az eléggé költséges üvegburkolat léte
sítésétől — elrontják egyszer-kétszer a tározott folyadék 
minőségét (must) s ezzel a tartányt arra a bzonyos folya
dékra nézve immunissá éa használhatóvá teszik.

Kemény.

Felelet a 4. kérdésre. A hajópadló-burkolat megerő
sítésének kérdését a parquet-burkolattól el kell választa
nunk, mert mig a hajópadló-burkolatot párnafákra szegezzük, 
addig a parquet-burkolatot kis közökben egyenletesen kell 
szegekkel leerősiteni.

A hajópadló-burkolat párnafáit a vasbeton felső ré
szébe megfelelő távolságban beágyazzuk; fontos, hogy a 
párnafák felső síkja legalább 2—3 cm.-re a betonból kiálljon, 
mert igy zárt levegő-réteg keletkezik, mely jó hang- és hő
szigetelő ür s azonkívül a vasbetonban lévő esetleges ned
vességnek a hajópadló-burkolaton való terjedését akadályozza.

A parquet-butkólát megerősítéséhez a vasbetonlemezre 
helyezett folytatólagos szegezhető burkolat szükséges.

E célra legalkalmasabb a szénsalak, fíirészpor és ce
mentkeverékből készült beton. A szénsalak-beton is szegez
hető ugyan, de a szeget nem tartja elég erősen; a fürész- 
port betonná való feldolgozása előtt megfelelő módon elő kell 
készíteni, hogy hygroskopikus ne legyen, különben a beton 
keményedése és kiszáradása alkalmával annak cohesióját 
jelentékenyen csökkenti. T.

Felelet az 5. sz. kérdésre. A feleletet elméleti és
gyakorlati szempontból kiindulva adhatjuk meg. A kérdés 
elméleti tárgyalásánál feltételezzük, hogy a beton húzásra 
nem vehető igénybe s a fióktartók egymástóli távolsága leg
feljebb a főtartók támaszközének harmadával egyenlő.

Legyen a fióktartók támaszköze L, egymáshoz való

távolsága l, mivel (1. ábra) j - > 2 ,  a lemez mint két oldalon

felfekvő tartó méretezendő. Szabályzataink értelmében a 
terhelés megfelelő elosztása céljából, a hajlított lemez hajlító 
nyomatéira által a lemezben megkívánt húzott vas kereszt- 
metszetnek 20%-a mint elosztó vas alkalmazandó; e vasak 
tehát a dolgozó vasak főié helyezve a fióktartókkal párhu
zamos irányban haladnak s ebből szigorúan elméletileg kö
vetkezik, hogy a lemez egy tetszőleges „A“ pontjában al
kalmazott dP  súlyt (figyelmen kívül hagyva a lemez több- 
táinaszu voltát) az alatta lévő lemezsáv a kéttámaszú tartók 
erőátviteli törvénye alapján viszi a szomszédos fióktartókra.

Minthogy a fióktartó irányában 
a lemezt mint dolgozó tartót 
nem vasaljuk, elméletileg semmi 
sem indokolja a fióktartó irányá
ban történő teherátadási. Ha te
hát %dP terhelést alkalmazzuk 
alemez minden pontjában,a ter
helést közvetlenül a fióktar
tókra adjuk, melyek viszont azt 
a főtartókra koncentráltan ad
ják át. E teherátadásban ter
mészetesen nemcsak a lemez, 
mint a fiókgerenda öve műkö
dik, hanem legnagyobb részben 

maga a borda, melynek hosszirányú főtengelyével az erők 
terhelési síkja is teljesen összeesik. E tényt legjobban bizo
nyítja, a négyoldalon fejfekvő lemezekkel, a külföldön vég
zett számtalan terhelési próba, melyek a szakköröket jó
formán egybehangzóan arra az álláspontra vezették, hogy

mindaddig, mig-~ > 2  „L“ irányban teherátadás nem törté

nik, s ezért úgy a hazai, mint a külföldi szabályzatok ezen 
esetben teherátadási nem is engednek figyelembe venni.

E tilalmat főképpen azért adták ki, mert volt rá példa,

hogy  ̂ esetén is a terhelés egy részének „Z,“ irányú

átadásával a fióktartók terhelését megfelelőleg kisebbítették. 
Akik ily módon számítottak, helyesen jártak el, mert a ter
helés egyidejűleg csak egv irányban hathat s igy vagy meg
engedjük, hogy az „L“ irányban átadott terhelést a fióktar
tóról leszámíthassuk vagy pedig — mint ahogy a hivatalos 
fórumok bevezették — megállapítjuk a támaszközök viszo
nyának azon maximumát, melyen túl csakis „/“ irányú teher
átadási engedünk meg. Az idevágó kísérletek bizonyítják, 
hogy az utóbbi megoldás volt tényleg a helyes. A főtartó 
dolgozó övlemcze ellenére is a fióktartókról jövő koncentrált 
terhelést csak koncentráltnak számíthatjuk, mert a nyomott 
övnek teherelosztó képességét elméletileg egyáltalán nem

tudjuk igazolni s legfeljebb tisztán azon terhelésről állíthat
juk, hogy a főtartót egyenletesen terheli, mely közvetlenül 
a főtartó bordája felett van. A gyakorlati szempontok figye
lembevételével a fentiek részben módosulnak, mivel a beton 
némi húzást is képes felvenni s az elosztóvasak révén, de 
különben is az egész födém homogén testet (monolitot) 
képez, a ható erők nem működhetnek a feltételekből le
vezetett elméleti tételek szerint.

Ha a lemezt teljesen megterhelve képzeljük, azt találjuk, 
hogy, jóllehet elméletileg a lehajlásnak az egész „L“ hosszú
ságban egy L-el párhuzamos egyenes mentén egyenlőnek kel
lene lennie, mégis a lehajlások a főtartó felé fokozatosan csök
kennek. E  deformáció csökkenése azonban csak egy „L“ iránya 
teherátadás folytán állhat elő. Ugyanekkor azt is tapasztaljuk, 
hogy a lemez közepén fellépő maximális behajlás kisebb, mint 
amelyet az adott terhelésre „1“ irányú működés mellett számí
tunk. E  szerint bizonyos, hogy a homogenitás és elosztó vasak 
révén a terhelés egy része „L“ irányban a főtartókra ténylege
sen átadódik, mely rész tehát a főtartót egyenletesen terheli s 
ugyanekkor a fióktartókra átadódó rész természetszerűleg 
csökken. E teherelosztás mértékét csak kimerítő kísérletek 
utján állapíthatnék meg s addig is, mig ezek eredményei 
rendelkezésre fognak állani, jogosan helyezkedhetünk a négy
oldalon felfekvő lemezzel való kísérletezéssel adódott gya
korlati álláspontra, mely szerint a lemezen lévő elemi sulyok

csak akkor oszlanak meg a két irány között, ha a ~j>2 kri

tériuma fennáll.
Ha a lemez terhelése megoszlik fiók- és főtartóra, a 

főtartót a terhelés egy része egyenletesen terheli s a fiók
tartók terhelése megfelelő mér
tekben csökken. Nem volna 
helyes tehát a főtartóra közvet
lenül jutó terhelést is számításba 
venni s ugyanekkor a fióktartó
kat is teljes terhelésre számítani.

Az eddigiek alapján te
hát a terhelés megoszlását a 
2. ábrában tüntettük fel. A fő
tartónál ezen terhelés mellett 
a jelen példában mutatkozó 
nyomatéki különbség oly cse- 

,kély, hogy az igénybevételeket 
alig emeli.

Egy-egy kis háromszögnek megfelelő terhelés:

' 4
A fióktartók csökkentett reakciója tehát:

Ha pedig a terhelést a fióktartók révén teljesen kon
centráltan átadódónak tekintjük, akkor a főtartó nyomatéka:

Mmax =  p~~ -•  
2

Ha L =  3 l, akkor a különbség:

dM =  p l"
24

körülbelül 3"/0-nak felel meg. E különbség annál kisebb, mi
nél nagyobb a L. Ha L — <  2 l, akkor négyoldalon felfekvő 
lemezhez jutunk, melynél a gerendák ugyanilyen terhelési 
megoszlásra méretezendők.

Az elmondottakból következik, hogy a gyakorlatilag 
figyelembe vehető összes teherátadási lehetőségek mellett is 
a terhelés oroszlánrésze ténylegesen koncentráltan adódik át 
a főtartókra s igy joggal követhetjük azt a számitási el
járást, mely a fióktartók terhelését a valóságnak legmeg
felelőbben, koncentráltnak veszi.

Ezek szerint nem tartjuk indokoltnak, hogy a főtartó
kat tisztán egyenletesen terheltekként számítsuk s hogy emel
lett még a fióktartóná! is teljes terhelést vegyünk figye
lembe. Vámos.
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Ast Ede és Társai
mérnökök

beton, vasbeton és 
vízierőművek

építési vállalata.

Bpest, Pálffy-tér 1. Telei. 111-33.

Egyedüli szaküzlet, mely műkő, cementáru és asbest- 
padló gyártáshoz szükséges anyagok és szerszámok 
eladásával foglalkozik. — Minden anyagot magunk 
vegyelemzünk és csak a legjobbat hozzuk forgalomba. 
Egyszeri próbarendelés meggyőzi -  Szakkérdésekben 

díjtalan felvilágosítás.
M Ű K Ő IP A R I A N Y A G  ÉS S Z E R S Z Á M  V Á L L A L A T  

Budapest, VII., Rózsa-u. 8. Telefon József 32-26. sz.

BALÁS FARKAS épitő-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.

Szabadalmazott "ZENIT” asbest cement-pala!
Szilárd. — Rugékony. — Könnyű. — Fagyálló. — Vízhatlan. — Tűz

álló. — Elpusztíthatatlan. — Tetszetős. — Nem törik. — Nem 
reped. — Nem vetemedik. — Szegezhető. — Tűzben 

nem robban. — Viharálló. — Legjobb és leg- 
:: olcsóbb fedanyag. ::

Mintával és árajánlattal szolgál
ZENIT PALA ELADÁSI IRODA, Bpest, Erzsébet-körut 7. 

Telefon: Javitásmentes fedések Sürgönyeim:
József 31—25. jótállás mellett! Zenit Budapest.

I SZÉKELY ILLÉS I
Ü oki. m érnök §•
|  VASBETON TERVEZŐ IRODÁJA I
I  Budapest, Pannonia-u. 21. Telefon: 128— 35. |

Rabitz
öntött
csapott
gipsztábla

Válaszfalak
Telefon 102 08. m

M A R IK és  T A R S A  Hézagmentes asbestpadló
építőipari vállalat B e t o n - t e r r a z z  o
és cementárugyár C e m e n t - m o z a i k

Budapest, VII. kér., M indennem ű burkolási és 
Amerikai-ut 20. fa lburkolási m unkák.

"BETONSZEMLE”
részére hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal, 

Budapest, V., Visegrádi-utca 15.

Dr. Enyedi Béla mérnök
mindennemű vas és vasbeton
építmények tervező  irodája.

Budapest, Visegrádi-u. 15. Telefon 136-05.

HOMOK és KAVICS!
B e to n á p itk e z ö k  figyelmébe ajánljuk nagy kiterjedésű, iparvágányok
kal és keskenyvágánnyal felszerelt homok- és kavicsbányánkat, amely 
a régi Kőrüsmeder lévén, mindennemű betonmunkálatokra legalkal 
masabb homokot és kavicsot tartalmaz. — Tökéletes felszerelésünk 
nagy megrendelések gyors és pontos lebonyolítását biztosítja. 
Kolllner D. és fia tégla és cserépgyár r.-t. homok és kavicsbányája 

N A G Y V Á R A D . Telep: K o lo z s v á ri.u tc a  44 .
Központi iroda: P á v a -u tc a . 11 T e le fo n  7 6 .
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Beton és vasbeton
A  ■<% ■ 4  I#- a  Pittel és Brausewetter Beton 
^ | J I  I H U 4 C O  ^  és Mélyépítő részv.-társ.
Központi üzlet: Budapest, IV., Szervita-tél* 5. Telefon 6 9 —41. 
Fióküzlet: Pozsony, Virágvölgy-u. 13. szám. Telefon 9 8 .

Medgyesi cementárugyár 
Graeser és társai

M e d g y e s  — V a s u t - t é r

Beton és vasbeton
épitési vállalat.

V álla l: csatornázásokat, vízvezetéket, 
ut- és hídépítéseket.

O ö m é n y  é s  E h r l i c h : ^ ” ; ^ .
B E T O N  tel8e6fo4n8: 

V A S B E T O N
l6-48°N: M A G A S É P ÍT É S  
BUDAPEST, V., SZIGET-U. 38. (Palatinus ház)

Deutsche Schleuderröhren—Werke
(Ottó und Schlosser, Meissen.)

Képviseli: Burghardt Emil, Budapest, VI., Rózsa-utca 38/a.

Magyarország részére a gyártási engedély vasbeton oszlopok, kande
láberek, cölöpök stb., a szabadalmazott forgató eljárással való előál
lítására még szabad. Komoly érdeklődők, kik annak megszerzésére 
nézve felvilágosítást kívánnak, forduljanak a cég meisseni központjához

vagy budapesti képviselőjéhez.

M EG JELEN T.

B e t o n h a j l i t ó k ,  v á g ó k ,  Spitz Gyula I Az Építészeti Címtár
f e l v o n ó k ,  k e v e r o k .  a.\......  s  *|  f e l V O n Ó k ,  k e v e r Ő k ,  Budapest Aradi-u.

| s z e r s z á m o k .  17. Telet. 143- 20. 1

1

legújabb kiadása.
Ára kötve Megrendelhető a kiadóhiva-
6 korona. talban, Bpest, B aro ss-u tcal27 .

■ r
A "BETONSZEMLE” részére

HIRDETÉSEKET
felvesz a kiadóhivatal,

Budapest, Vili., Baross-utca 127.
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WÁGNER HUGÓ OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK ÉS VÁLLALKOZÓ
BUDAPEST, II. KERÜLET, PÁLFFY-UTCA 1. SZÁM.

Telefon: 
4 3 —98.

Központi fűtés, szellőztetés, 
légszesz, vízvezeték, csatornázás, szi- 
vattyuberendezések, porelszívó, szá
rító, gőz mosó és gőz főző-konyha  

berendezések vállalata.

Telefon: 
4 3 - 9 8 .

Hiányos és régi berendezések rekonstruálása. — Szakértői vélemények.

Talicska. Kőpor.
Mfikőgyártáshoz 
gránit-dara. Márvány és

gránit terazzóhoz

betonrovatoló és 
öntöttvas-hengerek

különféle nagyságban.
Kimerítő árlap kívánatra díjtalanul.

REITZER LIPÓT ÉS TARSA, SZEGED.

DIPOLD JÁNOS
műlakatos,

IX,, Bokréta-u. 23.
Telefon: József 5—86.

Iparművészeti műhely modarn 
lakberendezésekre, bármlne- 
mfi vUtgltó «• lUtStestrészek 
kéulMwe saját terv vagy ra|z 
szerint. Mindennemű vas- és 
fémbatorvereték, valamint 
domborművek a legfinomabb 
i: kivitelben. »

Agulár Viktor és társa
épület, mű- és vasszerkezeti lakatos 

gyára.
Budapest, Telep-u. 33. Telefon 96-00.

Vasszerkezeti kivi
tele és szerelése.

I
 Cementáru, műkő és asbestpala- 1 
gyár berendezések. — Helyszinen |  
készitett vasbeton-járdák. Speciális vas- |  
beton-szerkezetek, v a s b e to n - |  
k e r íté s  és vezeték-oszlopok, |  
cölöpök, szádfalak stb. Amerikai fehér & 
portlandcement Keszler-féle fluátok, | 
terméskövek, beton és műkövek vizhatlani- 1  
tása és keményitésére. Báblczky József |  
magánmérnök, Budapest, V. kerület, Ügy- | 
nök-utca 8, —  Telefon: 94— 80. szám. |

HANATSCHEK EMIL
MŰÉPÍTÉSZ, EZELŐTT ROST OTTÓ, 
BUDAPEST, III., ZSIGMOND-UTCA 43.
ALAPÍTVA: 1896. TELEFON: 108-59.

Tervez és épit körkemencéket felső füst- 
elvezetéssel, munkafejtés 15—20 kamara 
hetenként. Szárító-telepeket különösen 
tetőcseréptéglák részére, saját rendszere 
szerint. A szárítás 24—48 órán belül törté
nik. Üzem majdnem minden költség nélkül.
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MEGJELENT

Az Építészeti Címtár
legújabb kiadása.

Megrendelhető a kiadóhivatalban, Bpest, Baross-u. 127.
Ára kötve 6 korona.

ROSSI ES PELLEGRINI
BETONVÁLLALKOZÓK CEMENTÁRU-GYÁRA,

A R A D , KOSSUTH-UTCA 28. SZÁM.
Tel. 953" Postatakarékpénztári csekk-számla 32.382.

Aszfalt, cement, mozaik, granittóterazzó, 
cementíemez és sziklakőburkolatok. Beton- 
hidak, csatornázások, alapozások, nedves 
:: falak szárazzá tétele, stb. ::
:: Mindennemű cementáruk gyártása. ::

SCHRIFFERT JÓZSEF
CEMENTÁRUGYÁRA. GYULA.

LS eszit mindennemű cementarukat es 
* teljesen vízhatlan cementcserepet.

Mindennemű építési anyagok nagy raktára. Sírkövek cementből és márványból.

laka tosáru  és vassze rkeze ti gyára 
BUDAPEST, VI. KÉR, BÉKE-U. 9. SZ.

ivlám pa osz
lopok, Izzó 
lám pa, kan
deláber, fa li
kar ivlám pá- 
nak.transfor- 
m átor házi
kók stb. •  •  •  
• • • • • • • • • •

• a * .
• •

TELEFON
6 3 - 7 4 .

M odern vas 
portá lok, s lr- 
rácsok, s lr- 
krlpták. M in 
dennem ű •  •  
vaskapuk, • •  
vas lépcsők,, 
vasablakok .  
stb. • • • • • • «

• «

TELEFON
6 3 - 7 4 .

„ID E Á L ”
természetes növény-likőr

S z é tk ü ld é s ! té lo p  
é s  m e g re n d e lé s i

c im :

Stem
Lázár

Budapest, VIII.,
B a ro ss-u tca l2 7 .

é d e s e  s-k e s e r n y é s ,  
igen  k e l le m e s  izü, 
e m é s z té s t  e lő s e 
g ítő , é tv á g y a t fo k o 
z ó  é s  s z é k le té te l t  
s z a b á ly o z ó  ita l.  c o

S z é tk ü ld é s  :
postán faládába cso
magolva u tá n v é t te l .

Á ra  lá d á v a l é s  c s o 
m a g o lá s s a l e g y ü t t :
1 db ' / 1 literes palack

4 kor. 40 Htl.
2 db ‘/i literes palack

8 kor. 50 fiit. 
a postaköltség a ren

delőt terheli.

V T O M A T O T T  A  K E l i  K S H B I I K I . M I  X Y O M U Á B A N ,  V . ,  Ü O Y N Ü  K - U T O A  1 0 . S 7-.


