
ERDÉSZETI ÉPÍTÉSTAN.
H Á R O M  R É S Z B E N .

KIADJA

AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET.

ELSŐ RÉSZ

KÖZÉPÍTÉSTAN.
IRTA

SOBÓ JENŐ
MAGYAR KIR. BÁNYATANÁCSOS,

M. KIR, BÁNYÁSZATI ÉS ERDÉSZETI AKADÉMIAI RENDES TANÁR.

SELMEGZBÁNYÁN,
JOERGES ÁGOST ÖZV. ÉS FIA KÖNYVNYOMÓJA 

1898.





KÖZÉPlTÉSTAN.
AZ

ERDÉSZETI ÉPÍTÉSTAN
ELSŐ RÉSZE.

IRTA

SOBÓ JENŐ
MAGYAR KIR. BÁNYATANÁCSOS,

Μ. K. BÁNYÁSZATI ÉS ERDÉSZETI AKADÉMIAI RENDES TANÁR.

*

AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET ÁLTAL 
100 ARANY PÁLYADÍJJAL JUTALMAZOTT MUNKA.

*

KÉT KÖTETBEN.

KIADJA

AZ O R S Z Á G O S  E R D É S Z E T I  E G Y E S Ü L E T .

*

SZÖVEG KÖZÉ NYOMOTT 2494 ÁBRÁVAL.

SELMECZBÁNYÁN,
JOERGES ÁGOST ÖZV. ÉS FIA. KÖNYVNYOMÓJA. 

1898.





ELŐSZÓ.

Az Országos Erdészeti Egyesület az Erdészeti Építéstanra 
hirdetett pályázat feltételei szerint oly könyvet kívánt, a mely az 
erdészeti akadémiai előadásoknál vezérfonalúl szolgáljon, de egyúttal 
hasznos segédkönyve legyen a gyakorlati erdésznek is és mindarra 
kiterjeszkedjék, a mi reá nézve jelentőséggel bír.

Az a törekvés, hogy e két rendbeli feltételt teljesítsem, vezérelt 
könyvem megírásánál, de egyúttal ez volt oka a könyv aránylag 
nagy terjedelmének. A tankönyvnek lehetőleg rövidnek, de alaposnak 
és szabatosnak kell lennie, mert, ha nagy terjedelmű, könnyen lehet 
oka a hallgatók túlterhelésének. Gyakorlati kézikönyvben ellenben 
soha sem lehet elég magyarázat és utasítás, mert a viszonyok 
sokoldalúságával, a mely á gyakorlatban jelentkezik, soha sem lehet 
eléggé kimerítően számolni, a könyv terjedelmessége azonban nem 
vezethet túlterhelésre, mert az, a ki belőle valamit megtudni akar, 
azt lehetőleg alaposan és részletesen akarja megismerni, míg az őt 
nem érdeklő dolgokat egyszerűen figyelembe nem veszi.

Ilyen körülmények között a könyv az akadémiai előadásoknál 
— az előadási órák korlátolt száma miatt — nem lesz ugyan egész 
terjedelmében használható, e helyett azonban a munka felöleli és 
kimeríti mindazokat a feladatokat, a melyek megoldása a gyakorlatban 
a mi viszonyaink között az erdészre háramlik. Erre azért is kellett 
törekednem, nehogy az erdész, a ki az építéssel nem foglalkozik 
rendszeresen, kénytelen legyen arra nézve, a mire egyes esetekben 
szüksége van, más építészeti könyvekhez fordúlni' felvilágosításért
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és tanácsért, a melyekben tájékozva nincsen s a melyek ritkán 
vannak oly alakban keze ügyében, hogy czéljainak megfeleljenek.

Gyakorlati értéke mellett azonban arra is törekedtem, hogy a 
könyv a tudomány és a tekhnikai fejlettség mai színvonalán legyen 
s hogy továbbá hasznos kézikönyve lehessen az építéssel foglalkozó 
más szakembernek is, különösen pedig a bányásznak, a ki az akadé
mián az erdészszel együtt szerzi meg építéstani ismereteit. Gondosan 
és alaposan kikutattam, áttanulmányoztam és — a hazai erdészeti 
viszonyokat tartva szem előtt — lehetőleg felhasználtam az idevágó 
irodalmat, a melyről az olvasót is minden fejezetnél nagyjában 
tájékoztatom. E mellett különös súlyt fektettem a könyv használatát 
és áttekintését megkönnyítő beosztásra, az alapos, kimerítő és érthető 
előadásra s nem takarékoskodtam a szöveg megértését előmozdító 
és lehetőleg tisztán kidolgozott rajzokban s ezekből könyvem annyit 
tartalmaz, hogy e tekintetben, aránylag kis terjedelméhez képest, 
szinte páratlanúl áll.

Végre arról sem feledkeztem; meg, hogy a gyakorlati ember 
munkáját számos, a gyakorlatból vett példával s azonkívül, egyöntetű 
eljárás kedvéért, a különféle ügyiratok, jelentések, számadások, 
szerződések és más okmányok mintáinak bemutatásával megköny- 
nvítsem.

Nyelvezet tekintetében lehetőleg alkalmazkodtam a magyar 
mérnök- és építész-egylet által elfogadott és kiadványaiban használt 
tekhnikai kifejezésekhez.

.„Mennyire értem el kitűzött czélomat, annak megítélését a 
tisztelt, .szaktársakra bízom, a kik a könyvet használni fogják. 
Hiszem,' -hogy jó· hasznát veszik.

Selmeczbányán, 1898. évi julius hóban.

A  szerző.
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BEVEZETES.

Az építéstan azokat az elveket és szabályokat tárgyalja, melye
ket egyrészt a tapasztalat, másrészt a kísérletek állítottak fel arra 
nézve, miképpen kell a természetben található anyagokat meg
választani és előkészíteni, építő-szerkezetekké összekötni és az így 
nyert szerkezetrészeket egy oly egészszé összeilleszteni, mely a szi
lárdság és tartósság követelményeinek, valamint a kitűzött czélnak 
megfelel s a mellett lehetőleg olcsó és szép.

Építő-szerkezet alatt általánosságban minden oly müvet értünk, 
mely építésre alkalmas, szilárd anyagok részeiből úgy van össze
illesztve, hogy meghatározott alakját és részeinek elrendezését a 
külső erők bontó hatása alatt is megtartsa.

Különféle építő-szerkezetek megfelelő összeillesztéséből épít
mény, illetőleg épület származik.

Építménynek nevezünk minden oly művet, mely emberi kezek 
által különféle építő-anyagokból az állóság (sztatika) törvényei sze
rint készült és bizonyos meghatározott czélnak megfelel. Épületnek 
ellenben oly építményt nevezünk, mely emberek és állatok lakó
helyéül használtatik vagy más emberi és társadalmi életszükségletek 
kielégítésére, termények és iparczikkek elhelyezésére vagy valamely 
ipar űzésére való.

Az útak, vasútok, hidak, gátak, gerobek, mesterséges tavak, csatornák, köz- 
kutak, hajók, bányaművek, kohászati komenczék stb. az építmények sorába, a 
lakóházak, iskolák, templomok, raktárak, istállók, műhelyek, gyárak stb. pedig az 
épületek sorába tartoznak.

Ennek megfelelően az építéstan is két főágra oszlik. Az egyik 
az ú. n. polgári vagy középítéstant öleli fel, a másik ág ellenben 
az ú. n. mérnöki építéstan, mely a középítéstan általános elvei és 
szabályai alapján az út-, vasút-, híd- és vízépítés különleges elveit, 
szabályait és tervezésének módját tárgyalja.

Sobó: Erdészeti Épitéstan. 1
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Λ Kösépítésian tehát, melylyel legelőször foglalkozni akarunk* 
kell, hogy megismertesse mindenekelőtt az építő-anyagokat, azoknak 
czélravezető összekötése módjait és méreteit vagyis a különféle 
építő-szerkezeteket, s hogy megállapítsa továbbá azokat az elveket 
és feltételeket, melyek szerint egyes épületrészeket vagy egész épü
leteket tervezhetünk és építhetünk. Ennek megfelelően a Középítés- 
tant öt szakaszban fogjuk tárgyalni, még pedig:

I. szakasz: Építő-anyagok.
II. » Egyszerű építő-szerkezetek.

III. » Összetett építő-szerkezetek.
IV. » Befejező szerkezetek.
V. » Lakóházak és melléképületeik.

VI. » Tervezés és építés.

* Λζ út-, vasút-, híd- és vízépítéstant ennek a munkának II. és III. részé
ben fogjuk tárgyalni.



Építő-anyagok.

Epítö-anyagnak nevezzük mindazokat a testeket, melyek ter
mészetes állapotukban vagy kellő megmunkálás után, egymagukban 
vagy másokkal összekötve, valamely építő-szerkezetet vagy építményt 
alkotnak.

Ezeket az építő-anyagokat a legegyszerűbb módon a következő 
sorrendben fogjuk tárgyalni:

I. Építő-kövek.
II. Épületi fa.

III. A vas, mint építő-anyag.
IV. Egyéb fémek.
V. Tapasztó- és kötő-anyagok.

VI. Mellék- és segéd-anyagok.
VII. Az anyagok faj súly a és szilárdsága.

I. SZAKASZ.

t. FEJEZET.

Építő-köVökz

Az építő-kövek lehetnek természetesek és mesterségesek.

A) T e r m é s z e t e s  é p í t ő - k ö v e k .
A természetben előforduló közeitek legtöbbnyire igen alkalmas 

építő-követ adnak, melyét termésM név alatt kőbányákban ter
melünk, mmt jövevény (vámdor)^söveket egyes darabokban talá
lunk. Ha a terméskőbek megfaragás által bizonyos alakot adunk, 
faragott követ kapunk. Végre egyes kőzeték 'kisebb-nagyobb ehnál- 
lásából erednek a kőtörmelék, a kavics, a homokj az agyag és a 
föld, melyek szintén az építő-anyagok közé számítandók.

1*
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Az építő-kövoket. különféle módon lehet osztályozni s tudományos szem
pontból legjobb lenné azokat valószínű keletkezésük szerint oly csoportokba osz
tani, melyek a geológiai alakulásokat is kitüntetik. Epítéstekhnikai szempontból 
azonban czélszerűbbnek látszik azokat a főalkotó részüket tevő loldnem vagyis 
mineralógiai alkotásuk szerint három osztályba csoportosítani, nevezetesen a kova
savas, az agyagos és a meszes építő-kövek osztályába.

1. A k ovasavas ép ítő-kövek .
Fő alkotó részeik a kovasav, s rendszerint kemény és tartós, 

kristályos magvakból állanak. Kiválóbb fajai:
a) A gránit földpátbóF kvarczból £s csillámból álló szemcsés 

kőzet, mely annál szilárdabb és tartósabb, minél túlnyomóbb benne 
a kvarcz s minél kevesebb a földpát és a csillám. Színe rendszerint 
szürke, de majd egészen világos, majd egészen feketés-szürke, gyak
ran vöröses, ritkán zöldes-szürke. A finomszemcsés szövezet vagy a 
fényes és apró kristályok tartós közeire mutatnak. Nagy kemény
sége miatt s mert a levegő behatásának jól ellenáll, úgy vízben 
mint szárazon használtaik.

Útépítésnél a gránit, különösen, ha sok kvarezot tartalmaz, kitűnő kavics
anyag, ha azonban nagyszemü és földpátban gazdag, akkor könnyen mállik, az 
út egyenetlen kopását okozza és sok sarat ad. — Kövezetnek a gránit különösen 
alkalmas, mert szemcsés szövezete miatt mindig érdes és jó vízszivó képessége 
miatt száraz.

Különösen használható továbbá partvédő falak, hídfők és hídpillérek, hul
lámtörők építésére s azonkívül faltő-burkolásra, lépcsőfokokra, ajtó- és ablakfelekre, 
kilométerczölöpökre, falfedő lapokra stb. Lakóházakhoz kevésbbé alkalmas, mert 
nedves levegőben izzad és jó hővezető képessége miatt a lakóhelyiségeket hide
gekké teszi; azonkívül a habarcscsal, melyet zsírosra kell készíteni, rosszul köt s 
annak kiszáradását késlelteti. — A gránitfalakal végre bevakolni nem szabad, 
nehogy a nedvesség kipárolgását megnehezítsük.

A gránit puhább fajtái jól megdolgozhatok és csiszolhatok, minélfogva szob
rok, oszlopok, emlékkövek stb. készítésére,’gyakran használják.

b) A ssienit a gránitnak egy fajtája, melyben a csillámot szaru
csillám helyettesíti; az utóbbinak sötét-zöld vagy fekete színe világos- 
szürke vagy vöröses színű földpáttal vegyülve, vöröses-barna vagy 
zöldes színt kölcsönöz neki. Minősége annál jobb, minél több benne 
a kvarcz és a szarucsillám. Tulajdonságai a gránitéval azonosak s 
különösen vízépítésnél és alapozásoknál hásználtatik,

c) A gnájsz ásványi összetételére nézve a gránittal teljesen 
azonos, külsejében és tulajdonságaiban is hasonlít μ, gránithoz, de 
kevésbbé szilárd s könnyebben megdolgozható; színe vöröses vagy 
feketés-szürke. A gnájszt réteges, leveles alkotása jellemzi, lapjai a 
víz behatása alatt könnyen szétválnak, minélfogva vízépítésre és ned
ves földben való alapozásra nem alkalmas; épületek falaira a gránit



nál is kevésbbé használható, mert. izzad és falporlást okoz; falbur
kolásra, kőlapokra, finomszemcsés és kvarczban dús fajtái azonkívül 
útburkolásra és kavicsolásra jók.

d) A csillámpalának szintén a gránitéhoz hasonló ásványi 
összetétele van, de túlnyomó benne a csillám, míg földpátból csak 
keveset vagy semmit sem tartalmaz. Alkotása lemezes, mint a gnájszé, 
de könnyebben maliik, mint a gnájsz. Ha vékony rétegekre hasad, 
házfödésre, ha sok kvarczot tartalmaz, falazásra és útkavicsolásra, 
ha pedig vastag lapokban hasad, tűzállősága miatt nagyolvasztókés 
tűzhelyek falazására használják.

e) A kvarczszikla csaknem tiszta kovasavból áll, tömör, kris
tályos, szemcsés szövezettel és fehér, szürke, vöröses, sárgás színnel 
bir, törése kagylós, keménysége és szilárdsága igen nagy, minélfogva 
megdolgozni és falazásra felhasználni alig lehet. Használtatik alapo
zásra, mert a nedvesség nem árt neki, azonkívül kövezetre, kútbél- 
lelésre, istállóburkolásra, de különösen útépítésnél, mint kavics és 
habarcskészítésnél, mint homok.

f) A homokkő kvarczhomok-szemekből áll, melyek kvarcz, 
agyagföld és mész végvidékével vannak összetapasztva. Szilárdsága 
annál nagyobb, minél több kvarcz s minél kevesebb agyagföld és 
mész van a tapasztó anyagban; az utóbbi csökkenti tartósságát is, 
mert a. homokkő a mésztől gyorsan szétmállik.

Λ homokkő rendszerint fölismerhető rétegzést mutat, vastag tuskókban fejt
hető és faragható. — Használata első sorban vízszívó képességétől függ s ha, vízbe 
mártva, 20°/0-nál nagyobb súlynövekedést mutat, vízben való építésre nem alkal
mas, szárazon azonban felhasználható. — Fagyállóságát külső jelek szerint meg
ítélni bajos, de általában vévp a likacsosabb fajták fagyállóbbak, mint a finom
szemcsés fajok; az utóbbiak azonban nagyobb szilárdságra és teherbíró képességre 
engednek következtetni.

A homokkő a la pasz tó-anyag szerint háromféle, még pedig 
agyagos, meszes vagy kvarezos homokkő. — Az agyagos homokkő 
mint tűzálló anyag becses, de ezenkívül vízépítésre és nedves föld
ben való alapozásra is alkalmas, mert nagy vízfoghatósága daczára 
fagyálló. — A meszes homokkő nagyobb keménysége miatt úgy víz
ben, mint szárazon használtatik, de savakkal érintkezve, salétromsav 
képződik benne, a belőle készült fal nyirkos, kivirágzik és a vako
latot nem tartja, minélfogva istállókban, árnyékszékekben, emésztő 
csatornákban nem használható, valamint oly helyen sem, hol sok 
szén ég el, mert a homokkőben lévő meszet a levegő kénsavtar- 
talma feloldja és a kő szétmállik. — A kvarezos homokkő végre 
nagy keménysége miatt különösen faragott kövekre,.oszlopokra, pár
kányokra, lépcsőfokokra, táblákra dolgozható fel; ellenáll a víz és a
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tűz hatásának, minélfogva úgy tüzelő helyek körül, mint vízépítésnél 
is. megfelel.

g) A porfir főanyaga kvarczczal kevert tömör l'öidpát, mely
ben földpát, kvarcz, csillám és szarucsillám-jegeczek vannak. A leg
jobb és legszilárdabb porfir az, melyben sok a kvarcz s melynek 
földpáttömege tömör és kristályos; ekkor a gránitnál is keményebb 
szokott lenni. Kitünően alkalmas kövezetre, útkavicsolásra, ajtó- és 
ablakfelekre, lépcsőfokokra, párkányokra. Keménysége, tartóssága és 
fagyállósága miatt különösen oly falakra alkalmas, melyektől nagy 
ellenállást követelünk, pl. alapzatokra; lakóházak körítő falaira ellen
ben kevésbbé alkalmas, mert izzad. Finomszemcsés és szépszínű 
fajtái csiszolhatok és oszlopok előállítására alkalmasok.

2. Az agyagos ép ítő-k övek .
Jellemző alkotórészük az agyagföld. Építésre alkalmas fajtái:
a) A bazalt szarucsillám vagy augit szemcsés kristályaiból 

áll, melyek földpáttal vannak összekötve. Színe sötétbarna, csaknem 
fekete, törése kagylós, egyenetlen, finomszemcsés és tömör: szabá
lyos oszlopokba hasad. Tömör, tartós, kemény és szívós kőzet, melyet 
megdolgozni igen nehéz, minélfogva leginkább faragatlan állapotban 
használjuk közönséges, de leginkább útépítésnél, hol kitűnő, tartós 
kavicsot ad s könnyen aprítható.

Nagy fajsúlya miatt különösen alkalmas oly falakra, melyektől különös 
állóságot kívánunk, pl. alapzatfalakra, bolthajtások gyámfalaira, hullámtörőkre, 
hídpillérekre, partvédő falakra stb. — Tűzhelyek és lakóházak falazására ellenben 
nem használható. Porrá törve és oltott mészszel keverve jó vízbenkötő habar
csot ad.

b) A zöldkő összetétele azonos a bazaltéval, de löbb szaru
csillám van benne. Finomszemcsés kőzet, mely kis tuskókra hasad, 
színe sötétzöld, ritkán fehér vagy vörös. Nagy keménysége miatt 
nehezen faragható, a habarcscsal rosszul köt, de nagy teherbíró képes
sége miatt közönséges építésnél is, főképen azonban mint burkoló és 
kavicsoló anyag, útépítésnél használtatok, hol fagyállósága miatt tartós.

c) A trakhit (trachyt) eredetére és minőségére nézve a bazalt
tal rokon s finomszemcsés, tömör földpátból és kovaföldből áll; 
likacsos, durvaszemcsés, földes sző vezető kőzet, szétszórt földpát-. 
kristályokkal, szürkés-fehér, sárgás-vörös vagy barna színnel. Jobb 
fajtái nagy teherbíróságuk miatt kedvelt építő-anyagot adnak, mely 
lépcsőfokokra, oszlopokra, párkányokra, burkoló és kövezölapokra 
stb. igen jól felhasználható, silányabb, könnyen elmálló fajai azon
ban építésre kevésbbé alkalmasak. Főnökit nevű alfaját díszítmé
nyekre is használják.
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(l) As ayyagpala tinomszemcsés, tömör és réteges kőzet, mely 
lényegileg kovasávas agyagföldből áll, több-kevesebb csillámmal. íöld- 
páttal vagy mészkővel keverve. Színe kékes-szürke, barna vagy 
zöldes; minél sötétebb, annál szilárdabb és tartósabb a kő. Vékony 
lemezekre hasadó fajtái házfödésre, a vastagabb lemezek ellenben 
burkolásra, víztartókra és falazásra használtatnak.

3. A m eszes  ép ítő-kövek .
Jellemző alkotó részük a szénsavas mész, mely azonban rend

szerint kovasavas vas- vagy mangánoxidullal, agyag-vagy magnézia- 
földdel, kovafölddel, vasoxiddal, márgával stb. van keverve. Tartós
ságuk tömörségükkel arányosan nő és fogy, a likacsosakat a meg
fagyott víz és a savas légkör szétmállasztja: a tömör fajták vízben 
való oldhatatlanságuknál fogva vízépítésnél igen jól. tüzelő és oly 
helyeken ellenben, hol savakkal jöhetnek érintkezésbe, pl. istállók
ban, emésztőcsatornákban stb., nem használhatók. Legtöbbnyire 
könnyen megdolgozhatok. Tűzben kiégetve, a szénsavat elbocsátják, 
a kalciumoxld égvényes állapotában visszamarad és ú. n. égetett 
messet ad. Építőkőnek legalkalmasabbak:

a) A márvány, mely tömör szénsavas mészből áll s tiszta
sága és szép fehér, vörös, fekete, szürke vagy erezett színe által 
tűnik ki. Csiszolható s mint ilyen oszlopokra, lépcsőfokokra, párká
nyokra. burkoló lapokra és díszművekre használtatok.

b) Λ tömör mészkő többnyire homokkal vagy agyaggal kevert 
szénsavas mész, mely különösen építő-kőnek alkalmas.

c) A szemcsés mészkő szénsavas mészszemekből és kagyló
töredékekből áll, melyek mész, kovasav és agyagföld valamely vegyü- 
letével vannak összetapasztva. Mennél likacsosabb, annál kevésbbé 
tartós. Ootit vagy borsókő nevű fajtája, mely gömbölyű, összeragadt 
szemekből áll, igen jó építő-kő és finom f'aragványokra is alkalmas.

c) A kagylós mész kagylómaradványokban gazdag, könnyű 
mészkő, mely, habár puha és könnyen faragható és vágható, mégis 
fagyálló, minélfogva építő-kő gyanánt szívesen alkalmazzuk: ezen
kívül azonban mészégetésre nagyon jó.

e) A mésstuff likacsos, de fagyálló mészkő, mely tartóssága és 
csekély súlya miatt, a hol található, igen kedvelt építő-követ ad; 
több agyagföldet tartalmazó fajtái tűzállók.

f) A meszes mérget- sok agyagot tartalmaz, földes törésű, puha 
kőzet, mely könnyen elmállik. Vízépítésre nem alkalmas, útépítésnél 
kavicsolásra egyáltalában nem, a kőpálya alapozására pedig csak 
akkor használható, ha más kövünk nincs. Falak építésére szintén
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nem jó, mert a levegőből nedvességet szíva magába, szétmállik és 
falporlást okoz, ezért vastagon kell bevakolni és a falak vastagságát 
nagyobbra szabni. Leginkább csak vizbenkötő (hidraulikus) mész 
égetésére használják, éppen úgy, mint büdös mészkő nevű alfaját, 
mely szerves anyagokat tartalmaz.

g) A dolomit szénsavas mésznek keveréke szénsavas magné- 
ziával; külsőleg hasonlít a mészkőhöz; tömör, kristályos, szemcsés 
fajtái tartósak és megfaragva is használhatók, likacsos fajtái ellen
ben könnyen szétmállanak. Használják vízálló mész égetésére, habár 
e czélra sem a legjobb, mert rossz meszet és sok fel nem használ
ható maradékot ad.

4. Az ép ítő -k övek  tu lajdonságai és m egvizsgálása.
A kövek megvizsgálásánál rendszerint külső jelek szerint járunk 

el, azaz megvizsgáljuk a kőnek keménységét és szilárdságát, színét 
és fényét, alakját és sző vezeték hasadozó képességét és törésmódját.

a) A látható külső jelek szerint, általában véve, jobbak és 
szilárdabbak azok az építő-kövek, melyeknek szövezete finomszem
csés, töréslapja élesélű és fényes, színe egyenletes és fajsúlya nagy, 
rosszabbak ellenben azok, melyeknek egyenetlen színe, foltos és eres 
külseje, földes és fénytelen törése s gömbölvded és durvaszemű 
szövezete van.

b) A kövek alakja és nagysága a fal szilárdságára gyakorol
befolyást. Szabálytalan alak és nagyság megnehezíti a kövek össze
illesztését és összekötéséi, minélfogva azok a kövek, melyeknek sík 
lapjai vannak, építésre jobbak” azoknál, melyeknek kagylós, egye
netlen a törésük. Az érdes felület azonban jobb a simánál, mert a 
kötőanyaggal jobban egyesül. ·

A kövek alakját illetőleg mindig arra kell törekednünk, hogy 
azoknak legalább fekvő és homoklapja sík legyen és hogy az olda
lakat határoló lapok is lehetőleg párhuzamosak legyenek a reájok 
ható nyomás irányával. Ezért legjobbak a faragott kövek s leg
rosszabbak a szabálytalan és kemény terméskövek, melyeket még 
nagyjában sem lehet kőműves-kalapácsc-sal megdolgozni.

c) A kövek keménysége a megmunkálás szempontjából jő 
tekintetbe, s a nehezen faragható vagy törhető kövek, pl. a bazalt, 
éppen oly kevéssé tekinthetők jó építő-köveknek, mini a puha kövek. 
A keménységet megvizsgáljuk, ha a követ más keményebb kő élei
vel karczoljuk vagy kőfaragó szerszámmal faragjuk. Csengő hang és 
szálkás hulladék kemény kőre, tompa hang és gömbölyded töredék 
puha kőre mutat.
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Λ kövek keménységét azonnal kell megvizsgálni, a mint azokat a kőbányá
ban termeltük, mert a legtöbb kőzet bizonyos mennyiségű nedvességet tartalmaz 
s ily állapotban puhább és könnyebben faragható, mint akkor, ha hosszabb idei 
hevertetés közben megkeményedett. A vándorkövek, hasonló alkotásuk daczára, 
igen nehezen faraghatok és faragottkövek készítésére nem is alkalmasak, mert 
ily természetes nedvesség már nincs bennük. Oly köveket azonban, melyekben 
sok a természetes nedvesség, pl. homokköveket, felhasználásuk előtt hosszabb 
idei hevertetés által ki kell szárítani, mert különben a habarcscsal nem kötnek s 
befalazás és bevakolás után többé ki nem száradhatván, nedves falakat adnak. 
Öszszel vagy télen termelt homokkövet továbbá, nagy víztartalma miatt, nem 
szabad azonnal koczkákká faragni, mért nem fagyálló s felülete a fagy következ
tében elmállik.

d) A kövek vízszívó képessége a fagyállóság szempontjából 
vizsgálandó meg. K ezélból a követ vízbe teszszük s néhány nap 
múlva kivéve, megvizsgáljuk, mennyivel nehezebb, mint eredetileg 
volt. Minél kisebb a súly növekvés, annál alkalmasabb a kő vízépí
tésre. E tekintetben a legjobb építő-kövek azok, melyek egy éven 
át szabadon hevertetve, felületükön elmállást nem mutatnak. Erre 
nézve a követ csodasóval (Glauber-só) gyorsan megvizsgálhatjuk, ha 
egy darabját csodasóoldattal leöntjük. Az utóbbi gyorsan elpárolog 
és kikristályosodik, úgy, hogy a beszívott oldatból képződött kristályok 
a kő felületét elmáliasztják. Azt a követ, mely felületén ilyen el
mállást nem mutal. vízállónak, fagyállónak vagy fagyedzettnek 
nevezzük.

o) Tűzállónak nevezzük a követ, ha hosszabb ideig forrasztó 
hőmérséknek kitéve, nemcsak meg nem olvad, de sem meg nem 
repedezik, sem szét nem hull.

Λ tűzálióság megvizsgálására a követ először alacsony hőmérséknek tesz
szük ki, melyet csak akkor fokozunk, ha a kő azt kiáilotta; a tovább való hala
dást meg kell szüntetni, ha a kő éles élei megolvadtak vagy felülete megüvege
sedett. — Oly kövek melyekben mész, foldpát és magnéziaföld (keserű föld) van, 
tűzhelyek közelében nem használhatók.

f) Λ kövek szilárdsága vagyis az összezúzásnak való ellen
állása kevés kivétellel a kemény és tömör, finom- és egyenletes- 
szemű kövekhez kapcsolódik. A kő szilárdságát műhelyekben víz- 
nyomású sajtókkal, a gyakorlatban ellenben legegyszerűbben úgy 
határozzuk meg, hogy egy kőkoczkát vaskalapácscsal összezúzunk s 
az ennél tapasztalt ellenállásból következtetünk a kő megfelelő 
szilárdságára.

g) A kövek tartóssága függ részben egyes alkotó részeiktől, 
részben pedig víz-és fagyállóságuk mértékétől. Mennél kevesebb vizet 
vesz magába valamely kő, annál nagyobb a viszonylagos tartóssága; 
a kőnek szabadon hevertetése által tehát a kő . tartósságát is 
fokozzuk.
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A szétmálló kövek tartósságát, ha azokat a használatból ki nem zárhatjuk, 
legegyszerűbben úgy'· fokozhatjuk, ha a köveket a nedvességtől akár földkátrány- 
nyal, akár lenmagolajjal való bemázolással. akár pedig kovasavas kaliurnoxiddal 
vagy vízüveggel való bevonással megóvjuk. — A lenmagolajjal (firnisz) való be
vonást azonban időről-időre meg kell újitani. A vízüveg vízben feloldva és tinóm 
kvarezporral keverve használtatik.

B) M e s t e r s é g e s  é p í t ő - k ö v e k .
Mesterséges építő-köveknek azokat nevezzük, melyeket bizonyos 

nyersanyagokból mekhanikai úton. nevezetesen alakítás, szárítás és 
égetés által nyerünk. Ilyen anyagok első sorban az agyag, azután a 
mész, a gipsz, a vasolvasztó-salak, a sarnott (chamotte) és a ezément. 
A mesterséges kövek egyik részét égetett, másikát nem égetett 
állapotban használjuk.

1. É getett m esterség es  kövek.
Legfontosabb égetett kövek az u. n. fali téglák, melyek agyag-, 

ból készülnek s melyeknek használata a legáltalánosabb, mert ked
vező alakjuk és nagyságuk a gyors építésre és a kötésre alkalmas; 
a téglák ezenkívül a víz és levegő behatásának is jól ellenállának, 
a habarcscsal jól kötnek és azonkívül aránylag olcsók.

a) T é g lagyár tá sra  a lka t  m á s  aggag.
Az agyag a természetben nagy mennyiségben található és lénye

gileg kovasavas agyagföldből áll, mi mellett azonban rendszerint 
szénsavas meszel, vas- és mangánoxidot, kálium és nátriumoxidot, 
magnéziaföldet, kvarczhoinokot és szerves részeket is tartalmaz. 
Ezektől az anyagoktól kapja az agyag különféle színét és tulaj
donságait.

A tiszta kovasavas agyagföld nehezen olvasztható és az u. n. 
tűzálló agyagot alkotja, melyet tűzálló téglák gyártására használ
nak. Ennek színe fehér, világosszürke vagy ha kevés vasoxid van 
benne — sárgás-szürke.

A magnézia, a vasoxid, de különösen a kovasavas mész köny- 
nyebben olvadóvá teszi az agyagot, a szénsavas mész pedig, ha 
nagyobb mennyiségben van benne, az égetés alkalmával égetett 
mészszé válik, mely a légköri levegőből vagy a habarcsból nedves
séget szíva magába,· megoltódik és a. téglát szétmállaszlja. Ha azon
ban a mésztartalmú egészen 20%-ig növekszik és az agyagban 
egyenletesen van elosztva, akkor az ily agyagból való téglák az ége
tésnél felületükön megolvadva, megüvegesednek s igen szilárdakká és
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keményekké lesznek. Ilyen téglák kongó téglák (klinker) név alatt 
ismeretesek s vízépítésre és kövezésre (útkövezel gyanánt is) használ
tatnak.

Az olyan agyag, molybon a mész egyenlőtlenül elosztva vagy darabokban 
fordul elő, téglagyártásra nem alkalmas, legföljebb akkor, ha a mész kiszedhető belőle.

A kénkovand, ha még oly kis mennyiségben van az agyagban jelen, igen 
hátrányos, mert építés után a levegőn kénsavas oviddá (vasvitriollá) változik, 
mely könnyen maliik és a téglát porhanvóssá teszi.

A vasoxid a téglának való agyag lényeges alkotó része, mely 
fokozza a tégla szilárdságát és keménységét. Ilyen agyag sötét
szürke-kék színű, a belőle égetett tégla pedig sárga vagy vörösszínű, 
a miért egyszerűen vörös téglának nevezzük. Nagyobb vasoxid- 
tartalom mellett, mely egészen 25 %-ig emelkedhetik, a tégla az ége
tésnél felületén éppen úgy megüvegesedik, mint a szénsavas mész 
befolyása alatt, s vízépítésre és kövezésre szánt téglához ilyen agya
got kell használni.

Nem minden agyagot, lehel téglagyártásra azonnal és termé
szetes állapotában felhasználni, mert homoktartalma ritkán felel meg 
a követelményeknek. Homok az agyaghoz legtöbbször mekhanikailag- 
van keverve és csökkenti az agyag gyúrhatóságát, de meggátolja 
egyszersmind túlságos összezsugorodását, ha tűzben égetjük. Ez az 
utóbbi körülmény határozza meg azt a homokmennyiséget, mely az 
agyagban szükséges, hogy téglagyártásra alkalmas legyen. Azt az 
agyagot, mely 80% agyagföldet tartalmaz, kövérnek vagy zsírosnak, 
azt ellenben, melyben (50% homok van, sovángnak nevezzük. A kövér 
agyag az égetésnél nagyon összezsugorodik, megvetemedik, megrepe
dezik, téglagyártásra tehát egymagában nem alkalmas, mert a tégla 
elveszti szabályos alakját, és csak bizonyos mennyiségű homokkal 
keverve használható; a nagyon sovány agyag azonban, melyben túl
ságos sok homok és kevés kötőanyag van, téglagyártásra szintén 
nem alkalmas, meri törékeny téglát ad. Legjobb, ha az agyagban 
20 25 % kvarczhomok van, mely azonban ne legyen nagyszemű, 
mert a téglát törékenynyé teszi.

b) A z a g y a g  term elése és előkészítése.
Az agyagot vagy bányában vagy gödrökben termeljük; az utóbbi 

a leggyakoribb. Az ásás a televénvréteg eltávolítása után legtöbbnyire 
fölülről lefelé, ritkábban oldalról befelé halad, habár az utóbbi mód
szer, mely a gödörben összegyűlendő víz elvezetését lehetségessé teszi, 
előbbrevaló, mint az előbbi, melynél a vizet a gödörből ki kell emelni.

A termelést legjobb tavaszszal megkezdeni és őszig folytatni, 
a nélkül azonban, hogy az agyagot azonnal felhasználnék. Ha jé)
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téglát akarunk készíteni, akkor az agyagot kiásása után 50—60 cm 
magas és 2—3 m széles laza rakásokban egymás mellett helyezzük 
el, úgy, hogy minden egyes rakáshoz férni lehessen, és egy télen át 
szabadon heverni hagyjuk vagyis kifagyasztjuk; a fagy ugyanis az 
agyagot meglazítja, szétmállasztja és a légköri csapadék ennélfogva 
a benne levő kénkovandot és meszet. melyek a rakások felületén 
kivirágzanak, kilúgozhatja belőle.

Az így előkészített agyagot azután beáztatjuk, hogy egész töme
gében átnedvesedjék, megpuhuljon és gyúrható legyen. Közönséges 
téglák gyártásánál a kifagyasztott agyagot kisebb adagokban, kifala
zott vagy fával béllelt verembe teszszük s lassan vizel bocsátva reá, 
folytonosan keverjük, mindaddig, míg egész tömegében egyformán 
átnedvesedett. Kgv m 3 agyagra mintegy 200 liter víz szükséges. Több 
vizet öntve rá, az agyag, mint mondani szokás, megfullad és csak 
nagy fáradsággal lehet ismét megjavítani. Az áztató gödör mélysége 
ne legyen nagyobb 1 ‘5, szélessége pedig 2 m-nél, hogy a munkát 
meg ne nehezítse; hosszúsága ellenben nincs korlátozva. Reáztat ás 
közben a különféle agyagfajtákat egymással jól összekeverjük s a 
bennük levő szerves anyagoktól és kövektől megtisztítjuk.

A mezei téglavetőknél a beáztatást magában az agyaggödörben, 
melyben az agyagot ásták, szokás végezni, mely czélből az agyagot 
kiterítik és vizet vezetnek reá, mi mellett a munkások az agyag
rögöket szétverik, hogy a víz az agyag minden részéhez hozzá
férhessen.

Finomabb agyagárú pl. fedőcserepek, párkánytéglák, díszítő téglák, alagcsö- 
vek stb. készítésénél a boáztatás a fönnebbinél nagyobb gondot kíván, mert az 
agyag teljesen egyenletes, tiszta és egynemű kell,· hogy legyen. — E czélból az 
agyagot kifalazott vagy fával béllelt vermekben vagy e czélra szolgáló gépekben, 
a víznek bő hozzájárulása mellett kézi vagy mekhanikai erővel keverik, mi mel
lett a víz az agyagot és a benne levő egyéb oldható részeket feloldja s mint sűrű 
agyagié az ülepítő gödörbe ereszthető, hol összegyűlve és leülepedve addig hagy
ják, míg némi kiszáradás áltat gyúrásra alkalmas sűrűséget nyert és feldolgozható 
— Ezt az eljárást issapoldsnak nevezzük. — A beiszapolás alkalmával az összes 
idegen, fel nem oldható anyagok az agyagtól el választatván, az iszapoló veremben 
vagy készülékben maradnak vissza, minek elősegítésére a sűrű agyaglevet egy 
vasszitán keresztül kell a veremből kiereszteni, nehogy a felületén úszó szerves 
anyagok is az ülepítő gödörbe átmenjenek. Az ülepítő gödörben a leülepedett 
agyag fölött összegyűlő vizet lebocsátják.

A keverő készülék egy köralakú lapos gödör, közepében egy függőleges 
forgó tengelyivel, melynek vízszintes karjai az agyaglébe benyúló és villaszerűén 
áttört lapátokkal vannak felszerelve. — A függőleges tengelyt cséplőjárgány mód
jára befogott lóval vagy mekhanikai erőátvitellel lehet hajtani.

Az így megtisztított és meglágyított agyagot most a gödörből 
adagonkint kiveszszük és tisztára egyengetett vagy kipallózott téren
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keveréssel és gyúrással, legtöbbnyire azonban lábbal való taposás
sal vagy kézi súlyokkal való veréssel dagasztjuk, míg teljesen egyen
letes, tésztás anyagot kapunk. Minél 
tökéletesebb a dagasztás, annál jobb 
lesz a tégla. Mezei téglavetőknél a 
dagasztás magában az agyaggödörben 
végezhető. E mellett a dagasztó mun
kások, ha szükséges, még homokot 
kevernek az agyaghoz, a köveket, gyöke
reket és más anyagokat pedig, melyeket 
lábuk alatt megéreznek, kiszedik belőle.

Nagyobbszabású téglagyárakban és ott, 
hol a munkarrő drága, a termelt agyagot, ha 
szükséges, törőgúpekkel aprítják, hengerek kö
zött lisztté zúzzák s felényi térfogatú vízzel 

' keverve, u, n, agyaggyúró gépekkel vagy da
gasztó malmokkal keverik és gyúrják.

Leggyakrabban használatik az u. n. hol- 
andi agyaggyúrógép (1. ábra); ez egy föl

felé táguló fakád (kJ, O.ó—1Ό m átmérővel,
•melyben az agyagot egy függőleges (i) forgó 
tengelyből kinyúló lapos és tüskés karok .(l) 
keverik; ezek a karok ferde állásúak lévén, 
az agyagot egyidejűleg lefelé is tolják és végre 
á fenék fölött levő n  nyíláson át egy folytonos 
szalagban kinyomják. — A függőleges 
tengelyt ló forgatja, melyet a t tengely 
felső csapjára illesztett rúd végére befog
nak. Az agyagot kellően meglágyítva, 
lapátokkal hányják vagy talicskából 
döntik a kád nyitott szájába.

A 2. ábra egy egyszerű ágyaghen- 
gerlöt vagy dagasztómalmot mutat, me
lyet különösen akkor használnak, midőn 
az agyagban kemény márgarögök van
nak, melyeket össze kell zúzni. Ennél 
az agyagot a hengerek fölött levő t 
töltsérbe adják fel, honnan azt az egy
másfelé forgó h hengerek magok közé.
húzzák és egyenletes tésztává gyúrva, g ábra
alul kibocsátják. — A hengerek akár
kézi erővel, hajtókerék segítségével, akár egy hajt#géptől szíjjal hajthatók.

1. ábra.

c) A téglavetés.
A fönnebbi módon jól előkészített agyagot azonnal vályoggá 

kell alakítani. E czélból a munkás a jól átgyúrt anyagból, mely a 
téglavető asztalon fekszik egy-egy darabot leszakít és egy fenék
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nélkül való mintába dobva, kezével jól benyomkodja, hogy az anyag 
a minta sarkait is kitöltse, és végre a mintából kiálló agyagot egy 
fadeszkácskával (8. ábra) levágja. Az agyagnak e mellett még eléggé 
lágynak kell lennie. A mintát, mely a kész tégla alakjával bír

(4. és 5. ábra) és vasból vagy fából készül, minden egyes tégla 
után vagy vízbemártják vagy finom homokkal meghintik, hogy az 
agyag hozzá ne tapadjon. K szerint van vízben vagy homokban vetett 
tégla. Az előbbi simább oldalakkal és élesebb élekkel bír.

A kész vályog a minta leemelése után a minta alá tett desz- 
kácskán marad, mely valamivel hosszabb és szélesebb a vályognál 
s melylyel együtt a vályog a szárítóba kerül.

A minták méretei az égetett tégla méreteinél */,#— ’/a-részszel 
nagyobbak, mert tapasztalat szerint a téglák az égetésnél ennyivel 
zsugorodnak össze.

A téglavető asztal (fi. ábra) 
mintegy 15 m- területtel bír, 
igen szilárdan van készítve és 
hordozható: egy asztalon rend
szerint több munkás dolgozik, 
kik felváltva hordják az asztalra 
az agyagot, vetik a téglát és vi
szik a szárítóba.

Ha vakolatlanul hagyott téglaépü
letek részére élesélű, síma és tömörebb 
téglákat akarunk, a börkeménységű vá
lyogot kézi sajtóban utánpréseljük. Az 

ily tégla, melyet erősen kell égetni, tömörebb és szebb külsővel bír, teherbírása 
azonban rendszerint kisebb, mint á nem sajtolt tégláé, mert a vályog sarkai, me
lyek a sájtoláskor már szárazabbak, mint a belseje, nem függnek jót össze a tégla



közbenső részével és könnyön letöredeznek, különösen ha a téglát körmivos-kala- 
pácscsal megfaragni akarjuk. — Ha tehát síma és élesélű téglát akarunk, akkor 
czélszerűbb azt olajban vetni vagyis a mintát a helyett, hogy vízbe mártanék, 
olajjal megkenni és a téglavetéshez kevésbbé lágy agyagot venni.

A kézzel való téglavetés nemcsak a mezei téglavetőknél, de 
nagyobb téglagyáraknál is használatos, mert kedvezőbb eredményt 
és jobb téglát ad, mint ha azt géppel alakítjuk. Az utóbbit leginkább 
ott használják, hol a munkaerő hiányzik vagy drága.

A géppel való téglavetés az agyaggyúrással kapcsolatban történik. Az agyag
gyúró alsó szájnyílása, illetőleg az elébe illesztett alakzónyilás, melyen keresztül 
a megdagasztott agyag a gépből folytonos szalag alakjában jön ki, megfelel a tégla 
keresztszelvény-alakjának; minélfogva a kijövő szalagot, mely a nyilas előtt álló 
asztalon görgőkön mozog, csak dróttal kell megfelelő hosszúságra vágni.

d) A  szá r ítá s .
Kisebb és általában mezei téglavetőknél a szárítás a szabad 

levegőn, nagyobb téglagyáraknál ellenben külön e czélra való szárító 
pajtákban történik. A szabad levegőn való szárításnál a téglavető 
asztalok közelében lehetőleg nagy teret egyengetünk ki és azt 4'5 író m 
széles m mezőkre osztjuk, melyeket 15—20 cm-nyire kiálló és lO m  
széles padkák választanak el egymástól; a padkák mindkét oldalán 
egv-egy vízfogó 
árok van. A me
zők hosszúsága ■///////////////////////////////w 
nincs korlátozva v/yyyyyywyywwWww 
(7. ábra). A tég- 7· ábra-
Iákat a téglavetőasztalról vagy a mintában vagy egy deszkácskán a 
kihordó gyerekek viszik a szárító térre, hol szabályos sorokban egy
más mellé lapjukra fektetik. Később, ha a téglák annyira kiszáradtak, 
hogy felületűk bőrkeménységűvé vált, élőkre állítják, hogy alsó lapjuk 
is kiszáradjon, ennek megtörténtével pedig, szintén élökre állítva, 
több rétegben egymás fölött a p padkákra helyezik, úgy, hogy a víz
szintes sorok téglái között a levegő szabadon átjárhasson, s itt hagy
ják mindaddig, míg teljesen kiszáradtak. Ezeket a rakásokat, hogy a 
száradó téglákat az eső és a nap közvetetten hatása ellen megvéd- 
jíik, szalmával, gyékénynyel vagy deszkával kell befödni.

Az ilyen szárítás jó időben eléggé gyors és olcsó, esős időben azonban igen 
sok tégla, különösen pedig az, mely még az m  mezőkön fekszik, tönkremegy, 
minélfogva a szárítás ez a módja csak kisebb téglavetőknél van megokolva.

Nagyobb téglagyárakban a téglákat szárító állványokon vagy 
szárító pajtákban födél alatt helyezik el, melyeknek szerkezete a 
gyártás mennyisége és az építésre szánt költség szerint különféle 
lehet. A pajták oldalai rendszerint nyitottak, hogy a levegő átjár
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hasson rajtok; czélszerű azonban az egyes mezőket, levehető deszka- 
táblákkal is felszerelni, hogy a téglákat szükség esetén a szél és 
eső ellen megvédjek és a léghnzamot szabályozhassuk. Egyszerű 
pajták csak egy nyeregfödélből állanak, mely egészen a talajig ér, 
s mely alatt a téglák vagy állványokon vagy pedig úgy száríttatnak, 
mint a szabad levegőn. Az állványokon a téglákat először lapjukra 
s azután élökre fektetve, addig hagyják, míg egészen kiszáradlak; 
elégséges állvány hiányában azonban a félig kiszáradt téglákat épp 
úgy lehet rakásokba rakni, mint a mezei szárításnál.

Λ szárítás jó meleg időben 12 t i  napig tart; a téglák 7 -8 napig lapjukon 
s azután élőkön feküsznek. Nedves vagy hideg időben azonban e czélra annál 
több idő kell, minél vastagabbak, minél tömörebbek s minél nedvesebb vagy zsí
rosabb agyagból készültek a téglák. — Λ szárítást nem szabad gyorsítani, mert 
a tégla külseje megkeményedik, belseje ellenben lágy marad és az égetésnél meg
repedezik vagy meg vetemedik.

Nagy és folytonosan működő téglagyárakban a szárító pajták zárt és ('ütött 
helyiségek, melyekben a téglák, szintén szárító állványokon elhelyezve, 50 -60 C. 
fokú meleg levegőben vannak és gyorsabban száradnak, mint a szabad levegőn.

e) A z ég étén.
A kiszárított téglát csak közönséges épületeknél lehel mint 

vályogot felhasználni, mert a vályog nagyobb falnyomást ki nem tart. 
és a levegő nedvességét .magába szíva, szétmállik. Kellő szilárdságot 
és teherbíró képességet a tégla csak kiégetés folytán nyer.

A téglaégetés különféle módon s különféle szerkezetű kemen- 
czékben történik, melyeket azonban e helyen részletesen nem tár
gyalhatunk.

Legegyszerűbb égetésmód a mezei kemenezékben vagy mág
lyákban való égetés, mely azonban igen sok tüzelőt fogyaszt és sok 
selejtes, csak félig kiégetett téglát ad, minélfogva csak ott használ
ják, hol a téglaégetés nem folytonos vagy a meglevő téglaégető 
kemenczék a téglaszükséglet kielégítésére nem elégségesek és több 
kemenczét építeni vagy nem akarunk vagy az idő rövidsége miatt 
nem lehet.

A mezei kemencse vagy máglya (bogsa, domlya) oly téglarakás, melynek, 
alakja négyoldalú csonka gúla 2 5—3Ό m magassággal s oly terjedelemmel, mely 
az egyszerre égetés alá kerülő téglame.imyiségnek . megfelel (8. ábra). Λ máglya 
úgy készül, hogy tisztára megegyengetett és száraz talajon, melyet egy réteg 
élére állított égetett téglával kirakunk, mintegy egy méternyire egymástól tűz- 
csatornákat (t) készítünk égetett téglából s azokat élére állított téglával úgy föd
jük át, hogy a láng a téglák hézagain át a máglya felső részébe átmehessen. 
A tűzcsatornákat vályoggal rakjuk körül s föléjük is élére állított vályogsorokat 
rakunk, a téglák között azonban a láng áthatolására keskeny hézagokat hagyunk. 
Fával, tőzeggel vagy barnaszénnel való tüzelésnél csak a tűzcsatornákat töltjük
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nieg tüzelővel, úgy, hogy csak 
önnek lángja járja át a kemenezét 
és vonul ki a máglya totojón ha
gyott nyitásokon; kőszénnel valló 
tüzelésnél ellenben az egyes sorok 
közé l ő -2 cin-es réteget teszünk 
belőle. - Λ kész máglya tetejét 
2—3 réteg lapjára fektetett téglá
val födjük be s egész felületét 
agyaggal betapasztjuk; az agyag- 
tapasztásban azonban az égés 
megfigyelésére és szabályozására 
nyílásokat hagyunk, melyeket tég
lákkal befödünk. A tú'zcsatorná- 
kat hasábrával megtöltve és meg- 
gyujtva, a tűz lassan-lassan az 
egész máglyában elterjed, miköz- g ábra.
ben azt az agyagtapasztásban
hagyott nyílásokkal, melyeket betakarunk vagy kinyitunk, az egyik oldal felé 
húzhatjuk vagy onnan elterelhetjük. — Azokat a helyeket, hol a tűz kitör, újra 
be kell tapasztani vagy földdel behányni. Az égetés be van fejezve, ha a máglya 
tetején levő nyílásokon tiszta láng csap ki és a máglya belseje mindenütt egyen
letesen izzó, miről a kémlelő nyílások segítségével győződhetünk meg.

Jobb árút és kevesebb selejtet adnak a falazott kemenezék, 
melyek vagy nyitottak vagy zártak lehetnek, a szerint, a mint az 
oldalfalak által határolt űr fölül nyitott vagy pedig boltozva van; 
előbbi esetben a kemenezébe rakott téglákat fölül csak agyaggal 
tapasztják be, úgy, mint a mezei kemenczéknél. A kemencze mind
két esetben könnyű födél alatt van, melynek tetejét a füst elveze
tése végett könnyű, oldalt nyitott nyereggel szereljük fel. A kemen- 
ezék nagysága és szerkezete különböző lehet, valamennyi azonban 
állandó tűzrácsokkal bír, megjegyezvén, hogy fával való tüzelésnél a 
a tűzrácsokat el is lehet hagyni. A kemenczefalakat természetesen 
agyaghabarcsba kell rakni.

A nyitott keinenczék könnyebben és kényelmesebben üríthetek 
ki, mint a zártak, a téglákat is szabályosabban lehet beléjük rakni 
és a tüzet a fölül hagyott, nyílások segítségével jobban megfigyelni 
és szabályozni, de viszont több tüzelőt fogyasztanak és a felső réte
geket csak hiányosan égetik ki. Olcsó tüzelőnél és kisebb tégla
gyáraknál mindazonáltal szívesebben használjuk, mint a zárt és 
drágább kemenezéket.

Nagy téglagyárak részére legjobban felelnek meg az u. n. kör- 
kemenezék, melyeknek folytonos üzeme kevés tüzelővel nagy terme
lést tesz lehetségessé, a melyek azonban csak oly téglagyárakban 
használhatók, hol évenkint, több millió téglát termelnek.

SobO: Erdészeti Építóstan. 2
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Egy nyitott tégla égető kemencéét mutál, fával ml<> tüzelésre a 9. és 10. ábra, 
melynek t tűzcsatonrái rácsok nélkül vannak; a tűz a csatornák áttört boltozatán 
(b) kerül a kemenezébe, melynek négyszögletes belsejét élükre állított és egymást 
keresztelő téglasorokkal úgy töltik meg, hogy a tűz átjárhassa őket. - Egy ke

il

9. ábra.

k

menezében. melynek hosszúsága 8'1 in. szélessége fyj· m. magassága pedig köb m, 
3—4 nap alatt mintegy -15000 darab tégla égethető, mi mellett 95 120 Urméter 
(24—30 öl) fenyőfa fogy el.*

Egy boltozott kemenezét mutat a 11. ábra, melynek tűzcsatornái az előbbi
hez hasonlóan vannak berendezve s mely szintén fával vagy tőzeggel fül; 7'5 m 
hosszúságnál, 4Ό m szélességnél és -4-6 m magasságnál 15 50000 darab tégla fér

* M. Becker; Baukunde des Ingenieurs, Leipzig 1883.
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bele. λ falak vastagsága lant hö in, fölül 125 m, a boltozat vastagsága pedig a 
záradékban 11 3, a könyökben 2 tégla. Λ tíízcsatornák 1-j—l'S m-nyire vannak 
egymástól.

Kímél jobb szerkezetű a 
12. ábrában látható Augu&tin- 
féle kemencze, mely barna
szénnel fül, miért is r r  lép
csős rácsokkal van felszerelve.
Λ láng a tűztérből a c csator
nákon át a boltozat alá és 
onnan a téglatöltésen kérész- - 
tül a kemencze padozata alatt 
levő t tűzcsatornákba kerül, 
miáltal az égéstermények job
ban használtatnak ki. — Az égés megfigyelésére a boltozatban n nyílások vannak.

Λ falazott kemenezék teljesítő képessége, az égetés tartama 
és a tüzelőfogy tisztás változik ti kemencze nagyságával és szerkeze
tével, valamint ti tüzelő minőségével. Az égetés minden kemenezében 
úgy folyik: hogy a berakott téglát eleinte, mintegy ‘24 óráig füstös 
lánggal előmelegítjük és csak, miután a vizet kiűztük belőle, emel
jük ti hőfokot 24-..116 órán át egészen a fehér-izzásig, melyet addig
tartunk fenn; míg a téglák tökéletesen kiégtek, de még nem kez
denek olvadni. Ennek befejezése után a kemenezét az összes nyílá
sok elzárása mellett lassan kihűtjük, hogy rögtönös hőniérsékvál- 
tozás folytán a téglák meg ne repedezzenek, s végre a téglát 
kiszedjük.

Az égetés egész tartama tehát, a kemencze nagysága szeriül, 10—20 napig 
tart, a megtöltést és a kiürítést is beleértve; minél nagyobb a kemencze, annál 
több idő kell az előmelegítésre és kihütésre.

2*
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30—-í-OOOO téglás kcmonczénél a megtöltés mintegy 3 napig, az égetés 7 9 
napig, a kihűtés 4—5 napig és a kiürítés 2—3 napig, az égetés tehát 16--20 napig 
tart, az időjárás és a tűzető szerint, mi mellett 1000 darab téglára 2 -3 méter 
fafogyasztás esik.

f) A f a l i  tégla- minősége.
A tégla minőségét rendszerint csak külső jelek szerint. ítéljük 

meg. A jó tégla alakja szabályos, oldalsíkjai párhuzamosak, élei 
egyenesek és derékszögetek, töréslapja egyenes és nem szakadozott, 
kissé kagylós és érdes, színe egyenletes, sem eres, sem foltos és 
szövezete egyenletes, tömör, legföljebb lencsenagyságú homokszemek
kel behintve. A jó tégla továbbá, kőmiveskalapácscsal megkopog
tatva, csengő hangot ad s vízbe mártva és kivéve, nedves felületet 
mutat, melyről a víz lecsepeg; a rosszul kiégetett tégla ellenben a 
vizet mohón magába szívja s felülete ennélfogva száraz. A jó tégla, 
24 óráig vízben hagyva, eredeti súlyának legfölebb 715-ével lesz 
nehezebb s ha ezután a levegőre kiteszszük, kiszárad, a nélkül, hogy 
felületén elmállást mutatna.

Minden égetésnél a teljesen kiégetett téglákon kívül kisebb-nagyobb százalék 
olyan téglát is kapunk, mely a tűzhelyek közelében lévén, felületén többé-kevésbbé 
megolvadt és megüvegesedett, valamint néhány százalék csak félig kiégetett téglát. 
A téglát ennélfogva a kemenczéből való kiszedés után azonnal osztályozni kell. 
A részben megüvegesedett téglát kövezésre és .falazásra, a félig kiégetettél ellen
ben csak szárazon fekvő belső választó falakba lehet felhasználni.

A fali tégla szilárdsága vagyis az az ellenállás, melyei az 
összezúzódás ellen kifejt,, változik az anyag minősége és a gyártás 
módja szerint; a közönséges minőségű téglát cm*-enkint 30—40 
kgrnyi teher már megrepeszti vagy összezúzza, inig a jól kiégetett 
kitűnő minőségű tégla 60—100 kgrnyi terhelést is elbír. A téglát 
azonban az épületek biztossága érdekében teherbírásának csak k é 
részével szoktuk megterhelni, vagyis a tégla megengedhető igénybe
vétele, a felület cinkjére vonatkoztatva, közönséges téglánál 3— 4 kgr, 
jó minőségű téglánál 6—10 kgr. Jó közepes minőségű téglát cms-kint 
5—6 kgrmmal terhelhetünk meg.

Egy m* téglafalazat súlya a habarcscsal együtt 1500- 1800, 
átlagosan 1600 kgr.

g) A f a l i  tégla méretei.
A tégla méretei legtöbb országban hatóságilag vannak megálla

pítva, A nálunk rendszerint használt tégla méretei a régi osztrák 
öles mérték szerint vannak kiszabva, úgy, hogy hosszúságuk 111/2", 
szélességük 5 */a" és vastagságuk 2 7,". A métermérték szerint gyár
tott hasonló nagyságú téglák hosszúsága 29, szélessége 14 és vastag
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sága (Vő cm; ezeket a téglákat a kereskedelemügyi m. k. miniszter 
1894. évi 42.262. szám alatt kiadott körrendeletével szabványos tég
láknak nyilatkoztatta ki és elrendelte, hogy az állami építkezések 
tervei és költségvetései ilyen téglák alapul vételével készítendők s 
az építő-vállalkozókkal kötendő szerződésekben mindenkor világosan 
kikötendő, hogy az építéshez csakis normális téglák használhatók.

A tégla hosszúsága e szerint olyan, hogy az 1 cm vastag álló 
hézaggal együtt két darab tégla szélességével (14 -f  14 +  1 — 29) és 
négy darab tégla vastagságával (4 X 6*5 +  3 — 29) egyenlő. A fekvő 
hézagok 1‘2 cm vastagságra veendők, mi mellett egy egész fekvő 
téglasor vastagsága a fekvő hézaggal együtt 7*7 cm, úgy, hogy Γ0 
méternyi falmagasságra a fal megülepedése után 13 fekvő tégla
sor jut.

A németországi normális tégla hosszúsága 25 cm, szélessége 12 cm, vas
tagsága 6-5 cm.

h) Egyéb tég lanem ek .
Λ fali téglán kívül ehhez hasonlóan készülnek s attól csak 

alakra, elnevezésre és a felhasználás módjára nézve különböznek a 
következő téglanemek, melyek a gyakorlatban általánosan hasz
náltatnak.

A falburkoló tégla arra való, hogy vele oly épületek külsejét 
beburkoljuk, melyeket bevakolni nem akarunk.

Oly éghajlat alatt, mint a milyen a mienk is, hol a falvakolat a levegő és 
a nedvesség behatása alatt hamar tönkremegy és sok javításra szorul, valamint 
ott is, hol a fali téglák silány minőségűek, melyek a vakolatot sem tartják jól s 
melyeket a levegő behatásai iránt érzéketlen anyaggal kell az elmállás ellen meg
védeni: a falak külsejét sokszor jó anyagból készített és jól kiégetett téglával bur
koljuk, mely a levegő és nedvesség behatásának jól ellenáll s melyet be nem va
kolunk. Az ilyen falat nyers téglafalnak nevezzük.

A falburkoló tégla úgy készül, mint a közönségés, a följebb 
idézett miniszteri rendelettel azonban vagy 29—14—6’5 vagy 
14 14 6f> vagy végre 14—6*5—6’5 cm méretekkel kell bírnia, 
hogy a normális fali téglából rakott fal külső hézagait is szabatosan 
megépíteni lehessen. Az építő-költségben való takarékoskodás vé
gett rendszerint csak az utóbbi méretű téglát használják, úgy hogy 
a fal külsején csupa kötőréteget látunk.

A kongó tégla (Klinker), mint már tudjuk, mészben vagy vas- 
oxidban gazdag agyagból a rendes módon készül és nagyobb hő- 
mérsékben égettetik, minélfogva felületén megüvegesedik s igen 
kemény és vízálló. Használják megfelelő kő hiányában kövezésre 
(közutakon is), valamint a vízépítésnél; falazásra kevésbbé alkalmas, 
mert kőmüves-kalapácscsal csak nehezen dolgozható meg és —



mivel vizet nem szív magába -  sűrű habarcsot kíván, mely Ivói 
azonban megüvegesedettfelületén is jól köt. A téglák hosszúsága 21, 
szélessége 10, vastagsága 5 6 cm.

A kövezet-tégla igen jó és tiszta, finom szövezelíí vagy iszapolt 
agyagból készül, 2*5—4 cm vastagsággal és négyzetes, hat vagy 
nyolczszögletes alakkal. Felülete teljesen síma és egyenes, alakja 
pedig teljesen szabályos kell hogy legyen, hogy vékony hézagokkal 
lehessen egymás mellé rakni és lerakás után sima kövezetét adjon. 
E mellett szilárdnak is kell lennie, hogy a kopásnak jól ellenálljon; 
ezt különösen jó égetés által érhetjük el. Használják folyosók, kony
hák és más helyiségek kövezésére és szükség esetén különféle 
színűre festik. Használata mindinkább csökken, mert a rovátkolt 
felületű és sokkal szilárdabb keramit- és klinkeflapok, melyekről a 
kövezeteknél lesz szó, kiszorítják.

Az üreges fali téglák, melyek vagy hosszúságuk vagy szélessé
gük vagy vastagsá
guk irányában van
nak kör- vagy négy
zetalakú nyílásokkal 
átlyukasztva (13 

15. ábra), a tömör 
n azzal a jó lulajdon- 
• a belőlük rakott falak 
iák, a közönséges fali 
el könnyebbek s kisebb 
ő képességgel bírnak, 
védik a nedvességtől, 
ák, miért is szigetelő 

rétegek és burok falak készítésére szívesen használjuk. A falburkoló 
téglák, melyekről már fönnebb volt szó, legtöbbnyíre üregesek és 
mintegy 50°/,)-kai kisebb súlyúak, mint a tömörek. Rossz oldaluk 
ellenben az, hogy csak jó minőségű és tiszta agyagból készíthetők s 
a tömör tégláknál drágábbak és könnyebben törnek.

Gyártásuk csak sajtóval lehetséges, mi mellett különösen arra kell ügyelni, 
hogy faivastagságuk mindenütt egyforma legyen s egyenletesen legyenek kiszárítva 
és kiégetve. Egy köbméter fal súlya, ha a téglák falvastagsága 25 mm, 1200 kgr. 
Vasgerendák közé rakott vízszintes téglaboltozatok, illetőleg menyezetek részére 
ilyen téglák egy méternyi hosszúságban készülnek.

A likacsos téglák faszén- vagy kőszénporral, cserhéjjal, gyalu- 
forgácscsal, fürészporral, tőzeggel, len- és kenderpozdorjával vagy 
szalmával kevert jó és zsíros agyagból készülnek és szárítás után 
erősen égettetnek. Az égetéskor az agyagban levő szerves anyagok
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elégnek, illetőleg megszűnésednek és likacsos, horzsakőhöz hasonló 
• téglái adnak, mely jóval könnyebb a közönségesnél és szárazabb 

falakat ad. Boltozatokra használva, kisebb súlya miatt a gyámfalak 
is gyengébbek lehetnek. Nedves helyen azonban nem használhatók, 
mert a halmiban levő sók a téglát elmállasztják.

A prírkd»[/téglákat, melyeknek méretei nagyobbak, mint a 
közönséges fali tégláké, erősebben kiszögellő párkányok kirakására 
használjuk. Hosszúságuk 45 —65 cm, szélességük 18—20 cm, vastag
ságuk 8 10 cm. Kzeken kívül azonban olyan párkánytéglák is készül
nek, melyek különösen nyers téglafalak párkányainak kirakására 
valók és e őzéiből a párkányélnek megfelelő rajzok és sablonok 
szerint vannak 
alakítva. Hosszú
ságúk 50 BOem. 
vastagságuk I0 

15, szélességük 
15 24 cm vagy 
ennél is nagyobb, 
mely oknál fogva 
rendszerint üre
gesek, 20 25 mm 
vastag külső és 
15 20 mm vas
tag belső mere
vítő falakkal (1 ö 
—27. ábra). Ilyen

17. ábra.

18. ábra.

20. ábra. 21. ábra. 22. ábra.

23. ábra.
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24. ábra. 2f>. ábra.

—7^>. alakú téglák készítése azonban már
nem tartozik a közönséges téglagyár- 
tás keretébe.

A fedő cserepeit, melyeket ház- 
födésre használnak, igen jó és isza
polt, mészmentes agyagból készül
nek; hosszúságuk 85 40 cm, széles
ségük 15cm, vastagságuk l'ö 2'5cm.

Ezekről bővebben a födélhéjaknál lesz szó.
A tűzálló téglák nagyobb fokú hőmérséknek kitett tűzhelyek 

falazására valók és lehetőleg tiszta kovasavas agyagföldből készül
nek. Méreteik és alakjuk a használat helye szerint különbözők. Gyár
tásukkal külön téglagyárak foglalkoznak.

Az égetett téglán kívül még több másféle mesterséges kő is 
van használatban, mely különféle anyagból készül és égetés nélkül 
használtatik. Alakjuk és nagyságuk azonos vagy legalább hasonló 
az égetett téglákéhoz s használatuk és készítésük különösen ottan 
van megokolva, hol vagy égetésre alkalmas agyag nincsen, vagy 
pedig a tüzelő hiányzik, illetőleg drága és ilyen téglák készítése sok
kal olcsóbb építést tesz lehetségessé. Néha az is lehel, a czélunk, 
hogy könnyű s rossz meleg- és hangvezető anyagot kapjunk. Ilyen 
mesterséges kövek a vályog, a mésztégla, a salaktégla és a bétonküvek.

A vályog, mely a legrégibb építő-anyagok közé tartozik, közön
séges agyagból készül, úgy, mint az égetésre szánt tégla, de csak a 
levegőn szárittatik, míg teljesen megkeményedik.

A készítésére használt agyag ne legyen se nagyon kövér, mert a vályog 
erősen fogy, vetemedik és repedezik, sem pedig nagyon sovány, mert a vályog 
igen laza összefüggést! és könnyen széthull. Λ nagyon sovf.ny agyagot 4 6“/o 
oltott mész hozzákeverésével tehetjük vályogkészítésre alkalmassá.

2. Nem  ég ete tt m esterség es  kövek.

a) A  vál j /off.
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Vályogkészítésre legalkalmasabb időszak a tavasz és az ősz. mert akkor a 
vályog egyenletesebben szárad, mint nyáron. -  Fölhasználása olőtt azonban a 
vályogot 1 -2 évig koll szárazon hevortetni, hogy belsejében is teljesen meg
keményedjék. -  A jól ki nem szárított vályog ugyanis nedves és ülepedő 
falat ad.

A vályog méretei azonosak a közönséges fali tégláéval, mi 
lehetségessé teszi azt, hogy a vályogot az égetett téglával vegyesen 
is felhasználjuk.

A vályognak egy másik fajtája vízben meglágyított agyagból 
10—20 % szecska, széna, pozdorja, cserkéreg stb. hozzákeverésével 
készül, mely anyagok elősegítik a vályog egyenletes kiszáradását', de 
egyúttal csökkentik teherbírását, ilyen vályogot inkább csak külső 
falak helyreállításánál használnak, mert a vakolat jobban tapad 
hozzá, mint a közönséges vályoghoz.

b) A mésztéylfik.
A mésztégla jobb falazó anyag, mint a vályog és nem egyéb, 

mint sajtolt és szárít ott mészhabarcs, vagyis oltott mésznek éles 
homokkal való keveréke.

A készítésűkre használt homok földes és agyagos részektől mentes, lehető
leg öregszemű és érdes legyen, hogy a mész jól hozzá tapadhasson. -  Legjobb 
a kvaroz,homok, ennek hiányában azonban a mészkőből nyert homok, a téglapor, 
de sőt a kőszénhamu is felhasználható.

A tégla készítése úgy történik, hogy 1 rész, a levegőn frissen 
megöl!ott. mészporra 5 -  fi rész homokot véve, azokat váltakozó 
rétegekben egymásra terítjük és az egészei kézzel vagy géppel jól 
összekeverjük, mire a keveréket csak annyi vízzel nedvesítjük meg, 
hogy a sajtolásnál alig bocsásson ki magából nedvességet. A jól 
összekevert és megnedvesített anyagot 1—2 napig hevertetjük, míg 
a mész egyenletesen oszlik el benne és a tömeg, kissé felszikkadva, 
sajtolásra alkalmassá lesz.

A téglavetés azonos a közönséges vályogéval, ha azonban jobb 
téglái akarunk, akkor czélszerű a téglát kézi sajtóval 50—200 kgrnyi 
nyomás alatt préselni. Sajtolás után a téglát napos, de szellős, födött 
helyen szárítják, míg jól megkeményedik, mi 8—12 nap alatt be
következik, úgy hogy ez idő elmúltával már falazni lehet vele. 
A tégla teljes megkeménvédésé azonban csak hetek múlva követ
kezik be. Ha a tégla keménységét fokozni akarjuk, kiszáradása után 
erősen hígított vízüvegoldatba márthatjuk.

A mésztéglák olcsók, tartósak, könnyön készíthetők és az égetett téglával 
szemben mintegy 5O°/0-kal olcsóbbak. -  Használhatók bármilyen falnál, tűznek 
kitett falat kivéve, meri izzó hőmérsékbon megolvadnak. Alakjuk és nagyságuk 
ugyanolyan, mint a közönséges tégláké, de alakozva is lehetned.



26

c) A ezém ent- és bétonkövek .
Mesterséges köveket, készíthetünk román, vagy pori land-czéinent- 

ből vagy mindkettőből együttesen. Ezek a kövek különösen oly 
czélra alkalmasak, hol folyadékokkal kell érintkezniük: ilyenek a 
vízvezető csatornakövek, kútkövek, emésztőcsatorna-kövek, alag- 
csövek, víztartó medenczék, étető kagylók stb., éppen oly jól készít
hetők azonban belőle burkoló, járó és fedő lemezek, lépcsőfokok, 
födélcserepek, díszítések stb.

Ha közönséges mésztéglát akarunk gyorsabban használhatóvá 
tenni, illetve inegkeménvedését siettetni, akkor gyorsankötő anyago
kat, nevezetesen gipszet vagy ezémentet keverünk hozzá. Ez az u. n. 
csémenttégla.

A porrá oltott mész, a homok és a gipsz keverő aránya térfogat szerint 
O ü : 4 : 04  vagy 1 :5 :  O'ö, ha pedig gipsz helyett ezémentet használunk, 07 : \  : 03 
s ha végre ezément mellett gipsz is van, akkor a mész. a homok, a ezément és 
a gipsz keverésaránya 0'6 : 4 :02 : 02 vagy pedig 1'5 : 10 : 1 : : '5.

Azonkívül szokás azonban ezémentköveket, melyeknek külön
böző fajtáiról fönnebb volt szó, lassan kötő ezément habarcsból fa
mintába való öntéssel és sulykolással vagy sajtolással készíteni.

A keverés aránya 1 : 4—1 : 6; a keverékhez csak kevés vizet szabad adni, 
úgy, hogy a ezémenthabares már öntés előtt is eléggé tömör legyen. Homok 
helyett téglaport vagy porrátört salakot is lehet használni, mely utóbbi a kövek 
szilárdságát és tartósságát is fokozza. Ilyen kövek gyártása azonban már a ezé
menti par körébe tartozik.

A beton-kövek czémentbétonból mintába való öntés és sajto
lás útján készülnek és rendszerint vízalatti építkezéseknél, mint nagy 
kőtuskók, használtatnak. Közönséges építésnél a bétont nem ilyen 
alakban használjuk, minélfogva a bétonkövek készítésével nem is 
foglalkozunk tovább.

d) A sa lak-kövek .
A szemcsézett nagyolvasztó-salak, mely lényegileg kvarcz, agyag 

és mész összeolvadásából ered, oltott mészszel összekeverve, igen 
jó építő-követ ad, mely a levegő hatásának jól ellenáll, a salak
homokkal készült mészhabarcscsal igen jól köt és idővel igen szi
lárddá lesz; a belőle épült fal azonkívül igen gyorsan szárad, ki
száradása után igen száraz és jó melegtartó. A salakkövek alakja 
és nagysága a szabályos tégláéval egyező lehet. A salaktéglát a nagy 
likacsosság jellemzi, melynek folytán a likacsos égetett téglákkal 
szemben is elsőséget érdemel.

Ezenkívül szokás salakköveket, habár kevésbbé jő minőség
ben, úgy is készíteni, hogy a nagyolvasztóból kijövő és még folyé
kony salakot homokkal, kokszporral vagy kőszénhamuval keverik



össze, jól összegyúrják, hogy a gázok elilljanak belőle s azután min
tákba teszik és a minta födelével lesajtolják. Az így kapott köveket 
szénporral betakarva, egy hűtő kemenczében hagyják 3- 4 napig 
kihűlni. Ilyen salakkövek különösen alapozásra alkalmasak.

A téglagyártásra vonatkozó irodalom és forrásm unkák:
E. Heusinger o. Waldegg: Dir Kalk-, Ziegel- und Röhrenbrennerei. Leip

zig 1876.
E. Heusinger v. Wählerin: Dir Kalk- und Comrntfabrikation, Leipzig 1875.
II. Gottgetreu: Physische und chemische Beschaffenheit der Baumaterialien, 

Berlin 1880.
Deutsches Hauhandbuch I. kötet, Berlin 1879.
A. Knäbel: Die Anlage und Einrichtung von Ziegeleien, Leipzig 1881.
Λ. Eckhart: Die Konstruktion von Brennöfen für Ziegeleien. Leipzig 1881.
G. Ostlioff: Die Klinker und Klinkerstrassen, Leipzig 1882.
Menzel-Heinzerling: Der Steinbau, Leipzig 1898.
0. Bock: Die Ziegelfabrikation. Weimar 189L
T. Engel: Die Bauausführung, Berlin 1881.

II. FEJEZET.

Épül et i  fa.
Jellemzés. Épülői i fa alatt értjük a haszonfának ama nemeit, 

melyeket úgy házak építésénél és belső berendezésénél, mint külön
féle más építő-szerkezeteknél is használunk. Az épületi fa az építő
anyagok közöt t kiváló helyet foglal el, nemcsak azért, mert a termé
szetben bőven előfordul és aránylag olcsó, de főképpen azért, mert 
a külső erőknek jól ellenáll, kis fajsúlya miatt könnyen kezelhető s 
azonkívül könnyen megdolgozható és szerkezetekbe köthető. Rossz 
oldala ezzel szemben az, hogy tartóssága csekély, tűzveszélyessége 
ellenben nagy s hogy oly szerkezetekre, melyektől hosszú időn át 
lehetőleg egyforma teherbírást követelünk, kevésbbé használható.

Eltekintve itt a fa edény- és sejtszövetének el
rendezésétől, építéstekhnikai szempontból a törzs 
fáján két fő részt különböztetünk meg, még pedig a 
külső vagy fiatalabb részt ésJ, melyet szijácsfának 
és a belső idősebb részt (f), melyet színfának 
vagy gesztnek nevezünk (28. ábra). A szijácsfa 
világosabb színű, nedvesebb, lágyabb, gyengébb 
és kevésbbé tömör, mini a színfa, s azért oly 
ácsszerkezeteknél, melyektől szilárdságot és tartósságot követelünk, 
megfaragás által cltávolítandó.

A törzs közepén van a bél, moly sojtos szövetből áll és bélővvel van kö
rülvéve; ettől a bélővtől a kéreg: felé vékony sejtszövetrészek ágaznak ki sugara

28. ábra.
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san, melyeket ezért bélsugaraknak nevezünk; ezek között, a kéregtől a bél felé 
ismét rövidebb bélsugarak haladnak, szintén sugarasan. -  Λ bélsugarak és a szí- 
jácsfa által határolt, háromszögalakú részek az u. n. nyalábok, melyek vékony 
csövek csoportjából, az u. n. farostokból állanak. Ezek a rostok, a béllel párhu
zamosan haladva, középpontos gyűrűkben sorakoznak a bél körül és évgyűrűk
nek neveztetnek, a mennyiben egy ily gyűrű mindazokat a rostokat foglalja ma
gába, melyek egy év folyamán képződtek. Minden évgyűrűn megkülönböztetjük 
a likacsosabb, világosabb-színű és lágyabb részt s a tömörebb, sőtétebb-színű és 
keményebb részt, az előbbi a tavaszszal és nyáron, az utóbbi az öszszel kifejlő
dött rostokat mutatja. A kéreg alatt van végre a legfiatalabb szövetréteg, a luincs.

1. Az épületi fa  osztá lyozása .
Az épületi fa részint lombos, részint tűlevelű fákból s különösen 

az utóbbiakból készül. Az előbbit általánosan kemény fának, az 
utóbbit lágy fának is szoktuk nevezni, daczára annak, hogy a 
lombosfák között is van lágy fa, pl. a nyárfa, nyírfa, fűzfa, hársfa 
stb. Az utóbbiak azonban épületi fának nem tekinthetők.

A tűlevelű fákat a fenyőfák képviselik, melyeket egyenes és hosszú rost 
és szabályos alak jellemez s melyeket különösen ott használunk, hol húzásra vagy 
keresztirányban való megterhelésre szánt és bosszú gerendákra van szükségünk. 
A tűlevelű fák legtöbb esetben gyantát tartalmaznak, mely a fa keménységét, 
anyagtartalmát, szívósságát és tartósságát fokozza. A tűlevelű fa továbbá a ros
tok irányában könnyebben nyiródik és hasad, mint a lombos, minélfogva kevésbbé 
használható ott, hol a nyomás vagy a nviró feszülés nem a rostok hosszában hat.

A lombosfák kevésbbé szálasak és egyenesek s bizonyos magasságban a 
gyökér fölött már vastag ágakra oszlanak, m in élfogva hosszú gerendák készíté
sére· nem alkalmasak. A rostok oldalas tapadása azonban nagyobb, mint a tűle
velű fáknál, minélfogva a lombos fa nehezebben hasad és nyiródik. Rövidebb és 
görbe rostjaik miatt végre a lombos fákból kifaragott gerendák hajlitásra kevésbbé 
vehetők igénybe, a rostok irányában való összenyomásnak ellenben igen jól álla
nak ellen.

Épületi fának alkalmas tűlevelű fák a következők:
a) Az erdei fenyő (Pinus silvestris), mely nyúlánk és egyenes 

növése, valamint ágmentes törzse miatt egyenes gerendák és fűrész
áru készítésére igen alkalmas. Fája világos vörösessárga, nagyon 
jól látható évgyűrűkkel, e mellett gyantás, hosszúrostos, szilárd, 
eléggé vaskos és kemény. Gyantatartalma tartóssá teszi, azért víz
építésre és vízvezető-csövek készítésére is használják. Tartóssága 
miatt építő-szerkezetekre is igen alkalmas, ágtiszta és kevésbbé gyan
tás fáját pedig az asztalosok is szeretik, kik külső ajtókat, ablak
kereteket. stb. készítenek belőle. Padozatoknak kevésbbé jó, mert 
nem oly szép fehér, mint a lúcz- és jegenyefenyő s évgyűrűi durvák.

b) A lúczfenyő (Abies excelsa) könnyű és gyantás fája eléggé 
szilárd ugyan, de változó hőmérsékben, valamint akkor, ha felváltva, 
majd szárazon, majd nedvesen fekszik, hamar elkorhad. Szárazon
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használva, tartós és különösen asztalosmunkára való kitűnő deszka- 
anyag. Szép, fehér színe miatt padozatokra igen alkalmas, de a házi 
gomba könnyen megtámadja s nagyon összeaszik és repedezik. Fája 
a fenyőfafélék között, a legegyenesebb és legrugalmasabb s mivel 
törzse vaskos és hengeres, szabadon lebegő gerendákra is igen jő. 
Használják zsindelykészítésre és kerítésekre is.

c) A jegenyefenyő (Abies pectinata) legmagasabbra és legvas
tagabbra nő; fája finom és hosszúrostos s egyenes, mint a lúcz, 
e mellett eléggé szívós és rugalmas: évgyűrűi nem szembetűnők. 
Tartóssága nagyobb, mint a lúczé, de szintén leginkább csak szára
zon használható. A lúczfenvönél is világosabb fehér színe és ágtiszta 
külseje miatt asztalosmunkákra való igen jó deszkaanyag, de az 
asztalosok kevésbbé szeretik, mint a lúczot, mert nehezebb s nem 
oly könnyen gyalulható.

d) A vörös fenyő (Larix europaea) rendszerint alacsonyabb és 
vékonyabb, de legszilárdabb és legtartósabb. Vízépítésre ez a legki
tűnőbb tűlevelű fa s czölöpökre, jármokra, rácsokra és általában oly 
szerkezet részekre, melyek váltakozva szárazon és nedvesen feküsznek. 
továbbá zsindelykészítésre valamennyi tűlevelű között legalkalma
sabb. Ingyenessége megközelíti a lúczot és a jegenyét, törzse vaskos és 
hengeres; fája vöröses vagy világossárga, nem szembetűnő évgyűrűk
kel, azonkívül könnyű, de kemény, könnyen hasad, de nehezen farag
ható; tisztasága és egyneműsége miatt a bútorasztalosok is szívesen 
használják.

A lombos fák közül épületi fának használtaik:
a) A tölgyfa (Quercus), mely fáink között a legerősebb, leg

szívósabb és legtartósabb, de kevésbbé rugalmas, mint a fenyőfák, 
minélfogva szabadon lebegő gerendákra nem oly alkalmas. Növése, 
kevés kivétellel, görbe, törzse nem szálas, rostjai rövidebbek és gör
bék, minélfogva hosszú és egyenes gerendák csak ritkán faraghatok 
belőle. Szárazon és vízben, de váltakozva száraz és nedves helyen 
is igen tartós, szárazon azonban csak több évi hevertetés és száradás 
után használható, mert különben repedezik és vetemedik. Különösen 
vízépítkezéseknél és ott használjuk, hol a szerkezettől nagy tartós
ságot és visszaható szilárdságot követelünk, pl. czölöpökre, oszlo
pokra, ászkokra, vasúti talpfákra, lépcsőfokokra, padozatokra, parkett
deszkákra stb. , <

Fajai a kocsdnos és a kocsántalan tölgy (Q. pedunculata és 
sessiliílora), a magyar tölgy (Q. conferta) stb. A kocsános tölgy 
egyenesebb rostú, szilárdabb, tartósabb, könnyebben hasítható, meg
dolgozható és kevésbbé vetemedik, de egyúttal kevésbbé rugalmas
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is, mint a kocsánfalan, minélfogva oly szerkeztekre. melyek rázkó
dásoknak és lökéseknek vannak alávetve, pl. hídtartókra, kevésbbé 
alkalmas. Λ tölgyfajok közül a cser (Q. cerris) épületi fának nem 
alkalmas. Tartósság tekintetében alig állja ki a versenyt a bükkfá
val s legföljebb száraz, födött helyen használható.

b) A bükkfa (Fagus silvatica) mint épületi fa csekély értékkel 
bir s leginkább padozatok, híd padlók, faburkolat és fazsindely készí
tésére. újabban impregnálva vasúti talpfákra és teljesen friss, zöld 
állapotában oly czölöpökro használják, melyek folytonosan víz alatt 
vannak.

c) Az égerfa (Alnus glutinosa) víz alatt használva igen tartós, 
kemény és rugalmas, szárazon azonban nem használható. Használják 
vízvezető csövekre, istállók padozatára és czölöpökro.

d) A szilfa (Ulmus) folytonosan víz alatt tartva, szintén rend
kívül tartós, rugalmassága miatt azonban szárazon, gépek alapozá
sánál is használják.

A többi, itt nem említett lombos fák kevéssé mennek épületi 
fa-számba, nyírfából azonban eléggé tartós szarufákat készítenek.

2 . Az épületi fa  m egvá lasztása , vágatása  és  k ezelése.
Ha az épületi fát töröli az erdőben kell megválasztanunk, 

akkor azt a fát tekinthetjük épnek és építésre alkalmasnak, mely
nek lombja élénkzöld, friss és buja. koronája magas és sűrű, növése 
egyenes, nyúlánk, hengeres és vaskos, kérge egészséges és tiszta, 
ágai magasan kezdődnek és lehéjazotl részén (a déli oldalon) farúd
dal megütve, csengő hangot ad. Ha pedig kétségben vagyunk aziránt, 
hogy a fának bele egészséges-e. akkor beléig megfúrjuk és a fúrófor
gácsot. megvizsgálva, a kifúrt lyukat, ha a fa ál Hin i marad, újból 
beékeljük.

A görbén nőtt. alulról kezdve ágakkal benőtt, göcsös és olyan 
fa, melynek kérge mohos, foltos, ránczos, keresztben repedezett és 
könnyen leválik, hangja tompa, koronája gyér, beteges vagy elhalt, 
lombja sárgászöld stb., épületi fának nem alkalmas.

Egyenlő külső mellett jobb, szilárdabb és rugalmasabb épületi 
fát ad és azért elsőséget érdemel az a fa, mely nem nedves vagy 
posványos, agyagos talajon, de vizet átbocsátó és televénynvel vagy 
agyaggal vegyes homokos kavicsban nőtt; az ugyanazon hegy éjszaki 
oldalán nőtt fa továbbá keményebb, tömörebb és· nehezebb annál, 
mely a déli oldalon nőtt,

Ha pedig az épületi fát döntése után az erdőben vagy a lerakó 
helyen kell megválasztanunk, akkor kérgének megvizsgálása mellett
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csengő hangra, sűrű és egyforma évgyűrűkre, kemény, töörm szín- 
fára. ép, nem repedezett és ágtiszta külsőre és kemény, fényes s 
tiszta vágáslapra leszünk tekintettel, melyek a szilárd és tartós fát 
jellemzik. Színes fánál a sötétebb szín a szilárdság és tartósság jele.

A fa végre csak akkor alkalpias épületi fának és csak akkor 
vágandó, ha éreti, meri ekkor legtöbb benne a színfa s ekkor éri el 
legnagyobb tartósságát és szilárdságát. A kellőnél fiatalabb fa arány
lag sok szijácsfát tartalmaz, mely gyenge és kevésbbé tartós, a túl
érett fa pedig bélkorhadl és törékeny. Tapasztalat szerint a fenyő
fák érettségi kora. a talaj és éghajlat szerint. 80— 120 év. a tölgyfáé 
átlagosan 100 év.

A fa vágatául ideje, habár erre nézve a vélemények eltérők, 
a télnek az a része, midőn a nedvkeringés szünetel; ez. köztapasz
talás szerint, deczember hő közepétől január hó közepéig s legföljebb 
végéig terjed. Kz különösen a lomb- és elsősorban oly fára érvé
nyes. mely vágatás után hónapokon át fekszik az erdőn. Az ezen 
időn túl vágott fa nedve elősegíti a fa korhadását és késlelteti a 
kiszáradást. A lapályon, elő- és középhegységben, hol a telek mér
sékeltek. a fát rendszerint télen döntik, a magashegységben ellenben, 
hol igen sok a hó, valamint meleg éghajlat alatt, többnyire nyáron, 
mert ez a legszárazabb évszak. A fenyőfát tavaszszal és nyár elején 
vágják, különösen azért, mert ekkor könnyen megbántható. A nyáron 
vágott fa azonban gyorsabban és jobban szárad ki, mint a téli. mert 
a levegő melegebb és viszonlangos nedvesség! foka csekélyebb.*

A fának kezelése a döntés után szintén nagy befolyással 
van tartósságára. Ledöntése után a fát azonnal kell letisztítani és 
lehéjazni, mert a kéreg elősegíti a szúrágást. A nyáron vágott fát 
továbbá nem szabad sokáig az erdőn hagyni, mert nedvének átala
kulása folytán könnyen megrökönyödik s áldozatul esik a korhadás
nak és a rovaroknak.*

B. Az épü letfa  a szá sa  és kiszárítása.
A frissen vágott fát nem szabad szerkezetekbe kötni, mert 

tartós és szilárd faszerkezetet csak akkor kapunk, ha száraz fát 
használunk. A frissen vágott fa ugyanis, neme, kora és vágatási 
ideje szerint, különböző mennyiségű nedvet tartalmaz, mely a fenyőfa
féléknél Βδ—45, a tölgyfánál 30—35%-ra. tehető; ez a nedvesség- 
tartalom okozza a fa különböző betegségeit. Teljesen száraz fa azon
ban nem képzelhető, de nem is jó, mert elveszíti rugalmasságát,

* Szécsi %s. Erdőhasználaltan. Budapest 1884. GO Gt. I.
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gyenge és nehezen faragható. Az u. n. légszáraz vagyis olyan fa, 
mely egy évig szárazon hevert, még mindig lő—25% vizel tartal
maz, mely csak mesterséges szárítással csökkenthete 10%-ra.

A nedvességtartalommal változik a fa tömörsége1 és súlya is. Egy köbméter 
tömör fa súlya ugyanis átlagosan

frissen vágott állapotban száraz állapotban

erdei fenyőnél 900 600 kgr
lúczfenyőnél 900 540 »
jegenyefenyőnél 8(10 600 »
vörös fenyőnél 830 550 »
tölgyfánál 1000 780 »
bükkfánál 980 650 »

A fenyőfafélék tehát légszáraz állapotukban 20 -50°/ -kai, a tölgyfa és bükk
fa pedig átlagosan 2o°;0-kal könnyebbek, mint frissen vágott állapotukban.

A fa a kiszáradáskor teremében is megfogy, össseassik, a száraz fa ellenben, 
ha nedvességet vesz fel, megdagad vagyis teremében nagyobbodik. Ez a fogyás 
vagyis a fának hosszában és keresztben való összehúzódása szintén különböző s 
Laves és Nördlinger szerint átlagosan

1 4

f- —*cl z
73 ‘«tS

l g
ü

F a n e m -C c
<7.1 -Q

P
való fogyás /„-ban

Erdei fenyőnél . . . . o-oo 3-80 5-30
Lúcz » . . . . 0-08· :;-20 5-10
Jegenye » . . . . (112 2-50 5-30
Vörös » . . . . 0-12 2 · 10 fr K)
Tölgyfánál................... 0-18 2-90 6-60
B ükkfánál................... 0-20 í 50 8·60
É gerfánál................... 037 3-70 5-0

Míg tehát a hosszirányban való összeaszás, csekélysége miatt, figyelmen 
kívül hagyható, a rostokra keresztben oly jelentékeny, hogy azzal a fakötéseknél 
számolnunk kell, ha szilárdságukat a meglazulás által veszélyeztetni nem akarjuk.

Az épületi fa aszása és különösen az egyenetlen aszás követ
kezménye az, hogy a fa megrepedezik, eltorzul, megvetemedik és 
kötései meglazulnak.

A megrepedést az okozza, hogy a fa felületén gyorsabban és - a szijácsfa 
és a külső évgyűrűk nagyobb víztartalma miatt -  erősebben szárad, mint belső 
részében, mely nedvességét tovább tartja. A külső évgyűrűk ennélfogva erősebben 
asznak össze, mint a belsők s mivel összhúzódásukat a belső, nedvesebb fa aka
dályozza, oly feszültség keletkezik bennök, mely a fa szilárdságát is meghaladja, 
úgy, hogy a fa megreped. A repedések rendszerint a bélsugarak irányában kelet
keznek, hol a fa legkönnyebben hasad s négyszögletes gerendáknál az oldalak 
közepe táján fordulnak elő, hol az ellenállás kisebb (29. ábra), gömbölyű fánál 
szerteszét a kerületen (30. ábra); hasított fánál ellenben ritkán találhatók, mert
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29. ábra. 30. ábra. 31. ábra. 32. ábra.

33. ábra

ennek évgyűrűi inkább (így irányban húzódnak össze (31—33. ábra).
A fának megrepedezését megakadályozhatjuk, ha egyenletes kiszá
radását elősegítjük. A megfaragott gerendákat e czélbói száraz fafor
gácscsal szokták betakarni és időnkint megfordítani.

A keresztben való fogyás következése továbbá az, hogy a sza
bályos oldalakkal és éles élekkel bíró szelvények eltorzulnak azaz 
a négyszögletes deszka vagy gerenda oldalai behorpadnak (29. ábra) 
s keresztszelvénye szabálytalánná válik (29. és 31. ábra), mert a béltől távolabb 
fekvő évgyűrűk jobban húzódnak össze, mint a közelebb levők.

A mef/vetemedés szintén az egyenetlen aszás következése s leginkább lapos 
és vékony gerendáknál vagy deszkáknál fordul elő, melyek a béltől távolabb fekvő 
évgyűrűk erősebb összehúzódása következtében mindig a béltől távolabb levő ol
dalon görbülnek meg (34—35. ábrák). Megvetemedés azonban akkor is beállhat, 
midőn a deszka felső oldala 
a levegő és a napsugarak be
hatása folytán összeaszik, alsó 
oldala ellenben nedvesen fe- ^ ra .
küdvén, megdagad. A szárazabb oldal ekkor homorúvá, a nedvesebb ellenben 
domborúvá lesz.

A fakötések meylazulása a szerkezetek szilárdsága érdekében meg nem 
engedhető és ennélfogva csak kellően kiszárított fát szabad szerkezetekbe kötni.

Az épületi fát tehát, hogy az elősorolt, bajoktól mentve legyen 
felhasználása előtt ki kell szárítani, mi természetes vagy mesterséges 
módon történhetik.

Természeted szárítás az, ha a fái, lehéjazva száraz és födött 
helyen rakásokban úgy hevertetjük, hogy a napsugarak közvetetten 
behatása ellen, melyek megrepedezését okozzák, védve legyen, a leve
gővel ellenben szabadon érintkezzék. E czélbói legjobb a fát nyitott 
fészerekben, ifidéi alatt elhelyezni. Az előreláthatólag sokáig szárí
tandó fát e mellett, hogy a talaj nedvességétől megóvjuk, ászokfákra 
fektetjük, mert különben, kivált a lúczfenyő, könnyen megredvesedik. 
Az egyes szálfa- vagy gerendasorok közé továbbá vékony dorongfát 
teszünk, hogy a levegő átjárását megkönnyítsük és a fák meggörbü- 
lését megakadályozzuk. Ez a szárítás igen lassú és közönséges ács
munkához való fánál is legalább egy, de lehetőleg két évig kell, 
hogy tartson. A szárítást gyorsíthatjuk azonban, ha vagy úsztatott 
fát veszünk vagy pedig a frissen vágott fát legalább két hétig folyó 
vagy álló vízben áztatjuk, hogy nedvét, mely ekkor' még oldható,

3Sobó: Erdészeti építéstan.



részben kilúgozzuk. Az ilyen áztatás, ha hosszabb ideig tart, a fa 
tartósságát is fokozza, de lassú és költséges.

A mesterséges szárítás vagy aszalás inkább csak nagyobb 
műhelyekben dívik. K czélból a fát zárt üregekben vagy szárító 
kamarákban meleg levegő, illetve forró füst áramlatának teszik ki, 
melynek hőmérséke azonban lombos fáknál, ha törzsalakban szárít
juk, f)Ü, ha pedig megfaragott állapotban, 10üC, fokot, tűlevelűeknél 
pedig (jő, illetve 200 0 fokot, meg nem halad, mert különben a fa 
megrepedezik (Napier és Frérot rendszere). K helyett lehet azonban 
a fát egy vaskazánban, melyből a levegőt kiszivattyúzzuk, 50 H(.) ('.
fokra melegíteni vagy egy kazánban 100—120(1 fokra túlhevített 
gőzzel a vizet a fától elvonni (párolás rendszere): ez azonban nem
csak drága és körülményes, de tökéletlen és csekély hatású is. Közön
séges ácsmunkának való fánál a fönnebbi módok helyett egyszerű
sége és gyorsasága miatt inkább ajánlható az u. n. pirítás, melynél 
a fát élénk tűz lángja fölött folytonosan, de lassan forgatják. A fa 
nedve a pirítás közben részben elpárolog, részben pedig a száraz 
lepárlás folytán korhadást gátló (antiszeptikus) termények, neveze
tesen a füstben levő kreozot, keletkeznek, melyek a fát gyengén 
áthatják és tartósságát fokozzák.

A szárító kamarákban való aszalás lágy fánál 3 -1-, kemény fánál 8—10 
napig tart, mi mellett a fa 35—iO°/0-nyi súly veszteséget szenved, a nélkül, hogy 
megrepedeznék vagy rugalmasságát elvesztené. K mellett tölgy-, bükkfánál stb. 
aszalás közben faeczet képződik, mely a first kreozot-tartalmával egyesülve, a fát 
a legtermészetesebb módon korhadást gátló anyaggal impregnálja.

Olyan épületi fát azonban, mely vízépítésre való, a kiszára
dástól meg kell óvni, mert vízbe jutva, megdagad és a kötés szét
megy. Ez okból a fát döntése után azonnal kell felhasználni vagy 
pedig addig, míg felhasználása bekövetkezik, lehámozatlanul víz alatt 
tartani.

4. A fa  ta r tó ssá g a  é s  betegségei.
A fa tartósságára annak korán, növéshelyén, vágalása idején 

és a döntés után való kezelésén kívül, mely utóbbihoz a kiszárítás 
is tartozik, befolyással van főképpen a fának felhasználási módja. 
A tapasztalat ugyanis azl mutatja, hogy az épületi fa sokkal rövi- 
debb ideig tart, ha váltakozva majd szárazon, majd nedvesen fek
szik, mint akkor, ha folytonosan szárazon vagy folytonosan vízben 
van. Oly fa, mely mindig vízben van, mondhatni, határtalan ideig 
tart, míg ellenben a nedves földben levő fa hamar tönkremegy, 
mert folytonosan levegővel érintkezik.

Váltakozva szárazon és nedvesen fekvő tölgyfa 30 — 40 évig, az erdei fenyő 
10—15 évig, míg ellenben fődéi alatt, szárazon és jól szellőztetett helyen tartva,



35

a tölgyfa 800 övig. a lúezfenyő 100—120, az erdői fenyő 60—GO ívig, kedvező 
viszonyok között tovább is eltart.

Λ földben levő fa tartóssága a talaj alkatától függ és tömör, 
kötött, pl. agyagos talajban nagyobb, mint televényföldben vagy 
homokban, hol a felszíni víz is hozzáfér.

Nagyobb hőmérsék és zárt levegő szintén csökkenti a fa tar
tósságát, Valamint az oltott mész is, minélfogva befalazott gerenda- 
végeket lehetőleg meg kell óvni a fallal való érintkezéstől. E őzéi
ből a gerendavégek alá vánkosdeszkákat vagy sárgerendát teszünk, 
a végeket befogadó falfülkét pedig jól kiégetett téglával vagy fedő
cseréppel szárazon kibélleljük.

Legnagyobb befolyással van azonban a fa tartósságára annak 
nedvlartalma, mert a fa különböző betegségeit okozza. Ilyen beteg
ségek a fának megrepedezésén és megvetemedésén kívül, melyekről 
már fönnebb volt szó, a korhadás és rothadás, a szú és a rovarrágás 
s a házi gomba..

a) A korhadán nem egyéb, mint a fa khémiai felbomlása. 
A fának természetes nedve ugyanis vízzel érintkezve, erjedésnek 
indul, felbomlik és megtámadja a fa rostjait is. Ha tehát a fa nem 
volt jói kiszárítva vagy kiszáradása után nedves levegőn van, mely
nek vizét magába szívhatja, akkor nedvtartalma bomlásnak indul és 
meglazítja a farostok összefüggését. Ehhez a bomláshoz tehát víz és 
levegő jelenléte, azonkívül azonban bizonyos közepes hőmérsék is 
szükséges, mely 0 és löt) (1 fok között változhatik.

A .korhadásnak (eltekintve az ú. n. humifikdló korhadaktól, 
melynél a fa televényföldhöz hasonló tömeggé változik át) rend
szerint két nemét különböztetjük meg, nevezetesen a nedves és a 
száras korhadást. A zárt és minden nedvességet nélkülöző levegőben 
levő fa elkorhad, mi gombaképződéssel jár, melynek folytán a fa 
finom, világossárga vagy fehér porrá bomlik. Ez a száraz korhadás. 
Olyan fa ellenben, mely folytonosan nedvesén vagy felváltva szárazon 
és nedvesen fekszik, különösen, ha még meleg és zárt levegőben is 
van, clrothad, minek folytán a farostok, mint vörösesbarna nedves 
tömeg, széthullanak. Ez a nedves korhadás, melyet rothadásnak is 
neveznek.

Λ vízben vagy nedves földben levő fa, pl. a földbe ültetett oszlop stb. tehát 
nedves korhadás vagy rothadás által, a korán bemázolt padozat, a bevakolt fa
váz stb. pedig száraz korhadás által megy tönkre.

Álló fákon megkülönböztetjük azonkívül a vörös és a fehér korhaclcíst 
(redvet). Az előbbit élősködő gombák okozzák s ezeknek romboló hatása alatt a 
természetes szinti fa előbb vörösessárga, azután barnavöíös, majd foketésbarna 
színűvé lesz és végre, rrfjtit barna, dobos, tőzogszagú tömeg, szétfolyik. Leginkább 
a tölgyfán és a lúczfenyőn fórtlúl elő. A fehér korhadást szintén gombák okozzák, 

* ' 3*
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csakhogy színe fehéres. Leginkább lombos fákon fordul elő, tűlevelű fákon ellen
ben igen ritkán. Következménye szintén a fa teljes széthullása,*

b) A szú- és rovarrágás (hernyórágás) nemcsak élőfákon, de 
beépített szerkezeteken is előfordul és nagyon Csökkenti az utóbbiak 
tartósságát. A betegség abban áll, hogy bizonyos rovarok, pl.'aszú
félék (bostrichus), a furdancsok (anobium),' a ptilinus-fajok stb.. 
melyek a fa nedvéből élnek, á nedv után menve, a szijácsfát meg
fúrják s finom lisztté őrlik. Ac rovarok ‘petéi, illetve álczái már a 
döntés előtt is lehetnek <a fában,·1 legtöbbször azonban — különösen 
a szúfélék — a ledöntött fát'támadják inpg, ha azt lehámozatlanul 
sokáig he vertetjük. De szárazon, födél alatt levő faszerkezetek sin
csenek rágásuktól megóva, különösen akkor, mikor a fa.korhadni 
kezd vagy pedig frissen vágott állapotában építtetett be.

A szú- és rovarrágás különösen lombos fákon jelentkezik, leg
inkább a bükkfán, de tűlevelű fák szijácsában is található. A szúette 
fát a megfúrt és sárgásfehér liszttel megtelt lyukakról lehet felismerni 
Az ilyen;fáit a felhasználás előtt meg kell faragni,hogy a szijácsfában 
levő rovarok, illetve álcdáik eltávolíttassanak s ha ez sem elégséges, 
az álczákat á fának forró kilúgozása, meleg levegőben való szárí
tása stb. által megölni, mely eljárással 'a fa nedvét, is eltávolítjuk. 
A különbén ép\ fát a i beépítés után következő szuvasodás ellen 
impregnálással vagy i kátránynyal Való bemázolással védhet,jük meg.

c)  -A házi gomba (merülnis lacrimans) beépített faszerkezete
ken fordúl elő és a hot fellépett, nemcsak az összes faszerkezeteket, 
de a falakat is tönkreteszi. Életfeltételei:1 á nedvesség^ a zárt levegő 
és a világosság hiánya. Leginkább oly tűlevelű fákon fordúl elő, 
melyek vagy nedvesen építtettek« be, vagy nedvkeringéskor vágattak, 
száraz fán ellenben csak akkor, ha nedvességnek vari kitéve s oly 
helyen beépítve, melyet a levegő át nem jár s hova a napfény be 
nem hat. Leggyakrabban fordúl elő a házak földszinti padozata alatt, 
különösen akkor, ha az épület nyirkos helyen áll és a nedvesség a 
padozatig felhatolhat. Az utóbbi akkor következik be, ha a padozat alatt 
a feltöltés televénvföldből vagya oly törmelékből készült, mely szerves 
anyagokkal, illetve korhadt farészekkel van telítve vagy ha az alapfalak, 
melyek nedves talajon állanak, vízszívó kőből, pl. agyagos vagy csillám- 
tartalmú homokkőből, agyagtartalmú mészkőből, mészhabarcsba rakva, 
épültek és a talaj nedvességét' a padozatra is átviszik. Élőfordúl to
vábbá (a házi gomba oly favázas falakon, riáelyek kívülről is korán 
b,evakoltáttak vagy mejyeknek^üszöbge.riepdája.nyirkps alapon fekszik,, 
és oly,.deszkaborítások vagy faburkolatok .alatt, melyek a fallal köz-

r >‘4 I ■'* '■ ·. i ’ X  $ : . .$ * · .; ·  i  .· i t  ; . '; i  1 ,'· , < t  . 1
• ; v *, Ssecgi Zz. Erdőhasználattan, „Budapest. 1884. 85. 1. .
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vétlenül érintkeznek, valamint oly fati i dak on, melyek tartó gérendái 
úgy vannak deszkával borítva, hogy levegő és világosság nem férhet 
hozzájok, végre olajfestékkel bemázolt padozaton, ha nyirkos talajon 
fekszik vagy pedig a bemázoláskor még.nem volt kellően száraz.

A házi gomba legelőbb az éretlenebb szijácsfát támadja meg, 
de azután a szinfát, sőt még a tölgyfát sem kíméli, melyen külön
ben ritkán található.

A házi gomba eleinte kis fehér pontok alakjában jelentkezik, melyek lassaii- 
kint ezüstszínű, pókhálószerű, nyálkás pelyhekké és foltokká egyesülnek, később 
pedig hamuszürke és selymes fényű leveles fonadékká változnak át és a fa felü
letét folytonosan nedvesen tartják. Ezek a levelek azután néha rohamosan terjed
nek, finom, szabad szemmel alig látható szálaikat néha több méternyire eresztik 
ki, melyek, élelmüket keresve, a fa sejtjeibe) edényeibe és bélsugaraiba, de a fal 
legfinomabb hézagaiba is behatolnak, mindenütt csakhamar felemésztve a fa szer
ves részeit. Szürkésfehér szövezetök behálózza a köveket, a fémeket, a habarcsot 
stb. s gyorsan vándorol az épület egyik részéből a másikra, a földszintről az 
emeletre stb. Fejlődése különben alkalmazkodik a helyi viszonyokhoz. Ha megfe
lelő tér hiányában nem fejlődhetik, akkor 20—25 mm széles szalagokat vagy 
10—15 mm vastag szálakat bocsát ki, melyek a legfinomabb hézagokba, sőt 
még az elmálló kővekbe és téglákba is behatolnak; nedves, sötét helyen a leve
les fonadék vékony bőrszerű állományúvá lesz, mely, ha táplálékát felemésztette, 
papirvastagságra szárad össze. Ila ellenben oly helyen, hol még tápláléka van, 
a faszerkezet hézagain keresztül a szabad levegőre és a napvilágra bocsáthatja 
szálait, hol fejlődésre elég helye van, akkor húkos állománynyá sűrűsödik össze 
és szívós, ránezos lepényvánkos vagy hosszúkás tárcsa alakját veszi fel, mely 
különféle színeket mutat, gyorsan nő és lassankint parafaszerű tömeggé változik 
át, melynek felületén, töltsérszerű mélyedésekben ragadós és átlátszó folyadék van, 
átható gombaszaggal. Ez a folyadék, ha a házi gomba összes táplálékát felemész
tette, vörösesbarna port tartalmazó szemcsékké változik, melyek, ha megértek, 
szétpattannak és a spórákat nagy erővel és meszire szórják szét. Érettsége fokán 
továbbá a gomba a levegőből vizet szí magába, melyet a fától elvont nedvesség
gel együtt előbb átlátszó, később tejszinű nedv alakjában bocsát ki magából, mely 
a különben száraz fát is megnedvesíti és a gomba terjedését előmozdítja.

Ilyen módon a gomba aránylag rövid idő alatt a faszerkezeteket teljesen 
tönkre teszi, a falakat átlyukasztja és meglazítja s e mellett az egészségnek is 
ártalmas, mert a tenyésztéséhez szükséges és rosszszagú' nedvesség mellett szén
savat is bocsát ki magából, azonkívül pedig a szétlövelt és a levegőben szállongó 
spórák belélegzése sem kerülhető el.

A gomba, ha táplálékát fölemésztette, elpusztul, feketésbarna színű és töré
keny lesz, az általa elpusztított fa pedig parafaszerű, hosszában és keresztben 
repedezett, sötétbarna, száraz és olyan alkotást mutat, mintha meg lenne szene- 
sítve, s könnyen széthull.

A gomba első nyomait rendszerint a földszinti padozat szélein, a szegőléczek 
körül, s azonkívül az ajtók béllésein és más falburkolatokon kell keresni. Ha még 
nem terjedt el nagyon és a faszerkezet nincsen bemázolva, egyes szétszórt fekete 
kis pontokon, mázolt fánál ellenben hólyag módjára elálló és a többinél valami
vel halványabb festékrészecskéken ismerhető fel, valamint azon is, hogy az általa 
megtámadott fa,- kulcscsal mégkopogtatva, tompa hangot ad. Ha a gomba már
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elterjedt, akkor könnyebben ismerhető fel, mert a padozat szegei nem tartanak, 
a deszkák, ha rajok lépünk, áthajlanak, sőt keresztül is szakadnak, mert igen tö
rékenyek. A kevésbbé szellőztetett helyiség, melyben a gomba előfordul, sajátsá
gos, kellemetlen, rothadó, kissé csípős szagú és dohos levegővel van telítve, s a 
benne lakók gyakran panaszkodnak tartós tejfájásról, szem- és arczkatarusban 
szenvednek, bágyadtak, rosszúl emésztenek stb.

Gomba ellen már az építés idején hathatósan védekezhetünk, 
ha életfeltételeit megsemmisítjük, azaz ép. egészséges, érett, lehető
leg télen vágott és kellően száraz színfát használunk és azl a ned
vességtől megóvjuk. Ha pedig nyári vágásból eredő fát kell felhasz
nálnunk, akkor annak nedvét kilúgzással vagy impregnálással kell 
megsemmisítenünk és arról gondoskodnunk, hogy nedvességgel 
és oly rothadó testekkel ne jöhessen érintkezésbe, melyek a gombá
nak táplálékot nyújthatnának. Ezért arra törekszünk, hogy az épület
telek száraz legyen: e mellett pedig a padozat alá száraz és tiszta, 
gombamentes faltörmeléket, tiszta, földes és szerves részektől men
tes kavicsot, vagy — a mi a legjobb — salakot, kőszénhamut, 
szárazon oltott meszet stb. töltünk, az épületek alá pinczét építünk, 
az alapzatfalak és a földszinti falak közé elszigetelő réteget teszünk, 
hogy a talajnedvesség a padozathoz ne juthasson. Az elszigetelő réteg 
lehet jó czémenthabarcsba rakott egy-két téglasor vagy a mi a 
leggyakoribb — kátránylemez vagy aszfalt vagy — a mi a legjobb 
— ólommaggal bíró aszfaltlemez. Vánkosfák gyanánt a padozat alá 
nem szabad széldeszkákat vagy fiatal, sok szijácsfát tartalmazó fát 
venni, mely a gombának legtöbb táplálékot nyújt, de megfaragás 
által nyert tiszta színfát, melyet tömörebb és érettebb oldalával 
fordítunk felfelé, mert a gombaképződés alulról fölfelé halad. A vánkos
fákat és a padozatdeszkákat továbbá nem 'teszsziik szorosan a fal 
mellé, de 2—3 cm-es hézagot hagyunk közöttük, melyei szegő- 
léczekkel födünk el. A vánkosfákat szükség esetén impregnáljuk vagy 
legalább alul forró kőszénkátránynyal, lenmagolajjal, vasvitrióllal 
vagy 3—4 rész vízben felhígított füstölgő kénsavval (óvatosan, nehogy 
kezünkét megégessük vele) vagy végre karbolineummal bekenjük. 
A padozat alatt azonkívül, a hol szükségesnek mutatkozik, a vánkos
fák hosszában légvezető csatornákat készítünk s azokat egyrészt a 
külső levegővel, másrészt a kéményekkel kötjük össze, hogy a pado
zat alatt ne legyen zárt levegő, mely a gombaképződést előmozdítja. 
A padozat rakásánál végre ügyelni kell arra, hogy a törmelékfeltöltés 
és a padozat között szerves anyagok, pl. megszenesedett farészek, gyalu- 
forgács stb. ne maradjanak, mert ezek a gombának táplálékot nyújtanak.

A menyezet- és más gerendák végeit úgy kell befalazni, hogy 
levegő férhessen hozzájok, a falakat és a menyezetekot pedig csak
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akkor szabad bevakolni s az ablak- és ajtóbélléseket csak akkor 
elhelyezni, midőn a falak és a bennük elhelyezett faszerkezetek kel
lően kiszáradtak. Favázas falakat kívülről soha sem kellene bevakolni.

Ha pedig valamely épületben a gomba már fellépett, akkor 
igyekeznünk kell azt kiirtani, mielőtt az összes faszerkezeteket tönkre
tette. K őzéiből, mihelyt a. gomba kiterjedéséről tudomásunk van, a 
megtámadott faszerkezeteket, még azokat is, melyeknek belseje még 
egészséges, a leggondosabban kell eltávolítani, a vele érintkezésben 
levő törmelékfeltöltést teljesen kiásni, az alapfalazatot a földtől és 
homoktól, a falakat pedig ü'ö— 1Ό m magasságban a padozat fölött 
a vakolattól is megtisztítani, a fahézagokból a habarcsot, a mennyire 
csak lehetséges, kivakarni, a porhanvóssá lett téglákat kiszedni és 
jól kiégetett téglával helyettesíteni, a választófalak alapzatait, vala
mint a vánkosfák alatt esetleg levő alapfalakat legalább a törmelék- 
feltöltés magasságában szétszedni és ezément habarcsba rakva, új 
téglából helyreállítani. Kzután a falakat és azok hézagait vas- vagy 
rézvitriololdallal vagy kreozottal telített faeczettel vagy pedig hígított, 
kénsavval kell többször és jól lemosni és megitatni, végre pedig 
czémenthabarcscsal újból bevakolni és a bevakolás előtt — ha szük
séges aszfalttal bevonni. Λ megtámadott faszerkezetek közelében 
levő fát. még ha egészségesnek vagy csak alig megtámadottnak látszik 
is, sűrű klórczinkkel’ vagy 100 súlyrész forró mészvízzel kevert 
kényeső-szublimáttal vagy a kristályosodás beálltáig főzött, és forró 
konyhasóoldattal vagy faeezetsavas vassal, vas- vagy rézvitriollal, 
kreozottal stb. jól bemázoljuk.

Ha a meglevő gombát és annak csíráit ily módon kiirtottuk, 
akkor a. padozat alá friss, száraz homokot vagy kavicsot, tiszta tör
meléket, kőszén- vagy fahamut vagy salakot töltünk s e mellett, ha 
a talajnedvesség áthatolásától még így is tarthatunk, a vánkosfákat 
helyen kint aláfalazzuk, a padozat alatt légjáró csatornákat létesítünk, 
a vánkosfák, valamint a padozat alsó lapját pedig vitriololdattal 
kenjük be vagy — a mi legjobb — a padozatot bétonrétegre fektet
jük. K helyett a, vánkosfák alá kátránylemezt vagy aszfaltréteget is 
szokás fektetni. Végre pedig arról kell gondoskodnunk, hogy a gom
bával fért őzt etett helyiségeket jól fűtsük és szellőztessük azaz levegő
jüket szárazon tartsuk.

5. Az épületi fa  tartósab b á  tétele .
Az épületi fa tartósságát legegyszerűbb módon biztosíthatjuk, 

ha ép, egészséges, érett és télen vágott színfát használunk, azt jól 
kiszárítjuk és arról is gondoskodunk, hogy a faszerkezetekhez a levegő
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szabadon hozzáférhessen. Ha pedig a fa kiszárítása és a külső ned
vességtől való megóvása bármely oknál fogva nem lehetséges vagy 
— a fa felhasználása módját tekintve — nem vezet czélhoz, akkor 
a fa nedvességét mesterséges úton, akár kilúgzás. akár korhadást- 
gátló. (antiszeptikus) anyagokkal való impregnálás által kell eltávolí
tani vagy a fát a külső nedvességtől ilyen anyagokkal való bemázo- 
lás által megóvni.

a) A bemásold e közönséges ács- és asztalos-szerkezeteknél, pl.
ajtóknál, ablakoknál, kerítéseknél, födélhéjaknál stb. fordul elő és 
arra való, hogy a fa a kívülről jövő nedvesség ellen megóvassék. 
A bemázolás jól fedő és tapadó olajfestékkel, lenolajfirniszszel vagy 
forró kőszénkátránynval történik, de csak akkor tartós, ha a fa 
bemázolás előtt «kellően ki volt. szárítva és további összeaszása ki 
van zárva, mi közönséges szárításnál csak 4 5 évvel a fa döntése
után várható.

A bemázolás csak a fa külsejét védi. belsejét ellenben nem, 
sőt, ha a fa nem volt jól kiszárítva, korhadását még előmozdítja, 
mert a víz elpárolgását megakadályozza.

Parketteknek, falburkolatoknak stb. való fát faggyúval, viaszszal, parafirí
nál. lenolajjal és gyantaoldatokkal is szokás meghatni, mely czélból a nevezett 
folyadékokat mintegy 200 C fokra felinelegitik és a fát beléjök mártják.

Befalazandó gerenda végeket, vánkosfákat, külső deszkaborításo
kat., kerítésoszlopokat stb. újabb időben karbólineummal mázolnak 
be, melyet a fa sejtjei mohón beszívnak. A bemázolást legjobb a fa 
összekötése előtt végrehajtani, hogy a födött részeket, csapokat és 
bütüvégeket is meghassuk. Egyszeri bemázolás elégséges, e mellett 
azonban annyi karbolineuinot kell felhasználni, a mennyit a fa be
szívni képes. A bekenés száraz fánál és meleg időjáráskor hidegen, 
máskülönben forrón végzendő. A megitatott fa szép diófabarna 
szint kap.

b) A megtssenesíléx leginkább csak kerítésoszlopok, távíró- 
oszlopok, kerékvetők, korlátoszlopok stb. földbenyúló részén alkal- 
maztatik s abban áll, hogy a. fát felületén megszenesítjük.

Λ faszén ugyanis cl nőm korhad és a felszíni szénkéreg ennélfogva az 
oszlop belsejének korhadását is késlelteti, mert a fanedv erjedését előidéző 
csiráknak a fába való behatolását nagy részben megakadályozza. - E mellett 
azonban a felszíni szénkéreg alatt levő fa a száraz lepárlás termékeivel, melyek 
a pörköléskor elillant vagy átváltozott fanedv helyét a fa belsejében elfoglalják és 
rothadásellenes hatásúak (kreozot), természetes módon impregnáltatik is.

Mindazonáltal a megszenesítés a fa belsejének korhadását telje
sen meg nem akasztja, mert a szén nagy vízszívó képességénél fogva 
folytonosan nedvességet tartalmaz, mely a fa belsejét Is megtámadja.
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A megszenesités úgy történik, hogy a fák végét élénk tűzbe teszszük és 
folytonosan forgatjuk, közbe-közbe azonban kiveszszük, nehogy a fa bel
seje is izzó állapotba kerüljön és megrepedezvén, a beléje jutott nedves
ségfolytán aczélt, melyet amegszenesítéssel elérni akarunk, eltéveszszük.

c) A kilúgzás arra való, hogy a fa nedvét részben eltávolítsuk 
s ezáltal kiszáradását gyorsítsuk és egyenletesebbé tegyük. A kilúgzás 
hidegen történhetik, ha a fát, leginkább vastagabb végével, az áram 
ellen fordítva, tölgyfánál két évig, fenyőfánál 6 hónapig (tavasztól 
őszig) folyó vagy. ilyennek hiányában, álló vízben áztatjuk, hogy a 
víz a fanedv egy részét kilúgozza, éppen úgy, mint az tapasztalat 
szerint a faúsztatásnál és tutajozásnál mellékesen történik.

A kilúgzás műveletét gyorsíthatjuk azonban, ha azt zárt vas- vagy faszek
rényben gőzzel melegített forró vízzel vagy magával a forró gpzzel végezzük, mely
ben a fát 6—12 óráig állni hagyjuk. - Az előbbi eljárás az u. n. főzés, az utóbbi 
pedig a párolás vagy gőznltetés; mindkettő azonban csak a fa felületét lúgozza 
ki, tehát tökéletlen s e mellett költséges, minélfogva csak egyes impregnálási mó
dokkal kapcsolatban használtatik.

Kilúgzás után a fát födött, árnyékos és szellős helyen kell las
san kiszárítani.

d) Az impregnáld*, mely a fa tartósságát fokozó és manapság 
használatos módszerek között az egyedüli, mely a fát hosszabb ideig 
védi meg a korhadástól, abban áll. hogy a fát oldhatatlan fémsó- 
oldatokkal vagy más antiszeplikus anyagokkal, nevezetesen külön
böző kátrányolajokkal megitatjuk. E czélra Chapmann ,vasgáliczotj 
Boucherie rézgáliczot, Kyan  kényeső-kloridot (kényeső-szublimátot), 
Burnett czinkkloridot, Bethell fémsók helyett kreozot- vagy karbol
savoldatot, Paradis kreozot-, karbolsav- vagy naftalingőzt, Blythe 
a gőzöltetésre kreozottartalmú gőzt, az ezt követő itatásra kreozot- 
tartalmú kátrányolajat, Rutgers pedig czinkklorid-lúgból és kátrány- 
olajból álló keveréket használ.

A kyanozásnál a fát a folyadékban 10—14 napig áztatják, mi melleit azon
ban csak kevés folyadék szivárog be a fába és a megitatás csak a külső rétegekre 
terjed ki, míg a fa belseje változatlan marad. — Ez a módszer ennélfogva ma 
már ritkán használtatik.

A kényeső-kloridoldat 0'650/0 szublimátot tartalmaz.
Boucherie ettől eltérően az itató folyadékot tartalmazó kádat mintegy 10 m 

magas faállványon helyezi el és a folyadékot egy csővel vezeti a megitatandó fa
törzs homloklapjára illesztett tömlőhöz, minélfogva a rézgáliczot közel egy légköri 
nyomással sajtolja a fába, melyben az a nedvkeringés útjait követve, végig vonul 
és a kiszorított fanedvvel együtt a fatörzs csúcslapján kifolyik. — A fatörzset a 
megitatás előtt lehéjazni nem szabad, minélfogva az egész fatörzset vagyis annak 
azt a részét is meg kell itatni, mely később a megfaragásnál hulladékba kerül. 
Az eljárás azonban egyszerű, kevés berendezést igényel é s . olcsó, minélfogva 
szívesen használják. Az itató folyadék 1 °/0 rézgáliczot tartalmaz.
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Burnett és Bethell még sokkal magasabb nyomással sajtolják a fába az 
itató folyadékot, mint Boucherie. Az impregnálandó fái e özeiből légmentesen el
zárt . vaskazánba teszik s legelőször a kazánba bocsátott füsttel vagy túlhevítőit 
gőzzel kiszárítják vagy pedig közönséges gőzzel gőzöltetik. — Ennek megtörténte 
után a levegőt a kazánból és a fa sejtjeiből kiszivatják és az így keletkezett 
70—80°/„-os légüres térbe bocsátják az itató folyadékot, melyet nyomó szivattyúk
kal 7—8 átm. nyomásig megsűrítenek. — Az a magas nyomás, a mogitatás mér
téke szerint, 2—G óráig tart, mely idő alatt fenyőfák egészen a bélig, a tölgyfa 
pedig ti—5 cm mélyen impregnáltatik.

A czinkklorid 0 6—l°/0-os oldat, a kátrányolaj pedig, melyet Bethell alkal
maz, a fa vagy a fakátránv száraz lepárlásából ered és 05—2"/„ kreozotot tar
talmaz, míg a kőszénkátrányból hasonló módon nyert olajban a kreozotot karbol
sav helyettesíti, mely azonban hatására nézve a kreozottal egyenlő.

Az elősorolt impregnálási módok közül manapság leginkább van elterjedve 
a czinkkloriddal és a kátrányolajokkal való itatás, az utóbbi azonban 2—4-szer 
annyiba kerül, mint az előbbi, a nélkül, hogy hatásosabb lenne. — A kátrány
olajokkal való itatásnak azonban a czinkkloriddal és általában a fémsókkal szem
ben az a jó oldala van, mely egyes építő-szerkezeteknél erősen esik latba, hogy 
a megitatott fa keveset vagy éppen semmit sem vészit rugalmasságából, míg ellen
ben a fémsók, melyekből a fasejtekben kristályok képződnek, azt jelentékenyen 
befolyásolják.

Közönséges ácsszerkezetekre való fánál az impregnálás körül
ményes és költséges, minélfogva ritkán használtatik, távíró-oszlopok
nál, vasúti talpfáknál és általában oly faszerkezeteknél ellenben, melyek 
váltakozva szárazon és nedvesen feküsznek s ennélfogva hamar 
tönkremennek, ez tíz egyedüli mód. melylyel tartósságukat jelentéke
nyen fokozhatjuk.

A fa tartósságát előmozdító különféle eljárásokról, részletesebb tájékozást 
nyújtanak:

Szécsi Zs.: Erdőhasználattan, Budapest 1884. és 1894.
A. Scheden: Rationell-praktische Anleitung zur Conservirung des Holzes, 

2. kiad. 1860.
E. Buresch: lieber die verschiedenen Verfahrungsarten und Apparate, 

welche beim Impregniren der Hölzer Anwendung gefunden haben. Dresden 1860.
A. Kaufm aun: Neues Schutzmittel, das Holz durch Verdichtung und Aus

trocknung desselben vor Eäulniss und vorzeitigem Verderben zu schützen, Berlin 1869.
H. Fritssche: Vollständige Abhandlung über dem Hausschwamm, Dresden 1866.
I’. Dorn: Der Holz- oder Gebäudeschwamm, Weimar 1870.
G. A. Schultze: Der Hausschwamm, Berlin 1877.
J. C. Leuchs: Der Haus- oder Holzschwamm und die Mittel zur Beseitigung 

und Verhütung der Entstehung desselben, 4. kiad. Nürnberg 1877.
E. Buresch: Der Schutz des Holzes gegen Eäulniss und sonstiges Verderben, 

Dresden 1880.
Dr. Heinzerling: Die Conservirung des Holzes, Halle a/S. 1885.
A. H artig: Der echte Hausschwamm, Berlin 1885.
A. Gottgetreu: Physische und chemische Beschaffenheit der Baumaterialien, 

Berlin 1875.
U. Lange: Das Holz als Baumaterial, Holzminden.



6. Az épületi fa  alakja.
A fa rendszerint törzsekben vagyis mint gömbölyű szálfa kerül 

az építő-helyre és csak nagyméretű' fákat szoktunk az erdőben nagy
jában megbárdoltatni (erdőszerű megfaragás), hogy a fuvarköltségek
ben takarékoskodjunk.

A gömbölyű fa, a fUrészrőnkőktől eltekintve, úgy az erdőben, mint a lerakó 
vagy építőhelyen következő méretekben kapható:

a) vastag épületi fa, mely 12—20 ni hosszú és alsó végén 40—60 cm-nyi 
átmérővel bír;’ fb) középvastagsár/ú épületi fa '9—10 m hosszúsággal és_15—SO cm alsó 
átmérővel;

c) vékony épületi fa  10—12 m hosszúsággal és 30—40 cm alsó átmérővel;
d) dorong fa~~(rudak, póznák) S—12 m hosszú és 8—14 cm vastag;
e) rúdfa  6—7 m hosszúsággal és 5 —3 cm alsó átmérővel (pl. keríté

sekhez). -  -
Gömbölyű alakban azonban a fát építési czélokra ritkán hasz

náljuk. legföljebb oly szerkezetekre, melyekre nézve a gömbölyű fa 
keresztszelvénye inkább felel meg, mint a négyszögletes; ilyenek az 
építő-állványok bálványfái, az oszlopok, a czölöpök stb. Összetett 
szerkezeteknél ellenben a fát megbárdolt (megfaragott) vagy fűrészelt 
állapotban használjuk, mert így a szerkezetek állóságát jobban biz
tosítja és szerkeztébe alkalmasabb.

A négyélűre faragott vagy fűrészelt fát következőképpen szokták 
osztályozni és a hozzávaló gömbölyű fa csúcsátmérőjét a szerint, 
a mint teljesélű gerendát akarunk vagy legömbölyített élekkel (51. 
ábra) megelégszünk, a következőképpen meghatározni;

A hozzávaló szálfa A gerenda
A hozzávaló szálfa

A gerenda átmérőié cm-ben. átmérőié cm-ben,
keresztszelvényű ha a gerenda keresztszelvény] ha a gerenda

méretni
cm

méretei
cmteljesélű nem

teljeséin' teljesélű nem
teljesélű

35/ «;»;40 /35 50 40 *0!/20 28 23
2 7, 82/ /8ö 32 45 36 15/ 18 /20 /18 25 20

24/ 2S/ / 42 34 12/ 14/ /16 14 20 16
32 /28 i 40 32 10/ 12/ /14 /12 17 14

26//26 37 29 9 / 10 / 3 2 /10 15 12
21/ 24' /28 /24 35 28 8/ 9/ /10 /9 . 13 10
18/ 22/.. /24 722 30 24- 6/ 7/ /8 /7 10

Faszerkezetek tervezésénél és egyáltalában a gerendák mére
tezésénél azoknak keresztszelvényt méreteit mindig törtalakban szók-
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tűk kifejezni, úgy, hogy a számlálóba írjuk a gerenda szelvény- 
szélességét, a nevezőbe pedig a magasságát. A kettőnek egymás
hoz való arányát a különféle szükségleteknek megfelelően különböző 
módon határozzuk meg, úgy, mint arról alább a gömbölyű fa meg
faragásánál lesz sző.

A fűrészelt árú lehet gerenda, palló, illetőleg deszka és lécz.
A teljes gerendák ugyanolyan méretekkel bírnak és ugyan

olyan átmérőjű szálfákból készülnek, mint fönnebb említettük.
A feles gerendák (36. ábra) olyanok, melyekből kettő kerül ki

egy szálfából, a negyedes gerendákból (37. ábra) ellenben négy, 
a■ hatodgerendákból (38. ábra) hat. Ezeknek szabványos méretei a 
következők:

■s-s A hozzávaló 1 ·'<—1
s í A hozzáva ló

A gerenda
tfí S—1 szálfa csúcsát- N 0J tn s- szálfa csúcsát-'S'g“ · Ö mérője ha a A gerenda 'Scß Η mérője ha a

nagysága
gerenda

nagysága
gerenda

nem tel
jes élű

nem tel
jes élű

<; £ 
cm tel j es él ű < > 

cm teljes élű

12//3 2 •40 32 Negyed- 14/1 4 41 37
Feles 10-5/' /28 35 28 gerendák 12//12 35 32

gerendák 9//24 30 24 10/1 0 29 26
7· 5 /20 25 20 ■ 14//14 51 46
6//1 β 20 16 Hatod- 12//16 49 44

Negyed- 16//iß 46 41 gerendák ,2/ ,2 44 41
gerendák 12//16 41 37 1 % 37 33
A deszkák lehetnek pallódeszkák, melyeknek szélessége 20—35 

cm, vastagsága 5—15 cm, közönséges deszkák 15—30 cm széles
séggel és 1Ό—4’5 cm vastagsággal és széldeszkák, melyek a fel 
fűrészelt szálfa külsejéből eredő hulladékot adják s körszeletalakú 
keresztszelvénynyel bírnak; méreteik szabálytalanok és minőségük a 
bennük.levő sok szijácsfa miatt silány, minélfogva csak alárendelt 
czélokra használhatók.

A léczek végre 3—10 cm szélességben . és 2—5 cm vastagság
ban készülnek.
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Λ fűrészelt faanyag rendes hosszúsága 4—6 in, a gerendák 
azonban külön árpótlék fejében nagyobb hosszúságban is megren
delhetők.

r
89. ábra.

7. Az épületi fa  m egfaragása, sze tfü része lé sé  é s
széth asítá sa .

A gömbölyű fa megfaragása ú. n. ácsbakokon történik, 
melyekre a lehántott törzset lehetőleg vízszintesen fektetik és vas- 
kapcsokkal (39. ábra) odaerősítik (40.· ábra). Most a szálfa mindkét
végét az a b irányra merő- k _ „„  ;
legesen az öregfűrésszel 
(41. ábra) lefűrészelvén, 
az így nyert bütiilapok 
mindegyikén a közép
pontot határozzuk meg 
s mindkettőn keresztül 
egyrészt függélyző ón
nal egy függőleges (a b 
és a, b,) és másrészt 
szögletvassal egy vízszin-- 
tes (cd  és c, d,) vonalat 
húzunk (42 és 43. ábra), 
melyeknek segítségével a 
bijfülapokra bármilyen 
ábrát rajzolha
tunk.

Ha a gömbö
lyű fábófr oly 
teljes élű gere n
dát akarunk ki-
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42. ábra.

faragni, mely egész hosszúságában egyenlő 
szelvényű, akkor a keresztszelvényt oly 
nagyra kell választanunk, hogy a facsúcs 
bütülap.ján, még pedig a színfán elfér
hessen.

A szelvény k. I, m és u pontjai (42. ábra) 
tehát a szijácskörön kell, hogy feküdjenek. — 
Ugyanilyen nagyságú szelvényt azután a fatörzs 
alsó lapjára is felrajzolunk. — Hogy a fatörzset 
most ezen szelvény szerint megfaraghassuk, a 
bütükre rajzolt idomok függőleges k i  és m n  ol
dalait mindkét oldal felé meghoszszabbitjuk, míg 
a külső kört f, g, h és i pontokban metszik. Ezek

után /Y,. gg ,, hhl 
és i i t, pontokon 
keresztül fektetett, 
frissen festett ács
zsinórral. melyet 
közepén hgyenes 
vonalban föleme
lünk és gyorsan el
eresztünk, az illető 
függőleges síkok 
metszési vonalát a

fatörzs felületére odacsapva, eme vonalak szerint az fg g , f 1 és i h 7/, i\ egyen- 
közű lapok megfaraghatók (43. ábra). A megfaragás megkönnyítésére a levágandó

44. ábra. m

lapon a szűk fejszével (44. ábra) egymástól 0 7—10 m-nyi 
távolságban ékalakú r r  rovátkákat vágunk oly mélységre, hogy 
az f f l é s ggl zsinórcsapásokat még ne érintsék. E rovátkák 

között most a kiálló részeket ugyancsak a szűk fejszével lehasitjuk és végre a 
lapot a simító bdrddal (45. ábra) kiegyengetjük.

45. ábra.
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Ha ily módon mind
két párhuzamos oldal mos 
van Faragva, a törzsöt kész 
oldalainak egyikére fekte
tik és a másik két oldali 
az előbbi módon faragják 
meg. Néha azonban a ge-

46. ábra. 47. ábra.
48. ábra.

rondákat csak három, két sőt egyes esetekben csak egy oldalon faragják meg. 
(46 -i8. ábra.)

Ha. nőm kívánunk teljesélű gerendát, vagy ha a fahulladékban 
takarékoskodni akarunk, akkor a gerenda csúcsvégét nem egészen 
négyszögletesre faragjuk meg, de közepes átmérője szerint, úgy, hogy 
a gerenda egyik fele teljesélű, a facsúcs felé eső másik fele pedig 
héjas élű lesz (öl. ábra).

Oly törzsekből végre, melyek a csúcs felé nagyon vékonyod
nak vagy görbe szálfákból, nem lehet sok hulladék nélkül egész 
bosszúságban egyenlő szelvényű gerendát kifaragni; ilyen esetben
azután a 49. ábra sze
rint különféle vastagságú 
gerendát faragunk ki be
lőle s ha a vastagabb részt 49. ábra.

külön fel nem használhatjuk, akkor ti fölösleget deszkák alakjában 
fűrészeljük le róla.

A négyélű gerendák keresztszelvénye vagy négyzet vagy derék
szögű négyszög, melyeket a törzsből a következő módon faraghatunk ki.

a) Ha valamely falörzsből a lehető legnagyobb négyzetet akarjuk 
kifaragni, akkor a facsúcs bütűlapján két egy
másra merőleges a b és c <1 átmérőt húzunk és 
ezeknek a szijácskörbe eső végső pontjait egy
mással összekötjük; az így keletkezett a db  e 
négyszög adja a kívánt négyzetes gerendát 
(50. ábra).

Ha a csúcsátmérőt rt-vel és a gerenda oidalhosszú- 
ságát //-val jelöljük, akkor cl1 =  li1 -|- h1 =  2h1 és ha cl 
ismeretes, akkor a belőle kifaragható négyzetes gerenda 
oldala h — V1/,. cl vagy kereken h — ·/, Λ. ha pedig, a 
négyzet oldalát ismerjük, akkor a kifaragásához szükséges fatörzs csúcsátmérője: 

rí =  Vüj. h vagy kereken cl =  ’/. h.
Ha a négyzetes szelvényű gerenda egyik fele héjas élű lehet (51. ábra), 

akkor csúcsátmérő helyett a közönséges átmérőt veszsziik. mely a törzs és a csúcs
átmérő középarányosa, vagy pedig h =  */, cl és <1 — h képlet szerint határozzuk 
meg a héjas élű négyzet oldalát (h), illetve, ha ez ismeretes, a csúcsátmérőt (Ü).

b) Ha valamely fatörzsből oly gerendát akarunk kifaragni, mely
nek teherbírása a lehető legnagyobb, akkor annak szélessége (s)
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szelvényt kapjuk, ha a fac,sácson levő szijács- 
kör a b átmérőjét 3 egyenlő részre osztjuk 
s az így kapott c és d osztáspontokból ellen
kező irányú merőlegeseket húzunk egészen 
a szíjácskörig,· ezeknek végső pontjait (y és f) 
összekötve az átmérő végső pontjaival, a g b f  
adja a kívánt, négyszöget (52. ábra).

Ha ismét rf-vel jelöljük a fa csúcsátmérojét, akkor 
megközelítőleg a gerenda szélessége s =  ■·/, d, rnagas- 

52. ábra. sága pedig m  =  */, d.
Ha pedig a gerenda héjas élű lehel, akkor ismét vagy a csúcsátmérő helyett 

a közepes átmérőt veszszük d gyanánt számításba, vagy ha d a csúcs átmérője, 
akkor a gerenda magasságát m  =  10/u d és viszont a gerenda ismeretes magas
ságából a csúcsmérőt d  =  n l10m  képlet szerint számítjuk ki; a gerenda szélessége 
mindkét esetben s =  5/, m.

c) Ha oly gerendát akarunk, melynek hajUthatósága a lehető 
legkisebb, akkor annak szélessége oly arányban kell, hogy legyen ma

gasságához, mint 4:7. ,Az ennek a föltétel
nek megfelelő szelvényt kapjuk, ha az « b 
átmérőt 4 egyenlő részre osztjuk s a külső 
osztás-pontokban ellenkező irányú merőlege
seket emelve, ezeknek a szijácskörrel való 
metszés-pontjait (c és Λ) összekötjük az át
mérő végső pontjaival (53. ábra).

Ha d a csúcsátmérő ismeretes, akkor a gerenda 
szélessége s =  '/„ d és magassága d.

d) A leghasználtabb négyszöget, mely
nek szélessége úgy aránylik a magassághoz, 
mint 3:4, kapjuk, ha az a b átmérőt 5 
egyenlő részre osztjuk s végső pontjaiból 4/5 
átmérővel ellenkező irányú köríveket húzva, 
•azoknak a szijácskörbe eső c és Λ végső 
• pontjait összekötjük az átmérő a és b végső 

J " ' pontjaival · (54. ábra).
Ha d a cgúcsátmérő,, akkor s =  a/s d és m =  *jf d. 

ábra c) , íHajvégre qúinborafák, viharkötők,
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hídpallózat, szádczölöpök stb. részére egy tatörzsből kettő.s geren
dát (89. ábra) akarunk kifaragni, akkor a gerendák szélessége úgy 
aránylik magasságához, mint 8:8. Ezt a szelvényt úgy kapjuk, mint 
fünnebb d) alatt, melyet azután a hosszabb oldallal párhuzamosan
a közepén szél metszünk.

Ekkor ugyanis a kettős gerenda szélessége, úgy mint előbb, s — *if cl, egy- 
egy gerendáé tehát s, =  3/1(> d, míg a gerenda magassága változatlanul megmarad 
vagyis m  =  4Í,] <1 =  */,„ d.

A fák xzétfilréxzelése és széthasítása akkor szükséges, ha vala
mely fatörzset vagy gerendát hosszúsága irányában akarunk több 
részre osztani (lásd a 86., 87. és 88. ábrákat).

Λ xsétfűréxeelés. rendszerint fűrészmalmokban történik ugyan, 
mert ez a leggyorsabb és legolcsóbb, kisebb munkáknál azonban 
gyakran fordul elő tíz az eset, hogy egy-egv gerendát kézzel kell 
szét fűrészelni. A szabad kézből való szétfűrészelés végett a fatörzset

*................... ....... r - 87« ........................................... »
í - « S ...............: : .53,

_______________________ J

55. ábra.
2 m magas bakállványra helyezz.uk (56. ábra): egy 
munkás fönt a fatörzsön áll és a fűrészt úgy vezeti. 

* hogy az elébe rajzolt vonáson maradjon, a lent álló 
egy vagy két munkás pedig a fűrészt húzza. A munka megkönnyí
tésére, hogy t. i. a fűrészlap a hézagba be ne szoruljon, a fűrész
vágásba vékony éket vernek be.

Rövidebb, vékonyabb és ágtiszta fatörzseket végre a szűk- vagy 
öregfejszével (55. ábra) és fa
ékekkel széthasítunk, mi végett 
a fatörzset hosszúsági tengelyén 
át fektetett sík irányában több
ször bevágjuk és a bevágásokba 
ékeket verünk mindaddig, mig 
a törzs szétválik, mit a netalán 
összefüggő farostok keresztül- 
vágása által elősegíthetünk. 5tí. ábra.

8. Az épületi fa  szilárdsága.
A fa szilárdsága alatt azt az ellenállást értjük, melyet a fa 

rostjainak a külső erő által való szétválasztása ellen kifejt. A fa 
egyes szerkezetekben rostjainak irányában, másokban pedig a ros
tokra keresztben kell, hogy ennek a szétválasztásnak ellenálljon s

Sobó: Erdészeti Építéstan. 4



50

könnyen belátható, hogy a rostszálak irányában annál nagyobb lesz 
a szilárdságát minél egyenesebbek és minél határozottabban jelent
keznek a rostszálak, a rostszálakkal keresztben pedig annál nagyobb, 
minél nagyobb a rostok oldalas tapadása vagyis minél szárazabb és 
tömörebb a fa.

Az egyes fanemek szilárdságának számbeli érlékéről alább »az 
építő-anyagok szilárdsága ezíin alatt lesz szó és ilt még csak álta
lánosságban azt jegyezzük meg, hogy egynemű fák közül általában 
véve nagyobb a szilárdsága annak, mely száraz állapotban a leg
tömörebb. Befoly továbbá a szilárdságra a fának kora, növési helye 
a talaj és világtájak szerint, továbbá az éghajlat és a vágatási idő. 
A korosabb fa. hacsak nem túléred, szilárdabb fái ad. mint a fiata
labb; hasonlóképpen tömörebb és szilárdabb fa nő a hegyek éjszaki 
oldalán, a hidegebb éghajlat alatt és a kavicsos, nem nagyon tápláló 
és száraz talajban. A deczember—január hónapokban döntött fa 
továbbá 20—30%-kal szilárdabb, mint az. melyei tavaszszal vágatunk.

A rugalmasság — a. fának az a képessége, a mely Ivei valamely 
erő behatása folytán keletkezett alakváltozásai! az erő megszűntével 
ismét helyreállítja — szintén változó a fának kora és növési helye 
szerint. Nedves talajon nőtt fánál kisebb, mint annál, mely szárazon 
nőtt; kisebb továbbá a fiatalabb s nagyobb a. korosabb fánál. A fém- 
sókkal való impregnálás csökkenti a. fa rugalmasságát, mert a sej
tekben kristályok képződnek, melyek a fát merevvé és lörékenynyé 
teszik.

A kevésbbé rugalmas fa a gyalulásná! rövid forgácsot ad.
A rostszálak hosszában a fa szívóssága hosszantartó nedves

ség, valamint főzés és gőzöltetés által csökken. A rostszálak továbbá 
az őket összenyomni akaró erő ellen kétszerakkora ellenállást fejte
nek ki, ha szárazuk, mint akkor, mikor a fa még zöld. A rostszá
lakkal keresztben való szívósság is kisebbedik nedvesség, nagyob
bodik szárazság .által,

ΙΠ. FEJEZET.

A vas, mint építő-anyag.
Jellemzés. A vas, melyet az építkezéseknél csak a XVIII. szá

zadban kezdtek használni, kitűnő tulajdonságainál fogva csakhamar 
nagy teret hódított, és manapság, mint építő-anyagnak, akkora, a 
a szerepe, hogy a kő és fa után őt illeti meg a többi anyagok között 
az elsőség. Kkémiai és fizikai tulajdonságainál fogva nagy mérték-
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bon kezdi kiszorítani a követ és a fát is. s nemcsak a mérnöki-, 
de a középítéstanban is már mini önálló építő-anya,a szerepel.

Λ vas a természetben bőven található vaskövekből faszénnel 
vagy kokszszal való olvasztás által mint nyersvas nyeretik. Az 
olvasztás alkalmával a nyersvasba t»*0*,, szén (kárbon) megy 
át, mely részben vegyül a vassal, részben pedig csak mekhanikailag 
keverődik veim E szerint a kárbon kétféle alakban jelentkezik a vasban, 
nevezeü'sen mint vegyileg kötött szén és mint mekhanikailag hozzá
kevert szén vagy gralit. Kunok a szénnek mennyisége és alakja határozza 
meg azután első sorban a különböző vasfajtákat és azok tulajdonságait.

Általán osságban véve, a kárbontartalommal növekszik a vasnak 
olvadékonysága és keménysége, fogy ellenben nyithatósága., forraszt
hat éwága és rugalmassága, illetőleg hajlékonysága. A kárbontartalom 
mennyiségén alapszik ennélfogva a vasfajtáknak osztályozása is. s e 
tekintetben megkülönböztetjük az öntöttvasat, a kovácsvasat és 
az aezélt.

I. A z  ö n t ö t t v a s .

Az öntöttvasat a nyersvasnak megolvasztása és mintákba öntésié 
által állítják elő. A nyersvas ugyanis nagy kárbontartalmánál fogva 
könnyen megolvad azaz izzó állapotban cseppfolyós alakot vesz fel s 
ilyen alakban mintákba öntve, azok alakját felveszi és öntöttvasat ad.

Az öntöttvas kárbontartalma tehát nagyjában olyan, mint a 
nyers vasé s az itt is vagy egészen vegyileg van a vashoz kötve vagy 
pedig a vegyileg kötött szén a mekhanikailag hozzákevert gralittal 
vegyest fordul elő benne.

Egyrészt a kárbontartalom mennyisége és másrészt a kétféle 
alakban előforduló kárbon egymáshoz való aránya szerint lehet 
azután az öntöttvas, éppen úgy. mint a nyersvas is, fehér, melynek 
töréslapja világos ezüst-szürke színű s melyben "I—4 ° 0 vegyileg kötött 
kárbon van, vagy pedig szürke, ha a körülbelül 1Ό—1'5% vegyileg 
kötött szén mellett 1 '1 4% mekhanikailag hozzákevert szén grafit
alakjában van benne, mely a vas töretének szürke színét okozza.

Az öntöttvas tulajdonságai általában a kárbontartalom nagy
ságától és a kárbon alakjától függnek. Az öntöttvas általában rideg, 
kemény és nem nyújtható, de könnyen megolvad. Míg azonban a 
fehér öntöttvas aránylag nehezebben olvad, nagyon rideg és kemény, 
úgy, hogy a reszelő alig fogja s e mellett erősebb ugyan, de töré
kenyebb és kevésbbé megbízható, mint a szürke, addig a szürke 
öntöttvas olvadékonyabb, lágyabb, reszelhető, fúrható, gyalulható és 
habár gyengébb, de szívósabb, mint a fehér. A fehér-öntöttvas tehát

4*
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elősorolt tulajdonságainál· fogva építésre nem alkalmas és csak ott 
kívánatos, hol az ''öntvénytől kemény és szilárd kérget, de e mellett 
-  a törékenység csökkentésére — lágy és szívós belet kívánunk.

Ilyenek a vasúti kocsik kerekei, a váltók és keresztezések szívdarabjai, a 
közútak kavicsboritásának fcmörítésére használt hengerok stb., melyeknek külső 
kérge 3—15 cm vastagságban fehér, többi része ellenben szűrke.

A szürke öntöttvas ellenben könnyen olvad, igen Ingán folyik 
és a minták szögleteit jól kitölti, minélfogva legfinomabb öntvényekre 
alkalmas s mivel e mellett a szilárdságot és hajlékonyságot oly
képpen egyesíti magában, hogy mozgásban levő terheket is eléggé 
biztosan elbír, építési czélokra — az előbb említett kérgen öntvé
nyeket kivéve — kizárólag használjuk. Sötétszürke fajtái azonban 
keménység és szilárdság dolgában nagyon hiányosak s építésre egy- 
magukban nem alkalmasak.

Az öntöttvan beszerzése. Az öntvényeket, melyekre valamely 
építkezésnél szükségünk van, vagy adott rajz szerint és a szükséges 
méretekben rendeljük meg, pl. oszlopokat, oszloptalpakat, árnyék- 
székcsöveket stb., vagy pedig oly alakban és nagyságban veszszük, 
amint azok, normális méretek és a kereskedés által megállapított 
nagyságfokozatok szerint osztályozva, a kereskedésben készen kap
hatók; ilyenek a kályhák, takaréktűzhelyek, vízvezető csövek, korlát- 
rúdak, különféle berendezési tárgyak (konyhakiöntők, pissoirok stb.) 
és úgy tovább.

. Ha saját rajzunk szerint rendeljük meg az öntvényeket, akkor a rajz meg
szerkesztésénél arra kell ügyelnünk, hogy a rajz után az öntvény modellje elké
szíthető legyen, hogy rögtönös alak és méretváltozások rajta elő ne forduljanak, 
hogy az öntvények alakja lehetőleg részarányos, falvastagsága nem nagyon kü
lönböző legyen s hogy végre egyoldalú bordákat, nyílásokat, valamint be- és ki
szögellő éleket csak elkerülhetetlen szükség esetén alkalmazzunk.

A vasöntvények alkalmazása, az építéseknél a már előadott 
tulajdonságok miatt meglehetősen korlátolt. Azelőtt, midőn a vas, 
mint építő-anyag, használatba került és kovácsvasat még nem ismer
tek, az öntöttvasat mindenféle czélra és legtöbbször igen pazarul 
használták, így födélszékek és hidak helyreállítására is. Manapság 
azonban, midőn a kovácsvas abszolút szilárdsága és nagy rugalmas
sága használatát a legtöbb esetben megokolttá teszi, öntöttvasat — 
merevsége, törékenysége és gyengesége miatt — húzásra, de külö
nösen hajlításra igénybe vett építő-szerkezetekre használni nem sza
bad, mert rendes méretek mellett a szükséges biztosságot nem 
nyújtja. Oly szerkezetekre ellenben, melyek visszaható szilárdságra 
(összenyomásra) vannak igénybe véve és csak nyugvó terhet hor
danak (pl. az oszlopok, az oszloptalpak, alaptáblák, gyámok, saruk,
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árnyékszéktömlők slb.), a szürke öntöttvas igen alkalmas s nemcsak 
azért használtaik általánosan,· mert olcsó és bárminő alakba önt
hető, de azért is, mert kevésbbé rozsdásodván, a légköri behatások
nak jobban áll ellen, mint a kovácsvas. Könnyű önthetősége és 
olcsósága miatt az öntöttvasat ezenkívül vízvezető és árnyékszéki 
csövek, lépcsőfokok, korlátrudak. rácsok, padlólemezek, kályhák, tűz
helyek. különféle finom díszítmények stb. készítésére is általánosan 
használják.

Apró tárgyak, pl. kulcsok, fogantyúk, ajtócskák, vízvezetéki csapok, rácsru- 
ctak stb. u. n. kovácsolható öntöttvashói készülnek vagyis olyan vasból, mely 
hajlítható, kovácsolható, rugalmas, szívós és lágy. Az ilyen öntvényeket a rendes 
módon, de nagyobbrészt fehér tiszta nyersvasból öntik, inegöntésök után azonban 
oxidáló anyagok között való hevítés által kárbontartalmuk nagy részétől megfosztják-

Az öntöttvas megvizsgálása, A fehér öntöttvas friss törete 
ezüst-szürke színű és szemcsés vagy kristályos szövezetű. építésre 
alkalmas szürke öntöttvasé ellenben világos kékes-szürke színű, fémes 
fényű és finomszemcsés szövezetű.

A világos kékes-szürke és egyforma, szín, a sűrű apró-szemcsés 
és egyenletes szövezet és a fémes fény jó öntvényre, a pettyes, vilá
gosabb vagy sötétebb foltos szín. a nagyobbszemű és igen fényes 
szövezet vagy a földes töréslap ellenben gyenge és meg nem bízható 
öntvényre enged következtetni. A jó öntvény belseje továbbá kell, hogy 
üregektől és hólyagoktól mentes legyen, mert ezek az öntött rudak 
keresztszelvényterületét és ezzel teherbíró képességét is csökkentik. 
Erre nézve az öntvényt kívülről való kopogtatással vizsgálhatjuk 
meg, mert ép helyein csengő, az üreges helyeken ellenben tompa 
hangot ad.

Külsejét tekintve, az öntvény felülete kékes-színű és sima, 
kérge tiszta és repedésektől vagy bárminő sérülésektől, melyek rozs- 
dásodását elősegíthetnék, mentes, lapjai egyenesek és szabályosak, 
élei és szögletei tiszták, élesek és jól kitöltöttek legyenek. Az önt
vényt továbbá a reszelő kell, hogy megfogja és az élére mért gyönge 
kalapácsütés kissé behorpaszsza.

Csövek, oszlopok, tömlők és általában véve, üreges tárgyak kerületükön 
mindenütt egyforma falvastagsággal és szabályos kör-, kerülék- vagy más előirt 
keresztszelvénynyel bírjanak. Az álló helyzetben öntött csövek, oszlopok stb. továbbá 
tömörebbek, erősebbek és jobbak azoknál, melyeket fekvő helyzetben öntöttek.

‘2. A k ovácsvas é s  aczél.
A kovácsolható vasfájták a nyersvasból erednek, ha azt meg- 

ömlött állapotában a benne levő kárbontól és egyéb·.rondító mellék
anyagoktól (réz, kén, foszfor, mangán, sziliczium stb.) a levegő
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oxigénje segítségével, tehát oxidálás által megszabadítjuk s oxidált 
alkotó részeit a salakba át.viszszük. Kz tehát már lehetőleg tiszta 
vas, melynek kárbontartalma 2'3 "/0-on alul van.

A kovácsolható vasfajták kisebb kárbontartalmuk miatt nehe
zen olvadnak, úgy. hogy közönséges felfogás szerint meg sem olvaszt
hatok, e helyett azonban fehér izzásnál annyira meglágyulnak, hogy 
tetszés szerint nyújthatók, kovácsolhatok, hengerelhetek, egymással 
összeforraszt hatók és esetleg edzhetők. Mekhanikailag hozzákevert 
kárbon (grafit) nincs bennük, minélfogva friss töréslapjuk színe min
dig világos kékesszürke.

Tulajdonságai általában khémiai alkotásától és mekhanikai 
megmunkálásától függnek. A már említett rondító anyagok mellett, 
melyek a vasat törőkénynyé és gyengévé teszik, legnagyobb befolyás
sal van reá a kárbont ártalom, mert a kovácsvas annál keményebb 
és szilárdabb, de annál könnyebben olvad, minél több kárbon van 
benne: a kevesebb szenet tartalmazó fajták ellenben gyengébbek, de 
annál könnyebben kovácsolhatok, hengerelhetek, forraszt hatók és 
hajlít hat ók.

Kárbontartalma s keménysége szerint a kovácsolható vasat 
kovácsvasnak vagy aczélnak nevezzük. Általában kovácsvasnak 
nevezzük azt a vasfajtát, mely kovácsolható, forrasztható, de nem 
edzhető: az edzhető vasat ellenben aczélnak mondjuk. Az előbbinél 
a kárbonlártalom 0'5%-on alul van, az utóbbinál pedig (r5°0-nál 
kezdődik és 2'H°/„-ig terjed. Az aczél tehát, a kárbon tart álmát 
tekintve, középhelyet foglal el a kovácsvas és az öntöttvas között.

Előállítási módját tekintve úgy a kovácsvas, mint az aczél ismét kétféle, 
a szerint, a mint egyes vasszemcsék összeforraszlása (kavarás és hengerlés) által 
vagy pedig cseppfolyós állapotban való öntés által (Bessemer, Thomas vagy Mariin 
eljárás szerint) nyeretett; az előbbi az u. n. forrasztott nas vagy forrasztott 
aczél. az utóbbi a folytvas, illetőleg folytacsél. A vasnak közönséges építési 
czélokra való használatánál ez a megkülönböztetés nem fontos, mert az anyag. 
akármelyik módon állíttatott elő. építésre alkalmas tulajdonságait tekintve, 
egyforma.

Maga. ή kovácsvari, a gyártás módja és a kárbontartaloiu menv- 
nyisége szerint, lehet ismét ittas vagy szálas (rostos) és szemcsés 
kovács vas: az előbbi a leglágyabb és leggyengébb, az utóbbi kemé
nyebb és szilárdabb s mintegy átmenetet alkot az inas vas és aczél 
között. Mindkét fajta szövezefétől kapta nevét, a mennyiben az inas- 
vas szövezete rostos, szálas, mint a fáé, a szemcsésé ellenben szem
csékből, kristályokból képződött, mint a kő vagy nyersvas.

A kovácsvas és aczél alkalmazása, az építkezéseknél az öntött 
vasét összehasonlíthatatlanul felülmúlja. Különösen oly szerkezetek
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készülnek belőle, melyek vagy abszolút szilárdságra azaz húzásra 
vagy pedig viszonlagos szilárdságra azaz hajmásra és eltűrésre vagy 
elnvírásra vétetnek igénybe. Ilyenek a vasgerendák különböző alakjai, 
a vaspályasínek, az összetett híd- és más tarlók, a fal kapcsok, a 
vonó- és feszílőrndak, a csavarok, szegek és peczkek, a házfedő és 
más lemezek, a dról siti. Visszaható szilárdságra való igénybevételre 
ellenben a. kovácsvas kevésbbé alkalmas, mini az öntöttvas.

Hogy egyes esetekben inas vagy szemcsés azaz lágyai)!) vagy keményebb 
anyagot vegyünk-e, az mindig attól függ, hogy a vasat közvotetlenül vagy pedig 
további megdolgozás és alakítás után használjuk-e fel. Az inas vas ugyanis, mert 
mái· kevés kárbon van benne, ismételt izzításnál és megdolgozásnál rohamosan 
veszít szilárdságából és Végre elég. Csavarok, szegecsek, szegek, kocsitengelyek stb. 
készítéséhez lóhát a keményebb szemcsés vasat, vasgerendáknak, falkapcsoknak 
ellenben a lágvabb és szivósabb inas vasat választjuk. Folytvas használatánál, hol 
a szálas szövezel nincsen teljesen kifejlődve, a nagyobb kristályos szemek lágvabb, 
a finom és tömörszemcsés szövezel ellenben keményebb anyagra mutat.

Az .nézőit, nagyobb keménysége és kisebb hajlékonysága miatt, 
épílő-szerkezotokre ritkán használjuk s a hol használjuk is, csak 
lágvabb, szívós, hajlékony, jól forrasztható és lyukasztható fajtái 
jöhetnek számba, melyek közel állanak a kovácsvashoz s melyeket 
durvábbszomü és kevésbbé fényes töréslap jellemez. Építő-anyag
nak tehál az aczél nem tekinthető és itt csak annyiban érdemel 
említést, mert az építésnél, valamint az anyagok termelésénél és 
megdolgozáséinál használt szerszámok kizárólag aezélból. még pedig 
annak keményebb fajtáiból készülnek, melyeknek finomszemcsés 
szövezel és nagyobb fény az ismertetője.

A kovács van és aczél megvizsgálása. A lágy, jól nyújtható, 
szálas szövezelíí kovácsvas annál jobb és erősebb, minél finomabbak 
és hosszabbak a szálak. Λ jó vas töréslapja e mellett egyenletes 
világos kékesszürke és selyemfényű, minden kristályosodástól mon
ies. Nagy fontosságú azonban az ilyen vas szilárdságára nézve, hogy 
a szálak sem a rudak felületén, sem belsejében megszakítva ne legyenek.

Λ szemcsés vas annál keményebb, minél finomabbak a szemesei. Csekély 
szénlartalomnál nagyobb szemű és világosabb színű a törető, mint a nagyobb 
kárbontartalmú és keményebb vasé. A szemcsék azonban annál nagyobbak és 
gömbölyűbbek, minél vastagabb a rúd; a vékony rudak szemcséi ellenben fino
mabbak és hosszúkásak azaz a szenvedeti megmunkálás nagyobb foka következ
tében már átmenetet alkotnak a szálas szövezethez.

Λ jó minőségő kovácsvas, soluba csavarva, többször hajlítható 
fel és le, mielőtt, eltörik; ha hajlítási*közben sistereg, akkor kemény 
és szemcsés, máskülönben lágy és szálas. A jő kovácsvas továbbá 
hidegen és melegen nyújtható, hajlítható és lyukasztható, a nélkül, 
hogy külsején repedéseket mutatna.
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A földes-törésű lap, a nagyszemcsés szövezet, párosulva a nagyon fényes 
törettel, törekénységre enged következtetni. A réteges szövezet és a rétegek vagy 
rostszálak között levő sárgás, földes anyag vagy fészkek salakos, tisztátalan vasra 
mutatnak; az ilyen vas szilárdsága csekély.

Külsejükre nézve a jó minőségű vasrudak élei élesek, oldalai 
tiszták, sírnák, nem foszlányosak vagy pikkelyesek és sem rajtok, 
sem az éleken nincsenek haránt- vagy hosszrepedések.

A kovácsvas továbbá felületén vagy kékesszürke színű vagy 
vörös; mindkettő a felület oxidácziója által jött létre és egyikből 
sem lehet a vas jobb vagy rosszabb minőségére következtetni.

A vasnak tekhnikai megvizsgálása végre a szívósság, nyúlékonyság és szi
lárdság kipuhatolására való és úgy történik, hogy a megvizsgálandó vasból vágott 
rövid rudakat u. n. szakító gépen, mesterségesen előidézett nyomással, a rúd hosz- 
szában addig terheljük meg, míg a rúd elszakad. A törést vagy szakadást előidéző 
teherből kiszámítjuk azután a próbarúd keresztszelvény - egységére eső terhelési, 
mely a vas szilárdságát a törés határán mutatja, a rúdnak a terhelés folytán be
következett megnyúlásából és a szakadás helyének összehúzódásából (az u. n. kon- 
trakczióból) a nyujthatóságot és szívósságot és végre abból a teherből, melynél 
a rúd észrevehetően nyúlni kezd, a rugalmasság határát. A vasnak építési czélokra 
való ilyen átvétele azonban csak nagyobb híd- vagy födélszerkezetek készítésénél 
szokásos.

55. A k ovácsvas és aczél h aszn álatos alakjai.
A kovácsvas és aczél, akár hengerlés, akár kovácsolás állal 

állították elő, a kereskedés és gyakorlat által megszabott oly sok
féle alakban ás nagyságban kerül a piaczra, hogy a szerkesztő min

denkor tetszése szerint választhatja
meg azt, a mi neki leginkább meg
felel. Ilyenek

a lapos vasak (57. ábra), melyek-

57. ábra.

nek szelvényszélessége s -----10 —· 700 
mm, vastagsága pedig v =  3 -10 mtn, úgy, 
hogy e határok között bármely szélességben 
és vastagságban kaphatók;

r

a szalag- vagy abroncsvasak (58. ábra), 
melyeknek szokásos szélessége # — 10- 150 
mm, vastagsága i?= 0 '9—5'5 mm;

58. ábra. a négyzet vasak (59. ábra), melyeknek 
négy oldala teljesen vagy közel egyenlő s 
s melyeknek oldalszélessége # —5- 150 mm 
között változik;

59. ábra. 60. ábra.

a gömbölyű vasak, köralakú kereszt
szelvénynyel (60. ábra) és 5- 150 ínm közt 
változó átmérővel;
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a szöglet- vagy mrokvamk 
(61. ábra) különféle szegecselt 
vastartók, vasfödélszékek meg
szerkesztésénél és önállóan a fal- 
sarkok megvédésére is használ
tatnak és két, egymáshoz 90° 
alatt álló szárral bírnak; a szárak 
szélessége *-—15 160 mm, vastagsága v — S—20 mm között változik;

az egyszerű T -emuknál (62. ábra) a vízszintes talp széles
sége s — 20— 200 mm, a gerincz magassága m — 20— 140 mm 
s a talp és a gerincz vastagsága v =  3—16 mm;

a kettős 'Javasak (63. ábra ) 
vagy vasgerendák magassága 
m == 80 500 mm, talpszélessége 
s =  42 185 mm, talp vastagsága
v =■ 54) 27 mm, gerincz vastag
sága <·, — 3‘9- 18 mm;

az Q vagy |__ {-szelvényű
vasak (64. ábra) magassága
■m — 30—300 mm, talpszélessége j,___
s —33 100 mm, talp vastagsága 63. ábra.
v — 7— 16 mm, és gerinezvastagsága v, =  5 -1 0  mm;

a vasát) sínek (65. ábra), melyeket ócska állapotukban, mikor 
a vasutakon kiváltották, nagy teherbírásuk, kedvező alakjuk és olcsó
ságuk miatt különböző czélokra, tartóvasak gyanánt 
is használnak. Vannak elsőrangú sínek, .folyóméteren- 
kint 32— 35 kgr súlvlyal, másodrangúak, 20—25 kgr 
súlylyal, harmadrangúnk, 12—18 kg-nyi egységsúly- 
lyal és végre u. n. bányasínek, melyek azonban 
kicsiny szelvényük miatt tartókra nem alkalmasak.

Az eddig felsorolt vasfajták vadakban fordul
nak elő, melyeknek rendes hosszúsága 410 métert 
meg nem halad, ezen alul azonban a rudak hosszú
ságát tetszés szerint választhatjuk meg; különleges esetekben a.vas
gyárak, csekély árpótlék mellett, kívánatra 10 m-nél hosszabb ruda
kat is szállítanak.

64. ábra.

ábra.

Kzeken kívül a kovácsvas lemezek vagy táblák (pléhek) alak
jában is fordúl elő a kereskedésben és megkülönböztetünk:

szerkezeti lemezt vagy közönséges vasbádogot, mely 0\5—2'5 m 
szélességben, 1Ό--10Ό m hosszúságban és 025—25-mm vastagság
ban kapható,



kereskedelmi lemezt, mely egyes táblákban vagy fedő-, lakat
éi csőlemez elnevezéssel 25 és 50 kgros csomagokban kerül piaczra 
és végre

hullámos lemezt (BB. ábra), mely 0*9- 8*0 m hosszúsággal,
0'90 11)0 m szélességgel, 
3- 6mm falvastagsággal 
kapható; a hullámok szé
lessége változik 87 ‘230
mm, magassága pedig 

27 75 mm között. Kzeket a
lemezeket használjuk házfö- 
désre, tűzálló menvezetek ké- 

66. ábra. szítésére, kavicsborítás alá híd-
pálvának stb.

Végre kovácsvasból hengerlés vagy húzás által készülnek a 
kovácsvascsövek és a drót. A csövek a kereskedésben gázcsövek 
elnevezéssel raktáron vannak s víz-, gáz- és gőzvezetékek helyreállí
tására valók. Belső világosságuk B 150 mm. falvastagságuk 2 10 mm,
rendes hosszúságuk 4Ό—4*5 m. A drót 014 10 mm átmérővel
kapható.

4. A vas tartóssága.
. A vas a körlég és a nedvesség behatása alatt felületén oxidá

lódik, rozsdásodik s a rozsdásodás előhaladásával. lassan bár. de 
fokozatosan romlik. Közönséges hőmérsékben és száraz levegőn a 
vas igen tartós, mert a száraz levegő meg nem támadja, a levegő 
víz- és szénsavtartalma azonban rozsdásodás! idéz elő rajta, mert 
felületén szénsavas vasoxidul és vasoxidhidrát képződik. A rozsdá- 
sodást még inkább előmozdítja az, ha a vas felváltva vízben és 
szárazon vagy részint nedves, részint száraz helyen van: egészen víz 
alatt vagy egészen a levegőn tartósabb. A rozsdásodás!, még gyor
sítják a vízben vagy a levegőben levő savak.

De nemcsak a használat módja van befolyással a vas tartós
ságára, hanem az is, vájjon öntött vagy kovácsolt vasat használunk-e. 
A kovács vas általában jobban rozsdásodik, mint az öntöttvas és 
aczél s jobban a lágyabb, szálas, mint a keményebb, szemcsés vas. 
Vízvezető csövekre és más, földben elhelyezendő tárgyakra ennél
fogva az öntöttvas nagyobb tartóssága miatt jobban megfelel, mint 
a kovácsvas. Az öntöttvasat ugyanis kovasavas vasoxidréteg borítja, 
mely a mintázó homokból képződik és védi a vasat a megrozsdá- 
sodás ellen.



Falban a vas kovésbbé rozsdásodik, mint a szabad levegőn, 
míg ellenben fával és különösen tölgyfával érintkezve, gyorsan meg
fogja a rozsda.

A vasnak tíígállómga az építkezéseknél csak viszonlagos s ha 
tűzálló vasszerkezetekről beszélünk, csak azt érijük alatta, bogy a 
vas tűznek ki léve, nagyobb biztosságot nyújt, mint a fa. A kovács- 
vas azonban, ha izzóvá lesz, a mi az épület égésekor bekövetkezik, 
elveszti szilárdságát és saját súlya alatt is behorpad, a szerkezet 
beszakad. Az öntöttvas e tekintetben tűzállóbbnak mondható, mert 
nem oly könnyen lágyul meg. mint a kovácsvas: rossz oldala azon
ban a kovácsvassal szemben az, bogy az oltásnál, vízzel megöntözve, 
megrepedezik. Kővel szemben tehát a vas tűzállónak nem tekinthető.

5. A vas rozsd ásod ása  ellen való óvószerek .
Ha a vasszerkezeteket a rozsdásodás ellen tartósan akarjuk 

megvédeni, akkor azokat oly anyagokkal kell bevonni, melyek a vas
nak a levegővel vagy vízzel való közvetetten érintkezését és a vas 
felületén a rozsdaképződési megakadályozzák.

Legegyszerűbb óvószer az. ha a vasszerkezetekre oly vasat 
veszünk, melynek sima és ép a. felülete, mert a rozsda mindenek
előtt a szakadozott, gánesos. érdes és revés felületű vason képződik.

Igen jó védő szór a vasoxid-oxidui (vasreve) réteg, mely igen erősen tapad 
a. vashoz s ha eléggé vastag és nem szakadozott, a vasat teljesen és tartósan 
megvédi; tapasztalat szerint a kovácsolt vas, melynek felülete ilyen réteggel van 
borítva, sokkal jobban áll ellen a rozsdásodásnak. mint a hengerelt vas. Λ gya
korlatban a boritó re véré teg képződését, különösen lemezeken, úgy mozdítják elő, 
hogy a vasal mintegy 250 C fokig melegítve, a levegő kizárásával, egyenkint 
vagy váltakozva túlhevítőit gőzt vagy szénsavat és szénoxidot tvilágító vagy ge
nerátor-gázt) vezetnek hozzá s azt a vasra hosszabb ideig hatni engedik.

A leggyakrabban használt, habár nem a leghatásosabb óvószer 
tíz, ha a vasal kátránynyal, lenmagolajjal bekenjük vagy olajfesték
kel bemázoljuk.

Az ti. n. vasiak, moly Ivei ti vas-szerkozetrészek felületét szok
tuk bevonni, egyszerűen úgy készül, hogy a vasat, 300—850 (1 fokra 
(az ólom olvadásfokára) felmelegít víg forralás által víztelenített és 
forró kőszénkdlrdnyba mártjuk vagy pedig ugyanilyen meleg álla
potban hideg lemnagolajjal (firnisz) bekenjük: ezek megszáradván, 
a vasal fekete, fényes mázzal vonják be. Λ kátránynyal való bevo
nási különösen akkor alkalmazzuk, ha a vas vízben, illetőleg ned
vességben lesz elhelyezve, pl. földben fekvő vascsövek külsején slb., 
a lenmagolajjal való bemázolásf pedig akkor, ha a vas. csak a körlég 
behalása alatt lesz. pl. ajtó- és ablakvasalatokon,.vaspántokon, kengyel-
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vasakon slb. Az -utóbbi bemázolást. alapmáz gyanánt is alkalmazzuk, 
ha a vasszerkezetet olajfestékkel akarjuk bemázolni.

Oly vasszerkezeteket, melyek a nap, a körlég és a víz behatá
sától egyformán szenvednek, pl. vasfödélhéjak, vaskerítések stb., len
magolajban feldolgozott ólomniinimmncü (ólomoxiddal egyesült ólom- 
szuperoxid) kell bemázolni. Olomminium helyett gyakran vastniniumot 
(agyagos vasoxid) vagy angolvöröst (tiszta, vasoxid) is használnak, 
melyek az ólomminiumnál olcsóbbak, de a vasat csak rövid ideig 
védik meg és gyakran megújítandók.

Bemázolás előtt a bevonandó vastárgyakat a felületükön levő 
rozsdarétegtől drótkefével kell megtisztítani, hogy a festék a vashoz 
tapadjon.

Kisebb tárgyakat e czélból hígított, sósavban vagy kénsavban meszes vízzel 
lemosunk s így nedvesen 200 -300 C fokra felmelegített olajba mártunk, mely a 
vas nedvességét teljesen elvonja, felületét olajos réteggel vonja be és a vasat a 
bekövetkezendő bemázolásig megvédi a rozsdásodástól. Nagyobb tárgyakat e he
lyett vasrevétől és rozsdától téglával vagy drótkefével való súrolással tisztítunk meg, 
a mennyire csak lehetséges, és azután a már említett módon lenmagolajjal vonunk 
be, mely megszáradván, a vasat a teljes bemázolásig szintén megóvja a rozsdától.

A vasszerkezeteknek olajfestékkel való bemázolása rendszerint 
két rétegben történik. Az alapréteg lehet ólom- vagy vasminium vagy 
angolvörös vagy bármilyen ásványfesték, melyet firniszben feldolgo
zunk, csak mindenkor arra kell figyelemmel lennünk, hogy a máz 
lehetőleg híg és olyan legyen, mely gyorsan megszárad, hogy a vas
felület egyenetlenségeit kitölthesse, a nélkül, hogy vastagon kellene 
rákenni. A vastag mázréteg ugyanis hólyagos lesz, száradáskor meg
repedezik és a. vizet a vastól, el nem zárja.

A felső mázréteg szintén lenmagolajban feldolgozott ásvány
festék, mely különösen ólom- és horgányvegyületekből (ólomfehér, 
czinkfehér stb.) áll és a kereskedésben kapható.

A különféle színeket a hozzájok kevert czinkporral (szürke), 
grafittal vagy korommal (fekete) krómzölddel, angol-vörössel, okerrel 
(vasoxid-hidrát. sárgaszínű) stb. állítjuk helyre (lásd alább a fes
tékeknél).

A fedő festék is kell, hogy híg legyen, mely czélból kevés ter
pentint. is szokás hozzákeverni.

Ezenkívül a vastárgyakat, szintén 200 -300 C fokra felmolegítve, mészpor- 
ral kevert kátránynyal, földi kátránynyal (goudron), aszfalttal (vízvezető csövek 
belsejét) vagy kaucsuk-olajjal, hideg állapotban pedig lassankötő portlandczément- 
tel, vízüveggel és vízüveg-összetételű szilikátokkal is szokás bemázolni, melyek 
igen jól tapadnak a vashoz; az utóbbiak azonban merevek és ennélfogva nagyobb 
rázkódásoknak alávetett vasazerkezetek bevonására nem alkalmasak, mert meg
repedeznek és lehullanak.
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Valamennyinél jobban védhetjük meg azonban a vasat., ha azt 
fémekkel, pl. czinkkol, ónnal, ólommal, rézzel vagy bronzzal bevon
juk. Ez a bevonásmód leginkább a bádognál (pléhnél) szokásos.

A czinkkol való bevonás, melyet, közönségesen szólva, galva
nizálásnak is neveznek, leginkább van elterjedve és úgy történik, 
hogy az előzetes maratás folytán fémfelülettel bíró vastárgyat egy 
czinkfürdőbe mártják. A galvanizált felület ezüst fehér színű, gyenge 
fényű és sugaras, virágos sző vezet ű lesz (mint a befagyott ablak- 
tábla). A czink a vassal bizonyos mértékben vegyül és a vasat akkor 
is megvédi a rozsdától, ha egyes helyeken felrepedt és a vas mez
telen; a czink ugyanis pozitív, a vas pedig negativ villáinos sarkot 
alkotván, az általuk felbontott víz oxigénje a czjnkkel egyesül. Nem 
használható azonban a czinkkel való bevonás ott, hol a levegő kénes
savat vagy sósavat tartalmaz, melyek a czinket megtámadják, tehát 
oly gyárakban vagy közelükben, melyekben sok kőszén ég el és a 
levegő kénessavval van telítve, valamint a tenger közelében, sófőző 
kohóknál, sóbánya-telepeken stb. sem,hol a levegő sok sósavat tartalmaz.

Az ónnal (czinnel) való bevonás, mely leginkább vékony 
lemezeknél szokásos, űgv történik, mint a czinkkel való, de a vasat 
kevésbbé védi meg a rozsdásodástól, mert az igen vékony réteg csak 
mekhanikailag tapad a vashoz, minélfogva könnyen felreped s mivel 
az érintkező két fém közül most a vas pozitív, az ón pedig negatív 
villáinos sarkot alkot, a felbontott víz a vasat támadja meg és a 
vas ennélfogva jobban rozsdásodik, mint ha nem lenne bevonva.

Az ólommal való bevonás szintén igen egyszerű,· mert a letisz
tított és megmelegített vasat csak bele kell mártani vagy vele leön
teni; a savas levegő nem árt neki, de a két fém egyesülése nem 
tökéletes és az eljárás költséges, minélfogva ritkán használják.

A rézzel, nikellel és bronzzal való bevonás galvanikus úton 
történik és ha eléggé vastag, igen jól védi meg a vasat, de költsé
ges és csak kisebb tárgyaknál van helyén.

Vízvezető csövek belsejét, valamint vízvezetéki és árnyékszéki 
berendezéseket (kagylók, vízkiöntők, pissoirok, vízzel öblített árnyék- 
székcsészék stb.) végre zománczréteggel szokás bevonni.*

6. A vas szilárdsága.
A vas szilárdsága különböző a szerint, a mint öntöttvassal, 

kovácsvassal vagy aczéllal van dolgunk. Általánosságban azt mond-
* Λ vasnak más fémekkel való bevonását részletesen tárgyalja: F. Hart

mann : Das Verzinnen, Verzinken, Vernickeln, Vorstählen und das Überziehen 
von Metallen mit anderen Metallen überhaupt, Wien 1881.



hatjuk, hogy az öntöttvas a zúzásnak nagyon jól áll ellen. szívóssága 
ellenben csekély:’· kovácsvasnál ellenkezőleg áll a dolog.

Az öntöttvas annál gyengébb, de annál rugalmasabb és hajlé
konyabb. minél több grafit van benne: a kristályos fehér öntöttvas 
ez oknál fogva építésre nem alkalmas, meri igen merev és törékeny. 
Ezzel szemben a szürke öntöttvas, ha löréslapja nem nagyon sídét, 
még oly szerkezetekre is alkalmas, melyek mozgásban levő terheket 
hordanak, mert szilárdsága mellett eléggé rugalmas is.

Vörös izzásnál az öntöttvas szilárdságának legföljebb két harmadát szabad 
számításba venni, mely körülmény oly épületeknél, melyek tűzveszélynek vannak 
kitéve, pl. kohóknál, íiirészmalmoknál stb., már az öntöttvasból készült szerke
zetek tervezésénél kellőképpen figyelembe veendő. 300 (', fokig azonban a szilárd
ság nem mutat észrevehető változást.

Nagy hidegben az öntöttvas igen merev és törékeny, a hömérsék gyors 
változása is árthat neki, mert, ha nagyobb hőfoknál rögtön lehűtjük, pl. egy épü
let égésekor a víznek ráfecskende/.ése által, megrepedezik vagy legalább egyes 
darabok pattognak le róla.

A kovácsvas szilárdságú változik keménységével: π keményebb 
fajták szilárdabbak, de kevésbbé rugalmasak, mini a lágyuk. Λ szi
lárdság. éppen úgy. mint a fánál, nagyobb a rostszálak hosszában, 
mint keresztben: a nagyon lágy és nyújtható fajták azonban a teher 
befolyása alatt fokozatosan megnyúlnak, szilárdságukból veszítenek 
és könnyen deformálódnak, miről nagyobb vasszer-kezeteknél meg
feledkezni nem szabad.

Nagy hideg a lágy kovácsvas szívósságára nincs befolyással, a 
kemény vasra vagy aczélra azonban igen. A túlkemény aezélsínek tudva
levőleg kint a nyílt pályán törnek, tikkor is. ha nincsenek megterhelve.

A hömérsék nagyobbodása, '200(1 fokig szintén nem befolyá
solja észrevehetően a szilárdságot, ezentúl azonban a szilárdság 
rohamosan csökken és már sötét vörös izzásnál is alig %-részéi teszi 
az eredetinek. Ha a vasszerkezet az épület égésekor tűzbe kerül, 
könnyen meglágyul és saját súlya alatt is beszakad.

A vas szilárdságára vonatkozó számbeli adatok alább, a többi 
anyagokéval együttesen találhatók meg.

i\r. tTJKZKT.

Egyéb fémek.
A vason kívül építő-anyagul használjuk különösen a rezet, a 

czinkel (horgany), az ónt (czin) és az ólmot. Elterjedésük és sze
repük azonban a vashoz képest nagyon korlátolt.
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1. A réz és  ötvözetei.
A réz a legrégibb időkből ismert és tekhnikai czélokra általá

nosan használt fém. moly azonban az újabb építkezéseknél drága
sága miatt kevésbbé szerepel és lassan-lassan a vasnak és czinknek 
engedi át lúd vét.

Λ réz vörösszínű, fémes fényű, kemény, rugalmas, szívós és 
igen nyúlékony fém. mely ennélfogva, különösen lemezekre, drótra 
és csövekre alkalmas, ilyen alakban használjuk az építészetben is, 
hol a lemezek különösen, mint házfedő anyag, a drótok, mint jó 
villám vezet ők. az elektromos háziberendezéseknél, a csövek pedig 
víz és más vezetékek készítésére valók. A rézlemezfödél tartóssága 
minden más anyagénál nagyobb. Öntvényekre ellenben a rezet egy
magában igen ritkán használják, mert. ha nem egészen tiszta, lom
hán folyik és likaosos, üreges öntvényt ad.

A nagy szilárdság, szívósság és rugalmasság daczára a réz 
könnyen nyújtható és alakítható s a mellett igen tartós és szép 
külsejű. Az idegen alkotó részek azonban, melyek kisebb-nagyobb 
mennyiségben mindig vannak benne, kedvezőtlenül befolyásolják 
tömörségét., keménységét és nyújthatóságát.

Száraz levegőn a réz változatlan, nedves levegőn ellenben 
oxidálódik s felülete zöldszínű szénsavas rézoxiddal vonódik be, 
mely a rezet a további oxidálástól megvédi. Kz okozza a réznek 
nagy tartósságát, melylyel más fémekkel szemben bír.

Díszítésre használt réztárgyak vagy fényesre csiszolhatok vagy vörösbarna 
színű bronzpatinával vonhatók be, úgy, hogy felületűket mesterségesen vonják be 
rézoxidullal. [íven mesterséges patinát rövid idő alatt lehet légsavas rézoxiddal 
helyreállítani, melyhez, konyhasót és szalmiákot keverünk, az így keletkezett pati
nának azután viaszszal adják meg azt a fényes felületet, mely a természetes pa
tinának a sajátja.

A vörösréz ötvözetei* úgy keletkeznek, ha a rezet különféle 
arányban keverjük czinkkel. ónnal, nikellel, alumíniummal stb.

Az ötvözeteknek építés-tekhnikai szempontból fő képviselője a 
sárgaréz és a tompák.

Körülbelül 70 -80% réz és 30 -20% czink összeolvasztva, sárgarezet ad, 
85—95% réz és 15—5% czink pedig u. n. vörösfémet vagy tompakot, az utóbbi
nak színe barnássárga, mely azonban a réztartalom növekedésével mindinkább 
vörösbe megy át és végre a vörösréz színéhez válik hasonlóvá. A czinktartalom 
növekedésével a rézötvözetek színe vörösessárga, 40%-on túl már aranysárga lesz, 
ha ellenben a czinktartalom 50—60 -80%, a réztartalom ellenben csak 50—40 -20°/0, 
akkor a sárga szín lassan-lassan fehéredik és u. n. fehér fém keletkezik.

* A vörösréz ötvözeteiről bővebben: C. Bischoff: Das Kupfer und seine 
Legirungen. Berlin 1865.
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A sárgaráz és a tompák a vörösréznél olcsóbbak, színük szebb, 
mint a vörösrézé,'azonkívül keményebbek, könnyen olvadnak és meg
olvadásuk után hígfolyővá válnak, minélfogva legfinomabb öntvények 
készítésére is alkalmasak. A levegőn kevésbbé oxidálódnak, mint a 
vörösréz. A sárgaréz olcsóbb a tompáknál, de merev, kemény és 
törékeny, ismételt izzítás és megmunkálás által azonban visszanyeri 
nyúlékonyságát és hengerelhető s kovácsolható. A sárgarezet ennél
fogva különösen olyan alsóbbrangú öntvényekre használjuk, melyek
től kopás ellen várunk nagyobb ellenállást, olyanokra ellenben, me
lyektől lágyságot és nyithatóságot követelünk, inkább a lágy, köny- 
nyen nyújtható, bár drágább tompakot: mindkettőből különösen 
ajtókilincsek, ablakfogantyúk, víz- és gázvezetéki csapok, szelepek, 
gombok, rozetták. czégtáblák stb. készülnek, míg ellenben kihenge
relve vagy kikovácsolva ajtó. ablak és szekrényvasalatokra, ajtó
zárak külső borítására, kályhaajtókra, dróthúzásra stb. használhatók. 
A fehér fém csak (öntvényekre alkalmas.

Ha sárgarézhez nikelt keverünk, kapjuk az u. n. fehér reset (argentán), 
melyet ezüstös-fehér színe és esi szolhatósága ezüst áruk utánzására is alkalmassá 
tesz; ismeretes pakfong, újezüst, alpakka és megezüstözve chinaesüst név alatt..

A vörösréznek az ónnal (czinnel) való ötvözetei általánosan 
bronz név alatt ismeretesek: rendszerint azonban tekhnikai szem
pontból kevés czinket, sőt gyakran ólmot is kevernek hozzá, hogy 
lágyabb legyen, habár ezáltal szilárdsága és tartóssága csökken.

A bronz a vörösréznél keményebb, még pedig annál inkább, 
minél több benne az ón, de könnyen olvad, igen hígan folyik, minél
fogva öntésre különösen alkalmas, azonkívül lágy, képlékeny és 
csiszolható.

A közönséges bronz 86—92% rezet, é —5% czinket, 2 —4°/0 ónt és eset
leg 2°/0 ólmot tartalmaz, míg ellenben 78—80% réz, 22—20% ónnal u. n. ha
rang fémet. 90% réz 10% ónnal ágyúfémet (ágyúbronzot), 88% réz, 10% ón, 
2% czink és kevés ólom szoborbronzot, 79 -82%  réz, 8% czink, 5 -10% ón és 
7—8% ólom csapágy-fémet, 90% réz, 9%  ón és 0-ó -0 -75% foszfor u. n. fosz
for-bronzot és végre 90—95% réz és 10— 5% alumínium alumínium-bronzot ad. 
Az utóbbi kettő is csapágycsészék készítésére használ tátik s igen szívós, szilárd 
és rugalmas fém.

A közönséges bronzot használják lépcsőkorlátok, lebegő lépcső
fokok, oszlopok és oszlopfejek, kútak, szobrok és különféle díszítések 
készítésére.

2. A czink (horgany).
A czinknek az építészetben igen fontos szerepe van és. újabb 

időben sok tekintetben nemcsak a drága rezet, de a vasat és a 
követ is kiszorítja.



A czink kékesfehér színű, sugaras, leveles, kristályos felületű, kemény, erős 
fém, mely közönséges hőmérséknél igen rideg és merev, de 100—150 C fokra 
fölmelegítve, igen szívós ég nyúlékony, úgy hogy lemezekké hengerelhető, rudakká 
kovácsolható és dróttá kihúzható, mely nyúlékonyságát kihűlése után is részben 
megtartja, 200 C foknál azonban ismét merev és porrá zúzható. 100 C foknál 
megolvad, de ha túlhevítik, kihűlése után igen merev.

Használják lemezek, drót, szegek és öntvények alakjában s 
azonkívül vastárgyak, vaslemezek és vasdrót bevonására, hol a vasat, 
mint pozitív elem, saját oxidálása és pusztulása árán óvja meg a 
rozsdásodástól. Mint fedőlemez csakhamar világosszürke színű oxid- 
réteggel vonödik be, mely a további oxidálást megakadályozza; hasz
nálatos simán vagy hullámosán födélhéj gyanánt s azonkívül kiszö
gellő falak, párkányok stb. befödésére, továbbá ereszcsatornák, 
vízlevezető-csövek, víztartók, fürdőkádak, lámpák stb. készítésére és 
végre különféle díszítő-tárgyak, nevezetesen párkányok, gyámok, 
burkoló lemezek, rozetták, reliefek stb. kisajtolására és kiverésére.

Öntve a czink különféle arkhitektonikus díszítések, mint oszlo- 
pocskák, oszlopfejek, alakok, vázák, baluszterek stb. készítésére és vas
szerkezetek beburkolására alkalmas és olcsóságánál fogva nagyon 
keresett czikk, mely galvanikus úton rézzel bevonva, bronzszerű külsőt 
kap. Rézzel összeolvasztva, különböző ötvözeteket ad, melyekről már a 
réznél megemlékeztünk,

A czinknek nem szép színét bemázolással vagy bevonással 
lehet elfödni s egyúttal tartósságát is fokozni. Rendszerint olajfes- 
tókkel mázolják be, mely az érdes felülethez jól tapad; az öntvé
nyeket azonban fémekkel is szokás bevonni, különösen bronzzal 
kőutánzatok czéljaira pedig eczetsavas ólomoxiddal, melyhez a meg
felelő festék is hozzákeverhető,

3. A czin (ón).
A czin ezüstfehér, igen fényes, kristályos szövezetű, igen lágy 

és nyújtható, de gyenge fém, mely az építészetben csak kevés alkal
mazást talál. Különösen a vasnak bevonására használják; a czine- 
zett vaslemez — az ú. n. fehér lemez — szép, tiszta felületű, tartós 
és forrasztás által különféle alakú edényekre, szerszámokra stb. fel
dolgozható. Azelőlt nedves falak beburkolására és az alapzatnak 
a földszinti faltól való elszigetelésére is használták, mely czélra 
azonban újabban a kátrányos lemez, az aszfalt stb. jobban megfelel.

4. Az ólom .
Az ólom világos kékesszürke, erős fémfényfl, igen lágy és szívós, de gyenge 

fém, mely azonban fényét a levegőn hamar elveszíti. Közönséges hőmérséknél 
igen nyújtható, fűrészelhető, olvadásához (320° C) közel azonban igen merevvé

Sobó: Erdészeti Építdstan. ó



válik és ha kovácsolják, törik. A levegőn igen tartós, mert a felületén képződött 
óxídréteg megvédi a további oxidálástól.

Az építészetben sokféleképpen szerepel, nevezetesen mint fedő
lemez, azonkívül csövek alakjában gáz- és vízvezetékeknél, drót alak
jában kerítéseknél, lemezek alakjában nedves falak beburkolásánál 
és izolálásánál, valamint faragott kövek, öntöttvastárgyak és faoszlo
pok alá vánkoslemezek gyanánt, hogy zúzódásukat megakadályozza 
és jó fekvését biztosítsa, végre, mint alaktalan ólom, vastárgyaknak 
kőbe vagy falba való beforrasztásánál és a vascsövek illesztéseinek 
tömörítésénél stb. Vízvezető csövekre azonban csak akkor alkalmas, 
ha a víz nem ivásra való vagy ha folytonosan és sok víz folyik 
rajta keresztül, lakásokba vezető csövekre ellenben, melyekben a víz 
rövidebb-hosszabb ideig áll, kevésbbé alkalmas, mert ólomoxidhidrát 
képződik benne fehér pikkelyek alakjában, mely a vizet .mérgező 
hatásúvá és egészségre ártalmassá teszi. Ilyen csövek használatánál 
tehát a bennök állott vizet előbb le kell ereszteni; káros hatásuk 
azonban csak akkor enyészik el, ha belül czinnel vonják be.

V. FEJEZET.

Kötő- és tapasztó-anyagok.
Jellemzés. Hogy a természetes és mesterséges kövek jó, szilárd 

és tartós falazatot adjanak, ahhoz nem elégséges, hogy a kövek sza
bályos alakkal bírjanak, mert az érintkező lapok bármily szoros 
összeillesztése sem akadályozhatná meg egymáson való csúszásukat 
és elmozdulásukat vagy a rossz fekvés folytán bekövetkezhető egyen
lőtlen megterhelésüket. Ez oknál fogva jó falat csak akkor kapunk, 
ha az egyes köveket valamely oly anyaggal kötjük össze, mely ere
detileg lágy és a kövek hézagait jól kitölti, mely azonban a levegő 
behatása alatt kiszárad s_mint ilyen jól a kövekhez tapadva, azokat 
egy egészszé összeköti és nyomásukat az alapon egyenletesen elosztja. 
Ilyen anyag a közönséges és a hidraulikus mészből, valamint a ezé- 
mentből készült habarcs (malter), a béton, a gipsz és az aszfalt. Ezeken 
kívül használható azonban a köveknek nem annyira összekötésére, 
mint inkább a hézagok kitöltésére a moha, a föld, a sár és az agyag.

1. A m ész.
A mészhabarcsnak, mint legfontosabb kötőanyagnak, fő alkotó 

része a mész, melyet vagy t'szta szénsavas mészkőből vagy pedig 
agyagfölddel és szilikátokkal kevert mészkövekből égetés és oltás



67

vagy őrlés által nyerünk. Az előbbi a fehér, az utóbbi a vízbenkütő 
vagy fekete mész és a ezément. Az így kapott -meszet azonban egy
magában nem használjuk s hogy habarcsot kapjunk, homokot és 
vizet keverünk hozzá oly mennyiségben, míg féligfolyó pép lesz belőle.

a) A  f/t/akorla tban  h a szn á lt m é sz fa jtá k .
A különféle mészfajták, melyek az építészetben szerepelnek, 

egyrészt olyanok, melyek vízzel megolthatók és péppé keverhetők és 
másrészt olyanok, melyek vízzel megnedvesítve, el nem mállanak, 
nem oltódnak s melyeket ennélfogva megőrlés által kell olyan álla
potba hozni, hogy habarcs-készítésre alkalmasak legyenek.

A) Az o ltható  m é sz fa jtá k  közé azok tartoznak, melyeknek 
szilikáttartalma 15—18°/0-ot meg nem halad, melyekben tehát a 
mésztartalom a túlnyomó. Ilyen:

1. a közönséges fehér vagy zsíros mész, melyet csaknem tiszta 
szénsavas mészből égetnek s mely megoltva erősen felduzzad és a 
levegőn lassan megkeményedik, a vízben ellenben nem;

2. a sovány vagy fekete mész, mely inegoltva, sokkal kevésbbé, 
de még mindig duzzad s mely ennélfogva kevesebb oltott meszet 
ad, a levegőn azonban gyorsan és jobban keményedik meg, mint a 
fehér. Ha az ilyen sovány mész annyi szabad kovasavat tartalmaz, 
hogy olthatósága daczára is vízben lassan-lassan megkeményedik, 
akkor

3. vízálló, vízbenkötő (hidraulikus) mész elnevezés alatt for
dul elő. Ez vízzel is oltható, de porrá őrölve is keverhető homokkal 
és vízzel, a megoltásnál azonban térfogata nem növekszik s úgy a 
levegőn, mint a vízben csak lassan keményedik meg.

B) A  n em  oltható  m é sz fa jtá k  azok, melyekben, annyi
kovasavas agyagföld van. hogy olthatóságuk megszűnik és csak meg
őrlés által lesznek követésre és habarcskészítésre alkalmasak. Ide 
tartozik: A ;

1. a természetes ezément, ezément-mész vagy román-ezément, 
mely vízzel éppenséggel nem oltódik, vízben azonban hamar meg
keményedik;

2. a mesterséges vagy portland-czément, mely mésznek és 
agyagnak mesterséges összekeveréséből származik s vízben lassabban 
keményedik, mint a román ezément, de megkeményedése után szi
lárdabb és jobban köt,

3. a puzzolának vagyis olyan anyagok, melyekben csak igen 
kevés mész van s melyek egymagukban habarcskészítésre nem alkal
masak ugyan, de zsíros' mészszel keverve, hidraulikus természetű

5*
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kötőanyagot adnak, mely lassan keményedik s megkeményedése után 
csaknem oly szilárd lesz, mint a portland-czément. Ide tartozik a 
puzsolám föld, a *za »twin-föld, a trassz stb.

b) A  m észégetésve h a szn á lt m észkövek  és m egvizsgá lásu k .
A mész minősége és alkotása függ első sorban azoktól a mész

kövektől, melyekből a ineszet égetjük. MiRél tisztábbak ezek, azaz 
minél több szénsavas mész van bennük, annál fehérebb, annál zsí
rosabb mész lesz belőlük, mely az oltásnál annál több vizet fogyaszt 
és annál jobban duzzad meg. Ilyen tiszta mészkő azonban a termé
szetben ritkán fordid elő és a mész legtöbbször agyaggal, magnéziá- 
val, vasoxiddal, kovasavval stb. van keverve, melyek a kiégetett 
meszet világos-szürkére, szürkés-sárgára, sárgás-fehérre festik, a 
szerint, milyen mennyiségben vannak a mészkőben jelen. Minél több 
idegen alkotó részt tartalmaz a mészkő, annál kevésbbé oltódik és 
duzzad, annál érdesebb tapintatú, annál soványabb lesz a belőle 
nyert mész s annál kevesebb homok és víz keverhető hozzá, míg 
végre az olthatóság teljesen megszűnik és az égetett meszet meg- 
őrlés által kell habarcskészítésre alkalmassá tenni. Míg azonban a 
zsíros mészfajták a levegőn kitünően használhatók, vízben való épí
tésre azonban nem alkalmasak, addig a soványabb fajták, melyek 
gyorsabban száradnak, mint a kövérek, vízben való építésre annál 
jobbak, minél kevesebb szénsavas meszet tartalmazott a mészkő, 
melyből égették. De nem minden sovány mész egyszersmind vízben- 
kötő is, és az olyan mészkő, melyben a kovasavas agyagföld 10°/„-ot 
meg nem halad, még mindig zsíros meszet ad.

A gyakorlatban meszet égetünk márványból, szemcsés, tömör, 
kagylós és büdös (bitumenes) mészkőből, borsókőből, krétából, mész- 
tuffból, dolomitból és meszes márgából. Mindezeknek tisztaságát 
nagyjában megismerhetjük ugyan külsejükből is, biztos útmutatást 
azonban, minőségüket illetőleg, csak khémiai úton vagy próbaégetés 
által nyerünk.

A mészkövek minőségét próbaégetéssel következő módon határozhatjuk meg:
Ha csak a mészkőben levő szénsav mennyiségét és arányát akarjuk meg

határozni, akkor egy darab mészkövet, jól kiszárítva, egy tűzálló, födött csuporban 
(tégelyben) fehér izzásig tartósan hevittlnk. A sülyveszteség, mely a kőnek égetés 
előtt és után megmért súlya között mutatkozik, aifja az égetésnél elillant szénsav 
súlyát, melyből a mészkő tisztaságára lehet következtetni. A szénsavas, mész 
ugyanis 44 súlyrész szénsavat és 56 sulyrész meszet tartalmaz, minélfogva a 
a súlyhiány a mészkőben levő mész mennyiségét eléggé pontosan mutatja.

Ha kevesebb pontossággal is megelégszünk, akkor a mészkövet előzetesen 
ki sem szárítjuk; ekkor azonban a súlyveszteség a szénsav és víz együttes súlyát 
fogja adni.
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Az így kiégetett mész jóságát megítélhetjük továbbá egyrészt külsejéből, más
részt pedig vízzel szemben való magatartásából. Ha ugyanis a mészkő tiszta volt, 
akkor kiégetése után fehér vagy csak gyengén szürkés-sárga, likacsos és a vizet 
mohón szívja magába. Ha tehát vízbe mártjuk, akkor gőzfejlesztés és zúgás között 
erősen fölmelegszik, finom fehér porrá máliik és több vízzel leöntve, zsíros, fehér 
pépet ad. Ha ellenben a mészkőben kovasav és agyagföld stb. van, akkor kiégetése 
után tömör, vízzel gyengén vagy éppen nem oftódikés piszkos-szürke, vöröses-barna 
színű, különösen akkor, ha sok agyagot tartalmaz. A szín után azonban nem 
mindig lehet ítéletet mondani arról, hogy a mész zsiros-e vagy sovány, mert ke
vés vas is elégséges ahhoz, hogy a meszel halvány zöldes-sárgára vagy vörösesre 
fesse, míg ellenben a hidraulikus mész is fehér színű lehet, ha sok kovasavat tar
talmaz.

Ha a megoltott próbamészre sósavat öntünk s az még felpezseg, akkor 
a mész még szénsavat tartalmaz és nem volt jól kiégetve; ez azt mutatja, hogy 
vagy hosszabb ideig vagy nagyobb hőmérsékben kelll égetni.

Ha a próbaégetés azt mutatja, hogy a mész oly alkotórészeket is tartalmaz, 
melyek vízbenkötővé teszik, akkor egy tojásnagyságú kődarabot 1 */a —2 óráig fehér 
izzásig hevítünk s azután egészen finom porrá, illetőleg lisztté zúzzuk és átszitá- 
lás után egy lemezen kiterítve, annyi esővizet öntünk hozzá, a mennyit magába 
szívni képes. Ezt a sűrű pépet azután ö—10 perczig jól keverjük, míg oly sűrű 
lesz, hogy dió- vagy tojásnagyságú golyót gyúrhatunk belőle. Ezt a golyót legföl
jebb öt perez múlva egy pohárba teszszük és igen lassan annyi vizet öntünk reá, 
míg teljesen víz alá kerül. A hátramaradt tésztás anyagot egy másik nagyobb 
pohárba gyúrva, szintén vízzel leöntjük. A próbákat most csendesen állni hagyjuk; 
ha a mész vízbenkötő, akkor a vízben annyira megkeményedik, hogy 24 óra, 
gyengébb minőségnél legföljebb 14 nap múlva az újj nyomásának jól ellenáll és 
3—4 hét alatt olyan kemény tesz, mint a gyenge mészkő. Ha pedig czémenttel 
van dolgunk, akkor a golyó már néhány perez múlva ellenáll ujjunk nyomásának 
és vízzel leöntve, csakhamar megkeményedik. Ha ellenben a megkeményedés 4 hét 
alatt sem következett be, de az anyag pépnemű vagy földes marad, akkor nem 
vízbenkötő.*

A mészkőben levő koVasav, aluminiumföld, vasoxid és magnézia mennyi
ségét khémiai utón határozzuk meg, erre vonatkozó utasítások szerint, melyekbe 
itt bebocsátkozni czélunktól messze elvezetne.

Egy igen egyszerű módszer az, ha a megvizsgálandó mészkő egy darabját porrá 
zúzzuk és hígított sósavat öntünk rá mindaddig, míg a pezsgés teljesen megszűnt. 
A folyadékot mindenestül egy szűrőre öntve, vízzel tisztára mossuk; ekkor a szű
rőn visszamaradt szilárd anyag adja a kovasavas agyagföldet. Ha pedig a leszűrt 
tiszta folyadékba addig öntünk mészvízet, a míg csapadék képződik és a csapadé
kot leszűrve vízzel kimossuk, kiszárítjuk és megmérjük: kapjuk a magnézia meny- 
nviségét a vas- és mangánoxiddal együtt.

A két rendbeli maradékhoz hozzáadva a kiűzött szénsav súlyát és levonva 
az egészet a darab egész súlyából, a maradvány adja a mész mennyiségét. Ha 
ezt megszorozzuk 44-gyel és elosztjuk 56-tal, kapjuk azt a szénsavmennyiséget, 
mely a magnéziával van vegyülve, ennek a szénsavnak 40/44-del való szorzata 
által pedig a mészkőben levő szénsavas magnézia mennyiségét.

* Mihalik J. Beton-Bau, Boriin 1860.
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c) A  m ész égetése.
A ineszet vagy a mészkőbánya közelében felállított bogsákban, 

bogsaalakú mezei kemenczékben vagy vermekben, vagy nagyobb 
és rendes üzemnél — falazott kemenczékben égetjük.

A bogmban (ra
kásban) való mész- 
égetéts a legtökéletle
nebb és legdrágább,mi
nélfogva csak ott hasz
nálják, hol a tüzelő igen 
olcsó. A mészköveket, 
fával vagy kőszénnel 
vegyesen, esonkakúp- 
alakú bogsába rakják, 
mely alul 5, fölül 3 m
átmérővel bir: a mág
lya felületét agyaggal 
betapasztják, melyen 
csak a léghuzam sza
bályozására hagynak 
téglával födött nyílá
sokat, Az égetés 6—8 
napig tart,

A mezei kemen
czékben vagy vermek
ben való mészégetés 
már valamivel jobb, de 
szintén sok tüzelőanya
got, fogyaszt, és drága. 
Egy ily kemencze leg
egyszerűbben úgy ké
szül, hogy kötött, agya
gos földben a hegylej
tőn egy helyet kiegyen
getünk s ezen 2Ό—2‘5 
m mély töltséralakú 
vermet ásunk, fölül
2—3, alul 0-6—1Ό m 
átmérővel. A verem 
alján vízszintes fűtő-
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csatornát ásunk egészen ki a hegylejtőig (67. ábra). A töltsér alsó 
részét a legnagyobb mészkövekkel kibélleljük és lazán beboltozzuk, 
úgy, hogy ezáltal egy tűzhelyet készítünk, melyből a láng a boltozati 
kövek között a kemenczébe juthat. Magát a ketnenczét 10—15cm-es 
mészkővel töltjük ki s még föléje is bogsát rakunk, melyet agyaggal 
tapasztunk be, úgy, mint a bogsában való égetésnél. A tüzelést meg
kezdve, 6—8 óráig füstölgő tüzet s azután 2—3 napig-élénk tüzet 
rakunk, míg a rakás tetején tiszta láng csap ki. Kzután a nyílásokat 
bezárva és betapasztva, a kernenczét 1—2 napig kihűlni hagyjuk és 
végre a kiégetett meszel kiszedjük.

Knnél sokkal jobbak az olyan mezei kemenczék, melyek állandó 
használatra vannak szánva s melyeknek belseje akár töltsér-, akár 
hengeralakban tűzálló kövekkel van ki béllelve s rendes fűtő nyílás
sal s legtöbbnyire 1 űzrácscsal is felszerelve (68. ábra). Fával való 
fűtésnél a tűzrács elhagyható. A kemencze átmérője 3Ό—3"5 m, 
magassága 2 m, az a fűtőnyílás 0'60 m széles és 0'70 m magas. 
A kemencze megtöltése és kezelése olyan, mint előbb.

Rendes üzemhez legjobbak a falazott mészégető kemenczék, 
melyeknek üzeme lehet folytonos vagy szakaszos (periodikus); az 
előbbieknél a mészégetés szakadatlanul folyik s a nyers mész
követ fönt oly arányban adagoljuk, a milyenben lent a kiégetett 
meszel kihúzzuk; az utóbbiaknál a 
kernenczét egyszerre töltjük meg s 
egyszerre ürítjük ki. Az előbbiek 
rendszerint töltséralakúak (69. ábra), 
az utóbbiaknak ellenben henger
vagy hordóalakjuk van (70. és 71. 
ábra). A folytonosan működő mész
égető kemenczék tüzelő anyaga a fa- , 
vagy kőszén, melyet a kemenczébe 
rétegekben, a mészkővel váltakozva 
töltünk, a periodikus üzemű kemenczéké 
ellenben rendszerint a tűzifa vagy tőzeg, 
mely egy áttört boltozató vagy rácsozat
tal födött tűzhelyen (71. ábra) vagy pedig 
csak a nagyobb mészkövekkel az égetés 
tartamára átboltozott tűzhelyen (70. ábra), 
még pedig tűzrácson vagy — fánál — 
a nélkül ég el. A folytonos üzemű ke
menczék alsó átmérője 1—3 m, felső át
mérője 2—fim, magassága 3—10m. A 70. ábra.



72

kemencze megtöltése előtt, a tüzrácsot, 
mely két vasrúdból áll, mészkövekkel át
boltozzuk s a boltozatra egy réteg szenet 
és egy réteg 10—15 cm-es mészkövet 
töltve, a boltozat alatt a tűzrácson levő 
lát meggyújtjuk. A mint a tűz a felső 
mészkőrétegen is áthatolt, ismét egy réteg 
szenet és egy réteg mészkövet adunk fel 
és a töltögetést úgy folytatjuk, míg a ke
mencze megtelt. A mint az alsó réteg 
eléggé ki van égetve, mit úgy a lángon, 
mint azon is fel lehet ismerni, hogy a 
kemencze töltése behorpad, akkor a két 

rácsrúd egyikét kihúzva, a meszet leeresztjük és kiszedjük, fönt pedig 
friss mészkövet adagolunk.*

A szakaszos tüzelésű kemenczéknél a nagyobb köveket a középre, 
a kisebbeket a kerület közelébe rakjuk s a fűtést előbb füstös, 
később intenzív lánggal folytatjuk mindaddig, míg a fölül kicsapó 
láng arról tesz tanúságot, hogy a mész ki van égetve.

A fával fűlő kemenczék, tapasztalat szerint, aránylag jobb meszet 
adnak, mint azok, melyek kőszénnel fűlnek, különösen, ha a kőszén 
kenet tartalmaz. A barnaszénnel elért eredmények azonban közel

7J. ábra.

állanak a fával elértekhez.
A szénfogyasztás mintegy '/B—Ve-részét teszi az égetett mész 

súlyának, míg fából 2Ό—2 5 méter szükséges 1 m® mészre.
Nagy és folytonos- üzemnél körkemencnéket használnak, melyek hasonló 

szerkezetűek, mint a téglaégetésre használt körkemenczék. Ezeknél a friss lángot 
valamely oly kamarába vezetik, melynek mésztöltését már előzetesen előmelegí
tették és vízétől megfosztották s melyet ennélfogva csakhamar lehet teljes izzásba 
hozni; innen a láng a következő szomszédos kamarába megy át, hol a frissen 
berakott mészkövet előmelegíti és szárítja s onnan vonul a kürtőbe. Ezzel egy
idejűleg a harmadik kamarában, melynek nyílásait elzárták, a már kiégetett mész 
hül ki, a negyedikből a már kihűlt meszet kihúzzák, az ötödikbe pedig a friss 
mészkövet töltik. Ezek a kemenczék többnyire gázzal fülnek s jóval kevesebb 
tüzelőt fogyasztanak.

A kemencze keresztszelvénye mindig bizonyos arányban van 
magasságához, míg magasságát a kiégetendő mész alacsonyabb vagy 
magasabb fokú olvadósága szerint 3—4 méterre szabjuk, úgy, hogy 
a mész felületén meg ne üvegesedjék. A hordóalakú kemenczék leg
tágasabb részének átmérője körülbelül 1'8-szer akkora, mint a rácsé, 
míg a torok és a fenék átmérője csak mintegy Ο'β-része a legnagyobb
átmérőnek.

* Becker, Baukunde des Ingenieurs, Leipzig 1883.
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Az égetés tartama változik a kemenczék szerkezete és fekvése, 
a tüzelő minősége, valamint a kövek khémiai alkotása és nagysága 
szerint. Egy-egy égetés átlagosan 30—60 óráig tart. A kisebb kövek 
hamarább égnek ki, mint a nagyok, minélfogva a nagyobb köveket 
lehetőleg közel kell hozni a tűzhöz és a kemencze közepére tölteni, 
hogy a kisebbekkel egyszerre égjenek ki. Legjobbak a 10—15 crn-es 
kövek.

Az égetésnél főképpen arra kell ügyelni, hogy a mész úgy legyen kiégetve, 
hogy egész tömegében oltható legyen. Ezt elérjük akkor, ha a mészkőből a vízen 
kívül a szénsavat is kiűzzük. A szénsav egy része könnyen illan el, már a vörös 
izzásnál, a hátralévő rész azonban csak tartós fehér izzásnál és erős léghuzam- 
nál takarodik ki. Mivel azonban a tiszta szénsavas mész a legnagyobb hőmérsék- 
ben sem olvad meg, ennélfogva a legmagasabb fehér izzást is elbírja, melynél a 
szénsav teljesen kiűzhető belőle. Az ilyen mészkő, melyben 4 í súlyrész szénsav 
és azonkívül bizonyos mennyiségű víz és esetleg eléghető szerves anyag van, 
eredeti súlyának mintegy 50 %-át veszti el az égetésnél és likacsos, fehér tömeget 
ad, mely azonban közönségesen vasoxid által gyengén sárgára van festve. A mész 
térfogata is az égetés által 10—20%-kal apad meg, minélfogva 1 m3 égetett mészre 
mintegy 125—1'30 m3 nyers mészkő szükséges és a kemencze töltése az égetés 
befejezéséhez közel behorpad. Minél nagyobb a szenvedett súly- és térfogatvesz- 
teség, annál tisztább mészszel van dolgunk.

Ha ellenben a mészkő kovaföldet, agyagföldet, vas- és mangánoxidult stb. 
is tartalmaz, akkor a szénsav kiűzése által szabaddá lett mész nagy hőmérséknél 
khémiailag egyesül a kovasavval vagy pedig, felbontva a kovasavas agyagföldet, 
az' agyagfölddel is és ilyen vegyület alakjában könnyebben olvadóvá válik, ösz- 
szezsugorodik, felületén megolvad, illetőleg megüvegesedik, szóval elsalakul és víz
ben többé nem oltódik. Ez az u. n. agyonégetett mész, mely az építészetben fel 
nem használható, a vaskohászatban azonban a bázikus aczélgyártás czéljaira szán
dékosan termelik.

A vas- és mangánoxidul az égetésnél oxidokká válnak és szintén lejebb 
szállítják a mész olvadásfokát.

Igen természetes, hogy minél több agyag és kovaföld van a mészkőben, 
annál könnyebben olvad s annál kisebb hőmérsékben kell égetni. Ez az oka annak, 
hogy a hidraulikus és a ezémentmeszet, melyben földes alkotórészek már nagyobb 
mennyiségben vannak jelen, mint a közönséges mészkőben, csak vörös izzásig 
szabad hevíteni és szükség esetén inkább tartósabban égetni, hogy a szénsav ki
takarodjék belőle. Az ilyen mész kevesebbet veszít súlyából és térfogatából, mint 
a fehér, mert csak a mész és a magnézia veszíti el a szénsavat, a többi alkotó 
rész pedig, habár megváltozott állapotban, teljesen megmarad a mészben. A szén
savból is 6—10°/0 marad vissza, mely csak fehér izzásnál lenne kiűzhető, ez azon
ban nem befolyásolja a mész olthatóságát.

A vízbenkötő és a ezémentmész égetésfokát ennélfogva a bennök levő ko
vaföld mennyisége és a kovasavnak az agyagföldhöz való aránya határozza meg, 
és az égetést oly hőmérséknél kell eszközölni, mely elégséges arra, hogy a ter
mészetes kovasavas agyagföldben levő kovaföld szabaddá váljék, melynél azon
ban a mész az agyaggal még el nem salakulhat. Ez a kovaföld azután a mész 
oltásánál, tehát nedves utón vegyül a mészszel 5 azzal mészszilikátot alkot. Külö
nösen nagy figyelmet kell erre, a körülményre fordítani a meszes márga égetésé
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nél, melynek nagy, agyagtartalma mellett az összes mész is könnyen' elsalakul és 
felduzzadt, üvegszerű, hasznavehetetlen salaktömeggé válik.

De a mint túlságos hőmérsék alkalmazása egyes mészkövekre ártalmas le
het, éppen oly, alig használható meszet kapunk akkor is, ha az égetés foka nem 
volt elégséges arra, hogy a mészkő szénsavát kiűzze. Az ilyen u. n. nyers mess 
vízzel vagy éppen nem vagy csak felületén oltódik, belül pedig olthatatlan mag 
marad vagy pedig csak darabokra hull szét. Ilyen meszet, melyet különben nagyobb 
súlyáról azonnal lehet felismerni, kapunk akkor is, ha a mészkő nagy darabokban 
kerül a kemenczébe, melyeknek belseje nyersen marad.

A jól kiégetett fehér mész likacsosságánál fogva] a vizet 
mohón szívja magába s vízzel érintkezve, .megoltódik, minélfogva, 
ha arról akarunk meggyőződni, vájjon jól kiégetett meszünk van-e, 
egy darabot vízbe kell mártanunk; ha, rövid idő múlva kivéve, a 
levegőn megmelegszik és porrá maliik, akkor jól van kiégetve; ellenkező 
esetben vagy darabokra hull szét vagy olthatatlan magot hagy hátra. 
A jól kiégetett mésznek továbbá, ha .sósavval leöntjük, nem szabad 
felpezsegnie, mert különben még szénsavat tartalmaz s a kiégetés 
tökéletlen.

Az égetett mésznek eltartása a szabad levegőn igen nehéz, 
mert a levegő nedvességét és szénsavát magába szíva, megoltódik 
és elhal azaz ismét szénsavas mészszé válik. Ez oknál fogva meg- 
oltás előtt igen száraz helyen tartandó és mielőbb megoltandó.

Ha azonban égetett meszet bármely oknál fogva hosszabb ideig kell oltat- 
lanúl eltartani, akkor azt kevés vízzel porrá mállatjuk, 8 napon át rakásban Ke- 
.vertetjük s azután 05 mm-es nyílású szitán átszitálva, a szitán maradt részeket 
összetörjük és hasonlóképpen porrá mállatjuk; végre az egészet egy rakásra hány
juk, melyet hamuval befödünk és esőtől védett, száraz helyen tartunk. Hlyen álla
potban a mész éveken át eltartható.

d) A  fe h é r  v a g y  zs íro s  m ész.

A közönséges fehér meszet oly mészkövekből égetjük, melyek
ben 10 0/0-riál kevesebb vagy semmi szilikát nincsen és csaknem 
tiszta szénsavas mészből állanak; ilyen a márvány, a kréta, a mész- 
pát és a jó tömör mészkő.

A mészkő kiégetése után. mi tartós fehérizzásnál történik, 
égetett mész vagy maró mész (étető mész, calcium-oxid) marad 
vissza, mely a habarcskészítés legfontosabb anyaga.

Az ilyen mész igen likacsos kő, mely a vizet mohón szívja 
magába, vízzel leöntve oltódik azaz egy egyenértékű vízzel vegyül 
(28'δ súlyrész mészre esik 9 súlyrész víz) és oltott meszet (mész- 
hidrátot) ad. Ezzel egyidejűleg a mész erősen duzzad és térfogata 
az eredetinek 20—8‘5-szeresére növekszik, miközben gőzfejlesztés és 
zúgás között 150 G fokra fölmelegszik és porrá mállik. Ugyanez
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történik vele a szabad levegőn is, melynek, nedvességét lassan, de 
folytonosan magába szívja és szintén poralakú mészhidráttá hull 
szél. Ez az ú. n. légoltotta-mész.

A inészhidrát mohón szívja magába a levegő szénsavát és 
ennek folytán lassan bár, de fokozatosan keményed!k és kristályos 
szénsavas mészszé válik. Ezen alapszik a közönséges· mészhabarcs 
megkeményedése és kötőereje. Ha a szénsavval való ezen vegyülés 
akkor történik, mielőtt a mész habarcscsá van keverve, akkor a mész 
használhatatlanná válik, megromlik, mint mondani szoktuk, elhal.

Ha a mészhidráthoz több vizet adunk, akkor tejes állományú 
híg, pépes folyadékot, ú. n. mésztejet kapunk, mely nyugodtan állva, 
lassan-lassan zsíros, tapadás, szívós és sajtszerű tömeggé lesz, mi
közben a felhasznált víznek egy része, mint calcium-oxiddal telített 
oldat, kiválik belőle és felületén összegyűlve, megvédi a meszet a 
levegővel való érintkezéstől. Ez az ú. n. gödörmész, mely lisztán 
mészhidrát-szemekbői áll.

A fehér mész oltása kicsiben vagy úgy történik, mint fönnebb 
a légoltotta rnésznél említettük vagy pedig úgy, hogy az égetett 
mészdarabokat egyenkint vízbe mártjuk és azután a levegőre kitesz- 
szük, hol porrá, mészhidráttá mállanak. A mészoltásnak közönséges 
és általánosan használt módja azonban az oltó szekrényben való 
vagy nedves mészoltás, mely úgy történik, hogy az égetett meszet az

72. ábra.



oltó ládában kiterítve, vízzel leöntik s t a a  darabok nagyjában széthull
tak, egy kavaró lapáttal keverik, miközben még annyi vizet töltenek 
hozzá, hogy a mész teljesen szétmállva, sűrű mésztejjé változzék át, 
melyet az oltószekrény tolókáján keresztül a mészgödörbe csapolnak le.

Az ölté szekrény (72. ábra S) 3—4 m hosszú, 2—2’5 m széles 
és Ü'25—0*30 m mély, deszkákból összerótt és fölül nyitott szekrény, 
egyik keskeny oldalán, mely az M  mészgödör felé néz, t tolókával 
felszerelve, melyen át a mészlé a gödörbe leereszthető.

A mészoltáshoz mindig több vizet kell venni, mint a mennyi 
a vegyüléshez szükséges, még pedig — a mész tisztasága és többé- 
kevésbbé friss állapota szerint — 2 5—3'5-szer annyit, mint a mennyi 
a mész térfogata, mert csak akkor képes a mész kellően felduzzadni. 
Kevés vizet használva, a mész erős felmelegedés közben nedves 
porrá hull szét, de csak keveset duzzad meg és ha azután vízzel 
mésztejjé keverjük, kezdetben szemcsésnek és homokosnak látszik; 
ez az ú. n. sült mész. Kellőnél több víz azonban szintén káros, mert 
a mésztejet nagyon felhígítja, gyengíti a mész kötő erejét és a mész, 
mint mondani szokás, megfullad.

A mészoltáshoz való víz mindig lágy legyen; legjobb a folyó-, 
az eső- és a tóvíz, legrosszabb pedig a kemény kútvíz, mert ennek a 
szénsava a meszel részben szénsavas mészszé változtatja át.

Egy köbméter jó, zsíros, fehér mész megoltva 2Ό—2'δ m3 vagy 100 kgr 
égetett mész 300—350 kgr gödörmeszet ad. Egy köbméter gödörmész súlya 1300 — 
1400 kgr, az égetett mészé 800—900 kgr, a nyers mészkőé ellenben 2400- -2501 kgr, 
1 ma mészhabarcsé végre 1900 kgr.

A gödörmészben kereken 60 °/0 víz és 40 °/0 mészhidrát van.
A mészgödör nagysága á szükséghez képest változik, mély

sége azonban ne legyen nagyobb 1'5—2 méternél, nehogy a mész
kiszedése megnehezíthessék; ol
dalait, hogy az esővizet be 
ne ereszszék, vagy kifalazzuk 
vagy deszkával kibélleljük (73. 
ábra), fenekét ellenben szaba
don hagyjuk, hogy a mész víz
tartalmának egy része a földbe 
beszivároghasson és a mészben 
oldott állapotban levő alkáliá- 

kat. magával vigye, a mennyiben az utóbbiak nedves foltokat okoz
nak a falak felületén. Tömör földben ásott gödör azonban béllelés 
nélkül is megfelel.

Az oltott mész eltartása a mészgödörben igen könnyű, mert 
csak arra kell ügyelni, hogy levegővel ne érintkezzék és annak szén



savát ne szívja magába s hogy ágy a nagy melegtől, mint a fagytól 
meg legyen óva. Ezért a gödőrmeszet vagy folytonosan víz alatt kell 
tartani vagy 30—50 cm vastagon homokkal befödni vagy — a mi 
legjobb — deszkával befödni s erre szórni a homokot, hogy ne keve
redjék össze a mészszel.

A gödörben való hevertetés által a mész javul, zsírosabb és 
szalonnás metszésű lesz; az esetleg olthatatlanul belejutott mész- 
szemek bent megoltódnak és a gödör tartalma teljesen egyenle
tessé válik. Minél tovább volt a mész a gödörben, annál jobb.

Az építkezéseknél gyakran szoktak frissen oltott nieszet használni a habares- 
készítéshez, azt állítva, hogy így nagyobb a kötő ereje. Mivei azonban az ily mész- 
ben egyes szemek oltatlanul maradnak, azoknak megoltása a kész falban vagy a 
vakolatrétegben következik be, s mivel oltódásuk duzzadással jár, a falat is meg- 
repesztik; a vakolat ennek folytán hólyagossá és gödrössé lesz s minden gödröcske 
vagy hólyag alján megtalálható a fehér mészszem. Az oltódás néha csak később 
következik be, mikor már a falak festve vannak,

A jó gödörmészbe tiszta botot szúrva, az nehezen jön ki a 
tapadós anyagból és kihúzatván, egyenletes mészréteggel van bevonva; 
ha ellenben a boton maradt mészrészecskék darabosak, akkor a mész 
már megromlott és csak alárendelt czélra, pl. az alapzatban hasz
nálható fel.

e) A so v á n y  és a  v ízben kötő  (h id ra u lik u s )  m ész.

A sovány és a hidraulikus meszet, melyeket egymástól élesen 
elválasztani alig lehet, oly mészkövekből égetjük, melyekben a szén
savas meszen kívül 10°/„-nál több kovaföld, agyagföld, szénsavas 
magnézia s rendszerint vas- és mangánoxid is van. Ilyen a szemcsés 
mészkő, a borsókő, a kagylós mész, a büdös mészkő, a vasoxid-tartalmú 
mésztuff, a dolomit és a 25—30 °/0 agyagot tartalmazó meszes márga.

Törésök földes, egyenes vagy kagylós és tömör, szinök szürke, kékbe vagy 
sárgába átmenő s ha rajok lehelünk, agyagos, néha bitumenes szagot terjesztenek. 
Égetés után, mint már említettük, az említett idegen alkotó részeket vagy feltárt 
és vegyülésre alkalmas vagy változatlan állapotban tartalmazzák vagy pedig a 
mész a kovasavval, illetőleg az agyagfölddel vagy a vasoxiddal megolvadt üveg- 
nemű vegyületben fordul elő bennök, mihez képest, valamint az idegen alkotó 
részek különböző mennyisége szerint is, az oltásnál különféle magatartást mutatnak.

Ha az agyagtartalom 15—180/„-ot meg nem halad, akkor a 
mész még oltódik és vízzel keverve, sűrű péppé válik, de az oltásnál 
sokkal kevésbbé duzzad meg, mint a zsíros mész; megoltása után 
tömörebb s e mellett piszkos-szürke, kékes vagy barnás-sárga színű, 
a miért fekete mésznek is nevezik, tapintata pedig a benne levő 
több szilárd alkotórész miatt szemcsés és érdes, mitől a sovány 
mész elnevezést nyerte.
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Megoítás után a hidraulikus mész a másznék kovasavas agyagfölddel és vas
sal, néha a magnéziával való vegyülete. A mész vízbenkötő képességére azonban 
az egyes alkotó részek különbözőképpen folynak be. Míg ugyanis a 100/a kova
savas agyagföldet tartalmazó mész még nem bír vízbenkötő. képességgel, a 15— 
16°/„-°s ' s gyengén köt és legalább 200/,, kell belőle, hogy jó és 30—34 °/0, hogy 
kitűnő hidraulikus magatartása legyen, addig 10°/.-os magnéziatartalom már eléggé 
sovány meszet ad, 25—30'70. pedig már használhatatlanná teszi.

A sovány mész vízzel oltva, térfogatának legföljebb kétszeresére 
duzzad fel vagyis egy m 3 égetett mész csak I *25—2O m 3 oltott 
meszet ad; ezzel kapcsolatban oltásához csak 2Ό—2’5-szer akkora 
térfogatú vizet szabad felhasználni, mint a milyen a mész térfogata. 
Minél hidraulikusabb a mész, annál kevésbbé melegszik fel. A legjobb 
vízálló meszet nem is oltjuk, de előbb porrá őröljük.

A sovány és a hidraulikus mész oltása úgy , is történhetik, 
hogy a meszet az oltó szekrényben csak annyi vízzel öntjük le, 
a mennyi elégséges, hogy teljesen megoltódjék. Ez azonban lassú 
eljárás s helyette rendszerint az ú. n. száraz oltást használjuk, mely
nél a meszet a homokkal azonnal habarcscsá keverjük.

A száraz oltás egyik régi módja, mely különösen a híd- és vízépítésnél vált 
be, az, hogy a meszet egy kipallózott téren mintegy 50 cm magas rakásra teszszük 
és annyi homokkal körülveszszük, a mennyi szükséges a habarcs elkészítéséhez. 
Ezután a meszet vízzel meglocsoljuk s mialatt oltódik, megfelelő mennyiségű víz 
hozzáadása mellett a homokkal azonnal sűrű habarcscsá keverjük, melyet még mele
gen használunk fel. A mész kevéssé duzzad ugyan, de igen szilárd kötőanyagot ad.

A másik, gyakrabban használt módszer az, hogy a meszet egy 
oltó ládában vagy egy deszkapadolaton kiterítjük és 06—07 méteres 
rétegmagasságnál 20—25 cm, 03—04 méteresnél 10—15 cm vastag 
homokréteggel befödjük és ezt öntjük le’ néhány órai időközökben 
ismételve vízzel, mindaddig, míg a mész a vizet magába szívja és 
kisebb-nagyobb hőfejtés közben porrá uráliik. Az oltás be van fejezve, 
ha a homok felületén repedések többé nem mutatkoznak; ekkor a 
megoltott meszet a rajta levő homokkal a még szükséges víz hozzá- 
öntése mellett vagy azonnal keverhetjük habarcscsá vagy csak néhány 
napi hevertetés után, mely idő alatt az oltódás a rakáson belül is 
befejezettnek tekinthető. Ilyen oltásnál a mész jobban duzzad fel, 
és több oltott meszet kapunk, mint az előbbi módszerrel, megkeménye- 
dése után azonban a habarcs kevésbbé szilárd és kevésbbé hidraulikus.

A legtöbb fajta vízálló meszet nem lehet ilyen módon megol
dani, de porrá kell őrölni és a habarcsot úgy készíteni belőle, mint 
azt alább a czémenteknél fogjuk látni. ·

A mészhidráttá széthullt sovány mész köbméterje 650—700 kgrot nyom.
A sovány és a hidraulikus mész eltartása csak oltatlan 

állapotban lehetséges; e czélból azt zsákokban vagy hordókban



száraz helyen tartjuk s lehetőleg óvjuk a nedvességtől és a 
levegőtől.

A hidraulikus mész ■■vízben való megkeményedése összetett 
mészszilikátok képződése által következik be, melyek agyagfölddel 
és egyéb aljakkal vannak keverve.

f) A  természetei* v a g y  rom án  ezém ent.
Ha a mészkőben annyi agyagos szilikát van. hogy megfelelő 

égetés után — melynek hőmérséke azonban nem emelkedhetek addig, 
hol a mészkő olvadni, összezsugorodni kezd — vízbenkötő maga
tartást tanúsít, akkor ennek égetése által ú. n. természetes vagy 
román ezémentet kapunk. Ezt oly mészkőből égetjük, melyben a 
szénsavas mész mellett 40—60% kovasavas agyagföld van. Ilyen 
a meszes márga, a dolomit és a dolomitos márga. Színük rendszerint 
vörös és barna,· szövezetük tömör, törésük földes.

Kiégetés után a román ezément-mész vízbe mártva vagy vízzel 
leöntve, nem oltódik és fel nem forr, minélfogva száraz állapotban 
szemcsés és érdes porrá őrlik, mely kovasavas agyagföld és mész- 
oxid keverékéből áll s melynek színe, a köveknek vastartalma szerint, 
barna vagy sárgás-szürke. Ezt a port zsákokba vagy hordókba cso
magolják és román ezément név alatt bocsátják á kereskedésbe.

A román ezément az oltásnál csak kevés vizet szí magába,- 
alig észrevehető módon melegszik meg, térfogatát megduzzadás által 
nem nagyobbítja és megoltása után, ha — egymagában vízzel sűrű 
péppé összekeverve — vízzel jön érintkezésbe, igen gyorsan meg
keményedik. Víz alatt rövid időn belül kőkeméüynyé válik s vala
mennyi hidraulikus mész között a leggyorsabban köt, a nélkül, hogy 
kitágulna vagy megrepedezne. Megkemén védésé úgy következik be, 
hogy vízzel való érintkezés közben a kovasav és agyag nedves úton 
vegyül a mészszel s agyagföldből és mészből való kettős szilikát 
keletkezik, mely tömör mesterséges követ ad.

Egy m3 románezémént súlya a vegyi összetétel, áz égetés foka és az őrlés 
finomsága szerint 700—900 kgr. — Vízzel feldolgozva annál erősebben fogy, minél 
kisebb köbméterenkint való súlya, minélfogva habarcscsá feldolgozva, keveset ad ki.

g) A  m esterséges v a g y  p o r tla n d czém en t.
A természetes ezémentet mesterségesen is utánozzák, úgy, 

hogy szénsavas meszet és agyagot jól összekevernek, a keveréket 
téglává sajtolják, kiszárítják, fehér izzásnál égetik, lisztté őrlik és így 
bocsátják a kereskedésbe. Ilyen módon tehát közönséges meszet 
kovasavas agyagföld hozzákeverése által legkitűnőbb hidraulikus 
kötőanyaggá változtathatunk át.
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De a természetben is találhatók, habár ritkán, olyan anyagok, 
különösen mérgeik, melyek khémiai összetételüknél fogva portland- 
ezément gyártására közvetetlenül alkalmasak. Ezeket megfelelő hőmér- 
sékben égetve és megőrölve, olyan ezémentet kapunk, mely a mes
terséges czémenttel egyenértékű lehet. Mivel azonban az ilyen 
természetes anyag nem oly egynemű és egyenletes összetételű, mint 
a mesterséges keverék, az ily módon nyert portland-czément tulaj
donságai a véletlenségtől függnek és változók. Ez a körülmény, kap
csolatban azzal, hogy ilyen természetes anyag csak ritkán fordul 
elő, a természetes portland-czémentet a mesterségessel szemben alá- 
rendeltebb szerepre kárhoztatja s az úgy, mint a román ezément, 
csak ott használtatik, hol a ezément egyneműsége csak másodsor
ban jön tekintetbe.

Hazánk gazdag márgatelepei között is vannak olyanok, molyok természetes 
ezément gyártására alkalmasak. így a beocsiui ezément-gyár a gyártáshoz szükséges 
nyersanyagot, mely minőségre nézve párját ritkítja, a Fruska Gora hatalmas 
níárgatelepeiből veszi. A finomszemcsés, de nem eléggé egynemű márgának mész- 
ben gazdagabb részeit előleges szárítás után agyagdúsabbakkal a szükséges mennyi
ségben összekeverik, görgő malmokon és őrlő gépeken megőrlik, a nyert port 
kissé megnedvesítve, száraz úton nyers téglákká sajtolják, a vályogokat kiszárítják 
és szakaszos üzemű aknakemenezékben jól kiégetve, darabokra törik és végre 
finom porrá őrlik.

A lábatlant, a léüeczi és a budai jjzscf-Iiegyi ezément-gyárak ellenben a 
mészkövet és agyagot külön termelik és a gyárban keverik össze a szükséges 
arányban.

A lédeczi gyár (a Vág-völgyében) nyers anyaga tiszta, magnéziamentos 
mészkő és agyag, az utóbbi minél elmállottabb állapotban. A tömör mészkövet 
mintegy 430 fokra hevítve, az előzetesen kiszárított agyaggal összekeverik, a kettőt 
együttesen megőrlik, miközben azoknak legbensőbb keveredése jön létre. Az így( 
nyert finom port nedves úton sajtolják téglákká, mert ezek kövésbbé tömörek, de 
szilárdabbak azaz kövésbbé törékenyek, mint a szárazon sajtolt vályog. A nedves 
úton sajtolt vályogot kellően kiszárítva, folytonos üzemű aknakemenezékben égétik, 
(mi a száraz útop nyert vályognál, mely könnyen elporlik, nem lehetséges) s kiégetés 
után finom porrá őrlik.*

A port.land-raément, átlagosan 60 % meszet, 24—25% kova
savat, 7—8 °f, agyagföldet, 3—-3’ö u/0 vas- és mangánoxidot és 
1'2—2% magnéziát, l'5% kálit és nátront és esetleg Dö—2% kén
savas meszet (gipszet) tartalmaz; az utóbbit azért keverik hozzá, 
hogy lassabban kössön. Színe zöldes-szürke, tapintása éles, szöve- 
zete leveles, palás; fajsúlya az égetésnél való összezsugorodás miatt 
nagyobb, mint a hidraulikus mészé és a román-ezémenté és több
nyire meghaladja a 3-at. A kereskedésben rendszerint 1 hektoliteres 
hordókban (a beócsini 50 krgos zsákokban is) kapható, melyek

* Magyar mérnök- és építészegylet közlönye 1891. évi IV. füzet.
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200 kgr czémenlport tartalmaznak. Mivel egészen az összezsugoro
dásig van égetve, a nedvességet és a szénsavat nem szívja oly mohón 
magába, ennélfogva lassabban köt, mint a román-czément, még 
pedig annál lassabban, minél több mész van benne, mert ekkor annál 
jobban kell égetni. Megkeményedése azonban hamarább következik 
be s megkeményedve nagyobb szilárdságú és a víz és levegő beha
tásának is jobban áli ellen, mint a román-czément. Megnedvesítve 
gyengén melegszik fel, térfogatát nem szaporítja azaz nem duzzad, 
20 percznél előbb nem köt, legkésőbb 6 óra alatt azonban elveszti 
képlékenységét és folytonosan vízzel érintkezve, lassan kőkeménv- 
nyé válik.

Ha a ezémentet meg akarjuk próbálni, akkor vízzel annyira megnedvesítjük, 
hogy kezünkben labdává gyúrhassuk; ha a ezément jó, akkor 10—12 perczczel a 
megnedvesítés után legmelegebb. Ha azonban ez a melegség oly nagy, hogy kezünkre 
már kellemetlen, ez annak bizonysága, hogy sok mész van benne; ezzel együtt a 
megmelegedés és a kötés is gyorsabb. Ha ellenben á megmelegedés alig, vagy 
nem érezhető' és a ezément lassan köt, akkor túlságos sok agyagot és kevés meszet 
tartalmaz.

A portland-czément állandóságát leginkább veszélyezteti' a 
magnézia-tartalom. minélfogva abból minél kevesebbet szabad tar
talmaznia. Hazai ezémentjeink kivétel nélkül 2 %-nál kevesebbet 
tartalmaznak belőle.

A jó portland-czémentnek további elengedhetetlen föltétele 
az őrlés finomsága. A durva őrlés ugyanis szintén veszélyezteti a 
ezément állandóságát az által, hogy a durva szemcsék a habarcs
ban vízhez csak később, a kötés után jutnak, tehát a inészhidrát 
későn képződik és a megduzzadás, mely a falfelület kipattogását és 
ripacsosságát okozza és az összefüggést meglazítja, csak későn követ
kezik be. Az őrlés természetesen annál nehezebb és költségesebb, 
minél erősebb volt az égetés; ezt azonban az őrlés érdekében csök
kenteni nem szabad.

Az őrlés finomságáról az ú. n. szitálási próba útján győződhetünk meg, 
azaz a ezémentport oly szitán hullatjuk át, melynek egy cma-jére 900 csokor esik, 
mi mellett a finoman őrlött czémentbó'l legföljebb 25 °/0 maradhat a szitán.

A portland-czémentet nem jó egészen friss állapotában felhasz
nálni, mert duzzad és a megkeményedett habarcsrétegben 10—14 
nap múlva finom repedések keletkeznek, a falvakolat ripacsos, hólya
gos lesz.

Ezért a portland-czémentet, hordókba csomagolva, 2—3 hónapig kell szárazon 
hevertetni. A hordók a friss czémentporral egészen megtöltetnek s megütve, egészen 
tompa hangot adnak, 3—4 hét múlva azonban a ezément belsejében összetömö
rülvén, a hordó dongái nincsenek annyira megfeszülve s megütve, éléggé csengő 
hangot adnak. 4 —8 hét múlva a tömeg ismét annyira duzzad, hogy a hordókat 
csaknem szétrepeszti. Ennek befejezése után éri el jóságának legmagasabb fokát, 

Sobó: Erdészeti Építéstan. 6
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melytől kezdve ismét rosszabbodni kezd, lassabban köt és keményedik meg s 
hosszú hevertetés után vízbenkötő képességét egészen is elveszíti. Jó csomagolás 
és szárazon való tartás' mellett ez a romlás csak a hordódongákkal érintkező 
rétegben következik be, míg a hordó belseje a levegő befolyásának hosszabb 
ideig áll ellen. A megromlott ezément vagy a külső kemény kérgen ismerhető 
fel vagy pedig azon, hogy nem puha és lisztes, de éles és érdes tapintató; ily 
ezémentet nem lehet felhasználni.

A ezémentet tisztaságára és kötő erejére nézve gyorsan, habár csak fölü- 
letesen, úgy vizsgálhatjuk meg, hogy kevés vízzel megnedvesítve, 20—25 mm-es 
golyócskákat készítünk belőle, melyek közül néhányat félóra múlva egy pohár 
vízbe teszünk, a többit pedig szabad levegőn hagyjuk. Ha a ezément jó, akkor a 
golyócskák 48 óra alatt teljesen megkeményedtek; ha kevésbbé jó, már keverés 
közben keményedik és köt; ha megkeményedése közben megrepedezik vagy alakját 
elveszíti, akkor duzzad és vagy sok mész van benne, vagy durva szeműre van 
megőrölve; ha pedig gyúrás közben vagy után széthull, akkor használhatatlan.

Arra nézve pedig, hogy nem duzzad-e, úgy vizsgáljuk meg a ezémentet^ 
hogy vízzel megnedvesítve és jól összekeverve, vékonyfalú poharakba tömjük, 
még mielőtt kötni és melegedni kezd. Ha a ezément rossz, akkor a pohár néhány 
óra múlva megreped, mert a ezément erősen melegszik és duzzad. Az ilyen 
ezémentet nem szabad felhasználni, mert megkeményedik ugyan, de néhány hónap 
múlva elveszti összefüggését. Ha a pohár csak néhány nap múlva reped meg, 
akkor a ezément valamivel jobb ugyan s néhány hét múlva igen szilárd lesz, 
később azonban szintén elveszti összefüggését és darabokra hull szét. Ha végre a 
ezément csak 2—í  hét múlva repeszti szét a poharat, akkor homokkal keverve 
használható, míg négy hét elmúltával változatlanul maradt ezémentet jónak tekint
hetünk akkor is, ha a poharat később bekövetkező némi tágulása közben szét is 
repeszti.*

A román-ezément kötő képességét végre homokkal való keverése után vizs
gáljuk meg, miről alább a czément-habarcsnál lesz szó.

Újabb időben kovasavas agyagföldet és meszet tartalmazó 
nagyolvasztósalakból is készítenek ú. n. salakczémentet, mely, ha 
nem is oly kitűnő, de jóval olcsóbb, mint a portland-czément s 
közönségesebb vízépítéseknél is felhasználható.

Egy m3 portland-czément súlya, a vegyi összetétel és az őrlés finomsága 
szerint, 1200—1400 kgr.

h) A  p u zzo lá n á k .
Közönséges meszet is hidraulikussá tehetünk, ha oly anyagokat 

keverünk hozzá, melyek sokkal több szilikátot tartalmaznak, mintsem 
hogy kötőanyagul egymagokban lennének felhasználhatók.

A tiszta puzzoláni föld, szantorin-föld, trassz stb. rendszerint 
vulkánikus képződésű anyag, melyben 60—80% kovasav s azon
kívül agyag, vasoxid s az alkatiakon kívül kevés mész van s mely 
a természetben kő vagy por alakjában fordul elő.

A puzzolánák ott is folytonosan veszítenek jelentőségükből, a

* F. Engel, Die Bauausführng, Berlin 1881.
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hol találhatók, mert a jobb minőségű ezément kiszorította őket a 
gyakorlatból.

Magyarországon Temesvármegye Lukarecz nevű községében egy 
bazalt-tuff fordul elő, mely egy kialudt tűzhányó hegy kráterében 
található és a szantorin-földdel egyenlő alkotású és magaviseletű. 
Megőrölve és megfelelő mennyiségű mészszel keverve, igen jó ezémen
tet szolgáltat.*

Bazalt, trakhit, kvarezos agyagpala, tűzkő stb. gyengén égetve, továbbá 
nagyolvasztó és rézolvasztó-salakok, tégla stb. porrá ó'rölve mesterséges puzzo- 
lánákat adnak, melyek azonban manapság már szintén alig esnek számba, mert 
egy rész portlandczémentnek a mészhez való Keverése által jobb hidraulikus kötő
anyagot kapunk, mint 4—5 rész ilyen puzzolánával.

2 .  A m észhabarcs.
A mészhabarcs különféleképpen készül, a szerint, a mint közön

séges vagy hidraulikus meszet, illetőleg ezémentet használunk, min
den egyes esetben azonban, mint kitöltő anyagnak, nagy szerepe 
van a homoknak, mely a habarcsnak szilárd részeit alkotja, vala
mint a víznek, melylyel az egészet többé-kevésbbé folyékony péppé 
kell átalakítani, hogy a falazó anyagok közeit és hézagait kitölthesse.

a) A  h abarcskészítésre  h a szn á lt hom ok  és -víz.
A homok, mely a legtöbb habarcsnak lényeges alkotórésze és 

kitöltő anyaga, lehet természetes és mesterséges.
A természetes homok egyes kőzetek elmállásából ered és külön

féle szemnagyságban részben folyóvízből, illetőleg a folyók medréből, 
részben pedig homokbányákból nyeretik. Legjobb a kvarezhomok, 
melyet a folyóvíz hord össze, e mellett azonban homokot nyerünk 
a kristályos dolomit és mész, valamint a kovasavas kőzetek elmállá
sából is.

A mesterséges homokot kvarezos homokkőnek, trakhitnak, 
bazaltnak stb. összezúzása vagy megőrlése által nyerjük. Ez jobb 
ugyan, mint a természetes homok, mert szögletesebb és érdesebb, 
a folyóhomokot mindazonáltal szívesebben használjuk, mert tisztább 
szokott lenni. Ez utóbbinak gömbölyded szemei azonban kevesebb 
érintkező felülettel bírnak, mint az érdes szemek, minélfogva a 
mészszel gyengébben köt.

Végre homokot termelünk a faltörmelék átrostálása, égetett 
téglahulladék összezúzása vagy egyes nagyolvasztósalakok megőr
lése által.

* Az anyag Gáli József nagybirtokosnál Lukareczen kapható.
6*
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A homoktól megkívánjuk, hogy tiszta, éles és inkább öreg
szemű, mint finom legyen; finom vakoláshoz azonban finomszemű 
homokot kell használni, hogy síma fallapokat kapjunk. A homok 
rendesen földes vagy szerves részekkel, agyaggal van keverve, mely 
a mészszel való érintkezését megrontja. Erre nézve a homokot úgy 
vizsgáljuk meg, hogy két tenyerünk között dörzsöljük; ha e mellett 
a szemcsék súrlódásából eredő sistergés hallható s kezünk tiszta 
marad, akkor a homok tiszta; ellenkező esetben tenyerünk piszkos 
és poros. Az ilyen homokot lassanfolyó vízben kavarjuk, illetőleg 
mossuk, hogy a víz a földes és szerves részeket magával vigye.

A kovasavas kövekből, bazaltból, trakhitból, égetett téglából 
stb. nyert homok a habarcsot vízbenkötővé teszi, még akkor is, ha 
azt közönséges fehér mészhez keverjük.

Habarcskészítésre a homokat szárazon kell felhasználni, meri 
nedves homokszemekhez a mész egyenlőtlenül és rosszul tapad és 
a kötés hiányos.

A habarcskészítéshez használt víz lehetőleg tiszta, lágy és 
savaktól mentes legyen, legjobb az eső- és a folyóvíz s legrosszabb 
a kútvíz.

b) A  közönséges m észhabarcs.
A közönséges mészhabarcs úgy készül, hogy gödörmeszet 

homokkal és vízzel egyenletes, féligfolyó péppé keverünk. Homokból 
mindig annyit kell venni, a mennyit a mész megköthet. Minél több 
homok van a habarcsban, annál jobban bírja el a nyomást, annál 
kevésbbé zsugorodik össze és repedezik a kiszáradáskor, de egy
szersmind annál kisebb a szívóssága; a nagyon sovány habarcs 
törékeny s hidegben porrá mállik. Minél tisztább, zsírosabb továbbá 
a mész, annál több homokot bír el.

A habarcs kisebb vagy nagyobb homoktartalma szerint szintén 
kövér vagy sovány, homoktartalma azonban a különböző falazat 
szerint változik. így soványabb, gyorsabban keményedő habarcs kell 
a boltozatoknak, a párkányoknak, mint az álló falazatnak, soványabb 
az alap-, mint a külső falaknak, soványabb a tömör és nagy kövek
ből rakott falnak, mint a likacsos köveknek stb.

Manger kísérletei szerint külső téglafalak részére a keverés aránya 1: l 1/,— 
—-1 i i 1/,, átlagosan 1:8; az előbbi nehezen, az utóbbi gyorsan keményedik s kötő 
erejök a mésztartalammat fokozódik. Az előbbi arány ennélfogva álló falaknál, az 
utóbbi pedig boltozatoknál, párkányoknál lesz helyén. Föld alatt fekvő falak 
részére 1:3—1:4 arány a megfelelő.

A habarcskészítéshez rendszerint annyi vagy csak kevéssel több 
vizet veszünk, mint a mennyi a mész térfogata, a használt falazó
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anyag minősége, valamint a falazáskor uralkodó hőmérsék azonban 
erre is befolyással van, a mennyiben lágy, likacsos köveknek és 
tégláknak hígabb habarcs kell, mint a tömör, kemény köveknek, 
melyek a habarcs víztartalmát fel nem szívják; hasonlóképpen hígabb 
habarcsot használunk forró nyáron, mint tavaszszal és őszszel.

A habarcs ugyanolyan vagy hasonló szekrényben készül, mint 
a milyenben a meszet oltottuk, a tolóka azonban nem szükséges. 
A szekrényben a gödörmeszet kiterítve, folytonos keverés és víz- 
hozzáöntés mellett annyi homokot adunk hozzá, míg a homokszemek 
oly közel vannak egymáshoz, mint a keverés előtt, de minden homok
szem mészszel van bevonva. A habarcs jól van összekeverve, ha fehér 
fészkek vagy csíkok nincsenek benne s az egésznek egyenletes színe 
és sűrűsége van. A mész tehát a habarcsban csak a homokszemek 
közeit kell, hogy kitöltse.

A habarcs megkeményedése azáltal következik be, hogy vize 
részben a falazó-anyagok által elvonatik, részben közvetetlenül elpá
rolog; e helyett a habarcs a levegőből szénsavat vesz fel, melylyel 
együtt szénsavas mészszé változik át. A habarcsban levő víz elpárolgása 
folytán annak mésztartalma e mellett kristályos állapotban rakódik 
a falazó-kövek és a homokszemek felületére s a szénsavas mész 
igen erősen tapadván az érintkező felületekhez, okozza a habarcs 
kötő erejét.

A kő- ős a mészanyag között tehát csak az érintkező felületeken jön létre 
szilárd kötés. Ebből következik, hogy a habarcs annál szilárdabb lesz, minél nagyobb 
az anyag tömegéhez képest az érintkező felület. Az éles, szögletes homok ennél
fogva jobb habarcsot ad, mint a gömbölyű szemű s a homokban levő földes részekj 
akadályozván a mész és homok közvetetten érintkezését, nagyban gyengítik a 
habarcs kötő erejét.

A habarcs megkeményedésének föltétele, hogy az anyag likacsos legyen és 
a szénsav behatolását lehetővé tegye s hogy a nedvességnek bizonyos foka legyen 
jelen. A kövér habarcs ez oknál fogva nem jó, mert nem eléggé likacsos s nem 
keményedhetik meg teljesen; a nagyon sovány habarcs ellenben, mert a homok
szemek nincsenek mészszel körülvéve, szintén nem szilárdulhat meg kellőképpen. 
Minél lassúbb azonban a víz elpárolgása és a szénsav fölvétele, annál jobban 
keményedik meg a habarcs, míg nagyon gyors elpárolgás vagyis a nedvességnek 
hiánya mellett a mésznek csak egy része változik át szénsavas mészszé és a 
habarcs elveszti kötő erejét, porhanyós lesz és elmállik. Ezért nem szabad a 
habarcstól a vizet gyorsan elvonni, és a likacsos követ vagy téglát elhelyezése 
előtt vízbe kell mártani vagy vízzel meglocsolni s ezért van az, hogy a gyorsan 
száradó vékony falak soha sem mutatnak a kötés tekintetében oly szilárdságot, 
mint a vastagok.

A szénsav felvétele a mészhidrát helyreállítása után azonnal kezdődik és 
habarcskészítés közben is folytatódik, úgy, hogy a friss habarcsban is a mész- 
hidrátnak mintegy 10—15°/0-a már szénsavas mész. Az utóbbi azonban semmivel 
sem járul hozzá a habarcs megkeményedéséhez és csökkenti kötő képességét, minél
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fogva a habarcsot mindig frissen kell felhasználni s az olyan habarcs, mely egyik 
napról a másikra maradt vissza, már igen sokat veszített jóságából.

A megkeményedett habarcs lényegileg szénsavas mészbe ágya
zott homokszemekből áll, e mellett azonban mészszilikátok is kép
ződnek benne, melyek megkeményedését még inkább előmozdítják.

Ez a megkeményedés azonban a befalazott habarcsban igen lassan halad, 
mert a szénsav fölvétele kívülről befelé haladva, a külső kéreg megkeményedése 
után a szénsav behatolása meg van nehezítve. Innen van, hogy a falak külső 
rétegei mindig szilárdabbak, mint belsejök s hogy százados építmények vastagabb 
falaiban is találni oly mészhabarcsot, mely még teljesen meg nem keményeden. 
Minél idősebb tehát valamely fal, annál szilárdabb; innen magyarázható a régi 
és vastag várfalak nagy szilárdsága, melyeknek kötőanyaga különben teljesen 
azonos azzal, melyet manapság használunk.

Egy köbméter mészpép 2 m3 homokkal 1'87 m3 és 3 m3 homokkal 2 5 m8 
nedves habarcsot ad, melynek súlya 1600—1900 kgr.

c) A  so v á n y  és a  h id ra u lik u s  m észhabarcs.
Ez szintén homokkal és vízzel készül s a legjobb eljárás, mely

ről már a száraz mészoltásnál megemlékeztünk, az, hogy a vízben- 
kötő meszet homokkal betakarjuk, vízzel leöntjük, hogy megoltődjék 
azaz finom poralakú mészhidráttá váljék és azután az egészet jól 
összekeverjük.

Egy köbméter sovány mészre mintegy 10—25 m3 homokot és 5 -6 hekto
liter vizet veszünk. Egy m3 hidraulikus mész 40% vízzel, homok nélkül 0'70 m3 
habarcsot és 3 m3 homokkal a homok minősége szerint 2 90 -3 00 m* habarcsot ad- 
Szárazon való falazásnál 1 m3 hidraulikus mészre 4—5 m3 homokot is vehetünk'

Ugyancsak sovány és vízbenkötő tulajdonságokkal bíró mész
habarcsot készíthetünk közönséges fehér mészből is, ha téglaport, 
román- vagy portland-czémentet vagy pedig puzzolánát keverünk 
hozzája és az egészet azután homokkal és vízzel egyenletes, szívós 
péppé keverve, lehetőleg hamar felhasználjuk. A homok és víz meny- 
nyiségét azonban az ilyen habarcsnál igen gondosan kell megválasz
tani, mert a homok nagyban befolyásolja a habarcs tömörségét és 
kötő képességét és a vízfölösleg akadályozza az egyenletes keveredést.

Vízben való építkezéshez jó habarcsot kapunk, ha 3 rész gödörmeszet 2 rész 
téglaporral és 3 rész homokkal, vagy 1 % rész gödörmeszet 2 rész puzzolánával 
és 2 rész homokkal, vagy 1 rész meszet 2 rész téglaporral, 2 rész puzzolánával 
és 1 rész homokkal, vagy 2 rész meszet 1 rész traszszal és 1 rész téglaporral 
vagy homokkal összekeverünk. Szárazon való falazásnál ellenben 1 rész mészre 
1 rész trasszt és í  rész homokot vagy 2 rész mészre 1 rész trasszt és 6 rész 
homokot is vehetünk.

A puzzolánákkal szemben azonban a ezément inkább használ
ható hidraulikus mészhabarcs készítésére s újabb időben legnagyobb
részt ilyen mész-czémenthabarcs használtatik. Vízben való falazásra 
alkalmas hidraulikus habarcsot kapunk, ha 2 térfogat gödörmeszet
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1 térfogat czémenttel és 6—12 térfogat homokkal vagy ha jobb 
habarcsot akarunk, 1 rész meszet 2 rész czémenttel és 6—12 rész 
homokkal vagy pedig 1 1jt rész meszet 11/ΐ rész czémenttel és 6—12 
rész homokkal keverünk össze.

Egy m3 álló falazatra Tankó szerint 0Ό55 ma oltott meszet, 006 m3 ezémen
tet és 0'30 m3 homokot, 1 m3 boltfalazatra 010 m3 oltott meszet, 012 m3 ezémentet 
és 0'45 m3 homokot, 1 m’ vakolásra pedig 0 003 m3 oltott meszet, 0 003 m3 ezé
mentet és 0012 m3 homokot szokás venni.

A mész-czémenthabarcs a víz alatt lassabban keményedik meg, 
mint a tiszta czément-habarcs, leginkább használtatik azonban ala
pozásoknál, pinczefalak, bolthajtások, aknafalak, hídpillérek stb. épí
tésénél, nedves falak bevakolására és szárazon is nagy szilárdságú 
falak építésére.

A hidraulikus habarcs megkeményedése részben szénsavas mész, 
részben pedig mésszilikátok képződése folytán következik be.

d) A  czém ent-habarcs.
A czément-habarcs készülhet román vagy portland-czémentből, 

melyhez szintén homokot és vizet keverünk, készítése azonban annyi
ban tér el az előbbiektől, hogy a ezémentet lehetőleg száraz homok
kal előbb szárazon, lapáttal jól összekeverjük és a keverést a víz 
hozzáöntése után ismételjük, míg sűrűnfolyó pépet kapunk. A keverés 
legczél.szerűbben megegyengetett és pallóval vagy — a mi legjobb 

vaslemezzel beborított talajon, szekrény nélkül történhetik, úgy, 
hogy a ezément és homok keverékét gyűrűalakú rakásba húzzuk 
szét s ennek közepébe öntjük a vizet, melybe a száraz keveréket 
köröskörül és egymásután behúzzuk és az egészet jól összekeverjük. 
Mivel a rakás átmérője csak olyan lehet, hogy a keverő lapáttal a 
túlsó részt elérhessük, a keverésnek ez a módja igen egyszerűen 
akadályozza meg azt, hogy egyszerre sok habarcsot készítsünk, vala
mint azt is, hogy a habarcsot nagyon meghigítsuk.

Gzémenthabarcsból ugyanis egyszerre csak annyit szabad készí
teni, a mennyi 1—2 óra alatt elfogy, mert különben már a felhasz
nálás előtt megkeményedik és többé fel nem használható. A vizet 
tehát egyszerre kell hozzáönteni, gyorsan keverni és gyorsan fel
használni, nehogy a megkeményedés és kötés proczessusa, mely csak
hamar bekövetkezik, megzavartassék. Sok vizet használva, csökkentjük 
a habarcs tömörségét, szilárdságát és jóságát és előmozdítjuk vízben 
való feloldódását, mert a víz könnyebben hatol be a likacsos anyagba. 
Ez okból a keverékhez csak annyi vizet kell adni, a mennyit a 
falazó-anyag felszíhat, mielőtt a czémenthabarcs megmerevedik. 
Kellőnél több víz használata azonban kevésbbé ártalmas, mint kevés-
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nek, mert utóbbi esetben a habarcsnak úgy minősége, mint meny- 
nyisége szenved. Általában véve a habarcsot sűrűnfolyó péppé kell 
keverni.

Román-cző mentből utóbbi időben híg habarcsot is szokás készíteni, ha nem 
víz alatt, de nedves földben való alapozásnál vagy pedig vakolásra használandó 
fel; a híg habarcs ugyanis jobban hatol be a hézagokba s jobban tölti ki az üre
geket. Ezt a híg habarcsot úgy készítik, hogy a mészoltó szekrényben a száraz 
czémentport és homokot rétegenkint egymásra terítik és azután annyi vizet önte
nek hozzá, hogy a habarcsot is befödje. Ezt a híg pépet vakoló kanállal öntik a 
falakra, a nélkül azonban, hogy a falazó-anyagot előbb megnedvesítenék. Az így 
készült vakolat azonban a kiszáradáskor könnyen megrepedezik.

A jó czément-habarcs további föltétele a tiszta, éles kvarcz- 
homok és a tiszta, iszapmentes víz, mert különben a habarcs nem 
jól köt. Hideg víz továbbá csökkenti a czémenthabarcs minőségét 
s a friss habarcs, fagynak kitéve, megrepedezik és elveszti kötő ere
jét, minélfogva téli időben kerülni kell a vele való falazást és a 
munkát úgy kell befejezni, hogy a habarcs a fagyok beállta előtt 
kiszáradjon; ehhez őszszel δ—6 hét szükséges.

A ezément és homok keverésaránya különböző a szerint, a mini 
román vagy portland-czémentet használunk s a mint a habarcsot 
víz alatt vagy pedig szárazon akarjuk felhasználni.

A román-ezément a kívánt kötő képesség szerint 1 3 rész 
homokot képes befogadni és sűrű habarcs készítéséhez térfogatának 
30—35°/0-ával, híg habarcs készítéséhez pedig 55—60 %-ával felérő 
vízmennyiséget igényel, a felhasználás helye azonban erre nézve is 
módosítólag hat, így álló vízben való falazásnál 3, folyóvízben ellen
ben legföljebb 2 rész homokot szabad a ezémenthez keverni, míg 
nedves falak részére 6 rész román-ezémentre csak 4 rész homokot, 
vakolásra ellenben 1 rész ezémentre 6—8 rész homokot is veszünk.

A portland-czément víz alatt való falazásnál 3 4, szárazon
való falazásnál ellenben 4- 8 rész homokot is elbír, mi mellett tér
fogatának 40 %-ával felérő víz keverhető hozzá.

Folyó vízben felhasználandó habarcshoz rendszerint 4 rész 
homokot veszünk, de 6 rész homokkal is megkeményedik, ha csak 
akkor teszszük víz alá, mikor már kötni kezd. Hézagoláshoz ellenben 
csak egy rész homokot adunk hozzá vagy egészen homok nélkül 
készítjük el a habarcsot, hogy gyorsabban keményedjék s jobban 
kössön, ekkor azonban sűrűre kell keverni.

Egy m3 román- vagy portland-czément, ha 1:3 arányban keverünk hozzá 
homokot, 290—310 m3 habarcsot ad.

A falazó-anyagot, melyet czémenthabarcsba akarunk ágyazni) 
elhelyezés előtt vízbe kell mártani, hogy nedves és tiszta felülete 
legyen, mert a ezément csak így tapad jól a kőhöz s vizének gyors
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elvonása esetén meg nem keményedik. A habarcsot annál előbb kell 
vízbe tenni, minél kevesebb homok van benne, mert különben a 
levegőn megrepedezik és kötő erejéből veszít.

A czémenthabarcs megkemény őrléséhez levegő nem szükséges, 
mert az víz alatt is bekövetkezik, a nélkül azonban, hogy a víznek 
a habarcs minden részéhez kellene férni. A habarcs azonban a leve
gőn is megkeményedik, de ehhez a nedvesség nagyobb foka szüksé
ges, mint a közönséges mészhabarcsnál. Teljes megkeményedéséhez 
folytonos vízfelvétel szükséges és Feichtinger szerint 100 rész czément- 
habarcs az első 4 hét alatt 10—12% vizet vesz fel, azontúl már 
csak igen keveset, minélfogva a falakat az első négy hét alatt eset
leges öntözés által nedvesen kell tartani, nehogy a habarcs gyors 
kiszáradás folytán megrepedezzék.

A· czémentbabarcsok megkoményedésénrk okát .a tudomány még nem derí
tette ki teljesen, tény azonban az, hogy a kovasav nedves úton vegyül a mész
szel és agyaggal s a mész- és agyagszilikát vízben oldhatatlan lévén, okozza a 
czémenthabarcs vízbenkötő képességét. E mellett a szabad mész, mely a czément- 
ben esetleg benne van, szénsavas mészszé változik át. Ezeknek a vegyületeknok 
keletkezése okozza a lassú megkeményedést, mely ned vesség jelenlétében a beállód 
kötés után is folytatódik, úgy, hogy 2—3 hónap alatt a habarcs kőkeménynyé válik'

3. A béton és konkrét.

Béton és konkrét alatt oly habarcsot értünk, mely nem kövek
nek fallá való összekötésére vagy a falak bevakolására, de önálló 
falazatok helyreállítására való és úgy készül, hogy közönséges vagy 
vízbenkötő habarcsot kavicscsal összekeverünk, míg a habarcs a 
kavicsszemeket egészen körülveszi és hézagait kitölti. A szerint, 
a mint a kötőanyag közönséges mészhabarcs vagy pedig czément
habarcs, konkrétnek vagy betonnak nevezzük, habár sokszor mind
kettőnek konkrét vagy béton a neve.

A közönségen konkrét úgy készül, hogy a homok és kavics 
együttes térfogatát 4—6-szor akkorára veszszük, mint a milyen a 
mész térfogata. A használt keverés-arányok: 19 rész mész, 33 rész 
homok, 48 rész kavics, vagy 14 rész mész, 7 rész vasreve, 29 rész 
homok és 50 rész mészkőkavics. Mészből egyáltalában csak annyit 
kell venni, hogy az egymás mellé kerülő és a sulykolás folytán sok 
helyen érintkező kavicsszemeket egymáshoz tapaszsza; a kavics
szemek között képződött üregek teljes kitöltése nem okvetetlenül 
szükséges, de sőt a konkrét likacsossága és gyorsabb kiszáradása 
érdekében nem is kívánatos. Ezért a kavicshoz keverendő mész
habarcs mennyiségét úgy szokták megállapítani, hogy a kavicsot egy
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edénybe töltve, vizet öntenek hozzá, míg a kavicstöltéssel egyenlő 
magasságban áll; a víz mennyisége adja a habarcs mennyiségét.

A konkrét készítése rendszerint a talajra fektetett deszkapado- 
laton úgy történik, hogy a kiterített és szükség esetén felhígított 
gödörmészre kiterítjük a megfelelő mennyiségű homokot s az egészet 
jól összekeverve, hozzáadjuk az előre kimért kavicsot, melyet ismét 
a habarcscsal összekeverünk. Ha azonban gödörmész helyett mész- 
port vagy sovány, illetőleg hidraulikus meszet használunk, akkor a 
szükséges homokmennyiséget mintegy egy méter belső átmérőjű 
gyűrűbe húzzuk szét s ennek közepébe töltjük a mészport és szűrős 
kannával a szükséges mennyiségű vizet, és az egészet sűrű habarcscsá 
összekeverve, hozzáadjuk, úgy mint előbb, a megnedvesített kavicsot, 
melyet a habarcscsal jól összekeverünk. Végre úgy is szokás kon
krétet készíteni, mint alább a bétonnál fogjuk látni.

A konkréthoz csak annyi vizet szabad venni, hogy egészen sűrű, 
szívós habarcsot alkosson, mert különben csökken a szilárdsága, a 
kiszáradáskor erősen fogy és a falban üregek képződnek.

A csément-konkrét vagyis beton készítéséhez rendszerint román
vagy portland-czémentet vagy jó hidraulikus meszet veszünk, mely
hez 2—3 rész homokot és 4—5 rész kavicsot keverünk. A keverés 
arányát különben legjobban lehet megállapítani az esetről-esetre 
keresztül vitt keverő-próba által. Kövér, jólkötő bétont készíthetünk 
1 rész ezément, 2 rész homok és 4 rész kavicsból, soványabbat 
1 rész ezément, 4 rész homok és 4 rész kavicsból, soványát 1 rész 
ezément, 3 rész homok és 6 rész kavicsból vagy 1 rész ezément, 
4 rész homok és 8 rész kavicsból, sőt 1 rész ezément, 6 rész homok 
és 12 rész kavicsból is; ha pedig igen erős bétonra van szükségünk, 
akkor 1 rész portland-czémenthez csak 1 rész homokot és 4 -5 rész 
kavicsot, sőt gátaknál, hogy teljesen vízállók legyenek, 1 rész ezé- 
menthez 1 rész homokot és 1 rész kavicsot is keverünk. Ha portland- 
ezément helyett hidraulikus meszet használunk, akkor a mészből 
aránylag többet kell venni, pl. 1 rész hidraulikus mészre 2 rész 
homokot, 2 rész kavicsot vagy, soványabb bétonhoz, 3 rész homokot 
és 4 rész kavicsot.

A bétont legegyszerűbben a talajra lerakott vízszintes deszká
zaton vagy vaslemezeken készítjük olyképpen, hogy a kiterített 
kavicsra szétterítjük először a megszabott mennyiségű homokot és 
erre a ezémentet, az egészet lapátokkal felforgatva, szárazon jól 
összekeverjük és azután öntözőkannával megnedvesítve, a keverést 
folytatjuk, míg egyenletes keveréket kapunk, melyet azután azonnal 
fel kell használni.
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Egy másik készítésmód, mely állítólag szilárdabb bétont ad, az, hogy a 
ezémentet előbb homokkal czémenthabarcscsá keverjük össze, mely alkatát és 
nedvesség! fokát illetőleg jó nedves televényföldhöz hasonló s ehhez keverjük 
azután a megnedvesített és tisztára mosott kavicsot vagy más töltelékanyagot. 
Ezzel a keverésmóddal a máramarosmegyei makerlói gát építésénél igen kedvező 
eredményt értek el.

A bétont, nedvességi fokát tekintve, hígabbra készítjük akkor, 
ha önteni akarjuk, pl. víz alatt való alapozásnál, és kevésbbé hígra 
akkor, ha az öntött falat sulykoljuk, pl. szárazon való alapozásnál. 
Rendszerint annyi vizet használunk fel a keverékhez, a mennyi a 
ezément térfogata.

A bétonkészítéshez használt kavics lehetőleg szögletes, érdes, 
kemény és teherbíró s azonkívül tiszta és földes részektől mentes 
legyen; szilárd homokkő, gránit, bazalt, trakhit, porfir, tömör mészkő, 
nagyolvasztó-salak, téglatörmelék és folyókavics, az utóbbi azonban 
szögletesre törve, egyformán használható. A kavics szemnagysága 
2 —4 cm. A használt homoknak is tisztának és élesnek kell lennie.

A béton készítésénél a kész béton mennyisége csak 60—70%-át adja az 
összekevert anyagok térfogatának, úgy, hogy 1,5—1,6 m3 száraz anyagból csak 
egy köbméter bétont kapunk. Sulykolás vagy vízbeöntés által a kész béton még 
azonkívül is veszít 15 —20 °/0-ot, és lm 3 falazatra 1,20—1,25 m3 bétont kell számí
tanunk. Az összekevert száraz anyagok térfogatából tehát csak 55—60 °/0 térfogatú 
falat kapunk. Egy köbméter béton súlya téglatörmelék használatánál kereken 
1600 kgr., puhább kavicsanyag használatánál 2000 kgr. és szilárd, tömör kavics 
használatánál 2300 kgr. A béton fajsúlya 1,5—2,5.

Bétonból alapzatokat, kövezetét, boltozatot, partfalakat, víz- 
medencze-falakat, gépalapzatokat, vízáteresztőket, hidakat, menyeze- 
teket, lépcsőfokokat stb. szokás önteni. A bétont víz alatt töltsérekkel 
vagy sülyesztő szekrényekkel, szárazon, falak építésénél ideiglenes 
deszkafalak közé, boltozásnál megfelelő mintadeszkázatra közönséges 
vízhordó edényekkel rakjuk le, alapozásnál pedig lapáttal hányjuk az 
alapárokba; szárazon való építésnél azonkívül lerakás után fatuskók- 
kal sulykoljuk, hogy tömörebb falat kapjunk. Parti falak építésénél 
deszkaszekrényekbe való öntés által nagy bétontuskókat is készítenek 
s azokat eresztik a víz alá.

4. A gipszhabarcs.

A gipsz, mely a kereskedésben finom por alakjában kapható, 
kénsavas mésznek (Ca 0 SOs +  2H2 O) égetése és megőrlése által 
jön létre. Az égetés, melynél a gipsz kristályvizét elveszíti, csak 
100—120 C foknál történik; az égetett és víztelenített gipsz azután 
mohón szívja magába a vizet, miközben megmelegszik és megduzzad.
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Ha tehát a-.gipszport, melyet száraz helyen kell tartani, nehogy 
kötő képességét elveszítse, vízzel keverjük össze, melynek súlya 
nagyjában egyenlő a gipsz súlyával, akkor gyorsan keményedő, fehér 
színű habarcsot kapunk, melyet az építészetben fal- és fahézagok 
betapasztására, művakolásra, párkányok húzására, arkhitektonikus 
díszítésekre, vastárgyaknak kőbe való beöntésére stb. használunk. 
Nedves helyen azonban a gipszhabarcs nem használható, mert a 
gipsz vízben oldódik; külső vakolásra és díszítésre sem alkalmas, 
mert a vizet beszíva, télen kifagy s táblákban leválik és lehull.

Λ hideg azonban nem árt neki és —10 foknál is lehet vele dolgozni. Fala" 
zásra és vakolásra a gipsz nagyon ritkán használható, mert drága és hideg ég
hajlat alatt kifagy. Oly falaknál azonban, melyek árnyékszékekkel, istállókkal stb. 
határosak és salétromsavas mész képződése miatt, mely a levegőből vizet szí 
magába, nedvesek, a gipszhabarcs a falazó-anyag összekötésére és a falak be
vakolására is jól megfelel, mert a nevezett helyiségekben fejlődő salétromsavnak 
a falban levő mészszel való vegyülését megakadályozza és ennélfogva a falakat 
szárazon tartja.

Végre a gipszet építészeti szobrok és díszítések öntésére használják, mely 
esetben azonban, hogy az öntvények keménységét és szilárdságát fokozzák, timsós 
vízzel keverik.

Gipszet közönséges mészhabarcshoz is szokás keverni, külö
nösen menyezetek vakolásánál, párkányok húzásánál, favázas falak 
bevakolásánál stb.. mert a gipsz, a habarcs vizét felszíva, elősegíti 
a habarcs megkeményedését és gyorsítja a munkát, a gipszszel kevert 
mészhabarcs továbbá sokkal jobban tapad a nádhoz, fához, agyag
hoz, kövekhez s megakadályozza a vakolat repedését.

100 liter gödörmészre 1 rész homokot és 3,2—3,5 liter gipszet szokás keverni, 
úgy, hogy az ebből eredő csekély költségtöbbletet a gyorsabb munka ellensúlyozza. 
Finomabb munkákra, pl. párkányhúzásra, czélszerű azonban kétszerannyi gipszet 
venni. Az épületek külsején ellenben az ilyen gipsz-mészhabarcs sem használható

A tiszta gipszhabarcs készítésénél rendszerint a gipszet öntjük folytonos 
és gyors keverés mellett a vízbe ; a gipszszel kevert mészhabarcs ellenben úgy 
készül, hogy a gödörmeszet előbb a szükséges mennyiségű homokkal csaknem 
szárazon keverjük össze, míg a híg gipszhabarcsot az előbbi módon külön készítjük 
el és csak azután öntjük a mészhabarcshoz, minek megtörténte után az egészet 
jól összekeverjük, míg egyenletesen lágy pépet kapunk, melyet azután gyorsan 
kell felhasználni, nehogy a keverő edényben megkeményedjék.

A gipszhabarcs gyors megkeményedését enyves víz használata által lehet 
késleltetni, mely a kristályvíz felvételét meglassítja. E nélkül nagyon bajos vele 
dolgozni, mert néhány perez alatt megkeményedik.

5. Az agyaghabarcs.
Alárendelt épületeknél, valamint vályogból épült falaknál és 

tűzhelyek közelében agyaghabarcsot használunk a köveknek nem 
annyira összekötésére, mint inkább a hézagok és üregek kitöltésére.
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Legegyszerűbb, de legroszszabb ilyen habarcsot kapunk, ha homokkal 
kevert agyagos földet veszünk és azt vízzel megnedvesítve, jól össze
keverjük, hogy némileg képlékeny legyen. A köznép e helyett az 
utak jól átgyúrt és marhatrágyával kevert sarát használja úgy kötő
szer, mint vakolat gyanánt, mely különösen gerendafalaknál, hol a 
gerendák összekötése nem a habarcs feladata, igen jól megfelel a 
czélnak.

Legjobb ily kitöltő és némileg kötő anyag azonban a közön
séges vörös agyag, melyhez, ha a kellőnél kövérebb, homokot és 
szalmát, szecskát vagy pedig kender- és lenpozdorját keverünk, hogy 
száradása közben meg ne repedezzék. Az ilyen agyag vízzel meg
nedvesítve, lágy, gyúrható és egyenletes anyag, mely megszáradva, 
megkeményedik, minélfogva, habár kötőereje alig jöhet számba, 
vályogból épült falaknál, hol mészhabarcsot kötőanyag gyanánt úgy 
sem lehet használni, valamint szárazon fekvő és nem nagyon terhelt 
s különösen oly tégla- és kőfalaknál ad megfelelő és olcsó tapasztó
anyagot, melyek tűzhelyek közelében vannak, mert nagyobb hő- 
mérséknél kőhöz hasonló keménységet nyer. Nagyobb hőmérséknek 
kitett falakat és tüzelő helyeket azonban, melyek tűzálló téglából 
épülnek, tűzálló agyaghabarcscsal kell készíteni, mert a közönséges 
agyaghabarcs elolvad.

Az agyaghabarcs, ha megszáradt, vizet többé nem választ ki, 
mint a mészhabarcs; az olyan lakóházak tehát, melyeknek falai 
agyaggal vannak betapasztva, előbb lesznek lakhatóvá, mint azok, 
melyeknek falai mészvakolattal vannak födve. Olyan falaknál azon
ban, melyekhez nedvesség fér, az agyag nem használható kötőszernek, 
mert vízzel érintkezve, meglágyul és veszélyezteti a falak állóságát.

Használtatik végre az agyag védőszer gyanánt a tűz ellen is, úgy, hogy a 
tűzhelyek vagy kémények közelében levő faszerkezeteket, valamint a padlásürbe 
nyíló menyezetet agyaggal betapasztjuk.

Alapzatokba és faltövekbe agyaghabarcsot használni nem szabad, 
mert sohasem szárad ki, a falakat nedvesen tartja és házi gomba 
képződését segíti elő.

6. Az aszfalt.
A természetes aszfalt előfordul lágy és kemény állapotban. 

Az előbbit, mely rendszerint szurkos, bitumenes pala vagy homokkő 
főzése és lepárlása által jön létre, hegyi kátránynak (goudron) 
nevezzük, az utóbbi ellenben á tulajdonképpeni aszfalt vagy földi 
szurok, mely nem egyéb, mint tiszta mészkő (szénsavas mész), 
mely likacsaiban 8—12 % földi szurkot tartalmaz. Az utóbbit hevítve, 
a bitumen elillan, a mészkő darabakra hull szét, lehűtés és saj
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tolás által azonban ismét oly kemény kőzetté válik, mint a milyen 
előbb volt Ez az ú. n. sajtolt aszfalt.

Ilyen módon állítják elő a poralakú aszfaltkőzetből hengerlés által a kocsi- 
útak, gyalogjárók vagy erősen igénybevett kövezetek aszfaltburkolatát.

Mindkét bitumenes anyag fekete vagy barna földi gyanta, mely valószínűleg 
a petroleum oxidálásából származik s mely közönséges hőmérsékben rideg és 
kagylós törésű, 40 C foknál szívós és képlékeny, 100 C foknál megolvad s lehűtve, 

' igen szívós, tömör és teljesen vízálló. A legtöbb savban vagy alkaliában nem 
oldódik, a petroleum vagy kőszénkátrány lepárlásából eredő zsíros és étheri 
olajok azonban föloldják.

A kereskedésben kapható ú. n. assfaltmasztik (mastix) vagy 
röviden aszfalt úgy készül, hogy a természetes aszfaltkövet, melyben 
kevesebb bitumen van, mintsem hogy melegítés közben folyékonynyá 
válhatnék, görgőmalmokon porrá őrlik, üstben gyengén melegítik, 
folytonos keverés közben földi szurkot tesznek hozzá s a kész asz
faltot 5—6 cm magas négyszögletes kenyerekbe öntik. Ez tehát 
öntött aszfalt, mely nem egyéb, mint földi szuroknak őrlött mész
kővel való keveréke.

Természetes aszfalt helyett újabb időben mesterséges utánzatokat is találunk 
a kereskedésben, melyek vagy természetes hegyi kátrányból őrlött mészkő és 
homok hozzáadásával készülnek (franczia aszfalt), vagy pedig kolofóniumból, 
kőszénkátrányból, mészkőporból és homokból főzéssel állíttatnak elő. Mindkettő 
alábbvaló a természetes aszfaltnál s különösen az utóbbi veszíti el gyorsan rugal
masságát, mert a kátrány olajos alkotó részei elillannak belőle.

Az aszfalt az építészetben részint gyalogjárók, udvarok, terrászok, 
belső helyiségek, árnyékszékek, istállók, pinczék stb. talajának bur
kolására és házfödésre, másrészt nedves falakhoz, mint elszigetelő 
anyag, igen becses, mert a levegő és a nedvesség hatásának teljesen 
ellenáll és a savak sem támadják meg.

Utóbbi minőségben használjuk akár aszfaltlemez, akár az alapfalra forrón 
ráöntött 10—12 mm vastag aszfaltréteg alakjában a házak alapzata és földszinti 
falazata között, a padozaton alúl, hogy a talajvizet a földszinti falazattól távol
tartsuk, azonkívül pedig szabadon fekvő bolthajtások, hídtartó gerendák befödé- 
désére, hogy a csapadékvíztől megóvjuk, valamint víztartók béllelésére. Ha a 
meglevő nedves falakat belülről szárazzá akarjuk tenni, akkor azokat a vakolat 
eltávolítása után forró aszfalttal vonjuk be. Mindezekről a munkákról részletesen 
a nedves falak kiszárításánál lesz szó.

Végre aszfaltból ú. n. aszfaltbetont és aszfalthabarcsot is 
szokás készíteni; az előbbinél az aszfaltpépet durva kavicscsal keve
rik össze és úgy használják fel, mint a czémentbétont, különösen 
gépalapzatokra; az utóbi ellenben úgy készül, hogy 1 rész aszfalt- 
masztikhoz hozzáadnak V3 5 térfogatrész gyantaolajat és '% térfogat
rész homokot, ez a habarcs nedves helyen álló falaknál használható 
kötőanyag gyanánt. Az aszfalthabarcsot közel egyenlő térfogatú tört 
kavicscsal összekeverve, útépítésre makadám módjára és vízalatti
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építésre czémentbéton módjára felhasználható aszfaltos betont 
kapunk.

Az aszfaltból öntött víz- és gázvezető csövek nagy ellenálló 
képességgel bírnak úgy belső, mint külső nyomás ellen s azonkívül 
tartósak, rugalmasak s a sók és savak iránt közömbösek.

7. A ragaszok  (kitt).
Ragaszoknak nevezzük mindazokat az anyagokat, melyek czélja, 

hogy egynemű vagy különböző testeket szilárdan összekössenek. Ezek 
is, éppen úgy, mint a habarcsok, eleinte lágy és gyúrható pépet alkot
nak, később azonban a levegőn és az összekötött testekkel érintkezve 
teljesen megkeményednek és ily állapotban szilárdan tapadnak az 
összekötendő testek felületéhez. Lágy állapotba a ragaszokat vagy 
lenolajjal vagy pedig melegítéssel hozzuk.

A ragaszok hatása egyrészt a mekhanikai tapadásban és más
részt abban jelentkezik, hogy az összekötendő testek anyagával 
khémiailag vegyülnek.

Anyaguk eredete szerint megkülönböztetünk ásványi, növényi 
és állati ragaszokat, alkotó részeik szerint enyves, olajos, gyantás 
és meszes ragaszokat, alkalmazásuk módja szerint pedig kő-, fa-, 
fém- és üvegragaszokat.

Az enyves ragaszoknak fő alkotó része a gummi, az enyv, a 
vizahólyag és a zselatin (csontenyv), mindegyik egyes esetekben 
önálló ragasz gyanánt is szerepel, de csak szárazon használható. 
Enyves ragaszt azonban J/2 térfogatrésznyi lenolajfirniszszel vízállóvá 
is tehetünk, ha víztartó edényeket kell összeenyvezni. Enyves raga
szokat használunk fa, üveg és porczellán összeragasztására.

Az olajos ragasz fő alkotó része a lenolajfirnisz, melyet isza
polt krétával, ólomfehérrel, ólom-geléttel, miniummal vagy horgany
fehérrel gyúrunk össze. Az olajos ragasz vízben is használható, mert 
a víz fel nem oldja.

A gyantás ragasz teljesen vízálló és gyorsan keményedik, 
nagyobb hőmérséknél azonban megolvad s levegőnek és napnak 
kitéve, porhanyóssá válik. Rendszerint kolofónium az alapja, mely
hez finom homokot, krétát, mészport, gipszet, téglaport, kénvirágot 
stb. és ha gyúrhatóbbá akarjuk tenni, terpentint, viaszt, faggyút, 
lenolajat, kőszénkátrányt stb. keverünk. Egyes esetekben sellak, 
masztik, fekete vagy fehér szurok, aszfalt használható ragasz gyanánt.

A meszes ragasz fő alkotó része a mész, és a legjobb meszes 
ragasz a közönséges habarcs. Meszes ragasz alatt azonban rend
szerint olyant értünk, mely maró mészből és túróból,' tojásfehérjéből
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vagy enyvbó'l készül. Ez a ragasz igen gyorsan keményedik, minél
fogva készítése után azonnal kell felhasználni.

A ragaszok használatánál mindig arra kell ügyelni, hogy az 
összeragasztandó felületek kellően szárazak és portól vagy habarcstól 
tiszták legyenek. Olajos ragaszoknál azonkívül a hézagokat előbb 
lenolajjal kell megitatni, míg ellenben tűzön meglágyított ragaszoknál 
az összeragasztandó felületeket meg kell melegíteni, gipszragasz 
alkalmazásánál pedig megnedvesíteni. Végre arra is kell figyelemmel 
lenni, hogy a ragaszok nem önálló építőanyagok s hogy tartós
ságukra és szilárdságukra csak akkor számíthatunk, ha lehetőleg 
vékonyan alkalmazzuk; a hézagok tehát, melyeket beragasztani 
akarunk, lehetőleg keskenyek kell, hogy legyenek.

A. kőragasz különféle módon készül és kőrepedések, hibák, gödrök, fal
hézagok stb. betapasztására való.

1. Nedvességnek kitett olajos kőragaszt készíthetünk 5 súlyrész marómész- 
ből,. 2 súlyrész lenolajfirniszből, 2 1/, s. r. téglaporból és ‘/a s. r. reszelőporból. 
A finomra dörzsölt anyagokat jól összekeverve, kézi kalapácscsal erősen verjük, 
míg egészen egyenletes tésztát kapunk. Ezt a ragaszt a víztartók falhézagainak 
betapasztására is lehet felhasználni, a hézagokat azonban előbb olajjal kell bekenni.

2. Közönséges kőragaszt kapunk továbbá, ha 2 rész gipszhez 1 rész reszelő
port keverünk és az egészet eczettel feldolgozva, azonnal felhasználjuk.

3. Igen tartós és kemény kőragaszt készíthetünk, ha lágy túróhoz folytonos 
keverés közben */« súlyrész oltatlan, porrá mállott meszel adunk'; azonnal kell 
felhasználni, mert gyorsan keményedik. Még jobb lesz ez a ragasz, ha kevés tojás- 
fehérjét keverünk hozzá.

4. Égetett mész, vérben oltva, szintén jó kőtapaszt ad, ha annyi téglaport 
keverünk hozzá, míg sűrű tésztát kapunk. Mindkét ragasz fakötéseknél is hasz
nálható.

5. Igen gyakran használt és kőrepedések betömésére alkalmas ragaszt 
kapunk, ha 20 rész oltatlan mészporhoz 20 rész oltott meszet és 1 rész vízüveg- 
oldatot keverünk. E helyett a vízüvegoldatot krétaporral is lehet keverni.

6. Márvány összeragasztására használtatok a 3. alatt említett ragaszon kívül 
a 8 rész kolofóniumból, 1 rész viaszból és 4 rész gipszporból álló ragasz, mely 
azonban csak megmelegített felülethez tapad.

7. Víztartó falak hézagainak betapasztására alkalmas gyantás ragaszt kapunk, 
ha 8 rész kolofóníumot, 1 rész viaszt, */,, rész sellakot és ‘/a rész megolvasztott 
masztikot veszünk s ehhez 1 rész terpentint, l/s rész kénvirágot és 2 a/3 rész porrátört 
téglát keverünk. A hézagokat előbb meg kell melegíteni és a ragaszt forrón beönteni.

8. Ugyancsak víz alatt levő kövek összeragasztására alkalmas ragaszt készít
hetünk 4 rész kátrányból és 9 rész téglaporból.

9. Kikopott kőlépcsők kitöltésére és kijavítására való ragasz készül 20 rész 
folyóhomokból, 2 rész ólomgelétből és 1 rész égetett mészporból, melyet lenolajjal 
dolgozunk fel.

Fának váló ragasz a közönséges asztalos-enyven, sűrű vízüvegoldaton és 
a finomabb munkáknál használt vizahólyag-oldaton kívül

1. a 3. alatt említett túrós kőragasz,
2. a 4. alatt említett kőragasz,
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3. forró enyvbe kevert krétapor,
4. deszkahézagok betapasztására az alább említendő üveges ragasz.
5. Vízálló ragaszt kapunk, ha 130 gram forró és sűrű enyvoldathoz, melyet 

\'4 liter vízben való főzés által kapunk, 70 gram lenolajfirniszt keverünk. Ezt 
parket-padozatok hézagainak betapasztására is használják.

6. A faszerkezetek repedéseinek betapasztásához 4 rész kátrányt 4 ’/2 rész 
porrátört téglával vagy csontliszttel vagy 4 rész égetett gipszet, 4 rész kolofóniumot 
és rész viaszt keverünk össze.

7. Ugyancsak fán támadó repedések betömésére alkalmas ragaszt nyerünk, 
ha égetett gipszet árpalével tésztává gyúrunk.

8. Végre víz alá kerülő vagy víznek kitett faszerkezetek részére alkalmas 
az ú. n. tengerész-enyv, mely petróleumban Kioldott karmsukból áll; ezt a sűrű 
oldatot kétakkora súlyú gummilakkal vagy sellakkal vasedényben való melegítés 
közben jól összekeverjük, míg egyenletes pépet kapunk.

Használat előtt a ragaszt vízfürdőben óvatosan kell fölmelegíteni és melegen fel
használni. Ez a ragasz fémek és kövek bevonására is használható s vízben oldhatatlan.

Vasnak való ragasz rendszerint reszelőporral készül, mely megrozsdásodva, 
úgy egymással, mint a vele érintkező vastárgyakkal szilárdan egyesül, mi mellett 
a ragasz megduzzadván, a hézagokat is igen jól kitölti. A ragaszt azonban erősen 
kell a hézagba beverni vagy csavarokkal beszorítani, az összeragasztott részeket 
pedig csak néhány nap múlva szabad nagyobb hőmérséknek kitenni, mikor a 
ragasz már megkeményedett.

A vasragaszok különféleképpen készülnek, a szerint, a mint közönséges, 
víz- vagy tűzálló kötést akarunk.

1. Közönséges vaskötésekre, valamint vascsövek és lemezek összeragasztá- 
sára való ragasz készülhet 100 rész reszelőporból és 1 rész szalmiákból; az utóbbit 
porrá törjük és az egészet annyi vízzel vagy búgygyal megnedvesítjük, mf£ sűrű 
pépet kapunk.

2. Ugyanerre a czélra vehetünk 20—40 rész finom reszelőport, 1 rész kén
virágot és 2 rész porrátört szalmiákot, melyet kevés kénsavval vagy eczettel föl
eresztett vízzel gyúrunk keményre. A ragaszhoz való szalmiák és kénvirágkeve- 
rékot zárt edényben nagyobb mennyiségben készen is lehet tartani és csak szükség 
esetén keverni hozzá a megfelelő mennyiségű reszelőport és néhány csöpp kén
savat vagy eczetet tartalmazó vizet, mert a ragaszt csak friss állapotban lehet 
használni. Használat előtt az összeragasztandó felületeket tisztára kell reszelni 
vagy súrolni vagy eczettel lemosni.

3. Vaskályhák részére való ragaszt készíthetünk 4 rész száraz, porrátört és 
vízzel megnedvesített agyagból és 1 rész bóraxból vagy agyagból, vízből és marha
vérből, melyeket sűrű tésztává gyúrunk.

4. Gáz és gőzvezető csövek, gőzkazánok illesztéseinek tömörítésére való 
az u. n. minium-ragasz, mely ólomfehérből, miniumból és lenolajfirniszből erős 
keverés és kalapácscsal való verés által készül és egészen sűrű pép alakjában 
használtatik. E helyett igen czélszerűen lehet 4 rész finomra tört grafitot, 3 rész 
oltott meszet és 8 rész súlypátot 7 rész lenolajfirniszszel vagy pedig 2 rész ólom- 
gelétet, 1 rész folyóhomokot és 1 rész oltatlan mészport lenolajfirniszszel sűrű 
péppé összekeverni, mélyek szintén igen jó ragaszt adnak.-

5. Tűzálló vasragaszt kapunk, ha 5 rész reszelőport és 1 rész tűzálló agyagot 
eczettel gyúrunk keményre, használata előtt azonban az összeragasztandó felüle
teket le kell tisztítani és eczettel bekenni.

Sobó: Erdészeti Építéstan. 7
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G. Közönséges vaskötésekhez használhatunk továbbá u. n. mastik-ragaszt, 
mely 5 rész czinkoxidböl, 5 rész kénsavas őlomoxidból és 4  rész felforralt len
olajból készül, melyhez lassankint 20 rész finomra őrlőit barnakövet és 20 rész 
angol-vörös festéket adunk és az egészet egy mozsárban egyenletesre zúzzuk és 
gyúrjuk.

A vas és kő összekötésére alkalmas ragasz készülhet
1. 6 rész reszelőporból, 1 rész finom kvarezkavicsból, 1 rész égetett mész- 

porból, melyeket vízzel keverünk össze;
2. 3 rész frissen égetett gipszből és 1 rész reszelőporból, vagy 7 rész gipsz

ből és 3 rész tojásfehérből; mindkettőt vízzel gyúrjuk tésztává; az előbbinek színe 
szürke, az utóbbié fehér;

3. tiszta aszfaltmasztikból vagy földi szurokból, téglapori'al telítve, míg sűrű 
pépet kapunk;

4. 1 rész porrátört hidraulikus mészből, 1 */„ rész téglalisztből, *!„ rész 
reszelőporból;

5. 3 rész czémentből és 1 rész reszelőporból; mindkettőt vízzel dolgozzuk fel.
6. Vaskapcsokat, vasoszlopokat stb. kénnel vagy ólommal szokás a köbe 

beönteni, az előbbi azonban a vasat megtámadja.
7. Gyorsankötő és kőkeménynyé váló ragaszt kapunk, ha 1 rész infuzória- 

földet 1 rész ólomgeléttel és \'s rész frissen oltott mészszel összekeverünk és az 
egészet lenolajfirniszszel tésztává gyúrjuk.

8. Végre igen jó s felhasználása után rögtön megkeményedő ragaszt kapunk, 
ha tiszta ólomgelétet gliczerinnel keverünk össze.

A 2. alatt említett ragasz csak szárazon, a 3. alatti pedig csak ott hasz
nálható, hol meg nem olvad.

Kő- és faszerkezetek összekötésére alkalmas ragaszt ad az 1. alatt emlí
tett olajos kőragasz, s ugyanilyent kapunk akkor is, ha 8 rész finom porrá tört 
ólomgelétet vagy miniumot és 4 rész téglalisztet keverünk össze s a keveréket 
lenolajfirniszszel tésztává gyúrjuk. Használata előtt a hézagokat 2—3-szor kell forró 
lenolajfirniszszel meghatni. Végre felhasználható e czélra a 3. alatt említett túrós 
kőragasz is.

Fal- és vakolatrepedések betapasztdsára való ragaszt kapunk, ha
1. 2 rész gyantát, 1 rész fekete szurkot és lj„ rész faggyút egy üstben 

megolvasztunk és annyi száraz ezémentet adunk hozzá, míg szívós tésztát kapunk; 
ezt a ragaszt a hézagokba kenve, vasalóval lehet simítani és kiegyengetni.

2. Repedezett, gödrös falakat a festés elptt oly enyves ragaszszal szokás 
kijavítani, mely porrátört spanyolfehér és asztalosenyv összekeveréséből származik 
és szívós tészta alakjában használtatik. Olajfesték alá azonban ez a ragasz nem 
használható s e czélra porrátört spanyolfehéret lenolajjal kell gyúrás és verés 
által lehetőleg sűrű tésztává keverni. Ez a ragasz üveges ragasznak is használható.

3. Falrepedések kitömésére ö l/4 súlyrész levegőn megoltott mészport, 2 '/a 
rész finomra szitált téglaport, l jt  rész porrátört üveget és 2 súlyrész lenolajat vagy 
pedig 1 súlyrész mészport, 5 */„ s. r. téglaport, 6 s. r. ezüstgelétet, 1 s. r. vasrevét 
és 1 ‘/.j s. r. lenolajfirniszt keverünk össze.

4. Víz alatt levő falak hézagainak kitömésére való ragaszt kapunk, ha 
5 súlyrész levegőn megoltott mészport, 2 l/s s. r. finomra tört téglát, l/a s. r. vas
revét, ‘/4 s. r. porrátört üveget és 2 s. r. lenolajat veszünk.

Üvegragaszok különbözők 'lehetnék:
1. üvegét fához ü. n. üvégés ragaszszal ragaszthatunk,
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2. 'üveget. fémhez ellenben 4  rész sárga gyantából, 1 rész viaszból és 1 rész 
iszapolt hegyi krétából megolvasztás által nyert híg ragaszszal,

3. flij,veg és sárgaréz összeragasztására 5 sulyrésa gyantát 1 s. r. viaszszal 
megolvasztva, ehhez 1 s. r. okért és kevés gipszet keverünk;

-4. üveget üveghez a vízüveg telített oldatával ragaszthatunk, melyhez kevés 
krétaport keverünk', vagy pedig poralakú masztikkal, melyet azonban csak előze- 
lesen megmelegített üvegre lehet rákenni.

.. 5. Kőedények összeragasztására borszeszben vagy bóraxoldatban feloldott 
vagy pedig megolvasztott sellakot vehetünk.

(!. Az üveges ragasz végre, melyet az üvegesek használnak, lenolajíirnisz- 
szel jól összegyúrt krétaporból vagy pedig forró lenolajjal összegyúrt 2 rész oltat
lan mészporból és 1 rész finom homokból készül; az utóbbit friss állapotban és 
melegítve kell felhasználni.

A lenolajban főzött ólomgelétet a közönséges üveges ragaszhoz hozzáadva 
azt gyorsabban száradóvá tehetjük.

Ezeken kívül a gyakorlatban még számos más ragaszt is használnak.

VI. FEJEZET.

A mellék- és segédanyagok.
Mellék- és segédanyagok alatt azokat értjük, melyek az épít

kezéseknél vagy csak kis mennyiségben szükségesek vagy alárendelt 
szereppel bírnak és a kereskedésben készen kaphatók. Használatukra 
leginkább az építőszerkezetek és épületek befejezésénél és fölszere
lésénél van szükség. Ezek közül azokat az anyagokat, melyek egyes 
építőszerkezetek lényeges részeit alkotják, mint a milyenek pl. a 
különféle házfedő anyagok, az illető szerkezeteknél fogjuk ismertetni.

1. Az üveg.
Az üveg lényegében kovaföldnek kálium- vagy nátriumoxiddal, 

e mellett esetleg mészszdl, agyaggal, ólom és vasoxiddal vagy barittal 
való khémiai vegyülete, mely a nevezett anyagok összeolvasztása 
által jött létré és hevítés közben oxigéniumot fejlesztő anyagokkal 
színteleníttetett. Maga a termény fényes, kemény, rideg és átlátszó 
s ellenáll a víz, a levegő és a legtöbb sav hatásának.

Az üveg minősége függ egyrészt a khémiai összetételtől és 
másrészt a gyártás módjától. Az előbbitől függ az üveg tartóssága, 
átlátszósága, színe és súlya, az utóbbitól ellenben a szilárdság és 
rugalmasság, a keménység, az alak és a méretek.

A gyártás módja szerint megkülönböztetjük a fúvóit és az 
öntött üveget. A fúvott üveg felfújt üveghengerek felmetszése és 
kiterítése által keletkezik s a kereskedésben különféle nagyságú és

7*
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vastagságú táblákban kapható. Az ilyen üveget arról lehet meg
ismerni, hogy egyik oldala, mely a fúvott hengeren belül volt s 
melyet az üvegesek rendszerint kifelé fordítanak, simább, fényesebb 
és nagyobb ellenállású a másiknál. Ezt az üveget, mely a · kereske
désben 1—24 darabos csomagokban 31X29—78X71 cm-es, de 
1'60x1'00 m-es táblákban is kapható, a kisebb ablakok beüvegezé- 
sére használják, míg a nagy kirakatok óriás tábláit öntés és henger
lés által állítják elő. ·

Az öntött üveg ugyanis, mely manapság; mint tábla- és mint 
tükörüveg, nagyon terjed, különösen alkalmas nagyméretű és nehéz 
üvegdarabok helyreállítására; 10—15ma területű és 14—20 mm 
vastagságú üvegtábla már ritkaság-számba sem megy. Az öntött üveg 
előfordul a kereskedésben, mint nyers üveg, mely kiválóan föld
alatti üregek megvilágítására és üvegfödelek helyreállítására való. 
és mint csiszolt vagy tükör-üveg, mely tiszta szintelensége és sima, 
egyenes felülete által tűnik ki és jobb épületek ablakainak beüvege- 
zésére való.

A fúvott üveg ugyanazon vastagság mellett szilárdabb, mint az öntött s az 
építkezéseknél is, a mennyire azt kisebb méretei megengedik, nagyobb mértékben 
alkalmazzák; e mellett jóval olcsóbb is.

A khémiai összetételt illetőleg legjobb és a levegőn legtartósabb az ú. n. 
nátronüveg, míg ellenben a káliüveg kemény, nehezen olvadó, de a levegő vagy 
gázok hatásának kevésbbé áll ellen, az ólomüveg pedig szép fényes, csengőhangú 
és rugalmas ugyan és a fénysugarakat is jól töri. db a levegőn vagy khémiai 
behatások alatt leggyorsabban változik el.

Az újabb időben főzőedények, lámpaüvegek, felső világításhoz (üvegföde
lekhez) való táblák készítésére, valamint utczai lámpák, bejáró ajtók stb. beüve- 
gezésére használt ú. n. keményüveget, mely a közönségesnél sokkal keményebb, 
de egyszersmind rugalmasabb is, gliczerinben, parafmban vagy sztearinban való 
rögtöni lehűtés által állítják elő.

A kereskedésben kapható táblaüveg többé-kevésbbé fehér vagy 
zöldes színű; az utóbbi szín rendszerint vasoxidultól származik. 
A tisztaság szerint megkülönböztetünk építészeti szempontból vagyis 
a palaczkokhoz használt zöld és barna üveg mellőzésével, a félig- 
zöld vagy röviden zöld üveget, melyből közönséges ablaktáblák 
készülnek s melyhez az öntött nyers üveg is tartozik, a közönséges 
félig-fehér üveget, mely csak metszetben mutat zöldes színt s mely 
a rendes ablaküveget adja és a fehér üveget, mely metszetben csak 
igen kevéssé látszik színesnek s melynek finomabb fajtáit csiszolják 
is; ezt szintén leginkább ablaktábláknak használjuk.

A fehér üveg különleges finomabb fajai a cseh-szolinüveg 
(fehér káli-üveg), a tükörüveg (finom káli-nátronüveg) és a kristály- 
üveg (ólomüveg), mely a legfinomabb csiszolt üvegtárgyakra való.
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Az úgynevezett színes üveg különböző fémoxidokkal van megfestve s az 
építészetben leginkább fordul elő a tejüveg és az opálüveg.

A táblaüveg ne legyen nagyon vékony, sem hullámos, hólyagos, 
ránczos és homokos, de fehér, tiszta, sima és fényes.

Vastagsága szerint lehet: vékony (7/8 vastag), melynek vastagsága l  ő mm, 
súlya m3-enkint 3'60 kgr; egyszerű (4/4 vastag), vastagsága 20 mm, súlya 4'80 
kgr; másfélszeres (®/4 vastag), melynek vastagsága 3Ό mm,súlya 7-20 kgr és kettős 
(®/4 vastag), melynek vastagsága 35—4 mm, súlya 8'4—9Ό kgr.

2. A vízüveg.
A vízüveg a kovasavnak kálival vagy nátronnal való vegyülete, 

tehát egy alkaliás szilikát, mely megszárítva, mint színtelen vagy 
sárgás, üvegnemű és rideg tömeg kapható a kereskedésben s melynek 
jellemzője az, hogy forró vízben feloldódik.

Khémiai összetétele szerint van káli-vízüveg, nátron-vízüveg és kettős víz
üveg, mely utóbbiban mindkét alkália egyidejűleg fordul elő. A savak mind a 
háromra egyformán hatnak és a kovasavat kicsapják belőle. Ha olyan testekkel 
jön érintkezésbe, melyek khémiailag nem hatnak reá, akkor kitölti likacsaikat és 
enyv gyanánt hat, kiszáradása után peftig vízben többé nem oldódik azaz vízálló 
máz gyanánt működik. Ha ellenben olyan testekkel hozzuk érintkezésbe, melyek 
khémiailag hatnak reá, akkor különféle vízálló vegyületeket hozhatunk létre; ezen 
alapszik a vízüveghabarcs használata; ez a vízüvegnek valamely poralakú testtel 
való khémiai vegyülete, mely igen gyorsan megkeményedik s erősen hozzátapad 
a vele bevont testekhez, a nélkül, hogy khémiailag vegyülne velők.

Szénsavas mész, kréta stb. porrá törve és vízüveggel összekeverve, igen jó, 
vízben oldhatatlan habarcsot ad; ezt oly testek bevonására használjuk, melyek 
különben khémiailag vegyülnének a vízüveggel. Dolomittal, foszforsavas mészszel 
(csontliszt) még jobban köt.

A vízüveget az építészetben különféleképpen használjuk. A keres
kedésben már a használatra előkészítve, azaz vízben feloldva is kap
hat/), melyet azonban, mert a levegőn megromlik, zárt edényben 
kell tartani és mindig hidegen felhasználni. Ezt az oldatot esővízzel 
felhígítva, oly faszerkezetek bevonására használják, melyeket tűz, 
nedvesség, gomba és szúrágás ellen akarnak megvédeni vagy tar- 
tósabbá tenni. Czélszerű azonban a vízüveghez ’/10 súlyrész iszapolt 
krétát keverni, hogy jobban megkeményedjék. A bekenés mindig 
vékonyan történjék, mert különben a vízüveg levelekben leválik, 
s olyan faszerkezetek, melyek olajos festékkel vannak bevonva, víz
üveggel való bemázolásra egyáltalában nem alkalmasak. A bemázolást
3—4-szer kell ismételni, minden következő bemázolással azonban 
24 óráig várni, hogy az előbbi mázréteg megszáradjon. A vízüveg 
azonban csak akkor védi meg a fát a fönnebi betegségek ellen, ha jól 
száraz állapotban mázoltuk be s ha a faszerkezetek - nincsenek ráz
kódásoknak kitéve; ellenkező esetben a vékony máz megrepedezik.
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Ennél fontosabb a vízüvegnek·mészszel való vegyülnie, melyről 
már az építőkövek tartósságánál megemlékeztünk s melylyel a falakat, 
márványalakokat, a homok- és mészkövek, a téglák és födélcserepek 
stb. felületét vonjuk be, hogy az elmállástól megvédj ük. Λ bemeszelt 
falakat igen jól lehet vízüveggel bevonni, miáltal tartósságuk növe
kedik, nem piszkolódnak és lemoshatok. Ha iszapolt kréta helyett 
Vj súlyrész kénsavas barit tál keveri ezinkf'ehéret keverünk hozzá 
igen szép fehér falat, földfestékek hozzákeverése állal pedig bármely 
színű falmázat kapunk.

Az esővízzel föleresztett vízüveget ecsettel mázoljuk a falra, 
mindaddig, míg a fal teleszítta magát.

100 rész kövér, égetett mész és 1 rész szilárd, porrálörl vízüveg össze
keverve, hidraulikus mészhez hasonló keveréket kapunk; közönséges mészhabar
csot tehát vízüveggel vízbenkötővé tehetünk. . -

A vízüvegnek ragaszok készítésére való használatát illetőleg a ragaszoknál 
volt szó.

Végre használtatok a vízüveg a fal festészetnél is, nevezetesen a freszkó- és 
a sztereokhróm-festésnél.

3 .  A fe sték ek  és m ázak.
Λ fából, kőből és fémekből való építőszerkezeteket befestéssel 

vagy bemázolással védjük a levegő és a nedvesség behatása ellen 
vagy teszszük simává és szebb színűvé, mint a milyenek természetes 
állapotukban.

A festékek oldó, illetőleg kötő anyaga szerint megkülönböztetünk 
váz-, enyv-, olaj-, firnisz-, gyanta- és viaszfestéket, átlátszóságuk 
szerint lazúr- és fedő-festékeket, eredetük szerint ásványi-, növényi 
és állati festékeket és végre a hozzákevert festő anyag szerint fehér, 
sárga, vörös, zöld, kék, barna, fekete stb. festékeket, Λ festő anya
gokat ugyanis mindig valamely folyadékban oldjuk fel, melylyel a 
bemázolandó testekre ragaszthatjuk. Ha azután a festő anyag a 
folyadékban annyira feloldódik, hogy vele együtt behatol a. bemázolt 
test likacsaiba és a felületet csak oly vékonyan vonja be, hogy 
annak szövete és alapszíne többé kevésbbé áttetszik, akkor az ilyen 
félig átlátszó festéket lazúr-f'estéknek nevezzük és csak azért alkal
mazzuk, hogy egyes építő-szerkezeteket másszínűre fessünk, a nélkül, 
hogy szövetüket eltakarnék.

A lazúrfestékek többnyire növényi vagy állati eredetűek, pl. a koscnillből 
főzött kármin, a sátrán, a gummigutti, az indigó, a szépia, a kőszénkátrányból 
nyert kátrány- vagy anilinfestékek, a berlini kék, az indiai sárga, a fekete tus stb. 
Mindezek közül mészalapon, tehát falak festésére egy sem használható s leginkább 
csak akvarellfestésre valók. Kötő anyag legtöbbször a gummi arabíkum s leg
többje csak vízben, egynémelyike azonban olajban is feldolgozható.
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Λ kötő folyadékban csak finoman feloszlott, de fel nem oldott 
festékek, melyek leglnbbnyire ásványi eredetűek (földfestékek), már 
vastagabb réteggel vonják be a bemázolt felületeket s azoknak alap
színét és szövetét eltakarják; ezeket azért fedő festékeknek nevezzük 
és az építészetben csaknem kizárólag használjuk. A fedő festékek 
úgy vízben, mint enyvben, olajban, firniszben stb, használhatók fel, 
mihez képest azután víz-, enyv-, olaj- stb. festéket adnak.

Az ásvány- és földfestékeket a használat előli kövön kell 
egészen finomra dörzsölni.

Vízfestéknek azt nevezzük, melynek festő anyaga vízben van 
feloldva. Rendszerint ezzel szoktuk a bevakolt falakat befesteni. 
Mivel azonban az ilyen festék csak gyengén ragad a falhoz és nem 
tartós, többnyire valamely könnyű kötő anyagot keverünk hozzá. 
F,z a kötő anyag közönséges falfestésnél mésztéjből áll. melyben a 
kívánt színű festéket feloldjuk s mely után a festéket mészfestéknek 
is nevezzük. Kzl rendszerint a falak külső bemeszelésére használjuk s 
hogy jobban1 tapadjon és egyenletesebb s tartósabb legyen, káli
vagy szódalúgot (bamuzsír és szódaoldatot) keverünk hozzá.

A bevonás legalább kétszer, de lehetőleg háromszor ismétlendő, 
hogy simább falat kapjunk. A legalsó rétegbe czélszerű e mellett 
10° 0 finom homokot keverni.

Belső falak és menyezetek befestésére rendszerint enyv-fest éket 
használunk, melynek kötő anyaga vízben főzött asztalosenyv. Az 
enyves festék élénkebb színű, mint a vízfesték és kiszáradása után 
jobban tart össze, a házak külsején azonban nem használható, mert 
az eső az állati enyvet feloldja és a festéket lemossa. Nedves falak 
befestésére az enyves festék ez oknál fogva szintén nem alkalmas, 
mert leválik és lehull róluk. Az enyves festék fehér alapja közön
séges festésnél a hegyi kréta, finomabbnál a barit-fehér.

Finomabb falfestéshez a vízben föloldott festékhez gummit 
vagy tojásfehérjét is szokás keverni, hogy tartósabb legyen. Ha be
vakol! falakat akarunk enyves festékkel bemázolni, akkor az alap
mázt vízzel feleresztett tejjel kell elkészíteni.

A festett falak tartósságát növelhetjük, ha azokat befestés után 
ú. n. rögzítő vízüveggel bemázoljuk.

Olajfestékek ott használtatnak, hol a levegőn is tartós, víz- 
áthatatlan vagy élénkebb színű és fényes mázzal akarjuk a testeket 
bevonni. Rendes kötő anyaguk a lenolaj, mely megszáradva szívós, 
tartós és átlátszó mázt ad. Ha a festék fényét csökkenteni vagy azt 
hígabbra, jobban kenhetővé akarjuk tenni, akkor kevés terpentin- 
olajat adunk hozzá. A lenolajfirniszt magában, tehát festő anyag
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nélkül is lehet felhasználni, ha a bemázolandó test eredeti színét 
megváltoztatni nem akarjuk, ez azonban nem oly tartós, mint az 
olajfesték.

Minden olajfesték alapanyaga a lenolajban finomra dörzsölt 
ólom-fehér, melyhez azután bármely színű festék keverhető. Újabb 
időben ólomfehér helyett czinkfehéret vesznek és a festéket czink- 
festéknek nevezik, ez azonban kevésbbé föd és ennélfogva többször 
kell a bemázolandó testekre rákenni.

Ha a festékeket lenolaj helyett terpentinben föloldott viaszban dörzsöljük, 
viaszfestéket kapunk, mely azonban az építészetben alig használtatik. Ha ellenben 
a lenolajfirniszhez, melyben a festéket föloldjuk, gyantát teszünk és éteri olajok
kal felhígítjuk, akkor gyantafesték vagy lakk keletkezik. Λ gyanta lehet bor
szeszben vagy terpentinben föloldott mastik, damárgyanta, kopálgyanta, sellak stb. 
Lakkot azonban a gyantának borszeszben vagy terpentinben való föloldása által 
is készíthetünk. A borszeszben föloldott lakk fényesebb, de egyúttal ridegebb és 
keményebb, mint az, mely terpentinben van föloldva, az utóbbi azonban szívó- 
sabb, tartósabb és lassabban szárad. Ezt a lakkot rendszerint átlátszó máz gyanánt 
azaz festőanyag nélkül használjuk, de bármilyen festéket is lehet hozzákeverni.

Az olajfestékeket használjuk úgy a fa és vas, mint a bevakolt 
és vakolatlan falak bevonására; a bevonandó felületeket azonban 
mindenkor előbb vékony és csak kevéssé megfestett olajmázzal kell 
megitatni és csak ennek teljes megszáradása után kenni reájok két
szer vagy háromszor a fedő festéket. A falakat festés előtt forró 
lenolajjal itatjuk meg. A befestendő tárgyak e mellett teljesen szára- 
zak, tiszták és repedésektől mentesek kell, hogy legyenek.

Ha czémontlol bovakolt falakat akarunk olajfestékkel bemázolni, akkor azokat 
előbb sósavval vagy eczetsavval vagy — a mi legjobb — kénsavval kell lemosni, 
hogy a máz jól rájok tapadjon.

Végre fa- és vasszerkezetek, valamint nedves falak bevonására 
kátrányt is szokás használni. A faszénkátrányt ólomgeléttel és 
egy kevés téglaliszttel kell összekeverni, megfőzni s forrón és két
szer rákenni, míg a kőszénkátrány egymagában is használható, leg
jobb azonban a hegyikátrány (goudron), melyről már az aszfaltnál 
volt szó, mely teljesen vízálló és rugalmas s mely különösen vas
szerkezetek és falak bevonására, illetőleg nedvesség ellen való meg
védésére alkalmas.

Színök szerint a festékek a következők:
a) Feliér festéket ad az ólomfehér (szénsavas ólomoxid vegyülete ólom- 

oxid-hidráttal), mely kremssi fehér név alatt is előfordul s mely a íirnisz követ
keztében idővel megsárgul, továbbá az előbbivel egészen azonos természetű czink- 
fehér (czinkoxid), végre a baritfehér (kénsavas barit), az iszapolt kréta, a fehér 
agyag és a fehér mész.

b) Sárga festék az okker (agyaggal kevert vasoxid-hidrát), a sárga agyag 
(okkertartalmú finom agyag), a krómsárga (krómsavas ólomoxid), a kadmiumsárga
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(kénkadmium), az auripigment (kén-arzén), az antiinonsárga vagy nápolyi sárga 
(antimonsavas ólomoxid), a baritsárga (klórsavas barit).

c) Vörös festék az ásványfestékek közül az angol vörös (vasoxid), a króm
vörös vagy króm-czinóber (a krómsárgának salétromsavval való összeolvasztása), 
a minium (ólomoxidnak ólomszuperoxiddal való vegyftlete), a vasminium (agyagos 
vasoxid), a czinóber (6 rész kényesőnek 1 rész kénnel való keveréke), az égetett 
okker, a kóbaltvörös stb. és a növényi festékek közül különösen a kármin ét az 
aniiinfestékek.

d) Zöld festéket ad a zöld föld (alkália és víztartalmú vasszilikát), a magyar 
zöld (a természetes malakitból, a mesterséges pedig salétromsavas rézoxidból 
készül), a krómzöld vagy smaragdzöld (krómoxid és krómokker), a braunschweigi 
zöld (krétával vagy gipszszel kevert víztartalmú szénsavas rézoxid) stb.

e) Kék festék a kóbaltkék (foszforsavas kóbaltoxid hígított kénsavval, 
timsóval és szódával kezelve), az ultramarin (porrátört és iszapolt lazúrkő), a 
berlini kék (a vérlúgsónak vasoxidsókkai képződött csapadéka) stb. és a növényi 
festékek közül az indigó és a lakmusz.

f) Barna festéket ad az umbra (okkorféle barnavaskő), a terra di sziena 
(mangántartalmú vasokker), a kölni föld (iszapolással tisztított földes barnaszén), 
a berlini barna (izzított berlini kék), a mangánbarna (víztartalmú mangánoxid).

g) Végre fekete festéket ad a gyantatartalmú fák megszeliesitéséből szár
mazó korom (karbon), a grafit és a fekete kréta (vastartalmú agyagpala).

4. K ülönféle egyéb  anyagok .
Az építkezéseknél a már említetteken kívül használt mellék

anyagok a kötelek, a nád, a szalma, a papír, a kátrány lemez és 
a moha.

A kötelek kenderből sodrás által készülnek és hogy a túl
ságos sodrás által szilárdságuk ne csökkentessék — egyes zsinegek
ből állanak, melyeknek mindegyike egy-egy vékonyabb, nem nagyon 
sodrott kötelet mutat. A kötelek teherbírását és tartósságát a ned
vesség nagyon befolyásolja, minélfogva azokat mindig szárazon kell 
tartani és a nedvessé lett kötelet a szabadban kiszárítani, mert 
különben penészedik és rothad. Nagyobb és drágább köteleket bekát- 
rányozással szokás a nedvesség ellen megvédeni, mi azonban teher
bírásukat csökkenti.

A nőm kátrányozott száraz kötél cm3-kint 110, a kátrányozott ollonbon csak 
85 kgrot bir el állandóan. Λ kötelek teherbírása csökken akkor is, ha azokat nem 
kinyújtott állapotban, de egy göröndre, pl. a vitla vagy a csörlő dobjára felgön
gyölítve használjuk.

A nádat, még pedig az ú. n. sásnádat kétféle alakban hasz
náljuk, nevezetesen 1 —Γ2 m hosszú szálakban házfödésre és 2'5—3 m 
hosszúságban bevakolandó faszerkezetek, pl. menyezetborítás benáda- 
zására. A kereskedésben mindkettő kévékben kapható.

Faszerkezetek ben'ádazására a szálakban kapható nád helyett 
manapság sokkal czélszerűbben használható s olcsóbb és gyorsabb
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munkát tesz lehetségessé az egyszerű vagy kettős nádfonadék, mely 
a kereskedésben mintegy 10 m2-es tekercsekben kapható s mely 
dróttal egy lappá összefűzött nádszálakból áldván, a benádazandó 
területre egyszerűen rászegeztetik. Hz a nádfonadék hámozott és 
hámozatlan állapotban kapható, az előbbi, mert a vakolattal együtt 
le nem hárnlik, jobb és csak kevéssel drágább az utóbbinál.

A szalmát alárendeltebb. különösen gazdasági épületek befö- 
désére használják, mely czélra leginkább a hosszú és szívós rozs
szalma alkalmas.

A papír, melyet az építészetben különösen, mint tapétát, belső 
falak beburkolására használunk, a kereskedésben íkB 4  m 2-es lapok
ban s a legváltozatosabb színekben és mintákban kapható.

Az építészetben használt papír egy másik fajtája a kátrány- 
lemez, mely rongyokból, gvapjuhulladékból, ócska papírból, könyv
kötő és papírgyári hulladékokból, fából, szalmából stb. szóval oly 
anyagokból készül, melyek papírgyártásra nem alkalmasak. Minél 
több gyapjúszál van benne, annál jobb és tartósabb; a növényi 
hulladékokból készült, kátránylemez kevésbbé szívós és tartós, leg
rosszabb pedig akkor, ha agyagot, meszel, vagy gipszet kevernek 
hozzá, hogy nagyobb súlya legyen. A kátránylemez vastag, szívós és 
pépnemű lemez, melyet jó minőségű kőszénkátrányban főznek s 
azután tiszta, öregszemű homokkal behintik és kiszárítják. Λ kátrány- 
lemez tűz- és vízálló s azonkívül igen rossz hővezető, minélfogva 
házfödésre és nedves falaknak belülről való beburkolására is hasz
nálják.

A kátránylemez a kereskedésben 1 m széles tekercsekben, 
különféle vastagságban kapható, mely 1 és 2’5 mm között változik. 
Egy tekercsben rendszerint 50—60 m van, melynek súlya 50 kgr.

A facsément fekete, szurokszerű anyag, mely közönséges hőmér- 
séknél szilárd, de melegíttetvén, könnyen olvad s ekkor nagy kötő
erővel bír. A faczémentet, melynek elnevezése onnan ered, hogy azt 
eredetileg hordók tömörítésére használták, Häusler találta fel, a 
miért. Hausler-féle czénientnek nevezik.

A faczément lényegileg kőszénkátrányból áll, melyhez forralás közben 
500 gramm kén és 50 kgr friss ezément keverékét szitálják addig, míg a kátrány 
mázolásra alkalmas folyékonyságát megtartja. 50 kgr kátrányra 80—90 kgr ezément 
szükséges.

A faszémentet. a kátránylemezzel kapcsolatban ú. n. faczément- 
födelek s különösen lapos födelek helyreállítására használják.

A szegek az építészetben nélkülözhetetlen anyag, mely a keres
kedésben igen változatos alakban és méretekben kapható.
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A szegek sima felülettel kell. hogy bírjanak, éles hegybe vég
ződjenek, beverés közben meg ne görbüljenek, de, ha keresztül hatol
tak, törés nélkül meghajlíthatok legyenek. Megkülönböztetjük a négy- 
szögletes keresztmetszetű és sátorfejű kovácsolt vagy czigányszeget, 
mely igen szívós, de érdes felülete miatt előfúrás nélkül csak puha
fában használható, a sajtolt vagy gépszeget, mely azonban igen 
puha és könnyen görbül, és a kör- vagy négyszögletes keresztmet
szetű drótszeget, mely manapság leginkább van elterjedve s kemény, 
síma felületű és olcsó.

Λ kovácsolt szegők négyszögletes és ékalakú száruk miatt jobban tartanak, 
mint a hengeralakú és egész hosszúságukban egyenlő vastagságú drótszegek; az 
utóbbiakat ennek némi pótlására valamivel hosszabbra szokás készíteni. Padozatok 
részére, melyek könnyen vetemednek, a kovácsolt szegek határozottan elsőséget 
érdemelnek.

Ügy a kovácsolt, mint a drótszegeket csomagokban, súly, illetőleg darabszám 
szerint árulják. Hosszúságukat milliméterekben, vastagságukat a Krnft-féle űrtáblázat 
szerint számokban fejezik ki. A kereskedésben szarufaszeg, padlószeg, léczszeg, 
zsindelyszeg, sodronyszeg, lakatszeg, stb. név alatt kaphatók.

A drót ti kereskedésben tekercsekben kapható; a vékony vas- 
drótot a. faszerkezetek benádazásánál a nád megerősítésére, a réz
drótot pedig szobatelegráf, telefon stb. berendezésére, villámos 
vezetékül h a s z n á 1 j u k.

Az agyagos földet az építészetben egyrészt, mint agyagtapaszt, 
a födélürbe nyúló famenyezetek tűz ellen való biztosítására, más
részt, mint agyagtöltést, a falaknak víztől való mentesítésére és 
végre, mint kitöltő anyagot, száraz terméskőfalak építésénél a hézagok 
és üregek kitöltésére használják. Agyagtöltés gyanánt használva, 
lehetőleg kövérnek kell lennie és 15 20 cm. vastag rétegekben
elkészítve, sulykolással tömörítendő.

Víztartók, vízi árkok, trágyagödrök, gátak sfb. falai hátulról és 
alulról agyagtöltéssel körülvéve, legegyszerűbb módon tehetők viz
át hatatlanná.

Azonkívül használjuk az agyagos földet, mint rossz hővezetőt, kettős fafalak, 
pl. fából való menyezetok, jégpincze-falak stb. közeinek kitöltésére, mint konzer
váló anyagot a fagerendák befalazott végeinek beburkolására, mint védő anyagot 
a faszerkezetek bekenésére, hogy némileg tűzbiztossá tegyük és végre agyag- 
tapasztás alakjában alárendeltebb helyiségek, csűrök stb. padolata gyanánt.

A mohát könnyű száraz falak építésénél a hézagok kitöltésére 
és a szabálytalan alakú kövek beágyazására éppen úgy használják, 
mint az agyagos földet. E czélra legjobb a hosszú, kövér erdei moha. 
Azonkívül használjuk a mohát gömbölyű törzsfákból rakott fafalak 
hézagainak kilöltésére (pl. erdei kunyhóknál) a vízi csatornák, víztartó 
fafalak tömörítésére és vízállóvá tételére (pl. gátfaiaknál) és végre
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kettős deszkafalak közeinek kitöltésére (pl. barakoknál, ideiglenes 
kunyhóknál vagy istállóknál).

A törmelék vagyis a kőépületek építésénél és lebontásánál nyert 
kő- tégla- és habarcshulladék igen jó kitöltő anyag és, ha száraz 
és tiszta, a padozatok alatt, mint törmelékfeltöltés, igen jól fel
használható. Ha azonban, mint régi falak lebontásánál rendszerint, 
szerves maradványokkal· van keverve vagy nedves és egészségtelen 
épületekből és falakból ered, csak nagy óvatossággal használandó fel 
és ha más kitöltő anyaggal, pl. salakkal rendelkezünk, eltávolitandó, 
mert könnyen lehet okozója a házi gombának és a falporladásnak. 
Tisztátalan törmelék vasrevével, vassalakkal vagy kőszénhamuval 
megjavítható.

A kémesük szárított növénynedv, mely gyakran vulkanizált 
azaz olvasztott kénbe mártott állapotban is előfordul; igen rugalmas 
anyag, melyet az építészetben gáz- és vízvezetőcsövek gyanánt, 
istállóknál a padolat beburkolására és nedves talajon épült házaknál, 
mint izoláló anyagot, a talajnedvesség felszállásának megakadályo
zására használnak, úgy, mint az aszfaltot. A guttapercha kevésbbé 
rugalmas, nagyobb hőmérséknél azonban gyúrható és alakítható.

A kötő és tapasztó, valamint a mellék- és segédanyagokról szóló irodalom 
és forrásmunkák :

K. Köllsch: Baumaterialienkunde, Braunschweig.
B. Gruéber: Baumaterialien-Lehre, Berlin 1863.
R. Gottgetreu: Beschaffenheit der Baumaterialien, Berlin 1875.
Mothes: Baulexikon, Leipzig u. Berlin 1874 -1877.
Deutsches Bauhandbuch, I. kötet, Berlin 1879.
J. Durni: Handbuch der Architektur, I. rész 1. kötet, Darmstadt 1883.
M. Becker: Allgemeine Baukunde des Ingenieurs, Leipzig 1883.
H. Müller: Maurerkunst, Leipzig 1875.
Menzel-Heimerling: Der Steinbau, Leipzig 1893.
Dr. H. Zwick: Lehrbuch der chemischen Technologie, München 1870.
M. Becker: Erfahrungen über den Portland-Cement, Berlin 1853.
Mihalik: Beton-Bau, Berlin 1860.
Hertel: Die Lehre vom Kalk u. Gyps in ihrem ganzen Umfange, Weimar 1860.
M. Becker: Praktische Anleitung zur Anwendung der Cernente, Berlin 1868.
A. Lipovitz: Die Portland-Cementfabrication, Berlin 1868.
Dr. Michaelis: Die hydr. Mörtel, insbesondere der Portland-Cement, 

Leipzig 1869.
E. Böhmer u. F. Neumann: Kalk, Gyps und Cement, Weimar 1870.
Klase: Der Portland-Cement etc., Wiesbaden 1873.
Machay: Der Portland-Cement etc., Leipzig 1880.
A. Tarnamski: Kalk, Gyps, Cement-Kaik und Portland-Cement, Wien 1887.
B. Liebold: Der Cement u. seine Verwendung im Hochbau, Holzminden.
T. K lingm ann: Das natürliche u. künstliche Asphalt, 1848.
O. Sysi: Der Asphaltleger, Berlin 1852.
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S. Stehlin: Dor Werth des Asphaltes als Baumaterial etc., Wien I860. 
W. Jeep: Der Asphalt etc., Weimar 1870.
Mein: Der Asphalt, Halle 1872.
R. Kauser: Untersuchungen über natürliche Asphalte, Nürnberg 1879. 
F. Woas: Der Asphalt etc., Berlin 1880.
E. Ehrlich: Das Wasserglas, Quedlinburg 1858.
W. Leonhardt: Kitt-, Leim- u. Mörtelfabrication, Leipzig, 1868.

VII. FEJEZET.

Az építő-anyagok fajsúlya, szilárdsága és 
megengedhető igénybevétele.

1. Az ép ítő -an yagok  fajsúlya.
Ha valamely építő-szerkezetnek súlyát akarjuk meghatározni, 

nemcsak azt kell tudnunk, milyen anyagokból van összetéve a szer
kezet, de ismernünk kell az anyagok fajsúlyát is. Valamely test 
ismeretes fajsúlyából kapjuk ugyanis annak abszolút súlyát, ha a 
hasonló térfogatú víznek súlyát megszorozzuk az illető anyag faj
súlyával, illetve — egv köbméterre vonatkoztatva — a saját faj- 
súlyt. 1000-rel.

Az alábbi táblázat mutatja az építő-anyagoknak fajsúlyát és 
kobméterenkint számított abszolút súlyát abban a sorrendben, a 
melyben az anyagokat ismertettük.

A z é p í tő -a n y a g o k  f a js ú ly a .

Az anyag neve Fajsúly
Egy m3 
súlya
kgr

Az anyag neve Faj súly
Egy m3 
súlya

kgr

1. Építő-kövek. márvány . . . 2-50-2-85 2500-2850
gránit............... 2-65-2-8J 2650-2800 mészkő . . . . 2-40-2-88 2400-2880
szienit . . . . 2-80 2800 dolomit . . . . 2-80-3-00 2800-3000
gnájsz............... 2-50 2500 építő-kő átlago-
csillámpala . . 2-67-2-80 2670—2800 s a n ............... 250 2500
bazalt............... 2'7δ — 3Ό0 2750-3000 égetett tégla . . 1-40-2-20 1400 2200
kvarcz . . . . 2-60-2-65 2600 -  2650
homokkő . . . 2 35-2-50 2350-2500 2 Έalasatok.
porfir............... 2-40-2-70 2400 -  2700 friss téglafal . . 1-63—1-70 1630-1700
zöldkő . . . . 2 77-3-10 2770 -  3100 száraz téglafal . 1-47 - 1-53 1470-1530
földpát . . . . 2-40-2-65 2440-2650' friss terméskőfal 2-48 2460
agyagpala . . . 2-60 - 3-50 2600-3500 száraz terméskő*
trakhit . . . . 2-40-2-60 2400-2600 fal ............... 2-40 2400 '



Egv m3 Egy ma
Az anyag nőve Fajsúly súlya Az anyag neve Fajsúly súlya

kgr kgr

friss homokkőfal 212 2120 5. Kötő- és mél-
száraz homok- lékanyagok.

kőfal . . . . 2 05 2050 égetett mész . . 1-27-1 84 1270-1840
üreges téglafal . 100 1OJ0 sűrű oltott mész 1-37 1370

kovasavas » 2-76 - 2-90 2760-2900
3. Légenszd- nedves homok . 1-50-1-88 1500-1880rml! ,£a. száraz » 1-40-1-64 1400—1140

erdei fenyő' . . 0-43-0-76 430-760 nedves durva
jegenyfenyő . ~0-42—0-75 420-750 homok. . , . 1-77 1770
vörösfenyő . . 0-47-0-56 470-560 száraz durva ho-
lúczfenyő . . . 0-37-0-48 370-480 . mok............... 1-37-1-49 1370-1490
kocsános tölgyfa 0-65-0-70 650 -700 nedves finom ka-
kocsántalan » 0-71-0-85 710-850 v ies............... 1-80 1800
bükkfa . . . . 0-59 -0-85 590-850 száraz finom ka-
égerfa............... 0-42-0-68 420 -680 v ies............... 1-60 1600
szilfa ............... 0-57-0-67 570-670 durva kavics

homokkőből . 1-27 12704. Fémek. durva kavics
öntöttvas . . . 7-00-7-57 7000 - 7570 mészkőből . . 1-44 1440
kovácsvas . . . 7-60-7-90 7600-7900 román ezément. 2-70 2700
hengerelt lemez 7-70-7-86 7700-7860 portland » 3 00 305 3003-3050
vasdrót . . . . 7-60-7-85 7600-7850 friss mészha-
finomított rúd- bares . . . . 1-79-1-86 1790-1860

aczél . . . . 7-76-7 82 7760-7820 száraz mészha-
öntött aczél . . 7-82-8-03 7820 -8090 bares . . . . 1-50-1-64 1500-1640
öntött vörösréz. 8-60-8-90 8600-8900 ezément-mész-
hengerelt vörös- habarcs . . . 1-66 1660

r é z ............... 8-79-8-95 8790-8950 ezément-béton . 1-50-2 00 1500-2000
öntött sárgaréz. 7 82 -8-44 7820-8440 égetett gipsz . . 1-81 1810
hengerelt sárga- aszfalt . . . . 104-1-16 1040-1160

r é z ............... 8-50-8-62 8500-8620 masztik . . . . 1-074 1074
bronz ............... 8-40 8400 ablaküveg . . . 2-64 2640
fehér fém . . . 8-40-8-70 8400 -  8700 tükörüveg , . . 2-37-2-46 2370-2460
tompák . . . . 8-50-9Ό0 8500-9000 vízüveg . . . . 1-25 1250
öntött czink . . 6-86-7-10 6860-7100 törmelék . . . 1 50 1500
hengerelt czink 7-20-7-28 7200-7280 nedves televény-
öntött czin. . . 7.10-7-28 7100-7280 fö ld ............... 1-91 1910
hengerelt czin . 7-30-7-47 7300 - 7470 száraz televény-
ó lo m ............... 11-21 1Γ45 11210—Π450 fö ld ............... 1-32 1320

2. Az ép ítő -an yagok  szilárd sága é s  m egen ged h ető
igénybevétele.

Az építő-szerkezetek szilárdsága függ a rájuk ható erők, illető
leg a megterhelés nagyságától és az alkalmazott építő-anyagok
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minőségétől és szilárdságától. A kettő együtt határozza meg a szér- 
kezetrészek méreteit. ■ '

Valamely anyagnak szilárdsága alatt értjük azt az ellenállást, 
melyet az részeinek valamely külső erő által való szétválasztása 
vagy alakjának megváltoztatása ellen kifejt. Csak e szilárdság isme
rete alapján vagyunk képesek az egyes szerkezetek anyagát, alakját 
és méreteit meghatározni, a nélkül, hogy anyagot pazarolnánk' vagy 
a szerkezetek állóságát és biztosságát veszélyeztetnek.

Ha valamely szilárd testre külső erők hatnak (pl. a szerkezet 
megterhelése), akkor a test mindenekelőtt alakváltozást szenved, 
azaz részecskéi vagy egymáshoz nyomatnak, vagy kinyujtatrtak, vagy 
pedig egymástól eltávolodnak. Ez az alakváltozás rendes viszonyok 
között azaz addig, míg a testek megterhelése arányban van szilárd
ságukkal, szabad szemmel legtöbbnyire nem látható és az erő hatá
sának megszűnése után ismét helyreáll. Az anyagoknak ezt az 
ellenállását, melyet alakjuknak valamely külső erő által való meg
változtatása ellen kifejtenek, illetőleg azt a képességét, melylyel 
valamely külső erő behatása folytán keletkezett alakváltozásaikat 
az erő hatásának megszűnése után ismét helyreállítják, rugalmasság
nak nevezzük. Ez a képesség azonban csak bizonyos megterhelésig 
terjed és ha az alakváltozás egy bizonyos határt, melyet a rugal
masság határának nevezünk, meghalad, akkor az alakváltozás 
állandó marad és végre a részecskék között az összefüggés ^teljesen 
megszűnik azaz a test a törés határán van.

ÍJgy a szilárdság, mint a rugalmasság mértékét kilogramok- 
ban fejezzük ki a testek keresztszelvényének 1 cnr-jére mint egy
ségre vonatkoztatva, azaz számokban fejezzük ki azt, hogy milyen 
erő hat a keresztszelvény területegységére, illetőleg azt, hogy milyen 
megfeszűlést hoz létre valamely megterhelés egy területegység 
anyagában. Azok a számok azután, melyek a keresztszelvény terület- 
egységének azt az ellenállását mutatják, melyet az részecskéinek 
megbontása alkalmával kifejt, az anyag törésbeli szilárdságát fejezik 
ki, míg ellenben azok a számok, melyek az anyag részecskéinek ama 
legnagyobb ellenállását, illetőleg megfeszítését mutatják, melynél a 
test maradó alakváltozást még nem mutat vagyis a rugalmasság 
határán van, az anyag legnagyobb vagy elméleti teherbírását jelentik, 
melyet röviden az anyag teherbírásának mondunk.

Az állóság (sztatika) törvénye azt követeli, hogy minden anyag 
és minden szerkezet legföljebb ellenálló képességének vagyis rugal
masságának határáig terheltessék meg, mert a mint ,a megterhelés 
ezentúl is nagyobbodik, bekövetkezik az anyagnak vagy a szerkezet-
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nek megbontása. Ά gyakorlatban azonban, hogy a szerkezetek álló
ságát minden körülmények között biztosítsuk, az anyagnak sem 
törésbeli szilárdságával, sem elméleti teherbírásával nem szoktunk 
számolni, de oly kisebb szilárdsággal, mely a rugalmasság határán 
is alul van. Ez nemcsak azért szükséges, mert tapasztalat szerint az 
ellenállások még az egyfajtájú anyagokban is nagyon különbözők, 
de azért is, mert a szerkezetek megbontását még akkor is elkerülni 
akarjuk, a midőn az anyag igénybevétele bármely esetleges, előzetesen 
számításba nem vehető és kedvezőtlen tényezők folytán, egyes 
esetekben nagyobb annál, melyet a számítás alapjául vettünk, és 
végre azért is, mert az anyagok hosszabb használat után gyengéb
bekké válnak, mint új korukban voltak. E szerint az anyag teher
bírásának mindig csak egy részét szabad a szerkesztésnél figyelembe 
venni s azt a terhelést azután, melylyel számolnunk kell, ha a 
szerkezetek állóságát teljes biztossággal akarjuk elérni, megengedhető 
terhelésnek és az anyag igénybevételét megengedhető igénybevétel
nek mondjuk, míg az ezen terhelés által a test részecskéiben létre
hozott ellenállást vagy inegfeszülést legnagyobb megengedhető feszült
ségnek nevezzük, mindkettőt a területegységre vonatkoztatva.

Ez a legnagyobb megengedhető feszültség ennélfogva a törésbeli 
szilárdságnak egy bizonyos hányadosa; azt a viszonyt, mely a terület- 
egységre megengedhető terhelés és az anyag törésbeli szilárdsága 
között létezik, a biztosság mértékének mondjuk.

Az anyag rugalmasságának mértékét végre az ú. n. rugalmas
sági tényező (együttható vagy modulus) által fejezzük ki vagyis ama 
erő által, mely 1 cm2 keresztszelvényű testet hosszúságának két
szeresére megnyújtana (ha a rugalmasságnak a természet által 
megszabott határa ezt megengedné) vagy pedig teljesen (0 hosszú
ságra) összenyomna (ha ez egyáltalában lehetséges lenne). A rugal
massági tényező tehát, melyet E-ve 1 szokás jelölni, csak képzelt 
szám, mely azt fejezi ki, hogy a testek meghosszabbodása vagy 
megrövidülése arányos azzal az erővel, mely a meghosszabbodást 
vagy megrövidülést okozta s mely arra való, hogy a testeknek 
valamely ismeretes megterhelés alatt bekövetkezett alakváltozását 
vagy az ismert alakváltozásból a reá ható erő nagyságát meg
határozzuk.

A külső erők azonban különféleképpen hatnak a testekre, és 
ha valamely meghatározott anyagból készült test vagy szerkezetrész 
méreteit akarjuk meghatározni, ismernünk kell azt is, milyen módon 
hat reá az erő. Könnyen belátható, hogy a testnek ugyanannyi irány
ban kell ellenállással bírnia, a hány irányban hatnak reá a külső
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erők. Szoros értelemben véve a dolgot, a testek. csak kétféle módon 
vannak igénybe véve, nevezetesen nyújtásra és összenyomásra, 
a szerint, a mint részecskéik egymástól távolodnak vagy egymáshoz 
közelednek. Mivel azonban a testek ezzel kapcsolatban különféle 
alakváltozást mutatnak, a gyakorlatban ezenkívül még a hajlító, a 
nyíró és a csavaró szilárdságot különböztetjük meg.

a) Azt az ellenállást ugyanis, melyet valamely test az őt 
hosszúsági tengelye irányában kinyújtani, illetőleg szétszakítani akaró 
erő ellen kifejt, nyújtás iránti ellenállásnak vagy nyújtó (abszolút) 
szilárdságnak nevezzük. Ilyen szilárdságra vannak igénybe véve 
a kötelek, lánczok, függő oszlopok, kötőrudak, vonórudak, fal
kapcsok stb.

b) Az az ellenállás, melyet valamely test. az őt, ugyancsak 
hosszúsági tengelye irányában összenyomni akaró erő ellen kifejt, 
összenyomás iránti ellenállás vagy összenyomó, illetve visszaható 
szilárdság, mely kétféle alakban jelentkezik. Azok a testek ugyanis, 
melyeknek hosszúsága keresztmetszetükhöz képest aránylag csekély, 
úgy, hogy az összenyomás csak a test közvetetten összezúzásában 
jelentkezik, összenyomó vagy zúzó szilárdságra, azok a karcsú 
testek ellenben, melyeknek hosszúsága keresztmetszetükhöz képest 
oly nagy, hogy a hosszúsági tengelyük irányában ható nyomó erő 
elől oldalvást való kihajlás által igyekeznek kitérni és a zúzódás 
keresztben való eltűrés által következik be, visszaható szilárdságra 
vagy összetörésre (keresztben törésre) vannak igénybevéve. Az előbbi 
igénybevétel jelentkezik általában a falazó-anyagnál, falaknál, pillé
reknél, talpköveknél vagy lemezeknél, alapzatoknál stb., az utóbbi 
pedig oszlopoknál és dúczoknál.

c) Azt az ellenállást, melyet a test amaz erő ellen’kifejt, mely 
hosszúsági tengelyére keresztben, függőlegesen működik s melynek 
következtében a tartó meghajlik és végre eltörik, éltörés iránti 
ellenállásnak, illetőleg hajlító vagy viszonylagos (relativ) szilárd
ságnak mondjuk. Ilyen módon vannak igénybevéve a menyezet- és 
hídtartó gerendák, a konzolok, az emelőrudak stb.

d) Azt az ellenállást, melyet a test a keresztben, de érintkező 
felületükhöz párhuzamosan működő erők által okozott nyíródás 
ellen kifejt, nyírás iránti ellenállásnak, illetőleg nyíró szilárdság
nak nevezzük. Ez az ellenállás önálló építő-szerkezeteknél nem 
fordúl elő, csak egyes kötő-szereknél, a milyenek a csavarok, peczs· 
kék, fa- és vasszegek, szegecsek stb.

e) Az ú. n. csamró-szilárdság, mely a testeket hosszúsági 
tengelyük körül elcsavarni igyekszik s mely a gépészetben nagy

Soho: Erdészeti Építéstan. 8
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szerepet játszik, .építő-szerkezeteknél úgy a szerkezetek elrendezése, 
-mint a terhelés módja által ki van zárva és ennélfogva figyelmen 
kívül hagyható.

A fönnebb leírt ellenállások nincsenek meg egyenlő mértékben 
az építő-anyagokban s egyikben ez, másikban amaz az ellenálló 
képesség nagyobb. A tégla vagy kő pl. az összenyomásnak ellenáll, 
húzásnak és hajlításnak ellenben nem, a fanemek és a kovácsvas 
pedig a húzás és hajlítás ellenében szilárdabbak, mint visszaható 
irányban. Az anyagoknak ez a különböző szilárdsága maga után 
vonja azt, hogy minden anyag nem alkalmas minden szerkezetre 
és igénybevételre s hogy az anyagokat a megterhelés iránya és 
módja szerint úgy kell megválasztanunk, hogy mindenüvé olyan 
jusson, mely természeténél fogva a szerkezetben ható erőknek leg
jobban megfelel. Hogy tehát a szerkezeteket helyesen megterhel
hessük, Ismernünk kell az egyes építő-anyagok ellenálló képességét 
vagyis szilárdságát, és ha valamely anyag kevésbbé alkalmas nagy 
terhek viselésére, kénytelenek vagyunk a terhelés csökkentésére vagy 
nagyobb keresztmetszeteket alkalmazni, mint a minők szükségesek 
volnának akkor, ha szilárdabb anyaggal rendelkeznénk, vagy pedig a 
nagyobb terhelés elviselésére képes azaz szilárdabb anyagot választani.

Az anyagok szilárdságára nézve a különféle igénybevételnek 
megfelelően rendelkezésünkre állanak részint a tapasztalatból merí
tett gyakorlati, részint kísérleti adatok, melyeket az alábbi táblázatok
ban bemutatunk.

aj A  fa la zó -a n y a g o k  s z ilá rd sá g a .
A falazó-anyag, nevezetesen a kövek, téglák stb. kiválóan csak 

összenyomásra, ritkán hajlításra vétetnek igénybe, mert a kövek 
nyújtó, hajlító és nyíró szilárdsága oly csekély, hogy alig vehető 
számba, míg ellenben az összenyomó szilárdság az előbbiekhez képest 
aránytalanúl nagy.

A falazó-anyagok szilárdsága alatt tehát csak azt az ellenállást 
értjük, melyet közvetetten merőleges nyomáé, szóval az összezúzódás 
ellen kifejtenek. Megjegyzendő azonban e mellett, hogy a legtöbb 
követ kisebb erő is, mint a milyen összezúzásához szükséges, már 
megrepeszti és csak a legkeményebb köveknél következik be egy
szerre a zúzódás. Ez oknál fogva megengedhető terhelés gyanánt 
a kövek törésbeli szilárdságának tömör falaknál 5/io részét, vékony 
oszlopoknál és pilléreknél ellenben csak !/so—1/t0 részét veszszük 
számításba. Meg kell e mellett jegyezni, hogy abban az esetben, 
midőn a kövek be vannak falazva, szilárdságuk a kötő anyag szilárd-
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ságától függ, mely megkeményedett állapotban is rendszerint kisebb, 
mint a szilárd köveké, míg a frissen épitett falak szilárdsága, ha 
azok közönséges mészhabarcsba vannak rakva, igen csekély; oly 
falakat tehát, melyek friss állapotukban nagy megterhelésnek 
lesznek alávetve, gyorsabban keményedő czémenthabarcsba kell 
rakni. A kész falazatra vonatkozó alábbi szilárdságok olyan új fala
zatra vonatkoznak, mely legalább 3 hónapos, mely időnél előbb a 
falakat ritkán terheljük meg.

Az alábbi táblázat a különféle kísérletek által nyert szilárd
sági számok átlagos értékeit mutatja.

Falazó-anyagok és falak szilárdsága. 
(Összenyomó szilárdság.)

Az anyag neve
Szilárdság 

a törés határán
Megengedhető

terhelés

kgr cm ’-enkint

Gránit, szienit....................................... j
Zöldkő, csillámpala stb....................... j 800—1600 40—60
Mészkő, márvány, dolomit, kagylós mész 600—1000 30—50
Homokkövek....................................... 200—800 20—60
Tuff és k o n g lo m e rá t ......................... 150—400 15—40
B a z a lt ................................................. 1200—2000 80—120
Porfir...................................................... 525 KO
Trakhit................................................. 500—1500 30—60
Jól égetett té g la ................................... 60—120 6—12
Közönséges » .............................. 30—60 3—6
Kongó » ................................... 160—200 16—20
Portland-czément habarcs, lassan kötő 75—150 7—15
Portland-czément, gyorsan kötő . . 50—90 5—9

(1 rész czémentre 3 rész homokot számítva.) 
Közönséges mészhabarcs . . . . . 40 4—5
Czément-béton................................... 60—150 6—15
Közönséges mészhabarcsba rakott 

téglafal ............................................ __ 4—7
Czémenthabarcsba rakott jó téglafal — 10—12

» » » kongó » — 12—20
Mészhabarcsba rakott mészkőfal . . — 5—6
Likacsos kövekből rakott falazat . . — 3—6
Jó terméskőből » » . . — 10—15
Faragott kőből » » . . — 15—25

8*



Bauschinger szerint a köveknek hajlító szilárdsága
a nyomó s z ilá rd s á g ........................ 7e ,

nyíró szilárdsága a nyomó szilárdság ]/13, 
és nyújtó » » » 1/-te része.

b) A# ép ü le ti f a  sz ilá rd sá g a .
A fa szilárdságának meghatározására nézve számtalan kísérlet 

történt, a nyert adatok azonban nagyon eltérők egymástól, mert a 
fáknak kora, növési helye, víztartalma és a döntés után való keze
lése a fa szilárdságára kétségkívül nagy befolyással van.1 Ä külön
böző szilárdságok közül faszerkezetéknél a nyújtó, az összenyomó, 
a nyíró és a hajlító szilárdság érvényesül. Az átlagos eredmények E. 
Winkler nyomán a következők:

A fa  szilárdsága a törés határán.

(
• A fanem megnevezése

Rugalmassági
tényező

Nyújtó Vissza
ható Hajlító Nyíró

szilárdság a törés határán
kgr cm2-enkint

Erdei fenyő . ... . . . 110 000 970 273 700 47
Lúcz » ................... 116 000 750 331 560 51
Jegenye » ................... 117 000 750 380 600 44
Vörös » . . . . . 104000 790 410 520 57
A. fenyőfák átlagosan . . 112 000 800 350 600 50
Tölgyfa............................. 115 000 900 380 750 V 79
B ü k k f a ............................. 116 000 1020 430 740 76

Ezek a számok, a hajlító szilárdság kivételével, a rostszálak 
irányában való szilárdságot mutatják; mivel azonban a gyakorlatban 
nemcsak a hajlításnál, de a, nyírásnál is az erő legtöbbnyire a rost
szálak irányára derékszög alatt hat, szükséges a fának ebbeli ellen
állását is tudnunk. Ez az ellenállás számos kísérlet szerint

a nyújtó szilárdságnál . . 0'16-szorosa,
a visszaható » . . .  030 »

a nyJró szilárdságnál pedig
fe n y ő fá n á l ........................ 5-szöröse,
tölgyfánál .............................. 3'30-szprosa
és bükkfánál.........................4’80 »

annak, melyet a fák a rostszálak irányában kifejtenek. E szerint 
tehát nyújtásra és összenyomásra a fát a rostokkal szemben meg-
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terhelni *alig lehet, míg ellenben nyírásra és hajlításra tulajdon
képpen így veendő a fa igénybe.

■ A fönnebbi táblázat eredményeit általánosítva, számításoknál 
a visszaható szilárdságot a nyújtó szilárdság felével, a hajlító szilárd
ságot pedig :!/4-részével veszszük egyenlőnek.

E szerint azután a fönnebbi táblázatban felsorolt törésbeli szi
lárdságok a következőképpen módosulnak:

Az ellenállás módja

Fenyőfák Tölgyfa Bükkfa

szilárdsága a törés határán

/ / J L / / /A _L
kgr cm9-enkint

Nyújtó szilárdság . . . . 800 130 900 150 1000 160.
Visszaható » . . . 400 120 450 150 500 , 150 ,
Hajlító » . . . . 600 — 750 — 740 .
Nyíró » . . . 5 ° 250 79 260 76 360

A / /  jel azt jelenti, hogy a fa a rostszálakkal párhuzamosan, a _J_ jel 
pedig, hogy azokra keresztben van igénybe véve.

Egyes esetekben azonban a szilárdság nagyon eltérhet a közölt 
számoktól s az anyag minőségéhez képest 50 %-kal is lehet nagyobb 
vagy kisebb.

Ezeknek az átlagos számoknak rendszerint 7l0-része adja a 
fáknak megengedhető terhelését, a - területegységre vonatkoztatva. 
A gyakorlatban azonban sokszor kisebb biztossággal is számítunk 
és oly állandó szerkezeteknél, melyek csak kis rázkódásoknak van- 
nek alávetve, pl. födél- és menyezet-gerendáknál, a nyújtó és nyíró 
szilárdságra nézve 7’5—8 szoros,

a visszaható szilárdságra nézve 5’5—6-szoros 
és a hajlító » » 6‘5—7-szeres

biztossággal megelégszünk, míg ellenben nagy rázkódásoknak kitett 
faszerkezeteket, pl. hídtartó gerendákat mindig ajánlatos lÖ-szeres 
biztossággal megszerkeszteni.
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E szerint tehát
a faszerkezetek megengedhető terhelése :

Az igénybevétel neme

Fenyőfák Tölgyfa Bükkfa
megengedhető terhelése

kis nagy kis nagy kis nagy
rázkódásoknál kgr cm2-kint

Nyújtás a rostok irányában . . 100 80 120 90 130 100
» a rostokra keresztben . 17 13 20 15 21 16

Összenyomása rostok irányában 73 40 80 45 90 50
» a rostokra keresztben 20 12 25 14 27 15

Nyírás a rostok irányában. . . 6’5 5 10 8 10 8
» a rostokra keresztben . . 33 25 34 26 48 36

Hajlítás csak keresztben . . . 92 60 100 67 115 75

A közölt adatokból látható, hogy a fának nagyobb az ellenállása a szakítás 
és hajlítás, mint az összenyomás és nyírás ellen. Gerendákra és vonórudakra 
tehát a fa alkalmasabb, mint oszlopokra és szegekre vagy peczkekre. Kitűnik 
továbbá az is, hogy a kemény épületi fa, a szerkezetek szilárdságát illetőleg, 
minden tekintetben alkalmasabb épító'-anyag, mint a fenyőfanemek.

c) A  fé m e k  sz ilá rd sá g a .
A fémszerkezetek szilárdsága nyújtás, összenyomás, hajlítás és 

nyírás tekintetében veendő figyelembe. A fémekre venatkozó szilárd
sági számok ugyanannál az anyagnál szintén jelentékeny eltéréseket 
mutatnak, mi a fémek különböző minősége, kisebb-nagyobb tiszta
sága és különböző megmunkálásmódja által magyarázható. Az alábbi 
számok az átlagos értékeket mutatják.

A fémek szilárdsága a törés határán.

Rugalmas- Nyújtó Visszaható :
Az anyag megnevezése sági tényező szilárdság a törés határán

kgr cm2-kint

Kovácsvas rudakban . . . 
Vaslemez a hengerlés irá-

2000000 3500—4000 3000—3500

nyában............................ 2 000000 3300—3600 3000
Vaslemez keresztben . . . 2000000 3000—3200 2600
V a s d ró t ............................ 2000000 5600—6400 —

Kemény aczél........................ 2000000 6500 7900
Középkeménységű aczél 2 000000 5500 6700
Puha aczél............................. 2 000000 4500 5500
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Az anyag megnevezése
Rugalmas- 

sági tényező
Nyújtó j Visszaható 

szilárdság a törés határán
kgr cmMdnt

Öntöttaczél, közönséges. . 2 000  0 00 8000 7000
Jő öntött a c z é l ................... 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Öntöttaczél-drót . . . . 1 9 0 0 0 0 0 13 000 —

Ö ntö ttvas ............................ 1 0 0 0  000 1100— 1450 7000— 8000
Kalapált rézlemez. . . . 1 0 7 0 0 0 0 2300— 2500 5700
Öntött r é z ............................. — 1300 —

Kihevített rézlemez , . . 1 0 7 0 0 0 0 2100 4100
Rézdrót................................. 1 2 1 0 0 0 0 3650 —

Sárgaréz............................ 0 4 0 0 0 0 1240 730
» kovácsolva . . . 1 0 0 0 0 0 0 1300 9000

Sárgarézdrót......................... 987 000 3650 —

Bronz ................................. 6 9 0 0 0 0 2300 —

Czink, öntve........................ 9 5 0 0 0 0 500 —

Ön.......................................... 4 0 0 0 0 0 350 —

Ó lo m ................................. 2 0 0 0 0 0 130 500

Ezekből az adatokból látjuk, hogy 1. az öntöttvasat a csekély abszolút 
szilárdság és a zúzásnak való nagy ellenállás jellemzi; ez azt mutatja, hogy öntött
vasat czélszerűen csakis visszaható szilárdságra szabad igénybe venni azaz osz
lopokra, gyámokra, sarukra, alaptáblákra stb.; gerendáknak ellenben, melyek egy
idejűleg nyújtásra és hajlításra is vannak igénybe véve, az öntöttvas kevésbbé, 
vonórudaknak és kapcsoknak pedig egyáltalában nem alkalmas.

2. A kovácsolható' vasnak és a közönséges öntött aczélnak szívóssága 
nagyobb, mint visszaható szilárdsága s ez a szívósság, mint a drót szilárdsága 
mutatja, tetemesen növelhető kovácsolás, hengerlés vagy húzás által.

3. A keményebb aczélfájtáknak, az öntöttvashoz hasonlóan, nagyobb a 
visszaható, mint a nyújtó szilárdsága. Az aczél szilárdsága növekszik megmun
kálás és edzés által, de ezzel arányosan érzékenyebbé válik a lökések és rázkó
dások iránt.

4. A vaslemezekre vonatkozó szilárdsági számok azt mutatják, hogy a 
kovácsolható vasnak nagyobb a szívóssága a rostszálak s egyáltalában a henger
lés irányában, mint arra keresztben. Ezért oly esetekben, midőn az anyagnak 
a hosszúság és szélesség irányában való szilárdsága nem egyenlő, a szerkezetek 
szilárdságát mindig a kisebb szám alapján kell számítanunk.

A kovácsolt vasnemek összenyomó szilárdságát egyesek a 
nyújtó szilárdsággal, mások annak 7/s részével veszik egyenlőnek, 
míg a hajlító szilárdság rendszerint egyenlő a nyújtó szilárdsággal, 
a nyíró szilárdság pedig annak 4/B részével.

A vasnak megengedhető igénybevétele a törésbeli szilárdságnak 
~‘U — Ve részét teszi. Nyugvó megterhelésnek alávetett szerkezeteket
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rendszerint 4-szeres, rázkódásoknak kitett szerkezeteket pedig, a 
rázkódások nagysága szerint, 5—6-szoros biztossággal szokás számí
tani. így a hídszerkezetek közvetetten tehertartó alkotó részeit
6-szoros. közvetve terhelt oldalfalait ellenben csak 5-szürös, a 
nyugvó terhet viselő födélszerkezeteket pedig 4-szeres biztossággal 
számítjuk.

Öntöttvas húzásra legföljebb 250, összenyomásra legföljebb 500 
kgrmal terhelhető meg. E szerint

a fémek megengedhető terhelése:

Megengedhető terhelés

Az anyag neve 1 nyújtásra nyomásra hajlt-
tásra

nyí
rásra

kgr cmMrint

Kovácsvas ............................

oootH1oo

600— 800 600 600
Vaslemez............................ 600— 1000 600— 800 — —

V a s d ró t ................................. 1000— 1400 —
_

—

Besszemer- és Martin-aczél 9 00— 1200 800 1000 700
Közönséges öntött aczél . . 1000— 1300 1000— 1200 800 800
Jó öntött aczél................... 1500— 2000 2000— 2500 — —

Öntött v a s ............................. 250 500 200 —

Jó szegecsek ........................ — — — 800
Kovácsolt rézlemez és drót 650 650 — —

» sárgaréz és drót 650 — — —

Az anyagok szilárdságára vonatkozó irodalom:
W. Jeep: Die Festigkeit der Materialien, Weimar 1861.
Dr. E. Winkler: Die Lehre von der Elasticität und Festigkeit, Prag 1867. 
H. Müller: Elementares Handbuch der Festigkeitslehre, Berlin 1877. 
Böhme: Die Festigkeit der Baumaterialien, Berlin 1876.
A. Kurs: Taschenbuch der Festigkeitslehre, Berlin 1877.
Dr. E. Winkler: Die hölzernen Balkenbrücken (Elasticität u. Festigkeit 

des Holzes) Wien 1877.
Grashoff: Theorie der Elasticität und Festigkeit, Berlin 1878.
Bach: Elasticität und Festigkeit, Berlin 1890.
L. Debo: Die Festigkeit der Baumaterialen, Hannover 1891.
Keck: Vorträge über Elasticitätslehre, Hannover 1892.



II. SZAKASZ.

Egyszerű építő-szerkezetek.

Az anyagoknak azokat az összekötéseit; .melyek fizikai-tulajdon
ságaikon alapulnak és az összetett építő-szerkezetek elemeit alkotják, 
egyszerű építő-szerkezeteknek nevezzük.

I. FEJEZET.

Egyszerű kőszerkezetek vagy kőfalazatok.

1. Á ltalános elvek.
Kőfalazat alatt értünk általánosságban minden kő- vagy tégla- 

rakást, mely a kőkötés szabályai szerint van összeróva és az állóság 
követeléseinek megfelelően összekötve.

Azok az elvek és szabályok, melyek szerint a kőfalazat az 
egyes, alak és nagyság szerint változó kövekből úgy összerakandó, 
hogy a szerkezet állósága biztosítva legyen, minden falazatnál egy
formák és a falazás törvényeinek neveztetnek.

Ilyen általános elvek a következők:
1. A falazatnak alakja és méretei a czélszerűségre, tartósságra 

és szilárdságra, de egyszersmind az anyagra és az olcsóságra való 
tekintette] is legyenek meghatározva.

2. A falazatnak anyaga, valamint az anyag alakja és nagy
sága megfeleljen a szerkezet czéljának, feladatának és a kívánt 
állóságnak.

3. Az összes kövek úgy legyenek a szerkezetben elhelyezve, 
hogy — tekintettel a kövek megengedhető - terhelésére — csakis 
összenyomásra legyenek igénybevéve.

Ennek a szabálynak megfelelően a réteges köveket úgy kell a 
falban elhelyezni, hogy a nyomás iránya merőleges legyen a rétegek
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irányára. Ez természetesen csak akkor lehetséges, ha a falrétegek 
a a hézagai merőlegesek a nyomás irányára, az egyes kövek ütköző

bb hézagai pedig pár
huzamosak vele (74. ábra). 
Az előbbieket fekvő, az 
utóbbiakat álló hézagok
nak nevezzük.

4. A falakat, hogy 
egyenletesen ülepedhes
senek, még akkor is egyes 
rétegekből kell rakni, ha 
az építő-kövek nem réte
gesek, mi mellett a rétegek 
fekvő hézagai a fal egész 
vastagságán és hoszszúsá- 
gán nyúljanak keresztül.

5. A falazat szilárd kötése végett az egyes köveket rétegenkint 
váltakozva, egyszer a fal irányára merőlegesen, egyszer azzal pár
huzamosan kell fektetni, úgy, hogy az egymáson fekvő kövek és 
rétegek hézagai sem a fal külsején, sem belsejében össze ne essenek, 
de minden hézag fölé egész test jusson. Az egyes kövek közűi azokat, 
melyeknek hosszoldaluk jelenik meg a fal homlokzatán, futó-kövek
nek, azokat ellenben, melyek a fal irányára merőlegesen állanak és 
a fal külső színén bütüjüket mutatják, kötő-köveknek nevezzük.

6. A falazat hézagai lehetőleg kicsinyek és habarcscsal jól 
kitöltöttek legyenek.

7. A kövek fekvő lapja lehetőleg sík legyen és az alatta levő 
rétegen teljesen feküdjék, hogy a kövek az egyenlőtlen megterhelés 
folytán meg ne repedezzenek.

8. A habarcs a falazó-anyagnak, a czélnak és az időjárásnak 
legyen megfelelő (zsíros vagy sovány, sűrű vagy híg, közönséges, 
víz- vagy tűzálló.

9. A falazat a körlég és nedvesség befolyása ellen biztosítva 
legyen.

A kőfalazat az anyag szerint, a melyből készül, tégla-, terméskő- 
és faragottkő-falazatra oszlik; az ezenkívül levő vegyes falazat ezek
nek összetételéből ered.

2. T églafalazat.
A téglafalazat építése, a téglák szabályos alakja miatt, vala

mennyi között a legkönnyebb és legegyszerűbb.
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A nálunk előírt normális téglaméretek, mint már a tégla
gyártásnál ·> említettük, 29 cm hoszszúság, 14 cm szélesség és 6'5 cm 
vastagság, mely méretek az 1 cm vastag álló hézag beszámításával 
legjobban felelnek meg a téglakötés szabályainak.

A falak vastagsága normális téglák használata mellett 
7, téglánkint változik és van V,, 1, l l/2,2 , 3, 3 7a stb. téglavastag
ságú fal, melynek vastagsága vakolat nélkül és a téglák szabály
talanságai miatt számított 1 cm kikerekítéssel 15, 30, 45, 60, 75, 
90, 105 stb. cm. Mindezekhez a faivastagságokhoz, ha a fal be van 
vakolva, két oldali durva és finom vakolat czímén 3 cmt kell 
hozzáadni.

A fekvő hézagok vastagsága Γ2 cm, úgy, hogy egy egész fekvő 
téglasor a fekvő hézaggal együtt 7'7 cm és így 1 m-nyi magasságú 
falazatra kerekszámban 13 téglasor esik.

Szabályos téglakötés létesítésére azonban az egész téglán kívül 
még háromnegyed-, fél- és egynegyed téglákat is használunk, 
melyeket a téglának szélessége irányában való szétvágása által 
nyerünk. (75. ábra). A téglának hosszú
sága irányában való szétvágása által 
szintén féltéglát kapunk, melyet azonban 
fejeidnek nevezünk. (76. ábra). Ezeket a 
darabtéglágat a téglakötések ábrázolásá
nál mindig sűrű vonalozással fogjuk ki
tüntetni.

Az egész és darabtéglák birtokában 
a kőműves a téglakötést különféleképpen 
létesítheti, mindegyiknél azonban a fala
zás már említett általános szabályain
kívül a téglakötés különleges szabályait 4—-V-;-------------------- *, j
kell betartania. Ezek a következők: '*----------------------

1. Minden tégla, különösen a likacso- 76· ábra·
sabb, elhelyezése előtt megnedvesítendő és elhelyezése után kézzel 
vagy kalapácscsal ütve, a habarcsba jól beágyazandó.

2. A fal homlokán az egyik réteg futókból, a másik kötőkből 
s ehhez képest vékonyabb falaknál az egész réteg is kiválóan kötők
ből vagy futókból álljon (lásd a 80. ábrát), vastagabb falaknál 
azonban a futórétegek belseje lehetőleg kötő-téglákkal legyen kitöltve, 
melyen egymást hosszúságuk és szélességük feléig takarják (82. ábra). 
A réteget azután a külső homloktéglák fekvéséhez képest futö- 
vagy kötő-rétegnek nevezzük akkor is, ha a fal belsejében vagy 
túlsó oldalán a téglák másképp vannak elhelyezve. Oly falnál
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ugyanis, melynek vastagsága a tégla hoszszúságával maradék nélkül 
osztható/ a fal mindkét oldalon soronkint egyforma (80. és 82. ábra.) 
azaz kötő- vagy futó-réteget mutat; oly falaknál ellenben, melyek 
egész téglahoszszúsággal maradék nélkül nem oszthatók, a homlok
zaton kötőket mutató réteg a túlsó oldalon futókat mutat és meg
fordítva (81. és 83. ábra).

' 3. Két egymás fölött levő téglaréteg álló hézagainak nem sza
bad sem a fal homlokán, sem belsejében egymásra esniük, de minden 
hézag alatt és fölött egész téglatest kell, hogy legyen.

4. Az egyes rétegek álló hézagai a fal egész vastagságán át 
menjenek, ha tehát a futó téglasor mögött a falban kötőtéglák vannak, 
azokat úgy kell elhelyezni, hogy egy futó mögé két kötő kerüljön 
(81—83. ábra).

5. Egész rétegeket darabtéglából rakni nem szabad és az egyes 
rétegekbe csak annyi darabtéglát szabad elhelyezni, a mennyi a 
kötés létrehozására okvetetlenül szükséges.

6. Két fal sarkán az álló hézagoknak nem szabad a sarokba 
esniük, de a két hézag egyike az elfödött fal belső oldalának meg
hosszabbításába essék, másika ellenben egy fél téglaszélességgel 
nyúljon az elülső falba (lásd a 80—84. ábrát). A következő rétegben 
ellenkezőleg áll a dolog. Ennek következménye azután az, hogy egy és 
ugyanabban a rétegben az egyik fal homlokzata futó-, a másiké 
ellenben kötő-sort mutat.

Ezeknek a szabályoknak figyelembevétele mellett különféle
téglakötést- kapunk...

a) A# egyen lő  so rú  kötés.

Ez csak '/j téglányi vastagságú falaknál fordúl elő és nagyon 
hiányos, mert a tégíakötés 2. pont alatt említett amaz elvének, 
hogy a fal homlokán az egyik réteg kötőkből, a másik futókból

77. ábra. ’



álljon, meg nem 'felel. A'--féltégla vas
tagságú fal ugyanis csupán futókból 
áll. (77. és 78. ábra.)

A falazás megszakításánál kelet
kező fogázás vagy csorbdzat lehet 
fekvő (ab) vagy dllő (be), a csorbák 
mélysége, illetőleg szé
lessége azonban mind- 1

x:

JÉÜ

kettőnél '/, tégla. ' I  1 1 I
Ha ilyen kötéssel .— 1 , .1 - ' , I-----j-

falsarkot vagy falvé- ·« *-------- '---------'-----------
get akarunk készíteni, 78. ábra. ;T-
akkor a sarokkötés a tégláknak át lapolása által ( 77. ábra), a fal vég 
pedig egy-egv féltéglának (f) az álló csorbázatba való elhelyezése 
által keletkezik (78. ábra). A fal tehát csupa futó-téglákból áll és 
csak a sarok vagy falvég mutat minden második" réteg . végén egy 
kötő- illetőleg féltéglát. .

Egyenlő sorú kötés csak rövid és nem terhelt választó falaknál,' 
favázas téglafalaknál és — mint alább g. alatt látni fogjuk T- 
kéményeknél használtatik, a miért kéménykötésnek is hívják.

b) A hét so rá  kötés.
A kétsorú kötés abban különbözik az egyenlő sorútól, hogy 

két-két, íétege van egyformán rakva, azaz a harmadik úgy, mint az 
első, a negyedik úgy, mint a második. Az egyes rétegek úgy válta
koznak, hogy az összes futó és az összes kötőrétegek álló hézagai 
egy-egy függőleges vonalban vannak egymás ^ 
fölött. A tégláknak ily elhelyezése által a 
fal homlokán ̂ -alakit idomok képződnék egy
más fölött,, úgy, hogy 
gerinczeik egymásba · 
fogódznak és a futók 
közepére merőlegesen 
állanak (.79. ábra).

A csorbdzat lehet 
ismét fekvő (a b) vagy 
álló' (be); mindkettő' részarányos, míg azonban a-fekvő csorbák vál
takozva J/4 és 1/i·-téglahosszúságúak, az álló csorbák mélysége kivétel 
nélkül '/í-tégla.

A falazás a fönnebb említett szabályok szerint történik, úgy, hogy teljes 
téglavastagságú (1, 2, 3 stb. téglányi) falaknál a kötő-réteg csupa kötőkből, §■

79. ábra.
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1 *

11

lit

J

Ä .
80. ábra.

1

Hi 1 8ÉsÉ
81. ábra.

futó-réteg pedig a fal két homlokán 
futókból és a fal belsejében kötőkből 
all (80. és 82. ábra A és B  rétege); ha 
ellenben »faj  egész téglahosszúsággal 
maradék nélkül aem osztható (1 ‘/a, 
2 '/,, 3 Va téglányi falaknál), akkor a 
kötő-rétegekbe a belső homlokzaton és 
a futó-rétegekbe a külső homlokzaton 
helyezünk el egy-egy futó téglasort, míg 
a rétegek többi része merőben kötők
ből áll (81. és 83. ábra A és B  rétege).

A falvéget és falsarkot 
s/4-téglákkal állítjuk helyre, úgy, 

hogy a kötés létreho
zására minden futó
réteg sarkát annyi */,- 

c téglával zárjuk el, a
hány féltégla-vastag- 
ságú a fal (80—83. 
ábra). A 80—83. ábrák 
egyik szára mindig a 
falvégnek, másik szára 
pedig az ajtó és ablak
káváknak, illetve az 
ajtó- és ablaknyílá
sokba eső falvégeknek 
kötéseit mutatja.

c) A  keresztkötés.
A keresztkötés jobb és 

szilárdabb a kétsorúnál,mert 
hézagai sűrűbben váltakoz
nak. A kétsorú kötéstől 
abban tér el, hogy nem 2—2, 
de 4-—4 réteg van egyfor
mán rakva, még pedig az 
alsó három réteg úgy, mint 
a kétsorú kötésnél, azaz egy 
kötő-rétegre egy futó és is- 

82. ábra. mét egy kötő-réteg, a ne
gyedik réteg azonban, mely ismét futó, a másodikkal szemben 
1/t téglahosszúsággal (f) van eltolva (84. ábra). Ennek következése 
az, hogy a kötő-rétegek álló hézagai egy-egy függőlegesben vannak
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egymás fölött, a futó
rétegek hézagai ellenben 
csak minden negyedik 
rétegben vágnak össze.
A fal homlokán a kötés 
nemcsak ezekről a válta
kozó hézagokról, de arról 
is felismerhető, hogy egy
másba folyó ][-alakok 
helyett csupa keresztek 
(+ ) láthatók, melyek 
egymással összefüggésben 
nincsenek, de fölül és alul 
a futó-rétegek álló hézagai 
által vannak határolva.

A fekvő csorbázat 
(ab)  14-téglának ‘meg
felelően van lépcsőzve, 
az álló csorbázatban 
(b c) ellenben csak min
den második futó-réteg 
nyúlik ki V*-téglával, míg 
a közbenső futó-réteg “Λ 
ezzel szemben ]/a-téglá
val, az ennek két oldalán 
levő kötő-rétegek mindegyike pedig V4-téglával marad beljebb.

A sarkok és falvégek kiképzése itt is 3/4-téglák segítségével 
történik, ezeknek elhelyezése azonban különböző a szerint, a mint 
a falvastagság egész vagy csak féltégláknak a többszöröse. Első eset
ben a futó-rétegek végére, úgy, mint a kétsorú kötésnél, futóképpen 
annyi 3—4-téglát teszünk, a hány féltéglából áll a falvastagság, e 
mögé azonban félannyi egész téglát (f) kötőképpen (80. és 82. ábra 
C és B  rétege). A második esetben a '^-téglákat éppen úgy helyez
zük el, mint előbb, de azonkívül minden futó-sornak a sarok felé eső 
végére teszünk egy-egy (t és t j  féltéglát (81. és 83. ábra C és D rétege.)

Az első és második réteg úgy készülvén, mint a kétsorú kötés
nél, a 80—83. ábrában mind a négy réteget mutatjuk be.

d) A len gye l v a g y  gát kötés.
Ennél minden egyes réteg váltakozva futókból és kötőkből áll, 

de az előbbieknél hiányosabb, mert az egymáson fekvő téglák csak
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85. ábra.
A falvéget £s\ falsarkot legegyszerűbbedj

’/4-téglahosszúságban födik egymást. Ezért 
ezt a kötést csak akkor használjuk, ha 
vagy a nyersen hagyott téglafal külsejét 
mintás kötés módjára akarjuk díszíteni 
(85. ábra) vagy még inkább akkor, ha 
terméskő·· illetőleg öntött falakat aka
runk kivülrőliéglával burkolni (153. ábra).

86. ábra. 87. ábra.

/4-téglákkal állítjuk helyre,

e) A  m in tán  kötés.
Nyersen (vakolatlanul) hagyott téglaépítmények homlokzatát 

bármely kötés szerint díszesebben lehet, helyreállítani, ha a fal kül
sején különféle színű -téglákat alkalmazunk. A díszítés szorítkozhatik

csak egyes színes szala- 
WX. gokra vagy kiterjesz- 

kedhetik az egész fal
felületre és a legvál
tozatosabb mintákban 
állítható helyre, me
lyeknek néhányát a 
a 86 -90. ábrák mu
tatják. Mivel 'azonban 
az ilyen színes téglák 
drágábbak és a fal 
belsejében silányabb 
anyag is lehet, a színes 
téglák rendszerint csak 
burkoló téglák, me
lyekről már a 21. lapon 
volt szó. Ezekkel a tég
lákkal a fal külseje 
vagy csupán futó (86. 
és 87. ábra) vagy 
csupán kötő (90. ábra) 
vagy pedig váltakozó 
kötő- és futó-rétegek
ből (88. és 89. ábra) 
készülhel, aszerint, mi
lyen idomokkal akar
ják a falat díszíteni.

88. ábra.

89. ábra.
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f) A z oszlop- és p illé rk ö té s .
A körkeresztmetszetű oszlopok, ha bevakolatlamü maradnak, 

idomtéglából készülnek, melynek oldalai sugárirányosak, bíitüje pedig 
a körvonalnak megfelelően van hajlítva, az oszlopok belseje azonban 
közönséges téglából is rakható. A hézagok váltakozása igen könnyen

91. ábra.

elérhető, ha minden következő réteg köveit az alattuk levőkhöz 
képest szélességük feléig elfordítjuk, mi mellett csak arra kell ügyelni, 
hogy a hézagok függőlegesen álljanak egymás fölött (91. ábra négy 
rétege).

Vakolt oszlopokat ellenben rendszerint közönséges téglából 
építünk, melyeket a szükséghez * képest megfaragunk; a váltakozó

A

A
-

P
'Ä y

B C D

hézagokat úgy nyerjük, hogy a téglákat minden következő rétegben 
az előbbihez képest 45 fokkal elfordítjuk, úgy, hogy csak minden ötö
dik réteg hézagai esnek egymás fölé A (g
egy függőleges vonalba (92. ábra). .
E mellett csak arra kell törekedni, i 
hogy a téglákon minél kevesebbet i,5 
kelljen faragni. Kisebb oszlopoknál 
a hézagok 90°-kal is elfordíthatók -i.
(93. ábra.) 93· ábra.

A pillérkötés négyszögletes pilléreknél közönséges téglából 
készül ama szabályok szerint, melyeket' a falvégek készítésénél

Sobó: Erdészeti Építéstan. 9
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említettünk; rendszerint azonban csak a kétsorú kötést használjuk 
és a pillérek két oldalát, mintegy két falvéget, 3/4-téglákból állítjuk 
helyre, melyek közé annyi téglát iktatunk, a mennyit a pillér

-------- — — í--? méretei megengednek. A téglák elhelyezésére
-------  μ nézve a 94—99. ábrák adnak felvilágosítást.
_____ l i l l Váltakozó hézagokat az egyes rétegekben úgy
·- 3» - -i nyerünk, hogy minden réteget az előbbivel

94 ábra. szemben 90 °-kal megfordítunk.

A sokszögű pillért végre, ha vakolatlan marad, idomtéglából, 
ha pedig bevakoljuk, közönséges téglából szokás készíteni, melyet a 
pillér alakjához és méreteihez képest kapta szerint megfaragunk 
(ÍOO. ábra). A hézagok váltakozása czéljából minden következő réte
get a megelőzőhöz képest 45, illetőleg 90°-kal elfordítunk.

g) A  kém én ykö tés.
A házak természetes szellőztetésére és a tűzhelyek füstjének 

elvezetésére tágas vagy mászható és szűkszájú vagy orosz kémé
nyek építtetnek. A tágas kémények négyszögletes alakúak 4;’ -s vagy
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45/4& cm belső méretekkel. Falaik mindig %-tégla vastagságúak és 
kötésükre nézve irányadók azok a szabályok, melyeket az egyenlő 
.sorú kötésnél a sarkok és falvégek készítésére nézve fölemlítettünk
A választófalak szintén */a-tégla
vastagsággal bírnak, ilyen ké
mények kötéseit 4B/45 cm-es 
belső méretekkel a 101., 4Β/53 
cm-es nyílással a 102. és két 
egymás mellett fekvő 4r>/46 cm-es 
nyílással a 103. ábra mutatja,

—
US'

V

101. ábra.
melyek minden további magya
rázat nélkül megérthetek. A 
kötés létesítésére egész téglák 
mellett V4 és V3-téglákat hasz
nálunk.

A szűkszájú vagy orosz 
kémények épülnek négyszögle

tes vagy köralakú keresztszelvénynyel, az előbbiek belső bősége 
15/u)— 15/28 cm, az utóbbiaké rendszerint 20 cm.

A kisebb méretek egy, legföljebb két, a nagyobbak 2—3 tűzhely részére 
valók. A négyszögletes szelvényű kémények könnyebben készíthetők, a kör- 
szelvényűek ellenben jobb iéghuzammal bírnak és seprőkefével, melynek aljára 
2—3 kgr súlyú vasgolyó van kötve, fölülről könnyebben tisztíthatok, minélfogva 
általánosabban is használtatnak.

ügy a négyszögletes, mint a körszelvényű 
orosz kémények közönséges téglából épülnek, 
féltéglavastagságú falakkal, egész, 3/4, 4/2 és 
V4-téglák segítségével. Az előbbieknek né
hány példáját a 104—107., az utóbbiakét a



132

107. ábra. 108. ábra.
108—109. ábrák mutat
ják. Körszelvényű kémé
nyeknél a téglákat egy 
függőleges fahenger (110. 
ábra) körűi helyezzük el 
s ennek megfelelően megfaragjuk. A fahengert, melynek 
hosszúsága 0'6—1 m, felső végén levő keresztrudjánál 
fogva megforgatják, hogy a hozzácsapott habarcscsal a 
kémény belsejét azonnal bevakolják s azután följebb és 
följebb húzzák. 110. ábra.

h) Üveges tég la fa la k  kötései.
Az üreges fal két függőleges falból áll, melyeket az úgyneve

zett szigetelő köz választ el egymástól. Könnyen belátható, hogy a 
fal külsején levő réteg igen jól kiégetett, tömör és a nedvességnek 
ellenálló anyagból és jólkötő, lehetőleg hidraulikus habarcscsal kell, 
hogy épüljön; míg a belső fal silányabb anyagból is készülhet. Mivel 
azonban a külső nedvesség, különösen pedig az, mely csapó esőtől 
ered, még az ilyen falakon is, ha vékonyak, áthatol, a falüregnek 
úgy kell feküdnie, hogy a beléje hatoló nedvesség a belső falra át 
ne vitessék. Ezt elérjük azáltal, ha az izoláló köz a fal egész hosszú
ságán és magasságán vonul keresztül. A fal szilárdsága és állósága 
viszont megkívánja, hogy a külső fal a belsővel össze legyen 
kötve és tömör fal gyanánt működjék. Ezt az összeköttetést egyes, 
az üregen átnyúló, úgynevezett kapcsoló téglákkal létesítjük.

A szigetelő köz szélessége rendszerint */4-téglahosszúság vagyis 
6—7 cm, vastagabb falakban azonban ‘/a -téglaszélességű is lehet, mi 
a fal szárazon tartását előmozdítja; az ilyen üreget megfelelő nyílá
sok segítségével szellőztetni is lehet, mi, habár a belső helyiségek 
melegentartására nem is alkalmas, egészségügyi szempontból, valamint 
a fal és a rajta fekvő gerendák tartóssága érdekében mindenesetre 
kívánatos.

Üreges falakat különféle őzéiből építhetünk. Az üreges fal a kisebb anyag- 
szükséglet miatt olcsóbb és könnyebb, mint a tele fal, ezenkívül azonban a falba 
zárt és nyugvó légréteg, mint rossz hő- és hangvezető, megvédi a belső helyisé, 
geket a külső levegő hőmérsékváltozásainak karos befolyásától és megakadályozza 
a hangnak áthatolását az egyik helyiségből a másikba. Végre az üreges körülzáró
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falak megvédik az épület belsejét a külső nedvességtől, és ez rendszerint fő oka 
az üreges falak építésének.

Egytéglányi vastagsággal bíró falaknál az izoláló légréteg a fal 
közepében van, úgy. hogy mindkét oldalról féltéglányi vastagságú 
fal határolja. Mivel azonban ezáltal a falvastagság 1 ^-téglára növek
szik, szükséges, hogy a fal egész vastagságán átnyúló kapcsoló tág

u l .  ábra. 112. ábra. 113. ábra.
Iákat. Vi-téglával megtoldjuk. Egy ilyen fal kötését a 111—113. ábra 
mutatja, melyekből az átnyúló kötők mennyisége, különféle elren
dezése és váltakozása is kivehető.

b falaknál az izoláló 
gy gerendasorokkal 
ő része csak ‘/2-tég- 
lányi, terhelt falak
nál azonban 1-tég- 
lányi vastagsággal 
bírjon, még akkor 
is, ha a külső 
részre csak ]/2-tégla 
vastagság marad. 
(114—115. ábra.)

Hogy az üregen átnyúló kapcsoló téglák a nedvességet a fal 
külső részéről a belsőre át ne vezessék, a belső falrészbe eső végei
ket forró kőszénkátrányba vagy — a mi jobb — aszfaltba szokták 
bemártani, hogy tömörebb legyen. A falazásnál pedig arra kell 
ügyelni, hogy sok habarcs ne hulljon az üregbe s különösen, hogy 
a kapcsoló téglákon ne maradjon feküdni, mert a nedvességet, melyet 
magába szív, a belső falrészszel is közli.

Az üregek oldalvást ajtó- és ablaknyílásokkal vannak hatá
rolva, hol a külső és belső falrész tömör falat alkot és ennélfogva 
a nedvesség áthatolását elősegíti. Ez oknál fogva a falnyílásokat

Egy téglánál vastagai 
közt úgy helyezzük el, hí 
meg nem terhelt falak bel

= r = x 1 1 1 1

—

1
-

1 Λ
115. ábra.
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erősen kiégetett és aszfalt- vagy ezémenthabarcsba rakott üreges 
téglákkal kellene körülfalazni.

Az üreges falaknak egy másik fajtája úgy készül, hogy az üregek nem 
nyúlnak a fal egész magasságán keresztül, de téglasoronkint váltakoznak, úgy,

hogy az egyik sorban a belső, a 
másikban a külső falhoz esnek köze
lebb (116. ábra). Ezáltal a nedves
ségnek kívülről befelé való áthato
lása kevésbbé van ugyan megaka
dályozva, mint az előbbi esetben, a 
fal azonban nagy állósággal és szi
lárdsággal bir, mert a két falrész 
jobban van egymással összekötve. 
A váltakozó üregek között az össze

köttetés Is könnyen helyreállítható, ha helyenkint egy teljes kötőtégla helyett fél
téglát teszünk.

c A - J( 1 1 1 [ · 1 1 i . ~n Ll

□ _ 1_ J_ L I l i i Π----
1 f= _ I E u - l i b

116. ábra.

Téglával burkolt terméskőfalak szintén építhetők üregesen 
(117. ábra); a téglafalat czélszerű azonban a fai belső oldalán alkal
mazni. hogy a köveken lecsapódó nedvességet a belső helyiségektől 

távol tartsa és a helyiségek melegét a kőfal 
által elvonni no engedje.

Ugyancsak üreges falakat építhetünk üre
ges téglából, a nélkül, hogy a már ismeretes 
téglakötéseket módosítani kellene, a mennyiben 
az üreges tégla rendes téglaméretekkel bir. Az 
üreges téglából álló burokfalat rendes falaknál 
a belső oldalon helyezzük el (118. ábra). — 
Ezekről bővebben alább a nyers téglafalaknál 
lesz szó.

i) N yers  tég la fa la k  kötései.
Nyers téglafalak alatt, mint már a 21. 

lapon említettük, azokat értjük, melyeknek kül
seje a levegő és a ned
vesség behatásának jól 
ellenálló, külön e czélra 
készült téglákkal van bur
kolva. A tégláknak egy
részt igen tömöreknek 
és szép tiszta, lehetőleg 
egyenletes szinűeknekkell 
lenniük, nehogy a külön
féle színű téglák össze
keverése által tarka fal-117. ábra. 118. ábra.
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felületei kapjunk, másrészt pedig sima homlokfelülettel birniok, 
mert az érdes felületre a por és [ászok rárakódván, a fal külsejét 
elcsúfítja. Végre a téglák alakja teljesen szabályos, éles és egyenes 
élű s teljesen egyenlő kell, hogy legyen.

Könnyen belátható, hogy ilyen, minden tekintetben kitűnő minő
ségű tégla nemcsak lehető legjobb anyagot, de készítésénél is leg
tökéletesebb munkát kíván és azért jóval drágább a közönséges tég
lánál. Ez oknál fogva normális nagyságú téglák takarékossági szem
pontból ritkán használtatnak, de csak fél- és negyedtéglák 14 X 14X6'5 
és 14 X 6'5 X 6'5 cm méretekkel.

A burkoló téglák manapság, kevés kivétellel, üreges téglák, melyek jobb 
anyagból készülnek, az üregek sajtolásakor tömörebb és egyenletesebb szövezetet 
nyernek és 20—25 mm vastag falaiknál fogva jobban és egyenletesebben éget- 
hőtök ki, mint a közönséges fali téglák, a nélkül, hogy az égetésnél megvete
mednének vagy egyenlőtlenül fogynának.

Mind a három nagyságú tégla úgy van átlyukasztva, hogy nyílásai a téglák 
elhelyezése után vízszintesen és a fal külső oldalával párhuzamosan feküdjenek.

Nyers téglafalak rakásánál főfigyelmet kell fordítani a jó habarcsra 
és arra, hogy a hézagok lehetőleg keskenyek, vízszintesek és egyen
lők legyenek. A falnyílások kezdetét már a tervezésnél úgy kell 
kiszabni, hogy az alattuk lévő fal (pl. könyöklő falj egész téglavas
tagságoknak többszöröse legyen és hasított téglákból álló rétegek ne 
legyenek benne. Ugyanezt kell szem előtt tartani az álló hézagok 
beosztásánál is.

A falazás ismeretes kötéseit ezeknél a falaknál csak akkor 
lehet betartani, ha a falburkoló téglák normális alakkal bírnak. 
Keresztkötést mutat a 119. ábra. Takarékossági szempontból azon

ban rendszerint lemondunk ezeknek a kötéseknek alkalmazásáról 
és helyettük az egyik téglasort futóképpen elhelyezett '^-téglákkal, 
a következőt pedig kötőképpen a falba nyúló V2-téglákkal burkol
juk, úgy, hogy a fal külsején csupa kötő-réteget kapunk, melyek 
egymást szélességűk feléig takarják (120. ábra). Könnyen belátható,



136

hogy az ily '/^-téglák használata folytán a fal belsejében azután 3/4-tég
lákat kell elhelyezni, melyek vagy megfaragás által nyerhetők vagy 
— a mi jobb — már -eredetileg ily nagyságban készíthetők. A jó 
kötés miatt hibás lenne, ha a */4-tég)ák mögött egész téglákat helyez
nénk el, mert akkor a túlsó oldalon ismét 1,4-téglákat kellene tölte
lékül használni és a fal sok tégladarabból állana.

Egyes esetekben a burokfal csupa ^-téglából is készül, ez azonban nem 
czélszerű, mert a burokfal a hátfalazattal jól össze nem köthető.

A burokfal rakható a hátfalazattal egyidejűleg vagy utólagosan; 
az előbbi eljárás jobb és olcsóbb, csak arra. kell ügyelni, hogy a 
téglák homlokzata a habarcscsal nagyon be ne piszkíttassék. Ezért 
ilyen falakat nyitott vagyis olyan hézagokkal kell rakni, melyekben 
a habarcs nem ér a fal homlokzatáig, úgy, hogy a hézagból ki nem 
nyomődhatik. A nyitott hézag azonban ne legyen 7—8 mm-nél 
mélyebb.

A hézagok kikészítésére a fal felépítése után ú. n. hézagolás 
szükséges, melyről később külön lesz szó; ez alkalommal az esetleg 
bepiszkított falfelület hígított sósavval lemosható, mely azonban 
egyes köveket is könnyen megtámad.

A burokfal tisztántartása végett czélszerű, ha a hátfalazat mindig egy sorral 
hátrább van és így a habarcscsal való bemocskolás veszélye csökken s ha továbbá 
a burokfalat külön álláson külön munkások rakják.

A nyers téglafalak díszítéseit, nevezetesen a különféle párkányokat stb. 
szintén nyers párkánytéglákból állítjuk helyre, melyek külön e czélra készülnek, 
A tégla homlokzatát ugyanis megfaragás által helyreállítani nem szabad. Ezekről 
bővebben a párkányoknál lesz szó. Terrakottából szokás továbbá ilyen falakba 
egyes rozetlákat, medaillonokat, díszített szalagokat és domború műveket (relief) 
is elhelyezni. A falak további díszítése történhetik mesterségesen különféle színűre 
megfestett (lásd a 84—90. ábrát) és színes mázzal ellátott kövek, többszínű terra
kotta,'fayen ce, majolika stb. alkalmazása által, melyek manapság már rendes 
építő-anyagot alkotnak.

3. T erm éskő-fa lazat.
A terméskőből való fal rakása sokkal több figyelmet kíván, 

mint a téglafalazat, hogy a kőkötés szabályai betartassanak. A 
terméskő ugyanis szabálytalan alakja és nagysága miatt nem illik 
úgy egymáshoz, mint a téglák s könnyen előfordúlhat, hogy a fal 
belsejében üres vagy csak lazán kitöltött hézagok maradnak, melyek 
a fal szilárdságát csökkentik.

Szabályos méretekről, úgy mint a téglánál, itt nem lehet szó, 
minélfogva a falaknak különféle vastagsága sem fejezhető ki a kövek 
hosszúságának többszöröse által. Oly vékony falakat továbbá, mint 
a minők téglából készülnek, terméskőből építeni nem lehet, mert
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szabályos és szilárd kötés a kövek szabálytalan alakja és változó 
nagysága miatt csak vastagabb falban lehetséges. Szabálynak tekin
tendő, hogy 50 cin-nél vékonyabb falakat terméskőből ne építsünk 
és a legkisebb vastagság, melyet a gyakorlatban, a hol jó réteges 
kő van rendelkezésre, használnak, 45 cm.. Közepes minőségű anyag 
használatánál a legkisebb falvastagság e helyett 65 cm-rel és közön
séges, egészen szabálytalan alakú terméskőnél 60—65 cm-rel szabandó 
ki, minden egyes esetben gondos munkát feltételezve.

A kövek kötésére nézve az általános szabályok érvényesek, 
melyeken kívül még csak a következőkre kell figyelemmel lenni:

1. A falazásra minél nagyobb köveket kell használni s a leg
nagyobb köveket az alsó rétegekben és a sarkokon elhelyezni; a 
sarkok lehetőleg mindig oly széles kövekből készüljenek, mint a 
milyen a fal vastagsága. Nagyobb kövek növelik a fal szilárdságát 
és jobb kötést adnak, mint a kisebbek.

2. A köveknek legalább fekvő és homloklapja sík legyen s a 
kövek mindig lapjukra fektetve, azaz természetesen ágyazva legyenek. 
A kő tehát élére vagy homloklapjára soha sem fektetendő, mert a 
fal szilárdsága szenvedne általa.

A sarokköveknek legalább három sík lappal kell bírniok, melyek 
derékszöget zárnak be egymással. A köveknek oldalai továbbá lehe
tőleg meredekek legyenek és fekvő lapjukkal ne zárjanak be 
60°-nál hegyesebb szöget; ellenkező esetben kalapácscsal megdolgo
zandó k.

3. Egy és ugyanabban a rétegben a kövek váltakozva kötők 
és futók .gyanánt feküdjenek (121—122. ábra) és a rétegek legalább 
(/^-részben kötőkből álljanak. A kötők magassága e mellett kisebb 
legyen, mint a szélességűk, míg hosszúságuk a magasság 3—5 szőröse 
is lehet. A magasság semmi esetre se legyen nagyobb a fal vastag
ságánál.

4. A kötők között maradt helyek a kőkötés szabályai szerint 
kisebb-nagyobb futó-kövekkel, az ezeknek elhelyezése után maradt 
hézagok pedig apró kövekkel kitöltendők, a fal homlokán mutatkozó 
hézagok pedig keskenyebb oldalukkal kifelé fordított, kisebb, ú. n. 
féregélő kövekkel gondosan kiékelendők, de csak akkor, midőn 
1.0— 1.5 méter magas fal van fölöttük, mert különben a kövek 
helyükből könnyen kiemeltetnek.

5. A terméskő elhelyezése előtt fészkét ki kell tisztítani, habarcs
csal jól megkenni és a követ jól beigazítva, gyenge kalapácsütések
kel jól beágyazni, hogy a habarcs az üregekbe benyomódjék és a 
kő ne a habarcson, de az alatta levő köveken feküdjék.
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6. A habarcs sűrűbb lehet, mint a téglafalazatnál, mert a 
kövek kevésbbé likacsosak, a habarcs sűrűségét azonban a használt 
kövek likacsosságához kell szabni.

A használt kövek alakja és ama mód szerint, a mint a fekvő 
és állő hézagok készülnek, réteges és közönséges terméskő-falazatot 
külömböztetünk meg.

a) R éteges term éskő -fa la za t.
Ez vízszintes rétegekben készül, melyeknek fekvő hézagai teljesen 

vízszintesek, míg az álló hézagok a kő természetes alakjához igazod
nak. A köveket úgy keressük ki és illesztjük össze, hogy nagyobb 
hézagok ne maradjanak köztük s ennek elérése végett szükség 
esetén kalapácscsal némileg megnagyoljuk, hogy megközelítőleg négy- 
szögletes alakjuk legyen.

Az egyes rétegek magassága a kötők magassága szerint kép
ződik és 30—45—60 cm lehet. A sarkokra és a fal hosszában lehe
tőleg egyenlő magas kötőket elhelyezve, közéjük helyezzük el a

futókat, melyeknek közeit 
azután kisebb kövekkel úgy 
építjük ki, hogy a nagyob- 
bakkal egyenlő magasságot 
érnek el. A réteget azon
ban kisebb kövekkel vízszin
tesre egyengetjük és ha
barcscsal leöntjük, hogy a 
réteg teteje teljes sík legyen. 
Az így elkészített rétegen, a 
következő réteg ugyanazon 
a módon készül, mint az 

alatta levő, és csak arra kell ügyelni, 
hogy a hézagra mindig teli lap es
sék és a kötők ne feküdjenek egy
más fölött (121. ábra).

A rétegek készítésénél szabadon 
álló falnál még arra is kell figyelem
mel lenni, hogy a fal mindkét hom
lokzata egyszerre készüljön s ha a 
kötők nem érnek a fal egész vas- 

122. ábra. tagságán, minden kötő mögé a fal
túlsó oldalán egy futó jusson azaz a kötők két oldalról egymásba 
nyúljanak (lásd a 121. és 122. ábra alaprajzát).

121. ábra.

Ψ  '■ ■ i f f  . A #
\  ψ , ■ —  ·■- ■
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Ha szép réteges és kalapácsosai megdolgozható kövünk van, 
a falnak minden nehézség vagy nagyobb költség nélkül szebb külsőt 
adhatunk azáltal, hogy a rétegeket, habár egymás között nem is 
egyenlő magasak, külön-külön egyenlő magas kövekből rakjuk s 
álló hézagaikat is lehétőleg függőlegesre készítjük (122. ábra).

b) K özönséges term ésk ő -fa la za t.
Ez is ugyanazon szabályok szerint készül ugyan, mint a réte

ges, csakhogy nem egyes rétegekből, de szabálytalanul elhelyezett 
nagyobb kövekből, melyeket tekintet nélkül arra, hogy hézagaik 
vízszintesek-e vagy függőlegesek, 
úgy illesztenek egymáshoz, a hogy 
éppen lehet. A kövek nagysága 
tetszés szerint változó, de az egy
más mellé kerülő köveket úgy 
kell kiválogatni, hogy a hézagok 
kitöltésére lehetőleg kevés férczelő 
kőre legyen szükség (123. ábra). 123. ábra.

Ily falat rendszerint a meg nem dolgozható gránitból, szienitből stb. rakunk 
és a köveket úgy helyezzük el, a hogy a kőbányából kikerülnek, legföljebb az 
éles szögleteket tördeljük le. A falazásnál sokszor nem lehet kikerülni, hogy az 
álló hézagok egymás fölé ne essenek s ezen csak a köveknek gondos kiváloga
tása által lehet segíteni.

De habár az ilyen fal nem is készül rétegekben, mégis czélszerű a falat 
legalább 1 -2 méterenkint vízszintes síkkal lezárni illetőleg felületét kiegyengetni. 
E czélból a kötés létesítésére, mint alább a vegyes falazatnál fogjuk látni (134 
ábra), 07—1Ό méternyi közökban 3—í  téglaréteget iktatunk közbe.

Az ilyen falnak igen csekély a szilárdsága és teherbírása, 
épületek falainak ennélfogva nem alkalmas és inkább csak kerítés
falakra használjuk.

Ha azonban nagydarabos és megdolgozható kövünk van, akkor 
vízszintes rétegek nélkül is szilárdabb falat rakhatunk belőle, ha az 
egyes köveket nagyjában 
egymáshoz idomítjuk és úgy 
illesztjük össze, hogy na
gyobb hézagok ne maradja
nak köztük. így készülnek 
az ú. n. cziklops falak (124. 124. ábra.
ábra), melyek partbiztosításoknál, támasztó falaknál gyakran hasz
náltatnak; ha azonban nagyobb teherbírást, kívánunk tőlük, akkor 
czémenthabarcscsal kell készülniük.

Hasonló módon készül az úgynevezett száraz falazat is, mely
nél a hézagok kitöltésére habarcs helyett mohát vagy földet hasz
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nálunk. Gömbölyű követ azonban nem szabad bele rakni s ha csak 
ilyennel rendelkezünk, szét kell törni, hogy lapos és szögletes 
darabokat kapjunk, melyek a falban kötőanyag nélkül is megállanak. 
Ilyen falazat támasztó falaknál és kőburkolatnál fordul elő.

4. F aragottkő-falazat.
A faragottkő-falazat szabályos és előre meghatározott méretek

ben előkészített tiszta, élesélű és rendszerint téglaszerű koczkakőből 
készül, minélfogva a vele való falazás igen egyszerű és a kőkötés 
szabályai nagyjában ugyanazok, mint a téglakötésnél. Ezeken kívül 
azonban még a következő különleges szabályokra kell figyelemmel 
lenni.

1. A kövek fekvő és oldallapjai tiszta síkok legyenek.
A kövek homloklapja, ha síma falfelületet nem kívánunk, 

durvára is lehet faragva, hátulsó homloklapja pedig tiszta faragottkő- 
falazatnál tisztára faragandó, burkolt falazatnál ellenben nyersen 
hagyható.

2. Vékonyabb falak lehetőleg csupa kötőkből vagy csupa futók
ból rakandók, de váltakozó hézagokkal, vastagabb falaknál ellenben 
minden réteg felváltva kötőkből és futókból álljon és ha a kötő 
rövidebb, mint a fal vastagsága, minden kötő mögé a fal túlsó 
oldalán egy futó jusson.

. 3. Az egyes rétegek magassága különböző lehet, egy és ugyanaz 
a réteg azonban egész hosszúságában egyenlő magassággal bírjon, 
egy és ugyanabba a rétegbe tehát csak egyenlő magas köveket lehet 
elhelyezni.

4. A habarcs kövér és híg legyen, hogy a vékony hézagokat 
jól kitöltse és a köveknek egymáshoz való illesztését ne akadá
lyozza.

5. Az egyes köveket a rétegekben jól egymáshoz kell illeszteni, 
hogy a teherviselő felület lehetőleg nagy legyen.

A faragott, kőből készült falnak legkisebb vastagsága gondos 
munka feltétele mellett 20 cm.

a) A faragott kövek előkészítése nem történik általános mére
tek szerint, mint a tégláké, de minden építkezésnek megfelelően 
méreteiket is esetről-esetre határozzuk meg, még pedig arányosan 
a fa! vastagságával. A kövek magassága és szélessége ugyanabban 
a viszonyban lehet a hosszúsághoz, mint a téglánál, azaz 1:2:4, 
a mennyiben azonban ez a hosszúság a puhább kőfajoknál a kövek 
törését okozhatná, a fönnebbi arány 1 :1 :2  vagy 1: I \/a : 3 vagy 
1 :2 :3-ra módosítható.
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-4 cm széles szalagot, ú.

A kövek magassága rendszerint 02—08 m között váltakozik.
A faragottkő megmunkálása* vagy a kőbányában, vagy az 

építő-helyen történik. A kőbányában rendszerint csak nagyjában 
faragják meg a követ, hogy természetes nedvességét, mely a faragást 
megkönnyíti, kihasználják és a szállítás költségeiben takarékoskod
janak. A kőnek mindkét esetben oly nagynak kell lennie, hogy a 
kívánt nagyságú és alakú követ ki lehessen belőle faragni, a nélkül 
azonban, hogy a kő megfaragása túlságos sók munkával és hulladék
kal járjon.

Megmunkálás végett a kőfaragó a. követ két ászokfára vagy 
bakra állítja, úgy, hogy legegyenesebb oldala fölül legyen. Most a 
szomszédos hosszoldalon s lehetőleg közel a kő felszínéhez irónnal 
egy egyenes vonalat húz, mely a kő felső lapjával nagyjában pár
huzamos s mely a lefaragandó rész vastagságát mutatja. Most e 
vonal szerint a felső lap szélén 2'5- 
peremet metszi ki, mely a lap leendő 
síkját képviseli. A peremesés 18—20 cm 
széles s négyzetben 2 cm vastag aczél- 
vésővel történik (125. ábra), melynek 
éle 2'5—4 cm széles s melyet pere me
zőnek (das Schlágeisen) nevezünk. A 
szerszámot a munkás balkézzel és 
tompaszög alatt tartja a kőhöz és egy fa- 
sulyokkal (der Schlägel, KlöpfeLKnipfel,
126. ábra) serkenti, mely félgömbalak
kal bír és gyertyánfából készül. Minél keményebb a kő, annál kes
kenyebb a perem, illetve a szerszám éle; a keskeny élű peremezőt, 
melyről alább lesz szó, barázdáidnak nevezzük. A peremezést mind
addig kell folytatni, míg a deréklő (fából való lécz), melyet a peremre 
ráfektetünk, teljesen egyenes síkot mutat, melyre a deréklő. teljesen 
ráfekszik.

A perem teljes kidolgozása után következik a szemben fekvő 
hosszoldal peremezése. E czélböl a deréklőt a már kidolgozott 
peremre állítva, egy másik deréklőt a szemben fekvő hosszlaphoz 
illesztünk, úgy, hogy felső és alsó széle az előbbivel egy síkban 
legyen, mit nézgélés (vizirozás) által könnyen lehet megállapítani 
(127. ábra). A helyesen beirányzott deréklő alsó szélén át irónnal 
ismét egy vonalat rajzolva a kő felületére, e vonal szerint a pere-

125. ábra. 126. ábra.

* B. Harres: Die Schule des Steinmetzen, Leipzig 1857.
W. Frauenholz: Bau-Constructions-Lehre für Ingenieure, München 1875. és 
Wanderley-Tankó: Épületszerkesztések könyve, II. rész, Budapest 1884..
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met ezen az oldalon is úgy véssük ki, mint előbb. Ha pedig néz- 
gélés által meggyőződtünk arról, hogy a két perem egy síkban van, 
akkor végre a felső lap- két keskeny élét is hasonló módon pere-

inezzük, úgy, hogy mind 
a négy perem egy síkban 
legyen.

- 7  r ,

A peremezés befeje
zése után a peremek kö
zött levő kiemelkedéseket, 
mint fölösleget,egy 20—25 
cm hosszú, négyzetben 
2'5 cm vastag és négy- 
szögletesen meghegyezett 
aczélrúddal, melyet guss- 
tonynak (das Spitzeisen 
128. ábra) nevezünk, ki- 

sebb-nagyobb darabokban durván letördeljük. A gusztony serkentésére 
szintén a fasulykot használják. Ennél a munkánál a kész peremek 
adják a vezető vonalakat és a gusztonynyal való lefejtést addig kell 
folytatni, míg a deréklő, minden irányban, két-két, peremre teljesen 
ráfékszik.

127. ábra. 128. ábra.

Az egyik oldalt ilyen módon nagyjában megfaragva, a követ 
megfordítjuk, úgy, hogy egyik hosszoldala kerüljön fölfelé. Ennek az

oldalnak mindkét végét azután, úgy, 
mint előbb, peremezzük. A peremek 
síkja kell, hogy derékszöget zárjon be 
a már megfaragott síkkal. Ezt egy 
szögletvassal ellenőrizzük, melynek 
hosszabb szárát a már megfaragott 
oldalhoz illesztjük (129. ábra). Ezt az 

eljárást szögletezésnek nevezzük.
A második lap megfaragása után azt a harmadik lapot vesz- 

szük munkába, mely az előbbi kettőre merőleges s azokkal együtt 
egy testszöget alkot, mi mellett a munkát ismét deréklővel és szög
letvassal ellenőrizzük. E három lap szerint könnyen lehet azután a 
másik három lapot is megfaragni, mert csak arra kell ügyelni, hogy 
az élek a megkívántaié hosszúsággal bírjanak.

A köveknek kifelé fordított homlokoldalát sokszor nem kell 
egészen megfaragni, csak peremezni, míg a peremek között levő 
kiemelkedő részt érintetlenül hagyjuk; ez különösen hídfőknél, támasztó 
falaknál stb. fordúl .elő (lásd a 650. ábrát).
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130. ábra.

Keményebb köveket, pl. gránitot nem 
lehet a gusztonynyal teljesen megdolgozni 
s a gusztony után maradt kisebb egyenet
lenségeket, azután a hegyes csákánynyal 
(die Zweispitze, 130. ábra) kell lefejteni. A csá
kány, melynek mindkét vége négyszögletesre van 
meghegyezve s melyet a kőfaragó két kézre fog,
40—50 cm hosszú fanyéllel van felszerelve. A csá
kány tehát a gusztonynyal együtt a kőkoczkák- 
nak durva megfaragására való.

A durván megfaragott koczkaköveket azon
ban legtöbb esetben még tovább is kell meg
munkálni, mi egyengetéssel, doroszo- 
lással dorozmálással, fogazással stb. 
történhetik.

A durván megfaragott lapokat 
mindenekelőtt az' egyengető kalapá
cscsal (die Fläche, 131. és 132. ábra) 
egyengetjük. Ez 20—25 cm hosszú és 
8 - 1 0  cm széles élekkel bíró kétélű 
véső, melyet a munkás 30—40 cm 
hosszú nyelén két kézre fog. Gránit 
és más kemény kőzet egvengetésére 
e helyett a kis egyengetőt (die kleine 
Fläche. 133. ábra) használják.

Az egyengetést azon
ban a durván megfaragott 
lapokon gerebennel ■ (das 
Kröneleisen, die Krönel,
134. ábra) is lehet végezni, 
mit gerebenesésnek neve
zünk. A gereben 12—16 
darab 20—27 cm hosszú s 
mindkét végén meghegye
zett aczélvéső, melyek egy 
vasnyélbe vannak beillesztve 
s ott ékkel állandósítva. A 
kőfaragó két kézre fogva 
dolgozik vele. - ..................

Még finomabb megmunkálásnál a megnagyolt és megegyenge
tett felületeket doroszolják. I A dór aszaló (das Scharrireisen, 135.

131. ábra. 132. ábra.

133. ábra. 134; ábra.
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lob. ábra.

136. ábra.
fogas

ábra) szélesélű véső 14—15 cm hosszúsággal, 
8—10 cm hosszú nyéllel és ugyanilyen hosszú 
éllel, melylyel a meggerebenezett síkokról szé
les és párhuzamos ütésekkel, melyek a kő 
felületére merőlegesek, minden egyenetlenséget 
eltávolítanak, úgy, hogy csak a szerszámmal 
ütött keskeny és szabályos szalagok maradnak 
rajta.

Kemény kőnél. pl. gránitnál a hegyes csá
kánynyal történt megnagyolás után a további 
egyengetés dorozmával (der Stock- oder Kraus- 

hammer, 136. ábra) történik, mely fogazott lapjával 
a nagyobb egyenetlenségeket szétmorzsolja és a kő 
felületét szemcséssé teszi. A szerszám 12—15 cm 
hosszú és négyzetben 4Ό—4'5 cm vastag. Az eljárást 
dorozmálásnak nevezzük.

Igen kemény kőnél, melyen csak keskeny szala
gokat lehet egyszerre egyengetni, a dorozmát a 

vas (das Zahneisen 137. ábra) helyettesíti; 
a vele való munkát fogazásnak nevezzük. 
Ez 16— 18 cm hosszú és négyzetben 1'5—2Ό 
cm vastag véső, melynek 2‘5—4Ό cm széles 
éle fogazva van. A fogas vasat, melylyel a 
felület egyenetlenségeit csak keskeny szala
gokban lehet lefejteni, vaskalapácscsal ütik.

Az elősorolt szerszámokon kívül a fara- 
gottkő megmunkálásánál még a barázdáló, 
a hornyoló és a vaskalapács is használtat]k. 

A barázdáló (das Beitzeisen, 138. ábra) 
-138. ábra. kemény kőnél, hol egyszerre csak keskeny 
barázdát lehet vágni, peremező helyett a peremek 
kivésésére, illetve a lefaragandó részeket határoló 
barázdák kimetszésére való; hosszúsága 15—20 cm, 
vastagsága l -5—2'5 cm, élszélessége csak 2Ό—2'5 cm 

A hornyoló (das Nutheisen, 139. ábra) arra való, 
hogy a párkánytagok) között gyakran előforduló hor
nyokat lehessen vele kivájni; ez keskenyélű véső, mely
nek hosszúsága 18—23 cm.

A vaskalapács (der eiserne Schlägel, 140. ábra) 
12—15 cm hosszú és négyzetben 4'5—5Ό cm vastag. Ezt csak akkor 
használjuk a barázdáló, a gusztony, a fogas vas és a hornyoló ser

ü
WAV' V

ábra.

139. ábra.
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kerítésére, midőn kemény követ. pl. gránitot,, már
ványt stb. akarunk megdolgozni.

Görbe vonalakkal határolt, ú. n. alakozott 
kövek (pl. párkánykövek) megfaragásához a fönnebbi 
szerszámokon kívül még sablonok szükségesek, me
lyek fából, vaslemezből vagy vastag papírból termé
szetes nagyságban készülnek. A sablont a kő meg
felelő oldalához illesztve, görbült határvonalait irón- 
nal rajzoljuk a kőre, melyet azután ezek szerint 
megfaragunk.

A tisztára faragott köveket, pl. a márványt, 
a gránitot stb., sok esetben még csiszolni, köszörülni 
és simítani is szokták. E czélból vagy két, már meg
faragott követ illesztenek csiszolandó lapjaikkal egy
máshoz s azokat homok és víz közvetítésével egy
máshoz dörzsölik, vagy pedig a csiszolandó lapot 
finomszemű, kemény, de likacsos kődarabokkal súrolják.

b) A faragott kövek elhelyezése nagyobb súlyuknál fogva különös 
gondot kíván, nehogy megsérüljenek, vagy pedig elhelyezésűk veszély- 
ivei és sok munkával járjon. Kisebb köveket kézzel hordanak ren
deltetésük helyére, nagyobb köveket ellenben hengereken szokás az 
építő-helyhez közelíteni. E czélból a követ ászokfákra vagy pallókra 
fektetjük, melyek a kőnél valamivel hosszabbak és szalmára ágyaz
zuk. Az ászokfák alá azután három fahengert teszünk, melyek közül 
a hátulsót, mihelyt a kő előregördülése folytán szabaddá lett, mindig 
előre helyezzük. Ez azonban igen lassú szállítás, minélfogva nagyobb 
távolságnál a. kövek közelítése vagy ideiglenes vasúton, vagy leg
alább négykerekű, alacsony, lapos szekéren történik, melyet a mun
kások kötélen vontatnak.

A faragott köveket azután vagy csigasorral vagy csőrlővel (vit- 
lával) vagy más emelőszerekkel, pl. mozgó 
daruval emelik a magasba és kabalák vagy 
medvekörmök segítségével akasztják a fel
húzó kötélre vagy lánczra.

A kabala (der Wolf, 14E ábra) két 
oldalrészből, az ú. n. sápból és egy közép
részből vagy bélszegből áll; ezeket a kő 
súlypontja fölött kivésett fecskefarkálakú 
lyukba (kadába) helyezve, fölül egy csapszeg
gel foglalják össze, melyre a kengyelt rá
teszik. A kengyelre kötött kötelet meghúzva, a

Sobó: Erdészeti Épitdstan. f ű

141. áara.
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kabala a kada oldalaihoz feszül és igen biztosan tartja a követ. 
A kadát annál mélyebbre kell vésni, minél nagyobb s minél 
puhább a kő.

A 142 ábrában vázolt kabala csak két részből áll, melyek
egyikéhez a felhúzó kötél vagy

143. ábra. 142. ábra.

láncz, másikához pedig az a 
kötél van erősítve, melylyel a 
kabala megoldható. Használt a- 
tik akkor, midőn a kőhöz elhelye
zése után nem lehet hozzáférni, 
hogy a kabalát kivegyük, pl. víz 
alatt való építésnél. Itt tehát a 
szolgavasat, mely a kabala ék
alakú zápját a kada oldalához 
szorítja, a ferdén menő vékonyabb 
kötéllel rántjuk ki, minek megtör
ténte után a záp kiemelhető.

A medvekörömnek (143. 
ábra) két ága van, melyek alul 
szétágaznak. A beillesztésnél az 

ágakat fölül széthúzva, azok alúl egymáshoz csukódnak és a kadába 
beereszthetők. A kötelet meghúzva, az ágak alsó végei szétágaznak

és a kada oldalához feszülnek.
Puha kőnél ezek a fogó szerszámok 

nem elég biztosak, mert a kada a kő 
súlya alatt könnyen kiszakad. Ilyen követ 
ennélfogva kötéllel kell átfogni, mely alá, 
hogy a kő élei ne szenvedjenek, szalma
vánkosokat teszünk s melybe a felhúzó 
kötél horgát beakasztjuk (144. ábra), 

c) A faragottkő-falak rakása a vastagsággal változik. Vékony 
falak, melyeknél a köveket oly szélesre készíthetjük, mint a milyen

a fal vastagsága, csupa futók
ból készülnek, váltakozó héza
gokkal. Az egyes kövek e mel
lett vagy egyenlő hosszúságúak, 
mely esetben az álló hézagok 
egymás fölött egy függőleges
ben feküsznek és a szomszédos 
rétegek köveinek dereka által 
átfödetnek vagy pedig külön
bözőhosszúsággal bírnak; ekkor

L ■
145. ábra.
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két-két réteg szomszédos álló hézagai legalább 20 cm-nyire kell 
hogy legyenek egymástól (145. ábra.)

Vastagabb falaknál a kövek szélességét a félfalvastagsággal 
teszszük egyenlővé és vagy minden rétegben egy futó után egy kötőt 
teszünk (146. ábra) vagy pedig az egyik réteget csupa kötőkből, a

146. ábra.

másikat csupa futókból építjük, úgy, hogy a futó-rétegben két-két 
futó kerül egymás mögé (147. ábra,). Mindkét esetben a kétsorú 
téglakötéshez hasonló, kötést kapunk.

Még vastagabb falaknál a kövek szélességét a falvastagság 
J/8-ára, hosszúságát pedig azzal egyenlőre szabjuk és váltakozó futó 
és kötő rétegeket építünk belőlük, mi mellett a 
futórétegekben három futó jut egymásmögé.

A falvéget vagy falsarkot faragott kőből is 
úgy készíthetjük, mint téglából, ha azonban a falon 
átmenő álló hézagokat kikerülni akarjuk, lehet e 
czélra külön előkészített sarokalakú követ hasz
nálni, melynek hosszabb szárát váltakozva köt
jük be a két falba (148. ábra).

Ha a habarcs nem nyújt elégséges biztosságot a kövek jó össze- 
ragasztására nézve, akkor, különösen kisebb, könnyebb kőnél és 
szilárd falaknál, a kötés biztosítására és erősítésére mekhanikai 
kötést alkalmazunk olyképpen, hogy az egymás fölött fekvő köveket 

vasból készült csapokkal (149. ábra), az egymás 
mellett levőket pedig kapcsokkal (150. ábra) vagy
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152. ábra.

köldökökkel (151. ábra) kötjük össze. A csapok (152. 
ábra) 15—20 cm hosszú és 3—5 cm vastag vasrudak, 
ferdén bevágott élekkel; a vaskapcsok 30—40 cm hosszú 
és 8 cm széles rudak, melyeknek mindkét vége 4 cm-nyire 
derékszög alatt van meghajlítva, a köldökök végre fecske- 
farkalakú lapok 2'5—3 cm vastagsággal és 15 cm széles
séggel.

Mindezeket a kapcsolásokat őlomhlal, gipszszel, kén
nel vagy aszfalttal öntjük be a faragott kövekbe; A gipsz azonban 
csak szárazon, aszfalt pedig csak ott használható, hol meg nem 
olvadhat, .A kén azért nem jó, mert a vasat megtámadja.

Vízálló falak tömörítésére, pl. egy gátfalnak vízállóvá tételére 
az egymás mellé kerülő kövekbe 3-élű vagy gömbölyű csatornákat 
vésünk, mintegy 6—8 cm vastagságban, melyeket utólagosan durva, 
de jó czémenthabarcscsal töltünk ki; e helyett kötéldarabokat is 

szokás a csatornákba behúzni vagy farudakat. beszorí
tani, melyek a víz behatása folytán megdagadva, a 
csatornát teljesen kitöltik és a víz átszivárgását meg- 
akadályozzák (153. ábra). Az utóbbi azonban a fagy 

453. ábra. mja^  nem ajánlható.
A faragottkő-falazat igen nagy szilárdsággal és tartóssággal bír. 

drágasága miatt azonban közönséges építkezéseknél ritkán használ
juk teljes falazat gyanánt, de inkább csak kő- vagy téglafalak bur
kolására, miről alább lesz sző.

5. V egyes falazat.
Ez alátt oly falazatot értünk, mely két különböző anyagból, 

pl. faragott kőből és téglából vagy terméskőből vagy pedig téglából 
és terméskőből épült. A szerint, a mint az egyik anyagot egy más

anyag beburkolására, tehát csak kívül
ről vagy pedig a fal belsejében is alkal
mazzuk, burkolt és vegyes falazatot 
kapunk.

a) A tulajdonképpeni vegyes 
falazat rendszerint terméskő
ből és téglából épül. Közön
séges terméskő-falakat ugyanis, 
melyek á kőfszabálytalan alakja 
és nagysága, valamint kemény
sége miatt “Tétegekben nem 
készülhetnek, 0’7—1 méternyiH4f. ábra.



149

közökben beiktatott 3—4 téglaréteg segítségével rétegelünk és erő
sítünk (154. ábra). Ezek a téglarétegek, melyek a fal egész vastag-, 
ságán átnyúlnak, megakadályozzák a terméskőfalban támadható 
repedéseket.

Hasonlóképpen vegyes falazatot kapunk akkor, ha vastagabb 
falaknál takarékossági szempontból a fal közepébe terméskövet 
helyezünk, míg a fal két homlokzata téglából készül (55, ábra), vala
mint akkor is, ha a terméskőből épült falak ablak- és ajtónyílásait 
téglával szegélyezzük. . ...

Ugyancsak oly terméskőfalaknál, melyeknek anyaga sarkok és 
falvégek készítésére, szabálytalan 
alakja m iatt. nem alkalmas, a

155. ábra.

157. ábra.

sarkot vagy falvéget vagy erős pillér gyanánt (156. ábra) vagy pedig 
csorbázattal téglából (157, ábra) vagy faragott kőből (158, ábra) 
építjük. Ez az ú, n. sarokbiztosítás.

b) A burkolt falazat főanyaga valamely silányabb anyag, pl. 
terméskő vagy tégla, melyet az időjárás viszontagságai ellen azáltal 
akarunk megvédeni, hogy külsejét jobb anyaggal, pl. téglával vagy 
faragott kővel burkoljuk.

A burok és hátfalazat minősége szerint van azután:
1. Faragottkövel burkolt terméskőfalazat, mely az egyes fara- 

gottkő-rétegek magasságán akmegfelelő rétegekben készül, úgy, hogy

156. ábra.
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mindenekelőtt a burkoló réteget helyezzük el és csak azután töltjük 
ki a fal hátulsö részét a burkoló kövek magasságára terméskővel 
(159. ábra).

2. Téglával burkolt terméskőfalasat szintén rétegenkint készül, 
de a rétegek magasságát a rendelkezésre álló és a rétegekbe el
helyezett legnagyobb kövek magassága 
szabja meg, minélfogva mindenekelőtt a 
nagy köveket kell elhelyezni és csak a ter
méskő-réteg kiegyenlítése után rakni a

159. ábra. 160. ábra.
burokfalat csorbázatosan. Haazonban jobb kötést akarunk, minta milyet 
ez az ejárás biztosít, akkor 2—3 terméskő rétegre 3—4 téglasorból 
álló kapcsoló réteget rakhatunk, mely a fal egész vastagságán átér 
(160. ábra).

3. Faragottkővel burkolt téglafalazatot (161. ábra) úgy rakunk, 
mint faragottkővel burkolt' terméskő-falazatot, csak arra kell ügyelni, 
hogy a faragottkő-rétegek magassága mindig többszöröse legyen a 
téglavastagságnak és a hozzávaló habarcshézagnak, hogy így a tég
láknak széthasogatását vagy kellőnél vastagabb habarcsrétegek alkal
mazását kikerüljük.

A faragottkő-burkolat állhat mindkét esetben koczkakövekből 
vagy kőlemezekből. Előbbi esetben arra kell figyelemmel lenni, hogy

minden réteg felváltva kötőkből és 
futókból álljon, hogy az így támadt 
csorbázatba a hátfal befogódzhas- 
sék. Egyes rétegekben egy-egy futó
követ vaskapocscsal kötünk a falba, 
hogy a burok el ne válhasson tőle 
(161. ábra). A faragott kő hátulsó 
oldalát, mely a terméskővel vagy 
téglával érintkezik, csak durván 
faragjuk meg, mert az érdes felület 
jobban köt a habarcscsal, mint a161. ábra.
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sima. A futók vastagsága 0'20—030 m, a kötők hosszúsága pedig 
legalább 15—2-szer akkora szokott lenni.

Ilvon falazat lakóházakon ritkán, hídoszlopokon, parti- és támasztö-falakon 
stb. ellenben gyakran előfordul. Sarkokon és oly parti falakon, melyeket hullá
mok csapkodnak, a futók végeit a kötőkbe eresztjük és vaskapcsokkal kötjük

egymáshoz (162. ábra). A beeresztés mély
sége 4—5 cm s czélja az, hogy az egyes 
köveknek kimozdulása megakadályoztassék.

Épületek falainak, de különö
sen a faltőnek burkolására koezka- 
kövek helyett rendszerint 10—15 cm 

vastag kőlemezeket 
használunk, melye
ket vagy czément- 
tel és vaskapocscsal 
kötünk a falba s 
alsó szélét az alap
falazatba 163. ábra) 
vagy — ha ezzel 
kapcsolatosan a fal 
lábán (t) talpkövet 
alkalmazunk — a162. ábra. 163. ábra.

talpkőbe eresztjük (164. ábra) vagy pedig e helyett, ha a faltő- 
párkány is faragottkőből készült, a (p) párkánykövekbe horonynyal 
bekötjük. A lemezek 60—90 cm magasak és 45—60 cm szélesek s 
hátulsó lapjuk jobb kötés elérése végett csak durván van meg
faragva. A kőlemezeket a faltő falazásával egyidejűleg helyezzük el 
és rendszerint czémenthabarcsba rakjuk, míg a hátfalazat közön
séges mészhabarcscsal készül.
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Ha ily lemezekből teljesen vízálló burkolatot akarunk készíteni, 
akkor a lemezeket hornyokkal és csapokkal eresztjük össze (165. 
és 166. ábra).

165. ábra. 166. ábra.
A vegyes falazatnák rossz oldala az, hogy a burokfal másképpen ülep- 

szik, mint a hátfal, melyben több habarcsréteg van. Ennek következtében azután 
a nyomás a burokfalra háramlik, mely — ha azt elviselni nem képes — köny- 
nyen összezuzatik. Ezért burokfalnak jobbak a vékony kőlemezek, melyek a 
nyomást önállóan viselni nem képesek. A hátfalazatot ennél az oknál fogva minél 
kevesebb habarcsba kell rakni vagy pedig magában felépíteni és csak akkor 
beburkolni, ha már megülepedett.

Hídfőknél, hol a hídszerkezet nyomása hátul pontosul össze, a hátfalazatot 
réteges terméskőből úgy kell építeni, hogy a nyomást egymagában elbírja. A 
faragottkőből épült falburok akkor csak arra való, hogy a hídfőnek szebb külseje 
legyen és a hátfalazatot a víz és levegő hatásai ellen megvédje.

6 . V ályog-, sár-, ön tö tt é s  vert falazat.
A fönnebb tárgyalt és szilárd anyagból készült falakon kívül 

vannak olyanok is, melyek vagy ki nem égetett téglából azaz vályog
ból vagy pedig oly lágy anyagból készülnek, mely csak a falban 
való elhelyezése után keményedik meg. Az előbbiek a vályogfalak, 
az utóbbiak az ú. n. öntött és vert falak.

a) A  vá lyo íffa lak .
A vályognak, mint építő-anyagnak csak helyi és alárendelt 

szerepe van, mert sem szállításra, sem hosszú időre szánt vagy 
szilárd épületek helyreállítására nem alkalmas. Vidéki kisebb paraszt
házak és gazdasági épületek azonban elég gyakran épülnek belőle, 
különösen ott, hol sem téglaégetésre alkalmas agyag, sem építő-kő, 
sem épületi fa nincsen kezünk ügyében.

A vályogfal rakását és kötését illetőleg úgy készül s ugyan
olyan méretekben, mint égetett téglából, csakhogy a falazásnál a 
vályogot megnedvesíteni nem szabad. Habarcs gyanánt ugyanazt az 
agyagot használják, melyből a vályog készült, de jobb kötés miatt 
szecskát vagy pozdorját keverünk hozzá. A hézagok, a falak bevako
lására, illetőleg a vakolat tapadásának előmozdítására való tekintettel, 
külső oldalukon nyitva hagyandók.

A gondosan készített fal igen száraz és meleg s azonkívül 
sokkal olcsóbb, mint a fából vagy téglából való fal. Tartósságra 
azonban csak akkor tarthat számot, ha nedvesség nem férhet hozzá,
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mert a vályog a talaj vagy a levegő nedvességét magába szíva, 
szétmállik. Ezért körülzáró falnak a vályogfal csak akkor alkalmas, 
ha egyrészt eléggé szilárd és a talaj nedvességének jól ellenálló 
lábfalazatra állítjuk, mely 06—1Ό méternyire nyúlik a talaj fel
színe fölé s ha másrészt szélesereszű födél alá helyezzük, hogy az 
ereszről lecsepegő víz a faltól elvezettessék, és végre bevakoljuk.

A vályog-visszaható szilárdsága jóval kisebb, mint az égetett 
tégláé, minélfogva erősen terhelt falak helyreállítására nem alkalmas. 
Ezért emeletes házat vályogból építeni nem czélszerű és a menyezet- 
és födélgerendáknak a falon fekvő végei alatt égetett téglából való 
réteget kellene alkalmazni, mely a falat egész hosszúságában be
tetőzi, és erre végignyúló sárgerendákat tenni.

A vályogból rakott fal még akkor is jelentékenyen ülepszik, 
ha teljesen száraz vályogból építettük; az ablak-és ajtónyílások raká
sánál erre tekintettel kell lenni és sem fa- sem kőtokokat a falazás 
közben elhelyezni, sem a falnyílást azonnal beboltozni nem szabad.

A falnyílásokat határoló falrészt legczélszerűbb égetett téglából 
készíteni, mely esetben a boltívnek elkészítése nem ütközik aka
dályokba.

A vályogfalakat, hogy a levegő nedvességétől és az ereszről 
lecsepegő víztől megóvjuk, mindig be kell vakolni. Az épület belse
jében a bevakolás közönséges vagy szecskával kevert habarcscsal 
történhetik, mely a vályoghoz jól tapad. A külső falakat azonban 
az ilyen vakolat nem védi meg a nedvesség ellen, mert szétmállik 
és lehull. Mészvakolat ellenben nem tapad a vályoghoz s ha tapa
dását biztosítani akarjuk, akkor vagy minden 3—4- vályogrétegre 
egy égetett téglaréteget teszünk, mely a vakolatot tartja vagy a 
külső falak helyreállítására oly vályogot használunk, mely szecská
val vagy pozdorjával kevert agyagból készült, vagy a vályognak 
kifelé fordítandó oldalát már a vályogvetésnél érdes homokkal hint
jük be vagy fűrészport keverünk a mészhabarcshoz vagy végre a 
bevakolandó felületet forró kőszénkátránynyal jól és gondosan be
mázoljuk. A habarcsot jól oda kell csapni a falra, hogy a nyitva 
hagyott hézagokba behatoljon és jobban kössön. Bevakolás előtt a 
fal felületét jól meg kell nedvesíteni, mert a vályog mohón szívja 
magába a vizet és a vakolat nedvességét gyorsan elvonva, lehullását 
okozná.

b) A  m észtég lábó l ra k o tt fa la k .
Mésztéglával éppen úgy falazunk, mint égetett téglával, a téglát 

azonban nem kell vízbe mártani, nehogy a falba túlságos sok ned
vességet hozzunk; elhelyezése után a téglát csak a kéz nyomásával
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ágyazzuk be a habarcsba, nehogy a kalapácsütések alatt darabokra 
törjön. Ugyanebből az okból a mésztéglákat kalapácscsal megdol
gozni nem lehet; boltozatok rakásánál egész téglákat kell használni 
és a boltívet szétdarvadó hézagokkal helyreállítani. A falazásnál 
továbbá csak 3—5 mm vastag hézagokat hagyunk, minélfogva igen 
jó minőségű és szitált homokkal készült habarcsot kell használni. 
A habarcs közönséges mészhabarcs, mely teljesen azonos azzal, 
melyből a mésztéglát készítettük.

A mésztéglából rakott falak szintén csak alárendelt jelentőségű s főképpen 
gazdasági épületeknél használtatnak, de sokkal jobbak és tartósabbak s alig drá
gábbak, mint a vályogfalak. Tűzhelyek közelében azonban nem használhatók, mert 
izzó hőmérsékben megolvadnak. Fagy állítólag csak a kiszögellő és erősen átned
vesedett falrészeknek, pl. párkányoknak árt, melyeket könnyen szétrepeszt, függő
leges falaknak ellenben nem. A talaj nedvességétől és a lecsepegő víztől azonban 
ezeket is égetett téglából vagy kőből rakott és eléggé magas lábfalazattal kell 
megvédeni.

Mésztéglából rakott falakat nem szükséges bevakolni, mi helyre- 
állításuk költségeit szintén jelentékenyen csökkenti; az épületen belül 
sima falfelületeket egyszerűen úgy állítunk helyre, hogy a hézago
kat mészhabarcscsal bedörzsöljük és a falat bemeszeljük.

c) F öldből és sárbó l v e r t f a la k  (pizé-falak).
Ezeknek helyreállítására bármilyen kövér, agyagos földet lehet 

felhasználni, ha azt megfelelően előkészítjük és vékony rétegekben 
a fal vastagságának megfelelő deszkafalak közé verjük. A fai helyre- 
állítása után a deszkafalakat eltávolítjuk és a falakat bevakoljuk.

Ilyen falakat szintén csak alárendelt jelentőségű épületek helyreállítására 
és leginkább déli vidéken építenek; a mi éghajlatunk alatt nagyon nehéz azokat 
legnagyobb ellenségüktől, a nedvességtől megvédeni.

A vert falak helyreállítására minden olyan föld alkalmas, mely 
agyagos, de sem nagyon kövér, sem nagyon sovány és szerves anya
goktól mentes; a nagyon sovány föld nem köt, a nagyon kövér 
pedig nehezen verhető, repedezik és ülepszik. Legjobb az olyan agyag, 
mely téglagyártásra is alkalmas és kellő mennyiségű homokot tar
talmaz, valamint az olyan föld is, mely ásása közben függőleges 
falakkal is megáll vagy kézzel összenyomva, így kapott alakját meg
tartja. Diónagyságú kavics, különösen, ha mészkőből áll, hozzákever
hető, televénvföldet azonban nem szabad tartalmaznia.

Beverés előtt a kiásott földet az ásóval jól összekeverjük s a 
nagyobb köveket és gyökereket kiválogatjuk belőle. A földet rend
szerint nem kell megnedvesíteni, de igyekezni kell azt természetes 
nedvességével verni. Ez oknál fogva a földet könnyű födél alatt kell 
tartani és egyszerre csak annyit kiásni vagy legalább csak annyit
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előkészíteni, a mennyi egy nap alatt feldolgozható; a kellőnél ned
vesebb földet a levegőn lehet megfelelően kiszárítani vagy száraz 
földdel keverni, a túlszárazat ellenben vagy öntöző kannával kissé 
megnedvesíteni vagy nedves földdel keverni. A föld nedvessége meg
felelő, ha azt kezünkben jól összenyomhatjuk, a nélkül, hogy tenye
rünk nedves maradna. A soványabb föld általában véve nedvesebb 
lehet, mint a kövér.

Az anyag előkészítésének egy másik módja, mely azonban csak agyagnál 
van helyén, az, hogy a kiásott agyagot megegyengetett vagy kipallózott téren 
felhalmozva, 10—12 órával a feldolgozás előtt megnedvesítik és 8—10 cm vastag 
rétegekben ismételt taposással gyúrják, mi mellett szecskát vagy pozdorját kever
nek közéje és végre 8—12 órán át a levegőn száradni hagyják. Ez az ú. n. 
nedves feldolgozás.

Bondelet közepes minőségű száraz földet meszes vízzel megnedvesítve, 
állítólag szilárdabb és tartósabb falakat állított helyre, mint a legjobb földből.

Végre a nálunk nem ritkán található eljárás is figyelmet érde
mel, hogy. a köznép a közutaknak jól átgyúrt és trágyával jól össze
kevert sarát használja a vert falak helyreállítására, mely kétségkívül 
a lehető legjobb anyag, a mennyiben az útporladék kötőereje is 
teljesen érvényesülhet.

A falverést a lábfalazat helyreállítása kell, hogy megelőzze, 
mely legalább 06 m magas legyen és a nedvességnek jól ellenálló 
anyagból készüljön; terméskőből épült lábfalat czélszerű 2—3 sorból 
álló téglaréteggel lezárni.

A falveréshez mintaszekrények szükségesek, melyeket a kész 
alapfalazatra lefektetve, az előkészített földet beléjök verhetjük. 
Ezek a szekrények 3—6 m hosszúsággal és a falvastagságnak meg
felelő szélességgel készülnek. Egyik fajtájok csak 30—3δ cm magas 
és a megvetemedés ellen hátulról hevederekkel felszerelt s belülről 
simára gyalult, δ—6 cm vas
tag deszkákból készül, me
lyeket a hevedereken keresz
tül tolt ékkel állandósított s 
vasból vagy fából készített 
csapszegek tartanak össze 
(167.ábra). Ilyen szekrények
kel a falverés csak 20—2ó 167. abra.cm magas rétegekben tör
ténhetik, mert a szekrény alját a már elkészült alsó részre kell 
illeszteni, miáltal a deszka szélességéből 10—12 cm elvész. Ez oknál 
fogva a vele való munka, habár egyszerű és könnyű, sok időt igényel, 
mert a szekrényeket igen gyakran kell áthelyezni.
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A mintaszekrények más 
fajtája 60—80 cm magas és 
heveder-léczekkel összekötött 
deszkatáblákból készül, melye
ket hevederekkel és ékekkel 
összetartott keretekbe vagy 
jármokba helyezünk (168.ábra), 
mi a munkát jelentékenyen 
meggyorsítja.

A falverés munkája bárn 
rény használatánál ugyanaz és abban áll, hogy 
az előkészített földet, agyagot, sarat mintegy 
10 cm vastag rétegekben a mintaszekrénybe 169. ábra. 170. ábra. 
behányják és fatuskóval (169. és 170.) ábra) sulykolják, míg körülbelül 
5 cm-nyire leapad. A sulykolás befejezhető, ha a réteg felületén 
benyomódás többé nem mutatkozik. Ha a szekrény egészen megtelt,

171. ábra.

akkor, mint a 171. ábra mutatja, előbbre húzzuk, úgy, hogy az 
elhagyott réteg végét is, melynek rézsűje a jobb kötés végett 45 -60 
foknyi, közbefogja, és a falverést folytatjuk. Ha így a réteget az

összes falak hosszában elkészítettük, a 
következő réteg verésénél ismételjük 
a munkát, úgy azonban, hogy az egyes 
szekrénytoldások megfelelően váltakoz
zanak és az egyes tüskök rézsűje réte- 
genkint ellenkező hajlású legyen (172. 
ábra). Minden, következő réteg ráverése 

előtt továbbá az előbbit óvatosan kell megnedvesíteni, hogy egy
máshoz való tapadásukat előmozdítsuk.

A falsarkokat vagy megfelelő sarokalakú szekrényekkel vagy 
pedig egyszerűen úgy verik, hogy a fönnebbi mintaszekrényt egy 
fejdeszkával elzárják és felváltva előbb az egyik s azután a másik 
falat készítik el, mi mellett csak a kellő váltakozásra kell ügyelni. 
Sokszor a falsarkot égetett téglából készítik; ez azonban fölösleges,



157

mert a verés állal helyreállított falsarok, ha legömbölyítik, elég 
szilárdan megáll.

Ott, hol a külső falakat belső választó falak keresztezik, illetve 
találják, a külső fallal egyidejűleg a választó fal csatlakozó részét 
is kell helyreállítani.

A faJnyílások helyén az ajtó- és ablaknyílásnak megfelelő fa
kereteket vagy tokokat helyezünk el, melyek körül és fölött a falat 
a rendes módon verjük. E helyett lehet a falnyílásokat téglából vagy 
pedig a falakat nyílások nélkül helyreállítani s azokat utólagosan 
kimetszeni vagy kifűrészelni, a mit a jól vert. anyag megenged, a 
nélkül, hogy beomlana.

Ha a kész fal a fölső rétegek készítése közben helyenkint kidudorodnék 
vagy kihajolna, a kiálló anyag egy bárddal lemetszhető'.

Ha a falveréshez szecskával kevert nedves anyagot használunk, akkor a 
szekrényekbe hányt anyagot lábbal lehet jól letaposni.

A szekrények kötőrúdjai helyén lyukak maradnak a falban; 
ezeket csak az összes falak elkészítése után szokták betapasztani, 
mert a falak kiszáradását nagyon elősegítik.

A sárból vert falak rossz oldala az, hogy a nedvességnek ellen- 
állam nem képesek s hogy megrongált helyeik jól ki nem javíthatók, 
mert a rátapasztott anyag lehull róluk. Ezért a már említett láb
falazaton kívül, melyre szükség esetén izoláló réteget teszünk, széles 
ereszű födeleket kell alkalmazni és a falakat bevakolni. A vakolat 
azonban még roszszabbul tapad hozzájok, mint a vályogfalakhoz, 
mert itt a hézagok is hiányoznak. A tapadás előmozdítására külön
féle eljárás létezik.

így minden vert falréteg közé a fal két oldalán keskeny habarcsszalagokat 
vernek vagy vékony habarcsréteget öntenek, melyekhez a külső vakolat erősen 
tapad. E helyett minden réteg szélére 8—12 cm hosszú födélcserép-darabokat 
szokás tenni, melyek között a mintaszekrény levétele után a vert földet 12—16 
mm mélyen kivágják, hogy helyét 
a mészvakolat foglalja el, melyet a 
cserepek jól tartanak. A bevakolás 
azonban csak egy év múlva eszköz- 
lendő, midőn a fal már megülepe
dett és kiszáradt. Mindezeknél sok
kal biztosabb, habár költségesebb 
szer az, ha a falat téglával bebur
koljuk, vagyis a sarat J/a-tégla vas
tag téglafalak közé verjük, mi által 
a szekrények fölöslegesekké válnak; 
a burokfalat azonban gótkötés mód
jára kell rakni (173. ábra.)

A rendesen használt eljárás mindezeknek mellőzésével az,1 hogy 
a burkolandó falfelületeket tompa seprővel vagy vasgeréblyével
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érdessé teszik vagy lyukakat vernek bele s erre csapják az alap
vakolatot, mely egy rész mészből. három rész agyagból és két rész 
homokból készül; erre az alaprétegre jön azután a közönséges mész
habarcsból csapott vakolat. A vakolat tartósságának föfeltétele az, 
hogy a falak már a bevakolás előtt kívül-belül szárazak legyenek.

A vert falak jó oldala az, hogy olcsók s hogy közönséges mun
kásokkal is helyreállíthatók, azonkívül jó melegtartók és eléggé 
tartósak.

d) M észből és hom okból v e r t fa la k .

Ott, hol kőben és téglában hiány, homok ellenben bőven van, 
az előbbieknél sokkal jobb és csaknem a téglafallal felérő falakat 
lehet mészből és homokból verni, melyek a vályogfalaknál is olcsób
bak, azonkívül pedig tartósak, szilárdak és szárazak. Ilyen falak 
alkalmasak nemcsak közönséges, de jobb, sőt emeletes lakóházak 
építésére, valamint kerítésfalaknak is, mert a fakerítéseknél alig 
drágábbak s azonkívül tűzállók és tartósak. A falak a levegőnek jól 
állanak ellen, idővel szilárdabbakká lesznek, mint a milyenek új 
korukban voltak, teherbíró képességük a rendes építő-szerkezetek 
hordására már új korukban is elégséges s végre az egerek nem 
ronthatják meg, mint a sárból vert falakat.

Az ilyen falak helyreállítására használt anyag nem egyéb, mint 
igen sovány és sűrű mészhabarcs, melyet úgy, mint a sárfalaknál 
mintaszekrényekbe verünk. Kötőanyag gyanánt száraz helyen a 
közönséges zsíros gödörmeszet, nedves helyen a hidraulikus meszet 
használjuk, mely utóbbit a felhasználás előtt szárazon vagy levegőn 
megoltunk. Egy rész mészre 8—12, ritkán 15 rész homokot veszünk, 
megjegyezvén, hogy minél kövérebb a mész, annál több homokot bír el.

Általánosságban - csak annyi meszet kell a homokhoz adni; 
hogy a homokszemek közeit teljesen kitöltse, mert ha ennél több 
vagy kevesebb mész van benne, akkor a keverék a verés alatt nem 
verődik össze, hanem csak ide-oda mozog.

Ezt a mészmennyiséget igen egyszerűen határozhatjuk meg, ha valamely 
ismert térfogatú edényt színig megtöltünk homokkal és azután annyi vizet mérünk 
hozzá, míg a szemek közeit a felszínig kitöltötte; ez a vízmennyiség, melyet 
literrel mértünk be, adja azt a mészmennyiséget, melyet a homokhoz kell keverni.

A homok lehet öreg- vagy fmomszemű, csak tiszta, földtől 
és agyagtól mentes legyen, sőt diónagyságú kövek vagy téglatör
melék is keverhetők hozzá. Öregszemű homok azonban a szemek 
között maradt nagyobb üregek miatt sok meszet fogyaszt, minél
fogva ilyen esetben a szemek közeit finomabb homokkal kevert 
mészszel kell kitölteni.
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Mensel szerint 100 rész öregszemű homokra 20—25 rész közepes szem- 
nagyságú és 5 rész finomszemű homokot lehet venni és az egészhez 5—10 rész 
meszel hozzáadni. Az így összekevert 135 térfogatrész azonban csak 100 térfogat
résznyi anyagot ad, mert a finomabb homok és mész csak az öregszeműnek 
közeit tölti ki, a nélkül, hogy térfogatát megszaporítaná.

A keverés az oltó szekrényben történhetik és kiváló gondot s 
jó felügyeletet kíván, mert a jó keveréstől függ első sorban a munka 
sikere. A keveréshez 4—6 szemben álló erős munkás kell, kik az 
anyagot a keverő szerszámmal majd a szekrény falaihoz tolják, 
majd ismét a szekrény közepére húzzák és az esetleg meglevő mész- 
darabokat szélnyomják.

Négy erős és szorgalmas munkás Engel szerint két keverő szekrényben, 
melynek hosszúsága és szélessége 3'8 m, annyit képes keverni, a mennyit 16—18 
munkás egy nap alatt feldolgozhat. Ennél többet nem is szabad előkészíteni és 
este a napi munka végén legföljebb annyit szabad befödve visszahagyni, a meny
nyit a munkások másnap reggel, mielőtt az új keverék elkészül, feldolgozhatnak.

A keverés vagy úgy történik, hogy a meghatározott mennyi
ségű homokot lassan-lassan mésztejbe keverjük, vagy pedig — 
a mi jobb — úgy, hogy a gödörmeszet vízhozzáadás nélkül először 
3 rész homokkal közönséges habarcscsá keverjük s azután a hátra
levő homok hozzákeverésével teszszük a falverésre alkalmassá. 
Vízbenkötő mész használatánál a levegőn porrá oltott meszet hin
tünk a megfelelő mennyiségű vízbe, míg folytonos keverés mellett 
egyenletes híg pépet kapunk, melyhez azután a homokot hozzá
keverjük.

A keverésnél a munka megkönnyítésére vizet hozzáönteni nem 
szabad, de a keverést addig kell folytatni, míg a látszólagos vízhiány 
eltűnt és a keverék frissen ásott televény- vagy homokos földhöz 
hasonlít.

A keverő szerszámot, melyet ennél a munkánál általánosan 
használnak, a 174. ábra 
mutatja; egyik oldala 
gereblyeszerű, melylyel 
a munkás a keveréket 
magához húzza, másik < 
oldala pedig hátra
hajlított, 6—8 cm széles 
késalakkal bír, melylyel az anyagot a szekrény falától a közepe felé 
tolja. A gereblyefogak 7—8 cm. hosszúk.
.... A falverés szintén a már kész láb falazaton kezdődik, egészen 

száraz talajon azonban az alapzat is hasonló keverékből verhető, 
melyhez kisebb terméskövet vagy téglatörmeléket keverünk. Engel 
az alapzatok részére egy rész fehér mészhez 1 rész portland-czément
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és 6—8 rész homok hozzákeverését ajánlja. Falazott faltőnél ennek 
tetejére egy sor téglát fektetünk a földszinti fal vastagságának meg
felelően, melyre a mintaszekrényt függélyző ónnal és szintezővel 
felállítjuk.

A minta szekrények hasonlók azokhoz, melyeket a sárfalak 
verésénél leírtunk, de csak 2'5—3 cm vastag és belül simára gyalult 
deszkákból készülnek, melyekből kettőt-kettőt élére és egymás fülé 
állítva, fecskefarkkal
beeresztett hevederek
kel táblákká foglalunk
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175. ábra.

össze, úgy, hogy egy 
tábla 60—65 cm-nvi 
magassága] bír. A he
vederek 70—80 cm 
közökben vannak el
helyezve s fölül és alul 
egv-egy keresztrúddal 
és ékekkel (175. ábra) 
vagy 15—20 mm vas

tag vasrúddal és szárnyas csavarokkal összekötve (176. ábra).
A szekrények megtoldására és összekötésére mindkét végük 

vaskajmókkal és fülekkel van felszerelve, míg a falsarkok legegy
szerűbben úgy állíthatók helyre, mint a sárfalaknál leírtuk, azaz 
közönséges szekrényekkel, melyeknek egyik végét 
deszkafallal elzárva, a sarkot váltakozó kötés
sel verjük (172. ábra). E helyett szokás azon
ban sarokalakú . szekrényeket is használni, 
melyek úgy keletkeznek,

-4 U
hogy két közönséges szek
rényt derékszög alatt he
lyezünk egy máshoz és a 
sarkot egy fasarokkal el
zárjuk, melyet a szekrény- 177. ábra.
végekhez szintén kajmóval erősítünk (177. ábra).

4—f —
178. ábra.
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A falak keresztezésein a szekrényeket a 178. ábrán* látható 
módon illesztjük egymáshoz, mi mellett a külső falban támadt 
hézagot a belső választó fal vastagságának megfelelő szélességű egy 
vagy kél deszkával töltjük ki. A külső sarkokat ellenállásuk foko
zására letompítjuk, mit a szekrény sarkába helyezett háromélű lécz- 
czel érünk el (177. ábra).

Maga a falverés munkája ugyanaz, mint a sárfalak verésénél, 
de könnyebb, mert oly erős verés nem szükséges. Az előkészített 
anyagot 8 10 cm magas rétegekben terítjük a szekrénybe és előbb
élesebb, azután pedig tompafokú fatuskóval (169 -170. ábra) mind
addig verjük, míg benyomódások többé nem keletkeznek és a vert 
anyag mintegy csengő hangot ad. Ekkor jön rá a második, azután 
a harmadik stb. ugyanolyan vastag réteg, míg a szekrény megtelik. 
A munkánál rendszerint két összekapcsolt szekrénynyel dolgozunk 
(171. ábra) s ha az első szekrény egészen és a másik nagyjában 
megtelt, akkor az elsőt az ékek megoldása után óvatosan leveszszük 
és a másiknak hegyébe leszszük s úgy folytatjuk a munkát a falak 
egész hosszúságában. Az egyes szekrényekből kikerülő vert tuskók 
itt is váltakozó fekvésű és hajlású lejtőkkel csatlakoznak egymáshoz 
(172. ábra). A szekrények kötőrúdjainak helyén maradt lyukakat itt 
is csak az egész épület elkészítése után rakjuk be mészhabarcsba 
helyezett téglával, hogy a falak kiszáradását elősegítsük.

A frissen vert falréteg még csekély szilárdsággal és összefüg
géssel bír s ebben az állapotban lökések és rázkódások iránt nagyon 
érzékeny; ez oknál fogva a következő réteget legalább 24 órával 
később vagyis a következő napon kell reá verni, a midőn az alatta 
levő már nagyobb ellenálló és teherbíró képességgel bír. Az alsó 
rétegei, mielőtt az újat reá terítjük, vasgereblyével érdesre karczol- 
juk vagyis megszilárdult kérgét feltörjük és gyengén megnedvesítjük. 
Esős időben a munka beszüntetendő, a kész falak pedig deszkával, 
úgy befödendők, hogy levegő férjen hozzájok. A kész oldalfalaknak 
azonban nem árt az eső.

A falnyílásokat az ajtó- és ablaktokok elhelyezése után a rendes 
módon készítjük el vagy, a mennyiben ezek a fal ülepedéseit nem 
követhetik, ideiglenes fakereteket használunk vagy — a mi a leg
jobb az ajtó- vagy ablaknyílást téglával szárazon kifalazzuk és 
a körülötte levő fal ki verése után a téglafalazatot eltávolítjuk. A 
falnyílások boltívei részére a szükséges alakzó ívet úgy nyerjük, hogy 
a, lépcsőzetesen rakott téglák falait homokkal kitöltjük s erre deszka

* L. V. Tiedemann: Das landwirtschaftliche Bauwesen, Halle 1891. 49. lap.
Sobó: Erdészeti Építéstan. 11
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burkolatot rakunk. A falnyílásokat azonban utólagosan is lohet ki
vágni, illetve kifűrészelni.

Orosz kéményeket fahengerek körül úgy állítunk helyre, mint 
a téglával való falazásnál.

Mészből és homokból vert falakat bevakolni 'nem szükséges, 
mert a sima falak közvetetten ül is bemeszelhetek vagy befesthetek, 
csak a rétegek illesztésein netalán mutatkozó fánczokat kell letisz
títani, illetve, úgy mint a mészvakolatnál, egy deszkácskáva! simára 
dörzsölni. A bemeszelést azonban csak a falak teljes kiszáradása 
után kell eszközölni.

A falak megkeményedése szénsavas mésznek lassú képződése által követ
kezik be, úgy, mint a közönséges mészhabarcsnál, minélfogva a mészből és 
homokból vert falak, habár 1 év alatt is eléggé szilárdak, annál szilárdabbak, 
minél régiebbek. Ezért a falak tartóssága is legalább olyan, mint a téglafalé. A 
sárból vert falakkal szemben ez a fal határozottan elsőségei érdemel és olt, hol 
a homok az építő-hely közelében van, csak kevéssel drágább; az építő-költség 
természetesen annál kisebb, minél vastagabbak a falak s minél kevesebb nyílás 
van bennök.

c) Hét ónból ön tö tt és v e r t fa lo k .
Betonból bármilyen falat lehet úgy szárazon, mint víz alatt 

helyreállítani. A betonból vert fal jó oldala a gyors száradás, 
mely egyúttal a gyors építési is lehetségessé leszi. Falazatok 
(intésére lassankötő portland-czément a legalkalmasabb, míg román- 
czément e czélra kevésbbé felel meg s ha a porlland-czémentben 
takarékoskodni akarunk, inkább oltott messet keverhetünk hozzá, 
mely a sovány béton szilárdságát inkább fokozni, mint csökkenteni 
alkalmas.

Kövér béton falak öntésére nem szükséges, de nem is ezél- 
szerű, minélfogva 1 rész ezément re rendszerint 1-5 rész homokot és 
Tő rész kavicsot vagy 3 rész homokot és 0 rész kavicsol, finomra 
őrlött és jó czémentnél ennél is többet szokás venni.

így 1 rész ezémentre 2 rész homok és 8 rész kavicsot is használtak, mely
hez öntés közben 1 m 8 falra még 0‘6 m 8 kavicsot adtak, úgy. hogy J rész ezé
mentre 17’5 rész homok és kavics jutott; egy bétonépítésnél 1 rész ezémentre 
az alapzatban 7 rész homokot, 10 rész öreg- és 12 rész íinomszemű kavicsot 
vagyis 30 rész idegen anyagot, a külső falazatban ellenben csak 15 részt kevertek.

Dyckerhoff, ki a ezémentek keverésének kérdésével sokat és behatóan 
foglalkozott, alapzat,falak, valamint víztartók feneke és ellenfalai részére 1 rész 
portland-czémentre 6—8 rész kavicsos homokot és 6 -8 rész durva kavicsot vagy 
8—10 rész kemény tört kavicsot, külső falak, pillérek. bolthajUísok stb. részére 
pedig 5—6 rész kavicsos homokot és 5—6 rész durva kavicsol vagy 7 -8 rész 
kemény tört kavicsot használ.*

* Dr. I. Dünn: Handbuch der Architektur III. rész. 2. kület, 1.fűzel 131. lap.
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Ilyen sovány s ennélfogva likacsos és kevésbbé szilárd beton használatánál 
azonban a falvastagságot ehhez képest kell kiszabni.

Λ falak helyreállítása Ideiglenes deszkafalak közé való öntés 
és verés állal történik, melyeknek szerkezete ugyanolyan vagy azok
hoz hasonló, a melyeket már fönnebb a vert falaknál leírtunk. 
A szekrények 50 60 cm magas oldaltáblái gerendákból készült
vezető állványokon húzhatók mindig följebb és följebb, míg a meg
határozóit falmagasságot vagy a vezető állványok tetejét elérték, 
ekkor azulán az utóbbiakat kell följebb helyezni. Az öntés és suly
kolás 10 30 cm vastag rétegekben történik, úgy, hogy a szekrény 
több ilyen réteget foglal magában.

Hz a munka a falak egesz hosszúságában egymás után halad 
tovább, úgy, hogy a következő 50 - 60 cm magas réteget csak az 
összes falaknak egyenlő magasságra való hozatala után veszszük 
munkába, hogy az előbbi rétegnek a megszilárdulásra elég ideje 
legyen. A következő réteg ráöntése után azonban az előbbinek felü
letéi vasgereblyével kell felkarczolni vagy felvágni és vízzel leön
teni, hogy a két réteg kötését lehetségessé tegyük. Az ily módon 
öntött fal egyetlen összefüggő és kőkemény falazatot alkot.

Alapzatfalak öntésénél, ha az alapárok falai dúczolás nélkül is 
megáiknak, mintaszekrények nem szükségesek, mert azokat az alap
árok falai helyettesítik. Ez oknál fogva czélszeríí a pinezék részére 
a földet csak az alapfálak megöntése után kiemelni.

Újabb időben betonból épült földszinti és emeletes házak mind jobban és 
jobban terjednek, különösen ott, hol az építés olcsósága s mindamellett tartós
sága és szilárdsága a czél, mert vékony falakkal építhetők; rossz oldaluk azonban 
az, hogy igen hidegek és kemény hidegben izzadnak.

Jobb és szebb lakóházakat kívülről és belülről külön e czélra készült sarok- 
és más alakú égetett téglákkal, illetőleg agyag- vagy betonlapokkal szokás bur
kolni és díszíteni, melyek bevakolatlanui maradnak és a falnak oly képet adnak, 
mintha nyers téglából vagy faragottkőből lenne építve.

Betonból öntött falak helyreállítására legalkalmasabb a közepes 
hőmérsékű tavasz és ősz; a nagy meleg és hideg akadályozza a 
a bélen kötését és meg keményedénél; hét nap múlva azonban már 
egyik sem árt neki.

II. FEJEZET.

Egyszerű faszerkezetek.
Egyszerű faszerkezetek alatt értjük a különféle gerendákat és 

oszlopokat, melyeknek összetételéből különféle építő-szerkezetek szár
maznak, valamint a különféle fakötéseket, melyek segítségével a 
szerkezetek alkotó részei összeilleszthet ők.

11*
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1. A fak ötések .
Fakötés alatt két vagy több fának oly összeköttetését értjük, 

mely khémiai kötőszerek (ragaszok) használata nélkül, tisztán a fának 
a kötés helyén való megdolgozása és esetleg mekhanikai kötőszerek 
(szegek, vaspántok, csavarok stb.) alkalmazása által jött létre és a 
reá bizonyos irányban ható erőknek elfenállani képes.

Minden fakötésnél arra kell törekedni,. hogy minél egyszerűbb 
és minél könnyebben elkészíthető legyen, a kötés helyén a nedves
ség behatolása lehetőleg megakadályoztassék, a különben is meg- 
gyengített fákból álló kötés tartóssága és szilárdsága biztosítva legyen 
s végre a kötés egyes, megrongált vagy elkorhadt alkotó részeit 
könnyen kiváltani lehessen. Ennek megfelelően a számtalan fakötés 
közűi csak azoknak ismertetésére fogunk szorítkozni, melyek leg
egyszerűbbek és általánosan használtatnak.

Mielőtt azonban erre átmennénk, szükségesnek látszik, hogy 
azokat a mekhanikai kötőszereket is megismerjük, melyek a faköté
sek szilárdítására valók.

Ilyen kötőszerek a szegek, csavarok, horgos szegek, foglaló 
vasak vagy vaskapcsok, csapszegek, vaspántok, kengyelvasak, függesztő 
vasak, vassaruk stb.

Szegekkel gerendákat, pallókat vagy deszkákat erősítünk vala
mely alzathoz. A hozzáerősítendő fa-vastagságához képest kell meg
választani a különböző szegeket, melyeknek hosszúsága más és más. 
A rendesen használt kovácsolt vasszegek: a szarufaszegek 160 - 400 
mm, a pallószegek 80—100 mm, a kettős léczszegek 80—90 mm, 
az egyszerű léczszegek 70—80 mm, a zsindely szegek 50—80 mm és 
a zárszegek 30—40 mm hosszúsággal, míg a drótszegek hosszúsága 
60—150 mm s vastagsága 0’5—5Ό mm között váltakozik. Deszka 
leszegezésére használt szegek hosszúságát rendszerint 3-szor akkorára 
szokás szabni, mint a milyen a deszkák vastagsága.

Szegek helyett igen gyakran használunk facsavarokat, melyek 
úgy készülnek, mint a drótszegek, hegyük azonban csavarmetszéssel,

179. ábra. nagyságban kaphatók, mint a szegek.
Végre fagerendáknak egymáshoz való erősítésére faszegeket 

vagy peczkeket is használunk, melyek rendszerint kemény fából 
készülnek, de csak gyengén vannak meghegyezve. Beverésök előtt a 
lyukat meg kell fúrni.

A horgokat vagy horgos szegeket (180. ábra) oly szerkezet
részek leszorítására használjuk, melyeket átfúrni nem szabad, ilyen

fejők pedig a csavarkulcs beszorítására horonynyal 
bír (179. ábra). A kereskedésben éppen oly sokféle



165

horgas szegek azok 
is, melyekkel a vas
pályasíneket erősít
jük a talpfákhoz.

A csapszegek

Wi
/ a  f p i

180. ábra.

181. ábra. J
egyes szerkezetrészek össze
kötésére valók és vagy 
hegyesek (181. ábra) azaz 
szegekhez hasonlók, göm
bölyű fejűek, végükön hegyezettek, kör- vagy négy- ^  
zetes keresztszelvénynyel, vagy ékes csapszegek (182. 4=@=A=> 
ábra) gömbölyű orsóval, négyszögletes vagy henger- 
alakú fejjel, az orsó végén hosszúkás lyukkal, melybe 182. ábra. 
egy ék (e) jön; az ék alatt, hogy a fába be ne nyomódjék, kör
alakú vánkoslemez (a) van, melyet különösen ott nem szabad 
mellőzni, hol a kötést gyakran kell megoldani és az egyes szerkezet
részeket nem szükséges erősen egymáshoz szorítani. j

A csavarok (183. ábra) egyik végükön 
hengerded, négy- vagy hatszögletű fejjel, 
másik végükön pedig csavarmetszéssel és 
forgatható csavaranyával bírnak. A csavarfej 
és csavaranya alá egy-egy vánkoslemezt 183. ábra.
teszünk, hogy fába való bevésődésöket megakadályozzuk.

A foglaló vasak vagy kapcsok mindkét végükön derékszög 
alatt meghajlított, vasrudak, melyeknek lehajlított végei laposra vagy 
hegyesre vannak megh^gyezve (184 és 185. ábra). Használjuk két, 
egymással keresztben vagy párhuzamosan haladó gerenda oly össze
kötésére. mely nincsen hosszú időre szánva, pl: jépftő-állványoknáL 

, A foglaló kapcsoknak egy másik. faja

[ f 1sít
1 □

181. ábra. 185. ábra. 186. ábra. 187. ábra.

az ú. n. kampó vagy iszkdba (186. és 187. 
ábra), mely az előbb leírt foglaló, vasnál rövi- 
debb szárral, de aránylag hosszabb és hegyezett, 
lehajlitott végekkel bír; használják vaspántok
nak vagy léczeknek falazatra való megerősí
tésére (lásd a 264. és 265. ábrát).

A lapátvégű vagy szárnyas szegek (188. és 
189. ábra) egymást keresztező gerendák össze-

1 o O

i

188. ábra.
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189. ábra.

kötésére valók: orsójuk rendszerint négyzetes és fölül 
vállal bír, melyre kalapácscsal ütve, a szeget be
verhetjük, a nélkül, hogy vékony meglapított fejét 
megsértenek. A fej vagy lapátalakú vagy szár- 
3 lyukkal bír. hogy a másik gerendához oda-

190. ábra.

nvas s mindig 2- 
szegezni lehessen.

A vaspántok oly szerkezetrészek összekötésére valók, melyeket 
a kötés helyén gyengíteni nem akarunk. Ozél- 
juk nem annyira az egyes gerendáknak egy

máshoz való szorítása, mint in
kább a hézagok tágulásának és 
a kötés meglazulásának meg
akadályozása. A vaspántok lehet

nek egyenesek (190.. 194. és 195. ábra), 
melyek hosszúságuk irányában meg
toldott gerendák összetartására valók, 
hajlítottak (191. ábra), melyek két 
vagy'több irányban szétágazó geren
dákat kötnek össze s kengyel vasaknak 
is neveztetnek," három vagy négy
ágúnk (192. ábra) ugyanolyan szétágazó 

191. ábra. gerendák összetartására és összetettek,
melyek ugyanolyan czélra valók ugyan, mint az előbbi kettő, de két 
egyenes pántból és egy hevederlemezből'

I
vannak összetéve és

192. ábra. 193. ábra.
csavarokkal összetartva; ezeket függesztő vasaknak is nevezzük 
(193. ábra).

A vassaruk rendszerint öntöttvasból készülnek és egymással 
bizonyos szög alatt találkozó oly gerendák összekötésére valók, 
melyeket a kötés helyén meggyengíteni nem akarunk.

A kötőrudak kötőgerendák és függő oszlopok helyett bármely 
ácsszerkezetben használhatók, a hol csak húzó efő működik s haj-
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ISI ás vagy nyomás nem fordul elő. A fából való szerkezei,részekkel 
csavarok, fülek, villák, ékek, kengyelek vagy vassaruk segítségével 
kapcsolhatók össze s csavarok vagy ékek segítségével meghúzhatók. 
Ilyen kötő- és vonórudakat különösen a vasszerkezetű födélszékek
ben és a hídszerkezetekben találunk.

Mindezeket a vasból való kapcsoló szereket, mert a fával s 
különösen a téglával érintkezve, gyorsan megrozsdásodnak, bemázo- 
lással vagy bevonással kell a nedvesség ellen megvédeni.

Ifzek után áttérhetünk magokra a fakötésekre, megjegyezvén, 
hogy azoknak csak rendesen használt alakjait fogjuk bemutatni· 
Hogy ezeknek nagy számát könnyebben áttekinthetővé tegyük, három 
osztályba sorozzuk őket, még pedig:

1. A gerendák megtoldása.
2. A gerendák keresztezése.
‘5. A gerendák szélesbítése.

a) A g eren d á k  m eg to ldása .
A gerendák úgy vízszintes, mint függőleges vagy ferde hely

zetükben megtoldhatók s mindegyik helyzetben az lehet a feladatuk, 
hogy húzásnak vagy összenyomásnak álljanak ellen, mire a kötés 
létesítésénél figyelemmel kell lennünk. A nyomás hathat ismét a 
gerendák hosszúsági tengelye irányában vagy arra keresztben.

A vízszintesen fekvő gerendák megtoldása történhetik illesz
téssel és rálapolással.

Ha a gerendák sem húzásra, sem hajlításra nem vétetnek 
igénybe, használjuk

a merőleges bütüülesztést (194. ábra),

194. ábra. 195. ábra.
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196. ábra.

a ferde IríUüillenztént (195. 
ábra).

vagy pedig
a teljen rálapolánt (196. 

ábra) és
a ferde rálapolánt (197. 

ábra).
Előbbi kettőnél a gerendákat, 

az illesztés helyén alá kell támasz
tani. Mindezeket, a kötéseket, 
ha a gerendákat némileg hú
zásra is akarjuk igénybe venni, 
foglaló vasakkal (194. ábra), 
vaspántokkal (195. ábra), fa- 

ν’ascsavarokkal urn

ákkor az 
a kettőn teljen horog-

szegekkel (196. és 197. ábra) vagy gyenge 
síthetjük.

fia a gerendák húzásnak is kell. hogy ellenálljanak, 
említett erősítő szerek nélkül is megfelel

198. ábra. 199. ábra.

TEL
h m

200. ábra.

I
5 nv.

I

róván (198. ábra) és a ket
tős ferde horogrován (199. 
ábra), mindkettő ékkel (200. 
és 201.) vagy ék nélkül 
(198. és 199. ábra), melye
ket szintén faszegekkel és 
csavarokkal erősíthetünk, ha 
pedig a inegtoldás a gerenda 
lebegő részében kell. hogy 
történjék, a kettőn ferde" 
oldallapolás (202. ábra), 
melyet 4 kötőcsavarral erő
sítünk. Ez utóbbi abban 
különbözik az előbbiektől,

202. ábra.

hogy, mint neve is mutatja, 
a két gerendavég nem egy
másra, de egymás mellé 
van kötve.
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33
203. ábra.

■irrte ...lir J '
204. ábra.
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205. ábra.
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Végre, ha a geren
dák erősebb húzásnak, 
nyomásnak vagy hajlítás- 
nak vannak alávetve, al
kalmazható a merőleges 
illesztés nyújtó iszkábá- 
val (203. ábra), melynél 
a kötés erősítésére csa
varok vagy szegek sem 
szükségesek, vagy e he
lyett a pántozás, mely 
lehet ismét kettős ferde 
horogrovás két oldal- 
pánttal (204. ábra) vagy 
merőleges illesztés foga
zott pánttal (205. ábra) 
vagy végre merőleges 
illesztés ékelt pánttal 
(206. ábra). Sokkal egy
szerűbb azonban, ha 
a nevezett komplikált 
kötések, illetőleg fapán
tok helyett beeresztett 
vaspántokat vagy ön
tött vaslapokat (207. 
ábra) használunk a kö
tés erősítésére.

A függőleges ge- j  
rendák vagy gyámok 
megtoldása különböző . 
a szerint, a mint göm
bölyű szálfákat vagy 
pedig gerendákat és 
pallókat toldunk meg. Mindkét esetben csak arra kell figyelemmel 
lenni, hogy a két rész egymásnak sima felülettel illeszkedjék ..és az 
illesztés merőleges legyen a nyomás irányára.

Gömbölyű gyámok megoldásánál általánosan merőleges illesz
tést használunk, melyet a kötés erősítésére vagy négy oldalon meg
pántolunk (208. ábra) vagy vaskajtcsokkal megvasalunk (209. ábra) 
vagy az összeillesztendő végeket egy közös saruba foglaljuk (210: 
ábra) vagy pedig vaspeczekkel és gyűrűvel szereljük fel (211. ábra)·
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208. ábra. 209. ábra. 210. ábra. 211. á b ra .

Ezeken kívül oly esetekben, midőn nem kell altól félni, hogy a gyám 
vagy czölöp a kötés helyén szétforgácsolódik, a czölöpök meghosz- 
szabbítására még az ú. n. kéresstcnapozás (212. ábra) is van hasz
nálatban, melynél mindkét törzsfavégből egymással szemben két 
negyedhengert kivágunk és a végeket egymásba tolva, 
vasgy űr ükkel összehúzzuk.

"5*

212. ábra. 213. ábra.

Gerendák és pallók megtoldására alkalmasabbak vagy az olyan 
kötések, melyeket a vízszintesen* fekvő gerendákra nézve a 207· 
ábrabeli kötésnél bemutattunk vagy az olló,s* csapok (213. és 214· 
ábra).
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b) A g eren d á k  keresztezése.

Az egymást, keresztező gerendák vagy egy síkban feküsznek 
vagy nem.

Az egy síkban fekvő gerendák összekötésére használjuk az 
átlapolási, a csapozást és az ágyazást.

a) Az dtlapolás akkor van használatban, midőn az össze
kötendő gerendák egyike vagy mindketteje a keresztező ponton túl 
is kinyúlik. Ennél a gerendákat megfelelő bevágásokkal szereljük 
fel és úgy illesztjük egymáshoz, hogy mindkét vagy legalább, egy 
külső oldaluk egy síkban legyen.

Az ide tartozó kötések:

alakú dtlapolás (218. és 219. ábra), ferdén metszett sarokátla- 
polás vagy tiroli kötés (220. ábra), rovdsos sarokátlapolás vagy 
franczia kötés (221. ábra) és a hónalj kötéseknél használatos fél- 
fecskefarkalakú rálapolás (222. ábra).

ß) A csapozást akkor használjuk, midőn az összekötendő geren
dák közül a keresztező ponton túl csak az egyik vagy egyik sem
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nyúlik ki. Itt is a gerendáknak külső oldalai esnek egy síkba (223. 
ábra), ha azonban az összekötendő gerendák különböző vastag
ságúak, akkor rendszerint a vékonyabb gerendát csapozzuk a vas
tagabba, úgy. hogy egy külső oldaluk egy síkban legyen (224. ábra).

Az ide tartozó kötések:

m . i

i F T :

226. ábra
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csapijuk ...két oldalfala ugyanolyan v-astag, · mint maga a csap. 
A kötést rendszerint faszeggel vagy csavarral erősítjük (225. ábra), 
j A sarokcsap (226. ábra) csak sarokoszlópoknál vagy a geren

dák végén fordul elő, hol egész csap alkalmazása mellett a' kötés 
szétmenne.

227. ábra. 228. ábra.
Az egyenes és a ferde vállascsap (227. és 228. ábra) oly 

vízszintes gerendák összekötésére való. melyek egymást gyámolítják.
A fecskefarkalakú csap (229. ábra), melynél a csapnak a 

kötésből való kiválását a k ék akadályozza; használjuk akkor, ha a 
kötés széthúzásnak kell. hogy ellenálljon.

A ferde csap (230. ábra) nem nagy oldalnyomást szenvedő 
dúczok bekötésére való.

A ferde sarokcsap (231. ábra) a gerendák végén vagy a sar
akon ugyanolyan dúczok bekötésére való, mint a ferde csap.

A támasztó csap (232. ábra) honaljfák bekötésénél haszná- 
• latos; a beillesztésnél először az a ferde csapot teszszük helyére s
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231. ábra. . 232. ábra.

kozó gerendák ösz- 
szekötésére való; le
het egyszerű villa- 
csap (234. ábra) 
mely rendszerint 

szarufáknál és fecs
kefar ka lakú villa- 233. ábra.
csap, mely vízszintes sarokgerendák
nál szokásos (235. ábra).

Az ékelt csap (236. ábra) ászok
fáknak czölöpökre való csapozásánál 
oly czélból szükséges, hogy az ászokfa 
kiemelkedését megakadályozza. Az 
ászokfába fecskefarkalakú csaplyukat

csak azután a cd ívalakban végződő b támasztó csapol. A cd ív 
középpontja k,

Az iker csap (233. 
ábra) vastag geren
dák összekötésére.

Az ollós vagy 
villacsap egymás
sal végeiken talál-

i

234-, ábra.

u

235. ábra. 236. ábra.
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237. ábra.

vésünk és a czölOpnek egyszerű csapját m és n ékek keverése 
által a kél rézsútos oldal felé feszítjük.

■() Az ágyazás egymással ferdén talál
kozó gerendák kötésének erősbítésére való.
A 230. ábrabeli ferdecsap ugyanis a gerenda 
vastagságának csak '/s-részével nyúlik a 
tartógerendába, minélfogva a 
dúcz irányában működő na
gyobb oldalnyomásnak nem 
képes ellenállani. Ilyen na
gyobb oldalnyomás esetén tehát 
a dúczol egész vastagságával 
beeresztjük vagy beágyazzuk 
a tartógerendába, úgy. hogy a 
a dúcznak a b válla (237. és 
238. ábra), mely a tartógeren
dának feszül, mindig a dúcz 
által bezárt külső tompa szöget 
felezze. Ma pedig a dúcz a 

•gerenda végén fekszik, akkor 
szükséges, hogy a dúcz ágya 
vagy fészke előtt ‘20 50 cm 
hosszú gerendafej (a c) marad
jon. 30“-nál meredekebb hajlású 
dúczok beágyazására használ
juk az egyszerű ágyazást (237. 
ábra) és az egyszerű tsapos 
ágyazást (238. ábra), 30°-nál 
kisebb hajlású dúczoknál ellen
ben a kettős ágyazást (239. 
ábra), és a kettős csapos ágya
zást (240. ábra).

A csap nélkül való egyszerű 
és kettős ágyazásnál a dúcz ki
mozdulásának megakadályozá
sára és a kötés erősítésére a 
beágyazáson kívül csavarokat 
(237. ábra) vagy kengyelvasakat 
(239. ábra) is használunk, me
lyek vagy a dúczra vagy a tartó- 
gerendára állanak merőlegesen.

238. ábra.

I
239. ábra.
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Ha a dúczokat nem tartó
fákba, de valamely falba, pl. 
egy hídfőbe ágyazzuk, akkor a 
beágyazás szintén egyszerű 
(241. ábra) vagy kettős (242. 
ábra) lehet, a szerint, a min), 
a dúcz egyszerű vagy vasta- 
gított gerendából áll. A be
ágyazol! gerendavég vízszintes 
és függőleges határolást kap s 
vízszintes síkja kell, hogy a 

210. ábra. falrétegre támaszkodjék.
A nem egy síkban fekvő * gerendák összekötése történhetik 

ráróvással, ráhorgolással 
toldással.

TffiTTTliíT

241. ábra. 242. ábra.
a) A ráróvásnál az összekötendő gerendákat, nem gyöngítjük

meg úgy, mint az átlapolásoknál, mert itt 
az egyik gerendában csak 3—4 cm mély 
bevágást csinálunk, melybe a másik geren
dának megelelően elkészített

y
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243. ábra. 244. ábra.
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248. ábra. az egyszerű rovás (243. ábra),
a kettős rovás (244. ábra), 
a kereszti-óvás {24b. ábra), 

melyeket a gerendák derekán, továbbá 
a fél és az egész fecskefarkalakú 
bilturóvás (246. ábra),

a sarokróvás (247. ábra), 
a félróvás (248. ábra), 
a teljes sarokróvás (249. ábra) és 
a fecskefarkalakú rovás (250. 

ábra),250. ábra.
Sobó*. Erdészeti Építéstan. 12



melyeket vagy a gerendák végén vagy a .sarkon alkalma
zunk.

ß) A ráhorgolást akkor alkalmazzuk, midőn egy ferdén menő 
gerenda egy vízszintes gerendát.élén talál. Ide tartoznak:

Az egyszerű horog vagy körömróvás (251., 252. és 253. ábra), 
melynél a ferdén menő gerendát derékszögűleg kimetszszük, hogy 
ennek segítségével ráfektessük a vízszintes gerenda élére. A bemet

szés mélysége függ a ferde irányú gerenda többé-kevésbbé ferde 
állásától, a kötés szilárdságára való tekintettel azonban mindig 
lehetőleg kicsinyre veendő. A kötés erősítésére a ferde irányú geren
dát szarufaszegekkel is kötjük a vízszinteshez.
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A csapon horog (254. és 255. ábra), melynél az egyszerű 
ráhorgoláson kívül a ferde irányú gerendát egy csappal a vízszin
tesbe ágyazzuk.

A beágyazott horog (256. ábra), melynél 
a vízszintes gerendát a kötés helyén leélezzük 
és az így támadt fészekbe ágyazzuk a ferdén 
menő gerendát.

γ) A rátoldást akkor használjuk, midőn 
egy ferdén menő gerenda egy 
másik gerenda oldalának tá
maszkodik. Ilyen eset fordul 
elő a födélszékek csonka szarui
nak a gerinczszarukkal való 
összekötésénél (257. ábra) 
a szaruk toldásánál (258 ábra).
A támaszkodó t gerendán ferde simuló lapot vágunk, melyet a g 
tartógerenda oldalához illesztve, egy szarufaszeggel odakötünk.

c) A  g eren dák  szélesbítése.
A gerendák szélesbítése alatt azt értjük, hogy gerendákat 

pallókat vagy deszkákat szélességük irányában egymás mellé teszünk 
és táblaszerű szerkezeteket, ú. n. eresztékes falakat készítünk belőlük. 
Ide tartoznak az illesztések vagy összeeresztések, a csapos ereszté- 
sek, a fánczolások és a szádalások.

a) Az illesztés vagy sima ereszték akkor jön létre, ha geren
dákat, pallókat vagy deszkákat egyszerűen egymáshoz /W \
eresztünk, a nélkül, hogy egymással összekötnők. Az Ai]1p 
összeeresztett fák szélei e mellett nyersen hagyhatók ygpH 
(közönséges deszkaborításoknál, kerítéseknél dmr
stb.) vagy gyalulhatok (fafalaknál, padozatoknál /é s / 
stb.) vagy végre üss 
zatoknál. asztaltáb
láknál stb). Az eresz
tékek vagy hézagok 
állhatnak merőlege
sen a fák felületére 
(259. ábra) vagy pe
dig 45—60"-nyi szög 
alatt ferdén (260. 
ábra). Minden egyes
deszkát o m ellett 2S0. ábra. 261. ábra.

12*
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két-két szeggel erősítünk minden egyes t tartófához, ilyen módon 
eresztjük össze a szádfalakat is (261. ábra).

Ha ilyen illesztéssel vízálló falakat akarunk készíteni, akkor a 
deszkákat a falnak víz felé eső oldalán leélezzük és a deszkák 
összeeresztése után keletkezeti tátongó hézagba ú. n. iszkábtíló

szívós tölgy- vagy nyírfából gyalult, vékony faléczet iszkábákkal szege
zünk (264·. ábra). Az így lezárt hézagot azután még kátránynyal vagy 
kátrányból, faggyúból és szurokból álló keverékkel bemázoljuk.

Vízálló gerendafalaknál, pl. gátfalaknál a tátongó hézagba előbb 
ú. n. mohaéket (e) azaz 1— 2  m hosszú ékalakú léczet helyezünk, 
melyet iszkábáló vésővel és bunkóval jól beverünk s erre verjük a 
mohát (m), melynek az a feladata, hogy folytonosan nedvességet 
tartson és a hézag tágulását megakadályozza. A hézagot azután l 
fedő léczczel zárjuk le, a melyet ismét b iszkábákkal leszegezünk 
(265 ábra). A mohaéket ferde bütüillesztéssel (t) toldjuk meg.

ß) A csapozás vagy csapos ereszték a símán egymáshoz eresz
tett gerendák és pallók összekötésére való és abból áll, hogy 1\5— 2  

méternyi közökben kemény fából készült csapokat eresztünk válta
kozva félig az egyik, félig a másik gerendába (266. ábra). A csapok 
10 -15 cm hosszúk és 2'5—5 cm vastagok s vagy kettős ékalakúak

262. ábra. 263. ábra. 261. ábra.

• I

A

t
]  S 22L -

265.ábra. 266. ábra.
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(267. ábra) vagy gömbö
lyűek (268. ábra). Ilyen kötés 
előfordul gerendafalaknál és 267· ábra. 268. ábra.
csapos gerendákból készült menyezeteknél.

γ) A fánczolás vagy félereszték csak gyengébb eresztékes 
falaknál fordúl elő és abban áll, hogy az egyik deszkának félvastag
ságra kihornyolt vagy fánczolt széle a másik deszkának hasonlóan 
kihornyolt szélére ráfekszik (269. ábra).

269. ábra.

δ) A szádalás vagy teljes ereszték abban különbözik az előb
biektől, hogy minden gerenda vagy deszka egyik éle hornyot, másik 
éle ennek megfelelő eresztvényt vagy ú. n. szádat kap.

A szádalás lehet ékalakú (270. ábra), mely azonban 10 cm-nyi 
gerendavastagságon túl nem használható, négyzetes (271. ábra),

270. ábra.

272. ábra.

273. ábra.

12  25 cm vastag gerendák összeeresztésére és fecskefarkalakú 
(272. ábra), ugyanilyen gerendák részére.

Λ szád és fáncz vastagsága rendszerint az ütköző lapok széles
ségének γ,-részével, a fáncz mélysége pedig a teljes szélességgel egyenlő.

Léczes szádalás (273. ábra) végre az, midőn az ütköző lapok 
ki vannak hornyolva és a fák a fánczokba eresztett léczekkel össze
kötve, pl. a parkett-padozatoknál.
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2. A fagerendák.
A gerendák a fából való építő-szerkezetek legfontosabb alkotó

részei. Legtöbbnyire mindkét végükön vannak alátámasztva, sokszor 
azonban szabadon lebegő, közbenső részükön is gyárnolítva és leg
többnyire vízszintesen, sokszor azonban ferdén is feküsznek. Több 
gerenda egymás mellett elhelyezve, pl. meny özeteknél, hidaknál, ú. n. 
gerendasort alkot.

A rendelkezésre levő szálfákból kifaragható egyszerű gerendák 
azonban csak csekély közök áthidalására használhatók, mert nagyobb 
teher hatásának ellenállani nem képesek. A gerendák teherbírása 
fordított viszonyban van az ő hosszúságukkal és hosszú gerendák 
ennélfogva nagy terhek hordására nem alkalmasak. Teherbírósabbá 
tehetjük ugyan a közönséges szelvényű és hosszú gerendákat is az 
által, hogy szabadon lebegő részükben oszlopokkal vagy pillérekkel 
gyámolítjuk, oly esetekben azonban, midőn széles közöket úgy kell 
áthidalnunk, hogy a gerendákat alulról közvetetlenül nem gyámo- 
líthatjuk, mesterségesen erősített gerendákat kell alkalmaznunk, 
melyek a terhet gyámolítás nélkül is elbírják.

Ilyen erősített gerendákat adnak a fogazott, az ékelt, a felfegyver
zett, a lencsealakú és a hajlított gerendák, valamint a függesztő és 
feszítő művek és a Howe-féle rácsos gerendák. Mindezeknél a nagyobb 
teherbírást vagy az által érjük el, hogy a gerendák szelvény magas
ságát a szélességhez képest nagvobbítjuk, illetőleg több kisebb szel
vényű gerendából nagyobb szelvényű gerendát szerkesztünk vagy 
pedig azáltal, hogy az egyszerű gerendákat megfelelő szerkezet 
segítségével közbenső részükben meggyámolítjuk, a nélkül, hogy 
azokat közvetetlenül kellene alátámasztani.

a) F ogazo tt geren dák .
A tapasztalat azt mutatja, hogy a gerendák teherbírása szelvénymagassá

gukkal négyzetes arányban növekszik. Ha két egyenlő keresztszelvényű gerendát 
csak egyszerűen teszünk egymásra, úgy, hogy felületükkel csúszhatnak egymáson, 
akkor az ilyen kettős gerenda teherbírása csak körülbelül kétszer akkora lesz, 
mint az egyszerű gerendáé, mert egyik sem fokozza a másiknak teherbírását.

Ha ellenben az egymásra fektetett gerendákat szorosan összekötjük és meg
akadályozzuk azt, hogy egymástól függetlenül áthajoljanak és felületükkel egy
máson csúszszanak, szóval, ha a két gerenda egy gerenda gyanánt működik, 
akkor teherbírása körülbelül négyszer akkora, mint az egyszerű gerendáé. Ez a 
szoros összeillesztés történhetik fogazással vagy ékeléssel.

A fogasásnál két vagy több egymásra fektetett gerenda fűrész
fogszerűén nyúlik egymásba és csavarokkal köttetik egybe. Rend
szerint csak két gerendát teszünk egymásra, úgy, hogy az alsó
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gerenda csak egy, a felső ellenben két darabból áll, melyek az alsó 
gerenda derekán merőleges bütüillesztéssel illeszkednek egymáshoz. 
Rövidebb gerendáknál úgy az alsó, mint a felső gerenda egy-egy 
darabból állhat, hosszabb gerendáknál ellenben az alsó gerenda is 
3 részből készülhet, melyeket úgy illesztünk össze, hogy az illeszté
sek váltakozzanak.

A fogazott gerenda magasságát szabadon fekvő hosszúságának 
körülbelül '/,« 7 ,5-részévei veszszük egyenlőnek.

Hogy a gerenda megterhelése közben a fogak egész hosszú
ságukban egymáshoz szoríthassanak, az alsó gerendát rendszerint 
meghajlítjuk vagy feszítjük, úgy, hogy közepe hosszúságának yeo-részé
vel legyen magasabban, mint a két vége. Ezt elérhetjük, ha vagy 
görbén nőtt fatörzseket használunk vagy a gerendát megfelelően 
görbére megfaragjuk vagy a mi legjobb — az egyenes gerendát 
meghajlítjuk. E czélból a gerenda derekát megfelelő magasságú 
tuskóra fektetjük, két végét pedig megterheljük, mindaddig, míg a 
földet érintik s ebben a helyzetben hagyjuk a gerendát, míg a rá
kén vszerített haj lást megtartja.

A hajlítást megelőzőleg az alsó gerendát úgy faragjuk meg, 
hogy magassága a derékban 06, a végeken pedig 05-része legyen 
a fogazott gerenda egész magasságának s felső lapját legyaluljuk

274. ábra.

(274. ábra). A felső gerendát, illetőleg, ha két részből áll, mindkét 
felét úgy faragtatjuk meg, hogy magassága a derékban, illetőleg a 
merőleges illesztés helyén 0'5, a végeken pedig 06-része legyen az 
egész gerendamagasságnak és alsó lapját gyaluljuk meg. Most a felső 
gerendát vagy gerendákat a már meghajlított alsó gerendára fektetve, 
csavarokkal ideiglenesen hozzáerősítjük, hogy a fogakat kiszabhassuk. 
E czélból az érintkező vonaltól jobbra és balra a magasságnak 
0 Ί -részét felrakva, ezen keresztül az érintkező vonalhoz párhuza
mosakat húzunk; a külső vonalak közti távolság adja a kétszeres 
fogmagasságot. A fogak hosszúságát, mely az egész gerendamagasság 
1 2 -szerese, most a gerenda közepétől kiindulva jobbra és balra 
annyiszor rakjuk fel, a hányszor azt a gerenda hosszúsága meg
követeli. Végre az osztáspontokon keresztül az illesztés vonalára 
merőlegeseket húzva, azoknak a két párhuzamos vonalba eső végső 
pontjait ellenkező irányban összekötjük az illesztési vonalba eső
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osztáspontokkal (274. ábra jobb oldala) s ennek megtörténte után a 
gerendákat szétszedve, az érintkező felületeken a felrajzolt vonalak 
szerint kidolgozzuk a fogakat, úgy, mint a 275. ábra mutatja. A 
fogazás megejtése után a gerendákat egymásra téve és csavaros

276. ábra.

csapszegekkel összekötve, a kész fogazott gerendát (276. ábra jobb 
oldala) felhasználhatjuk.

Hogy a fogak bütüi egymásba ne nyomódjanak, ólomlemezeket 
vagy olajban főzött vékony tölgyfadeszkákat teszünk közéjük vagy 
pedig aszfalttal kenjük be a bűtüket. Hasonlóképpen a felső geren
dáknak egymást érintő fejei közé is kell ólomlemezt vagy tölgyfa- 
deszkácskát, tenni, hogy a megterhelés folytán bekövetkező húzó
dásukat megakadályozzuk.

Mivel azonban a fogak pontos kidolgozása igen nehéz és sok 
munkával jár, ennek megkönnyítésére, valamint a fogbütük húzó
dásának megakadályozására két-két fogbütii között rendszerinl hézagot 
szokás hagyni, melybe azután kemény fából készült éket verünk, 
mindaddig, míg a gerenda lmjlása nem szenved. Az így készüli 
gerendát ékelt fogazott gerendának nevezzük (274., 275. és 276. 
ábra baloldala).

A fogazott .gerenda teherbírása mintegy :l/4-része egy hasonló méretű, de 
egy darabból kifaragott gerenda teherbírásának azaz a fogazott gerendának min
dig 1 Ί—1'3-szer akkora magasságot kell adnunk, mint az ugyanazon teherbírású 
természetes gerendának.

Meg kell még említenünk, hogy néha, különösen oszlopokon, 
ferde fogazás helyett derékszögű fogazást is használunk, melyet 
kalodakötésnek nevezünk í 277. ábra). Ez azonban nem ajánlható,

277. ábra.
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mert sok munkába kerül, nagy anyagveszteséggel jár és ékelt 
gerenda által igen jól helyettesíthető. A munka megkönnyítésére 
itt is lehet a fogak közé ékeket verni (lásd az ábra baloldalát).

b) É k e lt g eren dák .
Az ékekkel összekötött gerendák könnyebben állíthatók helyre, 

mint a fogazóttak és kisebb a kidolgozás folytán szenvedett anyag- 
veszteségük, teherbírásuk elienben ugyanakkora, mint a fogazott 
gerendáké.

Az eljárás az, hogy két vagy több egyenlő szelvényű gerendát 
egész hosszúságában egymásra téve és csavarokkal összekötve, 
közéjük vékony tölgyfaékeket vagy csapokat verünk, hogy egymáson 
való eltolódásukat megakadályozzuk. Az ékek, melyek itt a fogak 
helyét foglalják el, metszetben négyzet vagy hosszúkás négyszög- 
alakúak s magasságuk egyik felével a felső, másik felével az alsó 
gerendába nyúlnak (278. ábra a, b és c). Egy-egy ék helyett kettőt

is használhatunk, melyeket a gerenda két ellenkező oldaláról, ferde 
oldalukkal érintkezve verünk be (279. ábra b és c). Az ékek magas
sága az egész gerendamagasságnak '/„-részére, szélessége pedig négy
zetes szelvénynél hosszúkás négyszögű szelvénynél ’/„-részére 
vehető. A legjobb eljárás az, ha az ékeket 10 cm vastagsággal 
készítjük és szélességüket az összekötendő gerendák szélességével 
veszszük egyenlőnek.



Az ékek feküdhetnek vagy vízszintesen vagy a nyomás irányára 
ferdén (278. ábra b): az utóbbi elrendezés azonban ritka.

Néha a két gerendát nem teszszük közvetetlenül egymásra, de 
hézagot hagyunk köztük, melynek magassága az ék magasságának 
V*-része; itt tehát az ékek csak magasságuk ]/8-részével nyúlnak a 
gerendákba (279. ábra). K helyett a hézag állandóan 2 cm vastag
nak vehető.

Az ékeknek egymástól való távolsága az egész gerendamagasság
nak Γ0—1‘5-szerese és vagy-a gerenda egész hosszúságában egyenlő 
vagy pedig a gerendák vége felé az ékeket mind sűrűbben és sűrűbben 
helyezzük el, úgy. mint arról a Hídépítéstanban az ékelt gerendatartós 
hidaknál lesz szó. E helyett a gerendák derekán az ékeket egészen
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280. ábra.

is elhagyhatjuk s azokat csak a gerendák végein alkalmazzuk (280. 
ábra). A gerendák derekán ugyanis, hol eltolódás nincsen, sem 
csavar, sem ék nem szükséges, mert a gerendát különben is ott. 
gyengítenék meg, hol a teher hajlító nyomatéka s ezzel a gerenda 
eltűrésének veszélye is a legnagyobb.

Ha a gerendák nem feküsznek közvetetlenül egymáson, akkor 
közéjük minden egyes csavar helyén rövid deszkadarabokat teszünk, 
hogy a csavarokat meghúzhassuk, a nélkül, hogy a gerendák át
hajoljanak.

Az ékek a csavarok meghúzása után, melynek következtében az érintkező 
felületek között nagy súrlódás keletkezik, csak nyírásra vannak igénybe véve, 
minélfogva azokat úgy kell készíteni, hogy farostjaik párhuzamosan haladjanak 
a gerendák rostjaival, mert úgy legnehezebben nyomatnak és zúzáinak össze, 
vagy pedig a mi még jobb — függőlegesen álljanak a gerendák rostjaira, 
hogy a nyíró erő keresztben hasson reájok.

Az ékeket csak akkor kell a gerendák közé verni, midőn a kötőcsavarok, 
melyeknek átmérője rendszerint 20 mm, meg vannak húzva; a beverés isméllendő, 
illetőleg folytatandó, ha a kötés a gerendák összeszáradása folytán meglazult.

Az ékelt gerendákat éppen úgy feszíthetjük (hajlíthatjuk), mint 
a fogazottakat, a feszítésnek azonban az ékek fészkeinek kidol
gozása előtt kell megtörténnie. Magasságuk szintén a gerenda szaba
don fekvő hosszúságának */ia..- 1 j 6-része.

A fogazott és ékelt, gerendáknak különösen a hídépítésnél van 
nagy szerepe, a hol azokkal bővebben fogunk foglalkozni.
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e) F egyverze tt va g y  fe ls ze re lt geren dák
Oly gerendákat, melyek egymagukban gyengék arra, hogy vala

mely adott terhet hordjanak, legegyszerűbben nyeregfákkal erősí
tünk, melyeket a tartógerenda végeivel összefogazunk és össze
srófolunk (303. ábra). A tartógerenda szabad hosszúsága ezáltal 
kisebbedik, mert azt csak a nyeregfák bütüi között kell számítani. 
Ennél jobban fokozzuk azonban a gerendák teherbírását, ha kisebb 
támasztóközöknél egyszerű, nagyobbaknál kettős fegyverzéssel szerel
jük fel, mely fegyverzés állhat pallódúczokból vagy vonórudakból.

A pallódúczokból álló egyszerű fegyverzés (281. ábra) úgy 
készül, hogy a tartógerenda mindkét oldalára egy-egy ferde palló-

dúczot srófolunk és végeiket az egymáson való csúszás megaka
dályozására fogazással a tartógerenda oldalaiba beeresztjük. A pallók 
a gerenda derekán egymásnak feszülnek és a tartógerendát jelen
tékenyen merevítik. Az érintkező pallóbütük zúzódását közbetett 
ólom vagy vaslemezekkel, illetve tölgyfadeszkácskákkal akadályozhatjuk 
meg. A pallók végei nem érnek a falig, de attól 10- 15 cm-re van
nak. nehogy a tartógerenda meghajlása esetén a falakra oldalnyomást 
gyakoroljanak. Λ gerendák méretei a megterheléshez és a falközhöz 
képest *%B" 25/ao cm között váltakoznak, míg a pallódúczok vastag
sága. 8 - 1 0  cm, melyből 2  cm a tartógerendába van beeresztve.

A vonórudakkal való egyszerű fegyverzés abban áll, hogy a 
tartógerenda derekát alttámásztjuk és az alátámasztás megterhelé
sét, illetőleg nyomását gömbölyű vagy laposvasból készült vonó
rudakkal a gerenda végeire hárítjuk át. Az alátámasztás történ

281. ábra.
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hetik- egy csapszeggel, mely a kétoldali vonómul füleit összeköti 
(282. ábra), vagy egy fatuskóval, melyet a vonórudak végeit össze
kötő hevederlemezre állítunk (283. ábra. A faluskót, mely össze-

281. ábra.

nyomásra van igénybe véve, öntött vasdúcz is helyettesítheti 
(284·. ábra). A szerkezet nem egyéb, mint megfordított egyszerű füg
gesztő mű.

A vonóm (lakkal való kettős fegy vérzés (285. ábra) a kettős 
függesztő mű megfordítása által keletkezik; ennél a tarlógerendát

hosszúságának az alátámasztási pontoktól számított 7 , -részében 
két helyen, úgy támasztjuk meg, mint a 282 284. ábrában láttuk.
A két alátámasztás egy-egy vízszintes vonórúddal van összekötve.

A vonórudakkal való egyszerű és kettős fegyverzés úgy szerkezeti, mint 
sztatikái tekintetben számos előnynyel bír a függesztő művel szemben, különösen 
ott, hol a tartógerenda felső oldalát teljesen szabadon kell tartani. Jellemző részét 
alkotják továbbá az ilyen fegyverzett gerendák az ú. n. Poloncean.v-féle födélszék- 
szerkezetnek.

d) Lenexealakú vagy  terp eszte tt geren dák .
A kötőgerendák teherbírását az által is fokozhatjuk, ha dere

kukban nagyobb magassággal szereljük fel, mint a milyennel a vége
ken bírnak és a gerendáknak eliptikus alakot adunk.

Mivel ugyanis a szabadon fekvő és megterhelt gerenda derekán működik 
a legnagyobb hajlító nyomaték és a gerenda veszélyes keresztszelvénye ennélfogva 
a közepén van, könnyen belátható, hogy a lencsealakú gerendának viszont á dere
kán van a legnagyobb ellenálló nyomatéba, mely a végek felé éppen úgy, mint
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a hajlító nyomaték, folytonosan csökken. A lencsealakú gerendát ennélfogva 
olyannak lehet tekinteni, melynek teherbírása egész hosszúságában egyforma.

A hajmásra igénybe vett gerendánál továbbá a felső farostok összenyomat
nak, az alsók ellenben kinyujtatnak, míg a súlyponttengelyben levő rostok sem 
összenyomást, sem nyújtást nem szenvednek és ennélfogva a teherviselésben nem 
vesznek részt. Ha tehát a hajmásra igénybe vett tartógerenda anyagát jól akar
juk kihasználni, akkor azt a keresztszelvény vízszintes súlyponttengelyétől lehető
leg távol fekvő övekbe kell foglalni és arra törekedni, hogy a súlypont közelében 
minél kevesebb anyag legyen felhalmozva. Finnek a feltételnek a lencsealakú 
gerendák szerkezete is megfelel.

A lencsealakú gerendák feltalálójuk után-La-ves-féle gerendák
nak is neveztetnek és eleinte úgy készültek, hogy egy gerendát 
végein megvasalva, közepén kettéhasították és a két félgerendát 
közbetolt fatuskökkal szélterpesztve, a hasadékot a végektől a gerenda 
közepe felé nagyobbították, miáltal a gerenda ellenálló nyomatéka az 
eredetinek körülbelül ötszörösére nagyobbodott. Mivel azonban egyetlen 
gerenda szélhasítása által ritkán lehet annak ellenálló nvomatékát 
a szükséges mértékben fokozni, azért rendszerint két gerendát kötünk 
végeikkel szorosan egymáshoz és az egyiket vagy mindkettőt meg
hajlítva, fatuskökkal szétterpesztjük. Legegyszerűbb ilyen szerkezetet 
látunk a 286. ábrában, hol csak a felső gerenda van meghajlítva és 
közepén egy tuskóval feszítve, míg végei fogadással és csavarokkal 
vannak az alsó gerendához kötve. Lnnél jobb szerkezetet mutat a

286. ábra.

289. ábra.
287. ábra, melynél a felső gerenda 4 tuskóval van szétfeszítve. 
A két összekötőn gerenda magasságát mindkét esetben a tartókon 
keresztül menő csavarok biztosítják. A 288. ábrában végre mindkét
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gerenda van feszítve és úgy. mint előbb, szétterpesztve. Λ tnskók 
helyén mindkét oldalról czimborakötőket is lehet alkalmazni a két 
gerenda egymástól való távolságának biztosítására, mint ezt a 289. 
ábra mutatja, melynél a lencsealakú -tartó a födélszék kötőgerendája 
s melynél a.csipöfák egyúttal a szelemeneket is hordják.

A gerenda végein olyan kötést kell alkalmazni, hogy az ellen
kező irányban működő oldalnyomás ellensúlyoztassék. Ezt elérjük 
azáltal, hogy a felső feszített gerenda végeit az alsóba beágyazzuk 
(287. ábra) vagy pedig fogazást (286. és 288. ábra), illetőleg ékeket 
(289. ábra) alkalmazunk és a végeket vagy .vaspántokkal (287. és 
288. ábra bal oldala) vagy kötőcsavarokkal (287. és 288. ábra jobb 
oldala) felszereljük.

A terpesztő fatuskók végeit mindkét gerendába, magasságuk
nak mintegy l/'I0-részéig eresztjük be.

A lencsealakú gerenda teherbírása magasságával növekszik ugyan, ez a 
magasság azonban a fának rugalmassági határa és azáltal van korlátozva, hogy 
a nagyon hajlított gerendákban meg nem engedhető feszültségek keletkeznek; ez 
oknál fogva a gerendaközt szabadon fekvő hosszúságának csak 1jn  -részére szokás 
venni vagyis a gerendákat csak hosszúságuknak */í0-részéig meghajlítani.

A fatuskóknak egymástól való távolsága 10—2’5 m lehet.
A két gerenda vagy egyenlő nagyságú keresztmetszettel bír vagy pedig 

tekintettel arra. hogy a fa az összenyomás ellen kisebb ellenállást tanúsít, mint 
nyújtás ellen — a felső gerendát 1'25-akkora keresztszelvénynyel készítjük, mint 
az alsót.

e) H a jlíto tt  f/erem lák.

A gerendák teherbírását azáltal is fokozhatjuk, ha mesterséges 
meghajlítás után domború oldalukkal fölfelé fordítva, lefektetjük s 
megakadályozzuk azt. hogy meghajlás következtében homorú alakot 
vegyenek fel. Ugyanebből a czélból szokás a fogazott és ékelt geren
dákat is feszíteni.

A gerendák hajlításának azonban határt szab a fa rugalmas- 
sági határa s a meghajlítás csak oly mértékű lehet, hogy a ki
nyújtott és összenyomott rostszálak igénybevétele a rugalmasság 
határán alul maradjon.

A gerendák hajlítására vonatkozólag Wiehekiny tett kísérleteket, melyek 
szerint:*

1. fenyőfagerendát hosszúságának legföljebb */fs, tölgyfagerendát legföljebb 
1ji0-vészére szabad hajlítani;

2. gömbölyű törzsfa rugalmasabb és jobban hajlítható, mint a megfaragott;
3. hasonlóképpen frissen vágott fát is erősebben lehet hajlítani, mint 

szárazát;

* Wiebekinrj: Allgemeine Wasserbaukunst ö. kötet.
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i. ha több fát úgy löszünk egymásra, hogy egymáson eltolódhatnak, akkor 
erősebben hajlíthatok meg a törés veszélye nélkül, mint egyenkint;

5. a meghajlítandó fának teljesen egészségesnek és legalább az alátámasz
tások közelében áglisztának kell lennie, mert különben eltörik;' görbén nó'tt törzsek 
azonban, ha egészségesek, elsőséget érdemelnek;

6. hajmásra az erdei vagy vörösfenyő alkalmasabb, mint a lúezfenyő, az 
előbbi szárazon is lehet hajlítani, habár ez, általában véve, lehetőleg kerülendő; 
az úsztatott lúezfenyő hajmásra éppenséggel nem alkalmas;

7. a hajlítandó fát nem nyáron, de a nedvkeringés megszűnése előtt kell vágni;
8. a hajmásnál használt ászokfák fölül legömbölyítendők;
9. a hajlitás a gerenda derekától a végek felé haladjon;

10. a hajlitás megkönnyítésére a gerenda felső oldalát vízzel lehet locsolni,. 
alsó oldalát pedig parázstűz fölött melegíteni;

11. a meghajlított fát mintegy két hónapig kell kényszerített helyzetében 
meghagyni.

A fák hnjlításn történhetik vízszintes vagy függőleges síkban. Előbbi eset
ben az előírt görbének megfelelően több czövoket verünk a földbe s a meghajlí
tandó fa derekát a görbe tetőpontjában bevert czölöphöz kötve vagy beékelve, 
szárait, a középtől a végek felé haladva, kötelek vagy lánczok és emelőrudak 
segítségével a czövekek felé húzzuk, mindaddig, míg a fa a földön kijelölt görbe 
vonalat egész hosszúságában érinti. Λ gerendát addig hagyjuk ebben a helyzeté
ben, míg alakját a kötelek megoldása után sem változtatja meg többé. Ha a talaj 
nem egyenes, a meghajlítandó gerendát egyenlő magasságban levő ászokfákra 
fektetjük. Ha pedig két gerendát akarunk egyidejűleg hajlítani, akkor domború 
oldalaikkal fordítjuk egymás felé s derekukat mintegy 30 cm-re egymástól el
helyezve, ékekkel szorítjuk a bevert czölöpökhöz; a gerendák hajlítása két ellen

kező oldal leié úgy történik, mint előbb, meghajlítás után azonban czélszerű 
feszítő fákat verni közéjök vagy csípőfák közé fogni őket (:90. ábra), A páros 
czövekeket, hogy elmozdulásukat megakadályozzuk, páros ászokfákkal kötjük össze.

Ennél egyszerűbb a függőleges síkban való hajlitás, mely vagy úgy történ
hetik, hogy a gerenda két végét szilárdan befogjuk és derekát közönséges - kocsi- 
emelővel vagy emelőcsavarral felhajlítjuk s mintegy 15 méternyi közökben 
kalodákkal alátámasztjuk, vagy pedig — a mi jobb — úgy, hogy a gerenda 
derekát egy farakás tetején, melynek felső oldala a görbének megfelelően van 
alakítva., befogjuk és szárait kötelekkel vagy csavarokkal leszorítva, a farakáshoz 
vagy földbe vert czölöpökhöz erősítjük (291. ábra). A meghajlított gerendát ismét 
mindaddig hagyjuk helyzetében, míg a rákényszerített hajtást megtartja.

Műhelyekben a fát a meghajlítás előtt gőzben addig hevítik, míg megpuhul 
s ebben az állapotban feszítő csavarral meghajlítva, úgy tartják, míg kiszárad és 
megmerevedik.
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Ha az egyszerű hajlított gerendák akár a nagyobb terhelés 
elviselésére, akár nagyobb falközök áthidalására nem elégségesek, 
akkor azokat több darabból illesztjük össze, éppen úgy, mint az 
egyenes gerendákat. Ezek az összetett hajlított gerendák lehetnek 
azután gerendaívek vagy 'pallóívek, a szerint, a mint gerendákból 
vagy pallókból vannak összetéve.

A gerendaíveket vagy külön-külön meghajlított gerendákból 
teszszük össze vagy egyszerre hajlítjuk meg vagy — a mi legjobb 

az első meghajlított egyszerű gerendára hajlítjuk a második és 
szükség esetén a harmadik gerendát, melyeket azután mind a három 
esetben l'ő m-nyi közökben elhelyezett csavarokkal és ékekkel 
kötünk össze, hogy egymáson való eltolódásukat megakadályozzuk.

Az ékeket váltakozva helyezzük el, úgy, mint az ékelt geren
dáknál. Az egyes gerendák e mellett, ha az egyes ívek 15 20 m-nél
hoszszabbak, kettős ferde horogróvással, de szintén váltakozó héza
gokkal megtoldhatók (2 öá. ábra).

Ennél egyszerűbb s mindazonáltal jobb szerkezetet mutat a 
•808: ábra, hol az egyes gerendák között 2—3 méternyi közökben 
rövid tüskék vannak s az egész 2 — 2  csavarral van összekötve. 
Ilyen gerenda magasabb keresztszelvénye folytán a liajlítás- ellen 
nagyobb ellenállást tanúsít, mint az előbbi, s azonkívül tartósabb is, 
mert levegő férhet az egyes gerendák közé.
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.1 pallói vek gyakrabban találhatók, mint a gerendaívek, mert 
nem 15 20 m hosszú és 30 cm-es oldalokkal bíró gerendákat, de 
csak 4 8  cm vastag pallókat igényelnek, a melyek bárhol olcsón
kaphatók. Λ pallók e mellett, 
tölgyfából is készülhetnek.

ha tartósságukat fokozni akarjuk,

san fektetjük egymásra és szintén csavarokkal szorítjuk össze (295. 
ábra.) Az előbbieket, feltalálójuk után, Be VOrme-féle, az utóbbiakat

296. ábra.

Emy-U'le íveknek is nevezik. Λ pallórétegek mindkettőnél tompán 
egymáshoz illesztett deszkákból állanak, az illesztések azonban réte
genként kell, hogy váltakozzanak, úgy, hogy egy-egy keresztszel
vényre egynél több illesztés ne jusson.

Λ palló-ívek hajtása nincs korlátozva s azok nemcsak félkör-, 
de csúcsíves alakkal is bírhatnak, mert a Üe lOrme-féle ívek csak 
1'5 2'5 m hosszú pallódarabokból, haj- ■-■-,·
lit ás nélkül készülnek, s azokat az ívalak
nak megfelelően pallókból vágjuk ki 
(296. ábra), az Kmy-féle ívek vékony 
deszkarétegei pedig kézből is könnyen hajlíthatok.

Az ívek összeillesztése történhetik magán a szerelő állványon 
is, a De lOrme-féle íveknél azonban czélszerűbb azt egy vízszintes 
padozaton végrehajtani. Az ívek használatáról a menyezeteknél 
lesz szó. A; · ')

f) Fik/f/esrJtő m űvek.
:A függesztő mű c-zélja az, hogy a gerenda saját súlyát .Sés. ide

gen megterhelését a tartógerenda végeire átvigye és ezáltal a gerenda 
áthajtását vagy eltűrését megakadályozza. Az erősítő szerkezet a

13Sobó: Erdészeti Építéstan.
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tartógerenda fölött van elhelyezve, úgy, hogy a gerenda szabadon 
lebegő része egy vagy több ponton rá ^van akasztva.

A függesztő mű vízszintes, függőleges és ferdén menő geren
dákból áll, a melyek egymást kölcsönösen támogatják. A vízszintes 
gerendát ft), a melyen az egész teher nyugszik, tartó- vagy kötő- 
gerendának, a függőleges f  gerendát függő oszlopnak, a ferdén 
menő d gerendákat dúcgoknak és a függő oszlopokat feszítő víz
szintes b gerendát feszítő boronának nevezzük (297 - 800. ábra). 
A függesztő mű a szerint, a mint a kötőgerenda egy vagy két helyen 
van a függő oszlop által felfogva, egyszerű (297. ábra) vagy kettős 
(298. ábra); míg a kettőnek kombinálása által hármas (299. és
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300. ábra), négyes, szóval összetett függesztő müvek keletkeznek; 
az utóbbiak azonban az újabb szerkezeteknél már álig találhatók.

Az egyszerű függesztő műnél tehát egy, a kettőnél két függő 
oszlop van, a melyekre a kötőgerenda vaspántok vagy kengyelek 
segítségével van felakasztva. Az oszlopok felfogják a gerenda súlyát 
és terhelését s átviszik az őket támasztó dúczokra és ezek közve
títésével a gerenda végeire.

Ha a függesztő mű falon fekszik, akkor végei alá mindig ű. n. 
fal- vagy sárgerendát (s) teszünk, a mely a tartógerendákat szárazon 
tartja és nyomásukat a falon egyenletesen elosztja.

A függesztő mű kötései a már tárgyalt fakötések után köny- 
nyen megérthetek.

A dúczok a kötőgerendával egyszerű (23?. ábra) vagy — nehe
zebb szerkezeteknél -· kettős ágya- 

. zással (239. ábra) és csavarokkal 
vagy pántokkal, ha pedig a kötő- 
gerendát. a beágyazással gyengíteni 
nem akarjuk, vassarukkal (301. 
ábra) vannak összekötve; az utób
biaknak eltolódását a gerendába 
eresztett b bordák és elcsavarok 
akadályozzák meg. Megakadályoz
hatjuk azonban a dúcz talpának a 
kötőgerendán való eltolódását min
den kötés vagy vassaru nélkül is, 
ha a gerenda végeire a dúczok talpa elé egy-egy ú. n. gán
csot erősítünk, úgy, hogy a dúcz talpa ennek feszül (302. 
ábra).

: E H  \

301. ábra.

13*
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Nehéz, hármas vagy négyes függesztő műnél a dúcznak beágya
zása a kötőgerendát nagyon meggyengíti, ha tehát az ágyazás kikerülé
sére vassarut nem alkalmazunk, akkor a ge
rendavégek alá n nyeregfákat kell tennünk 
(303. ábra), a melyeket fogazással vagy csapok
kal egyesítünk a kötőgerendával.

302. ábra. 303. ábra.

A dúczok legjobb h a jtása i5" lenne, mivel azonban ez a szer
kezet túlságos magassága miatt csak ritkán alkalmazható, rendszerint 
25—30° között változik, de 221/s0-nál kisebb soha se legyen. Ha a 
hajlásszög 30°-nál kisebb, a dúczol ok vetetlenül csavarokkal vagy 
pántokkal kell biztosítani állásában (237.. 239., 299. és 303. ábra), 
mert a nagy oldalnyomás folytán könnyen kimozdul ágyából; 30°-nál 
meredekebb hajlásnál a külön megerősítés elmaradhat.

Ha hármas, négyes stb. függesztő műveknél 2 3 dúez fekszik 
egymáson (300. ábra), akkor azokat a 278. ábrabeli kötés szerint 
ékekkel és csavarokkal kell összekötni, nehogy csúszszanak egy
máson (303. ábra).

A függő oszlop hordja a szerkezet terhét s ehhez képest vagy 
egyszerű (297. és 298. ábra) vagy kettős (299- 300. ábra), a szerint, a 
mint egy vagy két gerendából áll. A két gerendából álló oszlop 277. vagy. 
278.ábrabeli ékelt, illetőleg kalodakötéssel összekapcsolt gerendát mutat.

Kgyszerű függesztő miinél az oszlop a kötőgerenda derekán 
áll, kettős függesztő műnél ellenben a két függő .oszlop helyét úgy 
határozzuk meg, hogy a kötőgerendái 3 vagy 10 egyenlő részre 
osztjuk; előbbi esetben a három nyílást egyenlőnek veszsztik, utóbbi 
esetben pedig a középső nyílásra 4, a két szélsőre csak 3 3 részt
veszünk (298. ábra). Az utóbbi elrendezés a kötőgerendának egész 
hosszúságában való egyenlő megterhelése szempontjából czéiszerűbb. 
Hármas függesztő műnél a kötőgerendát szintén vagy 4 vagy 14 részre) 
osztjuk (300. ábra); az utóbbiból 4— 4 rész esik a két középső, 3 —3 
rész pedig a két szélső nyílásra.

A függesztő oszlopnak a dúcsokkal való összekötése külön
böző, a szerint, a mint egyszerű vagy kettős oszloppal van dolgunk.:
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Egyszerű függő oszlop esetén ágyazást (297. és 298. ábra), 
ha pedig az oszlopnak nincsen feje, csonka ágyazást (304. ábra) 
vagy vassüveget (305. 
ábra), kettős függő osz
lopnál pedig egyszerű 
ferde bütüillesztést 

(306. ábra) alkalma
zunk; csonka ágyazás
nál a dúczok kimozdu
lását c csavarok aka
dályozzák meg (304. 
ábra). Minden egyes 
esetben azonban arra kell ügyelni, hogy az oszlop és a dúczok 
középvonala egy közös a pontban találkozzék (304—306. ábra), ne
hogy az oszlop feje csavarásra és eltűrésre legyen igénybe véve·

304. ábra.

-·>

Függő oszlopok helyett néha függő vasrudakat alkalmazunk, 
a melyek a dúczokat összetartó s vassüvegen mennek keresztül 
(307. ábra.

A függő oszlop a kötőgerendával nincsen összekötve, mert a 
kettő között 3—4 cm-nyi közt kell hagyni, nehogy a szerkezet 
ülepedésénél a megterhelt függő 
oszlop a kötőgerendát meghajlítsa.
A kötőgerendát azonban vaspánttal 
(308. ábra) vagy függő vasakkal és 
hevederrel (309. ábra) függesztik 
fel a függő oszlopra. A kengyel- 
és függő vasak csak kettős függő 
oszlopnál hagyhatók el, mert az 
a kötőgerendát közbe fogja (310. 
ábra). 308. ábra.
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309. ábra.

Ha a kötőgerendát meg kell toldani, akkor a toldás kettős ferde 
horogróvással a függő oszlop alatt történhetik meg, a kötés erősíté
sére azonban n nyeregfa szükséges (309. ábra).

Ha a függesztő műre több kötőgerenda van felakasztva
pl. hidaknál, a hol a 
függesztő művek csak 
a híd oldalain vannak 
s mindegyikre a híd- 
pálya félszélességére 
eső terhelés jut — 
akkor a közbenső kötő
gerendákat alattuk ke
resztben aláhúzott a 
ászokfákkal közvetve 
akasztjuk fel a függő 
oszlopra (311. ábra). 
Ritkábban található el

rendezés az, a hol az ászokfa 
a kötőgerenda fölött fek
szik (312. ábra). Födélszé
keknél e helyett az ászok
fát a függő oszlop lábánál a 
kötőgerenda fölött lehet el
helyezni és a közbenső kötő
gerendákat csavarokkal rá
akasztani (313. ábra).

Ha függő oszlop helyett 
függő rudat alkalmazunk, 
akkor az úgy a kötőgeren- 
d,án, naint az ászokfán ke
resztül mehet és alul csavar
orsóba végződvén, csavar
anyával és vánkoslemezzel 
záratlk el (314. ábra).

A f  üygö oszlop, dúczok ás 
feszítő borona összekötésé

nél szintén arra kell 
ügyelni, hogy közép
vonalaik egy «pont
ban találkozzanak. 
A feszítő boronát e311. ábra.
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mellett egyszerű csappal vagy a nél
kül az oszlopba ágyazzuk (315. ábra) 
vagy pedig háromágú vaspánttal (316. 
ábra), illetőleg vassüveggel (317. ábra) 
foglaljuk össze. Kettős függő oszlopnál 
a borona ferde bütüvel illeszkedik a 
dúczhoz (318. ábra).

g) Feszítő m üvek.
A feszítő mű, a függesztő műtől 

eltérőleg, a gerenda megterhelését 
gerendavégeket alátámasztó falakra 
viszi át és a tartó- 
gerenda alatt van el
helyezve, úgy, hogy azt 
a támasztó falaknak 
feszített ferde dúczok- 
kal egy vagy több he
lyen alulról gyámolítja.

Ez is vízszintes és 
ferdén menő gerendák- V 
ból áll, az előbbiek a 
kötőgerendák, az utób

al 2. ábra.

813. ábra. 314. ábra.

3
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biak a feszítő dúcsok; az utóbbiaknak lábai azonban itt nem a kötő- 
gerenda végeinek, de a gyámfalaknak feszülnek. Míg tehát a függesztő 
műnél a dúczok vízszintes nyomását a kötőgerenda felfogja és ártal
matlanná teszi és a gyámfalakra ennélfogva csak a szerkezet függő
leges nyomása háramlik, addig a feszítő műnél a dúczok oldalnyomása 
teljes mértékben jelentkezik és erős gyámfalakat igényel.

A feszítő mű szintén egyszerű (319. ábra) és kettős (320. ábra); 
a hármas (321. ábra), négyes stb. feszítő művek ma már szintén

nagyon ritkán készülnek s az előbbi kettőnek összetételéből kelet
keznek.

Az egyszerű feszítő műnél a dúczok a kötőgerendát egy helyen, 
még pedig a derekán támasztják alá, a kettősnél ellenben két
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ponton; a feszítő borona (b) a kötőgerendával csavarok és esetleg 
ékek segítségével van több helyen összekötve.

A feszítő mű kötései nagyobbára ugyanazok, mint a függesztő 
művekéi.

A dúczok fejei az egyszerű feszítő műnél a kötőgerenda köze
pén ferde bütüvel illeszkednek egymáshoz (319. ábra): ha azonban 
erősebb kötést akarunk, akkor azokat 
ferde csappal a kötőgerendába eresztjük 
(322. ábra), ha pedig a közbenső kötő
gerendák alátámasztására ezek alatt a 
ászokfa van, akkor a dúczok egyszerű 
vagy beágyazott horoggal (323. ábra) 
ennek feszülnek; végre, ha a kötőgeren-

323. ábra. 324. ábra.

dát a beeresztés által meggyengíteni nem akarjuk, ferde csapok 
helyett a dúczok fejeit öntöttvas-saruba ágyazzuk (324. ábra).

A dúczok lábai rendszerint a gyámfalnak feszülnek és vagy 
a fal egy kiálló ponkjára (319. és 321. ábra baloldala) vagy egy 
vaslemezre (321. ábra jobb oldala) vagy egy falgerendára (320. ábra 
jobb oldala) támaszkodnak vagy a 241. ábrabeli kötés szerint a 
gyámfalba (320. ábra baloldala) vagy végre a 237. ábrabeli kötés 
szerint egy faoszlopba (319. ábra jobb oldala) ágyazhatok. Az utóbbi 
gyakran fordúl elő s jó oldala az, hogy a dúczok oldalnyomása a 
gyámfal nagyobb felületére oszlik el és e miatt a gyámfalak gyen
gébbek lehetnek.

Ha több feszítő mű van egymás 
mögött (pl. többnyílású hidaknál), akkor 
a gyámoszlopok egy járomba foglalva, 
önállóan állanak s a dúczok lábai két 
oldalról feszülnek nekik, hogy oldalnyomá
sukat kölcsönösen ellensúlyozzák. A dúcz- 
lábak jobb alátámasztására a járomosz
lopok két oldalába egymással szemben 
egy-egy vízszintes a és b gerendát róvunk 
és csavarokkal a czölöpökhöz erősítünk
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(325. ábra). Ilyen kettős gerendát, a mely egy harmadikat két oldal
ról csípőfa gyanánt közbefog, páros gerendának vagy czimbora- 
fárntk nevezünk.

A kötőgerendák itt is mindig egy fal- vagy sárgerenda (s) 
segítségével fék ősznek a falon, a mely a szerkezet függőleges nyomá
sát a falra egyenletesen hárítja át.

A kettős és összetett feszítő müveknél alkalmazott b feszítő 
borona vagy közvetetlenül a kötőgerendának támaszkodik s ahhoz 
csavarokkal (320. ábra) vagy csavarokkal és ékekkel (321. ábra) van 
hozzákötve, vagy, ha a közbenső gerendák alátámasztására a ászok
fákat alkalmazunk, az utóbbiakat a kötőgerenda és a feszítő borona 
közé fogjuk s mind a három fát egymásba rőva, csavarokkal össze

kötjük (326. ábra). A kötőgerenda derekán a kötőcsavar helyén 
ászokfa helyett k tüskét lehet alkalmazni.

A dúczok fejei egyszerű bütüvel illeszkednek a boronához s a 
kötés kétoldali vaspánttal (p) van erősítve (320. ábra jobb oldala); 
ha pedig az a ászokfát a dúez feje és a feszítő borona közé fogjuk 
(320. ábra baloldala), akkor a dúczot ugyancsak ferde bütüillesztés-

sel az ászokfa olda
lának támasztjuk vagy 
horoggal beágyazzuk 
(323. ábra), illetőleg 
be is csapozzuk. Mind
ezeknek a kötéseknek 
szilárdítására öntött 
vas&amkba is lehet 

a borona és a dúcz fejét beágyazni (327. ábra):
Nagyobb feszítő műveknél, hol a hosszú feszítő dúczok áthallá

sától lehet tartani, a dúczokat czimborakötőkkel, illetőleg ellenes 
dúczokkal a kötőgerendára függesztjük fel, a melyeket vagy a kötő
gerendára. vagy a dúczokra állítunk merőlegesen (321. ábra). Ugyan
ilyen czimborakötőket alkalmazunk a dúezok és a borona illesztésein 
is (326. ábra),.
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h) F eszítő  és fü g g esz tő  m ii.
Ilyen kombinált szerkezet különösen a hídépítészetben talál

ható, midőn nagyobb támasztőköznél teljes feszítő mű elhelyezésére 
az alacsony partok miatt nincs elégséges hely. Ekkor a függesztő 
mű dúczait feszítő dúczok gyanánt a tartógerenda alá is meghosz- 
szabbítjuk s lábukat a gyámfalaknak feszítjük. Jó oldala a szerkezet
nek, hogy a dúczok a tartógerendát szabad hosszúságának derekán 
is felfogják s hogy 
a dúczoknak merede- 
kebb hajlást adhatunk, 
miiit tiszta feszítő vagy 
függesztő műnél, a mi
által teherbírásukat is 
fokozzuk. Ilyen egy
szerű kombinált függesztő és feszítő művet mutat a 328., kettőset 
pétiig a 329. ábra.

Egy más kombinált szerkezetet, a melynél-azonban a függesztő 
és feszítő mű dúczai nem esnek egybe, de külön-külön vannak ki
képezve, a 330. ábrában látunk.

Mindezeknek a szerkezeteknek kötései ugyanazok, mint a tiszta 
függesztő- és feszítő műveké.

i) ív e s  fü g g esz tő  és fe s z í tő  m ű .
Közönséges függesztő és feszítő művek helyett néha íves geren

dák is találhatók, különösen a régibb hidaknál. Ez különösen feszítő
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műnél van megokolva, mert a dúczok vagy nagyon mélyen nyúlnak 
be a szabad térbe és akadályozzák a feszítő mű alkalmazását, vagy 
pedig igen kis szöget zárnak be a vízszintessel s a gerendákat nem 
gyámolítják kellőleg, a támasztó falakra ellenben nagy nyomást 
gyakorolnak.

Az íves függesztő művet a 381. és 332. ábra mutatja, az előb
bit 1Ό—1*5 m, az utóbbit pedig 1 '6- 8'5 m magas szerkezeteknél

alkalmazzák; az előbbinél az ív közönséges hajlított gerendából, az 
utóbbinál pedig Emy-féle pallóívből áll. Egyszerű íves feszítő művet 
látunk végre a 333. ábrában, mely minden további magyarázat 
nélkül megérthető.

k) Jlow e-fé le  rácsos g eren da .
11a az eddig tárgyalt egyszerű és összetett gerendák sem 

elégségesek nagyobb támasztóközök áthidalására, akkor ,ú. n. rácsos 
gerendát (334. ábra) kell szerkeszteni, mert ennek teherbírása,
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daczára. az anyagban való takarékoskodásnak és az egyszerű szer
kezetnek, tetszés szerint fokozható.

Az ilyen rácsos gerenda jó oldala:
1. hogy egyenlő anyagmennyiség mellett magassága s ezzel teherbírása is 

nagyobb,
2. hogy egyszerű szerkezeti- daczára nagy- támasztóközök áthidalására 

alkalmas,
3. hogy a szerkezetben beálló ülepedések a függő csavarok meghúzása 

által helyreállíthatok,
■í. hogy a javítás és egyes alkotó részek kiváltása nem jár nehézséggel,
5. hogy a gerendát rövid és közepes vastagságú gerendákból is lehet 

összeállítani.
A rácsos gerendák azonban közönséges építkezéseknél, a hol 

rendszerint kisebb támasztóközökkel van dolgunk, ritkán fordáinak 
elő, a hídépítésnél ellenben jelentékeny szereppel bírnak; részletes 
szerkezetük ismertetését ennélfogva e helyen mellőzzük és ebben a 
tekintetben a Hídépítéstanra utalunk.

3. A faoszlop ok .
A faoszlopok leginkább gerendasorok és egyes gerendák vagy 

szerkezetek, néha azonban bolthajtások gyámolítására is szolgálnak. 
Keresztszelvényük lehet kör is, ez azonban oszlopoknál ritkán s 
leginkább csak czölöpöknél fordái elő, az épületeknél használt osz
lopok keresztszelvénye ellenben a derékszögű négyszög és a négyzet, 
a melyek a gerendasorokkal jobban összeküthetők.

Λ fa csekély visszaható szilárdsága a faoszlopokat nem teszi ugyan alkal
massá nagy terhek hordására, a rendesen előforduló kisebb építő-szerkezeteknél 
azonban, melyeknek terhelése rendszerint nem oly nagy, hogy vasoszlopok által 
való gyámolítást igényelnének, a faoszlopokat gyámokul általánosan használják 
s azok igen jól megfelelnek a czélnak, ha lábukat és fejőket úgy kötjük be a 
szerkezetbe, hogy helyükről el. ne mozdúlhassanak és az oszlopban ártalmas 
hajlító nyomatékok ne keletkezzenek, de az oszlop terhelése középpontosan és az 
oszlop tengelye irányában fölülről lefelé működjék.

A faoszlopok talpát legegyszerűbb módon 5  

egy küszöbfába, fejét pedig a rajta fekvő t -  
inester- tartó- vagy süveggerendába csapoz- 
zuk, hogy elmozdulását megakadályozzuk 
(335. ábra). Kunéi biztosabb azonban az 
oszlop bekötése, ha lábát egy gerenda- 
keresztre állítjuk és ferdén ágyazott dűczok- 
kal gyámolítjuk, fejét pedig hasonló módon 
kél vagy négy hónaljfával kötjük be a rajta < 
fekvő mester- és tarlógerendába (336.. ábra). c_
Az így bekötött oszlop képes bizonyos mér- 885. ábra.
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tékbcn rázkódásoknak és fogásoknak is ellenállani. a nélkül, hogy 
megrogyna.

Ha azonban az oszlopok alatt küszöbgerendák nem alkalmaz
hatók, akkor legczélszerűbb az oszloplábat 4—5 cm vastag és oly

széles talplemezzel bíró öntöttvassaruba 
helyezni, hogy a teher a talpra egyen
letesen háruljon át. A saru készíthető 
úgy a 387., mint a 338. ábra szerint. Az 
oszlop alá czélszerű a saruba vékony ólom-

3 37 . á b r a .

lemezt tenni, hogy az oszlop talpa a nyomás alatt szét ne zúzódjék. 
Erősebb terhelésű vagy rázkódásoknak alávetett faoszlopok talpsaru
ját szilárdan épített alapzathoz is lehet srófolni, úgy, mint a vas
oszlopoknál szokásos (339. ábra). Ennek az alaptáblának területét 
az oszlopra működő terheléshez és az alapzat anyagának minőségé-

A

3 3 9 . á b r a .  3 40 . á b r a .

hez kell szabni, úgy, mint alább a vasoszlopoknál fogjuk látni. 
Ugyancsak erősebben terhelt és rázkódásoknak alávetett faoszlop 
szilárd bekötését mutatja a 340 ábra, hol az oszloptalp a saruval 
együtt a talajba van sülyesztve.
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A saruk elhagyhatók, ha az oszlop faragottkő- 
alapon áll és lábát a kőtuskóba beeresztjük 
(341. ábra).

Az oszlopfej bekötésénél azonban különb
séget kell tenni olyan oszlopok között, a melyek 
csak egy menyezetet vagy gerendasort hordanak 
és olyanok között, a melyek több emeleten át 
vonulva, az épületnek több. egymás fölött fekvő 
gerendasorát gyámolítják. Ekkor ugyanis, hogy 
az egymás fölött álló oszlopok tengelye teljesen 341. ábra. 
egy függőlegesbe essék, okvetetlenül szükséges, hogy az alsó emelet
beli oszlopok feje a felső emeleti oszlopok lábával úgy legyen össze
kötve, hogy egyik se mozdulhasson el a másikkal szemben. Ilyen

esetben a legrosszabb szerkezet az, a melynél úgy az alsó, mint a 
felső oszlopot ugyanabba a mestergerendába csapozzák (342. ábra). 
E helyett sokkal szilárdabb szerkezetet nyerünk, ha a szárfákat az 
összes emeleteken keresztül egy darabból készítjük. Az ilyen keresztül-

343. ábra,
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menő oszlop vagy szárfa állhat egy vastagabb gerendából, a melyet 
a menyezet-szerkezetben egyrészt páros m mestergerenda, másrészt 
páros f  menvezetgerenda közé fogunk (343. ábra) és mind a két
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irányban csavarokkal összekötünk, vagy pedig két vékonyabb, szük
ség esetén megtoldott gerendából, a melyeket kalodakötéssel vagy 
ékekkel és csavarokkal egyesítünk s a melyek az m mestergerendát 
is közbefogják (344. ábra). A szárfa mellé ekkor is mindkét oldalról 
egy-egy menyezetgerendát teszünk és csavarokkal hozzákötjük. Még 
jobb ilyen kötést kapunk v vassaruk alkalmazásával (343. ábra). 
Ha azonban hosszú szálfák hiányában az oszlopokat emeletenkint 
kell megtoldani, akkor a toldás szilárdítására vassarukat kell alkal
mazni, a melyek úgy az alsó oszlop fejét, mint a felsőnek lábát 
szilárdan befogják (345. és 346. ábra).

II I. F E J E Z E T .

Egyszerű vasszerkezetek.
Az egyszerű vasszerkezetekhez lartoznak a különféle vaskötések, 

a vasgerendák és a vasoszlopok.

1. A  v a s k ö t é s e k .

Féf.skötésnek nevezzük két vagy több vasdarabnak oly össze
köttetését, a mely nem öntés vagy forrasztás, de mekhanikai kötő
szerek segítségével jött létre.

A vasnak mekhanikai kötősserei a szegecsek, a kapcsok vagy 
ékek, a csapszegek, a csavarok és a vassaruk.

• Λ .szegecsek hengeralakú szegek félgömbölyű fejjel (347. ábra); 
szárukat az összekötendő vas
tárgyak megfúrt vagy az öntésnél 
előkészített lyukain hideg vagy 
izzó állapotban átdugva, a túlsó 
oldalon kinyúló tompa szeg
végnek széliapítása által jön létre 
a második fej, melynek alakja fél
gömb vagy kúp (348. és 349. ábra).

A  s z e g e c s e k  a  le g jo b b  f in o m s z e m c s é s  v a s b ó l  k é s z ü ln e k  é s  a  k e r e s k e d é s b e n  
7, 10 , 18 , t ő ,  2 0  és 25  m m  o r s ó  v a s ta g s á g g a l  k a p h a t ó k ;  é p í tő - s z e r k e z e te k n é l  le g -  
tö b b n v ir e  c s a k  15 -2 2 ‘δ  m m  á tm é r ő jű  s z e g e c s e k  v a n n a k  h a s z n á l a tb a n .

H o g y  a  s z e g e c s e k  a z  ö s s z e k ö tö t t  v a s d a r a b o k a t  j ó l  ö s s z e t a r t s á k  é s  a  n y í r ó  
fe s z ü lé s ,  a  m e ly e t  a z  ö s s z e k ö tö t t  v a s d a r a b o k a t  s z é th ú z n i  t ö r e k v ő  e rő  id é z  e lő  
b e n n ö k ,  a z  o r s ó  e g é s z  k é r é s z t s z e lv é r iy te r ü l e té r c  e g y e n le te s e n  e lo s z o ljé k ,  s z ü k s é g e s ,  
h o g y  a  s z e g e c s e k  a  ly u k a k a t  t e l j e s e n  k i tö l t s é k .  A  k ö té s  s z i l á r d s á g a  m e g k ö v e te l i  
t o v á b b á  a z t  is , h o g y  a  s z e g e c s e k  o r s ó á tm é r ő j e  é s  k ö z é p tő l  k ö z é p ig  m é r t  t á v o l 
s á g a  b iz o n y o s  a r á n y b a n  le g y e n  a z  ö s s z e k ö te n d ő  t á r g y a k  v a s t a g s á g á v a l .

Sol)ó: Erdészeti Építéstan. u
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íg y  k ö z ö n s é g e s  é p í tő - s z e r k e z e te k n é l ,  h o l  a  s z e g e c s e k  f e la d a ta  c s a k  a z ,  h o g y  
a z  ö s s z e k ö tö t t  v a s d a r a b o k a t  ö s s z e ta r t s á k ,  a  n é lk ü l ,  h o g y  a  k ö té s n e k  tö m ö r n e k  
k e l le n e  l e n n ie ,  a  s z e g e c s e k  o r s ó á tm é r ő j e  d = 2  v — 3  v , e g y m á s tó l  v a ló  t á v o ls á g a  
p e d ig ,  k ö z é p tő l  k ö z é p ig  m é r v e ,  t = 8  v  -1 0  v , h o l v a z  ö s s z e k ö te n d ő  le m e z  v a g y  
r ú d d a r a b o k  v a s ta g s á g a .  A  s z e g e c s e k  te n g e ly e  f é la k k o r a  tá v o ls á g b a n  v a n  a  le m e z  
v a g y  rú d  s z é lé tő l ,  m in t  a  s z o m s z é d o s  s z e g e c s tő l .

T ö m ö r  s z e g e c s e lé s n é l ,  p l. v í z t a r tó k n á l ,  g ő z k a z á n o k n á l  s tb .  d — 2 v, t = 5  v  é s  
a  s z e g e c s e k n e k  a  le m e z  s z é lé tő l  v a ló  t á v o l s á g a  t = 3  v . H a  e m e l le t t  a  le m e z e k  
4  m m - n é l  v é k o n y a b b a k ,  a k k o r  a  k ö té s  tö m ö r í t é s é r e  k e n d e r t ,  v á s z n a t  v a g y  r a g a s z t  
te s z ü n k  k ö z é jö k .

Oly esetben, midőn az összekötendő lemezfalakat egymástól 
bizonyos távolságban kell tartani, a kötés a 350. ábra szerint olyan

szegecscsel történik, mely
nek szára a közönségesnél 
hosszabb; erre a szárra egy 
csődarabot teszünk, mely a 
két falat szétfeszíti. E he
lyett a szegecsek a 351. áb
rában látható alakkal is 

3 5 2 . á b r a .  bírhatnak.
A kapcsok vagy ékek feladata ugyanaz, mint a szegecseké, az 

ékkötés azonban felbontható, míg a szegecskötés nem. Az ék kereszt- 
szelvénye rendszerint derékszögű négyszög, a melynek szelvényterü

letét. ugyanolyan nagynak 
vehetjük, mint a szege
cséi. Az éknek rendsze
rin I egyik vagy mindkét

353. ábra.

ban oly kicsinynek kell 
lennie, hogy az ék ki ne
csúszhasson, a mi nagy 
ékszerűségnél könnyen 
megtörténik. 50 mm hosz- 
szúságra 3, legföljebb 4 
mm fogyást veszünk, mi 
körülbelül 4" hajlásszög
nek felel meg.

A csapszegek és csa
varok szintén oldható 
vasköt ések hely reál I Ha
sára valók. A csavar négy 
részből áll. A csavarorsó
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egyik végén van a ráforrasztott fej, 
a mely körülbelül kétszer oly széles 
és 0'7-szer oly magas, mint a milyen 
az orsó átmérője. A csavarorsó má
sik vége csavarmetszéssel és csavar
anyával van felszerelve, a melynek 
szélessége egyenlő a fej szélességé
vel, magassága pedig az orsó át
mérőjével (353. ábra). A fej rend
szerint négy-, ritkábban hatszögle
tes vagy hengeralakú, a csavaranya 
pedig kevés kivétellel hatszögletes.

A csavarmetszés lehet éles 
vagy lapos, a szerint a mint kereszt- 854.'ábra.
szelvénye háromszögletes (353. ábra) vagy négyszögletes (354. ábra).

A csavaranya alatt, rendszerint egy köralakú lemeztárcsát alkal
mazunk, oly czélból, hogy a súrlódás a fej és alapja között kisebb 
legyen s hogy a csavarfej a meghúzás alkalmával az alapjába be 
ne vágódjék. Kz különösen fagerendák összekötésénél tartandó szem 
előtt. A vánkoslemez átmérője a csavaranyába beírt kör átmérőjé
nek 1’3-szerese, vastagsága pedig a csavarorsó 015-szerese.

A csavarorsó átmérőjét, a csavarmetszetek között levő legvékonyabb 
átmérőt értve, a tengely irányában működő nyújtó erőből (P) d l — 0 6 V~p kép
let segítségével számíthatjuk ki; a csavarorsó egész átmérője éles csavarmenet
nél d  — 1 '5 -j- l 'l l  ü, és lapos csavarmenetnél d  =  2  2  -f- 1 1  d j ) .

Néha a csavart nem lehet anyával felszerelni, mert. elhelyezé
sére vagy meghúzására nincs hely; ilyenkor az összekötendő vas
darabok egyike alkotja a csavaranyát, a melybe a csavarorsót a 
hatszögletes fej segítségével becsavarjuk (355. ábra).
Ilyen csavart azonban nem szabad sokat bolygatni, 
mert a csavaranya kikopik és a kötés meglazul. Oly 
esetben, midőn valamely, vastárgyat fához kell srófolni, 
az előbbi csavarok helyett ú. n. 
facsavarokat (356. ábra) alkal
mazunk, a melyeknek anyját a

355. ábra.

356. ábra. 357. ábra.
fa alkotja. A facsavarok a kereskedésben különféle méretekkel s 
négy- vagy hatszögletes, illetve félgömbalakú fejjel kaphatók.

Oly esetben, midőn a csavarorsót fölülről kell a lyukba
14*
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bebocsátani, azt csavarfej helyett ékkel szereljük fel (357. ábra); 
hogy a csavar forgását a meghúzás alkalmával megakadályozzuk, 
az éket a vele szomszédos lemezbe kissé beeresztjük.

Ha vastárgyakat, pl. oszlopokat, falhoz, illetőleg kőhöz kell erő
síteni, akkor ú. n. kő- vagy kapcsolócsavart (358. ábra) használunk, 
a"’melynek négyszögletes és léfelé vastagodó orsótoldalékát ólommal,

czémenttel vagy kénnel a 
kőbe beöntjük. 11a azonban 
a falhoz kötött vastárgyak 
rázkódásoknak vannak ki
téve, akkor ilyen csavarok 
helyett ú. n. alapzatcsava
rokat kell alkalmazni, a 
melyeknek orsója oly hosszú, 
hogy elégséges alapfalazatot 
lehessen reá akasztani. A 
csavart az alapzat kész 
nyílásába helyezve, alúl e 

ékkel és v vánkoslemezzel állandósítjuk, a melyek az alapzatnak e 
czélra hagyott fülkéjében vannak elhelyezve (3.59. ábra).

A vassarukat a vastárgyak összekötésénél éppen úgy használ
juk. mint fánál és az egyes vasrudak alakjának megfelelően öntött
vasból készítjük.

Ezek után áttérhetünk a vaskötések tárgyalására, megjegyezvén, 
hogy azok között különbséget kell tenni, a szerint, a mint az össze
kötendő tárgyak öntött, vagy kovácsvasból valók.

a) A» ön tö tt vas kötései.
Ezek az építészetben főképpen vaslapokon, vascsöveken és vas

oszlopokon fordulnak elő.
Öntött vaslapok megtoldása vagy szélesbítése történhetik 

karimákkal és csavarokkalevagy ékekkel (300. A ábra); csak arra

É A

tft.

f #
%

360. ábra.
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kell figyelemmel lenni, hogy az összekötés állal az egyes öntvény
darabokban különböző feszülések ne keletkezzenek. E czélból az 
érintkező felületek lehetőleg szabályosak, egyenesek és párhuzamosak 
kell, hogy legyenek, hogy közöttük üregek ne támadjanak. Kisebb 
egyenetlenségeket őlom- vagy czinklemezek közbetétele által egyen
líthetünk ki. Legjobb érintkező felületeket kapunk azonban, ha a 
karimák érintkező lapjait kivájva öntetjük, úgy, hogy csak széleik
kel érintkezzenek, a melyeket a jó kötés, illetve érintkezés czéljából 
könnyen lehet megdolgozni (360. B. ábra).

Ha két lemez egymás fölött áll s attól lehet tartani, hogy 
egyikök eltolódhatnék, akkor a felső lemez kiálló szélét az alsónak 
megfelelő hornyába eresztjük és karimáikat úgy, mint előbb, csavarok
kal összekötjük (360. G. ábra). A karimák mind a három esetben a 
lemezek mindkét oldalán is alkalmazhatók.

Vízszintesen fekvő lemezeket vagy félhoronynyal ereszthetünk 
össze s ezzel kapcsolatban az egymásra lapolt részeket csavarokkal 
is összeköthetjük (361. ábra) vagy pedig úgy, hogy karimákkal fel-

361,: ábra. 362. ábra.

szereljük s azokat közös II-alakú kapcsoló lappal összekötjük 
(362. ábra). -

Öntött vascsövek összekötése történhetik karimákkal és csava
rokkal vagy ráöntött tokokkal.- Az előbbi kötést különösen ott alkal
mazzuk, a hol a csővezeték gyakori javítása és egyes részeinek 
kiváltása fordúl elő, pl. gőzvezetékeknél. Vízvezető csövek gyanánt 
ellenben jobbak a tokos csövek.

A karimás kötésnél (363. ábra) az egyes csövek mindkét 
vége ráöntött karimával van felszerelve, a melyben a cső nagysága 
szerint 4—8 lyuk van a csavarok felvételére. Ha azt akarjuk, hogy 
a kötés tömör és vízálló legyen, akkor a csövek érintkező felületei

363. ábra.
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közé ólom, kaucsuk vagy bőrgyűrűket teszünk s azután a csavarokat 
erősen meghúzzuk, hogy a tömörítő anyagokat jól közbefogjuk. A 
csövek karimái rendszerint nem érintkeznek egymással, csak a cső
falak, a mi a tömörítő anyagok kiváltását nagyon megkönnyíti.

Az összekötő alkotó részek méretei, ha Λ a cső belső átmérője és v a cső 
falvastagsága cm-ekben, Reuleaux szerint:

, da cső falvastagsága viz-, lég- és gázvezető csöveknél i; =  8+ 'gg ,

gőzvezető csöveknél............................................. υ =  12 ^  i
a karima kiszögellése . . . ..........................h =  10-f-3«,
» » v as tag ság a ..........................................« =  1‘6 v,
a kötőcsavarok átmérője......................................δ — 133 v,

d
» » » szám a..........................................n — 2-j-gQ··

A tokos kötésnél (364. ábra), a mely vízvezetékeknél csak
nem kivétel nélkül használatos, minden csőnek egyik vége öblös

{*........ ---·**

torokkal, az ú. n. tokkal van felszerelve, a melybe a másik csőnek 
ellenkező végét Γ2—18 cm mélységre beleillesztjük, úgy, hogy a cső 
és a tok között köröskörül oly tér maradjon, mint a milyen a cső 
falvastagsága. Ezt a tért azután vagy félig kátrányos csepüvel ki
töltjük, félig pedig ólommal kiöntjük vagy faékekkel kiékeljük és a 
hézagokat czémenttel betapasztjuk.

A tokos csöveknek jó oldala a karimás csövekkel szemben az, 
hogy a vezeték némileg hajlékony és melegben kissé tágulhat, rossz 
oldala ellenben az, hogy a megrongált csöveket csak nehezen lehet 
kiváltani.

Az összekötő alkotó részek méretei Reuleaux szerint :
Λ

a cső falvastagsága.................................. δ =  8 go ’
a csőtök falvastagsága.............................. δ 1=  10 -j- 0 0136 d,
a csőtok koszorúvastagsága.......................k =  18 -f-0’0025 d,
a csőtök belső hosszúsága.......................67 —(— 0 Ί 1 <1,
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;i tok nyakának hosszúsága.......................
a (ok egész hosszúsága..............................
a tok belső átmérője..................................
a tömörítő tér szélessége..........................
az ólomgyűrű magassága..........................

h , =  i9 +  0-09 d, 
h =  116 +  0-20 f i  
D =  26 +  0 039 cl, 
s — δ +  0Ό07 d, 

m =  28 +  0-07 (1,

b) A  kovácsvas kötései.
Λ kovácsvas kötései részben a fakötéseknek utánzatai, a kötés 

létrehozása czéljából azonban az összekötendő tárgyak végeit ková
csolás vagy megfúrás által kell megfelelően előkészíteni. A kötések 
különbözők a szerint, a mint hengerelt vasrudakat, alakos szelvényű 
vasakat vagy pedig vaslemezeket akarunk összekötni.

Hengerelt vasrudak összekötése, illetőleg megtoldása történ
hetik szilárd vagy csuklószerű módon. Szilárd kötést kapunk, ha két 
rudat egymásra lapulunk és gyűrűkkel összefogjuk (865— 368. ábra)

ΣΖΖ3Ί 1
366. ábra.

t TxL

367. ábra.

__KT
368. ábra.

jfi____Φ αί

36'. ábra,

vagy összesrófoljuk (369—
370. ábra). K helyett 

a rudakat villaszerűén 
egymásba is tolhatjuk és 
csavarokkal (371. ábra), 
ékekkel (372. ábra), szük
ség esetén vasgyűrűkkel 
is (373. ábra) összeköt
jük. A 365. ábrabeli kö
tést, természetesen, csak 
ott szabad alkalmazni, hol 
a rudak nincsenek szét
húzásnak alávetve, a 366. 
és 373. ábrabeli kötést 1 
ellenben ott, hol a rudak 
mindkét oldalról húzásra 
vannak igénybe véve. A 
372. és 373. ábrabeli kö
téssel e mellett az össze
kötött rúd hosszúsága is 
némileg szabályozható.
Ha ellenben jobban szabályozható hosszúságot akarunk, akkor a 
rudakat a 374. vagy 375. ábra szerint öntött vagy kovácsvasból

369. ábra.

1
Γ; ----------

'— — 7*— ±3—---------Cώ --------- c : 5
370. ábra.

___ c + ---------------- Qh  ....
1

1 ; \

-----"t—1

371. ábra.
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373. ábra.

készült karmantyúk
kal kötjük össze, a 
melyeknek egyik fele 
jobb-, a másik balol
dali csavarmetszéssel 
bír, úgy, hogy a csava
ros végű rudakat a 
karmantyú egyszeri 
megfordítása által egy
idejűleg egy-egy csa
varmenettel húzhatjuk 
össze vagy tolhatjuk 
szét.

374. ábra. Mozgatható vasrúd- 
kötést. kapunk, ha a 
kötés helyét csu kló- 
szérűén készítjük el; a 
csukló úgy készülhet,
hogy a két rudat akár
egymás felé teszszük 
(376. ábra), akár villa-375. ábra.

szerűen egymásba toljuk (377. ábra), akár pedig az egyik rudat két 
rúd közé fogjuk (378. ábra). Végre csavarok nélkül is készíthetünk

377. ábra. 378. ábra.
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mozgatható kötést, lm vagy 
mindkét rúdnak végét ka- 
pocsszerűen meghajlítjuk és 
egymásba leszszük (379. 
ábra) vagy mindkét rúd 
végén fület készítünk s azo
kat akasztjuk közvetetlenül 
(380. ábra) vagy egy láncz- 
szem közvetítésével egy
másba (381. ábra).

Az alakos vasak össze
kötése az építészetben ke- 
vésbbé gyakran fordúl elő, 
mint a vasrudaké, oszlopoknak alakosvasakból való készítésénél, vala
mint a vasgerendák megtoldásánál és keresztezésénél azonban ilyen 
kötésekre is van szükségünk.

Az alakos vasakat rendszerint szegecseléssel és heveder- vagy 
sarok vasakkal kötjük össze. Vasgerendák, L- II- és f-a lakú  vasak 
megtoldására a toldás helyén, a gerincz vagy szár egy vagy mind
két oldalán hevedereket használunk, a melyek mindkét gerenda 
végével összeszegecseltetvén, az illesztés helyén is eléggé teherbíró

Ί Ί Ι Ι

379. ábra.

381. ábra.

382: ábra.

383. ábra.

szelvényt adnak (382. és 333. ábra). A hevederek vastagsága együtt
véve valamivel nagyobb szokott lenni az összekötendő gerincz vagy 
szár vastagságánál, míg hosszúságuk 0 6—1Ό m között változik.

A vasgerendák keresztezésénél a g gerinczek egymáshoz ütköz
nek s az így keletkezett két sárok mindegyikébe egy-egy s sarokvasat 
téve, azok egyik szárát a hosszanti, másikát a keresztgerendához
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szegecseljük (384. ábra). Ha ellenben az egymást keresztező gerendák 
egyenlő magasak, akkor az ütköző gerenda talpait a szükséges hosz- 
szúságban levágjuk, a gerinczet pedig a másik gerenda szárai közé 
toljuk (385. ábra).

Az alakos vasaknak tisztán magok között vagy széles lapos
vasak közbeiktatásával való összekötése sokféle módon lehetséges 

és sokféle szelvényt eredményez; ezeknek 
néhányat a 386,—401. ábrában mutatjuk be, 
a melyek minden további magyarázat nélkül

1
1
lit·

JE

) 1
o j

o 1  í

o 1

385. ábra.

megérthetők. A 386.-388. ábra a vasgerendák erősítését mutatja 
akkorra midőn egy gerenda a teher hordására nem 
elégséges. Az összekötés c csavarokkal és az ezekre 
rátolt csövecskékkel történik, a melyek a gerendákat

389. ábra.

392. ábra. 393. ábra. 394. ábra.
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egymástól megfelelő távolságban tartják. A 389.—394. ábrák külön
féle. gyakran használt szerkezetet mutatnak, valamint a 395.—401.

ábrák is, a melyek alakos vasakból készült osz
lopok készítésmódjára vonatkoznak.

397. ábra.

899. ábra. 400. ábra. 401. ábra.
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405. ábra.■404. ábra.
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A lapos rúdvasak és vaslemezek összekötése végre össze- 
szegecseléssel történik. A szegecselés lehet egysorú (402. és 403. 
ábra), kétsorú (404. és. 405. ábra) vagy háromsorú (406. és 407.

ábra) és az összekötés történhe
tik vagy úgy, hogy a lemezeket 
összeszegecselés végett egymásra 
lapoljuk (402., 404. és 406. ábra) 
vagy pedig úgy, hogy az illesztés 
helyét egy- vagy kétoldali heve
derlemezzel födjük be s azokat 

a lemezekhez szege
cseljük (403., 405. 
és 407. ábra). A köz
építészetben ilyen 
lemezköltések ritkán 
fordúlnak elő; azok 

407. ábra. . bővebb tárgyalá
sába ennélfogva nem is bocsátkozunk.

2. A vasgerendák .
A vasgerendák készülhetnek öntött és hengerelt vasból, utóbbi 

esetben pedig lehetnek egyszerű, szegecselt vagy rácsos gerendák.

a) Ö n tö ttvas-geren dák .
Az öntöttvas nyújtásra és hajlitásra, szóval gerendáknak kevésbbé alkalmas, 

mint oszlopoknak és gyámoknak, a melyek összenyomásra, illetve visszaható 
szilárdságra vannak igénybe véve. Mivel azonban az öntöttvas-gerendák könnyen 
készíthetők, alkalmazásuk még mindig eléggé kiterjedt, daczára annak, hogy a 
hengerelt vasgerendák, melyek szilárdság tekintetében megfelelőbbek, ma már 
mindenütt olcsón kaphatók.

Az öntöttvas-gerendák keresztszelvény-alakja a _[_ és T-alak; 
erre nézve Renleaux, mint legjobban .megfelelőt.-tt 40H. 41-Or-ábra- 
beli szelvényeket ajánlja, a melyeknél’ liajlítás közben a legjobban 
kinyújtott és -összenyomott részecskék feszültsége a rugalmasság 
határának megfelel. Az ábrákba beirt számok a gerendaszelvények 
méreteit adják a r gerinczvastagságra vonatkoztatva.

Az öntöttvas-gerendák gerincze azonban nem kell, hogy okvetetetlentil a 
talpak közepét összekösse, de bármely helyen állhat, a nélkül, hogy ez a gerenda 
teherbírását sztatikailag befolyásolná. Ezért gyakran a 411. -415. ábrákban lát
ható szelvények is találhatók.

A gerincznek oldalvást való megtámasztása és a széles talpnak mere vitásé 
végett annak egyik vagy mindkét oldalán 1Ό—125 m-nyi közökben 3—4 cm 
vastag b bordákat is szokás alkalmazni, mint a fönnebbi ábrák mutatják.
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•ül. Abra. 412. ábra. 413. ábra. 414. ábra. 415. ábra.

Az öntöttvas-gerendák nagy szelvényméreteik miatt több, mint kétszer- 
akkora súlyúak s ezért közel kétszer annyiba is kerülnek, mint az ugyanolyan 
teherbírási! hengerelt gerendák, ez az oka, hogy mindinkább az utóbbiaknak 
engedik át helyüket.

b) Hen (/ereit va sgeren dák .
A kovácsvasat nagy szívóssága s nyújtó- és hajlító szilárdsága különösen 

teszi alkalmassá arra, hogy gerendákra felhasználjuk, mert eltörés tekintetében 
sokkal nagyobb biztosságot nyújt, mint a merev és törékeny öntöttvas. A vas
gerendák azonkívül könnyebbek és olcsóbbak is.

A vasgerendák keresztszelvénye rendszerint, egy
szerű vagy inkább kettős T-alak (416. ábra), az utóbbi 
szelvény vasgerenda vagy vastartó név alatt rendes 
kereskedelmi czikk, a mely 10 méterig 10 cm-kint változó 
bármely hosszúságban, szükség esetén azonban, habár 
valamivel nagyobb árban, 12—16 m hosszúságban is 
kapható.

A vasgerendák szelvénymagassága 80—100 mm.
Ha ezt a magasságot M-mel, a talpszélességet S-sel, a gerinczvastagságot 

«-vei, a talp átlagos vastagságát «ι-vel és a talpak belső oldala között mért 
magasságot w-mol jelöljük, akkor a nálunk használatos (magyar és osztrák gyárak
ból eredő) szelvényeknél a talpszélesség,

h a  i l f = < j l 6 0 m m ,  . . . .  S  =  0 4  A Í - j - 2 0  m m ,
[ha ilí==> 160 mm.............. S = 0 '3  -j— 3G mm,

M
!

L-i.
416. ábra.
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a gerinczvastagság pedig,
ha M = < 160m m , . . . .  v 0Ό3 M-\- l'C inm, 

s ha M >  160 mm. . . . .  v =  0Ό4 M;
végre a talp közepes vastagsága w =  Vb e.
A keresztszelvény területe T -= 2 S
és folyóméterenkint való súlya L  =  0-78 T  =  0-78 (2 Sw -f- in r).
A vasgerendát mindig egyik talpára állítva használjuk, úgy, 

hogy a talpakat összekötő gerincz lehetőleg függőleges állásba jusson.
Ebben a helyzetben a részarányos keresztszelvénynyel bíró vasgerendák 

vízszintes súlyponttengelye éppen a szelvény közepében van és azt két egyenlő 
T-alakú félre osztja. Mivel pedig a kovácsvasnak nyújtó és összenyomó szilárd
sága egyenlő, a hajlitásra igénybe vett vasgerenda felső felében keletkező nyomás 
is éppen akkora, mint az alsó félben létrejövő húzás. Egyrészt ennél a rész
arányosságnál fogva és másrészt azért, mert a gerenda anyaga a szelvény víz
szintes súlyponttengelyétől távolfekvő övekbe van összehalmozva, míg az öveket 
összekötő gerinczben, a súlypont közelében csak kevés anyag van: a vasgerendák 
hajlítás ellen való szilárdsága a vasanyagban való legnagyobb takarékosság 
daczára a lehető legnagyobb és a vasgerendák ennélfogva ilyen igénybevételre 
különösen alkalmasak.

Λ A vasgerendáknak nálunk gyártott szelvényeit és
folyóméterenkint való súlyát, ellenálló nyomatékát és 
teherbírását alább mutatjuk be.

Vasgerendák helyett |~-alakú vasakat is használ
hatunk (417. ábra); ezek abban különböznek a vas
gerendáktól, hogy talpuk csak egyoldalú. Kzeket szintén 
egyik talpukra állítva használjuk.

A nálunk használatos javasak szelvénymagassága20 -20mm-es 
M =  100—300 mm,

. . . S =  0-25 M +  25 mm,

. . .  υ =  0Ό25 M  -+- 4 mm 
ir =  l'5  í>.

való súlyát ugyanazon

417. ábra.

emelkedéssel 
míg talpszélessége . . 
gerinczvastagsága. . . 
közepes talpvastagsága

Az |~-vasak szelvényterületét és folyóméterenkint 
képletek szerint számítjuk, a melyeket fönnebb a vasgerendákra nézve közöltünk.

Kisebb támasztóközöknél végre ócska vaspályasíneket is 
használhatunk gerendák gyanánt. Könnyen belátható azonban, hogy 
e czélra csak nehezebb sínszelvények alkalmasak vagyis azok, a 
melyek normális vágányközzel bíró vasutakról kerülnek ki. Ilyen 
sínek a vaskereskedőknél egész darabokban mintegy félakkora árban 
kaphatók, mint a T - vagy Q-vasak; a szükséges hosszúságra szabott 
sínek természetesen a rövidítés költségeivel és a visszamaradt hulla
dék árkülönbségével drágábbak.

A normalis vagányú vasutakról kikerülő ócska sínek magassága m  bizonyos 
arányban van a többi méretekhez, még pedig a sínfej szélessége kereken a =  046 m,

aczélsíneknél vassíneknél
a sínfej magassága..................................b =  0'27 m, 030 m,
a síngerincz vagy törzs vastagsága . . e =  0'10m, 0'12m,
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aczelsínelcnél vassíneknél
a síntalp s z é le s s é g e ............................ <1 =  0'8 in.
a síntalp szélső vastagsága . . . .  e =  O06m, 007 m,
a sínszelvény területe négyzetméterben T =  0 2599 m‘J, 02923 ni2
és folyóméterenkint való súlya kgrban . S =  0·2027 m3, 0’2280 m2.
A magyar kir. államvasutakon használt aczélsíneknél 

m -128 mm,
minélfogva T =  0-2599 X 1283 =  42-6 cm’ 

és S — 02027 X 12-83 =  33 kgr.
Λ vasúti síneket kisebb támasztóközöknél csak egyszerűen 

használjuk és talpaikra fektetjük, nagyobb támasztóközöknél vagy 
terheléseknél ellenben a síneket teherbírásuk öregbítésére talpaikkal 
párosán egymásra szegecseljük (400. ábra), úgy, hogy a szegecsek 
12—14cm-nyire vannak egymástól és 12—15 mm vastagok. Ilyen 
páros sínek teherbírása 
mintegy háromszor ak
kora, mint az egysze- 
rűeké.

A szegecselt páros 
sínek alkalmazása annyi
ban különbözik az egy
szerűekétől, hogy megállásuk biztosítására végeiket öntött vassarukba 
kell bújtatni (418. ábra), a melyeket alapjukhoz srófolunk.

c) Szegecs é lt lem ez- és rácsos g eren dák .
Ha az egyszerű vasgerendák teherbírása nem felel meg a rájok 

eső terhelésnek, akkor szegecselt vasgerendákat kell használni, mert 
ezeknek teherbírása az anyagban való lehető takarékosság és egy
szerű szerkezet mellett tetszés szerint fokozható. Ez a nagyobb teher
bírás onnan ered, hogy a vasgerenda magasságát, talpszélességét és 
szükség esetén gerincz- és talpvastagságát is öregbítjük.

Ezek a vasgerendák sarok- vagy laposvasakból vagy lemezek
ből vannak összeszegecselve és kétféle szerkezettel bírhatnak, még 
pedig lehetnek

1. szegecselt lemezgerendák ; ezeknek gerincze megfelelő szé
lességű vaslemez, a melyhez a talpak szegecseltetnek,

2. szegecselt rácsos gerendák; ezeknél a két gerendatalp (az 
u. n. öv) ferde és függőleges dúczokkal, illetve vonó és függő rudak
kal van összekötve, úgy, hogy a gerincz rácsalakú.

Mindkét gerendafaj kisebb és közönséges, építkezéseknél ritkán 
fordúl elő, szerkezetének részletei iránt ennélfogva a Hídépltéstanra 
utalunk, a hol ezek a gerendák nagy támasztóközök áthidalására 
gyakran szükségesek.

418. ábra.
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d) A  va sg eren d á k  ván koslem ezei.
A vasgerendák biztos fekvését azáltal érjük el, ha falon fekvő 

végeiket elég hosszúra - szabjuk, hogy ne a fal szélén feküdjenek, 
a mely könnyen engedhet a nyomásnak, s ha a gerendák végei alá 
vánkoslemezeket teszünk, a melyek a gerendák nyomását a falaza
ton egyenletesen elosztják.

A falazatot ugyanis, a mint már a falazó-anvágok szilárdsá
gánál láttuk, csak szilárdságának, illetve minőségének megfelelően 
szabad igénybe venni, nehogy a nyomásnak engedjen, és tapasztalat 
szerint

mészhabarcsba rakolt jó téglafalat . . .  5 fi kgrmal,
czémenthabarcsba » . » » . . .  10
közönséges homokkőből épült falat . . . 15
legjobb minőségű faragott homok- vagy 

mészkövet vagy fát a rostszálakra keresztben 25 
gránitból faragott követ vagy fenyőfái a

rostszálak irányában............................. ..... 50
tölgy- és bükkfát a rostszálak irányában . 75 »

szabad cm2-enkint összenyomásra megterhelni. Ha tehát ismerjük a 
vasgerendára eső terhelést, a melynek nagyságáról az illető szerke
zeteknél lesz szó s ha az alább közlendő módon kiszámítjuk azt a 
nyomást, a melyet a gerendavég a falazatra gyakorol, akkor könnyen 
meghatározhatjuk a vánkoslemez területét, arra való tekintettel,

hogy az alzat t cm2-jére a fönnebbinél 
nagyobb nyomás ne essék.

A vánkoslemezek készülnek öntött 
vagy kovácsvasból.

Az öntöttvasból készült vánkos- 
lemezek hosszúságát, ha falon feküsznek 
(419. ábra),

h -  100 +  V2 m
képlet szerint számíthatjuk ki mm-ekben, hol m a vasgerenda szelvény- 
magassága ; ebből a hosszúságból azután a lemez szélességét arra 
való tekintettel határozzuk meg, hogy az alzatra a megengedettnél 
nagyobb nyomás ne essék, megjegyezvén, hogy ezt a szélességet 
akkor is, ha a számítás nem követelné, oly nagyra kell kiszabni, 
hogy a szélek a vasgerenda mindkét oldalán 20—30 mm-rel kiálIjanak.

Ha a vasgerendák nincsenek befalazva és ennélfogva oldalvást 
könnyen elmozdulhatnának, a vánkoslemezt a vasgerenda mindkét 
oldalán kiálló bordákkal kell felszerelni, a melyeknek magassága 
10 20 mm (420. ábra).

I
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Szabadon álló, falazott pilléreken el
helyezett vánkoslemezek részére a leggyak
rabban használt alak a csonka gúla (420. 
ábra), a mely a terhelést lehetőleg a pillér 
közepére hárítja át. A vánkoslemez felső 
lapját oly nagyra kell szabni, hogy 1 cm --re 
500 kgrnál nagyobb nyomás ne essék. A 
vánkoslemez széle az egész vastagságnak 
V3 -részére vehető, míg a felső lap hosszúsá
gát rendszerint az alaplemez hosszúságá
nak Vs -részével teszszük egyenlőnek.

Ha a vánkoslemezen több vasgerenda 
fekszik, akkor szélességét ennek megfele
lőén kell meghatározni (421. ábra).

A vánkoslemezek vastagságát leg
egyszerűbben 5 =  1 5 +  72i) m gyakor
lati képlet szerint határozhatjuk meg, 
a hol m a vasgerenda szelvényma
gassága, nagyobb (szegecselt) gerendáknál 
ellenben a megterhelésből az alább be
mutatott egyszerű módon számítjuk ki.

Ha a vánkoslemezt eltolódás ellen 
kell biztosítani, akkor azt vagy egy négy
zetes, 80- 120 mm-es oldalakkal és 30—50 
mm vastagsággal bíró csappal (420. ábra) 
vagy egy 30—50 mm magas 
és ugyanolyan vastag bordával 
(422. ábra) vagy végre, ha a 
vánkoslemez faragott kövön 
fekszik, egész testével 1\5—3 cm 
mélységre az utóbbiba eresztjük 
(423. ábra).

A vánkoslemez és a fal széle között 
5- 12 cm-nyi közt kell hagyni, nehogy a 
gerenda áthajtásából eredő élnyomás a 
fal élét letördelje. Ezt az élnyomást azáltal 
csökkenthetjük vagy szüntethetjük meg 
ha a vánkoslemez lapját csekély dombo- 
rodással szerkesztjük (424. ábra), a mely
nek nagysága a gerenda megengedhető át
hajtásához képest változik.

Sobó: Erdészeti Építéstan.

T

— "■■-. - i

421. ábra.

422. ábra.

■423. ábra.

θ

15
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Igen hosszú vasgerendáknak legalább egyik vánkoslemezét úgy kell szer
keszteni, hogy a gerenda a hőmérsék változását követve, tágulhasson és össze
húzódhasson, a nélkül, hogy az ebből keletkező nyomás a faira háruljon. Kisebb 
szerkezeteknél a domborított felülettel bíró vánkoslemez is számol ezzel a körül
ménynyel, mert a surlódó felületet csökkenti ; nagyobb szerkezeteknél ellenben, 
pl. nagy vashidaknál, a vánkoslemezt hengerekkel szerelik fel, melyeken a vas
gerenda vége csúszliatik.

A kovácsvasból készült vánkoslemezeket ritkábban használjuk 
s hosszúságukat és szélességüket úgy határozzuk meg. mint az öntött 
vaslemezekét, vastagságúkat azonban csak félakkorára veszszük.

3. A vasoszlopok.*
Λ vasoszlopok készülnek öntött- és kovácsvasból.
Az öntöttvas erre a czélra alkalmasabb, nemcsak azért, mert a zúzásnak 

(összenyomásnak) sokkal jobban áll ellen, mint a kovácsvas, de azért is, mert hz 
öntöttvasból való oszlopnak az öntő vas folyékonyságánál fogva olyan alakot 
adhatunk, a mely a rája ható erőknek legjobban megfelel, míg ellenben a kovács
vas ily szelvényalakra csak nagyobb költséggel hozható. Olyan oszlopok és dúczok 
készítésénél azonban, a melyek visszaható szilárdságon kívül lökéseknek, és 
rázkódásoknak is vannak alávetve, a szívós és rugalmas kovácsvas határozottan 
elsőséget érdemel a merev és törékeny öntöttvas fölött. A megfelelő szelvények 
nagyobb helyreállítási költségeit anyagmegtakarítással igyekszünk ellensúlyozni.

a) Ö n töttvas-oszlopok.
Az öntöttvasból való oszlopok rendes és legjobb keresztszelvénye 

az üres henger vagy csőalak 10 és 30 mm között változó faivastag
sággal, mert ez legkisebb anyagfogyasztás mellett legnagyobb merev
séggel és szilárdsággal b í r ; sokszor találni azonban négy vagy 
többszögletes, valamint T- és -\—alakú keresztszelvénynyel bíró vas
oszlopokat is.

Az öntöttvas-oszlopok megszerkesztésénél mindenekelőtt arra keli törekedni, 
hogy a falvastagságok az oszlop különböző helyén ne legyenek nagyon különbözők, 
mert ez az egyenetlen kihűléskor könnyen hoz létre bennük egyenetlen és ártalmas 
feszüléseket, a melyek az oszlop szilárdságát nagyon befolyásolják. - Ezt a sza
bályt nem lehet ugyan mindig betartani, mert nagyobb oszlopoknál a fej és láb 
vastagsága rendszerint nagyobb, mint a száré, ha azonban a különbség nagyobb 
lenne, czélszerűbb az oszlop fejét és lábát az oszloptól elkülönítve önteni.

A másik körülmény, a melyet öntöttvas-oszlopok megszerkesztésénél ügyei
men kívül hagyni nem szabad, az, hogy az oszlop megterhelése középpontosan 
és lehetőleg egyenes irányban fölülről lefelé vagyis az oszlop tengelye irányában 
működjék. Ez okoknál fogva nem szabad, hogy az oszlop díszítését tevő, köriilfutó

* Az öntött és kovácsvasból készült oszlopok szerkezetét illetőleg utalunk 
C. Scharowsky: »Musterbuch für Eisen-Constructioncn, Leipzig 1888.« czímű 
kitűnő könyvére, a mely a teherbíró képesség kiszámítását számtalan táblázatával 
teljesen fölöslegessé teszi s a melyből az alábbi ábráknak is nagy részét átvettük.
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kidudorodások, mélyedések, párkányok stb. a teher viselésében részt vegyenek. 
— Ilyen kisebb alakváltozások káros hatását megfelelő lassú átmenettel és az 
anyagnak helyenkint való összehalmozásával legtöbbnyire ellensúlyozhatjuk ugyan,
ha azonban ez nem látszik elégséges
nek vagy megfelelőnek, legjobb a díszí
téseket külön önteni és az oszlopra rá
srófolni (425. és .432. ábra). Az oszlop
szár hornyolásai (447. ábra), ha azokat 
díszítésül akarjuk alkalmazni, nem be
folyásolják ugyan az öntvény jóságát, 
de megnehezítik az oszlop bemintázását 
és megdrágítják a helyreállítást.

Olyan oszlopokat, a melyeknek 
alakja és szelvénye nagyobb változá
sokat mutat, soha sem kellene felhasz
nálni, mielőtt leendő megterhelésüknek 
legalább ötszörösével ki nem próbáltuk.

Az oszlopok megőrzésénél végre 
szintén arra kell ügyelni, hogy az oszlop
szár falvastagsága egész kerületén egyenlő 
megfesztilések ne keletkezzenek. Ezért az álló 
azoknál, melyek fekve öntettek.

legyen s az anyagban egyenlőtlen 
helyzetben öntött oszlopok jobbak

Hogy az oszlopokat helyesen felállíthassuk és megterhelhessük, 
szárukat mindig lábbal és fejjel kell felszerelni.

Az oszlopláb feladata az, hogy az oszlop nyomását az alap 
nagyobb területére eloszsza. Ezért, az oszlop töve rendszerint vasta
gabb, mint a szár alsórésze és legalá! mindig egy táblával van 
felszerelve, a melylyel az alapra egyenletesen ráfek
szik. Ez az alaptábla legtöbbnyire négyszögletes, 
ritkábban köralakú és vagy többé-kevésbbé alakozott 
oszloptővel van az oszlopszártól elválasztva (426. és 
440. ábra) vagy, ha 50 om-nél nagyobb, 4—6 8—12 
bordával csatlakozik az oszlop megvastagított tövé
hez (427. ábra).

Nagyobb ter
helésű oszlopok
nál azonban a 
nagyobb és vas
tagabb alaptáblát 
a szerkezet biz
tossága és az önt
vény szilárdsága 
érdekében nem 
czélszerü az osz
lopra ráönteni, de az oszloptól elkülönítve készíttetni ama szabályok

15*

427. ábra.
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szerint, a melyekről alább c) alatt lesz szó. Ilyen külön alap
táblát oszlopsarunak is nevezünk. A saru t talpára rendszerint

keli esztergályozni, kisebb terhelésű oszlopoknál azonban az esztergályozás mellő
zésével közbeiktatott ólomgyűrökkel állítjuk helyreja jó érintkezést.

Néha a bordákat nem a saru külsején, de belsejében alkal-
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mázzuk (432. ábra). Nagyobb és terhelt vagy rázkódásoknak alávetett 
oszlopok alaptábláját csavarokkal erősítjük az alapzathoz, hogy el ne 
mozdulhasson (427. és 430. ábra).

Az alaptábla rendszerint egész terjedelmében egyenlő vastag
sággal bír és meghajlás, illetve eltűrés ellen bordákkal van erősítve; 
ha azonban erősítő bordákat a kinyúlvány rövidségénél fogva nem 
alkalmazhatunk, akkor az alaptáblá
nak csonkakú palakot adunk, úgy, hogy 
széle V«—'/2-szer °ly magas, mint kö
zepe. melyen az 
(433. ábra).

A négyszög
letes oszlopoknak 
az alaptáblával 
való összekötte
téséi és megtol- 
dását, a 434. ábra, 
a J-alakú szel

vénynyel bíró 
oszlopokét pedig 
a 435. ábra mu
tatja; az utób
binál az alap
tábla nem cső-, de 
J-alakú kinyúl- 
vánvnyal bír.

Az oszlopfej 
arányai rendsze
rint kisebbek, 

mint a talpé, 
alakja pedig a 
czélnak megfele
lően különféle 
lehet. A fejnek 
ugyanis mindig 
oly alakot kell 
adni, hogy rajta 
a szerkezet, a 
melynek gyámo- 
lítására oszlo
pokat alkalma

oszloptalp

434 ábra. 435. ábra.
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zunk, jól legyen elkelyezhető. Ha tehát az oszlop egy gerendasort 
gyámolít, akkor az oszlop fejét a vas- vagy fagerendák felvételére

sík lappal zárjuk el és szük
ség esetén bordákkal sze
reljük fel, hogy a gerendák 
eltolódását megakadályoz
zuk (426., 431., 434 c, 435 e, 
436, 437. ábra). A gerendá
kat azonkívül odacsavarhat
juk az oszlopfejhez (426., 
431. és 434- 437. ábra). A 
fejtáblának kinyúló részeit 
szükség esetén bordákkal 
kittjük össze az oszlopfejjel, 
hogy kellő gyámolítást nyer
jenek (431., 436. és 437. 
ábra). Ha ellenben az osz
lop bolthajtást tart és feje 
a bolthajtások vállait alkotja, 
akkor azt a boltozat ivének 
megfelelő ferde vádakkal kell 
felszerelni mindazon az ol
dalon, a melyen a bolthaj

nak (438. ábra). Négyoldali 
ívbordák tartására szánt 
oszlop fej tábláját, mely 4 
rekeszre osztott szekrény, a 
430. 440. ábra mutatja.

Ha a fejtábla oldalai 
40 crn-nél hosszabbak, leg
többször czélszerű azt is 
külön öntetni és az oszlop
szárral úgy összekötni, mint 
az oszlopsarut (441. és 442· 
ábra).

Az oszlopok· dereka 
vagy szára alulról föl
felé legtöbbnyire vékonyo
dik, úgy, hogy felső át
mérője, illetve vastagsága



2 3 1

441. ábra.
01) 0\S része legyen az
alsónak. Néha azonban a 
szár alsó fele hengeralakú 
és csak felső fele vékonyo
dik (442. ábra); ez fokozza 
ellenállásál az oldalvást való 
kihajlás ellen. Néha, küld- 4M. ábra. '  445. ábra.
nősen magasabb oszlopoknál, a szár alsó része mint kifliin oszloptő 
van kiképezve, és az egész oszlopmagasságnak mintegy '/4-részét
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446. ábra.

foglalja el; ehhez csatlakozik az előbbi módon 
kiképezett oszlopláb (428.—430. ábra). Maga 
az oszlopszár szintén tagozva lehet (442. ábra), 
habár ez az oszlop külső hatását kevéssé emeli 
és egyenletes falvastagsága érdekében nem is 
czélszerű.

Ha az oszlopszár közbenső részét vala
mely építő-szerkezet felfogására, illetve gyámo- 

lítására kell akalmassá tenni, akkor azt a szerkezetnek megfelelően 
elkészített és ráöntött vagy hozzásrófolt könyökökkel, vassarukkal 
vagy fülekkel szereljük fel (443.—446. ábra).

Végre különbséget kell tenni oly oszlopok között, a melyek 
csak egy és olyanok között, a melyek több emeleten vonulnak át. 
Utóbbi esetben ugyanis az oszlopot egymás fölé helyezett több 
darabból kell összetoldani; e mellett főfigyelmünket arra kell fordí
tanunk, hogy az egyes oszlopok teljesen függőlegesen álljanak egy
máson, nehogy a nyomás az egyik oldalra nehezedjék és az oszlopot 
eltörje. Ennek elérése végett az oszlopokat derékban éppen úgy kell 
megtoldani, mint az oszlopszárnak a lábbal és fejjel való össze

kötésénél láttuk (432. és 444.—446. ábra). Az érint
kező felületek simára esztergályozhatók vagy gyalul- 
halók, úgy, hogy összeillesztés után a végigvonuló oszlop 
tengelye függőleges legyen. A közbenső szerkezetek fel
vételére szolgáló könyököket, füleket és vállakat leg
jobb az oszlopra ráönteni vagy rátenni. Ha azonban 
a menyezetszerkezetek, a melyeknek gyámolítására al
kalmazzuk az oszlopokat, teljesen vasból valók, akkor 
az egymás fölé eső oszlopok összekötése úgy módosul
hat, mint a 434., 435. és 447. ábrák mutatják.

Az öntött vasoszlopok elhelyezésénél főképpen 
arra kell törekedni, hogy az oszlopok függőleges állása 
mellett az oszlopnyomás egyenletesen legyen az alap- 
tábla egész területére elosztva s hogy az oszlopok egy
oldalú megterhelése be ne következzék. Az előbbit 
elérjük azáltal, hogy az oszlopot lehetőleg falazott és 
gondosan elkészített alapzatra vagy el nem mozdulható 
faalzatra állítjuk. Falazott alapzaton álló oszlopok talpa 
alá továbbá 8—10 mm vastag czémentréteget öntünk, 
fa vagy gyalulatlan vasalzaton álló oszlopok alá 3 mm 
vastag ólomlapot teszünk, vasszerkezeten fekvő oszlo
pok lábát pedig nem szilárdan ágyazzuk, de úgy, hogy

0pr
447. ábra.
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az alaptábla domború felületén (447. ábra a) 
a szükséghez képest mozoghasson. Az oszlo
pok egyoldalú megterhelését pedig úgy kerül
jük el, hogy mindkét oldalukra helyezünk 
egy-egy menyezetgerendát (434., 435., 443.. 
444. és 447. ábra).

A falazott alapzatot jó és szilárd anyag
ból s valamivel nagyobb felülettel kell helyre
állítani, mint a milyen az oszlop-

tiS*. ábra.

b) K ovácsvasbó l va ló  oszlopok.

A kovácsvas-oszlopok alkalmazása napról napra kiterjedtebb 
s különösen raktárakban, gyárakban, fűrészmalmokban és mindenütt
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ott veszszük jó hasznukat, a hol nagy terhek viselése mellett ráz
kódásoknak vannak alávetve.

Készítésük igen könnyű és kényelmes s habár több munkát 
kívánnak, mint az öntöttvas-oszlopok, a nagyobb munkaköltséget 
bőven ellensúlyozza a kovács vas nagyobb szilárdságából eredő anyag- 
megtakarítás.

Legegyszerűbben készíthetők a kovácsvas-oszlopok forrasztott 
és hengerelt vascsövekből (449. ábra); ezek a csőgyárakban 40 -600 
mm átmérővel és 3 -25 mm falvastagsággal kaphatók s kereszt
szelvényűk legjobban felel meg az oszlop visszaható igénybevételének.

Ugyancsak kedvező keresztszelvénynyel bírnak az ú. n. oszlop- 
vasból készült oszlopok (398. - 399. ábra). Kzek az oszlopvasak

451. ábra.
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hengerlés által készülnek s egyszerűen összeszegecseltetvén, talppal 
és fejjel szereltetnek fel (450. ábra).

Öreges szelvénynyel bírnak az £ - és laposvasakból össze
szegecselt oszlopok is (395. és 396. ábra); ezeknek használata külö
nösen ott czélszerű, a hol az egyik tengely irányában keskeny s 
mégis nagy teherbírású oszlopokra van szükség. Gyárakban, fűrész
malmokban stb. ezek az oszlopok azért is igen jók, mert lapos 
oldalaikhoz igen könnyen lehet a transzmissziókat és a kisebb 
munkagépeket erősíteni. Ilyen oszlopot mutat a 451. ábra.

Oly esetben, a midőn az oszlop csak egy hajlító síkban van

452. ábra. 453. ábra.
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Nagyobb megterhelésnél hen
gereit T-vas helyett szegecselt T-vas 
is használható (391. ábra).

Ezeknél jóval nagyobb teher
bírásnak azonban azok az oszlopok, 
a melyeket úgy kapunk, ha a közön
séges T-vas mindkét talpához egy- 
egy Γ-vasat szegecselünk (397. ábra). 
Ilyen oszlophoz a szerkezetek igen 
könnyen erősíthetők; különösen jól 
használhatók azonban ilyen oszlo
pok akkor, ha vékony téglafalba állí- 
tandók, mert az utóbbi a kifelé for
dított Γ-vasakba igen egyszerűen és 
jól beköthető. Ilyen felszerelt oszlo
pot látunk a 454. ábrában.

Kisebb terhek hordására igen 
alkalmas és könnyen helyreállítható 
oszlopot készíthetünk négy sarokvas 
összeszegecselése által (390. ábra). 
Ha a négy sarokvas talpai nem 
feküsznek közvetetlenül egymáson, 
de 5—20 mm-es közt hagyunk kö
zöttük, akkor nemcsak az oszlopok 
teherbírása növekszik jelentékenyen, 

a menyezetszerkezet tartógerendáit is igen 
egyszerűen lehet hozzájok erősíteni, ha gerinczeiket 
a sarokvasak közé fogjuk. A négy sarokvas vagy 
keresztalakot alkot (455. ábra) vagy pedig két-két 

sarokvas ferdén menő laposvasakkal 
van egymással összekötve (456. ábra).

Végre igen egyszerű és olcsó 
oszlopokat készíthetünk ócska vas- 
pályasínekből, ha belőlük kettőt 
(400. ábra) vagy, ha az igénybevétel 
mind a két tengely irányában érvé
nyesül, négyet (421. ábra) kötünk 
össze egy oszloppá.

A kovácsvasoszlopok talpát és 
fejét vagy öntött vassaru alkotja 

456. ábra. (449., 450. és 453. ábra) vagy pedig

de
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-  mint legtöbbnyire található — kovácsvasból való talp és fejlemez, 
a mely sarokvasakkal vagy hevederlemezekkel van az oszlopszárhoz 
kötve (451., 452., 454., 455. és 456. ábra).

A kovácsvas-oszlopok elhelyezésénél figyelemmel kell lenni 
arra, hogy a terhelés lehetőleg az oszlop ten
gelye irányában hasson, s az olyan szerkezet, 
a melynél az oszlopfejek messzire kiszögellő 
konzolok, a melyeken a gerendák nyugszanak, 
hibás, mert az oszlopban ártalmas hajlító 
nyomatékot idéz elő. A terhet viselő fejlap 
továbbá nem az összekötő alkotó részeken, pl. sarokvasakon, de 
közvetetlenül a tulajdonképpeni oszlopon kell, hogy feküdjék (457. ábra)

Az egyszerű építő-szerkezetekre vonatkozó irodalom és forrásmunkák:
Fleischinger és Becker: Der Backsteinrohbau in seinem ganzen Umfange, 

Berlin 1862.
Höniig-Heyn: Grundsätze der Zimmerarbeiten etc., Leipzig 1875.
H. Müller: Die Maurerkunst, Leipzig 1875.
E. Ringhoffer: Lehre vom Hochbau, Brünn 1878.
T. Engel: Die Bauausführung, Berlin 1881.
M. Becker: Allgemeine Baukunde des Ingenieurs, Leipzig 1883.
A. Eckhart: Die Technik des Verblendsteins, Halle, 1884.
G. Wanderleg: Epületszerkesztések könyve, Tankó S. fordításában, Buda

pest 1884.
G. A. Breymann: Allgemeine Bau-Constructions-Lehre, neubearbeitet von

H. Lang und Λ. Scholz, Leipzig 1887.
Dr. W. H. Behse: Die praktischen Arbeiten u. Bauconstructionen des 

Zimmermanns, Weimar 1887.
I. W. Hankine: Mérnöki kézikönyv, Gyurkovits K. fordításában, Buda

pest, 1888.
C. Scharowsky: Musterbuch für Eisen-Constructionen, Leipzig 1888.
Tankó S. A lakóház tervezése és építése, Budapest 1889.
Dr. J. Durm: Handbuch dei' Architektur, 111. rész, 1 -2 . kötet, Darmstadt 1891.
A. V. Gabriely: Grundzüge des Hochbaues, Wien 1892.
Menzd-HeiuzerUug: Der Steinbau, Leipzig 1893.

IV. FEJEZET.

Az egyszerű építő-szerkezetek szilárdsága, 
megengedhető igénybevétele és sztatikái 

kiszámítása.
Minden építő-szerkezettől megkívánjuk) hogy meghatározott 

alakját és részeinek elrendezését a külső erők hatása alatt is meg
tartsa azaz egyensúlyban maradjon.
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Hogy azonban ez megtörténhessék, okvet ellenül szükséges, hogy 
a szerkezetben a megterhelés által felébresztett belső erők vagy 
feszültségek, a melyeket ellenálló erőknek is nevezhetünk, oly 
viszonyban legyenek a szerkezetre ható külső vagy támadó erők
höz, hogy azokat teljesen ellensúlyozzák.

Az erők egyensúlyáról szóló tant általánosságban sztatikának s az épít
mények egyensúlyáról szólót az épitöszerkezetek sztatikájának nevezzük.

Ennek az utóbbinak ismeretében képesek vagyunk a szerkezeteket, sztatikái
kig kiszámítani vagyis meghatározni azt, hogy:

1. Milyen belső vagy ellenálló erőket ébresztenek a külső vagy támadó 
erők valamely építmény egyes részeiben és 2. milyen- méreteket és alakot kell 
ezeknek a részeknek adni, hogy a rajok ható erőknek tartósan és teljes biztos
sággal ellenállhassanak.

A külső erőket egyrészt a szerkezetek saját súlya, másrészt 
a rájok eső idegen teher és végre azoknak a szilárd pontoknak 
visszahatásai képviselik, a melyek a szerkezeteket gyámolítják. 
Az utóbbiakat a sztatika, illetve a szilárdságtan törvényei szerint 
határozzuk meg, míg a szerkezetek idegen megterhelése rendszerint 
előzetesen ismeretes, azoknak saját súlya pedig más hasonló szer
kezetek alapján megközelítőleg meghatározható és így szintén isme
retesnek tekintendő.

A fönnebb említett két feladat megoldásához a megfelelő adatokat az aláb
biakban röviden ismertetjük, megjegyezvén, hogy a szilárd testek sztatikájának 
alapelveit, a melyeket a szilárdságtan tanít, ismereteseknek kell tekintenünk.

Közönséges építő-szerkezeteknél, pl. egyszerű menyezeteknél és födeleknél, 
a fagerendák keresztszelvényét rendszerint csak gyakorlatilag, számítás nélkül 
határozzuk meg, fontosabb és erősebben terhelt faszerkezeteknél ellenben, pl. 
hidaknál, terhelt menyezeteknél stb., valamint vasszerkezeteknél a számítást nem 
mellőzhetjük. A meglevő szerkezetek biztosságát és teherbírását továbbá szintén 
csak számítás útján vizsgálhatjuk meg.

A) Ä  s z i l á r d s á g - t a n  a l a p e l v e i .

1. R u d a k n a k  é s  g e r e n d á k n a k  n y ú j t á s  é s  s z a k í t á s  
i r á n t  v a l ó  e l l e n á l l á s a  (nyújtó szilárdság).

Valamely rúd vagy gerenda az őt tengelye irányában meg- 
nyujtani vagy elszakítani akaró N  erőnek annál jobban áll ellen, 
minél nagyobb a rúd vagy gerenda keresztszelvényterülete s minél 
nagyobb a szelvényterület egységének ellenállása. A szakításnak való 
ellenállás tehát egyenesen arányos a szelvény területéhez és az 
anyag nyújtó feszültségéhez (f) vagyis

N — T . f ........... '..................1,
hol f  azt a legnagyobb megengedhető feszültséget jelenti, a melyet
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az anyag területegysége teljes biztossággal elbír. Értékeit a különféle 
anyagokra nézve már közöltük.

A rúdnak vagy gerendának nyújtás iránti szilárdságát 
tehát vagyis azt az ellenállást, melyet a rúd vagy gerenda részecs
kéinek megnyújtásával szemben kifejt, megtaláljuk, ha szelvény 
területét a területegység megengedhető igénybevételével meg
szorozzuk.

Az 1. sz. egyensúlyegyenletből következik, hogy

. 2 6~4 T
a/

azaz a rúd vagy gerendaszelvény területegységére a megen
gedhető igénybevételt vagyis a nyújtásra igénybe vett szelvény 
feszültségét kapjuk, ha a nyújtó erőt az illető szelvény területével 
elosztjuk.

Végre a szelvény területét, a melylyel a szerkezetrésznek bírnia 
kell. hogy az N  nyújtó erőnek teljes biztossággal ellenálljon, meg
találjuk, ha a nyújtó erőt elosztjuk a területegység megengedhető 
igénybevételével, vagyis

N
f

. 3 _7=

Sok esetben, különösen hosszú tartóknál a szerkezet saját súlyát (S) nem 
szabad elhanyagolni, mert a nyújtó erőt nagyobbítja, minélfogva 

N  +  S  — T.f és N =  T.f — S  . . .  4,
N + Svalamint f — —-ψ—

A rúd vagy gerenda leggyengébb vagy veszélyes kereszt,szelvénye végre 
vagyis az a keresztszelvény, melyben a feszültség a legnagyobb (f max), ott lesz, 

N + Shol /  =  —j,— egyenlet legnagyobb értékét éri el.
1. Példa: Egy kovácsvasrúdra 12000kgr-nyi nyújtó erő hat; milyennek kell 

lennie a gömbölyű rúd átmérőjének, ha a kovácsvas legnagyobb megengedhető 
feszültsége f — 800 kgr cm2-enkint?

A Λ*π 12000 3. egyenlet szerint - γ  =  - g ^ p miből Λ1 — 19,1 és d =  437 cm vagy
kereken (I — 45 cm.

2. Példa. Egy függő oszlopon, mely fenyőfából készült, 35000 kgr mozgó 
teher működik ; milyen keresztszelvénynyel keli az oszlopnak bírnia, ha a fenyőfa 
megengedhető igénybevétele / = 8 0  kgr cm2-kint?

rr, 35000A 3. képlet szerint 1 =  —gg------437'5 cm2.
Ha a függő oszlop négyzetes szelvénynyel bir, a melynek egyik oldala 

s cm, akkor a szelvény területe
T — s ‘J =  437’5 cm s ebből s =  20,91 cm 

s =  21vagy kereken cm.
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2. Az ö sszen y o m á sn a k  és közvetetlen  zúzásnak  
való ellenállás.

(Összenyomó vagy zúzó szilárdság).

Ez az ellenállás oly pilléreknél, gyámoknál, zömöknél és oszlo
poknál jelentkezik, a melyeknek hosszúsága, illetve magassága kereszt- 
szelvényi méretükhöz képest oly csekély, hogy oldalvást észrevehetőleg 
ki nem görbülhetnek.

Ez az ellenállás éppen úgy, mint a nyújtás iránti, egyenes 
arányban van a keresztszelvény területéhez és a területegység meg
engedhető feszültségéhez; a nyújtó szilárdság képletei ennélfogva itt 
is érvényesek és ha a zúzó erőt Z-vel jelöljük, akkor

Z = T f ............5,
I Γ £ ...................

é * T  =  j r ................. 7,
1. Példa* Egy /-szelvényű vasgerenda (458. ábra), melynek talpa 20 cm 

széles, 5000kgr-mal nyomja az alapját. Milyen hosszú
ságban kell a gerendának a falon megfeküdnie, ha 
külön vánkoslemezt nem alkalmazunk és a falazat 
cm3-je 10 kgrmal terhelhető meg?

A megfekvés területe a 7. képlet szerint 
5'jOO

1 =  =  500 cin2, a megfekvés hosszúsága
ennélfogva 

500 
20

ábra. h = 25 cm.
2. Példa: Milyen nyugvó terhet hordhat egy négyzetes szelvényű tölgyfa- 

tuskó a rostok irányában, ha a szelvény egyik oldala 30 cm?
A tölgyfának megengedhető igénybevétele cm*-kint nyugvó megterhelésnél 

80 kgr; az 5. képlet szerint tehát
£ =  303X 80 =  72000 kgr.

3. Példa: Valamely pilléren, a mely jó téglából épült s a melynek vastag
sága 80 cm, 60.000 kgrnyi teher fekszik ; milyen szélesnek kell a pillérnek lennie, 
ha magassága nem oly nagy, hogy oldalt kihajolhatna?

Ha a közönséges téglából épült falazat megengedhető igénybevételét 6 kgr
mal voszszük számításba cm’-kint, akkor a pillér szelvényterülete a 7. képlet szerint

m 60000 10000 
/  = —g— =10.000 cm*; a pillér szélessége ennélfogva—gg~ =  l'2ó m.

Összenyomásra igénybevett testeknek saját súlyát azonban csak 
ritkán szabad elhanyagolni, mert az idegen teher nyomását közvetetle- 
nül szaporítja, s könnyen belátható, hogy álló helyzetben a nyomott 
testnek legalsó rétege, a mely az egész saját súlyt viseli, lesz leg

* Müller: Elementares Handbuch der Festigkeits-Lehre etc. Berlin 1875.
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jobban megterhelve, a legfelső réteg pedig legkevésbbé. Λ veszélyes 
keresztszelvény tehát, a melynek ennélfogva legnagyobb területtel 
kellene bírnia, a legalsó szelvény; innen kezdve a legfelsőbbig a 
szelvényterület a saját, súlyból eredő terhelés folytonos csökkenése 
miatt folytonosan kisebbíthető lenne; ettől azonban a legtöbb esetben 
eltekintünk. Hrősen terhelt, pilléreknél sokszor találni olyanokat is. 
a melyek alulról fölfelé lépcsőzetesen fogynak. Ugyanilyen lépcsőzetes 
vastagítást alkalmazunk fölülről lefelé, mint később látni fogjuk, az 
alá|»falazatoknál is.

Unnék a saját súlynak beszámításával tekintetbe veendő egész 
terhelés, éppen úgy, mint a nyújtó szilárdságnál 

Z +  S = T f ,  miből

Z - T f  -  - S, és f =  Z ' s  ................................. 8.

Ha egy hasáb, pl. pillér vagy tuskó szélessége s, vastagsága v, 
magassága m, akkor köbtartalnia a v m és súlya S  =  a . sv m ,  hol σ 
a köbegység súlyát jelenti: ezt tekintetbe véve, lesz a hasáb teherbírása 

Z  =  T. f — σ . ,s v m — s v f — σ. s v m
vagyis Z — s v ( f — a . m ) ............................................... 9.

és a hasáb keresztszelvénye

T s.c - , Z  ......................................10./  — σ m
Példa: Mennyivel terhelhető meg valamely, jó téglából épült pillér, mely

nek szélessége 100 cm, vastagsága 80 cm, magassága 5 m?
A pillér köbtartalma 100 X 80 X 500 =  4.000.000 cm3 =  4Ό m3 és súlya 

£•0X1600=6400 kgr; a pillér teherbírása ennélfogva a 8. képlet szerint 
^=100 X 80 X 10 — 6400 azaz Z =  73.600 kgr.

3. Az elnyírásnak való ellenállás.
(Nyíró szilárdság).

Az elnyírásnak való ellenállás törvénye ugyanaz, mint a húzás 
és összenyomásnak való ellenállásé, azaz itt is feltételezve azt, hogy 
a nyíró erő egyenletesen oszlik el a szelvény területére, az ellen
állás egyenesen arányos az elnyírandó szelvény területéhez. Ha tehát 
az anyagnak cm 8-kint számbavehető ellenállását az elnyírás tekin
tetében ismét, f -fel jelöljük, akkor az elnyíró erő

R =  T . f : ...........................................11.

ebből és f = * ~  . . .............................. . 12 .
1. Példa: Két vasrúd, a melyek 4600 kgrnyi erővel húzásra vannak igénybe 

véve, kovácsvasból készült csapszeggel van összekötve (876. ábra); milyen Jegyen 
a csapszeg átmérője? . . . . . . . .

Soho : Erdészeti Épitéstan. 16
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Λ közölt táblázat szerint kovácsvasnál
4600

f  =  600 kgr, ennélfogva T  =  fjlX): 

d = | / I E Í § 6  3Ί ini.

: 7'666 cm1 r i r t 1
: 4

314
2. Példa: Milyen nyíró erőnek képes egy faszeg, a melynek átmérője 

3 cm s a mely tölgyfából készült, ellenállani ?
Nyugvó meglerhelésnél /  =  34 kgr; ennélfogva 

cl'1 π 3 3 X 3 14
4 ■ / ..It 3i =  c40 kgr.é ' -l e

3. Példa: Egy függesztő mű dúczá- 
ban, a mely a vízszintessel 30 fokot zár 
be és a tartógerendába van - ágyazva,
7? =  12000 kgr-nyi nyomás érvényesül; 
milyen hosszú h fejet kell a tölgyfából 
való kötőgerenda végén hagyni, hogy azt 
az oldalnyomás az a b felület mentén el 
ne tolja (459. ábra).

A dúczban. működő B  nyomás Γ 
vízszintes vagy oldalnyomás és F  függő
leges nyomás gyanánt működik; még pedig 

V B. cos. ei 12000 cos. 30° 10392 kgr 
és F  B. sin. a 12000 sin. 30° 6000 kgr.

Az F  függőleges nyomás csak abban érvényesül, hogy a dúcz talpa és a 
tartógerenda .ágya között súrlódást hoz létre, a mely a V vízszintes nyomással 
szemben működik. Ezen surlódásbeli ellenállás, ha σ =  0·4 a súrlódási együttható, 
■a F  =  0'4 X 600 =' 2400 kgr; a vízszintes nyíró erő ennélfogva csak 

lr—a F  == 10892—2400 =  8000 kgr.
Ha a tartógerenda szélessége s =  20cm, akkor az elnyírásnak ellenálló 

felület sh  s mivel a tölgyfának a nyírás iránt való ellenállása a rostszálakkal 
párhuzamozan mozgó megterhelésnél csak f =  10 kgr, lesz az ellenállás s h f  
és az egyensúly egyenlete

s h f =  V — a F  =  8000;
, 8000 8000 

ebből h - — y  =  2 0 χΤ 0  =  40 cm'

ábra.

4. A h á j l i f á s n a k  v á ló  Ó llén á llá s .
(Hajlító szilárdság).

Valamely rúd vagy gerenda akkor van hajiításra igénybe véve, 
a midőn a külső erők a rúd hosszúsági tengelyén keresztül fektetett 
síkban vagy egyszerűbben kifejezve, hosszúsági tengelyére keresztben 
és függőlegesen működnek. Az erők behatása alatt a gerenda meg
hajlik, ennek következtében a domború oldalon levő rostszálai meg
nyúlnak, a homorú oldalon levők ellenben megrövidülnek, illetve 
összenyomódnak. Nyilvánvaló, hogy a húzott és nyomott rostrétegek 
között olyan átmeneti rostrétegnek kell lenni, a melynek rostszálai,



daczára annak, hogy meg vannak hajlítva, sem húzásra, sem össze
nyomásra igénybe véve nincsenek. Ez az ú. n. semleges rostréteg. Ha 
pedig a gerendát egy a b síkkal metszszük, akkor ez a sík a semleges rost
réteget egy egyenes x x  vonalban metszi; ezt a vonalat a keresztszelvény 
semleges vagy. közömbös tengelyének, illetve, mivel az a rugalmasság
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Ha ennek a gerendának, a mely egyik végével szilárdan van 
befalazva, szabad végén egy P  erő működik és a gerendát meghaj
lítja, úgy, hogy az x x  tengely fölött levő rostszálak kinyujtatnak, 
az alatta levők pedig összenyomódnak, akkor a gerenda ab, c d  stb. 
szelvényei, a melyek eredetileg párhuzamosak voltak egymáshoz 
XX, x ‘x ‘ stb. semleges tengelyük körül némi forgást végeztek és a 
meghajlás után nem párhuzamosak többé.

A gerenda meghajlásának, illetve a szelvények eme forgásának 
nagysága függ nemcsak a gerenda végén működő P  erő nagyságától, 
de attól a H  távolságtól is, a mely az erő támadó pontja és a szilárd 
támasztó pont között létezik, a mely körül az erő a testet forgatja 
vagy legalább forgatni akarja. Az erőnek és a szilárd támasztó 
ponttól való távolságának vagyis az emelőkarnak szorzatát sztatikái 
nyomatoknak nevezzük; ez a nyomaték ugyanolyan nagyságú erő 
mellett annál nagyobb, minél hosszabb a H  emelőkarja. Mivel tehát 
az emelőkar növeli az erő forgató hatását, a hajlításra igénybe vett 
gerendánál, a hol a hajlítás szintén a forgatás eredménye, a külső 
erő helyett mindig annak sztatikái nyomatékát kell számba vennünk.

A P  erő sztatikái nyomatékát, a vizsgálat alatt levő szelvény 
súlypontjára vonatkoztatva, hajlító nyomatoknak nevezzük és Jf-nael 
szoktuk jelölni azaz, M=f P- h.

16*
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A külső vagy támadó erő azonban a gerenda minden egyes szelvényében 
belső erőt vagy feszültséget ébreszt; ez az erő mindaddig növekszik, míg a külső 
erőt ellensúlyozza és az erők 'egyensúlya következtében a további forgás, illetve 
hajlítás megszűnik. Ennek bekövetkezése után a két szelvény közöli levő b d 
rostok hosszabbak, az a c rostok ellenben rövidebbek a semleges rétegben fekvő 
x x ‘ rostoknál, a melyek eredeti hosszúságukat megtartották;' ez a hosszabbodás, 
illetve rövidülés a semleges réteg felé egyenletesen csökken. Mivel pedig a rost
szálak megnyúlása, illetve megrövidülése egyenes arányban van a bennük létre
hozott feszültséggel, könnyen belátható, hogy a rostszálakban létrehozott belső 
erő vagy megfesziilés is annál nagyobb, minél távolabb vannak a semleges 
rétegtől és ha f  azoknak a rostszálaknak a feszültsége, a melyek a semleges, 
rétegtől e távolságban a gerenda domború, illetve homorú oldalán vannak, f ‘ 
ellenben azoké a rostszálaké, a melyeknek távolsága a semleges tengelytől y, 
akkor nyilváiivaló, hogy

=  ; 
febből f ‘ . y ...................................................13.
e

vagyis a meghajlított gerendában létrejött különböző feszültségek úgy aránylanak 
egymáshoz, mint a megfelelő rostszálak távolságai a semleges rétegtől. Ebből 
következik egyúttal az is, hogy a semleges rétegtől egyenlő távolságban levő 
rostszálak feszültségei egyenlők, akár összenyomásra, akár húzásra vannak 
igénybe véve.

Ha az y távolságban levő rostszál szelvényterülete t, akkor igénybevétele 

p =  f ‘t ~ . y  . t
és ennek az erőnek a szelvény semleges tengelyére vonatkoztatott nyomatéba

/'
» t = p ·  y* -  y* t .................................................. 14.

Ugyanígy lehet minden egyes rostszálban működő erő nyomatékét kifejezni, 
ha /■, y  és t helyett más és más értéket helyezünk az egyenletbe, s könnyen 
belátható, hogy az összes rostszálakban létrehozott belső erő nyomatékaínak 
összege (sommája Σ  ni) adja az illető szelvény egész ellenállását.

Ha tehát a 6 a gerenda ama szelvénye, a melyre nézve az egyensúly 
egyenletét felállítani akarjuk, akkor a P  erőnek x  tengelyre vonatkoztatott nyoma
téba egyenlő kell, hogy legyen az egész belső erőnek ugyanarra az x  tengelyre 
vonatkoztatott nyomatékával vagyis P. h =  Σ  m.

Ha a gerenda végére több erő is hat, pi.‘ a gerenda saját súlya stb., a 
melyeknek eredője R, akkor az összes külső erők nyomatékaínak összege vagyis 
a külső erők R  eredőjének sztatikái nyomatéka, a vizsgálat alá vett szelvény 
súlypontjára vonatkoztatva, adja a hajlító nyomatékot, a melynek egyenlőnek 
kell lennie a belső erők nyomatékával vagyis

M R . h Σ  m.
Ha m  helyett annak általános értékét a 14. egyenletből teszszük, akkor 

f
Σ  m =  — Σ  y 11; ennélfogva a hajlító nyomaték

y * t .................................................................15.
Az y - 1 kifejezés nem egyéb, mint az egyes területrészecsk'ékiíek szorzata a semleges, 
tengelytől való távolságuk négyzetével; ezeknek a szorzatoknak -összegét



245

a szelvény tehetetlenségi- nyomaté kának nevessük (az x  x  tengelyre vonatkoz
tatva) és rendszerint J-vol jelöljük.

A hajlító nyomatékeit tehát a következő egyenlet által fejezzük ki:

M =*f J .......................................... 16.e
a hol f  az anyagnak legnagyobb megengedhető feszültsége cm2-enkint, 
J a szelvény tehetetlenségi nyomatéka és e a legjobban kinyújtott 
vagy összenyomott (szélső) rostszálak távolsága a semleges rétegtől.

Az egyenletnek ^ értékét a szelvény ellenálló nyomatékának

nevezzük és W-el jelöljük, a 16. képlet helyett írhatunk tehát
M — f .  W .......................................... 17.

Kz a képlet a hajlító szilárdság alaptörvénye és azt mondja, 
hogy valamely, hajmásnak alávetett gerenda minden egyes kereszt- 
szelvényében a külső és belső erők akkor vannak egyensúlyban, 
ha a külső erők nyomatékainak összege, a vizsgálat tárgyát tevő 
szelvényre vonatkoztatva, egyenlő a szelvény ellenálló nyomatékdvah 
megszorozva azt a legnagyobb megengedhető feszidtseggel.*

A különféle alakú szelvényeknek különböző tehetetlenségi és 
ellenálló nyomatéka van, mert mindkettőnek értéke tisztán csak a 
keresztszelvény alakjától és nagyságától függ s az anyagnak nincs 
reájok befolyása.

A különböző értékeket az alábbi táblázatban mutatjuk be.
M-nek értéke egy és ugyanannál az anyagnál is különböző lesz, 

a szerint,! a mint e a legjobban kinyújtott vagy pedig a legjobban 
összenyomott rostszálaknak a semleges tengelytől való távolságát 
jelenti. Legyen az előbbi Pj, az utóbbi e2, akkor

M = f .  ~ és M = f
ei e2

s ha a húzott rostszálakban megengedhető legnagyobb feszültséget 
fh-víü, a nyomott rostszálakban pedig /k-nel jelöljük, akkor

M = f k- J
e,

ebből fh M
J

és M =  fn 

íj és f„ = . 18.

Kzt a két képletet használjuk, ha a gerenda különböző helyein 
akarjuk a szelvény alakját és nagyságát, illetőleg azt a legnagyobb 
feszültséget meghatározni, a melyet az ismeretes teher a gerendában 
létrehoz.

L. Hints: Dir Baustatik, Weimar 1892.
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Ha pedig az egyenletei a következő alakban írjuk:
J M  , J  _  J f  1
Cl " f h  h e ,  ~  f n I

Μ M .............................vagyis Wi =  -  és W2 =  7
Th \n

akkor azt a gerenda méreteinek meghatározására használhatjuk.
A képletek jobb oldala ugyanis ismeretes lévén (mert a hajlító 

nyomatékok értékét, mint alább látni fogjuk, a különféle esetekre nézve 
könnyen lehet meghatározni, a legnagyobb megengedhető feszültségek 
értékét pedig már az anyagoknál ismertettük), a W1 és W2 értékét 
mindig úgy kell megállapítanunk, hogy a 19. képletnek eleget tegyünk.

Hogy azonban a képleteket használhassuk, tudnunk kell, hol 
fekszik a semleges súlyponttengely s milyen távolságban vannak tőle 
a legjobban kinyújtott, illetve a legjobban összenyomott rostszálak.

Kovácsvasnál és aczélnál a legnagyobb megengehető feszültség 
ugyanaz, akár nyújtásra, akár összenyomásra van az anyag igénybe 
véve, azaz fh = f„ , a 18. képlet szerint ennélfogva 

Μ Mj  ·<·, - , « « « 3  (\ =Cf
Ez azt jelenti, hogy kovácsvasból vagy aczélból való és hajlüAsra 
igénybe vett gerendák keresztszelvényét úgy kell megválasztani, 
hogy a legjobban kinyújtott, illetve összenyomott rostszálak egyenlő 
távolságban legyenek a szelvény vízszintes súlyponttengelyétól 

vagyis a szelvény súlypontja a magasság felező 
pontjában legyen (461. ábra).

Öntöttvasnál a nyomásra való igénybe
vétel kétszer akkora, mint a húzásra való, vagyis 
fn =  2 fh: a 18. képlet szerint tehát 

Μ Mj  e2 =  2 j  e, vagyis e2 =  2 ei 

s a gerenda magassága:

m — c\ +  e2 — 3 e, .· ebből m
í r '

-- s -
362. ábra.
Az ilyen 

szelvényeknek nevezzük.

Ez azt jelenti, hogy az öntöttvasból való geren
dák keresztszelvényét úgy kell megszerkeszteni, 
hogy súlypontja a shelvénymagasság j %-ára 
legyen a legjobban kinyújtott rostszálaktól (462. 
ábra). S mivel az utóbbiak rendszerint alúl 
vannak, a súlypont a gerenda talpa fölött fekszik, 

szelvényeket egyenlő szilárdságú, vagy alkalmas
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Hajlitásra igénybe vett fagerendák szelvényét végre, az anyag 
természetének megfelelően, rendszerint derékszögű négyszög alakjában 
választjuk meg (460. ábra ), a melynél a súlypont a szel vény magasság 
felében fekszik vagyis

»I
e' ~ Pi =  2

Mivel azonban a fában megengedhető legnagyobb feszültség 
kisebb, ha a gerenda összenyomásra és nagyobb, ha nyújtásra vétetik 
igénybe, a súlypont eme elhelyezése nem felel meg a semleges tengely 
helyzetének. Ezt a különbséget a gyakorlatban úgy egyenlítjük ki, 
hogy a hajlitásra igénybe vett és részarányos keresztszelvénynyel 
Mró fagerendák teherbírásának meghatározásánál a két rendbeli 
legnagyobb megengedhető feszültség kisebbik értékével azaz az össze
nyomásra való igénybevétellel számítunk.

Mivel a hajlító nyomaték nem egyéb, mint a külső erőnek az emelő- 
karral való szorzata, könnyen belátható, hogy a hajlító nyomatékok a 
gerenda különböző szelvényeiben különbözők, a szerint, milyen távol
ságban vannak az erő támadó pontjától, s hogy ennélfogva a kereszt- 
szelvényeket különböző nagyságúra kellent' venni. Ettől azonban gya
korlati szempontból rendszerint eltérünk és a gerendát egész hosszú
ságában egyenlő szelvényűre veszsztik: ennek következtében azután 
mindig meg kell határoznunk azt a keresztszelvényt, a melyre nézve 
a hajlító nyomaték a legnagyobb értékkel bír s a melyben a gerenda 
törése bekövetkeznék. Ez az ú. n. veszélyes keresztszelvény, a mely
nek nagyságát úgy kell megválasztani, hogy a külső erő hatásának 
biztosan ellenállhasson, hogy tehát a megengedettnél nagyobb feszült
ség ne ébresztessék benne. Könnyen belátható, hogy e mellett a többi, 
kevésbbé igénybevett keresztszclszelvény anyaga nincsen teljesen 
kihasználva és azok a kellőnél nagyobbak.

A gerendaszelvény alakját végre az anyagban való takarékos
kodás szempontjából kell megválasztanunk. A legnagyobb megenged
hető feszültség a fönnebbiek szerint a vízszintes súlyponttengelytől 
legtávolabb fekvő vagyis legszélső rostszálakban ébresztelik, míg a 
súlyponttengely közelében a rostszálak megfeszülése a zéróhoz áll 
közel. Ez oknál fogva a gerendaszelvény megszerkesztésénél oda 
kell törekednünk, hogy minél több anyagot helyezzünk a szélső 
rostszálak közelébe, a hol teljesen ki van használva és lehetőleg 
keveset a súlyponttengely közelébe, a hol úgy sem lenne kihasz
nálva. Erre való tekintettel vannak szerkesztve a _j_, T , |~, továbbá 
a cső- és a szekrényalakú szelvénynyel bíró, valamint a rácsos fa- és 
vasgerendák és a vasúti sínek.

Ezek után az alábbi táblázatban bemutatjuk a leginkább használt gerenda- 
szelvények tehetetlenségi és ellenálló nyomatékát.
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A hajlító nyomatékük különféle értékeit a gerendák különféle megerősítése 
és megterhelése módjához képest alább a gerendáknak szelvényszámitásánál 
fogjuk levezetni.

5. H osszú gerend áknak  ö sszen y o m á s  iránt való  
ellenállása.

(Visszaható szilárdság).

Ha valamely rudat' vagy gerendái, illetve oszlopot, a melynek 
hosszúsága a vastagsághoz képest aránylag nagy, egy erő, a tnely 
hosszúsági tengelye irányában működik, összenyomni akar, akkor a 
rúd oldalt kihajlik vagy kigörbül és a terhelés növekedésével nem 
zuzatik össze, úgy, mint a kőtuskó vagy rövid oszlop, de megrogy 
és keresztben eltörik.

A hosszú rudak ellenállása, illetve teherbírása különböző a 
szerint, a mint végeik szilárdan vannak befogva vagy nem; e tekin
tetben négy esetet különböztetünk meg, még pedig:

1., a rúd alsó vége be van kötve, felső vége pedig elmozdulhat 
helyéből (468. ábra L).

11., a rúd egyik vége sincs bekötve, de helyéből egyik se moz
dulhat el, mert tengelye irányában vezetve van (468. ábra 11.),

111., a rúd alsó vége be van kötve, felső vége pedig a rúd 
tengelye irányában vezetve van és helyéből el nem mozdulhat 
(863. ábra III.),

1 \ a  rúd mindkét vége be van kötve és ennélfogva eredeti 
állásában marad (463. ábra IV.).

A visszaható szilárdságot, illetve a rúdra ható erő megenged
hető nagyságát rendszerint a következő Euler-féle képletből szoktuk 
meghatározni:

1 6 3 . á b r a .
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: Η 71. E J  
b in ' 20,

hol E a rugalmassági együttható, J  a szelvény legkisebb tehetetlen
ségi nyomatéba, II a rúd szabad hosszúsága cm-ekben, n egy 
tényező, a mely a rúd végeinek bekötése módjától függ és b a
biztosság! együttható, mely

f á n á l ................................. 10-nek
öntöttvasnál........................8-nak

Az

és kováesvasnál . . .

I. esetben n — '<4, minélfogva P =

5-nek vehető.
π2 E J _ E J
4 bIP  - b bH ‘1'

»

»

11. » n =  1, » » P =

111. » n 2, » P = 2” !6 7 P - ao

IV. » n =  4 » P = 4” ’á e - 40

E J
bH
E J
bH*’
E J
bl l -

vagyis a rudak teherbírása a megnevezett 4 esetben úgy viszonvlík 
egymáshoz, mint 1 :4 :8 :16. A rúd végeinek megfelelő bekötése által 
tehát annak teherbírását megtizenhatszorozhatjuk.

Az Euler-féle képlet azonban rövidebb oszlopok részére, a 
melyeknek metszetterületét ismerjük, rendszerint oly nagy teher
bírást (Pj mutat ki, hogy a közvetetten összenyomásra való igénybe
vétel alapján kapott értékeket jelentékenyen meghaladja. Ez oknál 
fogva ilyen esetben az oszlop teherbírását az összenyomó szilárd
ságnál levő 5. képlet :Z  — T.f szerint kell kiszámítani és ha a kapott 
érték kisebb, ezt kell az oszlop megengedhető terhelése gyanánt venni.

Az a körülmény, hogy az oszlopok kisebb-nagyobb hosszúsá
gához képest a közölt eljárás szerint különféle képletekkel kell 
számítani, okozta, hogy az ebből eredő bizonytalanságon egyesek 
gyakorlati képletek által igyekeztek segíteni, a melyeknek alkalma
zása mellett az oszlopok megengedhető teherbírása még csekély 
oszlopmagasságnál sem lehet nagyobb, mint az egyszerű összenyo
másra való igénybevételnél.

ilyen általánosan használt gyakorlati képlet a Schwarz- 
Navier-íé\o

P f .T

1 +  a T H 2 
J

21.,

a melyben f  a nyomás ellen megengedhető legnagyobb feszültség, 
T a rúd szelvényterülete, II az oszlop vagy dúcz hosszúsága, J  a
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szelvény legkisebb tehetetlenségi nyomatéba és a egy gyakorlati 
tényező, a melynek értéke:

fekve öntött vasra nézve . . a =  0Ό0063 
állva » » » . . a — 0Ό0025
kovácsvasra » . . a =  O'OOOOS
fára » . . α —G'00016.

Kz a képlet a fünncbb közölt második esetre érvényes, a midőn az 
oszlop egyik vége sem mozdulhat el a tengely irányából. A többi 
esetre alkalmazva, a képletek a következők:

f TAz I. esetre P-

a Ili.

1 4a  

/■ T

T IP

és a IV. P-

1 +  V , «
f  T

TIP

1 T IP
U * - J

Ha H =  o, akkor a képletek ugyanazok, mint a melyeket a 
közvetetten összenyomásra igénybevett rudakra nézve közöltünk 
vagyis P — fT .  Ez azt mutatja, hogy P  legkisebb értéke sem lehet 
nagyobb, mint a közönséges összenyomásra való igénybevétel. II 
nagyobb értékénél ellenben az eredmény, a mint az alábbi példa 
mutatja, nagyon megközelíti azt, a melyet az Euler-féle képlet 
alkalmazásával kaptunk.

Példa: Egy tölgyfából készült, négyzetes keresztszelvényű oszlopnak, a 
melynek hosszúsága 45 m s egyik vége sem mozdulhat el helyéről (II. eset), 
1600 kgr-nyi terhet kell hordania; milyen nagy legyen a vastagsága 10-szeres 
biztosság mellett?

Ha az oszlopot csak egyszerű összenyomásra való igénybevételre számí-
P  16000

tanók ki, akkor P — f T  képlet szerint lenne T — m'1 =  y  =  - =  356 cm* és
vastagsága, illetve szélessége »» =  19 cm.

Ha ellenben az oszlop keresztszelvényét visszaható szilárdságra számítjuk, 
akkor az Euler-féle képlet szerint:

P =  10 ,
H=s mivel 115000 kgr, J- : 12

E J
' b H* ’

: 450 cm és b = 10 ,

lesz P  = 115000 12 =16000 kgr;10 X  4502
ebből a négyzetes oszlop oldalhosszúsága m — 24 cm.

S ha végre az oszlopot a Schwarz-Navier-féle képlet szerint számítjuk)
akkor
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/'. T
i i  T fl‘
l +  “ Ύ

45 m'1

- 0'00016m2
^5 0 » — 16000 kgr.

( m* \
í r j

s ennek rendezése u tá n ............................ m* -356 m s =  138242 kgr,
ha pedig m 2 =  x-nek veszszük, akkor . . x* -356 x =  138242 kgr. 
Ezt a másodfokú egyenletet feloldva, lesz

/316 >
138242··X"

(x

-356 x -J- ( · : · ) ' (¥ )
-178)2 ■= 169926 vagyis

x  -178 =  y 169926 =  412, miből 
«*> =  x =  412 +  178 =  590 és m — 243.

B) A  s z i l á r d s á g t a n  a l a p e l v e i n e k  a l k a l 
m a z á s a  a z  e g r y s z e r ű  é p í t ő s z e r k e z e t e k r e .

1. A falak teherbírása.
A falak és pillérek teherbírása, gondos munkát és jó kötő

anyagot'· feltételezve, függ a fal vastagságától és az építő-anyag 
szilárdságától: ez utóbbi alatt csak az anyagok közvetetlen össze- 
zúzás iránti ellenállását értjük, mert a fal kihajlását és megrogyását 
a falazó-anyagoknak csaknem teljes rugalmatlansága miatt figyelembe 
venni nem lehet.

A fal teherbírása tehát egyenesen arányos annak szelvényterü
letével és az anyag megengedhető igénybevételével vagyis

P =  T f = v  h f  ,
a hol V a fal vastagságát, h pedig hosszúságát és f  a falazó-anyagok 
megengedhető igénybevételét (összenyomásra) jelenti. Az ismert meg
terhelésből "tehát, a mely egy h hosszúságú falra esik, annak 
vastagságát

P

képlet segítségével határozzuk meg.
Ha pedig a terhelést, a mint rendszerint szokás, 1 folyóméter 

falra vonatkoztatjuk, akkor
P  — V f  és V =  - ŷ .

Ha azonban a fal legalsó rétegeinek teherbírását akarjuk tudni, 
akkor a falra eső idegen megterheléshez hozzá kell adni a saját 
súlyból eredő nyomást, úr melyek együttvéve csak oly nagyok lehetnek, 
hogy a falazat legalsó rétegét össze ne zúzzák/ Ha- σ-val jelöljük a 
fal 1 m s-jének súlyát, a melyet a különféle anyagoknak megfelelően
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számokban közöltünk és m a fal magassága méterben, akkor köb
tartalma K — v . h . m  köbméter és saját súlya, illetőleg az általa 
az ő alapjára gyakorolt nyomás N — σ . v h m . Az alapnak egész 
teherbírása ennélfogva ~

P  =  N  =  v h f  +  σ v Jt m =  v h (f 4 σ m); 
ebből a fal legalsó rétegének vastagsága

1 ~ ~  I' ( f  + σ u n  , 
vagy a fal 1 folyóméterjére vonatkoztatva,

; P _+ N  
V f  4- σ m

Ugyanilyen módon határozzuk meg az alapzatnak talpterületét 
is, arra való tekintettel, hogy a jó talaj 1 cm2-jére 2Ό—3Ό kgrmnál 
nagyobb nyomás ne essék.

Közönséges épületeknél a falvastagságot nem igen kell a falazó
anyag összenyomó szilárdságából számítanunk, mert ezt a vastagságot,, 
mint később látni fogjuk, más okokból rendszerint oly nagyra 
választjuk, hogy a fal legalsó rétegeire eső nyomás kisebb a meg
engedettnél.

Példa. Valamely pillérem, a mely homokkőből építendő, 200000 kgrnyi 
teher fog feküdni (a pillér saját súlyát is beleértve); milyen legyen a pillér kereszt- 
szelvénye és milyen a talpterülete, ha a talaj cm’-kint 2'5 kgr-mal megterhelhető?

A homokkőből rakott, fal megengedhető igénybevétele f — \b —2b vagy 
kereken 20 kgr; a pillér szelvényterülete ennélfogva

T
P
Γ  20

és a pillér oldalai négyzetes szelvénynél ΙΌ X 10 m 10000 cm2, derék
szögű négyszögletes szelvénynél 125 X 0'80 m · 10000 cm2.

Ha a pillér alapzatának saját súlyát 6000 kgr-mal veszszük számításba, 
akkor a talajra áthárítandó nyomás 206000 kgr s mivel a talaj teherbírása m’-en- 
kint 25000 kgr, lesz a pilléralapzat talpterülete:

200000
10000 cm2

Ta =
206000

8-25 m225000
és a pillértalp oldalai négyzetes szelvénynél 2’87 X 2'87 : 
négyszögletes szelvénynél 3'50 X 2'iO =  8'25 m2.

: 8’25 m2, derékszögű

2. A z  e g y s z e r ű  t a r t ó g e r e n d á k  t e h e r b í r á s a .

A tartógerendák vagy röviden gerendák alatt azokat az építő
szerkezeteket értjük, melyek kizárólag vagy legalább első sorban 
hajlításra vannak igénybe véve. A hajlító erő egyrészt a gerendáknak 
és a rajtok fekvő szerkezetnek (pl. menyezetnek, hídpályának stb.) 
a súlya és másrészt a rájok eső idegen megterhelés; mindkettőnek 
nagyságát az illető szerkezeteknél fogjuk kimutatni.
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Ismerve a gerenda igénybevételét, ki kell számítani annak 
keresztszelvényét, úgy, hogy a megengedhető legnagyobb feszültséget 
még a legkedvezőtlenebb körülmények között se lépjük át. hr re a 
feszültségre nézve, mint a szilárdságtan fönnebb említett alapelvei 
bizonyítják, a hajlító nyomatékok az irányadók, a melyeket ennél
fogva minden egyes esetben kell kipuhatolni. — Önként érthető, 
hogy a gerendák teherbírásának kipuhatolásánál mindig a legnagyobb 
hajlító nyomatúkra van szükségünk, a mely a veszélyes keresztszel
vényben fellépő feszültséget s ennek alapján ennek a szelvénynek 
területét határozza meg.

A gerendák teherbírása változik egyrészt alátámasztásuk és 
másrészt megterhelésök módjával; mindazokat, az eseteket tehát, a 
melyek építő-szerkezeteknél előfordulnak, külön-külön kell tárgyalnunk, 

A számítás alapja a 17. alatt levezetett M — f W  képlet, 
a melyben f  és W  a különféle anyagra és igénybevételre, illetve 
szel vényalakra nézve ismeretes.

a) A  geren da  egű ik  rége be ran, fa la z v a , m á sik  vége  
ellenben szabad.

1. eset: A P  erő a gerenda szabad végén működik (464. ábra). 
Ekkor a veszélyes keresztszelvény o-nál 
van, mert az van legtávolabb a P  erő
től; a legnagyobb hajlító nyomaték ennél
fogva

M —- P h, mely P h - —f  W,
Phf Webből P  =  és W-

gí%.
p l
m

§§8
m

a S

464. ábra.
h .......  f

Az egyik képlet szerint határozzuk 
meg az adott szelvényű gerenda teherbírását (P), a másik szerint pedig 
az ismert terhelésnek megfelelő keresztszelvényét.

A gerenda megterheléséhez, ha pontosan akarunk eljárni, a gerenda saját 
súlyát is kellene hozzáadni, a melyet akár megközelítőleg kiszámítunk, akár más 
hasonló szerkezetek alapján veszünk számba. Ezt a súlyt mindig a lebegő gerenda
rész súlypontjában működve képzelhetjük s ehhez képest kell az emelőkar nagy-

Sl·
ságát számba vennünk. Ilyen esetben az S  súly hajlító nyomatéka -g- 
nrők nyomatékainak összege

és a külső

M =  P h +  és Ph +  s \ ^ f  W;

ebből P -- f  W _S_
2 és W =

2
2 P + g

A gerenda saját súlyát azonban csekélysége miatt a legtöbb esetben ej 
lehet hanyagolni.

Sobó·. Erdészeti Építéstan. 17
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2. eset: A P  erő a gerendán 
egyenletesen van elosztva (465 ábra). 
Ha a terhet súlypontjában össze- 
pontosítva képzeljük, akkor emelő- 
karja a veszélyes a keresztszelvényre

nézve -  s nyomatéka M = P  \ - f ·  W;

. . ... ,, 2 f W  , Ph
h 2 /

a gerenda tehát ebben az esetben kétszer akkora terhel bír el, mint 
az elsőben.

Ha pedig a kinyúlő gerenda minden hosszegységére p  teher, 
az egész gerendára tehát p h  teher esik, akkor a hajlító nyomaték

M p  h . ---h2
p  h2 

: ■> - f  W.

3. eset: A gerenda végén P  erő, hosszában pedig Q egyenletesen 
elosztott teher működik. A veszélyes szelvény ekkor is α-nál van és

M =  Ph +  QI =  (  P  +  I )  h =  /■ ΙΓ.

4. eset: A gerenda Q-val egyenletesen van megterhelve, ezen
kívül azonban egy pontban, a mely h‘ távolságban van a faltól, 
egy P  erő is hat. A veszélyes szelvény ismét csak a pont és

M = Q ^  +  P h ‘^ fW ,

a miből 1Γ a már ismeretes módon meghatározható.

b) A  geren da  m in d k é t rége a lá  ra n  tán iasztea .

Ebben az esetben egy harmadik külső erővel is kell számí
tanunk, nevezetesen az alátámasztó pontok visszahatásaival, illetve 
ellenállásával. Ezek rendszerint a teherrel ellentétes irányban azaz

fölfelé működnek.
5. eset: A P  teher a 

gerenda közepén hat (466. 
ábra). Ekkor mindegyik 
támasztó pontra a P  erőnek 
a fele jut azaz a támasztó

pontok ellenállása A veszélyes keresztszelvény a gerenda köze

pén van. A P  teher felét az egyik, felét a másik oldalra működő-

466. ábra.
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nek tekinthetjük, úgy, hogy emelőkarja mindkét esetben 
hajlító nyomatéka ennélfogva

, ,  P  h P h  , . ,M  —- —-  és ismét2 2 4

l ’];  =  f  1Γ s ebből 4

Λ
2 ’ az erő

P -

_ JC
jSl-
•--- x

467. ábr “

4f W  w  Ph  
h Gb 4/' '

A gerenda teherbírása tehál négyszer akkora, mint az 1. esetben.
6. eset: A P  erő 

nem a gerenda közepén 
hat, de az egyik támasztó 
ponlhoz közelebb (467. 
ábra). Könnyen belátható, 
hogy a P  erőből ebben 
az őseiben a két alá
támasztó pontra nem egyenlő nyomás jut s hogy ez a nyomás 
visszás arányban van az erő hímadó pontjának az alátámasztó 
ponttói való távolságához. Az egyensúly feltétele megköveteli azon
ban, hogy az alátámasztó pontok visszahatásának sztatikái nyoma- 
tékai egyenlők legyenek egymással. Kzek a nyomatékok. ha a 
gerendát a P erő támadó pontjában befogva képzeljük, úgy, hogy 
a visszahatások a gerendarészek szabad végén hatnak. A ht és B h 3, 
úgy hogy A h j — Bli,.  A két erő együttvéve továbbá kell, hogy tel
jesen egyensúlyozza a P  erőt vagyis a három erő nyomatéka bár
mely pontra nézve egyenlő legyen zéróval. Az A gerendavégre tehát 
a nyomatékok összege . . A .h —P ht = 0 ,
a B ponlra nézve pedig . B .h —P7?.,=0; ebből az alátámasztó 
pontokra eső nyomások

A -- P hj  és B P U' ■h h
A gerenda veszélyes keresztszelvényének helyét ebben az eset

ben nem ismerjük: a hajlító nyomatékot azonban a gerenda bármely 
pontjára nézve könnyen meghatározhatjuk. A c pontra nézve ugyanis, 
a mely x  távolságban van az A ponttól s a melyben a gerendát 
szilárdan befogva képzelhetjük, az erők nyomatékai a következők:

az A erőé: A x ,
a másik két erőé pedig: P (hx—x) — B(h—x).

Mindkét nyomaték egyenlő egymással, iránya azonban ellen
kező. Ha ugyanis A és B fönnebbi értékeit helyettesítjük, akkor a 
hajlító nyomaték

17*
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az A erőre nézve: 

a B  erőre nézve pedig: P  {hi 

Px

r o. P , ■ X,/i,
I  K I-x ) — —oe) =  P \

+ P T X =
rAP-~x -- h 0- * ) ~Px  ̂  1 — 

h,

Px

P x —Ph,

h — hx 
h

=  — Ρ χ  -γ- ■ h
Mindkét nyomaték a c-ben iiatő hajlító nyomatékot adja, de 

a számításnál csak az egyikre van szükségünk. Ha a nyomaték 
kifejezésére a bal gerendavéget választjuk, akkor a c pontra nézve

a hajlító nyomaték M — P ~ x .  A gerenda veszélyes keresztszelvényefi
természetesen az lesz, a melyre nézve a hajlító nyomaték a leg
nagyobb.

Ha X  — 0, akkor M =  0 vagyis a gerenda végén hajlító nyoma
ték nincs; innen kezdve azonban folytonosan növekszik és legnagyobb 
értékét akkor éri el, ha x — h, vagyis az erő támadó pontján; 
ekkor ugyanis

1 7̂2M = P - h
Innen kezdve a hajlító nyomaték ismét csökken, mert a P  erő 

nyomatéka csökkenti az A nyomatékét, mindaddig, míg a gerenda 
másik végén ismét M^-  0 lesz.

De ismét
T}/̂  1 2̂

h - f  W  s ebből

h______f W  és W =  — ·— h-lh h. ' f  h

m

7% tv,..,

468. ábra.

l·

fi 7. eset: A teher a geren
dán egyenletesen van elosztva. 

2 (468. ábra). Ha a terhet a 
gerenda közepén két részre 
osztva képzeljük, akkor mind- 

p
egyik gerendafélre — teher esik,

a melyet ismét annak súlypontjában összepontosítva képzelhetünk, 
ha hol emelőkarja =  — · A hajlító nyomaték tehát:

, ,  P  h
Μ = Ί Γ 4  =

Ph
8
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és ismét Ph
8 - fW;

p * f  W -P — —  es h W =

ebből 

P. h
8 f

Ha pedig a gerenda hosszegysége p-vel van megterhelve, úgy, hogy 
P —p.h,  akkor a hajlító nyomaték

- e í ' - r w .
p h h
Ί Γ  ' 4  8

8. eset. A Q teher a gerendán egyenletesen van elosztva és a 
közepén azonkívül P  erő hat. Ekkor az 5. és 7. eset együtt fordul 
elő. úgv. hogy

P  . Q'
( M ) h

W = ( M )

f  W, és

h
f

Ugyanígy járunk el akkor is, ha az egyenletesen elosztott terhet 
a gerenda saját súlya képviseli és a gerenda közepén a P  erő hat 
(lásd az 5. esetet).

9. eset : A Q teher, úgy, mint előbb, egyenletesen van elosztva, 
de azonkívül a gerendán egy P  erő is hat, a melynek támadó pontja 
hx, illetve h2 távolságban van az alátámasztó ponttól. Ekkor a 6. és 
7. eset van kombinálva, úgy. hogy

Qh
8

M-~ p K ha
h ^ -fW.

Ugyanígy járunk el a 6. eset
ben, ha Q a gerenda saját súlyát 
jelenti.

10. eset: A gerenda az alá
támasztó pontoktól egyenlő t tá
volságban van egy-egy P  erő által 
megterhelve. Az alátámasztó pon
tok lehetnek a gerenda végén 
(469. ábra), vagy a végektől t tá
volságban, belül (470.ábra),vissza
hatásuk mindkét esetben — P.
A nyomatékok az alátámasztó 
pontoktól kezdve egészen az erő 
támadó pontjáig növekednek, a hol 
nagyobb hajlító nyomaték ennélfogva

P ? f P
r ' ... .

* -l--Em .

•469. ábra.

4?

P f f f
. . . . ____ h

470. ábra.

legnagyobb az értékük. A leg-

M = P . t = f  . W  s ebből 

Ρ = - γ  és \ ¥ =  P^  ■
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A terhek támadó pontja, illetve — a második esetben az alá
támasztó pontok között a nyomatékok mind egyenlők még pedig P. t.

Mindkét eset egyebek között oly vasúti hidaknál fordul elő, 
a melyeknél a keresztászkok két tartógerendán feküsznek. a sínek 
pedig a tartógerendákon belül vagy kívül vannak elhelyezve.

c) A geren da  m in d k é t vége .szilárdan van befogva .
A gerenda szilárdan van befogva vagy bekötve, ha végei vagy 

eléggé hosszú darabon és biztosan feküsznek a falon vagy a rajtok 
fekvő falazat által vannak leszorítva vagy falkapcsokkal vannak a 
falba bekötve vagy végre konzolokkal gvámolítva. *

Az építészetben ezzel az esettel ritkán számítunk és a geren
dákat, ha rövid végeik be vannak falazva, rendszerint csak olybá 
tekintjük, mintha alátámasztva lennének. Utóbbi esetben ugyanis 
nagyobb keresztszelvényt kapunk és nagyobb biztossággal dolgozunk.

11. eset: A teher a gerenda közepén hat (471. ábra). Kkkor a 
legnagyobb nyomaték és ezzel együtt a veszélyes keresztszelvény

A nyomaték tehát egyenlő azzal, a melyet a 7. esetben találtunk.
12. eset: A teher a gerendán egyenletesen van elosztva. Kkkor 

a legnagyobb nyomaték és a veszélyes keresztszelvény az A és D 
alátámasztó pontokban van és nagysága

A gerenda teherbírása tehát 12-szer akkora, mint az első esetben.
13. eset: A P  teher támadó pontja hl7 illetve h2 távolságban 

van az alátámasztó pontoktól (úgy mint a 6. esetben). Kkkor a leg
nagyobb hajlító nyomaték

h H f

* L. H ints: Die Baustatik, Weimar 1892.
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d) A  (ferenda e g y ik  vége s z ilá rd a n  va n  bekötve, m á sik  
rége ellenben vsak a lá tá m a sztva .

14. eset: Λ P  erő a gerenda 
közepén hat (472. ábra). Ekkor a 
legnagyobb hajlító nyomaték

8 Ph = f \ V .M = 16
P 16f W  , „ . m -

K .. . 

472. ábra.
ü3 Ph  

1'·· ....f
15. eset: Ha a P  teher a gerendán egyenletesen vagy elosztva, 

a legnagyobb nyomaték, éppen úgy, mint a 7. és 11. esetben.
P .hM 8 fW

16. eset: Ha a gerendán a Q teher egyenletesen van elosztva, 
közepén pedig a P erő hat, akkor a nyomaték

M 3
16

P .h  4- Qh
8 V le 7 s 7 h = f W .

ej A két régén al/rt/r áraszto tt geren da  szabadon  lebegő 
részében is egy, két vagy  több h e lyen  van  a lá tá m a sztv a .

17. eset: A gerenda közepén függő vagy álló oszloppal van alá
támasztva és egész hosszúsá
gában P  teher által egyenle
tesen megterhelve (473. ábra).
Ekkor az egész teherből az 
oszlopra % p_ Hz alátámasztó 
pontokra pedig egyenkint 3/1(i P 
függőleges nyomás esik. Λ ge
renda kél egyenlő részből áll, a melyek egyik végükön (az oszlopon) 
szilárdan vannak befogva, a másikon pedig alátámasztva. A hajlító 
nyomaték a 15. eset szerint

P h
, ,  2 ' 2 P .h  . . . . .•1/ - s ;!2 =  f W  s ebből

Λ  V. .16 r

*

473. ábra.

P = » ó s W  =  ^  h 32. f
A gerenda teherbírása tehát négyszer akkora, mint a 7., és 

32-szer akkora, mint az első esetben.
Ha pedig a hosszegységre eső terhet jn-vel jelöljük, úgy, hogy 

P = p . h, akkor
M p h2 

32 -fW.
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iP !? ■iP ff

18. eset: Ha a gerenda négy ponton van alátámasztva (474. ábra)
és P  erő által egyenletesen meg
terhelve (pl. a kettős függesztő 
vagy feszítő műnél), akkor a fehér
ből egy-egy közbenső oszlopra 
3/s P, a két alátámasztó pontra 
pedig egyenkint 1/8 P  esik. A ge-

- -  -  Ή —

474. ábra.
renda és a teher ezáltal három egyenlő részre van felosztva; e mel
lett a két szélső rész olybá vehető, mintha egyik végén szilárdan 
lenne befogva, másik végén pedig alátámasztva, úgy, hogy hajlító 
nyomatéka a 15. eset szerint

p  h
M = —— 3 1 h f'W8 72 '

A belső rész ellenben mindkét végén lévén szilárdan befogva, 
nyomatéka a 12. eset szerint

P  h,
3 ' 3
~ 12 “ 108

E szerint a gerendának az oszlopok között levő középső részét, 
mert hajlító nyomatéka kisebb, gyengébbre kellene készíteni, mintákét 
szélsőt. Mivel azonban ez nehézségekbe ütközik, e helyett a gerendát

P h illetőleg

M--
P  h 
1

M- 72

éh
képletek szerint számítjuk és hogy

W  =
P .h  =

72

P .h
727

P.h,
108 legyen, a középső

részt 0'4 h, -a két szélsőt pedig egyenként 0'3 h hosszúságúra veszszük. 
Ekkor az alátámasztó pontokra egyenkinl 01125 P, az oszlopokra 
pedig 0*3875 P  függőleges nyomás esik. A gerenda ebben az esetben 
72-szer annyit bír, mint az első esetben.

19. eset: Ha a gerenda közbenső részében 3 oszloppal van 
egyenlő közökben alátámasztva, akkor az alátámasztó pontokra 
s/sa P  a két szélső oszlopra 9/#s Pt a középső oszlopra pedig '/4 P  
nyomás esik és a szélső részek nyomatéka 

P  h
P .J l
128M  --=

M —

4 p !
8

P  h
T '  4

a középső részeké ellenben

P . h
19212
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Hogy a gerenda ekkor is egész hosszúságában egyenlő szel
vénynyel bírhasson, a szélső részeket a h hosszúság 0'2 részével, 
a belsőket pedig 03 részével veszszük egyenlőnek; ennek folytán az 
alátámasztó pontokra 0075 P, a két szélső oszlopra pedig 03 P  
nyomás esik.

Az utóbbi 3 esetet általánosítva mondhatjuk, hogy két végén 
alátámasztott oly gerendánál, mely n részre van osztva, a végső

3 P  9 P  Ppontokra —-— . a szélső oszlopokra -j-—  és a belső oszlopokra ----- >H » ' 8 η n
mindkét végükkel szilárdan befalazott gerendáknál ellenben a végső

P  Ppontokra egyenkint —— , az összes oszlopokra pedig----- nyo-
d  líb líb

más esik.
Mindkét esetre nézve a hajlító nyomaték

P  h 3 P  h Ph 
n 2 nM

P  =

P h _
8 n- ~  

8 n* 
h

8 η n 

f  W; ebből tehát 

P .h

ír—? es 8 n 2

■fW és W = 8 n*f
megjegyezvén, hogy két végükkel szilárdan befalazott gerendáknál a 
képletekből kapott érték helyes, két végükön alátámasztott geren-

4dáknál ellenben a P  teher helyett P  számítandó.*

20. eset: Ha a két végén alátámasztott gerenda, a melynek 
hosszegysége p-vel van egyenletesen megterhelve, oly ponton van 
egy oszloppal alátámasztva, a mely a végső pontoktól hl, illetve h, 
távolságban van, akkor a hajlító nyomatékok a két részre nézve a 
15. eset szerint

Ml - p  A 2 és M, p  h, -
H “ 2" 8

míg a nyomások a ΙιΛ végén 3/8j í /í, ,  a h., végén 3/s ph.2 és a 
támasztó oszlopon r,/8 p h .

21. eset: Hasonlóképpen járunk el akkor is, ha a gerenda két 
támasztó oszlop által 3 különböző hi , h, és h.i részre van felosztva 
és hosszegységenkint p-vel egyenletesen megterhelve. A nyomatékok 
ugyanis a 15. eset szerint

M, = p ■ K 2 M, p K s 
8 és M., --- - P h

8

* F. R oth : Der praktische Baumeister, Wien 1888.



e mellett, nehogy a gerendát különféle szelvényekkel kelljen készíteni, 
a legnagyobb nvomatékot veszszük irányadónak.

A függőleges nyomások a végső pontokon 3 8 p /<,, illetve iUplh> 
a középső oszlopokon pedig s/8 p (/*·, +  h, ), illetve % P dh +  K ).

3. A hajlító szilárdság képlete inek  alkalm azása.
A különféle módon elhelyezett és megterhelt gerendák vala

mennyi esete az! mutatja, hogy a gerendák teherbírását és kereszt
ezel vény i méreteit a hajlító szilárdság

M  -  f  W
alapképlete szerint számítjuk ki, ha M  helyébe azt a hajlító nyo
matéket teszsztik, a melyet a gerenda elhelyezése és megterhelése 
módja megkövetel s a melyet a fönnebbiekben minden egyes esetre 
nézve levezettünk. Ismerve ezt a nyomatéket, kiszámíthatjuk belőle 
a szelvény ellenálló nyomatékát (W)  s ebből a szelvény méreteit 
vagy - ha az utóbbiakat s ezzel a szelvény ellenálló nyomatékál 
a már közölt adatok szerint ismerjük — a gerenda teherbírását. 
A számítás módjára nézve tehát sem az nem tesz különbséget, hogy 
vájjon a gerenda fából, öntött- vagy kovácsvasból való-e, sem pedig 
az, hogy milyen a keresztszelvénye. A fődolog, hogy az utóbbinak 
ellenálló nyomatékát ismerjük.

a) Egyszerű fagerendák alkat mázd,sd tail a keresztszelvény 
alakja rendszerint négyzet vagy derékszögű négyszög, illetve két 
fekvő oldalon megfaragott gerenda; ezeknek tehetőilenségi és ellen
álló nyomatékát a közöli szelvénytáblázat 1 3. és lb. rovata mulatja,
megjegyezvén, hogy a gerendák lehető legnagyobb teherbírása ér
dekében legkedvezőbb az I. rovatban látható gerendaalak, a melynek 
szelvényszélessége (s) úgy viszonylik magasságához (in), mint 5:7.

,S* η  i  f , 3

Ennek az alaknak tehetetlenségi nyomatéke «/==-· és hajlító nvo-

matéka W  ~  ■t>
A fagerendák kiszámításánál tehát nem kell egyebet tennünk,

mint a fönnebb levezetett képletekbe W  helyett 's ^  értéket és f

helyett a fának legnagyobb megengedhető feszültségét helyezni és 
abból akár a gerenda teherbírását, akár pedig keresztszelvényi 
rnérétéit kiszámítani.

1. Példa: Egy erkélytartö tölgyfagerendán, a mely 2 0  méternyire nyúlik 
ki a falból, P =  2000 kgrnvi teher van egyenletesen elosztva; milyenek legyenek 
a gerenda keresztszelvényi méretei?
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Wr = 2778

Itt a 2. esettel van dolgunk, a midőn
h P . h

M =  P  -g- =  f W  és W =  2y -  ·
Ha a tölgyfának megengedhető igénybevételét /  =  70 kgmal választjuk 

meg, akkor
e hí2 2000 X 200 

6 '  =  2 X 70
és s hí - =  6 X  2778 =  16668 .

Ha a gerenda szélességét, amint fönnebb említettük, a magasságnak ®/7 részére 
veszszilk vagyis s =  */, m , akkor

hí3 : ' . in3 =  16668 s ebből a gerenda szelvény magassága

m  =  ^  7 5 X  16668 =  28'5 cm.
a szelvény szélessége pedig

a =  6/7 X  285 =  20'3 ===== 20'5 cm.
2. Példa: Kgy épület menyezet-gerendái, a melyek fenyőfából készültek 

és 6'5 m hosszúságban lebegnek szabadon, 18 J4 cm-nyi keresztszelvény nyel bír
nak; mennyi egyenletesen elosztott terhet bírnak el a gerendák, ha az épületet 
deszkaraktárnak akarjuk használni.

Nyilvánvaló, hogy most a 7. esettel van dolgunk, úgy, hogy 
Ph 8 f  W

M=  8 P =  h
A fenyőfa megengedhető feszültségét (hajlításra) 60 kgrmal felvéve és VI' 
sm'J

helyett értéket helyezve, lesz
8 X 6 0  snP 480 18 X 242

X =  6Λ)Χ r.—  =  1276 kgr'  650
vagyis fo I y ó m é t e r e n k i n t

p =  1276:6-5= kereken 200 kgr.
Ha ellenben a menyezet-gerendákat közepükön alátámasztjuk azaz mester- 

gerendával és oszlopokkal gyámolltjuk, akkor a gerendák teherbírása a 17. eset 
szerint négyszer akkora lesz, mint előbb, vagyis

P =  4 X  1276 =  5104 kgr. és 
p  =  5104 : 6 5 =  785 kgr.

b) Megvastagított (fogazott vagy ékelt) fagerendák alkalma
zásánál a teherbírást vagy keresztszelvényt éppen úgy számítjuk ki, 
mini az egyszerű gerendánál, ha ismerjük a szelvény ellenálló 
nyomatékát.

Fogazott és általában oly vastagított gerenda teherbírása, a 
melynél az egyes gerendák szorosan feküsznek egymáson s a mely 
gondosan készült, mintegy 3/4-része egy hasonló méretű, de egy 
darabból való gerenda teherbírásának. Ha tehát két végükön alá
támasztott és egyenletesen megterhelt teljes gerendák teherbírása 

8 f  W—^ i akkor a megvastagított gerenda lesz
‘ 8 f .  W 6 f W

1 1 h ^  h '

a 7. eset szerinl P-
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mivel pedig a gerendáknál W =  '/„ lesz P —/"· -·· ·

Ha ellenben oly ékelt gerendával van dolgunk, hol az egyes 
gerendák között az egyszerű gerendamagasság 3/i „-részével felérő 
közt hagyunk, akkor a teljes szelvény tehetetlenségi nyomatékából 
/  SWl 3\y j  — J le kell vonni a gerenda között hagyott rés nyomatékét,

úgy, hogy a kettős ékelt gerenda tehetetlenségi nyomatéka a közöli 
szelvény táblázat 4. rovata szerint

J  =  * ( «/,* -■ ΊΗ. és VT =  ,S ( «i* -Mi, ·12 V 1 7 6 m '  1 7
Ha pedig az egyes gerendák magasságát «/.'-sál jelöljük és az uit
közt, mint fönnebb említettük, 0Ί w'-nak veszsziik, akkor a gerenda
egész magassága m =  2 m‘ -f- 0Ί m‘ =  2*1 m‘ és viszont m‘ — 0477 «*.
Mivel továbbá az egyes gerendák rendszerint négyzetes kereszt-
szelvényűek azaz s — m‘, az ékelt gerenda ellenálló nyomatéka

W --=· ~  —— ( 2' 1 «i‘ 0' 1 «/■') - (1-735 «»'3.6 X 2Ί m  V /
A gerenda teherbírása, úgy, mint előbb

η 8 f W  0-735 w '8 _ 5 ’8 Sfm'3
1 =  // ' ...7Γ //

és viszont a gerendák szelvény oldala

m' = aj P . h  
\5 -8 8 / 0-554

\  f  ‘
Példa: Egy raktárépület menyezetgerendái, a melyek egy-egy méternyire 

vannak egymástól és 9Ό m hosszúságban lebegnek szabadon, ma-enkint 1000 
kgrmal vannak megterhelve; milyen méretekben veendők az egyes gerendák, ha 
azokat kettős ékeit gerendává akarjuk összefoglalni?

Ebben az esetben minden gerendára 9 ma-nyi terület megterhelése esik, 
úgy, hogy Ρ = 9 Ό χ  1000 9000 kgr. Ha a fenyőfa megengedhető feszültségét,
a nagy rázkódásokra való tekintettel, 60 kgrnak veszsziik, akkor az egyes gerendák

3 90(K) V 90()szelvénymagassága m ‘ 0'554 » /_ ... -Λ. -  28-5 cm vagy kereken 29 cm, úgy,
\  60

hogy a gerendákat *·/,, cm szelvényméretekben kell kifaragni.
c) Hengerelt vasgerendák alkalmazásánál az eljárás ugyanaz, 

mint fönnebb, mivel azonban a vasgerendák többféle és kevésbbé 
egyszerű alakkal bírnak, mint a fagerendák, a keresztszelvény mére
teinek az ismeretes ellenálló nyomatékből való kiszámítása nehéz
séggel jár, mert rendszerint több ismeretlennel van dolgunk, a melyek 
egymással határozott viszonyban nincsenek.

Példa: Egy tűzálló menyezetnél egy-egy vasgerendára, a mely 540 m 
hosszúságban lebeg szabadon s két vége alá van támasztva, folyóméterenkint 900 kgr 
egyenletesen elosztott teher jut; milyen legyen a gerenda ellenálló nyomatéka?





A magyar és osztrák gyártású vasgerenda

A szelvény méretei
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ífc szclvénylúblazata és teherbírása.

asztott ás egyenletesen megterhelt vasgerendák teherbírása, 
ha f  =--- 1000 kgnn cm*-enkint

I 1 [ ! 1 
40 ! 4-r. ! f>-0 5-5 ! 6-0 6-5

1 1 1

I 1
7-0 7-5 ) 80

1 1
8-5 j 9-0 J 10-0 110 12Ό

■ n s  t á m a s z t ó  k ö z n é l  k g r - o k b a n

■480

820 730 660

— — — — — — — — — — —

1590 1420 1280 1160 - - — — — — — — —

2640 2350 2110 1920 1760 1625 — — — — — — — —

3650 3250 2920 2660 2440 2250 2090 - — — — — — —

4800 4260 3840 3490 3200 2950 2745 — — — — — — —

6160 5480 4930 4480 4110 3790 3520 3290 3080 — — — — —

7880 7010 631» 5730 5250 4850 4500 4200 3940 — — — — —

9550 8490 7640 6950 6370 5880 5460 5090 4770 — — — — —

9750 8670 7800 7090 6500 6000 5570 5200 4870 — — — — —

12030 10690 9620 8740 8020 7400 0870 6410 6010 5660 5350 — — —

14560 12940 11650 10600 9710 8901) 8320 7770 7280 6850 C470 — — —

14490 1288ο 11590 10540 9660 8920 8280 7730 7250 6820 6470 — — —

172611 15340 13800 12550 11500 10620 9860 9200 8630 8120 7670 6900 — —

22470 19760 17990 16170 14820 13680 12700 1185(1 11110 10460 9880 8890 8085 —

32320 28710 25851) 23500 21540 19890 18470 17240 16160 15210 14360 12930 11750 11240
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A

képest, f

hengerelt vasgerendák megengedhető feszültségét, rendes szokáshoz
p h3

1000 kgrnak véve, lesz a hajlító nyomaték a 7. eset szerint -g- f W

s mivel a teherből egy folyócentiméterre 9 kgr esik.
I> h* 9 X Ö40
8 7

W 328.8 X  1000
A J_-alakú gerendák ellenálló nyomatéka a szelvénytáblázat 5. rovata szerint 

1
W 6 m (»1 ■)·

hol s. m. st és mt ismeretlen.
A gyakorlatban azonban a kiszámítást nagyon megkönnyíti 

az, hogy a különféle szelvények ellenálló nyomatékát a szállító vas
gyárak árjegyzékeiben kiszámítva találjuk, a melyből azután akár 
a gerenda teherbírását, akár szabad hosszúságát kiszámíthatjuk.

Nálunk a vasgerendák 80—400 mm szelvénymagassággal készül
nek és szelvényalakjuk az Összes magyar és osztrák gyárak által 
egyöntetűen van elfogadva. Valamennyinek ellenálló nyomatéka és 
teherbírása

P .h  f  (  , \  f  í  2 m, s\8 m \ 'V»V') = 6  (**“ “ m )
képlet szerint, arra való tekintettel van kiszámítva, hogy végeik csak 
alá vannak támasztva, a teher egyenletesen oszlik el rajtok és a 
megengedhető feszültség, tekintve a gyártott vasgerendák kitűnő 
minőségét, f =  1000 kgr cm--kint. Ha ennél kisebb feszültséggel 
akarunk számítani, akkor a táblázat adatait megfelelően át kell 
alakítani, és ha pl. csak 750 kgrnyi feszültséggel akarunk dolgozni 
— mely határon akkor, midőn erősen igénybevett és rázkódásoknak 
alávetett szerkezetekkel van dolgunk, nem is kellene túlmenni — 
akkor a táblázatban foglalt teherbírásnak csak */4-részét veszszük 
számításba. Ha pedig a gerendák végeit teherbírásuk fokozására 
szilárdan és vízszintesen befalazzuk, akkor a gerendák teherbírása 
a fönnebb tárgyalt 12. eset bizonysága szerint f)0/0-kal növekszik.

Az alábbi táblázat mutatja az így kiszámított vasgerendák 
különféle szelvényeinek méreteit, folyóméterenkint való súlyát, szel
vényterületét, ellenálló nyomatékát és a különféle támasztó közöknek 
megfelelő teherbírását, megjegyezvén, hogy a vasgerendák szelvény
száma azoknak cm-ekben kifejezett magasságát jelenti.
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Ennek a táblázatnak birtokában ás ismerve a gerendák egy 
folyóméterjére eső terhelést, könnyen választhatjuk meg a legjobban 
megfelelő gerendaszelvényt, ha ezt a terhelést a méterekben kifeje
zett támasztóközzel megszorozzuk és az így kapott szorzatnak 
leginkább megfelelő számot a táblázatban kikeressük.

Példa: A fönnebbi, még be nem fejezett példában a vasgerenda ellenálló 
nyomatékét 328 kgrmal számítottuk ki. Ehhez legközelebb áll a 22. számú vas
gerenda, a melynek ellenálló nyomatéka a táblázat szerint 30ö'4. Hogy a gerenda 
czélunknak megfelel, úgy is meggyőződhetünk, ha tekintetbe veszszük, hogy pél
dánkban az M  m hosszú gerendára 5'4 X 900 4860 kgr terhelés esik s hogy a
22. számú gerenda a táblázat szerint 5'ó m hosszúságnál még 4480 kgr-ot bír el. 
A mutatkozó csekély hiányt bőven kipótoljuk azzal, hogy a gerendák végeit 
20—30 cm-nyire befalazzuk, mi, ha szilárd bekötésnek nem is tekinthető, a gerenda 
teherbírását mégis jelentékenyen növeli. Erre való tekintettel a nehezebb 24. számú 
vasgerenda alkalmazása már anyag- és költségpazarlással járna.

d) Öntöttvas-gerendák alkalmazásánál, a melyek szelvényé
nek megszerkesztéséről a 221. lapon szóltunk, legczélszerűbb oly 
szelvényeket választani, a melyeknek tehetetlenségi és ellenálló 
nyomatékét ismerjük. A 221. lapon leírt keresztszelvény

tehetetlenségi ellenálló szelvényterülete
n y o m a t é k a

a 408. ábra J  — 278 64 W — 34'8b3 19 b~
a 409. ábra J = 4 4 0  64 W  =- bbVb3 25 b-
a 410. ábra J  =  992 b* W ^102'4&* 40'8δ2.

Ezek az értékek ugyanazok maradnak akkor is, ha a gerinczet 
nem a talpak közepén, de úgy helyezzük el, mint a 411. 415. ábrák 
mutatják.

Példa: Egy kapunyitást, a melynek szélessége 3'6 m, öntöttvas-gerendával 
akarjuk áthidalni; milyen méretekkel kell azt megválasztanunk, ha 4000 kgr teher 
van rajta egyenletesen elosztva és egyenlő szilárdságú gerendát kívánunk?

A gerendát olybá véve, mely végein alá van támasztva és az öntöttvasra 
nézve a megengedhető legnagyobb feszültséget (nyomásra) 500 kgmnak számítva 
lesz a gerenda ellenálló nyomatéka a 7. eset szerint 

P .h  4000 X  360W 8. f 8X 500 360.
Ha a gerenda szelvénye gyanánt a 408. ábrabeli alakot választjuk, a mely

nek ellenálló nyomatéka W ~  34’8 b3 =360, akkor a gerenda gerinczvastagsága 
3/360

5  — y ä f g=-2-18 kereken 2 2 cm,

a gerenda talpszélessége 8 X 2 2 ~ 17'6 cm, 
és a gerenda magassága 12 χ  2'2 - 26'6 cm.

e) Ócska vaspályasíneknek gerendák gyanánt való alkal
mazásánál, a melyeknek szelvényalakjáról a 222. lapon volt szói 
szintén csak a sínszelvény tehetetlenségi, illetőleg ellenálló nyomatékát 
kell ismernünk, hogy a levezetett képleteket alkalmazhassuk.



A sínszelvény tehetetlenségi nyomatéka szintén a sín magas
ságával arányos, úgy, mint a sín méretei és

vasnál aczélnál

ellenálló nyomatéka pedig

vagy

J  0Ό334 mA 0Ό348 m \
w _  0-0334 mA 0-0348 w-4

Of)l m 0 51 m
is W =  0Ό655 m3 . . . 0Ό682 in3.

Az ócska sínek teherbírásának kiszámításánál tekintetbe kell
azonban venni, hogy azoknak magassága s ezzel ellenálló nyomatéka 
is a kopás folytán 5 ■-10'/„-kai csökkent. A folyóméterenkint kereken 
30 kgr-ot nyomó sínek ellenálló nyomatékát, ilyképpen kiszámítva, 
117 cm*-rel, a ‘26 kgr-osokét 90 cm*-rel és a 23"6 kgr-osokét 66 
cm3-rel lehet számítani, megjegyezvén, hogy a teherbírás kiszámítá
sánál megengedhető igénybevétel gyanánt czélszerű csak f — 700 
kgr-ot venni.

(la pedig két sínt szegecselünk talpaikkal egymáshoz (418. ábra), 
akkor a kettős sínnek ellenálló nyomatékát a 30 kgr-os síneknél 
345 cm*-rel, a 26 kgr-osaknál pedig 268 cuv'-rel vehetjük számba.

Példa: Ha a fönnebbi példában említett kapunyílást ócska sínekkel akarnók 
áthidalni, hány és milyen sínre lenne szükségünk?

A nevezett példában volt
/ ’ 4000 kgr, h 3'6 ni s ha f  700, akkor a 7. eset szerint a szükséges

ellenálló nyomaték
W

P .h  4000 X 360 
Wf 8  X  700 

Ennek következtében szükséges lenne
257

a 30 kgrmos sínekből TjTjy
„ 257

» 26

257

2 ’2  darab.

30 kgrmos 
érnénk el.

>» 23-6 »
sínekből két darabot

90
257 ,
66 *  

használva, még elégséges biztosságot

f) Szegecselt lemezgerendák alkalmazásánál csak a szelvény 
ellenálló nyomatúkénak a felkeresése okoz hosszadalmasabb munkát, 
ennek kiszámítása után azonban a gerenda teherbírásának vagy 
szelvényméreteinek kiszámítása éppen olyan egyszerű, mint a hen
gerelt vasgerendánál. A gerenda saját súlyát azonban, rendszerint 
jelentékeny értéke miatt, csak a legritkább esetben lehet elhanya
golni és az alkotórészek méretei alapján, egy m3 vas súlyát 7800 kgr- 
nak véve, ki kell számítani és a terheléshez hozzáadni.

A gyakorlatban azonban rendszerint megelégszünk a méretek 
megközelítő meghatározásával és a terjedelmes számítást azáltal
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mellőzzük, hogy a sokféle keresztszelvényű szegecselt vasgerenda 
ellenálló nyomatékát táblázatokból olvassuk ki s annak alapján szá
mítjuk ki a már ismeretes módon a gerendák teherbírását; e mellett 
a megengedhető feszültséget, az anyagnak rendszerint igen jó minő
sége miatt, / '=  1000kgr-nak vehetjük.

A szegecselt lemezgerendák kisebb építkezéseknél ritkábban 
s leginkább hídtartók gyanánt használtatnak; ennélfogva teherbírásuk 
kiszámítását e helyen mellőzve, e helyett a Hídépítéstanban a vas- 
hídaknál található táblázatokra utalunk.*

4. A  d ú c z o k  t e h e r b í r á s a .

Dúcznak a szó helyes értelmében minden oly ferde állású 
gerendát nevezünk, a mely valamely szerkezetrész terhelését, illetve 
nyomását átveszi és hosszúsági tengelye irányában talppontjára, 
illetve egy másik szerkezetre átszármaztatja; olyan ferdén fekvő 
gerendákat ellenben, a melyek kiválóan függőleges irányú erőkkel 
(pl. fedőanyag, saját súly, hónyomás stb.) vannak terhelve s közve
tetten szerkezetrészek gyanánt szerepelnek, szaruknak nevezünk. 
A kettő között tehát a különbség az igénybevétel módjában van, 
a mennyiben a dúczok összenyomásra, illetve visszaható szilárd
ságra, a szaruk ellenben hajlításra vannak igénybe véve.

A szaruk kiszámítását későbbre hagyva (lásd a födélszékeknél), 
itt csak a tulajdonképpeni dúczra akarunk szorítkozni és meghatá
rozni egyrészt azokat az erőket, a melyek a dúczban fellépnek s 
a melyek alapján kell a dúcz kereszt- 
szelvényi méreteit kiszámítani és más
részt azokat is, a melyeket a dúcz az ő 
alapjára átszármaztat.

A 475. ábrában P  erő hat egy osz
lopra, a mely m magasságban b c dúcz 
által van gyámolítva.
Ekkor a P  erő nyo- 
matéka, a mely az 
oszlopot a talppontja 
körül feldönteni akarja, v 
P  m. Ez az erő a be  
dúcz fejére vízszintes jj
V nyomást gyakorol, 475. ábra.

* Igen könnyen használható és terjedelmes ilyen táblázat C. Scharomsky: 
Musterbuch für Eisen-Constructionen, Leipzig 1888. czimű művében található.
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a melynek nyomatéka viszont V.m. Hogy az oszlop egyensúlyban 
maradjon, kell, hogy

P m — Vm azaz P — V legyen, 
vagyis a dúcz az egész P  erőt felvegye.

A V vízszintes nyomást két oly erővel helyettesíthetjük, a melyek
nek egyike (R) a dúcz, másika (F) pedig az oszlop irányában mű
ködik. Ha a-val jelöljük a szöget, a melyet a dúcz a vízszintessel 
bezár, akkor nyilvánvaló, hogy a vízszintes nyomás

hP =  V — R  cos a R d '
ebből a dúcz irányában működő erő

P  d
r  rcos cl h m

Az oszlop irányában ható összetevő F ~  R  sin a == R  és bele
helyettesítve R  értékét,

r, „sin a , r, 111F = P ----- =  P tan g a  =  P -^ .·cos a h
Az F  összetevő az oszlop irányában hatva, azt függőlegesen 

felemelni akarja, míg az R  összetevő a dúcz irányában annak talp
pontjáig hatol, a hol ismét egy V vízszintes és egy F  függőleges 
összetevő által helyettesíthető. A vízszintes összetevő értéke

í r  f ,  „ C O S  CL ___ „V = R  cos « /=  P ----- =  P.cos cl

Ez azt bizonyítja, hogy az oszlop vízszintes nyomása változat- 
lanúl ment át a dúcz talppontjára, a hol az a c kötőgerendát 
nyújtásra veszi igénybe, míg a függőleges összetevő 

P = P s i n a  =  P tanga
mint függőleges nyomás jelentkezik és a szerkezet alapjára vitetik 
át és annál kisebb, minél kisebb az a szög..

Ugyanilyen módon határoz
zuk meg a dúczban működő 
erőket, ha az hónaljfa gyanánt 
működik azaz egy vízszintes geren- <- 
dát szabadon lebegő részében 
gyámolít (476. ábra).

Ha a P  teher egyenletesen 
van az a c gerendán elosztva 
akkor nyomatéka, a mely a geren
dát a pont körül forgatni akarja, 
a 258. lapon tárgyalt 2. eset

szerint ^4,—  - ,,47(). abra.
Sobó: Erdészeti Építéstan. 18
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Ez az erő a b e  dúcz fején N  nyomást hoz létre, a melynek 
ugyancsak a pontra vonatkoztatott nyomaték« N h  s egyensúly esetén

P  HJ = N . h :  ebből

~ N = = --P  2 h
Ezt a nyomást ismét egy V vízszintes és egy, a dúcz tengelyében 
működő R nyomással helyettesíthetjük; ekkor N — R sin a, a dúcz

Nirányában működő nyomás tehát R  =  ----5 míg a vízszintes nyomásJ ‘ sin a, .

V- , Tcos a.■ R  cos a =  JV —-----=  iVcotang asin a
s helyettesítve N  értékét,

1 H P
2 h sin a és V~= -Jr^Pcotang a. 2 h

A vízszintes V összetevő ismét csak az a c gerendát veszi 
nyújtásra igénybe, míg a dúcz irányában ható R nyomás a dúcz 
b talppontjára származik át, a hol ismét V és JV nyomások képé-

1 t iben működik. Ezek közül V =  R  cos a — cotang a az a b  osz

lopra gyakorol nyomást és azt meghajlítani igyekszik; ennélfogva 
az oszlop túlsó oldalán is kell egy dúczot alkalmazni, a mely a 
vízszintes nyomást ellensúlyozza, vagy pedig az oszlopot a falhoz 
kell állítani, a mely meghajlását megakadályozza. Ez a vízszintes 
nyomás, a melyet oldalnyomásnak is nevezünk, annál nagyobb, 
minél kisebb az a szög, a melyet a dúcz a vízszintessel bezár. A

!  J_£
függőleges nyomás ellenben, a melynek értéke N  — - ■ γ  P. vá lto

zatlanul megy át az oszlop talppontjára és nagvobbítja az oszlop 
megterhelését.

Ha a f  teher nincs egyenletesen elosztva, de az a c gerenda
t tvégén működik, akkor nyomatéke P H  =  Nh\ ebből JV= j- · P  azaz a

dúcz által felfogott nyomás kétszer akkora, mint az előbbi esetben.
A dúcz keresztszelvényét a visszaható szilárdság alapján számít

juk ki, úgy, mint az oszlopokét, mert a tengelyében működő R nyomás 
a hosszú dúczot könnyen kihajlítja; rövidebb dúczoknál azonban, a 
melyeknek meggörbülésétől nem kell tartani, közvetetlen összenyomás
sal is számíthatunk. Rendszerint mindkét igénybevétel alapján számít
juk ki a keresztszelvényt és a nagyobb értéket tartjuk meg. Ezt a 
számításmődot alább a függesztő és feszítő műveknél fogjuk látni.
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sin ce. « sin α
egvenletébe h helyett h — d cos a-t helyettesítve, lesz 

R H P  H P
d . 2 cos a sin a d sin 2 a

Ez azt mutatja, hogy különben egyenlő körülmények között a dúcz- 
ban működő ti nyomás az a szögtől függ és legkisebb akkor, ha 
a — 45°. Kkkor ugyanis, sin 2 a =  sin 9 0 °=  1 és a tört nevezője a 
lehető legnagyobb értéket éri el (mert a sinus soha sem lehet 
nagyobb 1-nél). A dúczot tehát, ha a viszonyok ezt megengedik, 
mindig úgy kellene elhelyezni, hogy úgy a vízszintessel, mint a függő
legessel 45 foknyi szöget zárjon be azaz az a b c  háromszög egyenlő
szárú háromszög legyen, a melyben m =  h.

A dúczok rendszerint négyzetes keresztszelvénynyel bírnak.
Ezek után nem lesz nehéz a függesztő és feszítő művek, vala

min! a vonérudakkal felszerelt gerendák kiszámítása.
5. A z  ö s s z e t e t t  g e r e n d á k  k i s z á m í t á s a .

A rendesen használt összetett gerendákhoz tartoznak az egy
szerű és a kettős függesztő és feszítő művek és a vonórudakkal fegy
verzett egyszerű és kettős gerendák, a ritkábban használtakhoz pedig 
a rácsos gerendák; az utóbbiak kiszámítását a Hídépítéstan tárgyalja.

a) E g yszerű  fü ggesztő  és fe s z í tő  m űvek .
A 477. ábra egy egyszerű 

függesztő mű, a 478. ábra egy
szerű feszítő mű. a 479. ábra 
pedig egy egyszerűen fegyverzett 
gerenda. Mindegyiknél h jelöli a 
támasztóközt vagyis a gerenda 
szabad hosszúságát, m a dúczok 
függőleges vetületűt és d a dúczok

18*
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illetve vonórudak hosszúságát. Nyilvánvaló, hogy mind a három 
esetben közepén gyámolított oly gerendával van dolgunk, a melyet 
a hajlításra igénybevett -gerendák 17. esete szerint kell elbírálni.

Ha ilyen gerendák egyenletesen elosztott Q teherrel vannak 
megterhelve, akkor a gerenda közepén P =  % Q> az alátámasztó 
pontokon pedig Nt =  3/ie Q nyomás működik. Ez a P  erő a függesztő 
mű oszlopát nyújtásra, a fegyverzett gerendáét pedig összenyomásra 
veszi igénybe. A dúczok, illetve vonórudak feladata az, hogy ezt a 
nyomást felfogva, az 1. és 3. esetben a tartógerenda végére, a 2. 
esetben pedig az ellenfalakra átvigyék. Mindegyik dúcz, illetve vonó-
rúd tehát a P  nyomás felét kell, hogy átvegye. Ennek követ
keztében, a mint fönnebb kimutattuk,

P  rl
P = 1/, . - =  V2 P - ;r =  r>''

d
sma '* m 16 ® m

feszültség keletkezik benne, a mely a dúcz talppontjára, változatlanul 
megy át és ott egy vízszintes (V) és egy függőleges nyomás (F) 
alakjában érvényesül. A két rendbeli nyomás értéke, mint tudjuk,

V = R  cos a — P  cos a.
2 sin a 2 

Y —  —  _ Í L  =  fW Q

V 2 2 m  /s2 V

cotang a vagyis
h
m és

F  — R sin a = P  sin a P
2 sin a 2=  n r =  5/io g-

Az alátámasztó pontokon működő egész nyomás ezek után
3 ^ , 5F — — Ο -4— Q ■ V. Θ

α feszítő műnél a gerenda csak hajlításra, a függesztő műnél 
ellenben a V vízszintes erő által nyújtásra is van igénybe véve, az 
utóbbi azonban sokkal kisebb lévén annál az igénybevételnél, a 
melyet a gerenda a hajlítás folytán szenved, rendszerint figyelmen 
kívül hagyható és csak annyiban jő számba, hogy a gerendák fejeit, 
a melyeknek a dúczok talpai feszülnek, elnyírásra veszi igénybe és 
azokat ennélfogva megfelelő hosszúságúra kell venni. Eeszítő műnél 
ez a vízszintes V erő mint oldalnyomás jelentkezik és az éllenfalat 
feldönteni akarja.

Az R  nyomás a függesztő és feszítő mű dúczait egyaránt 
visszaható szilárdságra veszi igénybe, azoknak ennélfogva egyrészt 
az összenyomásnak és másrészt, ha hosszabbak, az oldalvást való 
kihajlásnak s ebből kifolyólag az eltűrésnek kell ellenál laniok. 
A mennyiben a dúczok hosszúsága yastagságukhoz képest rendszerint 
nagy, legtöbb esetben a visszaható szilárdság az irányadó.
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A fegyverzett gerenda az egyszerű függesztő mű megfordított 
alakja lévén, alkotó részeiben egyenlő körülmények között egyenlő 
feszültségek lépnek fel. irányuk azonban ellentétes. E szerint tehát 
a fegyverzett gerenda oszlopa az összenyomásnak, illetve — ha hosz- 
szabb a keresztbentörésnek, vonórudjai pedig a nyújtásnak kell, 
hogy ellenálljanak.

b) K e ttő s  fü q y esz tő  és fe s z í tő  m űvelt.

Hasonló módon határozzuk meg a kettősen felfüggesztett vagy 
gyámolított gerendák egyes alkotó részeiben felébresztett belső erőket 
is. tla a 480. ábra 
egy kettős függesztő 
müvet, a 481. ábra 
egy kettős feszítő 
művet és a 482. 
ábra egy kettősen 
fegyverzett geren
dát mutat, akkor a 
gerendákon egyen
letesen elosztott Q 
teher'4 helyen van 
alátámasztva; a köz
benső oszlopokra, 

illetve támasztó 
pontokra ennélfogva 
a 264. lapon tár
gyalt 18. eset sze
rint N  =  8/s Q> d 
két szélső támasztó 
pontra pedig egyen- 
kint N, =  ’/8 Q nyo
más esik.

A dúczok, illetve 
vonórudak most az 
egész P  nyomást 
kell, hogy átvegyék, 
a bennük működő 
nyomás tehát 482. ábra.

R  = P
sin a =  P d

rn
d
m



278

A dúczok talpán jelentkező vízszintes nyomás
cos a7 =  P  cos a ==P-

7= . P —L·
m Q

sin a ^Pcotang a vagyis

8
8 " m

a függőleges nyomás pedig
P = P s i n  ix — P — s/8 Q .

A dúczok fején azonban ugyanaz a vízszintes 7  nyomás mű
ködik, mint a talpán, ezt azonban a feszítő borona, illetve a feszítő 
rúd, a melynek hosszúsága \ , ellensúlyozza.

A szélső alátámasztó pontokra eső egész függőleges nyomás 
ismét N =  JVj +  F== V8 Q +  s/e Q =  Vs Q-

Az egyes alkotó részek ugyanolyan módon vannak igénybe véve, 
mint az egyszer alátámasztott hasonló gerendáknál, a feszítő borona 
pedig a függesztő és feszítő műnél összenyomásra és a fegyverzett 
gerendánál nyújtásra.

Ismerve már most mindkét esetben az egyes alkotó részekben 
felébresztett feszültségeket és az alkotó részek igénybevétele módját, 
könnyen meghatározhatjuk azoknak keresztszelvényi méreteit is.

A tartógerendák keresztszelvényét a 477- 479. ábráknál a 17.
Qheset szerint 17= 32 f képletből, a 480—-482. ábráknál pedig a

18. eset szerint 17= Qh
72 f képletből határozzuk meg. A dúczok

keresztszelvényi méreteit, az összenyomásra való tekintettel, R =  T.f, 
Rilletve T =  -j~ képlet, a visszaható szilárdságra való tekintettel pedig 

E J  E JR  =  10 -ρ^ρτ =  ^ 2 ~ képlet szolgáltatja; a kért rendbeli érték közül

azt veszszük irányadónak, a mely nagyobb keresztszelvényi mére
teket ad.

A függő oszlop és a kengyelvas keresztszelvényét a szakításra
p

való tekintettel P — T .f, illetve T =  , képletből számítjuk ki.

A feszítő borona méreteit végre vagy az összenyomás 7  =  Tf. 
7

illetve T =  vagy pedig — ha hosszabb — szintén a visszaható 
E Jszilárdság 7  =  - -  képlete alapján kapjuk.
'h

Példa: Valamely födélszék kettős függesztő műve, a melynek szabad 
hosszúsága h — 15 m, Q — 16000 kgr-nyi egyenletesen elosztott terhet visel. A füg
gesztő mű két szélső mezeje hl =  0 3 h — 0 3 X  15 =  4 5 m, középső mezeje
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ht =  Oí h =  0'4 X 15 =  6 Ό m és a függő oszlopok magassága m  =  2*25 m azaz 
a =  30n; milyen keresztszelvényméretekkel kell a függesztő művet megszerkeszteni?

Ha (,1 =  1600.) kgr, akkor a függő oszlopokban működő nyújtó erő 
P  — “/» X 16000- -  6000 kgr, a dúcznak hosszúsága

d =  ^  4·δ2 4- 2'252 =  5 03 m,
5-03

a dúczokban működő nyomás ennélfogva .ft =  3/„ χ  16000 X  =  13410 kgr, a

í'öOfeszítő boronában működő vízszintes erő V — 3/8 X 1GOOO X =  1 2 0 0 0  kgr és 
végre az alátámasztó pontokban működő függőleges nyomás 

F =  0-5 X 16000 =  bOOO kgr.
Λ tnrtőgerenda szelvény szélessége a nagyobb teherbírás érdekében 4í =  6/7 w, 

hol 1» a gerenda szelvénymagassága; ellenálló nyomatéka ennélfogva
s m 2

W = —Q— =  0-119 w 3.
Ha a fenyőfa összenyomó szilárdságát f ~  70 kgrm-ra veszszük, akkor 

Q . h 16000 X 1500
W  =  0119 w 3 =  - 4 —r  =  — 7/r, , ,  — =  4760;72./'

ebbői a lartógerenda szelvénymagassága m

72 X 70 
3/41
\öo

/ 4760 
1-119

szélessége * — Γ,/7 X 3 4 ‘2  =  2 4 '4  =  kereken 2 4 ‘5  cm.
.1 (lúczfiereiiflfík megfeszülése

E J  112000
Ä =  - J r  =  Ehst- ■ J =  0-442 J .

kereken 34cm és szelvény

ei2 5032
A dúcznak szélességét rendszerint egyenlőnek veszszük a tartógerendák 

szélességével azaz s =  24'5 cm.
A gerenda legkisebb tehetetlenségi nyomatéka J =  --J5 -  =  »1 -jg~  =  1225 5 ni; 

ennélfogva
fí =  0-442 X 1225-5 m =  54167 ni ,

és ft kiszámított értékét behelyettesítve, 541-67 m — 13410 s ebből a dúcz szelvény- 
magassága

13410
m =  j/jp g y =  kereken 25 cm.

(Ha a dúczot csak közvetetlen összenyomásra számítottuk volna, akkor 

ft — 8 ■ ni f  =  24 5 X 70 m =  1715 m — 13410 és ni =  =7"7 cm lenne; ezen
méret mellett a dúcz meggörbülése nem lenne megakadályozható.

A függő oszlopok szélességét szintén egyenlőre kell venni a tartógerenda 
szélességével s mivel

P  =  6000 =  s , m . f =  24'5 χ  Ό  =  1960 m ; ebből 
6000

» í= jQ 0g =  S'Od cm lenne,
ezt azonban, tekintve az oszlopoknak a beágyazások által való nagymértékű meg
gyengítését, 16—20 cm-re egészítjük ki.

A feszítő borona -szelvényszélességét szintén 24'5 cm-re kell venni, magas
ságát pedig a visszaható szilárdság alapján kiszámítani-, úgy, mint a dúczgerendákét, 
s mivel a boronában V =  1 2 0 0 0  kgrnyi nyomás működik, lesz 

„„„„„ E J  112000
V — 12000 =  ^ , =  gQQ jr J  — 0-311 J  s mivel ismét J  — 1225-5 ni.
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lesz 12000 =  0'311 X  1225 5 w =  38113 »/, a miből a borona szelvénymagassága
12000

m — ggjTjy — 315 cm.
A kenyyélvasak keresztszelvénye végre 

P  6000
T =  7  ^  800 =  7'5 cm3,

ha pedig oly kettős kengyelvasat alkalmazunk, a mely alul hevederrel van össze, 
kötve, akkor mindegyiknek a keresztszelvényét 1  cm “-nyíre vehetjük; ha tehát a 
rúdvas szélességét 5 cm-rel választjuk meg, akkor az egyszerű kengyelvasak

, , 7-5 ' 4
vastagsága v =  ̂  =  1 5 cm. a kettős kengyelvasé pedig u =   ̂ = 0 '8 cm.

Hasonló könnyűséggel számíthatjuk ki az egyes szerkezetrészek 
szelvényméreteit akkor is, a midőn a tartógerenda szabadon lebegő 
részében 3 helyen van gyámolitva (483. ábra).

483. ábra.

Ekkor ugyanis a 264. lapon leírt 19. eset szerint, ha a gerenda 
szélső mezőit h, — 02 h, a belsőket pedig h.2 =  03 h szélességgel 
szerkesztjük meg,

az alátámasztó pontokra . . . JV, = 0 0 7 5  Q,
a két szélső oszlopra . . . .  P1=0'275<7
és a középső oszlopra . . . P, =  0'300 Q függőleges

nyomás esik. Ennek folytán a vonórudak
O dd, részére E, -= 0Ό75 - - -  =  0075 Q 1 ;1 sin a in,

0 dd, részére pedig R, — 0"275 —  =  0275Q--· ;sin a m
az utóbbi 4- rudat tehát vastagabbra kellene készíteni, mint a két 
előbbit, a gyakorlatban azonban ettől eltérünk és az összes vonó- 
rudakat a nagyobbik szelvénymérettel szerkesztjük.
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A tartógerendát az ismeretes Ο megterhelésből W Ο. h
128 f az

oszlopokat, pedig P, =  T ,f  és P, - T., f  képletek szerint az előbbi 
módon számítjuk ki, megjegyezvén, hogy hosszabb oszlopokat, a me-

E J  E JIveknek megrogvásátó] tarthatnánk. P, =  — , illetve P„ — —  kép- ' ' 1 m ,- “ w2a 1
letek szerint visszaható szilárdságra kell kiszámítani.

6. A vasgeren d ák  ván k o slem ezéin ek  kiszám ítása.
Ha azt a nyomást, a melyet a vasgerenda fekvő vége alzatára 

gyakorol s a melyet a már ismeretes módon számítunk ki, JV-nel,
a vánkoslemez hosszúságát h-val és széles
ségét -s-sel jelöljük, (484. ábra), akkor a 
vánkoslemez területe sh  és a falazat 1 cink
jére gyakorolt nyomás kgr-ban 

N

.. k ->·

n s . h
a melynek a 224. lapon említett értékeket 
meghaladnia nem szabad. Viszont a vánkos
lemez területe, ha a falazat megengedhető 
igénybevétele (n) ismeretes,

T =

í

—

484. ábra.

P
n

A vánkoslemez vastagságát legegyszerűbben a 225. lapon közölt 
gyakorlati képlet szerint határozzuk meg, de sztatikái módon is kiszá
míthatjuk, ha tekintetbe veszszük, hogy a vánkoslemezt a rajta fekvő 
vasgerenda hajlításra veszi igénybe és a legnagyobb hajlító nyomaték 
a 258. lapon tárgyalt 2. eset szerint

h sh 2
M ==fW  =  n . sh, ■ =  n - P -  ·

Ha a vánkoslemez vastagságát r-vel jelöljük, akkor ellenálló

nyomatéka H’ = sv - és öntöttvasra nézve f  =  250kgr; ennélfogva
250
6 sv - ■ n sh, 2 miből

v =  0 'ílh J]/n.
Példa: A fönnebbi példában alátámasztó pontokra eső nyomás 31250 kgr 

volt; milyen méreteket kell az öntőit vánkoslemeznek adni, ha a falazat jó faragott- 
kőből épült, mely a 224. lapon mondottak szerint cm2-kint « = 2 5  kgrmal terhel
hető meg?

Ekkor a vánkoslemez területe
31250

T =  - 2 5 -  == 1250 cm2.25
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Ha a gerendavég 25 cm-nyire fekszik a falon, akkor a vánkoslemez széles
sége is s =  25 cm, hosszúsága ellenben

1250
h =  — 50 cm.

Végre a vánkoslemez vastagsága, ha a vasgerenda talpszélessége 25 cm
50—25vagyis hl — — ^—  =  12'5 crn ,

V — ü l t  X 12-5 X |/25==ß'87,kereken 7 cm.

7. Az oszlop ok  kiszám ítása.*
Az oszlopokat, ha hosszúságuk nagyobb, mint az átmérő vagy 

a legkisebb szelvénymérel lü-szerese, visszaható szilárdság alapján 
kell kiszámítanunk, mert ilyen oszlopoknál attól kell tartani, hogy 
a nyomás alatt kigörbülnek, megrogynak.

Az oszlopok kiszámításánál mindenekelőtt azt kell megállapí
tani, hogy az oszlopvégek szilárdan vannak-e bekötve vagy csak úgy 
befogva, hogy helyükből el ne mozdulhassanak.

A visszaható szilárdságnál tárgyalt négy eset közül az első és 
legkedvezőtlenebb az oszlopoknál nem igen fordul elő, mert az oszlop
végek, ha nincsenek is szilárdan bekötve, rendszerint mégis úgy 
vannak befogva, hogy eredeti állásukat el nem hagyhatják.

Az oszlopok talpát beköt,öltnek tekinthetjük, ha eléggé nagy és 
bordákkal erősített talplemezbe van ágyazva és esetleg az alapzathoz 
is srófolva; máskülönben az oszlop talpa csak befogottnak tekint
hető. Ugyanilyennek kell rendszerint tekintenünk az oszlop fejét is, 
a melyet a menyezet-szerkezetek befognak és helyéből kimozdulni 
nem engednek. Földszinten álló és az alapzatba beeresztett vasoszlo
pokra tehát legtöbb esetben a Ili. eset alkalmazható; teherbírásukat 
ekkor vagy az Euler-féle

P =  20 E J
b.H*

vagy pedig a Schwarz-Navier-téle
P -  _ I 1  _

‘ . α ~TH

képlet szerint számítjuk ki. Faoszlopokra és egymásfölé állított 
(emeleti) vasoszlopokra ellenben mindig, a földszinti vasoszlopokra

* A különféle alakú öntött és kovácsvasoszlopok szerkezetét, különböző 
méreteit és ehhez képest kiszámított teherbírását számos és könnyen kezelhető 
táblázatban mutatja be Scharowsky: Musterbuch für Eisen-Constructionen, 
1888. czímű könyvében.
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pedig legtöbbnyire a II. esetet alkalmazzuk vagyis az oszlopok teher
bírását. csaknem általánosan az Euler-féle

P =  10 E J
vagy pedig a Sehwarz-Navier-féle

P =

b .m

f T
TH*

képlet, szerint számítjuk; a tehetetlenségi nyomatékot (J) e mellett 
a közölt szelvénytáblázat szerint veszszük, a hol a faoszlopok rendes 
keresztszelvényét a 2., 3., 11., 12. és 13., a vasoszlopokét ellenben 
az 5., 6., 7. és 14. rovat mutatja.

Az öntöttvas-oszlopok rendszerint üregesek, még pedig gyűrű
alakú, ritkábban négyszögletes keresztszelvénynyel (utóbbi esetben 
pilléreknek nevezzük azokat), néha azonban keresztalakú szelvény
nyel is készülnek, mint szárnyas oszlopok. Az üreges, hengeralakú 
oszlop teherbírás i, mintegy négyszer akkora, mint az ugyanannyi 
vasanyagból álló tömör oszlopé.

Az üregesen öntött, hengeralakú vasoszlopok falvastagsága
10 cm-nyi átmérőig . . . 12-—13 mm

10 13 » >> » . . .  15--16 »
13 -16 » >■- » . . .  16--20 »
16- 18-5 » » » . . . 20 »
19 -25 » » » . . . 25 »

és 25 cm-nél nagyobb átmérőnél 30 »
vagyis a falvastagság a külső átmérőnek kereken 008—01 része.

1. Példa.  Egy üreges, hengeralakú oszlop, a melynek magassága 120 m 
50000 kgrnyi terhet kell, hogy viseljen; milyen átmérővel és falvastagsággal kell 
bírnia, ha a falvastagság az átmérő 0Ό8 része?

Ha az oszlop a II. eset szerint van befogva, akkor az Euler-féle képlet szerint
E J

50000 =  10 ’
hol E  =  1000000, δ =  8 . H  =  120 és 

J  =  ^  (d4 — d p )  =  0-049 (d4 -  0'844 d4) =  0Ό245 d ‘
(mert d, =  d — 2 X  0Ό8 d =  0'84 d).

Most már 50000 =
10 X  1000000 X  0-024') d‘

’ miből8 X  4202
az oszlop külső átmérője d  =  2S17 cm
és a falvastagság υ =  0Ό8 X  23Ί7 =  1’85 cm.

A Schwarz-Navier-féle képlet szerint, mivel az oszlop szelvényterülete

T =  (d2 -  0’84d-)

lesz f 0000:

0-231 d J, 
500 X  0-231 d s
__  0-231 d 2 X  4202

1 -f  0-0002.-) X  0-024-5
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az egyenletet rendezve cl* — 433 cl1 =  180086 
s ha cl‘ =  X,

akkor x 1 — 433 x  — 180086
és a másodfokú egyenlet feloldása után

cl =  26\3 cm;
a falvastagság pedig v =  0 Ό8  X  26 3 =  2-1  cm.
Az átmérő kiszámítása után mindig czélszerű meggyőződést szerezni arról 

is, hogy az oszlopnak elégséges ellenállása lesz-e a közvetetten összezúzás ellen. 
A 23 cm átmérővel bíró oszlop szelvényterülete a fönnebbiek szerint 

T =  0-231 X  233 =  122-2 cm*,
s mivel az öntöttvas 1 cinkjére 500 kgr nyomás eshetik, az oszlop teherbírása 

P =  500 X  122-2 =  61110 kgr.
Látni való, hogy ez az oszlop nagyon is elégséges az 50000 kgrnyi teher hordá
sára a közvetetten nyomás tekintetében is.

2. Példa: Egy 4-5 m  hosszú oszlop, mely a 390. ábra szerint 4 sarokvasból 
van összeszegecselve és a ΙΓ. eset szerint befogva, 25000 kgrnyi terhet fog hordani. 
Milyen tegyen a keresztbordák szélessége, ha vastagságuk normális vagyis 100 mm

. ö
szárszélességig v =  jq ?

A keresztalakú szelvény tehetetlenségi nyoma téka

: 12 [ü sa -f~ (s - c) e3] =  0-0084 a·4 ;
az Euler-féle képlet szerint ennélfogva

2000000 X 0-0084 s-4p=10- :250005 X 4503
s ebből 8 =  19-7 =  kereken 20 cm.

Az oszlopot tehát 4 drb 10II/100 mm-es oly sarokvasból keltene összeszege
cselni, melynek szárvastagsága 10  mm.

A Schwarz-Navier-féle képlet szerint, mivel az oszlop szelvényterülete a 
szelvénytáblázat szerint T = - 0-1 s 1 -)- 0Ό9 s1 — 0Ί9 ,s3. 

és a kovácsvasra nézve a =  0-00008,
______ , ebből

0Ί9 s 3 X 450s 
1 X0-00008 u, Hlsi..vl

‘ — 164-4 s1 =  60263 és 
s =  18'ő cm.

25000 -

8 . Az oszloptalpak  k iszám ítása.

Az oszloptalp nagyságát, éppen úgy, mint a vánkoslemezekét, 
az oszlop függőleges nyomásából és az alapzat ellenállásából úgy 
számítjuk, hogy az alapzat 1 cm2-jére, annak minőségéhez képest, 
a megengedett nyomásnál nagyobb ne essék.

J\TA talp területe tehát T =  — , a hol N  az oszlop egész nyomá

sát és n a cm2-enkint megengedhető nyomást jelenti.
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A talplemezek 
vastagságát szintén 
az a b keresztszel
vényre vonatkozta
tott legnagyobb haj
lító nyomaték alap
ján határozzuk meg, 
a mely négyzetes 
talpnál (485. ábra) éppen úgy. mint a vánkoslemezeknél.

M  — /' W  =  n ■2
tS*Ha W = —-  a talplemez keresztszelvényének ellenálló nyomatéka.

akkor a talplemez vastagsága öntöttvasra nézve v — 0 '\\h í ), n.
Köralakú talpnál (486. ábra) az a b  szelvényre vonatkoztatott 

legnagyobb hajlító nyomaték megközelítő értéke
<0 9 h

»  M —f  W =  ~ Λ hx n . ■,
o D

s mivel a szelvény ellenálló nyomatéka ismét W - - = ~  és /==250

kgr, ennélfogva ^ ^ d v 'i =  ~ n d h l '1\ ebből v =  0Ό8ft, )/ n.
Kzek a vastagságok csak oly talplemezekre érvényesek, melyek 

bordákkal felszerelve nincsenek s a tábla közepére, illetve az oszlop
gyűrű alatt levő részre vonatkoznak, míg ellenben a lemezek szélén 
a vastagságot a kiszámítottnak csak 2/3—1/3 - részére veszszük.

Ha az oszlop erősen van megterhelve és ennélfogva nagyobb 
területű talplemezt igényel, akkor azt bordákkal szereljük fel, a 
melyeknek vastagságát, rendszerint minden számítás nélkül, a talp
lemez vastagságának 3/4-részével veszszük egyenlőnek. A bordáknak 
egymástól való legnagyobb távolságát (t) e mellett a lemez vastag
ságával oly viszonyba hozzuk, hogy

t =  22-36 v

és a tábla a bordák között ne legyen hajlításra 
nagyon igénybe véve. Rendes viszonyok közt azon
ban 8 borda teljesen elégséges és csak erősen 
terhelt oszlopoknál kell 12—16. Kisebb talpleme
zek rendszerint csak 4 bordával bírnak, a melye
ket négyzetes lemeznél az átlók irányában (487. 
ábra), köralakú lemeznél egymásra merőlegesen 
(488. ábra) helyezünk el.

K — S----*i

487. ábra.
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4S8. ábra.

A bordák magasságát (mj legegyszerűbb módon 
úgy határozzuk meg, hogy az alzatra cm2-kint számí
tott nyomás nagysága (10, 15, 25, 50 és 75 kgr) szerint
m — l t fej . . . .  1'3 fe, . . . 14 fet . . .  1 '8 fe ,........ 2 0fet
legyen (487. ábra).

Ha a talplemez nem külön saru alakjában készül, 
de az oszlopra van ráöntve, a mi mindig megengedhető, a midőn 
átmérője nem sokkal nagyobb, mint az oszlopé, akkor a talplemez 
vastagságát vagy ugyanolyannak vagy valamivel nagyobbnak vesz- 
szük, mint a milyen az oszlop falvastagsága. Legtöbbször ugyanilyen 
módon határozzuk meg a bordákkal felszerelt oszlopsaru vastag
ságát is.

Kovácsvasból való egyszerű oszloplemezeket ritkán alkalma
zunk, legföljebb akkor, a midőn átmérőjük nem sokkal nagyobb az 
oszlopénál; vastagságukat ekkor az öntött vaslemez vastagságának

■A V,- J /3-részére veszszük, az utóbbi azon
ban csak akkor engedhető pjeg, ha az 
oszlopon belül is sarokvasakat alkalmazunk 
(489. ábra jobboldala) és a sarokvasak 
vízszintes szárai közt maradt kör át
mérője

j ^  2αΛ ci.

A kovácsvasból való bordák vastag
ságát '/^-akkorára szabjuk ki, mint az 

öntöttvas-bordákét. A bordákat ügy a talplemezhez, mint az oszlop
szárhoz szegecseljük.

Az építő-szerkezetek sztatikái számítására vonatkozó irodalom és forrás
munkák:

489. ábra.

Herrmann E. Szilárdságtan, Selmeczbánya 1894.
W. H. Behse: Die Berechnung der Festigkeit von Holz- und Eisen-Construc- 

tionen ohne höhere mathematische Vorkennlnisse, Leipzig 1864.
Dr. J. Wenck: Die Baumechanik, Leipzig 1870.
F. Heinzerling: Grundzüge der constr. Anordnung und statischen Berechnung 

der Brücken- und Hochbau-Constructionen, Leipzig 1870.
C. Kopka: Die Baumechanik, Leipzig 1872.
Weyrauch: Allgemeine Theorie und Berechnung der Träger, Leipzig 1873.
Dr A. Ritter: Theorie und Berechnung eiserner Dach- und Brücken- 

Constructionen, Hannover 1873.
L. Klasen: Handbuch der Hochbauconstructionen in Eisen, Leipzig 1874
L. Tetmajer: Die äusseren- und inneren Kräfte an Brücken- und Dachstuhl- 

Constructionen, Zürich 1875.
Müller: Elementares Handbuch der Festigkeitslehre, Berlin 1875.
E. Holzhey: Vorträge über Baumechanik, Wien 1872 -1876.
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W. Fraueuhols: Bau-Constructions-Lehre, München 1876—1877.
F. Heinserling: Die angreifenden und wiederstehenden Kräfte der Brücken 

und Hochbauconstructionen, Berlin 1876.
W. Jeep: Die Baumechanik, Leipzig 1876.
F. Albert: Die Technische Mechanik im Hochbau, Plauen 1881.
.1. Weisbach: Lehrbuch der Ingenieur- und Maschinen-Mechanik II. Statik 

der Bauwerke, Braunschweig 1882.
Beilot: Die wichtigsten Lehren der Baumechanik, Leipzig 1882.
F. Rotlt: Der praktische Baumeister, Wien 188J.
L. Tetmayer: Die Baumechanik, Zürich 1889.
Weyrauch: Festigkeit und Dimensionsberochnung der Eisenconstructionen. 

Leipzig 1889.
Th. Landsberg: Statik der Hochbauconstructionen (Handbuch der Architektur 

I. rész I. kötet). Darmstadt 1883.
K. V. Ott: Vorträge über Baumechanik, Prag 1890—1891.
L. Hinte: Die Baustatik, Weimar 1892.
Claussen: Statik u. Festigkeits-Lehre in ihrer Anordnung auf Bauconstruc- 

tionen, Berlin 1893.
Dr W. Wittmann: Statik der Hochbauconstructionen, München 1893.



Összetett építő-szerkezetek*

Összetett építő-szerkezetek alatt értjük az egyszerű szerkezetek 
szilárd összekötése által keletkezett következő épületrészeket:

a) Az alapvető szerkezeteit, a melyek az épületet a talajjal 
szilárdan összekötik s az épületek teherbírását és tartósságát biz
tosítják.

b) A körülzáró és teherviselő szerkezetek, a milyenek a kőből 
és fából való falak, valamint, a magában álló támasztó és kerítésfalak.

c) A fedő szerkezetek vagyis azok a választó falak, a melyek 
az épületet vízszintes irányban tagozzák; ide tartoznak a boltozatok, 
a fa- és a vas-menyezetek.

d) A födélszerkezetek, a melyek az épületnek fölülről való 
megvédésére valók s a melyekhez a födélszékek és födélhéjak tar
toznak.

e) A díszítő szerkezetek, a melyeknek feladata az épület arkhi- 
tektonikns alakját kiképezni; ide tartoznak a párkányok, oszlopok 
és építő stílusok.

III. SZ A K A SZ .

I. FEJEZET.

Alapvető szerkezetek.
Minden épület, akár kőből akár fából készül, kell, hogy a talaj

jal szilárdan és úgy legyen összekötve, hogy a falazat a talaj egye
netlen összenyomódása folytán egyenlőtlenül ne süppedhessen vagy

* Az összetett építő-szerkezetek szintén kő-, fa- és vasszerkezetek s hogy 
azokat nem anyag szerint osztályozva tárgyaljuk, csak ezért történik, mert az 
kevésbbé nyújtana világos képet az építésnél követett eljárásról, mint a melyet 
akkor nyerünk, ha az egyes szerkezeteket tekintet nélkül az anyagra, lehetőleg 
ugyanabban a rendben tárgyaljuk, a mint az építésnél egymást követik.
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helyéből elmozdulhasson. Ezt az összeköttetést az épület alapzata 
hozza létre, a mely oly mélyen nyúlik be a talajba, a mint azt az 
utóbbinak alkotása megkívánja.

A) A z  a l a p v e t é s  e l ő k é s z í t ő  m u n k á l a t a i .

Az épület szilárdságát és tartósságát első sorban az alapzat 
biztosítja; mivel pedig ennek mélysége és neme ismét a talaj alko
tásához igazodik, okvetetlenül szükséges, hogy a talajt, a melyen 
építeni akarunk, előzetesen megvizsgáljuk arra nézve, eléggé szilárd-e 
arra, hogy az épület terhét hordja, a nélkül, hogy nagyon vagy egyen
lőtlenül összenyomódnék.

1. A talaj m egvizsgálása.
A talaj megvizsgálása még kisebb épületeknél sem mellőzhető 

és legalább arra terjed ki, hogy megállapítsuk a talajnak építésre 
alkalmas vagy nem alkalmas voltát. E czélból az építő
telket megtekintve, legegyszerűbben próbaásással győződünk 
meg a talaj alkotásáról. Legtöbbször már a felső kéreg fel
vágása vagy a televényföld eltávolítása ad felvilágosítást a 
természetes, eleven talaj szilárdságáról vagy használható
ságáról; rendszerint azonban mélyebb 
gödröket kell ásni, hogy a mélyebben

ü
490. ábra. 491. ábra. 492. ábra. 493. ábra. 494. ábra. 495. ábra. 496. ábra.

19Sobó: Erdészeti Építéstan.
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fekvő talajrétegeket is megvizsgálhassuk. E czélra legjobb a kút- 
ásás, a mely 4—5 m mélységig terjed és a talajrétegeket függőlegesen 
átmetszve, azok alkotását és vastagságát közvetetlenül tárja elénk. 
Ez azonban csak száraz, kemény talajnál lehetséges s nedves és 
omlós talajban veszélylyel jár és költséges is. A mocsaras, szerves, 
rothadó anyagokkal telített és rosszszagú vagy vizáradásnak kitett 
talajt legjobb, ha csak lehet, elkerülni. Talajvíz esetén a kútásást, 
csak a víz felszínéig folytatjuk s onnan kezdve, fúrással vizsgáljuk 
meg a talaj szilárdságát.

Kis mélységre szóló talajvizsgálatra rendszerint a kémlelő 
vasat (490. ábra) használjuk: ez 2—4 m hosszú s 2'5—4 cm vastag 
vasrúd, a melyet hegyes végével a talajba ismételve és a lyuk foly
tonos tágítása közben belenyomunk és abból az ellenállásból, a 
melyet benyomása közben tapasztalunk, következtetünk a talaj 
keménységére és szilárdságára; a behatolás közben érezhető súrló
dásból, sistergésből és a hangból, a melyet a rúd a kövekből, kavics
ból vagy homokból kiver s végre a vashoz tapadt földes részekből 
és színükből némileg a talaj alkotására is lehet következtetni. 
Ugyanezt a kémlelő vasat használjuk az alapárkok ásásakor is, a 
midőn arról akarunk meggyőződést szerezni, hogy az alapárok fene
kén talált és alkalmasnak látszó talajréteg eléggé vastag és egy- 
nemű-e.

Kavicsos talajban a kémlelőrudat a buzogányfúró (491. ábra) 
pótolja, a mely abban különbözik az előbbitől, hogy alsó, megaczé- 
lozott vége vaskosabb és erősebb.

Mélyebbre ható talajkutatás fúrással történik, mi mellett a talaj'anyaga 
szerint más és más fúróra van szükség. így szívós agyag részére ú. n. föld fúrót 
(492. ábra) használunk, mely a hulladékot a fúrt lyukból magával hozza; kemény 
agyagot véső fúróval (493. ábra) törünk össze és kanállal húzunk ki a lyukból; 
puha agyagot és más puha, de összefüggő földnemeket a csöves fúróval (494. 
ábra), homokot és finom kavicsot vagy vízjárta laza földet pedig homokkanállal 
(495. ábra) emelünk ki. Közönséges alapvető munkálatoknál azonban a kisebb 
terhelés miatt a fúrással való talajkutatásra ritkán van szükség. Maga a fúró 
mindig csak 10—30 cm hosszú és nagyobb mélységnél 25 -30 mm vastag ruhá
zathoz csavarjuk (496. ábra). A fúrást természetesen csak addig folytatjuk, a 
mennyire az annak a mélységnek kipuhatolására szükséges, a melyben a szilárd 
és eléggé teherbíró réteg fekszik, a melyhez képest kell az alapozás nemet meg
választanunk.

Mocsaras, lápos, vízjárta vagy vízboritotta talajt végre próba- 
czölöpökkel vizsgáljuk meg s ezt az eljárást mindenkor alkalmazzuk, 
a midőn olyan alapvető módhoz folyamodunk, a mely ezölöpveréssel 
jár. A próbaczölöpöket úgy verjük a talajba, hogy később hasznu
kat vehessük s a beverésnél tapasztalt ellenállásból ítéljük meg a
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talaj szilárdságát, a czölöpük bevert hosszúságából ellenben annak 
helyét. A czölöpverést abbahagyjuk, ha a czölöp az utolsó ütések 
alatt már alig észrevehetően hatol beljebb; ez annak a jele, hogy 
e czölöp hegye behatolt a szilárd talajba.

Ha S-sel jelöljük a verőkos, s-sel pedig a czölöp súlyát kgrban, m-mel a 
kos esés-magasságát és í-vei azt a hosszúságot, a melylyel a czölöp az utolsó 
ütés alatt beljebb hatol a talajba, mindkettőt méterben kifejezve, akkor a talaj 
teherbírását négyzetegységenkint és kgr-okban

1 m s S 2 
6==f  't(ti +  áy

képlet szerint számítjuk ki.
Ha pl. a czölöpöket-100 kgr-os kézi kossal verjük és 24 cm átmérőjű, 4'50 

m hosszú tölgyfaczölöpöket használunk, a melyeknek súlya 200 kgr s ha 125 m 
ernelésmagasságnál a czölöp az utolsó ütésnél 0 Ό01  m-rel haladt a talajba, akkor 
teherbírása

1 1-25 X10()3X  200 
: 4 ΊΤΰϋϊ (2ou - f  loo2 : 6945 kgr.

Ha ezek a talajvizsgálatok, a melyeket alaposan és gondosan kell 
végrehajtani, azt mutatják, hogy bizonyos mélységben és az egész 
épület alatt eléggé teherbíró és egynemű talaj van, akkor az alapo
zás bátran megkezdhető, még akkor is, ha a talaj összenyomható. 
Ha ellenben az épület egyes helyein nagyobb, más helyein kisebb 
nyomás várható vagy ha az épület helyén különböző talajnemeket 
találunk, akkor a nem eléggé teherbíró helyeket legjobb kikerülni; 
ha ez nem lehetséges, arról kell gondoskodni, hogy azokat mester
ségesen teherbírósabbá tegyük.

2. A különféle ta lajnem ek  teherbírása.
A talajnemeket teherbírásuk szerint négy osztályba sorozzuk:
Az első osztályba tartozik a teljesen szilárd szikla, a mely, 

ha elég terjedelmes és vastag, alapozásra legjobb talaj. A réteges 
kőzet ellenben már óvatosságot kíván, különösen, ha a rétegek oldalt 
dőlnek és víz szivárog közéjük, mert könnyen elmozdulnak helyükről. 
Elmálló szikla alapozásra csak akkor használható, ha elmállott 
részeit teljesen és oly mélységre eltávolítjuk, hova a víz és a fagy 
be nem hatolhat s további elmállás be nem következhetik. Ez a 
mélység a mi éghajlatunk alatt Γ0—1’3 m.

A második osztályba sorozzuk a homokot, a kavicsot és a 
durva kőtörmeléket, ha sem oldalt el nem mozdulhat, sem össze 
nem nyomódik. Ezeknek teherbírása rétegvastagságukkal és kiterje
désükkel arányosan nő s 3—6 m vastagságú réteg bármily nehéz 
épületet is elbír. A vékony és földdel kevert rétegek azonban alapo
zásra nem alkalmasak és eltávolítandók. A homokot továbbá, külö-

19*
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nősen, ha fínomszemű, a víz elmossa; az olyan homokos talaj 
ennélfogva, melyben források fakadnak, kerülendő vagy legalább a 
homok elmozdulása szádfalakkal megakadályozandó.

A harmadik osztály az összenyomható talajnemeket foglalja 
magába, a melyek alapozásra kevésbbé alkalmasak ugyan, de ha 
az épület nyomását nagyobb területre elosztjuk, még igen jól hasz
nálhatók. Ilyen az agyag, a szivajk, a kővel vegyült agyagos vagy 
agyaggal vegyült homokos talaj, a tisztátalan, földdel kevert homok 
és kavics, a közönséges sovány termőtalaj; ezek, ha eléggé vastag 
rétegben fordulnak elő és szárazak, elég jó alapot adnak. Ha 
azonban az agyag és szivajk nedves vagy időnkint víz fér hozzá, 
akkor megbízhatatlan, mert könnyen elmozdúl, elcsúszik helyéről.

A negyedik osztályba végre az a talaj tartozik, a mely nem
csak könnyen összenyomódik, de oldalvást is kitér a nyomásnak. 
Ilyen a feltöltött talaj, a televényföld, a selymékes, tőzeges vagy 
mocsaras talaj, a vékony rétegű futóhomok, a meglágyított agyag 
és szivajk, az iszap stb. Mindezek a legkönnyebb épületet sem bírják 
el és ennélfogva egészen az eleven talajig eltávolítandók.

A talajnemek teherbírását kísérletek és gyakorlati tapasztalatok 
nyomán számokban szoktuk kifejezni, a melyek azt mutatják, hogy 
1 m 2-nvi területen milyen terhet bírnak el. Ezek a számok alkotják 
azután az alapfalak vastagságának alapját, mert ha a talaj nem 
elég teherbíró, a nyomásnak nagyobb területre való elosztása vagyis 
a falak megvastagítása válik szükségessé. így a közönséges, tömör,
kötött, agyagos és kavicsos termőtalaj . . . . . . .  1'5—2Ό
az agyag és a kavicscsal vegyült agyagos talaj . . . .  2—3
az igen jó minőségű és szilárd eleven talaj, valamint a

homok és a kavics...................................................... 4—5
a szilárd és száraz vagy sziklás talajon fekvő agyag . 7—10
az eleven és ép s k i k l a ...................................................... 7—12
kgr-nyi nyomást bír el cm2-kint.

3. Az épü let k itűzése.
Ha a megvizsgált talajt építésre alkalmasnak találtuk, követ

kezik az épület kitűzése vagyis a falak alakjának és egymáshoz való 
fekvésének a talajon való megjelölése az épület tervrajza alapján. 
A kitűzés előtt azonban czélszerű a telket, ha csak lehet, meg
egyengetni.

Ha az épület homlokzatának helye és iránya a szomszédos épü
letek által adva van vagy ha azt szabadon álló épületnél megválasz
tottuk és az egyik sarokpontot egy czövekkel megjelöltük, akkor a czö-
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vekre egy zsinórt kötve, ezen 
a homlokzat hosszúságát le
mérjük és a második sarok
pontot is b czövekkel megjelöl
jük (497. ábra). Most a sarok
pontra egy léczderékszöget 
állítva, a melynek egyik szára 
a zsinórhoz illeszkedik, másik 
szára irányában egy másik m n 
zsinórt feszítünk s ezen lemérve 
az épület mélységét, végső pont
ját c karóval megjelöljük. Éppen 
úgy találjuk és jelöljük meg az 
épület negyedik sarkát is. Én
nek megtörténtével a munka 
ellenőrzésére az átlók irányá
ban is feszíthetünk ki zsinóro
kat és megmérjük hosszúsá
gukat; ezeknek egyenlőknek kell lenni. A zsinórok a földszinti fal 
külső színének helyét a bevakolás után jelölik, úgy, hogy a kiszö
gellő faltő kívül esik rajtok. A sarokczövekek tehát ebbeli helyze
tükben az alapzatba esnének; állandó használatra ennélfogva az 
épület határain kívül kell zsinór-bakokat fellállítani, a melyek leg
alább addig maradnak helyükön, míg a falazással a faltő fölé értünk. 
E czélból a falsarkokon az egymást keresztező falakkal párhuza
mosan s azoktól bizonyos távolságban két-két, körülbelül 0'6—1Ό 
méter magas karóra l és lx léczeket szegezünk, úgy, hogy felső élők 
egy vízszintesbe esik és simára van gyalulva.

A zsinórbakok felállítása után az l léczek fölött a zsinórokat 
ismét és úgy feszítjük ki, hogy pontosan a sarokczövekek fölött 
legyenek, ezt függélyző ónnal ellenőrizzük és a falvonalak meghosz- 
szabítását a lécz élén vonással vagy bevágással megjelölve, a fal- 
vastagságokat a vonásoktól befelé felrakjuk. Az alapfalak vastagságát 
is felrakva, az így kapott rovásokon keresztül a falazat hosszúsága 
irányában két zsinórt feszítünk ki, a melyek az alapárok szélességét 
jelölik meg. A zsinórokat függélyző ónnal a talajra levetítve, az alap
árok széleit vagy czövekekkel vagy, a mi jobb, belső élőkkel az árok 
szélét érintő és kövekkel megterhelt deszkákkal kitűzzük; ezek között 
azután az alapárok kiemelhető.

Hasonló zsinórbakokat állítunk a belső választó falak irányában 
is az épület mindkét oldalán.
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Az alapárkok kitűzésénél azonban nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy 
az alapárok fenekét a benne való munka megkönnyítése végett valamivel széle
sebbre kell venni az alapfalazat vastagságánál s hogy az árokfalak megállása 
végett az oldalaknak némileg kifelé kell dőlniök, a mi által az árok teteje még 
szélesebb lesz. A zsinórbakokon a faltő magasságát is lehet megjelölni, ha azok" 
nak felső élét, mint az legtöbbnyire szokásos, nem állítottuk a faltő felső színévé^ 
egy vízszintes síkba.

4. Az alapárkok ásása .
•

A talaj felső, növényi maradványokkal kevert és laza rétegét 
egészen az eleven azaz eddig érintetlen talajig eltávolítjuk. Az alap
árltok mélységére nézve csak az tekinthető szabálynak, hogy az 
alapfalazat oly mélyen feküdjék, a hová a víz és a fagy el nem hat, 
a hol tehát az alaptalaj meglazításától nem kell tartani. Ez, mint már 
említettük, nálunk 1Ό—1'3 m. Ettől a követelménytől eltekintve, az 
alapárok mélysége tisztán a talaj minőségéhez igazodik és megfelelő 
talaj mellett a legnehezebb épületeknél sem kell a fönnebbinél 
mélyebbre ásni. Alápinczézelt épületeknél a pinczetalaj fekvése adja 
meg az alapárkok mélységét, a mennyiben ezeknek fenekét jó talaj 
mellett legalább 03—05 méterrel mélyebbre fektetjük.

Az alapárok fenekét vízszintesre kell ásni, hogy a falazat, 
nyomása függőlegesen hasson az alapra. E mellett azonban az árok 
feneke különböző helyein különféle mélységben feküdhet, a szerint, 
a mint egyik helyen jobb, más helyen rosszabb a talaj. Ebben az 
esetben tehát az árok feneke lépcsőzetes; e mellett csak arra kell 
ügyelni, hogy az egyes ponkok vízszintesek s egymással függőleges 
falak által összekötve legyenek; magasságuk legalább 03—05 méterre 
veendő.

Ha a televényréteg alatt vagy a talaj felszínén szilárd, el nem 
málló szikla van, akkor csak felső rétegét kell lépcsőzetesre egyen
getni; ha ellenben a szikla nem fagyálló és felső rétege elmállást 
mutat, akkor legalább 1Ό m-nyire kell leásni, hol a fagy nem 
árthat neki.

A földásás rendszerint rétegekben vagyis lépcsőzetesen történik 
és csak 04—06 m mély alapárkokat szokás egyszerre kiásni; e mellett 
az alapárkokat 05—08 méter mélységig függőleges, azontúl pedig 
rézsült illetve meglépcsőzött falakkal állítjuk helyre. Ha ugyanis az. 
alapárok 4 méternél nem mélyebb és a talaj eléggé összefüggő, akkor 
az alapárok falait kifelé dőlve készítjük el, úgy, hogy a lejtőnek 
talpa (4-része legyen az árok mélységének (498. ábra baloldala)· 
Nagyobb mélységű árkoknál, könnyebb földkiemelés végett, az oldal
falakat lépcsőzetesen ásatjuk, mi mellett a ponk szélessége, hogy
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rajta biztosan állni lehes
sen, 05 méterre vehető (498. 
ábra jobb oldala). Agyagban
2—3 m mélységig a falak 
függőlegesen is áshatók, la
zább összefüggést! anyagnál 
ellenben az ilyen falakat ki 
kell dúczolni, mert különben beomlanak (499. ábra.) A dúczok 
1 — 1 méternyire egymás fölött és 
l'2f>—l'öü méternyire egymástól 
helyezendők el; a végeiket össze
kötő vízszintes vánkosdeszkákat 
faékekkel jól a falakhoz szorítjuk.
Homokba vagy kavicsba ásott 
alapárkok vagy pinczegödrök ol
dalait az 500. ábra szerint kell 
a beomlástól biztosítani.

Ha az alapárok ásásánál vízre 
bukkanunk, a moly a további ásást 
akadályozza, akkor a vizet, ha csak 
költséges alapvető módot nem akarunk 
alkalmazni, el kell távolítani; ez vagy 
a vízvezető erek elzárása vagy a víznek kimerítése által történhetik. Kisebb for
rásokat száraz agyag vagy beton betömése által kell elzárni, nagyobbakat pedig 
felfogni és csatornában elvezetni az építő-helyről. A víz kimerítése azonban 
rendszerint költséges.

Az alapárkok kiásása után következik az alapzatnak elkészítése; 
ez különböző lehet a szerint, a mint szárazon vagy vízben, illetve 
víz alatt kell alapozni, megjegyezvén, hogy a víz alatt való alapozást 
a Vízépítéstanban fogjuk ismertetni.

B) S z á r a z o n  v a l ó  a l a p o z á s .

Szárazon különféleképpen alapozhatunk, a szerint, a mint egé
szen vagy csak félig teherbíró talajunk van s a mint ez a talaj közel 
fekszik a felszínhez vagy pedig mélyebben, de úgy, hogy alkalmas 
eszközökkel elérhető.

1. A lapozás sziklában.
A sziklán való alapozás valamennyi között a legegyszerűbb s 

ha a sziklaréteg eléggé vastag, szilárd és fagyálló, a legbiztosabb is. 
Az alapozás megkezdése előtt azonban, mint már említettük, a szik-
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át fel kell tárni azaz a rajta levő, nem alkalmas talajt eltávolítani, 
felületét megegyengetni és, hogy a falazat csak függőleges irányban 
gyakoroljon reá nyomást és lecsúszás ellen biztosítva legyen, 
vízszintes fekvő lapokat vágni rajta (501. ábra). Ha a szikla ellenálló, 
akkor laza és mállott részeit egész a fagyvonal alá el kell távolítani*

A szakadozott és egyenetlen felületű sziklát, ha megegyengetése 
nehézséggel jár, bétonnal lehet kiegyengetni, nagyobb üregeit és 
hasadékait pedig kifalazni vagy kiönteni.

A szikla felületét nem szabad simára faragni és az első fal
réteget a sziklára rákent habarcsba vagy bétonba kell jól beágyazni, 
hogy a falazatot a sziklával összekössük. Az alapzatot e mellett 
egész magasságában egyenlő vastagsággal építjük, akár van az épület 
alápinczézve, akár nem, (502. ábra); lefelé való lépcsőzetes szélesí
tésre nincs szükség, mert a szikla teherbírása rendszerint elég nagy.

Ha tiszta, száraz kavicsban vagy éles, öregszemű homokban 
kell alapoznunk, a melyhez alulról víz nem fér s a mely oldalvást 
sem mozdulhat ki helyéből, csak arra kell figyelemmel lennünk, 
hogy az alapzatot oly mélyre fektessük, hova a fagy, a csapadékvíz 
vagy a szárazság be nem hat. Az alapárkot tehát csak a már emlí
tett mélységre kell ásni, fenekét megegyengetni és az első falréteget, 
a melyet a habarcsba jól beágyazunk, ráfektetni.

Kemény és száraz agyagban hasonlóképpen alapozunk, de a 
külső víz távoltartására még az előbbinél is nagyobb gondot kell

501. ábra. 502. ábra.

2. A lapozás k em én y fö ld nem ekben .
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fordítanunk, nehogy az agyag teherbírása vízzel való telítés folytán 
csökkenjen; azért czélszerű az alapárkot mélyebbre, 1*3-—1*5 mé
ternyire ásni. Ugyanezt lehet mondani az agyagos homokról és 
kavicsról is, a mely, ha száraz, eléggé biztos talaj.

Aprószemű vagy futóhomokban való alapozásnál óvakodni kell 
attól, hogy a homokréteget mélyen átszeljük. E helyett a homokot, 
ha oldalvást való elmozdulásától tarthatunk (ha a szomszédságban 
pl. kút van), a veszélyeztetett helyen szádfalak közé kell fogni s 
ugyanúgy kell megvédeni az elmozdulás ellen akkor is, ha víz férhet 
alája és a homokot elmoshatná.

A homokba vájt alapárok fenekét czélszerű vízzel jól meg
öntözni, hogy a megbolygatott homokrészecskék ismét összeverőd
jenek.

Összenyomható talajnemeknél, a melyekhez bizonyos mérték
ben a homok, de különösen az agyagos homok és kavics is tartozik, 
az alapot általában véve szélesebbre kell megvetni, mint az össze 
nem nyomható talajnál, hogy a falazat nyomását nagyobb területre 
eloszszuk. A szélesbítés azonban költségkímélés végett csak a leg
szükségesebb mértékre szorítkozik s legegyszerűbben úgy történik, 
hogy az alapfalat, melynek vastagsága különben egész magasságában 
egyenlő, egy szélesebb és 0‘3—0'6 m magas b padkára vagy talpra

15—20 cm, téglánál ’/*— '/ο-tégla lehet. Ha azonban ez nem elég
séges, akkor az alapzatot fölülről lefelé egyenletesen megvastagítjuk 
azaz lépcsőzetesen építjük; ez alá nem pinczézett épületeknél mind-



298

két, oldalon (505. ábra), pinczét körülzáró falaknál ellenben csak 
kívülről történhetik (506. ábra). Az egyes ponkok 03-—0'5 m magasak

és terméskő használatánál 15—30 cm-rel, tégla használatánál -tég
lával szélesebbek a fölöttük levőknél. A szélesbítés nagyságát termé
szetesen a talaj teherbírásához és a falazat nyomásához kell szabni, 
sokszor azonban az alapzat talpszélességét tömör kavicsnál a felső 
vastagság 114 115. homoknál és agyagnál pedig 1%—2-szeresére
veszszük.

Ha puha, összenyomható, de oly földben kell alapozni, a mely 
egyenletes ugyan, de nem eléggé teherbíró, és a további ásás vagy 
nem vezetne czélhoz vagy pedig költséges lenne, akkor vagy a talaj 
teherbírását igyekszünk mesterséges módon fokozni vagy az épület 
talpát, a mennyire csak lehet, szélesbíteni és a talaj összenyomódá
sát megszabott alapterületre kiterjeszteni.

A tömörítés, a melyet egyenletes minőségű, de laza talaj teher
bírásának fokozására szokás alkalmazni, különféleképpen történhetik. 
Legegyszerűbb, de legkevésbbé hatásos, mert csak csekély mélységre 
kiterjed, a sulykolás; ezt az alapárok fenekén 40—50 kgros kézi 
sulyokkal hajtjuk végre és mindaddig folytatjuk, míg összenyomódás 
észlelhető. A sulykolás által kiszorított földtömeg a szomszédos föld
részek ellenállását folytonosan növeli ugyan, de a hatás csekély ter
jedelmű.

505. ábra. 506. ábra.

3. A lapozás puha földnem ekben.

a) A  ta la j  töm örítése.
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A sulykolás leginkább homokos talajnál alkalmaztalak és homokban vagy 
fellágyított agyagban alig van hatása, mert az agyag az ütések alatt ide-oda mozog, 
a nélkül, hogy tömörülne. A tömörítés hatását fokozhatjuk, ha sulykolás közben 
kis köveket vagy tégladarabokat verünk a talajba.

Éppen oly vagy még kisebb hatást, érünk el az árokfenék meg
terhelése által. Mindkettőnél jobb azonban, ha az alapárok fenekét 
szorosan egymás mellé, élére állított kövekkel kirakjuk és azokat kézi 
kossal, a melynek kötelét egy háromlábú állvány tetején lógó csigán 
lehet áthajtani, a talajba beverjük. Ha a kőréteg könnyen nyomódik 
a talajba, másodikat, harmadikat stb. verhetünk föléje. Kövek helyett 
az építésből vagy lebontásból eredő törmeléket is szokás használni, 
a melyet ‘25 - 30 cm-es rétegekben verünk egymásra.

Ugyanerre a czélra valók az ú. n. töltő czölöpök is; ezeket 
lehetőleg közel egymáshoz, de szabálytalanul mindaddig verjük az 
alapárok fenekébe, a míg könnyen mennek. A czölöpök kiálló fejei 
közé azután köveket vagy törmeléket verünk. A czölöpök hosszú
sága ΙΌ- -2Ό m, átmérője 15—‘20 cm.

Λ tömörítés e módja azonban csak ott van megokolva, hol hulladékfa bőven 
és olcsón van kezünk ügyében s hol a czölöpök folytonosan vizes talajban van
nak és tartósságuk ennélfogva nagy. Ellenkező esetben czélszerűbb a czölöpöket 
beverésök után kihúzni és helyökbe homokot tölteni a lyukakba. A bevert kő
vagy törmelékrétegekkel való tömörítés azonban épp oly hathatós, mint a töltő 
czölöpök és a mellett jóval olcsóbb.

A tömörítésnek ez utóbbi módjai a talajt nemcsak lefelé, de 
oldalvást is tömörítik és bármely puha talajban alkalmazhatók, de 
különösen agyagos talaj tömörítésére valók; használtatnak azonban 
oly esetekben is, midőn az alapárokban vízre bukkantunk és a további 
ásást, mint nagyon költségeset, be kellett szüntetni. A tömörítést 
természetesen csak az alapárok ama részeiben alkalmazzuk, a melyek
nek talaja azt megkívánja.

A tömörítés valamennyi módja azonban, a mellett, hogy költséges, nem 
sokat ér, mert kétes értékű s ennélfogva ritkán s inkább csak az alapárok egyes 
kisebb részeinek kijavítására alkalmazzuk.

b) A lapozás fe k v ő  rácscsal.
A puha talaj ritkán oly egynemű, hogy tömörítés daczára is 

mindenütt egyformán nyomódnék össze, minélfogva az épület egyen
letes sülyedését a tömörítés ritkán biztosítja. Azért olyan talajon, 
a melynek teherbírása még jelentékeny mélységben is csekély s a 
melyben szilárdabb és puhább részek váltakoznak, oly alapvető 
módról kell gondoskodni, a mely az épület egyenletes sülyedését 
biztosítja és megakadályozza azt, hogy az épület egyes falai a többi
ektől függetlenül a puha talajba süppedjenek. Egy ilyen alapvető
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mód a fekvő rácscsal való alapozás, a melynek segítségével a gyenge 
talaj cm‘-’-enkint 2—3 kgr-ot bír el.

A fekvő rács kétféleképpen készül, neve
zetesen mint gerendarács és mint pallórács.

A gerendarács (507. ábra) rendszerint 
18—25 cm vastagságú és négyélűre faragott 
gerendákból, néha gömbölyű fákból is készül; 
a melyeket rácsozatosan egymásra róvunk. Az 
alapárok fenekére
először k kereszt- π Π Π Π Π
ászkokat teszünk 1 π η α  ' π Π
1-20—1-50 méter- -— ^ 
nyire egymástól, 

úgy, hogy a fal irá
nyára merőlegesen
és egymáshoz pár- 507. ábra.

ΞΠΕΖΠΞΪ

huzamosan feküdjenek; hosszúságuk legalább 0'6 m-rel legyen nagyobb 
az alapfal vastagságánál, hogy a fal talpát mindkét oldalon legalább 
0‘3 méterrel szélesbítsék. Ezekre az ászkokra keresztben, illetve a fal 
irányában fektetjük és a keresztászkokra róvjuk a hosszú küszöb
fákat (b) 0‘65—1-25 m-nyire egymástól. A küszöbfák végeit szintén 
0’3—0’5 m-nyire nyújtjuk ki a falvégen vagy sarkon túl.

Az így keletkezett gerendarács közeit kifalazzuk vagy bétonnal 
kiöntjük, a rácsot 5—10 cm vastag pallókkal beborítjuk s erre állít
juk a falazatot. A pallók vastagsága változik a fal súlyával és úgy 
választandó meg, hogy a pallózat a teher alatt meg ne hajoljon.

Az épület sarkain vagy a falak keresztezésein az egyik fal 
küszöbfái képviselik a keresztászkokat, a másikéi a küszöbfákat, 
vagyis a két irányból jövő rács küszöbfáit róvjuk egymásra. Ez 
természetesen csak akkor lehetséges, ha az egyik rács, még pedig 
rendszerint a kisebbik, megfelelően mélyebben fekszik a másiknál.

A pallórács leginkább agyagon és futóhomokon használtatik 
és két réteg, egymást keresztező 6—10 cm vastag pallóból áll, a 
melyeket egymással összeszegezünk. A pallókat vagy szorosan egy
más mellé teszszük vagy pedig 20—25 cm-nyire egymástól azaz 
rácsszerűen. A pallórácsot szintén 30—50 cm-rel nyújtjuk ki az 
alapfal mindkét oldalán s az épület sarkán vagy a falak kereszte
zésein úgy járunk el, mint a gerendarácsnál.

Úgy a gerenda-, mint a pallórácsot oly mélységbe kell fektetni, 
hogy mindig víz alatt legyen, mert különben tartóssága csekély; ezért 
a rács felülete legalább 0'3—0'6 m-nyire legyen e legkisebb vízszín alatt.
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Ha attól tartunk, hogy akár talaj-, akár forrás- vagy folyóvíz 
a rácsot alámoshatná, a mi az épület összeomlását okozná, akkor 
a rácsot vagy csak a víz oldaláról vagy pedig az egész épület körül 
s szádfalakkal vagyis földbe vert függőleges pallófalakkal kell a víz
mosás ellen biztosítani (507. ábra).

A fekvő rács nem akadályozza meg a falak siilyedését és egyenetlen ter
helés alatt meg is hajlik vagy egyenlőtlenül süpped. A rács merevenségét fokoz
hatjuk azonban, ha a falazást csak az alsó falréteg megkeményedése után foly
tatjuk, mert ekkor az utóbbi is közreműködik a teher elosztásában és egyenletesebb 
sülyedést tesz lehetségessé.

c) A lapozás hom oktöltéssel.

A homok, mint már tudjuk, alapozásra igen alkalmas talaj, 
ha eléggé vastag réteget alkot, mert a homokszemek oly erősen 
surlódnak egymáshoz, hogy csak nagy nyomással mozdíthatók el 
helyükből s ennélfogva az egyenlőtlen nyomást is egymás között 
kiegyenlítik. A homok továbbá e surlódásnál fogva a felületére 
gyakorolt nyomást a szomszédos szemekre és így nagyobb területre 
osztja el; ezt a tulajdonságát arra használjuk fel, hogy az alapzat 
legalsó rétege gyanánt, a hol a talaj csekély teherbírása ezt meg
kívánja, ú. n. homoktöltést alkalmazunk.

A homoktöltés (508. ábra) az alap
árok egész szélességét elfoglalja és legalább 
2 méterrel szélesebb az alapzat vastag
ságánál. Vastagsága legalább 75 cm, rend
szerint azonban 1Ό és nagyobb terhelésnél 
2Ό méter vastagságúra is veszszük; utóbbi 
esetben cms-enkint, úgy, mint a jó szi
lárd talaj, 3 kgr-nvi terhet is elbír. A &08. ábra.
homokot, a melynek durvaszeműnek, élesnek s földes és agyagos 
részektől tisztának kell lennie, ‘20—25 cm vastag rétegekben szórjuk 
az alapárokba és sulykolással tömörítjük; e mellett a töltést öntöz
zük, hogy a szemek jól összeverődjenek, a nélkül, hogy a sulyok 
alatt ide-oda mozognának, a mi vízfölösleg mellett bekövetkezik. 
Vízátbocsátó talajon a homoktöltésre annyi vizet is lehet ereszteni^ 
a mennyit befogadni képes, mert ekkor a homokszemek magoktól 
elrendezkednek és összeverődnek.

Ha a homok elmosásától tartunk, akkor azt szádfalakkal kell 
körülfognunk, úgy, mint a fekvő rácsot.

A homoktöltést ugyanolyan talajon s ugyanabból a czélból 
használjuk, mint a fekvő rácsot, a melynél rendszerint olcsóbb és
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jobb is, mert a falak egyenlőtlen süppedését jobban akadályozza 
meg és a nyomást jobban oszlatja szét.

d) A lapozás bétontöltéssel.
Sokkal hathatósabb, de sokkal költségesebb, mint a fekvő rács 

vagy a homoktöltés, ha az alapárok fenekén bétontöltést alkalmazunk; 
ez megkeményedése után egyetlen kőlemezt alkot és a falat az egy
oldalú süppedés ellen a homoktöltésnél is jobban biztosítja. A béton- 
töltés úgy készül, hogy az alapgödör közvetetlen közelében kellően 
előkészített bétont kézi edényekkel az alapárokba öntjük vagy lapá
tokkal belehányjuk és azután rétegenkint sulykolással tömörítjük. 
A töltés vastagsága közönséges terhelésnél 0'5—0'75 in, közepes 
nagyságú terhelésnél 08—1Ό, még nagyobbnál Ϊ 2 —1'5 m, szélessége 
pedig úgy, mint a homoktöltésnél, legalább egy méterrel haladja 
meg mindkét oldalon az alapfal vastagságát. Ο'δ—06 m vastagságig 
a töltés egy rétegben készíthető, nagyobb vastagságnál ellenben két 
vagy több rétegben. A fal talpának szélesbítésére különösen az épület 
sarkán és a falak keresztezése helyein kell nagy figyelmet fordítani, 
hogy a nagyobb terheléssel számoljunk.

Bétontöltést azonban nemcsak puha, összenyomható, de szilárd 
talajon is alkalmazunk, különösen akkor, ha a talaj nedves vagy az 
alapárok vízben van. A töltést a tömörítés esetleges elhagyásával, 
az előbbi módon készítjük el, de a talp szélesbítése elmarad, vagyis 
az alapárkot egészen kiöntjük bétonnal.

4. A lapozás rossz talajon.
Alapozás tekintetében rossz talajnak tekintjük a feltöltött talajt, 

a televényföldet, az ingoványos, mocsaras, lápos, selymékes, tőzeges 
talajt, a vékony rétegű futóhomokot, a meglágyított agyagot és szivaj- 
kot stb., valamint a vizet, ha a szilárd talaj, melyre az épületet 
állítanunk kell, nagyobb (egészen 10 méterig terjedő) mélységben van. 
Az ilyen talaj a legkönnyebb épületet sem bírja el, mert nemcsak^ 
hogy könnyen összenyomódik, de oldalt is kitér a nyomásnak. Ilyen 
talajon tehát az alapozásnak már ismertetett módszereivel nem bol
dogulhatunk és ennélfogva oly alapvető módszert kell alkalmaznunk, 
a melynek segítségével az épület terhét a mélyebben fekvő teher
bíró talajra háríthatjuk át.

Legjobb alapozás az terme ugyan, ha a rossz talajt egészen eltávolítanók 
vagyis az alapárkot egészen a teherbíró talajig lemélyítenők és a falat a rendes 
módon felépítenők; mivel azonban ez nemcsak rendkívüli költséggel, de nagy 
nehézséggel is járna, azért rendszerint melló'zzük és az épületet egyes pillérekre
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vagy lábakra állítjuk, a melyek gyámok gyanánt működnek és a terhet a szilárd 
alapra átviszik. Ilyen pilléres gyámok készülhetnek kőből, fából és vasból, előbbi 
esetben pillérek vagy kőlábak, utóbbi két esetben czölöpök alakjában.

a) A la p o sá s tö m ö r p illé re k k e l.

Az alapozásnak ezt a nemét oly talajon alkalmazzuk, mely 
száraz és némileg összefüggő, a melyben azonban az alapárok teljes 
kiásása nemcsak a nagymennyiségű földkiemelés, de a költséges 
dúczolás miatt is nem látszik alkalmasnak, ilyen a feltöltött és a 
porhanyós talaj (finomszemű homok).

Ilyen talajban az alapozás úgy történik, hogy az épület falai 
irányában bizonyos közökben kútaknákat, ásunk egészen a szilárd 
talajig, azokat ásás közben kibélleljük, hogy az omlós anyag be ne 
temesse és minden ilyen kútaknában azután egy kőpillért építünk. 
Ha a kőpillérek fejét a föld felszíne alatt bolthajtásokkal összekötjük 
és a bolthajtásokat hátfalazattal kiegyengetjük, akkor az alapfalazat 
kész és rajta tovább lehet falazni.

A. kőpilléreknek vagy ú. n. kőlábaknak egymástól való távol
sága függ nemcsak a tehertől, a mely a pilléreken feküdni fog, de a 
szilárd talaj teherbírásától is, a mennyiben annak cm2-jére csak a 
már ismeretes megengedhető nyomás hárítható át. Egy-egy kő
lábat helyezünk el mindig az épület sarkain, valamint a falak 
keresztezésein, az egyes pillérek alatt s ezek között, még annyit, 
a mennyit a teher és a talaj teherbírása megkíván. Rendszerint az 
ablakpillérek alá teszünk egy-egy kőlábat. Erre való tekintettel szabjuk 
ki a pillérek keresztszelvény-területét is, megjegyezvén, hogy azokat 
a falaknál sokkal vastagabbra készíteni nem czélszerű s inkább 
hosszúságukat szabjuk nagyobbra. Lefelé azonban a pillérek a szük
séghez képest lépcsőzetesen megvastagíthatok.

A kútaknák legegyszerűbben pallókkal bélelhetek, a melyek 
mintegy 3 m hosszúk és 10—11 cm vastag' 
nek s a melyekből az 509. ábrában láthab 
négyzetes kútkávákat készítünk. A béllelés 
lefelé az ásással egyidejűleg történik, úgy, 
felső földréteg kiásása 
után egy kávát a ki
ásott gödörbe illesz
tünk és jól megékelünk.
A gödör további mélyí
tése után mindig új és 
új kávát teszünk a már meglevők alá és a munkát mindaddig foly-
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tatjuk, míg a szilárd talajt elértük. Ezekben az aknákban most a 
pilléreket a rendes módon falazzuk fel és a falazás előhaladásával 
a beépített fát kiszedve, a gödör ki nem falazott részeit földdel 
betemetjük.

Kisebb és nem mély kútaknáknál a pallókat függőlegesen is 
állíthatjuk és belülről kidúczolhatjuk, úgy, mint az alapároknál láttuk.

A szomszédos kőpillérek közé azután boltíveket feszítünk, úgy,
hogy záradékpontjuk még a 
talaj felszíne alatt legyen 
s azokat vízszintesre egyen
getve, az épület faltövét 
rájok állítjuk. A boltívek 
falazásánál a pillérek közt 
hagyott talaj szolgálhat 
alakzó ivek gyanánt, ha 
hátát a boltív görbületének 
megfelelőnek készítjük elő. 
Ilyen pilléralapozást látunk 
félköralakban boltozva az

510., lapos körszeletű boltozattal pedig az 511. ábrában.

A boltívek teherbírása annál nagyobb, minél nagyobb körívben épültek; 
Gilly szerint lapos körszeletű boltozatokat nem is kellene alkalmazni. A boltívek 
záradékvastagsága gyanánt Gilly két téglát ajánl. Jó anyag és gondos munka 
mellett azonban a boltívek lapos körszelet szerint is építhetők, a melyeket szük
ség esetén falkapcsokkal erősítünk; ebben az esetben záradékvastagságuk 1 téglára 
is leszállítható, a könyökök felé lj2 téglával erősítve.



Oly esetben, a midőn a talaj, a melyre alapoznunk kell, nem 
annyira szilárd,hogy az épület terhét egyes,magokban álló pillérekkel reá 
háríthassuk és az alapfalat 
ennélfogva egész hosszúsá
gában kell kiépítenünk, a 
költségekben való takarékos
kodás végett a falat áttör
jük és az áttört mezőket 
beboltozzuk, hogy a földszinti 
falazatot reá állíthassuk. A 
beboltozás történhetik fölül
ről, úgy, mint előbb, vagy 
ha szilárdabb falazatot aka-

512. ábra. 513. ábra.

runk, felfordított boltívekkel (512. ábra) vagy egyidejűleg alulról és 
fölülről is (513. ábra). Az áttöréseket rendszerint a földszinti abla
koknak megfelelően helyezzük el. Az ilyen összefüggő áttört falazat, 
ha a szilárd talaj nagyon mélyen fekszik, czölöpös vagy fekvő rácson 
is állhat.

b) A lapozd* sü lyesztő  szekrén yekke l és s il ly esztő  
k u ta k k a l.

Az alapozás e két módját vizenyős, mocsaras talajban vagy 
vízben alkalmazzuk, a hol alapárkot vagy tömör pilléreknek való 
kútaknákat nem lehet ásni s a hol a szilárd talaj elérhető. Mind
kettő abban áll. hogy a vizenyős talajba szekrényeket vagy kutakat 
sülyesztünk el, míg a szilárd talajon jól megállanak; a kutak belse
jét azután kifalazva vagy bétonnal kiöntve, a talajba sülyesztett 
egyes pilléreket kapunk; ezeket azután éppen úgy, mint a tömör 
pillérekkel való alapozásnál, boltívekkel kötjük össze, hogy a külső 
falat állíthassuk reájok.

A sülyesztő kutak legczélszerűbb keresztszelvénye a gyűrűs 
alak, mert ez legjobban áll ellen a külső behatásoknak és mérnöki 
munkálatoknál, mondhatni, kizárólag ilyenek használtatnak (pl. híd-

Sobó: Erdészeti Építéstun. 2 0
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lábak partifalak stb. alapozásánál); közönséges építésnél azonban a 
négyszögletes alak is használatos, inert egyszerűbben készíthető. Az 
előbbiek az ú. n. sülyesztő kutak, az utóbbiak a sülyesztő szekré
nyek. Lényeges megkülönböztető jelűk az alakon kívül az is, hogy a 
sülvesztő kutak palástja rendszerint falazva van. a sülyesztő szek
rényeké ellenben fából vagy vasból készül.

A fából való sülyesztő szekrények 4—6 in mélységig s külö
nösen ott használhatók, a hol a fa
anyag olcsó. A szekrények kereszt- 
szelvénye lehet négyzet (514. ábra) 
vagy derékszögű négyszög (515. ábra).

514. ábra. 515. ábra. Számukat és alapterületűket a rajtok
fekvő súlyból és a talaj ellenállásából úgy számítjuk ki, hogy a talaj 
1 ms-jére a megengedettnél nagyobb nyomás ne essék, a szekrény 
szélességét pedig a fal vastagságához képest úgy szabjuk ki, hogy 
mindkét oldalon 15 cm-rel kiálljon; ebből azután a szekrény hosszú
sága magától adódik, megjegyezvén, hogy a derékszögű négyszög

alakú szekrények oldalainak 
méretarányát 1:2 vagy 2:3-nak 
választjuk.

Λ szekrényeket 2'2—2'b 
m-nyire helyezzük egymástól 
s ha a választó falak helyzete 
ennél nagyobb közt kívánna, 
akkor hosszabb oldalakkal bíró 
szekrény alkalmazásával segí- 

Magától értetődik, hogy az épület 
keresztezései alá itt is egy-egy 

tenni és a közbenső szekrényeket 
ehhez képest elhelyezni 
(516. ábra).

A szekrények kisebb 
mélységnél álló deszka- 
borításból állhatnak, a 
melyet vízszintes kere
tekre szegezünk, na
gyobb mélységnél el
lenben a fekvő deszka- 
borítást, a mely 5—6 
cm vastag pallóból

517. ábra. 518. ábra. készül, váltakozó bü-

tünk a bajon, 
sarkai és a falak 
szekrényt.
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lükkel függőleges sarokoszlopokhoz erősítjük s ezeket alul és fölül 
egy-egy kerettel foglaljuk össze (517. és 518. ábra). A legalsó desz
kák széle a süiyedés előmozdítására ékalakúra faragható vagy vas
lemezzel felszerelhető.

A vasból való süllyesztő szekrények készülhetnek öntöttvasból, l ö —2 m 
hosszú csodarabok alakjában, a melyek belső karimák segítségével vannak egy
máshoz srófolva, vagy pedig kovácsvasból bármily keresztszelvénynyel.

A szekrények elsülyesztése előtt a szekrény helyén, a mennyire 
a talaj megengedi, rendszerint a víz felszínéig, gödröt ásunk, falait 
kidúczoljuk és benne a kész szekrényt függő
legesen felállítva, tetejére kövekből, téglákból 
stb. terhet rakunk, mindaddig, míg a szekrény 
süppedni kezd. A süppedés előmozdítására a 
szekrényen belül a földet lapáttal vagy sülyesztő 
(zsákos) fúróval (519. ábra) kotorjuk és vagy 
a szekrény oldalán, egy palló levétele által 
támadt nyíláson, kihányjuk vagy fölülről villá
val és vederrel kiemeljük. Az elsülyesztésnél 
csak arra kell ügyelni, hogy a szekrény függő
legesen süppedjen és a fal irányában marad
jon. A ferde süppedést úgy állítjuk helyre, hogy 
a kotrást az ellenkező oldalon folytatjuk.

Ha a szekrény a jó talajt elérte, levesz- 
szük róla a terhet és 0’90—1/25 m vastag 
bétonréteget öntünk bele; ennek megkeményedése után) a mi 2—3 nap 
alatt bekövetkezik, a szekrény belsejét a beléje szivárgó víz kimerí
tése közben teljesen kifalazzuk. Végre a szekrény tetejére 15—20 cm 
vastag k kőréteget teszünk, a melynek szélei 15 cm-nyire kinyúlnak, 
hogy az alakzó ív szélét reá állíthassuk (518. ábra).

A boltíveket, a melyek a szekrényeket egymással összekötik,
2-téglányi vastagságban és két gyűrűben egymás fölött készítjük, 
hogy minél keskenyebb hézagokat kapjunk. Az alakzó íveket (a) a 
felső kőrétegre állítjuk és középen egy földbe szúrt léczczel gyáino- 
lítjuk. a melyen a körív középpontját is megjelöljük, hogy a boltív 
sugaras hézagait ehhez képest kiszabhassuk. Az alakzó ívek közeit 
földdel töltjük ki, hátát habarcscsal bekenjük s úgy rakjuk rá a 
boltívet.

A tulajdonképpeni sülyesztő kutak falazott palásttal bírnak, 
a mely egy kútkáván van felépítve s azzal együtt elsülyesztve. A kút- 
kávát (koszorút) rendszerint deszkaívek módjára, több, váltakozó 
hézagokkal egymásra rakott pallórétegből készítjük és egy leélezett

20*
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520. ábra.

gerendával szereljük fel, a melynek sarkát, szük
ség esetén tompán vagy metsző éllel megvasaljuk 
(520. ábra). A koszorú, a melynek alaprajzát az 
521. ábra bal negyede mutatja, tölgyfából vagy 
vörös fenyőből készül és erős vasszegekkel van 
összeszegezve; az alsó gerendát e mellett, keske
nyebb él képzésére, 45° alatt leélezzük, az egy
máson fekvő pallógyűrűket pedig ennek megfele
lően mind beljebb és beljebb toljuk, míg a leg
felső sor szélessége egyenlő a kútfalazat vastag

ságával.
A kútkávát. a talajvíz színéig ki

ásott és kellően kidúczolt gödör fene
kére helyezve és — szilárdabb talaj
ban — k vaskéssel felszerelve, rajta 
a kútfalazatot rakjuk, e közben a föl
det zsákos fúróval, úgy, mint a szek-

522. ábra.

rényeknél, kezdjük kikotorni belőle. A falazat súlya és a kotrás alatt 
a kútkáva tovább és tovább süpped a puha talajba, a mit a kút
falazat tetejébe rakott t. teherrel is előmozdíthatunk (522. ábra). 
A kotrással csak úgy haladunk lefelé, hogy a szekrény süppedése a 
falazással lépést tartson és az utóbbi folytonosan a víz felszíne fölött, 
szárazon legyen végrehajtható. A falazáshoz jól kiégetett közönséges 
vagy íves téglát, ennek hiányában jó terméskövet és jó czément- 
habarcsot kell használni. A süppedés előmozdítására a falazatot 
csonkított kúpalakban is rakhatjuk (521. ábra): ha pedig a rossz
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talaj miatt a kútfalazat beszakadásától vagy ferdén való süppedésétől 
tarthatunk, akkor a fal összetartására a palást-falban, közel a külse
jéhez, kötőcsavarokat is alkalmazhatunk, a melyeket egyrészt az alsó 
koszorúval és másrészt 1—1 m-nyi magasságban elhelyezett véko
nyabb fakoszorúval srófolunk össze; az összesrófolt részt deszkával 
is beborítjuk, a melyet a két koszorúhoz szegezünk (520. és 521. ábra); 
ez a deszkaborítás a falat a sülyesztésokozta horzsolások ellen 
megóvja.

Vízben való alapozásnál a kútkávát kötelekre vagy lánczokra 
akasztjuk és ezeken bocsátjuk mindig lejebb és lejebb, úgy, hogy 
mindig a víz színe fölött falazhassunk.

Ha a kés a teherbíró talajt elérte és — hogy a víz alá ne 
mossa — 0'6—10 méternyire abba is belehatolt, akkor a kút bel
sejét vagy betonnal öntjük ki vagy kifalazzuk. Alulról, egészen a 
talajvíz színe fölé, rendszerint bétontöltést, azon fölül pedig falazatot 
alkalmazunk, de ha a vizet kiszivattyúzzuk, elégséges csak a kút 
fenekére önteni 08—10 m vastag bétonréteget s erre állítani meg- 
keményedése után a falat.

A régibb eljárás szerint egy köralakú és két hevederrel összetartott deszka- 
feneket siilyesztettek a kút aljára s erre törmeléket, meszet és köveket hánytak 
mindaddig, míg a viz színét elérték; ekkor ezután a töltelékfalat rendesen fel
falazták; manapság azonban, midőn a bétontöltés alig drágább a közönséges 
kőfalnál és ennél mégis sokkal jobb, ezt a primitívebb eljárást elhagyják.

A kutak átmérőjét a rájok állítandó fal vastagságához képest 
úgy szabjuk ki, mint a sülyeszt'ő szekrényeknél, 10 méternél kisebbre 
azonban a belső átmérőt nem igen vehetjük, mert nem lehetne dol
gozni benne. Épületek alatt 10—H25 m rendszerint elégséges. A kút- 
falazatot 1—2 téglányi vastagságban építjük, megjegyezvén, hogy 
mivel a kút falazata szintén részt vesz a teher hordásában és alig 
kerül többe, mint a töltelékfal, az e téren való takarékoskodás semmi 
haszonnal sem járna.

A kutakat szintén a fal irányában 2'5—3'5 m-nyire állítjuk 
egymástól, úgy, hogy az épületsarkok és falkeresztezések alá okve- 
tetlenül egy-egy pillér jusson; néha a sarkokra négyzetes kutakat 
tesznek, mert ezekre a két oldal felől jövő boltívek jobban helyez
hetők el, mint a köralakú kutakra.

A kutak tetejére, úgy, mint a szekrényeknél, egy kőréteget 
teszünk s erre 2-téglányi vastagságú boltívet, a melyre azután a 
külső falazatot állítjuk.

Sülyesztő szekrényekkel és kutakkal különösen ott szokás ala
pozni, hol czölöpöket verni az ezzel járó rázkódások miatt nem 
szabad vagy a hol czölöpökkel a teherbíró talajt elérni nem lehet,
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mert a kutak egészen 10 m mélységig használhatók. Ott azonban, 
hol a fa olcsó és a czölöpök beverésének mi sem állja útját, az 
alább leírandó czölöpös rács alkalmazása egyszerűbb és olcsóbb, 
feltéve, hogy a czölöpök és a rács folytonosan víz alatt maradhatnak·

c) A la p o zá s czölöpös rácscsal.

Czölöpös rácscsal ott alapozunk, a hol a talaj vizenyős, mocsa
ras vagy egyenlőtlenül nyomódik össze s a hol a czölöpök hegye a 
szilárd talajba behatolhat. Tekintve azt, hogy a czölöpök visszaható 
szilárdságra vannak igénybevéve s átmérőjük rendszerint nem nagy; 
könnyen belátható, hogy nagyon hosszú czölöpöket az épület biztos
ságának veszélyeztetése nélkül még a közönségesen előforduló terhe
léseknél sem lehet, alkalmazni, mert megrogynak s hogy ennélfogva 
czölöpös rács alkalmazásánál a teherbíró talajnak nem szabad 
nagyon mélyen feküdnie. Czölöpös rácscsal tehát csak 4 —6 méternyi 
mélységig szoktunk alapozni.

További feltétele a czölöpös rács alkalmazásának az, hogy 
folytonosan víz alatt legyen; a rács tehát legalább 30 cm-rel feküdjék 
a legkisebb vízállás alatt, mert különben gyorsan romlik. Soha sem 
szabad azonban czölöpös rácsot alkalmazni ott, a hol a beverésnél 
járó rázkódások a szomszédos építményekre nézve veszélyessé 
válhatnának.

A czölöpös rácscsal való alapozás abban áll, hogy a leendő 
falak irányában több sor czölöpöt verünk a vizenyős talajon keresztül, 
függőlegesen, egészen a szilárd talajba és tetejükbe egy gerendarácsot 
fektetve, ezen a falat úgy rakjuk, mint a fekvő rácsnál. A czölöpök 
tehát az épület terhét közvetettenűl viszik át a szilárd talajra. Az 
alapvetésnek ez a módja ott, hol a fa olcsó, eléggé egyszerű és 
kevésbbé költséges, mint a sülyesztő szekrényekkel vagy kutakkal 
való alapozás.

Alkalmazható ezenkívül a czölöpös rács ott is, a hol a szilárd talaj el nem 
érhető, de a czölöpökkel csak a talajt akarjuk tömöríteni és a súrlódást, a mely 
a czölöpök és a talaj között létrejön, kisebb terhek viselésére felhasználni. Ilyen 
esetben azonban a sokkal olcsóbb fekvő rács jobban megfelel a czélnak.

A czölöpök készülhetnek fából és vasból, rácscsal kapcsolatban 
azonban rendszerint faczölöpöket használunk.

A faczölöpöket tölgy-, bükk-, vörösfenyő-, szil- vagy égerfából 
készítjük. Folytonosan víz alatt legtartósabb a tölgy és az égerfa, 
felváltva nedves és száraz talajban ellenben legjobb a vörös és az 
erdei fenyő; bükkfa csak frissen vágott állapotban használható és 
folytonosan víz alatt igen tartós. Száraz fa egyáltalában nem alkalmas
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523. ábra. 524. ábra.

czölöpökre, mert a beveréskor megrepedezik. A fa rendszerint fara
gatlan. de lehámozott állapotban, a szíjácsréteggel együtt használtatilo 
ilyen fa hiányában azonban a négyélűre faragott fa is megfelel, ha 
csak egyenes növésű és egészséges. A czölöpöket, vékonyabb végűkkel 
verjük a talajba. Ezt a véget kereken vagy háromszögletesen vagy — 
a mi a legjobb -  négyszögletesen 
meghegyezzük (523. ábra) és, ha 
a talaj kemény és köves, kovács- 
vassaruval felszereljük (524. ábra).
A ezölöp hegye l l/ä—2-szer oly 
hosszú, mint a milyen a ezölöp 
átmérője és tompa kis gúlába 
végződik, a mely behatolás köz
tien a sérüléstől megvédi. A vas
saru szintén gúlaalakú és 3—4 
szárral bír, hogy a czölöphegy 
oldalaihoz lehessen szegezni; súlya 
rendszerint Vnio-része a ezölöp 
súlyának, de legalább 5 kgr, hogy elégséges alapterülete legyen és a 
ezölöp vége jól feküdjék rajta (lásd az 524. ábra metszetét). A czölöpök 
meghegyezésénél és saruval való felszerelésénél arra kell ügyelni, 
hogy hegyük lehetőleg középpontos 
legyen, mert, különben beveréskor 
ferdén hatolnak a talajba.

A czölöpök fejét a be verés 
előtt, 5 8 cm-nvire a fejlap alatt 
5— 5 cm széles és 2 cm vastag vas
gyűrűvel szereljük fel, hogy szétfor- 
gácsolástöl és hasadástól megóvjuk.

A czölöpöket soronkint ver
jük a talajba, még pedig vagy úgy, 
hogy a czölöpök keresztben is 
sorokat mutatnak azaz átellenesek 
(525. ábra) vagy pedig úgy, hogy 
soronkint váltakoznak. Az utóbbi 
elrendezés a talajt jobban tömöríti 
ugyan, hatása azonban nem sokáig 
tart, mert, a talaj különböző tömör
sége és feszültsége lassan-lassan is
mét kiegyenlítődik.

A czölöpsorok a rajtok fekvő 525. ábra.
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falazat súlya szerint 08—125 m-nyire, a sorokban pedig az egyes 
czölöpök 1Ό—1’25 m-nyire vannak egymástól.

A czölöpök beverése után fejeiket egyenlő magasságban levágjuk, 
közöttük a talajt 30—60 cm-nyire kikotorjuk és helyébe agyagot, 
törmeléket vagy köveket verünk vagy béton-réteget öntünk. Végre 
minden czölöpsorra egy-egy ászok- vagy süvegfát (s) csapozunk, ezekre 
keresztben pedig 1Ό—1'50 m-nyi közökben f  foglaló ászkokat rovunk, 
úgy, hogy végeik mindkét oldalon 30—40 cm-nvivel kiállanak.
A rács tehát úgy készül, mint a fekvő, közeit éppen úgy kifalazzuk 
vagy bétonnal kiöntjük és mezőit p  pallódeszkával beborítjuk (525. 
ábra), a melyen azután a rendes módon falazunk.

A. süvegfák és a foglalóászkok *°/25 — *%0 cm-es gerendák, a 
pallók vastagsága pedig, a teher nagysága szerint, 7—10 cm.

Az épület sarkain és a falak keresztezésein a két oldalról jövő 
süvegfát itt is egymásra róvjuk. úgy. hogy az egyik a másiknak 
keresztászkait alkotja, az egyik fal czölöpeit ennélfogva ennek meg
felelően magasabban kell levágni, mint a másikét. Végre a keresz
tezéseken a rácsot a falon túl is kinyújtjuk, hogy a nagyobb nyomást 
nagyobb területre eloszszuk.

Ha a talaj nem elég nedves, akkor a czölöpök fejei közé és 
fölé, a melyek 0'3—0-4 m-nyire állanak ki az alapárok fenekéből, 
0*80—1’20 m magas bétonréteget öntünk. Ez megkeményedvén, egy 
hatalmas kőlapot alkot, a mely a czölöpök fejeit szilárdan befogja 
s azok közvetítésével a szilárd talajon áll. A bétontöltés szélességét 
szintén szélesebbre kell venni az alapzat vastagságánál.

A czölöpök hosszúságát vagy alapos talajkutatással vagy próba- 
czölöpök beverésével határozzuk meg, nehogy túlhosszú czölöpök 
alkalmazásával fát és munkát pazaroljunk, rövid czölöpökkel pedig 
azok teherbírását veszélyeztessük és ennek pótlására több czölöpöt 
kelljen beverni. Elégséges, ha a czölöp, a terhelés nagysága és a 
talaj teherbírása szerint, 15—3Ό m-nyire hatol a szilárd talajba.

A czölöpök átmérője és teherbírása arányos hosszúságukkal, 
a mennyiben a czölöpök meghajlását a rájok rakott teher nyomása 
alatt meg kell akadályozni. Az átmérő soha se legyen kisebb a 
hosszúság '^„-részénél. Hogy milyen teher esik egy-egy czölöpre, 
könnyen kiszámíthatjuk, ha az épület ismeretes egész terhét a czö
löpök számával elosztjuk.

Ilyen módon számítjuk ki a czölöpök számát is, tekintettel 
arra, hogy a szilárd talaj egy négyzetegységére a megengedettnél 
nagyobb nyomás ne essék.
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Ha pl. 50000 kg-nyi nyomás esik a talaj minden m’-jére, akkor azt az 
alábbiak szerint 30 cm közepes átmérővel bíró czölöppel lehetne reá átruházni- 
Ha azonban a talaj megengedhető igénybevétele ennél kisebb és pl. csak 25000 
kgr-nyi, akkor a fönnebbi terhet már két vékonyabb czölöpre és kétszerakkora 
területre kellene rárakni.

Perronet a czölöpök teherbírására nézve következő gyakorlati 
utasításokat ad: 3 —4 m hosszú czölöp középátmérője 23 cm, 4'5—5'8 
méteresé pedig 26 cm; puha talajban minden további 2 m-re az 
átmérő 5 cm-rel, szilárd talajban ellenben csak 2‘5 cm-rel nagyobbí- 
tandó. Kgy 20—24 cm középvastagságú czölöp továbbá 25000, 30 cm 
vastagságú pedig 50000 kgr-mal terhelhető meg; e mellett az erősen 
terhelt czölöp állását csak akkor tekinthetjük biztosnak és szüntet
hetjük meg a beverést, ha több fogásra már csak 4—6 cm-rel, a 
kisebb terhelésű czölöpét pedig, ha csak l -2—25 cm-rel halad befelé- 
Az ehhez használt verőkos súlya kisebb czölöpöknél 300—350 kgr, 
nagyobbaknál 600 kgr, emelő magassága Γ4 m.

fizok, az általános adatok szilárd talajra vonatkoznak és csak megközelítők, 
a mennyiben különböző esetekben különféleképpen módosulhatnak. Oly czölöp 
ugyanis, a mely végig szilárd talajban van, úgy, bogy oldalvást ki nem görbülhet 
és csak összenyomásra van igénybevevő, kisebb átmérője daczára is nagyobb 
terhet bír el, mint az olyan vastagabb czölöp, a melynek csak a hegye hatolt be 
a szilárd talajba, egyébként pedig szabadnak tekintendő és ennélfogva visszaható 
szilárdságra van igénybevéve. Oly czölöpöket,, a melyek végig puha talajban álla
nak s a melyeket ennélfogva mélyebbre kell bevernünk, csak 8 — 10000 kgr-mal 
szabad megterhelni.

Ha a teherbírást a czölöpök szelvényterülete szerint akarjuk számítani, 
akkor gyakorlati kísérletek szerint oly czölöpök, a melyeknek hegye a szilárd 
talajba behatolt, cm2-enkint 70 kgr-mal, olyanok ellenben, a melyeket a lágy talaj
ban csak a súrlódás tart, csak 14 kgr-mal terhelhetők meg; 30 cm átmérőjű czölöp 
tehát, a melynek területe 707 cma, előbbi esetben közel 60000, utóbbiban kereken 
28000 kgrot bir el. ilyen módon kiszámítva a czölöp teherbírását, könnyen találjuk 
meg azt is. hogy hány czölöpöt kell valamely épületsúly hordására beverni.

A czölöpöket mindig úgy verjük a talajba, hogy a nyomás irá
nyával párhuzamosak legyenek és a rács merőlegesen álljon a nyomás 
irányára, mert ekkor a czölöp hosszúsági tengelye irányában ható 
erőnek legjobban áll ellen. Ezért közönséges 
álló falaknál, a melyeknél a nyomás függőlege
sen hat lefelé, a czölöpöket függőlegesen verjük 
be; olyankor ellenben, midőn a fal. a melyet 
a czölöpös rácsra építünk, oldalnyomást is szen
ved (pl. támasztó faiaknál a földnyomás miatt, 
ellenfalaknál a boltozat, nyomása miatt stb.), 
czélszerű a czölöpöket is a nyomás irányában 
(a melyet a vízszintes és a függőleges nyomás 526. ábra.
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eredője mutat) verni a talajba és a rácsot szintén a nyomás irá
nyára derékszög alatt elhelyezni (526. ábra). Ily ferde állású czölöpük

beverése alkalmas verőállvány nyal 
nem jár nehézséggel.

A czölöpös rácsot az alámosás 
ellen szádfalakkal s folyóvízben 
azonkívül még kőhányással is kell 
megvédenünk (527. ábra), a szád- 
czölöpöket e mellett oly mélységre 
verjük be, a meddig a kimosás be
hatolhat. A szádfalak ebben az eset
ben a rács alatt is lehetnek, mert 
a czölöpös rácsnak süppednie nem 
szabad. A szádfalat előre lehet elké
szíteni, hogy a czölöpverésnél is a 
víz behatolása ellen hasznát vegyük.

A czölöpös rácscsal mesterségesen 
megszilárdított talaj teherbírása cm-'-enkint 
F. Heinserling szerint:

a) mély, mocsaras talajnál, a hol 
Ü'6 m*-nyi területre esik egy czölöp 6000— 
—7500 kgr-nyi megterheléssel, 0-3 1:2 kgr, 
czölöp 0'8m3-nyi területen négyszeres biz- 
í kgr,

r) jó talajnál, ha a czölöpök eléggé behatolnak a szilárd talajba, 4—5 kgr,
<l) szilárdabb, czölöpökkel tömörített agyagos és homokos talajnál 7 kgr.
Kétséges esetben ezt a teherbírást a 291. lapon közöli képlet segítségével 

próbaczölöpökkel puhatoljuk ki.
A vascsölöpök manapság már nemcsak víz- és hídépítésnél, 

de ingoványos, lápos, igen puha és nedves talajon, faczölöpök helyett 
közönséges építésnél is használtatnak, különösen akkor, a midőn a 
szilárd talaj nagyon mélyen fekszik és faczölöpökkel alig lenne el
érhető, valamint akkor is, a midőn a vele járó rázkódások miatt 
faczölöpöket verni nem szabad. Az alapozás e módja nem kerül 
többe, mint ha sülyesztő kutakkal alapoznánk és bármely talajban 
alkalmazható.

A vasezölöpöknek két neme van, még pedig a tulajdonképpeni 
csavaros czölöpök és a csavaros csövek.

A csavaros czölöpök alsó vége hegyes és szárnyas csavarba 
végződik, mely öntöttvasból készül és rendszerint csak két csavar
menettel bír; ezeknek átmérője kemény talajban 0’3 04, puha talaj
ban 06—08 méter (528. ábra). Magok a czölöpök 18 20 cm-es göm
bölyű rúdvasból, hengerelt csövekből, de fából is készíthetők; utóbbi
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esetben a csavaros talp a czölöpsarut helyettesíti 
(529. ábra).

Teherhordásra azonban a csavaros csövek alkal

masabbak, mini a czölíipök, mert nagyobb területen állanak. Ezek 
öntöttvas-csövek, melyeknek talpa szárnyas csavarmenettel van fel
szerelve. Λ csövek átmérője a szükséghez képest 03 -TO m, falvastag
sága 25 50 mm; a csavarszárny átmérője pedig TO—T5 m (530. ábra).

Egy a czölöpök, mint a csövek forgatása a czölöpök fejére 
illesztett kerékkel, illetve sugaras karokkal történik. A czölöpök fejére 
nem teszünk rácsot, de öntött vassarukat húzunk reájok s ezekre 
fektetjük a szerkezei gerendáit.

d) A fízölöjwerők.
Λ czölöpök keverése ú. n. czölöpverő kosokkal történik, a melye- 

V kei a czölöp fölé bizonyos magasságra feleme
lünk és azután fejére leejtünk, hogy súlyával 
és az esésből eredő lökéssel a czölöpöt mélyeb
ben nyomja a talajba.

i* -O  i 3  -

532. ábra.
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A verőkos lehet kézi kos, vonókos és műkos.
A kézi kos kerek, négy- vagy hatszögletes s rendszerint kónikus 

fatuskó, kerületén 3—4 _k karral (531. ábra) vagy kengyellel (532. 
ábra) felszerelve, a melyeken a tuskó megmarkolható és felemelhető- 
A tuskó a V  vezető rúdra való illesztés végett tengelye irányában 
át van fúrva s fölül és alul abroncsokkal megvasalva. Fatuskó helyett 
öntött vastuskó is használható (533. ábra). A vezető rúd a czölöp 
fejébe van beillesztve.

A kézi kos súlya, hogy 3—4 munkás 1 m magasságra felemel
hesse, kereken 60 kgr; ez tehát csak kisebb· czölöpök beverésére 
alkalmas. A munkások 15—20 ütést mérnek vele egymás után a 
czölöpre, a mi egy fogásnak (ütéssorozatnak) neveztetik s a mire 
kis pihenő következik.

A vonó vagy magyar verőkost már nagyobb s különösen oly 
munkáknál használjuk, a melyeknél a kost sokat kell ide-oda szál
lítani. Ez egy egyszerű állvány, a mely egyúttal a kos vezetéke is 
s a melynek tetején egy 0'5—0’75 m átmérőjű csiga lóg. A kos egy 
kötél végére van erősítve, a melynek másik végét a csigán áthajtva, 
markolókkal szereljük fel. A kos ezen a kötélen emberi erővel huza- 
tik a magasba s a kötéllel együtt esik le a czölöpre azaz nem 
kapcsolódik le a kötélről. Legegyszerűbb ilyen állványt, mely 15—20 
cm vastag rúdfából készül és csak kisebb vagy futólagos munkára 
alkalmas, az 534. ábrában látunk. A kos 200 —300 kgr-nyi súlyú s 
vezetéke egy függőleges rúd, mely a czölöp fejébe van illesztve.

534. ábra.
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Állandó használatra, de csak kisebb munkákra való és ennél
fogva könnyű kost. az 535. ábra mutat; ez csak egy függőleges o 
oszlopból áll, mely /' küszöbfába van csapozva s oldal
vást két <1 dúczczal, hátulról pedig két t támasztóval 
gyámolítva. A dúczok egyike létrafokokkal bír, hogy az 
oszlop tetején lógó csigához lehessen jutni. A kos tölgy
fából vagy öntöttvasból készül és 250—400 kgr nehéz; 
hátulsó oldalából 4 kar nyúlik ki, a melyek rendszerint 
gyertyánfából készülnek és a csúsztató oszlopot átfogva, 
a kost vezetik (536. ábra).

Nagyobb czölöpverő munkákra szánt kos rendszerint két csúsz
tató o oszlopból áll, a melyek az előbbi módon vannak gyámolítva 
(537. ábra); az oszlopok magassága 6—10 m, az f  küszöbfa hosz- 
szúsága pedig 4—6 m; a verőkos 250—500 kgrnyi súlyú és vagy az 
oszlopok között jár fel- és lefelé, vagy az oszlopok elülső oldalán 
(537. ábra). Előbbi esetben két oldalából (538. és 539. ábra), utóbbi
ban hátulsó oldalából nyúlik ki két vízszintes kar; az előbbiek a 
csúsztató oszlopok elülső és hátulsó lapján, az utóbbiak az oszlop

ai

536. ábra.
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közben mozognak és hátul egy 
keresztrúddal vannak állandósítva 
(540. ábra). Hogy az oszlopok előre 
ne dőljenek, az állvány teteje l 
feszítő kötéllel egy szilárd tárgyhoz 
van kötve. A t támaszték mozgat
ható; a csúsztató oszlopokat ennél
fogva ferdén is lehet beállítani ha a 
czölöpökat ferdén akarjuk beverni.

A vonókötél szabad vége rövid 
kötelekből álló markolókkal van fel
szerelve; a markolók egy vaskari
kára vannak akasztva és a kötélről 
könnyen levehetők (541. ábra), hogy 
a kötelet, ha a czölöp feje már mé
lyebben van, megereszteni lehessen.

A kosnak minden 12 -lökgrnyi 
súlyára egy, vagy minden 50 kgrnyi 
súlyra 3—4 embert szokás a mar-

540. ábra. 541. ábra.
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kólókon alkalmazni, a kik a kost 20—50-szer emelik és ejtik le 
egymásután. Minden ily fogásra vagy 2 percznyi, több fogásra hosz-

π π

szabb pihenő következik. 10 
órai munkaszakra 150—160 
fogás esik.

A mű- vagy német kos 
(542. ábra), a melynek súlya 
600—800 kgr s emelőmagas
sága 4—8 méter, csak nagyobb 
czölöpverő munkáknál és álta
lában véve ritkábban hasz- 

542. ábra. náltatik, mint a magyar kos.
Szerkezete egészben véve azonos az előbbivel, csakhogy a kötél 
nincsen szilárdan a kos füléhez kötve, de egy" kampón tartja a kost 
és a magasságban egy kikapcsoló szerkezet segítségével elbocsátja, 
inig maga ott marad. A kötél másik vége továbbá egy c csőrlő
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dobjára van felgombolyítva, a melynek két forgatóján csak 4—6 
vagyis csak 1.'e-T-1/g-annyi ember dolgozik, mint a magyar kosnál.

A kötél végén függő kikapcsoló készülék, az ú. n. macska 
kétféle szerkezettel bírhat. Az egyik, az ú. n. kampós macska 

(543. ábra) egy vízszintes csap körűi mozgó 
kétkarú emelő (ej, mely a vonó kötél végén 

* függ és a csúsztató oszlopok között v tuskó 
által vezettetik. A macska a kötelet saját 
súlyánál fogva húzza le és kampója örunű- 
ködőleg akad be a k kos fülébe. A kötél 

húzása közben az emelő szabad 
e karja ferdén fölfelé áll, mind
addig, inig a vezető oszlopok tete
jén levő () gerendába ütközik és 
megakad; ekkor, míg a kötelet 

5 4 3 . á b r a .  5 4 4 . á b r a .  tovább húzzák, az e emelőkar
lefelé szoríttatik és a kampó hegye a kost elejti.

Az ollós macska (544. ábra) karjai fogó alakjában vannak 
szerkesztve. Az olló alsó kampós vége szintén önműködőleg fogja meg 
a kost és bezáródik, ha a kötelet meghúzzuk. A kampó megnyitása 
szintén csak az állvány tetején következik be, az által, hogy az olló 
felső két karja, a mely csigák segítségével csúszik fölfelé az oszlo
pok oldalán, az állvány felső megszűkített részében (542. ábra) össze- 
nyomatik és a kampót kinyitja.

I g e n  n a g y  c z ö lö p v e r ő  m u n k á k n á l  v é g re ,  h o l  id ő b e n  é s  m u n k a b é r e k b e n  
a k a r n a k  ta k a r é k o s k o d n i ,  a g ö ssu lyk o t h a s z n á l j á k ,  m e ly n é l  a  k o s  1 0 0 0 — 2 6 0 0  k g r  
s ú ly ú  é s  p e r c z e n k in t  8 0 — 1 0 0 -s /.o r  e s ik . K is e b b  m u n k á k n á l  a  g ő z g é p e t  n e m  h a s z 
n á l já k .

e) A  czölöpök bevetése én k ihúzása .
A beverés megkezdése előtt kitűzzük a sorokat, melyekben a 

czölöpök elhelyezendők és felállítjuk az állásokat és verőínűveket. 
Az állások arra valók, hogy rajtok a beverésnél foglalkozó mun
kásokat elhelyezzük és a verőállványokat felállítsuk.

Kézi kos használatánál legegyszerűbben készítjük el a verőállást, 
hogy a czölöpöt 05—06 méternyire a feje alatt megfúrjuk, a lyukon
4—5 cm vastag vasrudat, (r) dugunk keresztül és erre fektetjük a 
járó pallókat (545. ábra). Ugyancsak egyszerű verőállást mutat az 
546. ábra; ez két részből álló fejabroncs csapszegeire van vaskengye
lekkel felakasztva s nemcsak a part mellett, de bárhol használható.

Magyar vagy német kos használatánál a verőállást szá
razon vagy sekély vízben közönséges kőművesbakokból állítjuk
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helyre, a melyeket pallókkal beborítunk. Mélyebb víznél ellenben a 
verőkost iegszélszerűbb két tutajra állítani, a melyeket keresztgeren
dákkal vagy gúzsokkal kötünk egymáshoz és vagy a partokhoz kötjük 
vagy a vízben lehorgonyozzuk, úgy azonban, hogy a leendő czölöpsor 
irányában előre vagy hátra hajthassuk.

Az állás alapterületét úgy szabjuk ki, hogy egy-egy munkásra 
mintegy 05 in- jusson.

A czölöpöket rendszerint szabadkézzel szokás felemelni és leendő 
helyükre lebocsátani: nehéz czölöpöket azonban a verőállványra 
erősített külön kötéllel húzunk az állványhoz és bocsátunk helyükre. 
Száraz talajon való keverésnél a czölöpöt alulról is lehet felállítani 
és fejét a verőállás megfelelő nyílásán átdugni. Felállítása után a 
czölöpöt függélyző ónnal kell függőlegesen felállítani és, hogy el ne 
mozdulhasson, kötéllel az állványoszlopokhoz kötni (lásd az 537. ábrát).

A keverés rendszerint kívülről kezdődik és a csoport közepe 
felé halad előre. Ha a czölöpök párhuzamos sorokba állítandók, akkor 
először a külső és csak azután a belső sorokat verjük be. Ha pedig 
attól tarthatunk, hogy a czölöpök a talajban oldalt elcsúszhatnak 
és fejők nem esnék egy sorba, akkor legelőször a sor két szélső és 
azután a középső czölöpjét verjük le s mindhármat két oldalról 
csípőfák közé fogva, ezek között verjük be a többi czölöpöt.

Folyó vízben való czülöpverésnél a munka rendszerint az ár 
ellenében halad előre.

A beverés lassan és gyenge ütésekkel kezdődik és csak akkor, 
ha a czölöp hegye behatolt a talajba és a czölöp jól áll, fokozzuk 
és gyorsítjuk az ütéseket.

Pobó: Erdészeti Épitéstan. 21



Ha a kos a czölöp fejéről visszapattan, az annak a jele, hogy 
a czölöp nem hatol tovább a talajba; ekkor a verést beszüntetjük, 
néhány perez múlva azonban még egv-két fogást bocsátunk a czölöpre, 
a mely legtöbbször még mélyebbre hatol be. Rendszerint azonban 
a beverést akkor hagyjuk abba, ha a czölöp egy fogásra csak 2—5 
cm-nyire hatol be a talajba.

Ha a czölöp feje a beveréskor megrepedt, a mi azonban fej
abroncs használatánál ritkán fordul elő, akkor a megrongált részt 
levágjuk és a czölöpöt, ha szükséges, teljes keverése után megtoldjuk. 
A czölöpnek a verés folytán bozontossá vált fejét, mely az ütés 
hatását csökkenti, szükség esetén többször is le kell vágni.

Ha a czölöp hegye valamely akadályra talál és vagy nem megy to
vább vagy oldalt tér ki előle, akkor a czölöpöt ki kell húzni és hegyének 
megigazítása után nem ugyanazon a helyen, de kissé oldalvást újra 
beállítani.

A verőkos súlyát a keverésnél úgy kell megválasztani, hogy 
legalább fele és legföljebb háromszorosa legyen a czölöp súlyának. 
Ugyancsak a czölöp súlyához szabjuk a kos esésmagasságát és az 
egy fogásba (ütéssorozatba) foglalt ütések számát is. A czülöpverés- 
nél ugyanis az utolsó fogás minden egyes ütésével legalább a czölöp 
súlyával felérő, egy fogással pedig legalább 25000—30000 méter- 
kilogramnyi munkát kell végezni, ha azt akarjuk, hogy a czölöpnek 
megfelelő teherbírása legyen. Mivel pedig az esésmagasság és az 
egy fogásba foglalt ütések számának nagyobbításával a munkahatás 
is fokozódik, ennek megfelelően kell megválasztani az esésmagas
ságot és meghatározni az egy fogásba foglalt ütések számát is. Az 
utóbbi annál kisebb lehet, minél nagyobb az esésmagasság.

H a  a  k o s  s ú ly a  S. a  c z ö lö p é  s, a z  o s é s m a g a s s á g  m, a k k o r  a  m u n k a h a tá s ,  
a  m e ly e t  e g y  ü té s  k ife j t ,

6'. m
H =  5-7— ■ o  -j- s

M iv e l m in d e n  e g y e s  ü té s n é l  s  k g rm a i  f e lé rő  m u n k á t  k e ll v é g e z n i ,  a z  e s é s 

m a g a s s á g  m  — g  > m é te r b e n  k ife je z v e .

V é g re  a z  e g y  f o g á s b a  fo g la l t  ü té s e k  s z á m a  le g a lá b b
20000n =  s --- ■6. ni

H a  p é ld á u l  e g y  tö lg y f a c z ö lö p  á tm é r ő j e  cO c m , h o s s z ú s á g a  4 m  é s  a  tö lg y fa  
s ú ly a  9 0 0  k g r  n r '- e n k in t ,  a k k o r  a  c z ö lö p  s ú ly a

(V 7 0·32Χ3·14
s =  4\) 9 0 0  =  4  · ----------------- · 9 0 )  =  2ö4 k g r.

A  v e r ő k o s  le g k is e b b  m e g e n g e d h e tő  s ú ly a  t e h á t  1 2 7  k g r ,  le g n a g y o b b  s ú ly a  762  
k g r .  H a  a  v o r ő k o s  s ú ly a  p l. 3 ) 0  k g r , é s  a z  u to ls ó  f o g á s o k  m in d e n  ü té s é n é l  leg -
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a lá b b  2 5 4  k i lo g r a m m é te r n y i  m u n k á t  k e l l  v é g e z n i  a k k o r  a z  
25 4

le g a lá b b  m = ^ j = = 0 - 8 5 m  k e ll ,  h o g y  le g y e n .

E g y  ü t é s s o r o z a tb a  v é g r e

1 ni esésmagasságnál 2 5 0 0 0
83,n — 3 0 0  X 1 —

2 m
2 5 0 0 0

41,» » “ ~  8 0 0  X 2  ~
2 5 0 0 0

:28n  3 0 0  X 8  =

e s é s m a g a s s á g

ü té s t  k e ll  fo g la ln i.

A czülöpverés abbahagyására a gyakorlatban az a szabály áll
fenn, hogy az utolsó fogások alatt a czölöp 50 cm-nek legföljebb 
annyiad részével hatoljon be, mint a hány tonnával lesz megterhelve. 
A behatolás azonban ekkor sem lehet nagyobb 15 cm-nél. Ha tehát 
a czölöpnek 10000 kgrot vagyis 10 tonnát kell hordania, akkor az

50utolsó fogások alatt legföljebb — =  5cm-rel hatolhat a talajba.
A czölöpverésről végre, ha a czölöpöktől bizonyos teherbírást köve

telünk, rendes naplót, ú. n. czölöplajstromot kell vezetni és abba 
a napot, a czölöp folyószámát, eredeti hosszúságát és átmérőjét, a 
verőkos súlyát, esésmagasságát és azt a mélységet is bejegyezni, 
melyre a czölöp a talajba behatolt, valamint azt is, mennyivel haladt 
befelé az utolsó fogás alatt,

A  c z ö lö p la j s t r o m  a l a k j a  a  k ö v e tk e z ő  l e h e t :
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A czölöpök kihúzására vagy közönséges kocsiemelőt (547. ábra) 
vagy csavaros, ú. n. amerikai emelőt (548. ábra), mindkettőt párosá

éval a czölöp két oldalán, vagy pedig kétkarú emelőt használunk. 
Ezeket a készülékeket szilárd talajon erre, vizes talajnál egy állásra) 
vízen pedig két tutajra állítjuk. A kétkarú emelőkészülékek egy egy
szerű alakját az 549. ábra mutatja; ez azonban csak rövidebb vagy 
gyengén ülő czölöpök kihúzására alkalmas. Ennél sokkal jobb az 550. 
ábrabeli kétkarú emelő, a melynek támasztó pontja egészen a 
kajmó közelében α-nál van, hosszabb karja ellenben lehetőleg

21*
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547. ábra.

hosszú. Ha a czülöpöt lánczczal ráakasz
tottuk a rúd kajmójára és a rúd 6 végét 
lenyomtuk, akkor a rudat azáltal emeljük 
ismét fel, hogy a közepe táján rákötött és a 
c csigán áthajtott k kötelet az ászokfák alatt 
elhelyezett d dobra felgombolyítjuk. Ezt az el
járást a b vég lenyomása után mindaddig 
ismételjük, míg végre a czülöpöt kézzel is 
ki lehet emelni. Ez a kihúzó készülék azonban 

csak ott használható, a hol elhelyezé
sére elég hely és az a támasztó pont 
alatt szilárd talaj van. Kisebb czölöpö- 
ket a czölöpvero kötelén is kihúzhatunk.

Π  : 7 Ja...
j |

548. ábra. 549. ábra.

A czölüpüket vagy lánczczal illetve kötéllel akasztjuk az emelőre 
(549. és 550. ábra) vagy fogazott fogóval (551. ábra) vagy egy horog
gal (552. ábra), a mely a lánczra van akasztva s a melynek hegyét 
a czölöpbe bevágjuk.
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Mielőtt a czölöp kihúzásához fog
nánk, a czölöpöt oldalvást reámért 
ütésekkel, a mennyire csak lehet, helyé
ben meglazítjuk; szárazon a czölöp 
körül a talajt is lehet meglazítani.
Rendszerint jó, ha a czölöp fejére is 
mérünk kossal 2—3 ütést.

Vízben álló czölöpöket végre régi 
vízépítmények szétbontásánál könnyeb
ben és gyorsabban lehet letöréssel el
távolítani. K czélbúl a czölöp fejére 
kötelet vagy lánczot vetünk, a melybe 
a partról vagy jó távol álló tutajról 
több munkás belekapaszkodik és a czölöpöt ismételve hirtelen meg
rántja, mindaddig, a míg eltörik. Ha csőrlő (villa) van kéznél, a 
letörés munkája ezzel megkönnyíthető.

Az alapvetésre vonatkozó irodalom és szakmunkák:
Memel-Promnitz: Gründung der Gebäude, Hallo 1873.
VV. Frauenholz: Bau-Constructions-Lehre für Ingenieure, III. köt., München 1S77_
H. Müller: Die Maurerkunst, Leipzig 1875.
L. Klüsen: Handbuch der Fundirungs-Methodeu, Leipzig 1879.
Deutsches Bauhandhuch, III. kötet, Berlin 1879.
T. Engel: Die Bauausführung, Berlin 1881.
M. Becker: Allgemeine Baukunde des Ingenieurs, Leipzig 1~83.
Wanderley-Tankö: Épületszerkesztések könyve, III. rész, Budapest 1885
W.I.M. Rankine: Mérnöki kézikönyv, ford. Gyurkovics Kornél, Budapest 1888
Magy. mérnök- és építész-egylet közlönye, 1891. év XII. füzet.
L. Brennecke: Alapok építése, ford. Ney Ferencz, Budapest 1897.

II. FEJEZET.

Körülzáró és teherviselő szerkezetek.
Jellemzés. Körülzáró szerkezeteknek általánosságban azokat 

nevezzük, a melyek segítségével lakható és elzárható helyiségeket 
állíthatunk helyre; ilyenek tehát az épületek falai és menyezetei. 
A mennyiben azonban tulajdonképpeni teherviselő részek gyanánt 
csak a falak tekinthetők s ezek határolják oldalvást az épületeket 
is, körülzáró szerkezetek alatt rendszerint csak a falakat értjük, míg a 
teherviselésben a falakkal együtt a pillérek és oszlopok is vesznek részt, 

A falak készülhetnek kőből, fából, vasból s ezek összetételéből is, mihez 
képest kőfalaknak, fából vagy vashói való falaknak stb. neveztetnek. Az anyagon 
kívül azonban a falakat még különféleképpen szokás osztályozni. így azokat a 
falakat, a melyek fölülről vannak megterhelve, pl. az épület fő- és anyafalai,
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valamint a pillérek, teherviselő falaknak, azokat ellenben, a melyek első sorban 
oldalnyomásnak kell, hogy ellenálljanak, támasztó falaknak és ellenfalaknak, 
azokat, a melyeket akár a nedvesség elhárítására, akár pedig oly czélból építünk, 
hogy valamely helyiséget, pl. jégpinczét, a külső hőmérsékváltozások ellen meg
védj ük, izoláló falaknak, azokat pedig, a melyek az épületet a szomszédságból 
származható tűzveszély ellen védik, tűzfalaknak nevezzük.

Rendeltetésük szerint vannak: alapzat-, pincze-, körülzáró-, 
választó-, támasztó-, béllés-, szárny-, tűz-, kerítés-, part-, kémény-, 
lépcső-, csatorna-falak stb. Épületeknél megkülönböztetünk fő- és 
mellékfalakat, körülzáró és választó vagy közbenső falakat vagy 
röviden külső és belső falakat. A körülzáró falakhoz számítjuk az 
elülső és a hátulsó homlokfalat és az épületet oldalt határoló orom
falakat; ezeknek a padlásteret határoló része tűzfal név alatt 
ismeretes. A belső választó falakhoz tartoznak ellenben az anya
falak, a melyek az épületen belül, a homlokfalakkal rendszerint 
párhuzamosan haladnak, úgy, hogy az épületet mélysége irányá
ban két szakaszra osztják és a tulajdonképpeni választó falak, a 
melyek az épület mélysége irányában az oromfalakkal rendszerint 
párhuzamosan haladnak és az épület szakaszait helyiségekre tagozzák.

Végre a falakat magassági helyzetük szerint is osztályozzuk s 
ennek az osztályozásnak különösen akkor veszszük hasznát, midőn 
az építő-költséget akarjuk kiszámítani, a mennyiben ez a magassággal 
növekszik. E szerint vannak alapzatfalak, a melyek az épület teher
bíró talpát alkotják, pinczefálak, a melyek a föld felszíne alatt 
elhelyezett helyiségeket határolják, lábfalak, a melyek a föld színétől 
a földszinti padozat magasságáig terjednek s a körülzáró falakra 
nézve faltöveknek, neveztetnek, földszinti falak, a melyek a föld
szinten elhelyezett helyiségeket kívülről határolják és belül egymástól 
elválasztják, emeleti falak, a melyeknek feladata az emeleti helyi
ségekre nézve az előbbiekkel azonos és padlásfalak, a melyek a 
padlástalajtól fölfelé terjednek; az utóbbiakhoz tartoznak a padlás
téren keresztül menő kéményfalak, a padlásteret oldalt határoló 
tűzfalak és a homlokfalak magasbítását czélzó székfalak, a melyek 
a padlástalajtól a koszorúgerenda aljáig terjednek.

A szerkezetek különbözők, a szerint, a mint kőből vagy fából készül
nek, minélfogva a tárgyalás alapjául ezt az osztályozást kell elfogadnunk.

A) K ő b ő l  v a l ó  f a la k .
A kőfalazatnak különféle anyagból való helyreállítását, szerke

zetét és kötését már a II. szakasz I. fejezetében tárgyaltuk, minél
fogva itt már a kőfalakat mint kész szerkezeteket kell tekintenünk 
s azoknak különleges felszerelésével és méreteivel foglalkoznunk.



1. A falak vastagsága .
A falak vastagságára nézve az építészek nézetei mindenkoron eltértek egy

mástól, a min különben nem is csodálkozhatunk, ha figyelembe veszszük, hogy 
nagyrészt ettől fiigg az épület állósága és tartóssága, a melyek különböző viszo
nyok között különböző figyelembevételt érdemelnek. — A kérdést elméletileg sem 
sikerült teljesen megoldani, mert habár a falak szilárdságát és teherbírását tudjuk 
is kiszámítani, a számítás eredménye a kőfalakat illetőleg nem oly általános 
érvényességű, mint pl. az, a mely fa- és vasszerkezetek méreteire vonatkozik s 
egyes esetekben egészen más falvastagságokat kell alkalmazni, mint a milyenek 
a sztatikái számítás szerint szükségesek volnának.

A falak vastagságát, mint már az anyagoknál láttuk, első sorban 
a falazóanyag szilárdsága és minősége dönti el, mert minél silányabb 
az építő-anyag, a melyet valamely építményhez felhasználunk, annál 
vastagabbra kell a falakat építenünk, ha azt akarjuk, hogy a rajtok 
fekvő terheket teljes biztossággal viselhessék. Az anyagnak ezen az 
ellenállásán kívül azonban befolyással van a falvastagság kiszabására 
a kövek alakja, nagysága és összekötésének módja, s míg szabályos 
alakkal biró téglák és faragottkövek használatánál a legkisebb fal- 
vastagság, a melynél az állóság követeléseinek még elég van téve,
1-5 illetve 20 cm, addig jó terméskőből nem lehet 45—50, közönséges, 
alaktalan terméskőből pedig 60—65 cm-nél vékonyabb falat építeni. 
Ennek oka, mint tudjuk, egyrészt abban van, hogy terméskőből 
sem a fekvő, sem az álló hézagok kiszabása nem felel meg a kő
anyag megengedhető terhelésmódjának (a tisztán összenyomásra való 
igénybevételnek), másrészt abban, hogy a terméskőfalban számos 
kisebb-nagyobb üreg van, a melyek, ha ki is vannak habarcscsal 
töltve, kevésbbé teherbírók, mint az egynemű kőanyag és végre 
abban is, hogy szabálytalan alakú és nagyságú anyag használatánál 
tökéletes falazó-munkát alig várhatunk.

A falazó-anyagok szilárdságán és összekötése módján kívül 
befolyással van végre a falak vastagságára egyrészt a terhelés nagy
sága, a melynek tudvalevőleg arányban kell lennie a fal szelvény- 
területével és másrészt a fal szabad hosszúsága és magassága. Minél 
nagyobb ugyanis a fal magassága vastagságához képest, annál kisebb 
az ellenállása, mert annál könnyebben roskad össze; magasabb falat 
ennélfogva az állóság érdekében vastagabbra kell szabni, mint az 
alacsonyabbat. Egyenlő körülmények között fokozhatjuk azonban a 
fal állóságát, ha keresztfalakkal vagy legalább támasztó pillérekkel 
felszereljük.

A falat ennélfogva vastagabbra kell kiszabnunk, ha egészen 
szabadon áll, mint akkor, ha helyenkint keresztfalakkal van bekötve 
vagy pillérekkel gyámolítva; azt a falat pedig, melynek bekötő kereszt
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falai túlságosan messze vannak egymástól, teljesen szabadon állónak 
kell tekintenünk.

K szerint egyenlő- anyagnál is különféle falvastagságot kapunk 
a szerint, a mint a fal meg van terhelve vagy nem s egészen sza
badon áll vagy pedig helyenkint be van kötve.

a) M eg n em  terh e lt f a la k  vastagsága .
Meg nem terhelt falak alatl azokat értjük, melyek sem szer

kezeteket nem hordanak, sem pedig oldalnyomást nem szenvednek. 
A falak saját súlyából eredő megterhelést e mellett figyelmen kívül 
hagyhatjuk. Ilyenek a kerítésfalak.

A teljesen szabadon átló és meg nem terhelt téglafal Rónádét 
szerint teljes biztossággal áll, ha vastagsága egyenlő magasságá
nak ^-részével, kevésbbé biztosan, ha Λfőrészével és legkisebb 
állósággal akkor bír, ha magassága 12-szer akkora, mint a vas
tagsága. E szerint tehát, oly szabadon álló falakat is. a melyek 
megterhelve nincsenek, bizonyos falvastagsággal kell építeni és egy 
méter vastag ilyen fal az állóságra való tekintettel 8—10, legföljebb 
12 méternél magasabb nem lehet.

Oly meg nem terhelt téglafalak vastagságát továbbá, a melyek 
zárt négyszöget alkotnak azaz mindkét végükkel be vannak kötve, 

ugyancsak Rondelet szerint, akár szerkesztés, 
akár számítás útján a következőképpen 
kapjuk:

Ha az 553. ábrában a fal hosszúsága 
h — a b és magassága m — a c, akkor a b és c 

ε  *° pontokat egymással összekötve, az ac ma
li 53. ábra. gasságot, a szerint, a mint, nagy, középszerű

vagy csekély állósága falat akarunk, 8, 10 vagy 12 részre, osztjuk s 
egy ilyen osztásrészt e pontból a be átfogóra rakunk fel; az így 
kapott ó, pontból párhuzamosat húzva ab-hoz, v — albl a fal. 
vastagsága.

Ezt a vastagságot számítás útján is meghatározhatjuk, mert az a b c  és α,Ιι,ο 
háromszögek hasonlóságából következik, hogy

h ; r =  be: bL c. mivel azonban 
--------  111

be3 =  h* ni - vagyis b e — JI tr  -J- m" és bl r — ——- azaz a magasságnak «-ed 

része, mely n =  8 . . . .  10 . . .  . 12, ennélfogva h:v*=  »/ /#*—f-«»*: — , miből

J/fe3 —|— in'1
Példa : Legyen valamely, két végén bekötött falnál h =  10 m és »«· 6 nn 

milyen legyen a fal vastagsága, ha teljes állóságot kívánunk tőle azaz n -  8?
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Ekkor V — —=  0'6i m
8 |/ 1U2 +  15J

azaz a fal kéttéglányi vastagságú.
Ha a Iái egészen szabadon állana azaz két végén nem lenne bekötve, akkor 

vastagsága a förmebbiek szerint v  —  -g- =  0'7δ méter lenne.

Ha a fal nem téglából, de más anyagból épül, akkor faragottkő- 
fal: téglafal: réteges terméskő: szabálytalan terméskő =  08:1:1  '25:2. 
Közönséges terméskőből tehát a fönnebbi fal 1'20 m vastag lenne.

b) É p ü le tfa la k  vastagsága.

Az épületfalak vastagságának meghatározásánál tekintetbe kell 
venni, hogy ezek a falak a menyezet- és födélszerkezeteket, valamint 
a párkányokat hordják és ennélfogva oly vastagságúra szabandók. 
hogy úgy ezeknek a szerkezeteknek saját súlyát, mint az azokra eső 
idegen megterhelést teljes biztossággal elbírják. Gazdasági szem
pontból csak erre a falvastagságra kellene törekedni, m ert' ezt az 
épület állósága feltétlenül megkívánja. Az épületek, nevezetesen pedig 
a lakóházak falainak azonban ezenkívül az is a rendeltetésük, hogy 
az épület belsejét az időjárás viszontagságai, nevezetesen a külső 
nedvesség behatolása és a hirtelen hőmérsékváltozás ellen megvédjék 
s könnyen és olcsón fűthetővé és szellőztethetővé tegyék. Az állóság 
szempontjából meghatározott falvastagságok rendszerint kisebbek, 
mintsem hogy ezt a rendeltetésüket teljesíthetnék; lakóházak fal- 
vastagságának kiszabásánál ennélfogva, a szilárdság és állóság követel
ményein, valamint az anyagnak a falvastagságra befolyással bíró 
tulajdonságain kívül, figyelembe kell vennünk a védelmi szempontokat 
vagyis az éghajlati viszonyokat és az egészséges lakás követelményeit 
is. Erre való tekintettel földszintes lakóházak, illetve emeletes lakó
házaknál a legfelsőbb emelet külső falait még akkor sem veszszük 
1V3-téglánál vékonyabbra, ha szerkezeti vagy állósági tekintetben 
ez a méret nem kívánhatnék is. Ennél vékonyabb falak már nem 
nyújtják a lakóknak a kellő védelmet és nehezen fűthető helyiségeket 
adnak, ennél vastagabb falak pedig a lakások természetes szellőzte
tését nehezítik meg. Emeletes lakóházak legfelső emeletén ennél 
vastagabb falakat építeni már azért sem lenne czélszerű, mert ezt 
a falvastagságot az alsóbb emeleteken sztatikái és szerkezeti tekin
tetből amúgy is nagyobbítani keli. Ha pedig lakóházakat vékonyabb 
falakkal akarnánk határolni, a mi pl. favázas téglafalak építésénél 
fordúl elő, akkor azokat nemcsak hogy mindkét oldalon kell bevakolni, 
de üregesre is kellene készíteni.
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Ez a vastagság, természetesen, csak téglafalakra vonatkozik és 
terméskő használatánál e helyett azt a legkisebb falvastagságot kell 
alkalmazni, mely szerkezeti tekintetben lehetséges, azaz réteges, jó 
terméskőnél 45—50, közönséges terméskőnél 55—60 cin-t. Bétonból 
öntött és kívülről czémenthabarcscsal bevakolt falaknál ellenben a 
legkisebb vastagság 30 cm, faragottkő-falaknál 20 cm, mészből és 
homokból vert falaknál 40—50 cm, sárból vert falaknál 50 cm, 
vályogfalaknál 50—55 cm.

Ez a legkisebb falvastagság rendszerint elégséges arra is, hogy 
oly főpárkányokat, a melyeknek kiszögellése nem valami rendkívüli, 
elbírjon. A gerendasorok elhelyezése ellenben az épület alsóbb 
emeletein már nagyobb falvastagságot kíván, úgy, hogy a legkisebb 
vastagságot, ha a gerendák végeit befalazni nem szabad, erneleten- 
kint, ha ellenben a gerendavégek befalazhatok (pl. vasgerendák hasz
nálatánál), kétemeletenkint */2-téglával (15 cm-rel) kell nagyob- 
bítani.

Mindezekből látjuk, hogy épületeknél és különösen lakóházaknál 
a falak vastagságát nem lehet elméleti utón meghatározni és e tekin
tetben tisztán gyakorlati tapasztalatokra vagyunk utalva. Ilyen 
gyakorlati képleteket állított fel Rondelet az épület falainak vastag
ságára nézve is, melyeket azonban nem a falak hosszúságából és 
magasságából határoz meg, mint a meg nem terhelt falaknál láttuk, 
hanem a falmagasságnak (m) és az épület mélységének (M) egy
máshoz való viszonyából. Ez azért van, mert habár az épületfalakat 
a rajtok fekvő gerendasorok gyáinolitják és összekötik is, az utóbbiak 
által a falakra áthárított rázkódások annál nagyobbak, minél hosz- 
szabbak a kötőgerendák azaz minél nagyobb a helyiségek mélysége.

Ha tehát úgy, mint az 553. ábrában tettük, az épület mély
ségét veszszük a háromszög vízszintes, a fal magasságát pedig függő
leges befogójául és a magasságot 12 részre osztjuk, kapjuk hasonló 
módon oly földszintes épületek főfalainak vastagságát szerkesztés 
útján, melyek csak egyszakaszosak azaz anyafallal nem bírnak és 
falaikat csak a födélszék gerendái kötik össze. Ekkor a fönnebb 
levezetett képlet, mivel n =  12, a következőképpen módosul:

M . m
~  1 2 p / 2+ m 2'

Emeletes épületeknél a felső emelet falvastagsága, ha az épület 
csak egyszakaszos,

M +
m
~9 2 M  +  m 1V  =  - 24 48
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ha pedig az épület kétszakaszos,
M m
2 +  2 M +  m 

V ~  24 ”  48
Ugyanezen képletek szerint számíthatjuk ki az egy- és két

szakaszos földszintes lakóházak főfalainak vastagságát is.
Kétszakaszos épületeknél a két szakaszt egymástól elválasztó 

anyafal vastagsága végre
M -r-m

míg a meg nem terhelt választó falak vastagságát ennek Iji -részével 
vehetjük egyenlőnek.

E szerint egy oly kétszakaszos földszintes épület, illetve egyemeletes épület 
legfelsőbb emelete, melynek emeletrnagassága 4 méter és két szakaszának mély
sége 6 és 5 méter,

(6 +  5) +  4
48 =  0'315 méter.

azaz 1 téglánvi vastagságú főfalakkal lenne határolandó, míg az anyafal vastagsága
1 1 + 4

v  =  —gy— (j'42 méter,
vagy kereken 1 ‘/„-téglányi, a választó falaké pedig 0Ί1 méter vagy kereken 
‘/„-téglányi. Látni való, hogy a főfalaknak így kiszámított vastagsága nem mindig 
felel meg azoknak a föltételeknek, melyeket fönnebb a lakóházak külső falainak 
vastagságára nézve említettünk.

Redtenbacher szerint a lakóházak és gyárépületek főfalainak
vastagságát a legfelső emeleten

M m
v  =  77 , +  77s >

az alatta levő emeleten pedig, melynek magassága »+,
v = M  , m +  mi stb.40 1 25

képlet szerint határozhatjuk meg.
E szerint a fönnnbbi példában közölt adatok mellett lenne a felső emeleten 

11 4v =  ̂  +  gg  =  0-44 méter,
azaz kereken 1 */a tégla, az alatta levő emeleten pedig, ha az szintén 4m  magas,

11 8
v =  40 +  25 =  °‘60 méter

azaz két tégla; a Redtenbacher-féle képlet tehát lakóházakra nézve a gyakorlattal 
nagyjában egyező falvastagságot ad.

A gyakorlatban azonban a lakóházak falait még ilyen gyakor
lati képletek segítségével sem szoktuk meghatározni, hanem merőben 
tapasztalat- és szokásszerűen járunk el. E szerint földszintes lakó
házak főfalait, mint már említettük, rendes körülmények között 
1 '/2-téglányi vastagra szabjuk és ezt a vastagságot csak akkor nagyob- 
bítjuk '^-téglával, ha az emeletmagasság 4Ό—4\5 métert, a szobák
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mélysége 6*0 métert és a fal szabni! hosszúsága 8—9 métert meg
halad. Emeletes lakóházaknál ez a vastagság a felső emeletre 
érvényes, míg az alantas emeletek főfalait, ha a menyezet-gerendák 
fából valók, melyeket befalazni nem szabad, emeletenkint l/á téglával 
megvastagítjuk, vasgerendák használatánál ellenben ezt a vastagitást, 
takarékossági szempontból, csak két emeletenkint eszközöljük és 
ettől ismét csak akkor térünk el, ha a szobák nagysága a fönnebb 
közölt méreteket meghaladja.

Az oromfalak rendszerint nincsenek gerendasorokkal terhelve, 
ennélfogva egyrészt a homlokfalaknál :'2-tégiával vékonyabbak lehet
nek, ha csak a védelmi szempont nem kívánja az 1' -téglányi fal
vastagság betartását, és másrészt ez a vastagság két emeleten át 
változatlanul maradhat. Ha azonban az oromfal magas és nincsen 
belső falakkal bekötve, akkor vastagságát egyenlőre kell venni a 
homlokfal vastagságával.

Az oromfalak folytatását tevő tűzfalak legkisebb vastagsága 
1 tégla; ezeket a falakat, a melyek a födélhéjon túl is 30—41) cm-rel 
kinyúlnak, nem szabad sem nyílásokkal áttörni, sem szerkezetekkel 
megterhelni. Ugyancsak 1 téglánvi falvastagsággal bírnak azok a 
tűzfalak, a melyek a padlástér egyes osztályait vagy az épületek 
egyes tűzveszélyes helyeit határolják, valamint azok is, a melyek 
két szomszédos épületet választanak el egymástól. Nagyobb magas

vastagságú és 1 V2 téglányi szélességű pillérekkel erősíteni (554. ábra).
A székfalakat vagyis a főfalaknak a padlástalajon fölül levő 

inagasbítását rendszerint 1-téglányi vastagságúra veszszük, még 
akkor is. a midőn a főpárkány fából való; 1 méternél magasabb, 
valamint olyan székfalakat ellenben, a melyeken a födélszék koszorú
gerendája fekszik vagy a melyek erősen kiszögellő párkányt hordanak, 
egész hosszúságukban 1 ‘/2-téglányi vastagságban építünk vagy 
legalább 2—2 méterenkint pillérekkel erősítünk.

Az anyafalak megterhelése a főfalakénál is nagyobb, mert a 
gerendasorok két oldalról támaszkodnak reájok; mivel azonban ajtó- és 
ablaknyílásokkal kevésbbé vannak áttörve és az időjárás viszontag
ságainak kevésbbé kitéve, rendszerint nem veszszük vastagabbra, 
mint a főfalakat, kisebb földszinti épületeknél sokszor még '^-téglával 
vékonyabbra is; 5—7 m mély és 4 m-nél magasabb helyiségeknél 
ellenben, valamint akkor is, ha sok kéményüreg és szelelő nyílás 
van bennük, czélszerű vastagságukat két téglányira kiszabni

554·. ábra.

sággal bíró tűzfalakat 
azonban czélszerű 3—3 
méterenkint 1-1 églányi
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Ha az épületben kél anyafal van, akkor vagy mind a kettő 
1 '-'j-téglányi vagy pedig az egyik Γ 2, a másik ellenben, mely köze
lebb van valamelyik homlokfalhoz, 1-téglányi vastagságú lehet.

Az anyafalak vastagsága, gondos fálazó-munkát föltételezve, 
valamennyi emeleten át egyenlő lehet, fából való gerendasoroknál 
azonban czélszerű azt emeletenkint 1 s-téglával öregbíteni.

A belső, meg nem terhelt választó vagy keresztfalakat rendszerint 
ί 2-tégla vastagságúra veszszük és ezt a vastagságot 3—4 emeleten 
át és 5—6 m hosszú falaknál is megtartjuk; oly esetben azonban, 
a midőn ezek a falak két szomszédos lakást választanak el egymástól 
vagy pedig folyosókkal és lépcsőházakkal szomszédos helyiségeket 
határolnak, vastagságukat 1-téglányira kell szabni, hogy a hangot és 
zajt terjedésében gátolják és a helyiségeket a fűtetlen helyiségekből 
jövő hideg ellen megvédjék. Igen hosszú és magas, valamint oly 
választó falakat végre, a melyekben kéményüregek és szeleid nyílások 
vannak, 1'/2-téglányi vastagságúra építünk.

Tüzelő helyek körül a falakat 1 '/2 -tégla vastagságúra szokás venni.
A lépcsőházak főfalainak vastagságát rendszerint egész magas

ságukban egyenlőre veszszük, mert ezeket a falakat befelé vastagítani, 
illetve a lépcsőkarokat megszűkíteni nem szabad, kifelé pedig a vas- 
tagítást csak ritkán lehel- fordítani. Tekintve azt, hogy a lépcsőház 
főfalai legtöbbnvire szabadon állók s hogy a lépcsők rázkódásai nagy 
részben reájok hárittatnak át, azokat a két felső emeleten l '/2, azon 
alul 2-téglavastagságban falazzuk és a vastagítást a pihenő hely 
alatt alkalmazzuk. Oly esetben ellenben, midőn a lépcsőház az épület 
belsejében van elhelyezve, hol homlokfala a szomszédos helyiségek 
oldalfalát alkotja, úgy ezt, mint az oldalfalakat valamennyi emeleten 
át 1-tégla vastagságúra veszszük és ezt a vastagságot csak akkor 
öregbítjük '/2-téglával, ha a lépcsőfokok végeit utólagosan eresztjük 
a falba vagy ha lebegő lépcsőt alkalmazunk.

A kétkarú lépcsőknek ú. n. gyám- vagy orsófalai rendszerint
1-téglányi, bolthajtásokon fekvő lépcsők ellenfalai pedig 2-téglányi 
vastagságot kapnak.

A lépcsőház falvastagságát úgy is szokták meghatározni, hogy a legfelső 
emelet és a földszint falvastagságának középarányát veszik s ebben a vastagságban 
építik a falakat egész magasságukban.

A torony falak vastagságának meghatározásánál a tornyot 6—10 méteres 
emeletekre osztjuk s a felső emeletet 2%—3-téglányi vastagságban falazva, minden 
alábbi emelet falait ‘‘̂ -téglával megvastagítjuk.

Az épületek faltöve vagy láb falazata, a mely rendszerint a 
földszinti padozat magasságában kezdődik és innen a talaj felszínéig 
tart, nemcsak arkhitektonikus szempontból, de azért is vastagabb a



földszinti falnál, hogy az utóbbit a talaj- és a lecsepegő víz ellen jobban 
óvja és e mellett a falak talpát szélesbítve, állóságukat fokozza. Ezt a 
vastagítást rendszerint a fal mindkét oldalán alkalmazzuk (500—506. 
ábra) és legalább 7 *-téglával veszszük egyenlőnek, ha azonban az 
épület alá van pinczézve és a pincze gerendasorral födve, akkor ennek 
elhelyezésére a fal belső oldalán kell tégla szélességű ponkot 
alkalmazni, úgy, hogy a faltő egész megvastagítása */4—1-tégla.

A belső választó és anyafalak läbfaläzata, a mely mindig a föld
szinti padozattól lefelé terjed, */2-téglával vastagabb a földszinti 
falnál; ezt a vastagítást a fal két oldalára egyenlően osztjuk el.

Az alapfalak vastagsága a fölöttük levő fal vastagságához 
igazodik s annál rendszerint '/* -téglával nagyobb, hogy a nyomás 
az alaptalajon jobban eloszoljék és ha az épület alá van pinczézve, 

a vastagabb falak a pinczeboltozat szilárd ellen
falát alkossák és a pincze hőmérsékét egyen
letesen fentartsák. Ez a vastagitás azonban 
csak a faltőnek vagy a lábfalnak az alapfalba 
való átmeneteiére értendő és az alapfalak talp- 
vastagságát, a mint már az alapozásnál emlí
tettük, a talaj ellenállásához képest úgy kell 
kiszabni, hogy a talaj 1 cma-jére a megenge
dettnél nagyobb nyomás ne essék. Eléggé teher
bíró talajnál ennélfogva az alapfal vastagsága 
egész magasságában egyenlő (502. ábra), ellen
kező esetben egy szélesebb talpra állítjuk (503. 
és 504. ábra), ha pedig ez sem elégséges a nyo
más elosztására, az alapfalat pinczehelyiségek 
szomszédságában csak kívülről (506. ábra), más
különben mindkét oldalon (505. ábra) meglép
csőzzük.

Példa: Határozzuk meg egy háromemeletes lakó
ház homlok- és anyafalának vastagságát és alapzatának 
talpszélességét (655. ábra).

Legyen az egymás mögött levő szakaszok, illetve 
szobák átlagos mélysége. 5 m, az emeletek magassága 
még pedig: a III. emeleté 40, a II. emeleté 4-23, az 
I. emeleté 4’50, a földszinté 5Ό és a pinczesoré 3'20 méter. 
Legyen továbbá a menyezetszerkezetek súlya és idegen 
megterhelése együttvéve 500 kgr, a födélszerkezeté pedig, 
a hó- és szélnyomást is beleszámítva, 250 kgr nP-enkint.

Az emeletek faivastagságát a fönnebbiek szerint 
határozzuk meg; a 3. emelet falvastagsága ennélfogva, 
úgy a homlok-, mint, az anyafalra nézve l 1/,, a 2. eme-
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lété 2, az 1. emeleté 2 */„, a földszinté 3 és a pinczesoré 3 1/a tégla. Ezek után tehát 
csak az alapzat talpszélességét kell arra való tekintettel meghatározni, hogy a 
talaj 1 cinkjére 2É5 kgrnál nagyobb nyomás ne essék.

Úgy az anya-, mint a homlokfal egy folyóméterjének tömege, a pincze- 
padozattól az ereszig számítva, a vakolat súlyának és az ablaknyííásoknak elhanya
golása mellett, a következő:

a 3. emeleten 0-45 X 4Ό0 X  1Ό0 =  1-80 m3 
a 2. » 0-60 X  4·25 X  1-00 =  2'55 »
az 1. »> 0-75 X 4-50 X 1Ό0 =  3'38 »
a földszinten 0Ό0 X 5Ό0 X  1Ό0 =  4'ó0 » 
a pinczesorban 1Ό5 X 3'20 X  1Ό0 =  3'36 »

Összesen J6’59m 3,
s mivel 1 m3 téglafal súlya 1603 kgr, az alapzat 1 folyóméterjére eső nyomás 
16',')9 X 1600 =  26544 kgr.

Ehhez a nyomáshoz hozzájárul 4 menyezet és 1 födélszerkezetnek a terhe
lése, megjegyezvén, hogy az anyafalra mindkét oldali szakaszszélességnek fele, 
összesen tehát 5 méter, a homlokfalra ellenben csak az egyik szakasznak félszéles
sége azaz 2’5méter szobamélység esik; az anyafal egy folyóméterjére esik tehát 

a 4 menyezetszerkczetből 4 X  5 X  500 =  10000 kgr, 
a födélszerkezetbó'l 1 X  5 X  250 =  1250 »

Összesen 11250 kgr.
Ha végre a pinczeboltozat nyomását a fal egy folyóméterjére 3000 kgr-nak 

veszszük, akkor az anyafalra két oldalról 6000 kgr esik. A talajra eső egész ter
helés tehát folyóméterenkint kereken

26544 - f  11250 +  6000 =  43800 kgr, 
vagy m3-enkint 43800:1Ό5 =  41715kgr,
a melylyel szemben a talaj teherbírása, a fónnebbiek szerint, csak 25000 kgr. 
E szerint a terhelést nagyobb területre kel! szétosztani azaz az alapfalat 
41715:25000 =  V67 méter =  5 '/„-téglányi talpszélességgel kell építeni és mivel a 
fal vastagsága csak 3 1/2-tégla, négyszer ‘/„-téglánkint meglépcsőzni; egy-egy ponk 
ennélfogva 3'2: 4 =  0'8 méter magas lesz. Végre az alapfalnak a pinczepadozat 
alá eső talpát szintén ‘/„-téglával erősítjük.

A homlokfal alapzata keskenyebb lesz, mert a menyezet- és födélszerkezet, 
valamint a pinczeboltozat fönnehbi terhének csak felét hordja, azaz megterhelése csak 
26544-j-5625-(-300 =  35169kgr és talpszélessége ennélfogva35169:25000= 1'41 = 4 ‘/ä 
tégla; ennek talpát tehát csak 1 téglával kell szélesbítonünk.

c) A  tá m a sztó  f a la k  vastagsága .
A különféle földnemek csak akkor maradnak egyensúlyban, 

ha oly rézsűkkel vannak határolva, a melyeknek hajlásszöge a föld
anyag természetének, nevezetesen a földrészecskék egymás között 
való súrlódásának és egymáshoz való tapadásának (kohézió) meg
felel. Minden földanyag ugyanis természetéhez képest más és más 
rézsűvel rakódik és marad egyensúlyban, a melyet természetes rézsű
nek és a szöget, a melyet a vízszintessel bezár, természetes nyug
vást vagy súrlódási szögnek nevezzük.

Néhány földanyag természetes nyugvási szögét és köbméterenkint való 
súlyát Hints után a következő táblázat mutatja:
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1 ma Természe-
A földanyag neme anyag

súlya
tes nyug- 
vási szög

- σ oc
Televényföld, természetes nedvtartalommal 1580 45°

» száraz ....................... . 1120 1 0 "
» vízzel te l í tv e ....................... 1800 30°

Agyagföld, természetes nedvtartalommal . 1550 15°
» száraz, homokos...................... 1 0 ) 1 0 »
» vízzel te lítv e ............................ £ 0 1 0 30°

Homok, természetes nedvtartalommal . . 1770 40°
» száraz ............................................. 1610 35°
» vízzel telítve.................................. 2003 30°

Kőtörmelék, szögletes szemű....................... 1770 15°
» gömbölyű » ....................... 1770 15°

Igen természetes, hogy a földtömegek eme tulajdonságuknál 
fogva függőleges vagy nagyon meredek falakkal meg nem állhalnak, 
s azokat, mihelyt oldalaik hajtása kisebb, mint a milyent a talaj 
megbír, falak közé kell fogni. Ezeket a falakat, általában véve, 
támasztó falaknak nevezzük.

Szorosabb értelemben azonban támasztó falaknak csak azokat a falakat 
tekintjük, a melyek egészen vagy részben egy földtöltés vagy omlós bevágás 
rézsűjét helyettesítik; míg ellenben azokat a falakat, a melyeket valamely termé
szetes lejtőnek vagy bevágásnak az időjárás ellen való megvédésére építünk, 
burok- vagy béllésfalaknak; a természetes, száraz vagy folyópartok megvédésére 
szánt falakat pedig parti falaknak mondjuk.

á támasztó falakat téglából, terméskőből vagy faragottkőből, 
habarcsba rakva vagy — ritkábban — szárazon építjük. Alapjukat 
e mellett oly mélyen vetjük meg, hova a fagy be nem hat. Állóságuk 
egyrészt keresztszelvényük alakjától, másrészt súlyuktól és végre a 
mögöttük levő föld nyomásától függ. A földtömegek ugyanis ama 
törekvésüket, hogy természetüknek megfelelően elhelyezkedjenek, 
akkor is megtartják, ha támasztó falakkal vannak gyámolítva, s ebből 
kifolyólag az őket körülvevő falakra bizonyos nyomást gyakorolnak, 
a melyet földnyomásnak nevezünk s a melynek nagyságához képest 
kell a támasztó falak vastagságát meghatároznunk.

A földnyomás általában véve annál nagyobb, minél kisebb az illető föld
anyagnak hajlásszöge (a), mert akkor annál több föld akar az egész tömegtől elválni 

' /  ß \  Öés lecsúszni. Értékét legtöbbször és legegyszerűbben N  =  tang* I 45 — g -1 — 

képletből számítjuk ki, hol m  a támasztó fal magasságát, a a föld termé

szetes nyugvásszögét és a egy köbegység föld súlyát jelenti. Ha tang2 í IS — g-
m '1 a  Vegyütthatót a-vai jelöljük, akkor a földnyomás értéke N  =  a g— ·
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ft érféke a természetes nyugvásszöghöz igazodik és
κ =  45°-nál « =  017, 
re =  ÍO°-nál a  =  022, 
re =  35°-nál a =  027, 
re =  30°-nál a =  033.

Ez a földnyomás oly falaknál, a melyeknek magassága egyenlő a mögöttük 
W ő földtömeg magasságával, a támasztó fal magasságának alulról számított 
'/..-részében képzelhető összepontosítva; nyomatéka ennélfogva, a mely a falat

A feltételeket, a melyek mellett a fal úgy a feldöntésnek, mint az elcsúszás
nak ellenáll, alább fogjuk tárgyalni, a hol a falak vastagságát, illetve talpszéles
ségét a reá ható vízszintes erő vagyis a földnyomás fönnebbi nyomatékából 
határozzuk meg. Ugyanitt fogjuk látni azt is, hogy a támasztó falak homlokoldalát 
az állóság érdekében hátrafelé dűlőnek kell szerkeszteni. A homlokoldal eme 

1 1  1 1
rézsűje téglafalaknál j v — jg > faragottkő-falaknál j-q — -g ; terméskő-falaknál

A fönnebbi képletek azonban csak oly falakra vonatkoznak, 
melyeknek koronája egyenlő magasságban van a földmű koronájával. 
Legtöbbször azonban takarékossági
szempontból a támasztó falakat ala- *------------------ '

556. ábra. 557. ábra. 558. ábra.

a földmű magassága, azaz ú. n. túltöltést alkalmazunk (556—558. 
ábra). Ez a túltöltés természetesen nagyobbítja a földnyomást és 
ennélfogva vastagabb támasztó falakat kíván. Ezt a falvastagságot 
azonban, mert a földnyomás elmélete* bonyolult, rendszerint gyakor
lati képletek szerint szoktuk megállapítani.

Osthoff olyan támasztó falak közepes vastagságát, a melyeknek homloka 
1/5-dőIéssel bír,

1 1
5 4

* Lásd K. V. Ott: Vorträge über Baumecbanik, Prag 1890—91.

Sobó: Erdészeti Építestan. 22
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ugyanolyan béllésfalákét pedig
v =  O'S) —j- 0*27 in — 0 Ί  m ( '  :ú„)'

képletek szerint számítja, a hol m  a támasztó fal és t a túltöltés magassága, 
méterekben kifejezve. Egy másik, gyakran használt gyakorlati képlet szerint

e =  0'707 tang ^45 — 9  ^ (m-f-1) ~ ,

vagy Páncélét szerint megközelítőleg
V —  0-235 { n i -j- í).

Vauban szerint oly támasztó falak vastagsága, a melyek a partot egész 
magasságában támasztják.

r  =  ()-97ió -f- (>’2 m ,

túltöltéssel bíró falaké ellenben
V — '1 '624 -j- 02 ni,

míg ellenben Bullet szerint (,’ =  035 m; vízbe nyúló parti és zsilipfalaknál Minaret 
szerint =  0'-40 n i , függőleges homlokzatú falaknál Franpai* szerint r -= 0392, 
Hagen szerint u=0 '327; dűlt homlokzatú falaknál a két utóbbi vastagságot a 
fal magasságának alulról számított ‘/„-részében kell számítani.

Morin szerint habarcsba rakott támasztó falak vastagsága

r =  m \ !  0-285»+- ti,
száraz falaké ellenben

,
V r_-= 1 25 m V  0-285' + 3 ej.

a hol ej annak a szögnek a tangense, a melyet a fal dűlt homlokzata a függőleges
sel bezár s a melynek nagysága ‘/„-dőlésnél 10°. Más egyszerű szabály szerint 
a száraz falak vastagságát magasságuk felére vagy pedig '/„-dal nagyobbra kell 
venni, mint a habarcsba rakoLt falakét.*

A magyar állami és megyei utakon építendő és szárazon rakott támasztó
II/ t

és bélésfalaknak vízszintes irányban mért koronavastagságát r ----- Ü'ö +  |() +  j^
képlet szerint számítják, a hol ni a száraz fal homloklapjának függőleges irányban 
mért magasságát és t a túltöltésnek magasságát jelenti. Ezt az utóbbit a homlok
fal felső élétől függőleges irányban kell mérni. Eme koronavastagság mellett a 
szárazfal hátlapja függőleges, homloklapja ellenben 3 :1 arányban lejtős, míg a 
korona és az alap síkja a homloklapra függőleges. Oly esetben, midőn a föld
nyomás nagy - a mi töltéseknél akkor fordúl elő, a midőn a feltöltött földanyag 
természetes rézsűje 1 : 1'5-nél laposabb, bevágásoknál ellenben akkor, a midőn a 
talaj vizenyős vagy csuszamlásra hajlandó — a száraz falnak homloklapja 
nem 3:1, de 2:1 hajtást kap. Λ támasztó falak e mellett a homloklapra merő
leges rétegekben falazandók.

A. támasztó és bélésfalak vastagságát azonban rendszerint nem 
szoktuk számítani, de táblázatokból olvassuk ki, melyek minden 
nagyobb vállalatnál találhatók. A nálunk használt falvastagságokat 
az alábbi táblázatokban közöljük.

M. Becker: Alig. Baukunde des Ingenieurs, Leipzig 1883. 222 I.
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A m. k. kereskedelemügyi minisztérium által kiadott és az állami és megyei 
közutakra vonatkozó szabványok szerint a habarcsba rakott támasztó falakat a 
következő méretekkel kell építeni:

Támasztó falak vastagsága,
ha homlokzatuk rézsűje 1:4, a fal talpa merőleges a homlokoldalra 

és bátulsó oldala függőleges (556.—558. ábra).

Magasság T ú 1 t ö 1 t é (t) m é t r b e n
m 1 0 ■ i ! 2 4 6 10 14 2 0

méter j h o r o n a s z é 1 e s é g (v) m é t e r b e a

l 0  i 0-60 ■0 -6 0 0-60 (.•60 0-60 0-60 0-60 0-60 0-60
20 0-60 0 -6 » 0-60 0-6  ) O-60 0-60 0-60 C-tiO 0 6 0
40 0 -6 0 t>-60 0-60 0-60 < .-60 O'öO (/60 0-60 060
60 0-60 6-60 0-60 0 '6 0 0-60 0-60 0-60 0-60 0-60
80 0-60 0-60 0-60 0-60 (-60 0-60 0 -6 0 0-60 0 '6 o

2 0 0-60 0 -60 0-60 0-60 G-60 0-60 0-60 0-60 0-62
2 0  i 0 -6 0 0-60 0-60 0 -6 0 0-60 0-60 0-61 0-63 . 0-65
40 0-60 0-60 0-60 0-60 0 6 0 0-60 064 0-66 0-68
60 0-60 ü-60 0-60 0-60 0-60 (/62 067 ( -69 0-72
80 0-60 0-60 0-60 0-60 0-61 0-65 0-70 0-73 0-76

3 0 0-60 0 -6 0 0-60 0-60 0-63 0-69 (/73 0-77 080
2 0 0'60 0-Go 0-60 0-62 (/65 072 (/76 0-80 0-80
40 0-60 0-60 0-60 0-64 0-68 0-75 0-79 0-83 (>•87
60 0-60 0-60 0-62 0 -66 0*71 078 (/82 0-87 0-91
80 ' Ü'BO 0 '6 0 0-64 0-69 0-74 0-81 0-86 0-91 0-95

4 0 0-60 0 -6 0 0-67 0-72 0-77 0-85 (/90 095 0-99
2 0 0-60 0-Go 0-69 0-74 (.•79 0 -8 8 0-93 0-98 1-02
40 0 -G0 0-62 0-71 0-76 0-82 0'91 096 1 0 1 106
60 0-60 0-64 0-73 0-79 0-85 0-94 Ü-99 1-05 1 1 0
80 0-60 ü-66 0-76 0-82 0-88 0-97 1-03 109 1/14

s 0 0-60 0-68 0-79 0-85 0-91 1-01 l-u7 113 118
2 0 0-60 0-70 0-81 0-87 0-93 104 1-10 116 1 2 1
40 0-60 0-72 0-83 0-89 0-96 J0 7 M3 1-19 1-25
eo 0-60 0-74 0-85 0-92 (,•99 1 1 0 116 1-23 1-29
80 0-60 0-76 0-87 0-95 1-02 113 1-20 1-27 133

6 0 0 '6 o 0-78 0-90 0-98 , Ό5 116 1-24 1-31 1-37
20 0-60 0-80 0-92 1-00 1-07 119 1-27 1-34 1-4 >
40 Oöo 1 0-82 0-94 1-02 1 1 0 1-22 1-30 1-37 1-44
60 0-61 , 0-84 0-96 1-05 113 1-25 1-33 1-41 1-48
80 O'G.8 0 -86 0-99 1-08 116 1-28 1-37 1-45 1-52

7 0 0-65 1 0 -88 1Ό2 1 1 1 119 1-31 1-41 1-49 1-56
20 0-67 i 0-90 1-04 113 1-21 1-34 1-44 1-52 1-59
40 0-69 0-92 1-06 1-15 1-24 , 1-37 1-47 1’55 1-63
60 0-71 0-94 1-08 118 1-27 1-40 1-50 159 1-67
80 0-73 0-96 1-10 1-21 1-30 1-43 1-54 1-63 1-71

8 0 0-75 0-98 1-13 1-24 1-33 1-46 1\> 8 1-67 1-75
2 0 0-77 1-00 115 1-26 1-35 1-49 1-61 1-70 1-78
40 0-79 1-02 117 1 2 8 1-38 1-52 1/64 1-73 1-82
60 0-81 104 119 1-31 1-41 155 1-67 1-77 1-86
80 0-83 1-06 1 -22 134 1-44 1-58 1-70 181 1-90

í) 0 0-85 1-08 1-25 1-37 1-47 1-61 175 1-85 1-94
20 0-87 1 1 0 1-27 1-39 1-49 ! 1-64 1-78 1 '8 S 1-97
40 0-89 1-12 1 "29 1-41 1-51 1/67 1-81 1 91 2-01
60 0-91 114 1-31 1-44 1-55 170 1-84 1-95 20.5
80 i 0-93 1-16 1-33 1-47 1-58 1-73 1-88 1-99 2-1.9

10 U 0-95 1-18
■

1-36 1-50 1-61 i 1-7(5 1-92 2-03 213

22*
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Az osztrák-magyar államvasutak szabványai szerint
1. A támasztó falak vastagsága,

ha homlokzatuk rézsűje 1:5, hátuk függőleges és habarcsba vannak rakva.

Magasság T ú 1 t ö 1 t é s  (t) m é t é r b n
m 1 1 o 

1 2 4 6 8 10 í 12 16 20 24 30 40

méter í k o r ο n a s z é 1 e s s é g (v) m é t e r b e n

1 0-60 C-30 0-60 o-so C-30 0-60 0-60 0-60 0-60 0-60 0-60 0-60
2 0-65 0-70 0-70 0-75 0-80 0-80 0-80 0-80 0-89 0-80 0-80 0-80
3 0-79 0 -86 0-92 0-98 1-04 1-10 1-10 1 -10 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
4 0-93 1-06 1-14 1-21 1-28 1-35 1-40 1-40 1-40 1-40 1-40 1-40
δ 1-17 1-27 1*33 1-44 1-52 1-60 1 -66 1-70 1-70 1-70 170 1-70
6 1-36 1-47 1-58 1-67 1-77 1-85 1-92 1-97 2-05 2Ό5 2-05 2-05
7 155 1-68 1-80 1-91 2-01 2-10 2-18 225 2-34 2-38 238 2-38
8 174 1-79 2-02 2-13 2-25 2-35 2-44 252 2-62 2-70 2-70 2-70
9 1-92 2-09 2-24 237 2-49 2-60 2-70 279 2-91 3-00 305 305

In 2 1 2 2-29 2-46 2-59 2-74 2\'5 2-96 3Ό7 3· 19 3-29 3-40 3-40
12 249 2-71 2-90 305 322 3-35 3-47 3-62 3-77 3-88 4Ό2 413
14 2-87 312 334 3-51 3-70 3-85 4-00 4-16 433 4-48 4-64 4-81
16 324 3-52 3-77 3'98 4-18 4-35 451 4-71 4-90 5-06 5-26 5'4í
2 0 4-00 4-35 4-65 4-90 5-15 535 555 δ'80 6-05 625 6'50 6-70

2. A béllésfalak méretei, 
u g y an o ly an  fe lté te lek  m ellett.

Magasság T ú 1 t ö l t é s  (t) m é t é r b e n
m 1 2 4 6 8 10 12 16 2 0 24 30 40

méter k o r ο n a s z é 1 e s s é g (v) m é t e r b e η

1 0-55 0-55 0-55 0-55 055 055 0'55 Ο'δδ 0-55 0-55 0-55 055
2 0-60 0-60 0-60 0-60 0-60 0-60 0-60 0-60 0-60 0-60 0·60 0-60
3 0-65 0-65 0-70 0-70 0-75 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0·89 0-80
4 0-78 0-79 0-84 0-90 0-95 1 0 0 105 1-05 105 105 1 ·0 δ 1-05
5 0-96 0-98 1Ό3 109 115 1-20 1-26 1-30 1-30 1-30 1-30 1-30
6 115 117 1-23 1-29 1-35 1-41 1-43 1-52 1-55 155 1*δ5 1-55
7 1-33 1-36 1-42 .1-48 1-54 1-61 1-63 1-73 1-78 1-80 1-80 1-80
8 l'ö l 1-54 1-61 1-68 1-74 1-81 1-87 1-95 2-01 2-05 2-05 2Ό5
9 1-70 1-73 1-80 1 -88 1-94 2 Ό2 2-07 216 2-24 229 2 ·33 2-33

10 1-88 1-92 1-99 .2Ό7 214 2 2 2 2-28 238 2-46 2-54 2-60 2·60
12 2-24 2-30 237 2-46 253 2-62 2-69, 2-82 2-92 3Ό2 314 3·20
14 2-61 2-67 276 2'85 2-93 3Ό2 310 3-24 3-38 3-51 368 3-85
16 2'97 305 314 324 333 3-42 3-51 3'6á 3'83 399 4-21 4·50
2 0 3-70 3-81 3-91 4-02 412 4-23 433 4-54 475 4-96 5-23 5-80

2. A falak erősb itése .
A falak vastagságát, a mennyire azt a védelmi szempont meg

engedi, takarékossági szempontból mindig leszállítani igyekszünk. 
Mivel azonban a falvastagság kisebbedése nemcsak a fal biztos 
megállását, de szilárdságát is csökkenti, azért oly esetben, a midőn 
a fal igénybevétele azt megkívánja, a fal állóságát és szilárdságát 
mesterséges módon kell fokozni. Egy ily erősbítési módot már a
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fönnebbiekben is megemlítettünk, a- midőn azt mondtuk, hogy oly falak 
a melyek végükön és közbenső részükben be vannak kötve, szilár
dabbak és ennélfogva vékonyabbak lehetnek azoknál, a melyek egé
szen vagy nagyobb hosszúságban szabadon állanak. A megerősítés 
további módja részben a fal állóságának és részben szilárdságának 
a fokozására irányúi.

a) A  f a la k  á lló sá g á n a k  fo k o zá sa .
Valamely fal állósága alatt a falnak azt a képességét értjük, 

melylyel az őt felfordítani vagy eltolni akaró erőnek ellenáll. Az olyan 
fal, a melynek hiányos az állósága, meg nem áll helyén, de elmozdul. 
Az állóság tehát a fal biztos megállásának a feltétele.

Azok után, a mikot at  erők egyensúlyáról a 238. lapon mondottunk, köny- 
nyen belátható, hogy a fal csak akkor állhat meg helyén azaz maradhat egyen
súlyban, ha a reáható erők egymást ellensúlyozzák. Ezek az erők egyrészt a fal 
saját súlya és az alapnak ellenállása vagyis az a súrlódás, a mely a fal és 
alapja között létrejön és másrészt a külső megterhelés, illetve oly testek vagy 
szerkezetek nyomása, a melyek sem a falnak, sem az alapnak nem alkotó részei. 
A fal állósága ennélfogva kétféle állóságból adódik össze; az egyik az, a mely a 
falat súlyánál fogva a feldöléstöl megóvja, a másik pedig az, a mely a súrlódás 
folytán megakadályozza a falnak helyéről való 
eltolódását, illetve a rétegeknek egymáson 
való csúszását.

Ha a b c  d (659. ábra) egy oly falnak a 
keresztszelvénye, a melyet a P  erő b éle körül 
feldönteni igyekszik, akkor bm  az erő emelő
karja és P.bm  az erő forgató nyomatéka. A 
feldöntésnek ellenáll a test saját súlya S, a 
melynek emelőkarja b n  és nyomatéka S.bn.
Mindaddig, míg P.bm < ^S.bn, a fal meg
állása biztosítottnak tekinthető s az állóság 
határa ott van, a hol P .b m = S .b n .  A fal 
állóságának mértéke tehát az S .b n  szorzat, a melyet azért állósági nyomaték
ünk vagy röviden állóságnak is nevezünk. A fal megállása tehát biztosítva van, 
ha az erő nyomatéka, a mely a falat valamely éle körül felfordítani igyekszik, 
nem nagyobb, mint a fal tömegének, illetve súlyának állósági nyomatéka.

A fal állóságát vagy úgy fokozhatjuk, hogy a szelvényterület 
megtartása mellett talpszélességét nagyobbra szabjuk, mint korona
vastagságát, vagy pedig úgy, hogy helyenkint támasztó pillérekkel 
gyámolítjuk.

A fal talpának szélesbitése történhetik 1. úgy, hogy a falat 
mint már az épületfalaknál említettük, egész hosszúságában faltővel 
szereljük fel, 2. úgy, hogy alulról fölfelé meglépcsőzzük, mint az 
alapzatoknál tettük, 3., úgy, hogy fölülről lefelé emeletenkint megvas
tagítjuk, a mi épületfalaknál általános szokás (555. ábra) vagy 4., úgy,

A
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hogy egyik vagy mindkét homlokoldalát lejtősre építjük (562. és 
563. ábra).

Egész magasságban egyenlő vastagságú fal állósága, ha magasságát m-mel, 
vastagságát υ-vel, a köbegység súlyát s-sel és a fal súlyát folyóméterenkint S-se  ̂
jelöljük (560. ábra).

M =  S .x ,
V m . V2. smivel azonban S =  ni . v . s  és x  — ^-, ennélfogva M  =  — g — ·

A faitövei bíró fal állósága ellenben az a él körül (561. ábra)

(V \  v ‘

2~ 2 ’
mivel azonban S  =  m . v . s és S ‘ =  m ‘ . v‘ . s. ennélfogva

í  v \  m ‘ vn s
Ma = m  . v . s . I 2  +  v‘ I -f- — 2—  vagyis

Ma =  2  (tud -1 - m ‘ y' 2 2 m v v ) ;
a 6  él körül pedig

„w , _ /  v ‘\  n i  v" s  í  v ‘\
Mi, =  $ 2  "Γ S  ( υ +  2~) =  — 2—  +  V » ‘s r o  - |~ 2  I

s
Mb — s-(w. y2-j- m ‘ ν'* 2 m ‘ v ν').

A faltővel felszerelt fal állósága tehát jóval nagyobb, mint az egész magas
ságában egyenletes vastagságú falé, s a fönnebbi két egyenlet különböző értékei 
azt mutatják, hogy a, falnak az a él körül nagyobb az állósága, mint b él körül 
s hogy ennélfogva a faltövet mindig az erő támadásával szemben fekvő oldalon 
kell alkalmazni.

Az egyik homlokoldalon rézsült fal állósági nyomatéba 

a éle körül (562. ábra) Ma =■= -j- S' ^y 4~ jy ^ >

/  v \  2
és b éle körül . . . . Mb =  S I v ‘ -j- g- I -j- S' ^ v ‘\

ν' azonban mindig a fal magasságának «-ed része vagyis v‘ =  n m , míg a négy
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oldalú hasáb súlya folyóméterenkint ismét S  — v m s, a háromoldalú hasábé pedig 
0 ' m a n «t3 s

S ' = . - v -  =  - 0 — ; e n n é l f o g v a

Mu =  1 n s j
(n  m  v

L _  -
u" m*\

é  * r  2 h  «  )

Mi, — m s j L_
n s m~\

' 2  " 1 *  )
Λ falnak tehát b éle körül nagyobb az állósága, mint a körül.

Mindkét homlokoldalon réssült fal (ttlösdf/a (563. ábra), ha az oldalak 
rézsűje egyforma, mindkét éle körül egyenlő kell hogy legyen, még pedig folyó- 
métorenkint

J /  =  'S ( g  +  <■' )

2 υ 4-2  ν'
s  mivel S  =  m  s -------7, --------  =  m  s (v ν'),

f u 1 3 \
ennélfogva M =  m s I  ̂ +  y  v v' -j- ν'* I ■

Ha ellenben a fal két rézsűje nem egyenlő (559. ábra), mint az pl. gát
falaknál rendszerint található, akkor a falat egy négy- és két háromoldalú hasábra 
bontjuk fel és az állósági nyomatékot az előbbi módon mindkét élre nézve meg
határozzuk. Nyilvánvaló, hogy az állóság érdekében a menetelesebb rézsűt az erő 
támadásával azaz a nyomással szemben fekvő oldalon kell alkalmazni.

A falnak támasztó pillérekkel való erősítése különösen épület
falaknál használatos, hol a pilléreket a fal egész magasságában 
egyenlő szélességgel és vastagsággal építjük és az eresz alatt rend
szerint hasonló kiszögellésű fal-szalaggal vagy boltívekkel összekötjük, 
úgy, hogy a fal ezáltal beszügellő mezőkre osztatik.

A támasztó pilléreket alkalmazhatjuk csak kívülről (564. ábra) 
vagy csak belülről (565. ábra) vagy mindkét oldalon (566. ábra),

megjegyezvén, hogy az állóság érdekében a támasztó pilléreket az 
erő támadásával szemben fekvő oldalon kellene alkalmazni (565. ábra).

A belül alkalmazott pillérek a nyomást felfogják, mielőtt a falat érné, 
a külsők ellenben támogatják a falat a belülről jövő nyomás ellen. Valamely holt 
tömeget, pl. a földnyomást, a födél súlyát és oldalnyomását stb. csak a külső
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támaszték képes felfogni, mert a nyomás oldalán alkalmazott pillér csak növelné 
annak hatását. A mozgó súlyt fel lehet fogni túlfelőli támasztékkal is, jobb azon
ban azokat a megtámadott oldalon és úgy alkalmazni, hogy a nyomást elhárítják 
és oly irányba terelik, hogy a falat ne érje. Ilyenek pl. a jég- és a hullámtörők, 
valamint az ékalakú hídlábak, a melyek a vízárt ketté hasítják. Épületeknél ilyen 
támasztékok ritkán fordúlnak elő. Rázkódásokat végre a fal mindkét oldalán alkal
mazott gyámmal kell felfogni, mert folytonosan változó irányukat előre meg
határozni nem lehet. Ez az eset különösen gyári épületeknél fordúl elő.

Épületeknél a támasztó pilléreket nemcsak szerkezeti szem
pontból, de azért is, mert szépségi szempontból inkább tűrhetők, 
mint belül, rendszerint kívülről helyezzük el; távolságuk az épület 
belső beosztásához és az épület homlokzatának arkhitektonikus 
alakjához igazodik, hasonlóképpen a pillérek vastagsága is; a pillérek 
szélességét, illetve kiszögellését ellenben a fal állóságából az alábbi 
módon szabjuk ki.

Ha a fal vastagságát ismét ü-vel, a támasztó pillérét pedig -υ'-sal, az utóbbi
nak szélességét h ‘-sál és a falnak két-két támasztó pillér közé eső hosszúságát 
fe-val jelöljük, akkor egy ily falrész súlya S = v . m . h . s  és egy pillérnek a súlya 
S ‘ =  v‘ m h‘ s.

Az emelőkarok hosszúsága vagyis a súlypont távolsága a forgató éltői
V h‘

az 1 . esetben: a falra nézve ^ i a pillérre nézve v

V h‘
a 2 . » » » » ¥ + h \ a » » 2

v h‘ h‘
a 3. » » » » 2~ +  2 ’ a » » 4

az állósági nyomaték ennélfogva
V / t ' - ( -2 v  m s

az 1. esetben M± =  S  g- -j- S ‘---- g----=  - 5 -

a 2 . 

a 3. » Ma =  S  -
■ V ,  h '  

+  4 "
m s 

1 2

(h ο3 -\- h ' 2 ο -\- 2 v‘ h' v),

(h va +  h‘s v +  2  v h h '\

/  h‘av ‘ \
Í/í v* ;2~  +  v h h‘ \ .

Hogy a nyomatékokat értékökro nézve egymással összehasonlíthassuk, 
tegyük fel, hogy v ‘= v . li‘ =  í v  és h =  1 0 0  0 ; s helyettesítsük ezeket a fönnebbi 
három egyenletbe, ekkor

Ml =  62 v3m s, Mt =  458 υ3 m s és Ms =  254 v 3 m s vagyis 
Μί :Μ ,:Μ »=62·. 458 : 254 =  1: 739 : 410, 

azaz a második esetben a fal állósága 7'39-szer akkora, mint a harmadik eset
ben; a támasztópilléreket tehát a hol csak lehetséges, a második eset szerint 
azaz az erővel szemben fekvő oldaton kell alkalmazni.

Ha a támasztó pillér magassága kisebb, mint a falé, akkor a pillér súlyát 
S' — v‘ h ‘ m' s képlet szerint kell kiszámítani és a fönnebbi egyenletekbe helyezni; 
ha ellenben a támasztó pillér a fallal egyenlő magasságú ugyan, de alakja 
háromoldalú hasáb (ő67. ábra), a melynek vastagsága ismét v‘ és alapszélessége h‘,
akkor a pillér súlya S ‘ — v‘s, a pillér függőleges súlypontvonala pedig */» h‘
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távolságban van a külső f a  éltől. Ezt figyelembe 
véve. az emelőkarok hosszúságát és az állósági 
nyomatékokat úgy határozzuk meg, mint előbb, 
akár ugyanolyan, akár kisebb magassága van a 
pillérnek, mint a falnak.

Ismerve a különféle alakú falak álló
ságának feltételeit, könnyen határozhatjuk 
meg annak a falnak alapszélességét, a mely
nek magassága, valamint a reá ható erő 
nagysága és támadó pontja ismeretes, ha 
a fal állósági nyomatékát, a forgató élre ft67. ábra.
vonatkoztatva, egyenlővé teszszük az erő nyomatékával és az egyen
letből kiszámítjuk az alapszélességet. Mivel azonban e mellett csak 
az egyensúly feltétele lenne teljesítve, a falat ellenben a nyomás leg
kisebb növekedése is feldöntené, ezért a fal állóságát 2—3-szoros 
biztossággal számítjuk, vagyis az erőt, mely a falat feldönteni akarja,
2—3-szor akkorára veszszük, mint a milyen valóban.

A falnak azonban, mint már említettük, oly szilárdan kell 
állania, hogy a reá ható erő helyéről el ne tolja; a fal alapszéles
ségének kiszámítása után tehát azt is meg kell vizsgálni, van-e a 
falnak ebben a tekintetben is megfelelő ellenállása. Könnyen belát
ható, hogy a fal csak akkor tolható el helyéről, ha a reá ható erő 
nagyobb annál a súrlódásnál, a mely a fal legalsó lapja és az alap 
között létezik azaz minél nagyobb a súrlódási együttható. Ez utóbbi
nak értéke kísérletek által van megállapítva és 

fa és fa között . . 
fém és fém között .
fa és fém között 
kő és vas között 
fa és kő között . 
kő és kő között 
fal és fal között 
fal és szikla között 
fal és természetes talaj között 

Ha tehát N  a nyomás, a melyet a fal az ő alapjára gyakorol, 
akkor a súrlódás

φ =  0·50 
φ =  0Ί8 
φ =  0’60 
φ =  0'45 
φ =- 0’64 
φ =  0·70 
φ =  0'75 
φ =  0'70 
φ =  0·57

R =  yN ,
s mivel vízszintes alapon a súrlódást csakis a fal saját súlya okozza, 
a melyet S-sel jelöltünk, azért

R ~ y . S .
A gyakorlatban azonban ennél is kétszeres biztossággal számítunk,
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azaz az erőt, a mely a falat helyéről eltolni akarja, kétszer akkorának 
veszszük, mint a milyen valóban.

Ha a fal vastagságát ismét t'-vel, magasságát i«-mel és a köbegység súlyát 
s-sel jelöljük, akkor 1 m bosszú fal súlya, illetőleg az a nyomás, a melyet alap
jára gyakorol, S = v m s  és a közte és alapja között fellépő súrlódás R — φ v ms;  
az utóbbinak kétszeres biztosságnál egyenlőnek kell lennie a vízszintes vagy oldal- 
nyomás (N) kétszeresével, azaz

φ v m s =  2 N ;
ebből a fal vastagsága

2 No = ----- ■φ m s
Ha pedig a fal homloka rézsülve van azaz alapszélessége o -j- η m,  akkor 

a fal súlya
u n  m v 2 o -)- n m

&  —  2  * n / s  —  2  ■ i n  s .

az általa létrehozott súrlódás pedig
2 o 4- n mÄ =  φ H m s =  2 N.

ebből az n  hányados értéke
Í N  2 υ 

11 ψ ni ‘ s m
A gyakorlatban a fal alapszélességét úgy a feldőlésre, mint a megcsuszam- 

lásra való tekintettel határozzuk meg és a két érték közül a nagyobbat fogadjuk 
el a fal alapszélessége gyanánt.

Példa: Számítsuk ki, az állóságra való tekintettel, egy oly támasztó fal 
koronavastagságát, a mely téglából 1 : 10 hajlású homlokzattal és 4Ό méternyi 
magassággal építendő, ha mögötte természetes nedvtartalommal bíró agyagos 
föld van.

Ilyen talajnál a közölt táblázat szerint
a természetes nyugvási szög . . a =  45°
és egy köbméter anyag súlya . . σ =  1550 kgr,

ennélfogva a főldnyomás
a 0-17

N = ^  m‘‘ σ =  —g -  X  42 χ  1550 =  2108 kgr
és ennek nyomatéka

a 0-17
M —  g ni3 a =  6  X  43 X  1500 =  2810.

Ezzel szemben az állóság nyomatéka a fönnebb kiszámított képlet szerint, 
az elülső élre vonatkoztatva

/  t>2 n 3 m 3\
Mu =  m s I n m v γ  -j- —3— I >

jelenleg m==í-0, s =  1600 kgr, « =  */10, n m == 0 Ί  X 4Ό =  0·4, ennélfogva
/  v* 0’42\

Mb =  4 X  1600 I 0'4 0 -j- γ  -j- - γ  I vagyis 

Μ  =  3200 υ3 +  2560 0 +  320.
A két nyomatékot kétszeres biztossá!) feltétele mellett egyenlővé téve, lesz 

3200 v2 +  2560 υ - f  320 =  2 X  2810 vagyis 
y2- f  0-80 =  1-65.
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üzt a másodfokú egyenletet feloldva,
(í> -f- O'íy =  l'öö -)- 0-43 =  1.-81, miből
o =  j/1'81 -  0-4 =  0-94 méter.

A fal talpszél essége lesz már most
T — ti -f- n m — 094 -|- 040 == 1 '34 méter.

Most még csak azt kell megvizsgálnunk, vájjon ez a talpszélesség az el- 
csuszamlásra való tekintettel is elégséges-e?

Λ földnyomás, a mely a fal egy folyóméterjére hat, a fönnebbiek szerint 
N -- 2108 kgr, a homlokzat rézsűjének hányadosa tehát

4 AT 2 ο ' 4 X  2108 2 X  0‘94
H ~  ψ ni‘ s ~  m =  0-57 X  4* X 1600 — 4 =  ° 'n

és a fal talpszélessége
V -j- n tn — 0'94 —(— O i l  X  4 =  1'38 méter; 

ez azt mutatja, hogy a talpszélességet a csuszamlásra való tekintettel valamivel 
nagyobbra kellene venni, mint akkor, ha csak a fal feldőlésével számolunk.

b) A  fa lk a p cso k .
A falak erősbítésére és szilárd összekötésére ú. n. falkapcsokat 

szoktunk alkalmazni. — Falkapcsok nélkül ugyanis az épület egyes 
falai, akár oldalnyomás, akár egyenlőtlen sülyedés folytán könnyen 
megrepedeznének és a többi falaktól elválnának, a ini által beköté
sük és szilárdságuk csorbát szenvedne.

A falkapcsok nyújtásra lévén igénybe véve, csak kovácsvasból 
vagy fából készülhetnek.

A vasból való falkapcsok rendszerint 40—50 mm széles és 
6—12 mm vastag laposvasból készülnek, megjegyezvén, hogy igen 
vastag kapcsok helyett czélszerűbb inkább több vékonyát használni. 
Ritkább esetekben, különösen pedig akkor, midőn a vaskapcsok 
meghúzására csavarokat vagy csavartokokat (karmantyúkat) alkal
mazunk, a falkapcsokat gömbölyű vagy négyzetvasból is szokás 
készíteni.

A falkapcsok megtolt Iá sa. a mennyiben az szükségesnek mu
tatkozik, különféleképpen történhetik. Rövidebb falkapcsok egyszerűen 
összefbrraszthatók; ez azonban óvatosságot kíván, nehogy a vas 
megégjen és szilárdsága csökkenjen. Ennél gyakrabban használt 
kötések azok, a melyek mekhanikai kötőszerek alkalmazásával jönnek 
létre s a melyeknek néhányát már a vaskötéseknél a 366—371. 
ábrákban bemutattuk; leggyakrabban használt kötés azonban az, 
a mely nemcsak hogy könnyen felbontható és összeilleszthető, de 
egyúttal a falkapocs hosszúságának némi szabályozását is megengedi. 
A hosszúság szabályozására csaknem kivétel nélkül ékeket, a kötés 
biztosítására pedig vasgyűrűket használunk (366—368. és 372—373. 
ábra), oly esetben azonban, a midőn a hosszúságot tágabb határok
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között kell módosítani, a toldás helyén ellenkező irányú csavarmet- 
széssel bíró tokokat, ú. n. karmantyúkat alkalmazunk és a falkapcsok 
összeérő végeit is csavarmetszettel szereljük fel (374—375.' ábra).

Hogy a falkapcsokat a falakkal összeköthessük, mindkét végükön 
egy záró készüléket (kulcsot) alkalmazunk. Legegyszerűbb ilyen záró 

készülék az, a melynél a kapocsrudak fülbe 
végződnek, a melybe egy keresztrudat helye
zünk (568. ábra). A vasrudat, a melynek hosszú
sága 075—L25 méter és a falkapocsnál vala
mivel erősebb laposvasból készül, mindig568. ábra.

függőlegesen helyezzük vagy a fal elé (577. ábra) vagy magába a 
falba (569. és 578. ábra), úgy, hogy élével legyen a húzás irányában 
fordítva. — A záró rúd lecsúszát vagy a rúdnak megfelelő szétlapí- 
tása által (570. ábra) vagy pedig egy ékkel (571. ábra) akadá
lyozzuk meg.

A fal külsején elhelyezett záró készülékeknél záró rudak helyett, 
a melyeknek beeresztése által a fal meggyengíttetik, sokszor kör

alakú öntött vastárcsákat (572. 
ábra),illetve rozettákat (573.ábra), 
egyszerűbb, pl. gyári épületeknél 
pedig |~-alakú vasat (574. ábra) 
szokás alkalmazni, a melyeket 
csavarral szorítunk a falhoz. Ezek 
a tárcsák nyers téglafalú épitmé-

2. ábra. 573. ábra.

576. ábra.



nyéknél az épület külső díszítésére is szolgálnak. Régibb épületeknél 
e helyett keresztalakú (575. ábra) vagy díszített záró rudakat találni 
(576. ábra), a melyeknek feladata a díszítésen kívül az is, hogy a 
nyomást a fal nagyobb felületére eloszszák.

Fából való falkapcsokat ott találunk, a hol a menyezetek 
gerendasora fából készül s a hol az egyes átnyúló gerendákat hasz
náljuk fel a két átellenes fal összekapcsolására; a gerendák végeit 
e czélból 3—4 m-nyi közökben 1Ό—l'2ö m hosszú vaspántokkal 
szereljük fel, a melyeket vagy a gerendák oldalához, vagy felső lap

jához erősítünk s a melyeknek 
végét éppen úgy zárjuk és helyez
zük el, mint a vasból való fal
kapcsokét (570. és 577—579. 
ábra). Oly kétszakaszos épületek
nél, a melyeknek menyezet-geren- 
dái nem érnek az egyik homlok
faltól a másikig, az anyafalon 
fekvő gerendavégeket is kell 
egy vaspánttal összefoglalni (580. 
ábra), nehogy fészkükből kihúzód
janak.

Ugyanilyen mó
don használjuk fel 
a falak erősítésére 
a vasból való ge
rendasorokat is.

A falkapcsok el
helyezése a falazás
sal egyidejűleg tör
ténik, úgy, hogy

580. ábra.
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minden emeleten a padozat és a menyezetgerendák között helyez
zük el a kapocshálózatot. Ez a hálózat egyrészt az épület mély
sége irányában menő falkapcsokból áll, a melyeket a homlokfal 
minden egyes vagy legalább minden második ablakpillérén alkalma

zunk s a melyek a homlokfalakat kötik 
össze egymással és másrészt oly fal- 
kapcsokból. a melyeket az épület fő
falaiban ezeknek összetartására alkal
mazunk és rendszerint az ablakboltívek 
közepébe helyezünk. Az előbbieket, mint 
már említettük, a menyezetgerendák, 
az utóbbiakat pedig az ú. n. sárgeren
dák (s) is helyettesíthetik, a me
lyek a falak hosszában az f  gerenda
sorok végei alatt feküsznek (581. ábra). 

Pinczesorban falkapcsok csak akkor szük
ségesek. a midőn a pincze a. talaj felszíne 
fölé ér és boltozva van, máskülönben a pinczo- 
falak körül levő föld nyomása helyettesíti azokat.

A boltozatoknál alkalmazandó falkapcsok- 
ról a boltozatoknál lesz szó.

Végre fal kapcsok szükségesek a lép cső
falaknak és gyámpilléreknek a szomszédos 

falakkal való összekötésére és sokszor a födélszékeknek a főfalakhoz 
való kapcsolására is (582. ábra).

3. A  f a l a k  m e g v é d é s e  a  n e d v e s s é g  e l i e n .
A falaknak és épületeknek legveszedelmesebb ellensége a ned

vesség, mert a falakat korhadással és poriadással, a fát korhadással 
házi gombával, a vasat rozsdával teszi tönkre, tehát az épületben 
okoz kárt, de azonkívül az egészségre és a bútorzatra is fölötte 
ártalmas s különféle betegségeknek az okozója. Ez oknál fogva a 
falaknak nedvességtől való megóvása nemcsak az épület tartóssága 
és szépsége,, de a közegészségügy érdekében is oly követelmény, a 
melyet lakóházak építésénél figyelmen kívül hagyni nem szabad.

Az épület nedvességének okai és hatásai különbözők lehetnek s ehhez 
képest különböző a védekezés módja is. Hogy tehát megtalálhassuk az alkalmas 
ellenszereket, a melyekkel az épületek nedvességét ellensúlyozhatjuk vagy legalább 
csökkenthetjük, ismernünk kell a nedvesség okait, eredetét és hatását.

Az építő-, de különösen a fala só-anyagok likacsosságuknál és liajcsöves- 
ségöknél fogva kisebb-nagyobb vízssivó képességgel bírnak és nemcsak a talaj, 
de a levegő nedvessége is befolyással van reájok. Ennek tulajdonítható, hogy az



épületek falai, ha csak különös óvó intézkedéseket nem alkalmazunk, 1 — 2  méternyi 
magasságban a talaj fölött nedvesek s még ennél nagyobb magasságban is izzadnak 
vagy kivirágoznak. Sokszor csak a falak egyes helyein találunk nedves fészkeket, 
a melyek azonban elégségesek arra, hogy a szobát nedvessé és egészségtelenné 
tegyék; ez akkor fordul elő, a midőn a falazó kövek jó hővezetők, pl. a tömör 
mészkő, a kvarezos homokkő, a gránit, a gnájsz stb., és ennélfogva nedves levegő
ben, úgy, mint az ablakok üvegtáblái, megizzadnak.

Az építő-kövek eme kisebb-nagyobb nedvességtartalma különösen éghajlatunk 
hirtelen változó hőmérséke alatt hat károsan a falakra, mert azok külsején elmál- 
lást. poriadást, kivirágzást, leveles lehárnlást, vakolathullást stb. okoz. Ezért a 
falazó-anyag különféle magatartásának ismerete annak helyes megválasztása ér
dekében igen fontos, mert minél jobb az építő-anyag, annál szárazabb, melegebb, 
egészségesebb a lakás s annál tartósabb az épület.

Λ nedvesség eredete különféle lehet. Első sorban a talaj természetes ned
vessége és az esetleg mutatkozó talajvíz az, a mely különösen mélyen fekvő 
épületeknél, leginkább tavaszszal és őszszel jelentkezik s nemcsak az alap- és 
pinczefalakat támadja meg, de bizonyos határig a földszinti falakba is felszívódik 
és elterjed. Tovább hatolását az elpárolgás akadályozza meg, a melyet egyrészt a 
likacsos falazó-anyag, másrészt a falak mentén létesített folytonos légcsere (szel
lőztetés) mozdít elő.

A talajvízen kívül a kívülről beszivárgó víz is nagyban veszélyezteti a 
falakat, a mely akár az épület körül összegyűlemlő légköri csapadékból, akár a 
hó és jég olvadásából ered és a falakat sokszor és különösen tavaszkor nagy 
arányokban itatja s penészszel és porlással fenyegeti. Ez rendszerint úgy fel-, mint 
lefelé terjed s a talaj természetes nedvességét is szaporítja.

Ugyancsak nagyban mozdítja elő a falak nedvességét az ereszről lecsepegö 
és felfrecscsenő víz. a mely különösen a faltövet támadja meg, továbbá a falak
hoz csapó eső. a párkányokra és ablakokra eső víz és hó, valamint a levegő 
nedvessége, a moly emelkedő hőmérséknél úgy belülről, mint kívülről a hideg 
falakra lecsapódik.

Nem hagyható továbbá figyelmen kívül a falazó-köveknek természetes 
nedvtartalma és vízszívó képessége, a melyet a köveknek az elhelyezéskor való 
megnedvesitése is előmozdít, továbbá a habarcshoz hozzákevert és a kövek áltat 
felszívott víz, a melynek elpárolgását a falak korai bevakolása megakasztja, és 
egyes köveknek olyan khémiai összetétele, a melynél fogva nitrogéntartalmú 
anyagokkal érintkezve, hygroskopikus sók keletkezését segítik elő, a melyek a 
nedvesség állandó forrásai és a falporlást okozzák.

Nem ritkán a hibás építés is lehet a falak nedvességének okozója, pl. az 
épület mély fekvése, a falaknak a hegyoldalakkal való érintkezése, a rossz födés- 
mód, a rosszúl készített ereszcsatornák és vízlevezető csövek, az épületeknek 
hiányos csatornázása és vízvezetéke, a fameny özetekkel bíró pinezék és mosó- 
konyhák, a hiányos fűtő és szellőztető berendezés, nedves építő-anyagok használata, 
a padozat alatt hagyott vagy a falak körül feltöltött televényföld, az épület körül 
levő magas, sűrű és árnyékos fák, a falaknak kúszó növényekkel való bevonása 
a nyugati oldalon, a falakkal érintkező gyep stb. stb.

Végre a szellőztetés hiánya és a helyiségeknek hibás használata, pl. a konyhák
ban, mosókonyhákban stb. fejlődő vízgőzök folytán, is okozhatja a falak nedvességét.

A falak nedvesség ellen való megóvása első sorban csak abban 
állhat, hogy a talaj és a levegő nedvességének a falakba való beha



352

tolását megakadályozzuk és másodsorban abban, hogy a falakban 
levő vagy az azokba behatolt nedvességet eltávolítsuk s elpárolgását 
elősegítsük és gyorsítsuk. A szerkezetek hiányosságából vagy a helyi
ségek hibás használatából származó nedvesség különös óvó intézke
déseket nem igényel, mert a hiányok orvoslásával magától elenyészik·

a) T ala jn edvesség  ellen  va ló  védelem .
Az épületek alap- és pinczefalait legegyszerűbb módon úgy 

óvhatjuk meg a talaj nedvességétől, ha száraz talajon s a televény- 
föld eltávolítása után építünk és azokat oly kőanyagból állítjuk 
helyre, a mely a nedvességnek ellenáll.

Ilyen anyag a czémenthabarcsba rakott, jól kiégetett tégla, a bazalt, gránit, 
szienit, a kvarczszikla stb., a melyek lakóhelyiségek falazására nagy hővezető 
képességűk miatt kevésbbé alkalmasak és végre a czément-béton. Ha azonban 
bármely okból száraz pinczére van szükségünk, czélszerű annak belsejét legalább 
'/a-téglányi vastagságban téglával kibéllelni, nehogy a pincze nedvessége a falakra 
lecsapódjék. Az alapfalakat különösen akkor kell tömör ellenálló kőből építeni, ha 
a talaj salétromtartalmú, mi különösen istállók, emésztőcsatornák stb. körül fordul 
elő, mert az a levegőből nedvességet szí fel, a melylyel a falakat itatja és por
lasztja. Ilyen fal, mint mondani szokás, kivirágzik, nyirkos és fehér porral van 
födve. Legtöbb esetben elégséges a pinczefalakat belülről forró kőszénkátránynyal 
vagy aszfalttal bekenni és jó czémenthabarcscsal bevakolni.

Ha azonban száraz talajunk vagy alapfalazatnak való jó kövünk 
nincsen és a czémenthabarcsba való falazás költségeit is kikerülni 
akarjuk, akkor arról kell gondoskodni, hogy a talajvíznek a fal által 
való felszívását mesterséges módon, ú. n. izoláló rétegelt segítségével 
megakadályozzuk. Ilyen elszigetelő rétegek készülhetnek 2—3 réteg 
czémenthabarcsba rakott és jól kiégetett kongó-téglából vagy 15—2 
cm vastag aszfaltrétegből, — mely azonban nyáron meglágyul és a 
hézagokból könnyen kinyomódik, télen pedig rideg és a fal nyomása 
alatt könnyen porrá törik — vagy aszfalt- illetve kdtránylemezekből, 
a melyeket a megegyengetett falrétegre kiterítünk s a melyek hajlé
konyságuknál és szívósságuknál fogva a fal esetleges mozgását is 
elszakadás nélkül követni képesek.

A kátránylemez olcsóbb, de kevésbbé felel meg, mint az aszfaltlemez; mind
kettőt 5— 6  cm átéréssel rakjuk le, a kátránylemezt e mellett habarcsrétegbe 
fektetjük és egy habarcsréteggel befödjük.

Az aszfaltot a száraz és teljesen megegyengetett rétegre, lehetőleg jó idő
járáskor és gyakorlott munkásokkal kell rákenetni, a mi használatát némileg 
megdrágítja. Kevésbbé nedves talajnál aszfalt helyett ú. n. kátrányhabarcsot is 
szokás használni, azaz a kőszénkátránynak a levegőn porrá mállóit és szitált 
mészszel való keverékét, a melynek sikere azonban kevésbbé biztos.

Faragottkő-falaknál 1—2 mm vastag ólomlemezeket teszünk 
szigetelő réteg gyanánt a kősorok közé, a melyek lágyságuk miatt
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igen jól simulnak a kövek egyenetlenségeihez és a hézagot jól ki
töltik; mészhabarcsba azonban nem szabad őket rakni, mert a mész 
megtámadja az ólmot; e helyett agyag- vagy kátrányhabarcsot kell hasz
nálni. A lemezeket 6—8 cm átéréssel fektetjük egymásra.és vagy össze- 
forrasztjuk vagy megkorczoljuk vagy végre a hézagokat megolvasztott 
földi szurokkal (goudron) bekenjük. Az ólomlemezek oxidálását kautsuk- 
firniszszel való bevonással lehet megakadályozni. Újabban Posnansky 
és Strelits budapesti czég mindkét oldalról aszfaltlemezzel borított 
ólomlemezt készít, a mely minden eddig használt szigetelő anyagnál 
jobbnak bizonyult. Az anyag ólombetétes aszfaltlemez név alatt kapható.

Ezenkívül szokás izoláló rétegek gyanánt 3—5 mm vastag nyers üveget is 
használni, a melyet mész- vagy czémenthabarcsba ágyaznak s a melynek hézagait 
keskeny üvegszalagokkal befödik és beragasztják. Ridegsége miatt azonban az 
üveg e czélra kevésbbé látszik alkalmasnak. Hasonlóképpen nem czélszerű azok 
eljárása sem, kik az elszigetelést 1·5—2 cm vastag czémenthabarcs-réteggel akar
ják helyreállítani, mert ez merevsége miatt a nyomás alatt könnyen porrá törődik. 
Végre könnyebb falak alatt czémenthabarcsba rakott kettős réteg alakjában fedíí- 
pala vagy ferlöcserép is használtatik.

Ezek az izoláló rétegek csak a nedvességnek alulról való fel
szívódását vannak hivatva megakadályozni s ennélfogva mindig víz
szintesen és az alapfal egész szélességében alkalmazandók, úgy, hogy 
mindkét külső oldalig érnek. Magassági helyzetűk tekintetében arra 
kell ügyelni, hogy a rajtok fekvő falhoz nedvesség többé ne férhes
sen; alá nem pinczézett épületeknél ennélfogva a szigetelő réteget a 
földszinti padozat vánkosfáinak alsó síkjában, a faltő magasságában 
kell elhelyezni (583. ábra), ha pedig a faltő magassabban fekszik

a földszinti padozatnál és kőlapokkal van burkolva, akkor a burkoló 
lapok mögé és fölé is felhajlítani (584. ábra).

Ha a földszint fapadozat helyett kövezve-van, akkor a szigetelő 
réteget 1—2 téglasorral a kövezet felső síkja fölé kell helyezni, 
nehogy az utóbbi a talaj nedvességét a falazatra átvigye.

583. ábra. 584. ábra.

Snbó: Erdészeti Építéstau. 23
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Alápinczézett épületeknél a szigetelő réteget a pinczepadozat 
magasságában kell alkalmazni, még pedig fapadozatnál a vánkosfák 

alsó, kövezetnél pedig azok felső síkjában, úgy, 
mint a földszinten. A pinczekövezetet czélszerű 
e mellett egész terjedelmében 1*5—2 cm vastag 
aszfaltréteggel bevonni vagy ugyanilyen rétegre 
fektetni, a mely egészen a fa) külső homlok
zatáig ér (585. ábra).

Fából való földszinti vagy pinczepadoza- 
toknak nedvességtől való megvédése még az 
előbbinél is nagyobb gondot kíván s ha nedves 

585. ábra. talajnál a padozat alá terített száraz törmelék
réteg nem elégséges a talajnedvesség elszigetelésére, akkor legjobb 
a talajt egy réteg, homokba ágyazott és habarcscsal leöntött fekvő 
téglaburkolattal vagy betonréteggel burkolni s arra 1—1 m-nyi 
közökben aszfalt- vagy kátránylemezzel letakart tégla- vagy cserép-

sorokat rakni, a melyeken a vánkos
fák feküsznek. A padozat alatt levő 
légréteget valamely, állandóan me
leg, pl. konyha kürtővel kell össze
kötni és a kiszívott levegőt meleg 
szobalevegővel helyettesíteni, a mely 
a padozat szélén hagyott réseken 
keresztül jut a padozat alá (586. ábra).

Alápinczézett épületeknél azon
ban az oldalvást való vízbeszivár
gást is kell ilyen elszigetelő réte
gekkel megakadályozni. Közönséges 
épületeknél és közönséges nedves
ségű talajnál elégséges, ha az épület 
körül a talajt 1Ό—1*25 m szélesség
ben kővel burkoljuk, a melynek 
lejtőjén a víz az épülettől lefuthat. 
Nedves talajnál azonban, valamint 
akkor is, ha a pinczehelyiségek álla
tok vagy emberek tartózkodására 

vannak szánva, a védekezés e módja nem felel meg a követelmé
nyeknek. Ilyen esetben legegyszerűbb izoláló réteget ad egy agyag
töltés, a melyet a pinczefalak külsején ‘25—30 cm vastagságban és 
lesulykolva alkalmazunk s a mely a. talaj felszínéről beszivárgó vizet 
a pinczefalhnz férni nem engedi. Ha azonban a talaj, a melyen a
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falak állanak, vízátbocsátó homok vagy kavics, akkor az alapfalak 
köré is czélszerűbb ilyen vízátbocsátó anyagot tölteni, hogy a vizet 
gyorsan elvezesse.

Ennél jobb védekező mód az, ha a fal külsejét is függőleges 
aszfaltréteggel, illetve aszfaltlemezekkel vagy legalább forró földi 
szurokkal, illetve kőszénkátránynyal bevonjuk és meleg állapotban 
homokkal behintjük (587. ábra). Megömlesztett aszfalt használatánál 
a bevonandó falat előbb mesterségesen kell kiszárítani és meg
melegíteni, mert az aszfalt nedves falhoz nem tapad. Ilyen aszfalt- 
réteg helyett, a mely nagy hidegben ridegsége miatt könnyen lehull

a falról, legtöbbször czélszerűbb a falakat l/Ö—l'ft cm vastagságban 
czémenttel bevakolni, mely nedves falakon is jól tart.

Abban *az esetben, a midőn a pinczék belseje téglával van 
béllelve és a talaj nem nagyon nedves, az elszigetelő réteg a burok
fal mögött helyezhető el (588. ábra), igen nedves talajnál azonban 
külső víz hatolhatna a szigetelő réteg mögé és a béllésfal elválását 
okozhatná.

A vízszintes elszigetelő rétegek e mellett a függőlegesekkel kap
csolatban, úgy helyeztetnek el, mint fönnebb is ismertettük.

Szigetelő rétegek helyett a pinczefalak belsejében szigetelő 
közöket, illetve függőleges légcsatornákat is szokás alkalmazni vagyis 
az alapfalakat üreges falak módjára építeni, ama szabályok szerint, 
a melyekről az üreges falak kötésénél megemlékeztünk. A szigetelő 
köz, a használl. falazóanyag szerint, vagy az alapfal külsején vagy 
pedig belsején helyezhető el; legjobb berendezés azonban az, ha a 
szigetelő köz az alapfal külső oldalán s attól csak ’/j-téglányi távol
ságban van, úgy, hogy az ez által létrejött falvastagítás az épület 
faltövét adja (586. ábra). Ezek a légcsatornák azonban csak akkor

23*
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felelnek meg a ezélnak, ha a beléjük zárt levegő a külső levegővel 
folytonos kapcsolatban van, úgy, hogy a belső nedves levegő kivo
nulhat belőlük és külső száraz levegővel helyettesíthető. E czélból 
a szigetelő köz fölül, rendszerint az ablakkávában elhelyezett nyílás 
segítségével, közlekedik a külső levegővel, míg alul a pinczehelyisé- 
gekkel van összekötve, a mi a folytonos légcserét lehetségessé teszi. 
Az összekötő nyílások szélessége és magassága V^-téglányira vehető.

A szigetelő köz fenekét mélyebbre keli fektetni a pinczébe 
nyíló csatornáknál, hogy a köz alján összegyűlő nedvesség a pin
czébe ne hatolhasson; ezt a nedvességet továbbá csatornák vagy 
csövek segítségével el kell vezetni.

A belső száraz falat a pinczepadozat, alatt, illetve a pincze- 
kövezet fölött, a külső, nedves burokfalat pedig a talaj felszíne fölött 
elhelyezett aszfaltrétegekkel vagy más ismeretes módon izoláljuk 
(586. ábra). A burokfal külsejét nem szükséges, de nem is lenne jó 
szigetelő réteggel bevonni, mert a szigetelő köz nem fejthetné ki 

hatását.
A szigetelő közök egy másik, egyszerűbb 

nemét az 589. ábra mutatja, a hol a külső fal 
nincsen a belsővel összekapcsolva s nem is tekint
hető az alapfal tartozékának. Itt a köz 8—10 cm 
széles csatorna, a melynek külső fala az alapfal 
talppadkáján áll és 1/i -tégla vastagságú. A szige
telő köz építési szabályai különben ugyanazok 
mint a melyeket fönnebb elősoroltunk.

Igen nedves talajnál szigetelő közök helyett 
szigetelő csatornákat kell az alapfalak mentén 

építeni, a melyek a vizet felfogják és elvezetik. A szigetelő csatornák 
lehetnek nyitottak, mely esetben fenekük rendszerint megfordított 
boltozat alakjával bír (590. ábra), vagy zártak, a melyeket a légcsere 
létesítése végett az alapfalba helyezett függőleges csatornák segítsé-
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gével kell a külső levegővel össszekapcsolni (591. ábra); az előbbiek 
jobbak, mert tisztíthatók, a külső levegővel jő kapcsolatban vannak 
és a talaj felszíne alá helyezett pinczeablakoknál világító aknák 
gyanánt szolgálnak, de csak akkor építhetők, ha a beléjök jutó víz 
elvezethető. A kettőnek összetételéből ered az 592. ábrabeli szerke
zet, a melynél a bújható csatorna kőlemezekkel van födve s a mely
nek szellőztetése nem jár nehézséggel.

Végre abban az esetben, a midőn a pincze padozata a talaj legmagasabb 
vízállásába vagy éppen ez alá esik, a víz behatolását a 
pinczébe különféle módon akadályozhatjuk meg, a szerint, 
milyen magas a vízállás s milyen a víznyomás.

Ha a vízállás alacsony és a víz nyomása ennél
fogva csekély, akkor a pinczekövezet egy réteg, élére 
állított és czémenthabarcsba rakott kongó-téglából 
készülhet, a melyet fölül l'O—15 cm vastag aszfalt
vagy czémcntréteggel beborítunk. E helyett lehet 30 cm 
vastag a agyagrétegen vagy a nélkül is kettős 6 béton- 
réteget használni, a mely, szükség esetén, vízbe is önt
hető s a melybe a pinczefal aszfaltburkolata belenyúlik 
(593. ábra). A bétonrétog vastagsága legalább 0 '6  méter.

Ha azonban a pincze talaja a legmagasabb vízállás alatt fekszik, akkor a 
falak és a kövezet vízállóvá tételére különös gondot kell fordítáni és azzal a 
nyomással is számolni, a melyet a talajvíz a pinczekövezetre alulról gyakorol s 
a mely annál nagyobb, minél magasabb a vízállás a pinczetalajhoz képest. Ekkor 
az alsó betonréteget legalább 30 cm vastagságban készítjük s arra 15—2 cm 
vastag aszfaltréteget terítve, e fölé egy második betonréteget öntünk (594·. és 5 9 5 .

ábra). Betonréteg helyett, mely nagy vastagságánál fogva költséges, megfordított 
boltozatokat is szokás építeni, a melyek az alulról jövő nyomásnak jobban állanak 
ellen s a melyeket szintén aszfaltréteggel teszünk vízállóvá (596. ábra). A boltozatot, 
a melynek ívmagassága a falkör 1ji0—1llb-része, czémenthabarcsba rakjuk és 
agyagba vagy bétonba ágyazzuk; készülhet egy vagy két rétegben, előbbi esetben 
az izoláló aszfaltréteget a boltozat alá vagy fölé, utóbbi esetben a két réteg közé 
teszszük. Téglaboltozat helyett czémcnt-bétonból öntött boltozat is építhető. A 
boltozat görbületét homokkal vagy kavicscsal kell kiegyengetni, a melyre a pincze
kövezet jön.



b) Védekezés a  csapadékvízbő l eredő nedvesséf/ ellen.
A csapadékvíz hatása különösen a külső falakon jelentkezik, még pedig 

vagy azáltal, hogy az eső- vagy ereszvíz a falhoz csapódik s azon lefolyik vagy 
azáltal, hogy az eső és hó a kiszögellő falakon, pl. a párkányokon, ablakokon stb. 
összegyűl és a falakat itatja. A csapó eső különösen az épületek nyugati oldalát 
nedvesíti és rongálja. A csapadékvízen kívül azonban a levegő nedvesség- 
tartalma is okozhatja a falak nedvességét azáltal, hogy rögtöni hőmérsékváltozás 
esetén úgy a falak külsején, mint az épületek belsejében is a hideg falakra 
lecsapódik.

A külső csapadékvíz azaz az eső és hó ellen legegyszerűbben 
védekezhetünk, ha házainkat jól kiszögellő eresz alá állítjuk és eresz- 
csatornákat alkalmazunk rajtok. Hegyes vidéken és szeleknek kitett 
helyen azonban a védekezés e módja legtöbbnyire nem elégséges, 
mert a házak délnyugat felé néző falai a hozzájok csapódó esőtől 
gyakran és erősen átnedvesednek s a lakásokat hideggé és egészség
telenné teszik. Ilyen helyeken a falakat vagy tömör, vízálló anyagból, 
czémenthabarcsba rakva kell helyreállítani' vagy vízáthatatlan 
anyagokkal, pl. czémentvakolattal bevonni vagy — a mennyiben az 
ilyen falak lakóházak természetes szellőztetésére nem kedvezők — 
a külső falakat a már ismeretes üreges falak módjára építeni, a 
melyek a külső nedvességet az épület belsejébe behatolni nem enge
dik. Üreges falak helyett tömör falak is megfelelnek, ha azokat 
üreges téglákból állítjuk helyre, úgy azonúan, hogy a falakban a 
téglákon keresztül légkeringés jöhessen létre.

Egyszerűbb falusi vagy erdei lakóházak külsejét igen jól véd- 
hetjük meg a csapadékvíz ellen, ha oldalaikat cseréppel, palával, 
deszkával vagy zsindelylyel befödjük, a melyeket a falba illesztett 
fakeretekhez erősítünk.

A falak belsejét a helyiségek használatából eredő vízpárák lecsapódása ellen 
szintén vagy ezément-, illetve kátrányhabarcscsal való bevakolással vagy pedig 
oly üreges falakkal óvjuk meg, a melyeknek belseje a rögtöni lehűléstől meg van 
óva. Ilyen üreges falak közönséges módon épülnek ugyan, belsejükben azonban 
légkeringést létrehozni nem szabad, mert csak nyugvó légrétegek képesek a fal 
belsejének rögtöni lehűlését megakadályozni. Elszigetelő réteg tehát ilyen falaknál 
nem alkalmas arra, hogy a külső nedvesség behatolását is meggátolja.

A falak belsejének üreges téglával való burkolása szintén alkalmas a belső 
falfelületek szárazon tartására.

Sokkal fontosabb azonban, mint a függőleges falaké, a szabadon 
álló falvégeknek és az épületek falaiból kinyúló kőszerkezeteknek 
a csapadékvíz ellen való megvédése. A szabadon álló falak, a milye
nek pl. a tűz- és oromfalak, a támasztó- és kerítésfalak stb., igen 
sokat szenvednek a rájok eső víztől, hótól s ha nincsenek kitűnő 
anyaggal és gondosan födve, igen könnyen átnedvesednek és gyorsan
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tönkre mennek. A falak befedésére csak jú vízálló anyagot szabad 
használni és minél kevesebb hézaggal födni, mert első sorban az

utóbbiakon ál jut a nedvesség a fal 
belsejébe. Kzért a falaknak élére állí
tott téglasorral való befedése, habár 
általánosan el van terjedve, hibás és 
sokkal jobb a lapjára fektetett tégla
sor, ha 40-1)0 foknyi hajtással bír, 
hidraulikus mészhabarcsba van rakva 
és széle eresz gyanánt a falon túl ér, 
hogy a víz ne közvetetlenűl a fal 
mellett csepegjen le (597. és 599. ábra).
Tégla helyett két sor jól kiégetett és 
czémenthabarcsba rakott fedő-cserép is használható (598. ábra).

Szabadon álló vízszintes falsíkokat mindig úgy kell befödni, 
hogy a víz akár egy, akár mindkét oldal felé gyorsan lefolyhasson 
és a hézagok átnedvesedése kikerültessék. Támasztó- és béllésfalak 
koronáját leginkább faragottkövekkel szokás befödni, a melyeknek 
alakja a mögöttük levő föld rézsűjéhez igazodik. Ha ugyanis a föld- 
töltés nagyjában ugyanolyan magassággal bír, mint a támasztó fal, 
akkor a fedőkövek alakját a 600. és 601. ábra szerint, ellenkező 
esetben pedig a 602. és 603. ábra szeri ni, úgy kell kiszabni, hogy

002. ábra.
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603. ábra.

a földtöltés rézsű
jének talpát is a 
lecsúszástól megóv
ják. Mindkét oldal
ról szabad kőfala
kat a 604., 605. és 

604. ábra. 605. ábra. 606. ábra. gQg ábra szerint
szoktunk faragott kövekkel vagy a 607. ábra sze
rint oly alakos téglákkal befödni, a melyek a víz 
lefolyására szükséges lejtős síkkal és rendszerint 
csepegővel is bírnak; utóbbi esetben a hézag a 
csepegő által van elfödve.

A falak koronájának, illetve taréjának habarcsból 
vagy szabálytalan alakú és habarcsba rakott terméskőből 
való kiképzése nem elégséges arra, hogy a falakat a ned
vesség ellen megvédje. E czélra a czémenthabarcs sem ér 
semmit, mert csakhamar megrepedezik. Ha tehát költség
kímélés végett a falak befödésére sem faragottkövet, 
sem alakos téglát nem használhatunk, akkor a falat vas
vagy czinklemezzel vagy pedig — a mi legolcsóbb — zsin
dellyel födjük be.

Lejtősen emelkedő, pl. szárny- vagy orom
falak jó befödése a vízlevezetés tekintetében szintén nagy fontos
ságú, mert ezeknek a falaknak rézsűje többnyire kisebb 45°-nál.

611. ábra.
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Ve-ánál, a mi körülbelül 10°-nak felel meg, vagy ha a fedőkövek, 
illetve alakos téglák orra úgy van alakítva, hogy a vízszintes hézagot 
elfödi (608. és 609. ábra); ellenkező esetben a fekvő hézagokat a 
lejtőre merőlegesen kell állítani, úgy, mint a 610—613. ábrák mu
tatják.

c) N edves f a la k  k iszá r ítá sa .
A meglevő épületek nedves falainak kiszárítása rendszerint 

nehezebb és kevésbbé sikerül, mint az előzetes védekezés az építés 
idején.

Új épületek kiszárítása nem jár nehézséggel, ha a külső ned
vesség behatolása ellen az óvó intézkedéseket megtettük. Első sorban 
a falakat kívülről csak akkor kell bevakolni, ha akár mesterséges 
szárítás következtében, akár pedig természetes módon, a nap melege 
és a levegő behatása folytán eléggé kiszáradtak. A kiszáradást elő
segítjük, ha a helyiségeket lehetőleg erős légjárással szellőztetjük 
azaz az ablakokat és ajtókat nyitva tartjuk. A kiszáradás tavaszszal és 
nyáron eléggé gyorsan megy végbe, ha azonban még inkább akarjuk 
gyorsítani, akkor a helyiségeket, illetve a falakat folytonos szellőz
tetés mellett mesterséges módon kell melegíteni. Központi fűtéssel 
bíró házaknál ezzel lehet a helyiségeket felmelegíteni és a légjárást 
egyes ajtók és ablakok felnyitásával létrehozni. E helyett új épüle
teknél nagy vaskosarakat tesznek a helyiségek közepére s azokat 
zárt ajtók és ablakok mellett izzó faszénnel vagy kokszszal töltik 
meg; a fejlődő vízgőzökkel telített levegőt e mellett időnkint az 
ablakok és ajtók felnyitásával kell kicserélni, ez azonban a szén- 
oxiddal telt helyiségek miatt óvatosságot igényel. A szárítás befeje
zettnek tekinthető, ha a hideg falakon és az ablaktáblákon vízlecsa
pódás többé nem mutatkozik.

Λ belső helyiségek kiszárítására frissen égetett és oltatlan meszet, valamint 
klórmeszet is szokás használni, mindkettőnek hatása azonban csekély és lassú, 
mert az általok felszívott vízmennyiség csekély.

A klórmeszet egy lejtős deszkán térítjük ki, a melyről a víz beszívása 
után pépalakban egy alátett edénybe folyik le és a víz elpárolgása után ismét 
használható. Oltatlan mész használatánál a fal elé 10—15 cm távolságban deszka
falat állítunk és a közt oltatlan mészszel töltjük meg. A mész a fal nedvességét 
magába szívja és oltódik; az e mellett fejlődő meleg egyúttal szárítja a falat. 
A megoltott mész habarcskészítésre vagy trágyául használható fel.

Régi épületek nedves falainak kiszárítása már nehezebb és 
költségesebb, mert a nedvesség eredetét is hell kipuhatolni és falba 
való behatolását megakadályozni. A kiszárítást, a mely a falak izolá
lását kell, hogy megelőzze, a fönnebbi módon hajthatjuk végre és 
azáltal gyorsíthatjuk, hogy a falak külsején is a vakolatot leverjük,
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a hézagokból a habarcsot kivakarjuk és a falat a napsugaraknak 
kiteszszük. A további eljárás változik azután, a szerint, a mini a 
nedvesség az alapfalakon-át a talajból vagy pedig más okokból ered.

Ha a nedvesség foka nem nagy, akkor igen egyszerű módon 
segíthetünk némileg a bajon, ha a falakról a vakolatot leverjük, a 
hézagokat kitisztítjuk és a fal felületét forró kőszénkátránynval vagy 
földi szurokkal vagy — a mi legjobb — aszfalttal jól bemázoljuk, 
illetve aszfalt- vagy kátránylemezekkel bevonjuk és azután czément- 
habarcscsal bevakoljuk. Bevakolás előtt azonban a kátrányt és asz
faltot homokkal kell behinteni, mert különben a vakolat nem tapad 
hozzá.

Ez a bevonás a nedves falat csak befödi, de a nedvességet el nem távolítja, 
sőt elpárolgását is megakadályozza, a nedvesség ennélfogva leggyakrabban följebb 
száll és a falnak azokat a részeit teszi nedvessé, a melyek előbb szárazak voltak. 
A bevonást tehát azonnal nagyobb területre vagy — a mi legjobb — az egész 
szobamagasságra kell kiterjeszteni.

A nedves falaknak egyszerűen czémenthabarcscsal való bevakolása csak akkor 
felel meg, ha a bevakolás 6 — 8  cm vastag vagy több vékony rétegben történik, 
a melyek közé jól kiégetett fedőcserepet teszünk. Ugyancsak költséges az az eljárás 
is, ha a nedves falat 1 0 — 12  cm mélységre kivéssük és ennek helyére üreges 
téglából vékony falat építünk, mely mögött légréteget hagyunk. Vékony falaknál 
ez az eljárás természetesen nem alkalmazható; használata leginkább pinezékben 
s olyankor van megokolva, midőn a falak nedvessége nem a talajból ered, de 
izzadó kövek okozzák, a melyektől a levegővel együtt a nedvességet is elzárjuk. 
Czémentvakolaf ily esetben semmit sem ér, mert hygroskopikus tulajdonságánál 
fogva a nedves levegőt a kövektől el nem zárja és a nedvesség lecsapódását 
meg nem akadályozza.

Vékony falaknál, valamint ott is, hol a helyiségek méretei azt 
megengedik, legjobb a nedves fal elé s ettől mintegy 10 cm távol
ságban jjj-téglányi vastagságú falat építeni; ezt a falat, ha igen magas 
és széles, egyes kapcsoló téglákkal kötjük a nedves falhoz, a melyeknek 
fejét, a nedvesség áthatolásának megakadályozására, forró kőszén
kátrányba vagy aszfaltba kell mártani. A fal mögött maradt szigetelő 
közben a légjárást a már ismeretes módon állítjuk helyre, mert e 
nélkül a nedvesség el nem párologhat és a burokfalat nedvesíti.

Schivatlo, szabadalma szerint, a nedves falakat a régi vakolat eltávolítása 
után ezémentbe ágyazott üvegtáblákkal s azok hézagait üvegszalagokkal födi be 
és azután 1Ό—l ó cm vastagságban czémenttel bevakolja. Mások a fönnebbi 
burokfal helyett ott, a hol építése a helyiségek megszűkítése miatt nem lehetséges, 
nád- vagy drótfonadékot (Rabitz-féle fonadék), léczrácsozatot vagy fa- illetve 
gipszpallókat alkalmaznak, a melyeket falhoz szegezett, de attól jól izolált és a 
nedvesség ellen olajfestékkel vagy aszfalttal bevont álló léczekre szegeznek. A léczek 
által alkotott közöket vagy a szobalevegővel vagy — a mi jobb — a külső levegővel 
kell kapcsolatba hozni. Ennél is kevesebb teret veszítenek a helyiségek, ha a ned
ves falakat kátrányhabarcsra rakott ónlevelekkel (staniollal), ólompapírral vagy
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vízálló tapétákkal bevonjuk és az előbbieket kátrány- és mészhabarcscsal bevakoljuk, 
ez azonban éppen úgy, mint a czémenttel való bevakolás, nem sokat ér és csak 
rövid ideig hat. Éppen oly keveset érnek a vízálló mázak is, a melyeket egyesek 
a nedves falak betakarására használnak.

Az eddig említett, segítő eszközök, kivétel nélkül, csak arra 
valók, hogy a nedves falakat betakarják, a nedvesség forrását azonban 
el nem zárják; a talajból felszívott nedvesség ennélfogva nemcsak, 
hogy a falban marad, de elpárolgása a fal egyik oldalán megakasz
tatván, még tovább is terjed és a pinczéből a földszintre s innen az 
emeletre is átmegy. Ez oknál fogva a fönnebbiekkel kapcsolatban a 
falaknak izolálásáról is kellene gondoskodni. A vízszintes izoláló 
rétegek azonban csak nagy költséggel helyezhetők el a falakba; e 
czélból a pincze vagy földszinti padozat magasságában egymásután 
vízszintes réseket vágunk beléjük s azokat az aszfalt- vagy ólomlemezek 
betudása után ismét czémenthabarcsba rakott téglával kifalazzuk.

Ennél egyszerűbb az oldalvást beszivárgó talajvíz ellen való 
védekezés, a mely a már leírt módon akár külső, akár belső izoláló 
rétegekkel, illetve falakkal, akár pedig szigetelő csatornákkal történ
hetik; a szigetelő közök szellőztetése azonban rendszerint hiányos 
marad, mert új szelelő nyílások vagy kémények létesítése régi falak
nál mindig nehézséggel és költséggel jár. Legtöbbször ennél is egy
szerűbben boldogulhatunk, ha a nedves talaj vizét szivárgó árkokkal 
vagy alácsövezéssel elvezetjük, a falak körül a nedves talajt száraz 
homokkal vagy kavicsai kicseréljük, hegyoldalba épített házaknál a 
hegyfelőli oldalon lehetőleg mély, széles és nagy eséssel bíró szigetelő 
csatornát ásunk stb.

Oly esetben, ;i midőn a pincze a talaj legkisebb vízállása alá nyúlik s azt 
mégis használni akarjuk, a pincze belsejét, egészen a legmagasabb vízállás fölé 
aszfalt lemezekkel keli kibéllclni, melyeknek szélét a 
falba beeresztjük, s azok fölé tégla- vagy bétonkövezetet, 
illetve a falak körül téglából vagy bétonból falakat rakni 
(614·. ábra).

Oly pinczékből, a melyek valamely vízáradás al
kalmával kívülről jövő vízzel elárasztattak, a vizet a 
kiszárítás előtt teljesen ki kell szivattyúzni vagy kimerí
teni. Ha azonban az elárasztás a talajvíz magas állásából 
ered, akkor a szivattyúzás kerülendő vagy legalább óva
tosan végrehajtandó, mert a talajt meglazítja és a víz 
beszivárgását elősegíti; ebben az esetben a vizet ki kell meríteni. A kiszárítás a 
víz kimerítése után a már említett módon eszközölhető, ezt azonban a pincze 
alapos tisztítása és szükség esetén fertőtlenítése kell, hogy megelőzze. A pinczében 
álló talajvizet, a mely később magától apad le, legjobb vasvitriollal fertőtleníteni, 
mert ez nem hagy a pinczében rossz szagot.

Ha a falak kívülről nedvesek vagy egyes helyeken elmállást 
mutatnak, akkor legjobb az elmállásnak indult falaző-anyagot eltá
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volítani s víz- és fagyállóval helyettesíteni; ha ellenben kevésbbé 
gyökeres orvoslással is megelégszünk, akkor a megtámadott helyeket 
a vakolat leverése, a mállott kövek eltávolítása, a hézagok kitisztítása 
és a fal kiszárítása után — mely őzéiből a fal egy nyáron át vako
latlanéi hagyandó — oly habarcscsal bevakoljuk, mely 1 rész mészbőL 
1 rész czémentből és 3—4 rész tiszta homokból áll. Bevakolás előtt 
a hézagokat habarcscsal kell jól kitölteni.

Oly falakat végre, a melyek, mint mondani szokás, virágzanak 
s a melyeknek nedvessége falisalétromtól ered, mindkét oldalról 
lehetőleg tömör és a levegőt át nem bocsátó anyaggal kell bevonni 
vagy beburkolni, hogy a levegőt a rossz anyagtól elzárjuk. Ha a fal 
előtt, a már ismeretes módon, szigetelő közöket létesítünk, akkor 
azokban, ha a fal nem nedves, nem szabad légjárást létrehozni, 
nehogy a falporladást, a mely a kivirágzást követi, elősegítsük.

A falisalétrom, a mely nem egyéb, mint salétromsavas mész, oly falakban 
képződik, a melyek mész- vagy mésztartalmú kövekből épültek és rothadó, nitro
gént fejlesztő szerves anyagokkal, a melyek trágyagödrök, emésztőcsatornák, 
istállók, árnyékszékek körül találhatók, érintkeznek. Alapfalak körül feltöltött és 
szerves anyagokkal telített televényföld szintén falisalétrom képződését okozza, 
akár salétromsavas mész, akár pedig klórmész képződése folytán; ez utóbbi szén
savas nátronnal egyetemben a televényföldben levő konyhasónak a szénsavas 
mész által való felbontásából ered. Úgy a salétromsavas, mint a klórmész a leve
gőből vizet szí fel, szétfolyik és piszkos-fehér folyadékkal vonja be a falakat, a 
mely azok poriadását okozza. Végre egyes kövekben s néha téglákban is található 
kálisók is a salétromhoz hasonló tulajdonsággal bírnak.

A falisalétrom képződését csak a nedves levegő teljes elzárása 
által lehet megakasztani; e végett a falakat vagy azoknak porladó 
helyeit, kellő kiszárítás és a vakolat eltávolítása után, legjobb asz
falttal vagy legalább forró kőszénkátránynyal bemázolni és azután 
bevakolni. Ha a poriadás csak a vakolatra terjed ki akkor hígított 
kénsavval való bekenés is képes a baj terjedését meggátolni, a mely 
a mészszel gipszet és kénsavas alkáliákat vagy is olyan anyagokat 
alkot, a melyek sem nem mállanak, sem vizet nem színak magokba.

A falnedvesség ellen való védekezés bővebb tanulmányozására alkalmas:
E. Nöthling: Der Schutz unserer Wohnhäuser gegen die Feuchtigkeit, 

Weimar 1885.
A. Keim: Die Feuchtigkeit der Wohngebäude, Wien, Pest u. Leipzig 1882.
E. Marx: Schutz der Wände gegen Feuchtigkeit, Darmstadt 1891.

' J. Durm: Handbuch der Architektur 3. rész II. kötet, I. füzet 410. lap.

4. A falak ajtó- é s  ablaknyílásai.
A falak nyílásai alatt a szabályosan határolt ablak- és ajtó

nyílásokat értjük. Azokat a nyúlásokat ugyanis, a melyeket a körül
záró falakban oly czélból alkalmazunk, hogy az épület belső helyi-
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ségeit megvilágítani ás szellőztetni lehessen, ablaknyílásoknak, azokat 
ellenben, a melyeket úgy a fő-, mint a választó falakban oly czélból 
hagyunk, hogy az épületbe bejutni és belső helyiségei között közle
kedni lehessen, ajtó nyílásoknak, illetve, ha kocsival is járhatók, 
kapunyílásoknak nevezzük.

a) A z a blakn i/ (lások.
Az ablaknyílások szerkezete különböző, a szerint, a mint pincze-, 

földszinti vagy emeleti ablakokkal van dolgunk s a mint a nyílásokat 
téglával, termés- vagy faragot.tkővel határoljuk.

A pinczéhelyiségek ablakainak szerkezete és elhelyezése vál
tozik a faltő magassága és a pincze rendeltetése szerint. Közönséges 
házi és gazdasági pinczéknél, a télen-nyáron való egyenletes pincze- 
hőmérsék érdekében, inkább kisebb alaknyílásokat készítünk s azokat 
szükség esetén a talaj felszíne alá sülyesztjük, míg ellenben állatok 
és emberek tartózkodására szánt pinczehelyiségek ablakait, a benn
lakók egészsége vagyis a helyiségek jó megvilágítása és szellőztetése 
érdekében, lehetőleg nagyra kell szabni és a talaj felszíne fölé 
helyezni.

A pinczeablakokat rendszerint az épület faltövében helyezzük 
el oly közökben egymástól, a melyet a földszinti ablakok' helyzeté
hez képest úgy szabunk ki, hogy középvonalaik azokéval egy függő
leges vonalba essenek. Szélességük vagy olyan vagy csak kevéssel

616. ábra.
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tektonikus hatás emelésére a rendesnél magasabb; máskülönben a 
pinczeablakok alakja vagy négyzetes vagy inkább fekvő derékszögű 
négyszög.

A pinczeablakok elhelyezésénél mindig arra kell törekedni, 
hogy azok a talaj felszíne fölött legyenek; ez azonban csak akkor 
lehetséges, ha a fallő elég magas. Ekkor a pinczeablakokat úgy 
helyezzük el, hogy a nyílás talpa 0’20—030 m-rel legyen a talaj 
felszíné fölött (615. és 616. ábra). Ettől akkor sem térünk el, a midőn 
a földszinti padozat csak 0'3—0'5 méterrel fekszik magasabban a 
talaj felszínénél; ekkor ugyanis a íaltőben elhelyezett pinczeablakot 
25—45° alatt lefelé menő kúpalakú fiókboltozattal kötjük össze a 
pincze bolthajtásával (616. és 763. ábra); ezt a fiókboltozatot azonban 
megterhelni nem szabad. Ezért az ablaknvilást rendes boltívvel kell 
befödni, a mely a fölötte levő fal súlyát hordja, míg a fiókboltozatra 
csak a padozat alá töltött törmelék gyakorol csekély nyomást.

Ha azonban a földszinti padozat oly mélyen van, hogy az

lehetőleg nagy, hosszúsága ellenben csak kevéssel nagyobb az altiak 
szélességénél. Az akna oldalai 1 m mélységig azontúl 1-tégla
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vastagságúak és, hogy a földnyomásnak ellenállhassanak, kifelé dom
borodó boltozat alakjában építhetők, a melynek ívmagassága az 
ívköz '/„— '/„ -része.

Hogy az aknában összegyűlendő eső- és hóvíz elvezethető 
legyen, a mi a pinczefalak szárazon tartása végett okvetetlenül szük
séges, az akna feneke kifelé 1:25 vagy még nagyobb esést kap; az 
akna vizét egy csövön át vezetjük ki, a mely, ha a talaj vízátbocsátó, 
egyszerűen ebbe, máskülönben egy vízvezető csatornába nyílik, úgy, 
hogy a pinczefalakat körülvevő földet át ne áztassa. Az aknát fölül 
álló korláttal kell körülvenni, oly esetben pedig, a midőn bejáró 
ajtó előtt fekszik, vízszintes vasrácsozattal elzárni (617. ábraj, a 
melynek csokrai mintegy 10 cm2-nyi területnek s a melyet egy kő
koszorú hornyaiba eresztünk.

Sokszor a földszinti feljáró lépcső 
helyén is kell egy pínczeablakot el
helyezni, a melyet a lépcső elföd; 
ekkor a lépcső hágó- és esetleg bél- 
lésdoszkáit is rácsozat vagy vastag 
üvegtábla alakjában készítjük, a 
melyeken keresztül a pinczeablak 
némi világosságot kap (G19. ábra).

A pinczeablakok nyílásait 
vastagabb falakban befelé tá
guló oldalakkal építjük és 
különösen az ablak könyöklő- 
falát, rézsüljük meg, hogy a 
pinczeboltozat közelében levő ablakok a pincze alját is megvilágítsák

A föld szinti és emeleti ablakok nyílásait az előre kidolgozott 
lerv szerint helyezzük el a falakban, úgy, hogy egyrészt az egymás 
fölött levő ablakok tengelyei egy függőlegesbe essenek s hogy más
részt az egy sorban levő ablakok a homlokfal középvonalától jobbra 
és balra részarányosán legyenek elhelyezve. E mellett az ablakköz 
is lehetőleg egyenlő, a hol azonban ez nem lehetséges, az egyenet
lenséget fal díszítésekkel, pl. malitokkal, pillérekkel vagy pillérután- 
zatokkal stb. tüntetjük el. Az egyes aljlakok között levő falrészeket, 
a melyeket ablakpilléreknek nevezünk, lakóházaknál, hogy az ablak
közökbe bútort lehessen állítani, legalább oly szélesre szabjuk, mint 
a milyen az ablakok szélessége, míg a sarokpillér a többieknél az 
oldalfal vastagságával szélesebb: legtöbbször azonban ennél is széle
sebbre veszszük az ablakpilléreket.

Az alkalmazandó ablakok számának meghatározánál a szerint 
a szabály szerint, járunk el, hogy minden 3—5 m hosszú helyiség



368

legalább egy, 5—10 m hosszú helyiség pedig legalább ■ két ablakkal 
bírjon; e mellett a lakóhelyiségek ama ablakai, a melyek keresztfalak 
közelében vannak, oly távol legyenek az utóbbiaktól, hogy a sarokba 
bútort lehessen állítani; ez a távolság tehát legalább 1 m legyen.

Az ablaknyílások magassága a szobamagassághoz igazodik s 
alulról a könyöklőfal által van határolva, a melynek legkisebb 
magassága 0'85 m, fölülről pedig az ablakot fedő szerkezet, az ú. n. 
szemöldök-fal által, a melyen a menyezet-gerendák feküsznek s a 
melynek magassága, rendszerint 0'4 m. E szerint pl. 3-25 m magas 
szobák legnagyobb ablakmagassága 3'25—(0'85 -f- 0'40) =  2Ό m.

Az ablaknyílások szélességére nézve általános szabályok nin
csenek és azt egyrészt kényelmi szempontból úgy szabjuk ki, hogy 
az ablakon egyidejűleg két személy kinézhessen és másrészt a jó 
megvilágítás szempontjából, úgy, hogy a lakóhelyiségek ablakterülete 
azok alaprajzi területének legalább J/7-részét tegye. A rendesen 
használt ablakszélességek alárendelt helyiségekben, pl. árnyékszékek
ben, istállókban stb., O’ó—0‘8 m, közönséges lakóházaknál Ü‘8—0'95 
m, úri és városi lakóházaknál 095—115 m, középületeknél, valamint 
magasabb emeleteknél pedig 11—1\5 m, míg az ablakok magassága 
legtöbbnyire a szélesség kétszerese, néha azonban 4/7—4/9 -része is, 
megjegyezvén, hogy a közölt méretek nem a falnyílás nagyságát, de 
az ablaktokok elhelyezése után maradt közöket jelentik; oly ablakok 
nyílásait ennélfogva, a melyek béllésdeszkákkal vannak felszerelve, 
ezek vastagságának hozzáadásával kapjuk. (A béllésdeszkák vastag
ságát illetőleg lásd az ablakszerkezeteket).

Igen széles ablaknyílásokat páros ablakok gyanánt építünk 
vagyis egy kő- vagy faoszloppal két egyenlő széles részre osztunk, 
a melyeket azután vagy külön-külün vagy közösen egy ívvel bebol
tozunk.

Az ablaknyílások alakja rendszerint az épület arkhitektonikus 
alakjához igazodik; a leggyakrabban használt alak a derékszögű 
négyszög (620. ábra), a melynek magassága körülbelül kétszer akkora, 
mint a szélessége, e mellett az oldalak vagy függőlegesen állanak 
vagy, antik példákat követve, fölül kissé egymás felé hajlanak. Ezen
kívül igen gyakran találunk olyan ablaknyílásokat is, a v|1K

620. ábra. 621. ábra. 622. ábra. 623. ábra. 62í. ábra.
melyek fölül lapos körszelettel (621. ábra), félkörrel (622. ábra), 
egymás felé hajló egyenes vonalakkal, körívekben végződő vízszintes
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vonallal (623. és 734. ábra), csúcsivekkel (624. ábra) stb. vannak 
határolva.

Az ablaknyílást alulról a könyöklőfal, fölülről a szemöldökfal, 
kél. oldalról pedig az ablakfelek hatá
rolják.

A könyöklőfal a padozat síkjától az 
ablaknvilás talpáig terjed és 1—l '/2-tég- 
lányi vastagságban úgy épül, hogy ezáltal 
a vastagabb főfalakban egy ablakfülke 
keletkezzék (625. ábra); ennek czélja az, 
hogy az ablakhoz jobban hozzáférni és 
azon kihajolni lehessen. A könyöklőfalat 
az ablaktalp takarja; ez jobb épületek
nél rendszerint faragottkőből készül, felső 
lapja a reá eső víz lefolyása végett kifelé 
van rézsűivé, külső széle 5—10 cm-nyire

626. ábra.

áll ki a falból és alul csepegővel bír, a 
mely a lecsepegő víznek a falra való átszi- 
várgását megakadályozza (625. ábra). A talp 
mindkét végét a falba kell bekötni (626. 
ábra). Vastagsága 15—20 cm, szélessége 
függ a könyöklőfal vastagságától, a mely
nél azonban kisebb is lehet (627. ábra), 
úgy, hogy csak az ablakkávát takarja be, 
míg ellenben a könyöklőfal többi részét 
az ablakdeszka födi.

Legtöbbször téglából készítjük az ablak
talpat, még pedig vagy fekvő vagy pedig

álló téglasor alakjában (628. ábra); 
szintén 5—10 cm-nyire nyúlik ki a 

n. könyöklőpárkányt alkot, melynek 
czémenthabarcscsal bevakoljuk vagy

627. ábra.
kifelé hajló 
ennek széle 
falból és ú. 
felső lapját
czinklemezzel befödjük. Nyers téglaépítményeknél az 
ablaktalpat kifelé 45—60 fokú rézsűvel szereljük fel 
és csepegővel bíró, jól kiégetett alakos téglákkal 
födjük be (598. és 608. ábra).

Sobó: Erdészeti Építéstan.
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629. ábra.

j £ .

630. ábra.

Az ablakfelek jobb épületeknél szintén egy vagy több, egymás 
fölé helyezett faragottkő-darabból készülnek; ezek szélességét az 
ablakkáva szélességével veszszük egyenlőnek és a talpkő végeire 
állítva, vascsapokkal oda erősítjük, hogy helyükről el ne moz
dulhassanak, végre, szélességűk egy részével a falba is bekötjük 
(626. ábra), úgy, hogy a falból kissé kiálljanak és ablakpárkányt 
alkossanak.

Ablakkáva alatt az ablaknyílást határoló falaknak azt a kiszö- 
gellését értjük, a melynek czélja az ablakszerkezet elhelyezését és az

ablaknyílás elzárását lehetsé
gessé tenni. Az alakkereteket 
ugyanis csak közönséges épü
leteknél vagy ‘/a -tégla vastag
ságú falaknál helyezzük telje
sen kifalazott falvégek közé 
(629. ábra), máskülönben az 
ablaknyilásokat a falvégekből 
kiálló kávákkal szereljük fel, 
a melyek vastagsága, illetve 
mélysége rendszerint 7s-tégla, 
szélessége pedig egyszerű (csak 

belső) vagy oly kettős ablakoknál, a melyeknek külső szárnyai 
kifelé nyílnak, \-tégla, egészen befelé nyíló kettős ablakoknál pedig 
V2-tégla (630. és 631. ábra), hogy a belső ablakszárnyak a külsők 
kinyitását ne akadályozzák.

Legtöbbször téglából rakjuk az ablakfeleket és a kávát a tégla
kötésnek bármely már ismert neme szerint állítjuk helyre (lásd a

80—83. ábrákat). A káva a belső bél- 
lésfallal, a mely befelé rendszerint 
rézsülve van, szabályszerű kötésben 
kell hogy legyen. A belső béllésfal 
eme rézsűje, a melynek alapja a fal 
vastagsága szerint 8—10 cm szokott 
lenni, úgy készül, hogy a rendes kötés 
szerint rakott téglák sarkait a rézsű
nek megfelelően lefaragjuk (632. és 
633. ábra). A rézsű egyrészt arra való, 

hogy az ablakokat jobban kinyithassuk és másrészt arra, hogy a 
szobákba több világosság juthasson.

Nyers téglafalaknál, a hol a kávát megfaragott téglákból készí
teni. nem lehet, az ablakfeleket alakos téglából készítik.

631. ábra.

/0 «t»,
632. ábra.

633. ábra.
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A szemöldökfal legalsó részét, a mely az ablaknyílást fölülről 
határolja, ublakfőnek nevezzük. Ez is, úgy, mint az ablaktalp, faragott- 
kőből készülhet, a mely az ablakfeleken fekszik s azokkal vascsapok 
segítségével van összekötve, végével pedig, az ablaktalphoz hasonlóan, 
a falakba bekötve. Körívalakú fejköveket egyszerűen az oszlopokra, 
mint ellenfalakra, állítunk és vascsapokkal hozzáerősítünk. A faragott- 
kőből készült ablakfő rendszerint az ablak szemöldök-párkányát

G34. ábra.

is alkotja, ekkor azonban a falból kiszügelltetjük és alakozzuk (634. 
ábra). A fejkő szintén 15—20 cm magas és ugyanolyan széles. A fejkő 
fölé, hogy a ránehezedő fal nyomásától, a mely könnyen törését 
okozhatná, megszabadítsuk, rendszerint egy K  teherhárítö ívet feszí
tünk, a mely a fal terhét felfogja és a szomszédos két ablakpillérre 
átviszi. Ilyen teherhárító ív hiányában a fejkövet vastagabbra kellene 
venni. Ha ez a fejkő csak az ablakkáva szélességére terjed ki, akkor 
a mögötte levő ablakfülkét egy magasabban fekvő B boltívvel kell 
átfödni, a mely a fejkő belső oldalát is részben elfödi.

Legtöbbször az ablakfő is téglából készül, rendszerint két boltív 
alakjában, a melyek közül az ablakkávát alkotó boltívet lejebb 
eresztjük az ablakfülkét fedő boltívnél, hogy az ablakkávát vízszin
tesen határolja. Az ablakkávát tevő boltív ennélfogva rendszerint 
egyenes ív gyanánt készül, míg az ablakfülkét fedő boltív akár 
egyenes, akár ívalakú lehet ugyan, lakóházaknál azonban a szebb 
egyenes ívnek kell elsőséget adni. A káva alsó széle legalább a káva 
szélességével vagyis s/t -—'/2"téglával kell, hogy mélyebben feküdjék, 
mint a belső boltív. A különböző magasságú két boltívnek egymás
sal kötve kellene lennie, ez azonban csak akkor lehetséges, ha a két 
ív alsó vonala között a magassági különbség csekély. Ekkor a kötés 
a/4-téglák használatával könnyen létesíthető (635. ábra). Sokszor

24*
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635. ábra.
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636. ábra.

azonban a két ívet, különböző helyzetűknél fogva, egymástól elkülö
nítve rakjuk.

Alárendeltebb épületeknél a sok munkát igénylő boltívek helyett 
az ablaknyílásokat fagerendákkal is szokás áthidalni, a melyeket köz- 
vetetlenül egymás mellé tesznek s a melyeken közönséges módon 
falaznak tovább (636. ábra). A gerendák magassági méreteit termé
szetesen a rajtok fekvő tehernek és szabad hosszúságuknak meg
felelően kell kiszabni.

Sokszor a fagerendákat nem a fölöttük levő fal hordására, illetve az ablak
nyílás áthidalására, de csak arra használják, hogy az ablak egyenes síkokkal 

legyen határolva, a nélkül, hogy gyenge teherbírású 
egyenes íveket kellene építeni. A boltív ugyanis ebben 
az esetben leherhárító ív gyanánt, nagyobb ívmagasság
gal készíthető s a közte és a gerendák, illetve pallók 
között maradt űr csak lazán ki falazható (637. ábra). 
A fagerendákat azután nádon vagy menyezetléczeken 
bevakolják.

Ott, hol a fagerendákkal való áthidalás 
akár a fa tűzveszélyessége, akár csekély tartóssága, akár pedig a 
falnyílás nagy szélessége miatt nem használható és boltíveket még 

sem akarunk építeni, fagerendák helyett hen
gerelt vagy szegecselt vasgerendákat, illetve 
ócska vasúti síneket használunk; V2—1 -tég- 
lánvi vastagságú falaknál elégséges egy gerenda 
is, vastagabb falaknál már legalább kettő, 
vastag falaknál pedig annyi szükséges, a meny
nyit a szemöldökfal jó fekvése megkíván 
(638. ábra).

W TTTTTTTI77

638. ábra.

Az egymás mellett fekvő gerendákat, a melyeknek végeit 
befalazzuk, csavarokkal és ráhúzott csövecskékkel szereljük 
fel (386—388.ábra), hogy elmozdúlásukat megakadályozzuk; 
a feszítő csövecskék azonban elhagyhatók, ha a gerenda
közöket kifalazzuk vagy bétonnal kitöltjük. A vasgerendák 
e czélra való használata manapság, még közönséges nagy
ságú falnyílások áthidalására is, általános, mert a munkát 
gyorsítja, a szerkezetet egyszerűsíti és a szemöldökfal meg- 
repedezésének, a mi boltívek használatánál nagyon gyakori, 
elejét veszi. Kisebb falnyílások áthidalására öntött vasgoren-
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dák is használhatók (632. ábra). A vasgerendákra vagy közvetetlenül és közön
séges módon, vagy pedig teherhárító ívek közbeiktatásával falazunk; az utóbbi 
azonban szükség nélkül lassítja a munkát.

A hengerelt vasgerendák magasságát, áthajlásuk megakadályo
zására, rendszerint a falköz V20-részére veszszük.

b) A» a jtó n y ílá so k .

Az ajtó- és kapunyílások helyét szintén az előzetesen kidolgo
zott tervrajz jelöli meg (lásd a tervezést), alakjuk pedig, legalább a 
bejáró ajtókat illetőleg, szintén az épület arkhitektonikus alakját 
követi. Lakóházak ajtónyílásai rendszerint derékszögű négyszögalakúak, 
a melynek magassága rendszerint kétszer akkora, mint a szélessége, 
szebb ajtóknál azonban ehhez a magassághoz még 10—30cm-t 
szokás hozzáadni.

A belső ajtók legkisebb szélessége, a mely azonban csak árnyék
székeknél, fürdőszobáknál stb. használható, 0'8 m, legkisebb magas
sága L80 m. A rendesen használt egyszárnyú szobaajtók (az ú. n. 
keresztajtóit) 0'9—í í rn szélességgel és 2Ό—2’2 m magassággal bír
nak, míg a kétszárnyú szobaajtók szélessége L25— Γ40 m és magas
sága 2'50—3Ό0 m. A bejáró ajtók nyílásmagasságát úgy állapítjuk 
meg, hogy szemöldökük az útczasori ablakok szemöldökeivel ugyan- 
egy magasságba jusson, ha pedig a kettő között nagyobb a különb
ség, és igen magas ajtószárnyakat kapnánk, akkor a nyílás felső 
részén fölülvilágítót alkalmazunk. A bejáró ajtók rendes szélessége, 
ha egyszárnyúak, 1Ό0—L25 m, ha pedig kétszárnyúak,- 1'60—2Ό0 m. 
A házi kapuk végre, a melyek kocsiközlekedésre vannak szánva. 
2'50—3Ό0 m szélességet és 3‘8—5Om magasságot kapnak; alakjuk 
sokszor nyomott arányokat mutat, a mennyiben magasságukat, mint 
említettük, a földszint magasságához kell szabni. Mindezek a méretek 
ismét nem a falnyilás nagyságát, de a béllésközöket jelentik, a melyek 
az asztalosmunka elhelyezése után keletkeznek; ehhez a mérethez 
a kétszeres béllés czimén rendszerint 8—10 cm-t adunk hozzá.

Az ajtó- és kapunyílások szerkezete lényegileg azonos az ablak- 
nyílásokéval, mert az ajtó zárása végett itt is ajtókávát kell alkalmazni, 
a melynek mélysége ]/2—1-tégla, szélessége pedig rendszerint J/2-tégla 
(631. ábra). Ha a káva nem terjed ki az egész falvastagságra, akkor 
a mögötte keletkező fülke, úgy, mint az ablaknyílásoknál láttuk, 
befelé táguló nyílást mutat, hogy az ajtó-szárnyakat jobban kinyit
hassuk (633. ábra).

Az ajtónyílás talpa, az ú. n. küszöb, bejáró ajtóknál rend
szerint faragottkőből készül, belső ajtóknál ellenben legtöbbnyire
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fából van. Elhelyezése mindig olyan, hogy végeivel a falba legyen 
bekötve és felső lapja 2—3 cm-rel feküdjék magasabban a helyiség 
padozatánál vagy kövezeténél, hogy az ajtó alsó széle hozzáütközzék, 
és az ajtó alatt a légjárás megakadályoztassék. Belső ajtóknál 
a küszöb rendszerint egy deszka, az ajtótok küszöbdeszkája, a melyet 
azonban legtöbbnyire a padozatba eresztünk be, hogy a közlekedés
nél akadályul ne szolgáljon.

Bejáró ajtók küszöbét a vele járó nagy kopás miatt a legjobb 
kőanyagból, pl. gránitból, kell készíteni, ilyennek hiányában pedig 

tölgyfából való küszöbdeszkákkal vagy rovátkolt vas
lemezekkel felszerelni; álló téglasorból készült küszöbök
nél az utóbbi, a nagy kopás miatt, nem mellőzhető. 
Szabadba vezető ajtók küszöbét, a reá eső víz köny- 

640. ábra. nyebb lefolyására, kissé kifelé hajló felső lappal is 
készítik (640. ábra). Sokszor a feljáró lépcső legfelső foka képviseli 
a küszöböt.

Fagerendákból készült küszöbök széleit, a kopás csökkenté
sére, czélszerű 25 mm-es szalagvassal megvasalni, még akkor is, ha 
a küszöb tölgyfából készült.

Az ajtófeleket és a nyílásfejet bejáró- és közönségesebb belső 
ajtóknál ajtókávával szereljük fel; ez ismét vagy úgy készül, mint 
az ablakoknál, vagy pedig a fal megfelelő hornyába eresztett és 
fából való ajtótolt alakjában, a melynek egy része úgy, mint a 626. 
ábrában a kőtoknál láttuk, a falból kiáll. Jobban épített belső helyi
ségek ajtónyílásait kávák nélkül készítjük és az ajtószerkezetet tel
jesen kifalazott falvégek közé téve (629. ábra), már a falazáskor 
elhelyezett kettős ajtótokokhoz szegezzük.

Az ajtónyílások lezárására, éppen úgy, mint az ablaknyílásoknál 
láttuk, faragottkőből, fából és vasból való gerendákat vagy boltíve
ket használunk.

Magas bejáró-ajtóknál, a melyeket fölülvilágítóval szoktunk fel
szerelni, a tulajdonképpeni, ajtónyílás és a fölülvilágító közé egy víz
szintes gerendát falazunk be, a mely akár kőből, akár fából készül
het; utóbbi esetben az ajtótoknak lehet egyik alkotó része s azzal 
együtt helyezhető el.

5. A falak kiváltása.
A falakat akkor kell kiváltani, midőn az épületek homlokfala^ 

pl. kirakatok berendezésére, nagyobb hosszúságban van áttörve, 
valamint akkor is, ha valamely épület emeletén olyan választó fala
kat kell építeni, a melyek alatt az alsóbb emeleten vagy a föld
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szinten nincsen fal. Mindkét esetben a nyílás fölött lebegő falat fel
fogva, súlyát és esetleges terhelését a szomszédos falakra viszszük 
át vagyis a hiányzó falat egy oly szerkezettel váltjuk ki, a mely nem
csak hogy a fölötte levő faltömeg súlyát biztosan képes hordani, 
de a szomszédos szerkezetekre is átviszi.

A kiváltás boltívekkel vagy vas-, illetve — ritka esetben — 
fagerendákkal történik; a kiváltás egy kisebb fajtáját már az ablak- 
és ajtónyílásoknál láttuk, a midőn azokat a fölöttük lévő fal hordá
sára boltívekkel vagy fa-, illetve vasgerendákkal lezártuk.

A falaknak boltívekkel való kiváltása tekintetében a boltosatok czímű feje- 
jezetre utalunk és itt csak a vasgerendák által való kiváltás tárgyalására szo
rítkozunk.

Kisebb falközöknél a kiváltásra öntöttvas-gerendákat vagy ócska 
vasúti síneket, nagyobbaknál hengerelt vagy szegecselt vasgerendákat 
használunk; az öntöttvas-gerendák azonban, miután hajlításra való 
igénybevételre kevésbbé alkalmasak és sok anyagot pazarolnak, mind 
jobban és jobban kiszorulnak a haszná
latból és manapság már alig találhatók.
Szelvényalakjukat illetőleg utalunk arra, 
a mit az egyszerű vasszerkezeteknél mon
dottunk róluk. Nagyobb támasztóközök 
áthidalására természetesen csak akkor 
használhatók, ha szabadon lebegő részük
ben oszlopokkal vagy pillérekkel gyámo- 641. ábra.

htjuk (641. ábra), de még kisebb támasztóközöknél is czélszerű 
1—11/2-téglavastagságú t teherhárító ívet építeni föléjük és annak 
aljáig csak könnyű f  töltelékfalat rakni (642. ábra). Ä gerendák 
sztatikái kiszámításánál azonban a teher elhárítását nem veszszük 
tekintetbe.

Hasonlóképpen vagyunk az ócska vaspályasínekkel is, a melyek 
szintén csak 2Ό—2\δ méter széles nyílások áthidalására alkalmasak; 
ennél nagyobb falköznél használva, szabadon lebegő részükben, úgy,
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mint az öntöttvas-gerendákat, oszlopokkal vagy pillérekkel kell őket 
alátámasztani vagy pedig a fölöttük levő faltömeg súlyát teherhárító

ívekkel, ezeknek nyomását pedig — ha az 
ellenfalak, a melyeknek a teherhárító ív 
támaszkodik, gyengék — falkapcsokkal 
felfogni, a melyeket 2—3 csavarral a sín
szárhoz erősítünk (643. ábra). Ilyen teher
hárító ív helyett, ha elhelyezésére a szük
séges szerkezeti magasság hiányzik és a 

falköz 2'5 m-nél nem nagyobb, vízszintes ívet is építhetünk (638. ábra).
Ha a nyílás, a melyet ócska sínekkel akarunk elzárni, széle

sebb, mintsem hogy közönséges hosszúságú vassínek átérhetnék, 
akkor azokat egy oszlop vagy pillér fölött megtoldhatjuk, e mellett 
az egymáshoz illeszkedő sínvégeket két oldali vashevederekkel köt
jük össze, a melyeket mindkét véghez két-két csavarral erősítünk.

Nagyobb falközöknél a falak kiváltására már hengerelt, illetve, 
nagyobb terhelésnél, szegecselt vasgerendák szükségesek, a melyek
nek elhelyezése különben ugyanaz, mint az öntött gerendáké vagy 
vassíneké. Az alkalmazandó szelvényt a rajta fekvő teherből a már 
ismeretes módon számítjuk ki, megjegyezvén, hogy a falak kiváltá
sánál, vastagságuk és a terhelés nagysága szerint, 2—3—4 gerendát 
fektetünk egymás mellé, s azokat a 386—388. ábrákban bemutatott 
módon kapcsoljuk össze egy egészszé. Féltéglavastagságú fal alá 
egy, t-tégla vastagságú fal alá már két, 1 '/2—3-téglavastagságú fal 
alá pedig 3—4 gerendát helyezünk. Hengerelt vasgerendák haszná
latánál továbbá, ha a falköz és a terhelés nagysága magasabb 
szelvényt követel, mint a milyen kezünk ügyében van vagy egyál
talában kapható, ismét teherháritó ívek által segíthetünk a bajon, 
a melyekkel a faltömeg súlyának jelentékeny részét az ellenfalakra 
hárítjuk el; az ellenfalakat szükség esetén a 643. ábrában bemu
tatott módon falkapcsokkal is megerősíthetjük. Ugyancsak falkap
csokat alkalmazunk a gerendák bekötésére akkor is, a midőn a 
vasgerendák teherbírását fokozni akarjuk, mert a végeikkel szilárdan 
befogott gerendák teherbírása, különben egyenlő viszonyok között, 
1 Vs—2-szer akkora, mint a végeiken csak egyszerűen alátámasztott 
gerendáké.

Hosszú vasgerendákat vasoszlopokkal kell gyámolitani, a melyek 
fölött a gerendák, szükség. esetén, kétoldali hevederek alkalmazása 
mellett meg is toldhatók.

A vasgerendák és sínek elhelyezésénél úgy járunk el, hogy az egy 
gerendasorban fekvő külső gerendák 4—δ cm-rel beljebb legyenek
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a fal síkjánál s oldalvást élükre állított és megfelelően kifaragott 
téglákkal eltakarhassuk. Menyezetek vagy más szerkezetek által 
eltakart vasgerendáknál azonban ezt figyelmen kívül is hagyhatjuk, 
habár a falak éleinek letöredezése a gerendák beljebb helyezését 
ekkor is kívánatossá teszi. A gerendaközöket, hogy a gerendák 
merevségét fokozzuk, kifalazzuk vagy bétonnal kitöltjük; a gerenda
sort alulról be is lehet vakolni.

Példa: Valamely kétemeletes ház földszintjén a helyiségek bővítésére egy 
525 m hosszú választófal lenne eltávolltandó, a mely fölött a két emeleten végig 
nyúló, 8  m magas és 0'30 m vastag téglafal van. — A kiváltást két vasgerenda 
behúzásával akarjuk létesíteni; kérdés, milyen szelvényű vasgerendákra van 
szükségünk?

Az emeleti fal köbtartalma
525 X  8Ό0 X  0'30 =  12'6 m3 és súlya 

12'6 X  1600 =  201GO kgr.
A kiváltandó falon mindkét oldalról 28Ό m2, a két emeletben tehát 58Ό m2 

területű menyezet fekszik, a melynek szerkezeti súlyát és idegen megterhelését 
m2-enkint 5,00 kgr-mal vehetjük fel; a választó falra háramló teher ennélfogva 

56 X 500 =  28000 kgr.
A kiváltandó fal helyébe jövő’ két vasgerenda tehát 20160-j-28000 =  48160 

kgr-nyi terhet fog hordani, a melyből egy gerendára 24080 kgr esik. A vasgeren
dáknak közölt szclvénytáblázata szerint e czélra már 400 mm magas vasgerendák 
szükségesek, a melyek 5'5 m-es támasztó köznél még 23500 kgot bírnak el.

H A falak bevakolása , m e sze lé se  é s  fe s té se .
Olyan falakat, a melyeknek anyaga a levegő és a nedvesség 

hatásának tartósan ellenállani nem képes, bevakolunk, olyan falakat 
ellenben, a melyek ellenálló anyagból készültek s a melyeknek 
csak hézagai állanak silányabb anyagból, hézagolunk. Az épületek, 
különösen pedig a lakóházak belsejében azonban a falakat még akkor 
is bevakoljuk, ha jó ellenálló anyagból épültek, azért, hogy síma, 
szemnek kellemesebb és díszíthető falfelületeket kapjunk.

a) A hézagolás.
A hézagolás csak vakolatlanul hagyott faragottkő-, tégla- és 

terméskő-falaknál fordul elő és abban áll, hogy a falak hézagait 
ki vakarjuk, a bennük levő port kefével letisztítjuk és megnedvesitve, 
kívülről jó és a levegőnek ellenálló anyaggal betapasztjuk és kivasal
juk, hogy ezáltal a nedvességnek a hézagokba való behatolását meg
akadályozzuk.

Faragottkő-falaknál a hézagokat lehetőleg vékonyra, δ—6 
mm-esre készítjük, hogy csak annyi habarcs legyen bnnnök, a mennyi 
az egymáshoz illeszkedő kövek egyenetlenségeinek kitöltésére szűk-
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séges. Sokszor a köveket habarcs nélkül illesztjük egymáshoz és 
hézagaikat csak utólagosan töltjük ki habarcscsal; e czélból a kövek 
hézagait a homlokzat felé táguloknak szokás készíteni.

Terméskő-falakat csak akkor hézagolunk, a midőn vagy igen 
jó, ellenálló anyagból épültek, a melyet nem szükséges bevakolni, 
vagy pedig attól“ félünk, hogy a nedvesen fekvő, pl. támasztó falak
ról a vakolat lehullana. A betapasztandó hézagokat szintén lehetőleg 
vékonyra kell szabni és ha a fal nedvességnek van kitéve, azonnal 
a falazáskor czémenthabarcscsal kikenni Szabadon álló és nedves
ségtől mentes falakat ellenben csak elkészültök után és akkor héza
golunk, a midőn a falak már megülepedtek és eléggé kiszáradtak, 
mert különben a hézagokba kent vakolat a fal belsejéből elpárolgó 
víz hatása alatt lehullana.

Nyers téglafalakat rendszerint nyitott hézagokkal rakunk, 
a melyeknek mélysége 5—6 mm s a melyeket azután a hézagolás 
alkalmával töltünk ki. Zárt hézagokkal való falazásnál ellenben 
-  mi különösen támasztó falaknál és hidraulikus habarcs haszná

latánál történik — a hézagolás a falazással egyidejűleg megven végbe, 
úgy, hogy a hézag teljesen összefüggő és egynemű anyaggal van 
kitöltve. E czélból a téglát teljesen habarcsba ágyazzák és a hézagból 
kiszoruló habarcsot letisztítva, a hézagot a vakolóval kisimítják és 
kiegyengetik.

A nyitott hézagokkal való falazás épületfalaknál szokásos, a hol a 
burkoló téglák tisztántartása a czélunk s a hol ennélfogva csak annyi 
habarcsot használunk, hogy a hézagok szája még üresen maradjon. 
A hézagolás vagy minden 4—6 réteg elkészítése után azonnal vagy 
csak a fal megülepedése és kiszáradása után, tehát csak hónapok 
múlva és úgy történik, hogy a hézagokat fölülről lefelé kivakarják) 
kitisztítják és végre habarcscsal kikenik. Az utóbbi tisztább falakat 
ad, de külön munkaállásokat igényel; az előbbinek ellenben az a jó 
oldala, hogy a hézagolásra használt habarcs jobban köt a falazó
habarcscsal, mint akkor, ha az utóbbi már megkeményedett. -  A hé- 

. zagoknak azonnal való kivakarása és kitisztítása akkor is ajánlatos, 
a midőn a hézagolást csak később hajtjuk végre, mert a munka 
könnyebb, tökéletesebb és nem okozza a tégla éleinek letöredezését.

A hézagolás egy másik módja az, hogy a habarcsot az előze
tesen kitakarított hézagokba csapják, a vakolatcsapóval benyomják és 
kisimítják; ez azonban inkább terméskő-falak hézagolására való, mert 
a csapott vakolat a hézag kerületét is bepiszkítja és csak nehezen 
tisztítható le.

A hézagok néhány alakját a 644—649. ábrák mutatják.
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644. ábra. 64ó. ábra. 646. ábra. 647. ábra. 648. ábra. 649. ábra.

A hézagolásra közönséges, jó mészhabarcs is használható ugyan 
és száraz időben igen jól megfelel, mert megkeményedése után eléggé 
szilárd; esős időben azonban hidraulikus vagy czémenttel kevert 
mész-, illetve tiszta czémenthabarcsot kellene használni, mert az eső 
a friss mészhabarcsból a meszet kimossa és a habarcs kötőerejét 
megsemmisíti. A hidraulikus vagy czémenthabarcsot, a mely 1 rész 
czémentből és 1 rész homokból vagy tisztán czémentből, homok 
nélkül készül, egy ideig nedvesen kell a hézagban tartani, hogy hir
telen meg ne keményedjék.

Nyers téglafalakat színesre festett habarcscsal is szokás hézagolni, a mely
nek színét úgy választják meg, hogy ne legyen a téglától nagyon elütő.

A hézagolásnál mindig arra kell törekedni, hogy a hézagok tiszták, szabá
lyosak és tartós anyaggal kitöltöttek legyenek s hogy egyrészt ott, hol a falban 
hézagok nincsenek, hézagokat ne jelöljünk és másrészt a meglevőket el ne takarjuk. 
A hézagolást továbbá, hogy tartósságát fokozzuk, sem fagyok idején, sem pe,dig 
nagy hőségben ne eszközöljük, mindazonáltal a meleg évszak a hézagolásra 
legalkalmasabb, mert a hézagok hamar kiszáradnak; ez különösen mészhabarcs 
használatánál nagyfontosságú.

b) A  vakolás.

A vakolás abban áll, hogy a falak egész felületét l -ö—3Ό cm 
vastagságban egy, két vagy háromszoros habarcsréteggel bevonjuk. 
A habarcs lehet közönséges vagy hidraulikus mészhabarcs, illetve 
román- vagy portlandczément-habarcs.

A vakolásra alkalmas mészhabarcsnak nem szabad nagyon 
zsírosnak lennie, mert a kiszáradáskor könnyen megrepedezik és 
összezsugorodik; rendszerint 3—4 térfogat homokot veszünk k tér
fogat mészre. A nagyon sovány habarcs viszont igen likacsos és 
vízátbocsátó § nem keményedik meg eléggé és nem tartós. Sűrűségét 
illetőleg, a nagyon sűrű habarcsot nem lehet jól tisztára dörzsölni, 
a nagyon híg pedig munka közben lefolyik. A meszet, a melyet a 
vakoláshoz használunk, legalább 2—3 hónappal előbb kell megoltani 
és a mészgödörbe eltenni, mert a frissen megoltott mészben egyes 
oltatlan mészszemek maradnak vissza, a melyek később magában a 
vakolatban megoltódnak és hólyagokat, illetve dudorodásokat s azok 
felszakadása esetén töltsérszerű gödröcskéket hoznak létre benne.
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Oly falrészek bevakolására azonban, a melyekhez nedvesség 
férhet, a közönséges mészhabarcs nem alkalmas, mert likacsos vol
tánál fogva nedvességet szí magába és megfagy va s felengedve, lehull. 
Kz oknál fogva támasztó falakat, hídpilléreket, a falak töveit stb. 
vagy vakolatlanul kellene hagyni és ellenállásukat, szükség esetén, 
faragottkövekkel való burkolással fokozni vagy pedig czémenthabarcs- 
csal bevakolni. Hasonlóképpen ajánlatos az épületek viharos (éjszak- 

• nyugati és délkeleti) oldalát, valamint a magasba kinyúló orom- és 
torony falakat, a melyeket az eső leginkább szokott verni, hidraulikus 
vagy czémenttel kevert mészhabarcscsal bevakolni, a mely nedves
ségben is megkeményedik és kevésbbé gondos munka mellett is 
eléggé szilárd és ellenálló. Viharos, szeleknek kitett helyen fekvő 
épületek külsejét egészen is ilyen habarcscsal vakolják be, míg az 
épületek belsejében a közönséges mészhabarcs is megfelel.

Román-czément használatánál 1 rész czémentre 5— 6  rész homokot, port- 
land-czément használatánál pedig épületeknél 3—4, víztartók vakolásánál ellenben 
csak 1 —2 rész homokot szokás vonni, hogy a habarcs vízálló legyen. Czément- 
babarcscsal való vakolásnál azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy a 
vakolat gyors kiszáradását megakadályozzuk. A iálakat ennélfogva bevakolás előtt 
jól meg kell nedvesíteni, nehogy a fal a czémenthabarcs víztartalmát gyorsan 
elvonja, mert ez a vakolat felrepedezését és lehullását okozná. Ugyanez oknál 
fogva czémenthabarcs alkalmasabb a nedves, mint a száraz falak bevakolására; 
faltövek megvédésére azonban az sem felel meg, mert a felszálló talajnedvesség 
télen megfagy és a vakolatot szétrepeszti, a mely azután tavaszszal, a fagy fel
engedésekor, lemezekben leválik és lehull. — E tekintetben különösen portland- 
czément használatánál szükséges az óvatosság, mert ez magában véve jobban 
tart össze, mint a hogyan a falhoz tapad és nagy fajsúlyánál fogva már kötés 
közben könnyen leválik, különösen, ha vastagon kentük a falra. Ezt a leválást a 
fagy nagyban mozdítja elő, mert a fal által felszívott vizet megfagyasztja. Oly 
nedves falakat tehát, a melyeknek vize megfagyhat, portland-czémenthabarcscsal 
bevakolni nem vezet czélhoz.

Ugyanoly káros, mint a fagy, az is, ha a czémentvakolat a nap és szél 
befolyása alatt cgyoldalűlag kiszárad, mert megrepedezik, különösen, ha zsíros. 
A portland-czémenthabarcscsal való bevakolás tehát nem mindig alkalmas a 
falaknak nedvesség ellen való megvédésére és a vakolás ennélfogva igen óvatosan 
és lehetőleg vékony, de egyenlő tömörségű rétegekben eszközlendő; e mellett a 
falat nyitott hézagokkal kell falazni és a czémenthabarcsot erősen a falhoz csapni, 
hogy a hézagokba jól benyomódjék. A használt ezément továbbá Illetőleg lassan- 
kötő legyen, a kötést azonban ennél is czélszerű azáltal meglassítani, hogy a friss 
vakolatot a nap heve ellen nedves ponyvákkal védjük és gyakran vízzel meg
locsoljuk.

A vakolat vastagsága változik 1Ό—2'5 cm között; a nagyon 
vastag vakolatréteg könnyen megrepedezik és lehull, a nagyon vékony 
pedig gyorsan kiszárad és nem tartós. A rendesen használt vastag
ság 14—15 mm; a kétoldali vakolatra rendesen 3 cin-t szokás szá-



3 8 1

rnítani; ez nálunk állami építkezések költségeinek előirányzásánál a 
tégla méreteit szabályozó miniszteri rendelettel elő van írva.

A vakolás munkája csak akkor kezdhető meg, ha a fal meg
ülepedett és kiszáradt; frissen épített falakat tehát nem szabad azon
nal bevakolni, mert vakolatuk lehull és a fal, a melynek vize el nem 
párologhat, sokáig nedves marad. A vakolásra legalkalmasabb évszak 
a nyár és a késő tavasz vagy a kora ősz, a mikor a vakolat gyorsan 
szárad; forró nyáron azonban a gyors kiszáradás csökkenti a vakolat 
szilárdságát és tartósságát. Télen és fagyok idején, tehát késő őszszel 
és kora tavaszszal nem szabad vakolni, mert a vakolat megfagy és 
lehull. A czémenttel való vakolásra inkább a hűvös évszakok alkal
masak, különösen az ősz; a vakolást azonban úgy kell befejezni, 
hogy a fagyok beálltáig megkeményedjék. Az épületek belsejét azon
ban forró nyári napokon is lehet vakolni, télen ellenben akkor sem, 
ha a helyiséget fűtjük.

A bevakolandó falakat nyitott hézagokkal azaz úgy kell építeni^ 
hogy a hézagok szája 5—6 mm mélységre üresen maradjon és a 
vakolat a hézagokba behatolva, jól a falhoz tapadhasson. A tapadás 
előmozdítására a fal felületét közvetetlenűl a bevakolás előtt le kell 
seperni vagy kefélni és vízzel meglocsolni, mert a por gátolja az 
érintkezést. Régi falak vakolatának kijavításánál vagy megújításánál 
a régi vakolatot kőműveskalapácscsal kell felvágni, illetőleg — tégla
falaknál — teljesen leverni és a falat téglával lesurolni, hogy tiszta 
falfelületet kapjunk.

A vakolás munkája különböző, a szerint, a mint a vakolat
réteg 1, 2 vagy 3 rétegben készül s a mint síma vagy érdes vako
latot akarunk.

Az ú. n. durva vagy csömekes vakolat, a mely azonban csak 
alárendelt helyiségekben, pl. kamarákban, csatornákban, pinczékben, 
a padláson stb. alkalmaztatik, csak egy rétegben készül, úgy, hogy a 
kőműves a fal egész felületére egyenletes vastagságú vékony habarcs
réteget hány és azt vagy úgy érdesen hagyja vagy legföljebb a 
a vakolatcsapóval nagyjában elsimítja. Ugyanúgy készül az ú. n. 
csapott vakolat is, azzal a különbséggel, hogy a habarcsba durva 
kavicsot is keverünk s hogy a nagyjában való elsimítás elmarad. 
Ezt különösen faltöveken alkalmazzuk.

A közönségesen használt vakolat ettől eltérő s rendszerint két, 
ritkábban három rétegben készül. Az alsó, vékony réteg az előbbi 
módon elkészített és a vakolatcsapóval megegyengetett durva vakolat, 
a mely a legjobb falazó-, de kissé meghigított habarcsból áll. Erre 
a rétegre, ha kissé megkeményedett és gyengén megrepedezett, csapja
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a kőműves a második, esetleg a harmadik egészen vékony réteget, 
a mely a legfinomabb mészből és homokból készül és az alsónál 
soványabb, hogy teljesen sima és az időjárás befolyásának jól ellen
álló falfelületet adjon. Ä legfelső réteget azután a sikdrló deszkács- 
kával egészen tisztára és simára dörzsöli. Ez az ú. n. sima vakolat. 
Egészen sima falfelületeket az épületek belsejében azáltal kapha
tunk, ha a falat nemezzel bevont sikárlókkal utánsimítjuk; e mellett 
a finom mészből és homokból készített vakolatba gipszet is kever
hetünk. Ez az ú. n. zurbolás.

Hogy a finom vakolat teljesen egyenes azaz gödröktől és kiemelkedésektől 
mentes falfelületet adjon, a kőműves mindenekelőtt a falvégeken és ezek között 
is 1 — 1 ’ö m-nyi közökben 15 cm szélességű és megfelelő vastagságú függőleges 
vakolat-pásztákat készít, a  melyeknek felülete teljesen függőleges és egy és 
ugyanabban a síkban van s a melyek közeit azután bevakolja és egy hosszabb 
léczczel, a deréklővel megegyengeti. A deréklőt e mellett az előkészített pászták 
hosszában alulról fölfelé húzza s e közben kissé jobbra-balra tolja, nehogy a 
habarcsot a falról leszakítsa. Az ez alkalommal jól ki nem töltött helyekre újabb 
habarcsot csap és a deréklővel újra megegyengeti; végre az egészet a sikárióval 
elsimítja; eközben a vakolat ama részeit, a melyek már kellőnél szárazabbak, a 
meszelővei megnedvesíti.

A vakolás fölülről lefelé halad és egyszerre 15—1/5 m-nyi magasság van 
munkában. A falsarkokon a kőműves, hogy teljesen függőleges sarkot kapjon, 
léczeket szegez a szomszédos oldalfalra, a melyeknek éle a vakolatréteg vastag
ságával áll ki a falból.

Az egy rétegben készült durva vakolat, általánosságban véve, 
jobb, mint a sima, mely a sok dörzsölés folytán gyorsan szárad s 
melynél a habarcs kötése szenved és a vakolat ennélfogva köny- 
nyebben leválik a falról. A sima falakról ellenben az esővíz jobban 
folyik le, mint az érdesekről s kevesebb por is rakódik reájok.

Újabb időben a külső falak díszítésére még különféle más vakolat is van 
használatban. így a faltöveket és falszéleket gyakran ú. n. fodros vakolattal 
vakolják be; ez úgy készül, hogy a kész durva vakolatra habarcshaimocskákat 
hánynak egymás mellé. Ugyanarra a czélra, de egész külső falmezők bevakolására 
is, oly habarcsot is használnak, a melybe mogyorónagyságú, rostált kvarczkavi- 
csot kevernek s a melyet simítás nélkül csapnak a durva vakolatra. Ennél szebb 
és jobb az ú. n. frecscsentett-vakolat; ez úgy készül, hogy a nagyjában 
elsimított második vakolatrétegre egy tompára nyírott seprővel finom homokból és 
mészből való big vakolatot úgy frecscsentünk, hogy a seprőt egy, balkezünkben 
tartott rúdhoz verjük. Az ú. n. ripacsos vakolat ehhez hasonló külsejű, de úgy készül, 
hogy a durva vakolatot rövidre nyírott tompa seprővel benyomkodjuk, úgy, hogy 
a vakolat szabályos szemcsés felületet kap. — Az ú. n. parasztvakolat vagy rusz- 
tika  (bossage) nem egyéb, mint a homlokoldalon csak durván megfaragott és csak 
fekvő és álló bézagpásztákkal bíró faragottkő utánzata (650. ábra); ez újabb időben 
különösen az épületek faltövein és szegélyein gyakran található; készülhet akár 
a fodros, akár a frecscsentett, akár a ripacsos vakolat mintájára.
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Néha az egész homlokzat vagy annak egyes részein utá
nozzák a faragottkőkoczkákat, azáltal, hogy a rendesen elké
szített vakolaton a hézagokat irónnal megrajzolják, azután 
késsel kivágják, végre pedig híg habarcscsal betöltik és kis i  
kaptával, a melyet a hézag 
hosszában a falhoz szege
zett léczfen vezetnek, tisz
tára kihúzzák. Ez az ú. n. 
rovátkolt dissvakolat. Mé
lyebb rovátkáknál azonban 
a megfelelő mélyedéseket 
már a falban kell kidol
gozni, úgy, hogy azokban 
a habarcsréteg éppen oly 
vastag, mint a fal egyéb 
helyein (651. ábra). A ro
vátkák és a koczkák tago
zása többé-kevésbbé dí
szes lehet. 650. ábra. 651. ábra.

Vályogfalak bevakolására a mészhabarcs nem használható, 
mert nem tapad az agyaghoz. Ez oknál fogva az épületeken belül 
tiszta vagy szecskával kevert agyaghabarcsot, kívülről pedig agyagos 
czémenthabarcsot kell használni vagy — a mennyiben ez könnyen 
lehull — a fal külsejét a 153. lapon említett módon mesterségesen 
alkalmassá tenni a mészvakolat felvételére. Sokszor a vakolatot el
hagyva, a falak külsejét megnedvesítik és addig dörzsölik, míg a 
hézagok teljesen elfödetnek és teljesen síma, egynemű felület kelet
kezik.

c) A  m eszelés, fe s té s  és d ísz íté s .

A bevakolt falakat, ha vakolatuk teljesen száraz, bemeszeljük 
és azután, ha szükségesnek tartjuk, befestjük.

A meszeléshez oly mésztejet használunk, a mely 1 rész gödör- 
mészből és 4 - 5 rész vízből készül; czélja az, hogy simább és olyan 
falfelületet kapjunk, a mely az időjárás befolyásának jobban áll 
ellen, mint a vakolat s hogy a fal külső képét szebbé tegyük.

Ä bemeszelés hosszúnyelű kettős meszelővei történik, mi mel
lett arra kell ügyelni, hogy a mészlé híg és a falra lehetőleg véko
nyan rákenhető legyen; a sűrű mészréteg levelekben válik le a 
falról.

Olyan falakat, a melyeket befesteni akarunk, csak egyszer 
meszelünk, olyanokat ellenben, a melyek fehéren maradnak. 2—3-szor, 
mert az egyszeri meszelés nem ad egyenletes fehér színt. A legalsó
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meszelésre szánt mészlébe rendszerint 8— 10% egészen finom, szi
tált homokot szokás tenni, hogy a falak egyenetlenségei jobban 
elsimuljanak, a felső réteghez szánt mészlé ellenben a legtisztább 
és teljesen fehérszínű mészből készül; ehhez, ha idővel való meg- 
sárgulásának elejét akarjuk venni és élénkebb színű falfelületet 
kapni, egy kis lakmust vagy ultramarint keverhetünk, a mely a 
mésztejet kissé kékesre festi. Az épületek belsejében való meszelés
hez enyvet is lehet a mészlébe keverni, hogy a mész jobban tapad
jon a falhoz, a házak külsején vagy nedves falakon azonban az 
enyv nem használható, mert a víz feloldja és. az eső lemossa.

A meszelést gyakran kell ismételni, mi nemcsak a lakók egészségére fölötte 
ártalmas, de az esetleg meglevő faldíszítéseket is mind jobban és jobban elfödi; 
a köznép lakásainak tisztántartására azonban a meszelés nagyon alkalmas, mert 
az ekkor végzett alapos takarításon kívül az a jó oldala is van, hogy a házi 
rovarokat elpusztítja. Egyes városokhan a házak külsejét nem szabad fehérre 
meszelni, mert az élénk fehér szín a szemet rontja.

Afalak befestése, mint már a 103. lapon említettük, ú. n. mészfes
tékkel azaz olyan földfestékkel történik, a mely mésztejben van feloldva.

Hogy a mészfesték a falhoz jobban tapadjon s tartósabb és 
egyenletesebb legyen, külső vagy közönséges belső falak részére 
hamuzsír-, közönséges szappan- vagy szódaoldatot, illetve timsót 
vagy konyhasót, belső falak részére ellenben asztalos-enyvet, gummit 
vagy tojásfehérjét szokás hozzákeverni vagy víz helyett tejjel fel
dolgozni; enyves festék használatánál azonban, valamint vályogfalak 
festésénél a falat előzetesen bemeszelni nem szabad, de közönséges 
szappanoldattal, tejjel vagy timsós vízzel kell bemázolni.

Régi falak festésénél a falfelületet előzetesen téglával vagy 
homokkővel lesúroljuk vagy egy vakaróval letisztítjuk, azután tejjel, 
szappanoldattal vagy timsós vízzel lemossuk és végre befestjük.

Az épületek külső színe ne legyen nagyon élénk; legszebb a kőszerű szín, 
a melyet vöröses-sárgás színben krétából, világos okkerből, umbrából, egy kevés 
feketéből és angolvörösből, vagy krétából, okkerból és feketéből, szürkészöld szín
ben oltott mészbe kevert koromból, umbrából és sárga agyagból, kékeszöld színben 
pedig krétából, krómsárgából, ultramarinból és feketéből állítunk helyre. Ugyan
csak szép homokkőszerű szint kapunk, ha a falakat híg portland-ezémenttel 
befestjük vagy pedig kőporral vegyített fehér mészhabarcscsal bevakoljuk.

Olajfestéket csak a házak külsején szokás alkalmazni, ha azokat 
az időjárás befolyása ellen jobban megvédeni akarjuk. Befestés előtt 
a falakat vagy egészen híganfolyö lenolajjal vagy — a mi jobb — 
lenolajfirniszszel kell jól megitatni, hogy a falazó-anyag (összes 
likacsait betöltse. A lenolajat terpentinolajjal lehet hígabbá tenni, 
ez azonban a festék fényét fontja meg. A fedőfestéket azután, a mely 
a 104. lapon leírt módon készül, 2—3-szor mázoljuk a falra.



3 8 5

Czémenttel bevakolt falakat olajfestékkel való bemázolás előtt 
hígított sósavval, kénsavval vagy szénsavas ammóniákkal és azután 
vízzel kell lemosni, hogy a czémentvakolat foltos kiütései eltűnjenek 
és a festék jól a falhoz tapadjon.

Az olajfesték jól megvédi és lemoshatóvá teszi a falakat, de 
drága és az épületek külsején, a hol az olaj a nap behatása alatt 
könnyebben feleinésztetik, mint az épületeken belül, minden 5—6 
évben megújítandó.

A falak díszítése történhetik festéssel vagy plasztikus díszít
ményekkel; az előbbiekhez tartozik az újabban ismét divatba hozott 
sgraffttó-iestés és a freszkó-festés, az utóbbiakhoz pedig az ú. n. 
stukkó, valamint a gipsz- és a czémentöntvények stb. Mindezeknek 
ismertetése azonban, mert inkább csak monumentális épületeknél 
használtatnak, könyvünk keretén kívül esik.

A sgraffitó fehér alagpn levő fekete rajz, a mely úgy készül, hogy közön
séges, finom, sima és legalább egy télen át szabadon hagyott vakolatot, mészből 
és homokból álló s fekete földdel és umbrával festett habarcscsal sötétre bevakol
nak és kisimítanak. Ezt a sötét alapot azután tiszta, fehér mésztejjel fehérre festik 
és erre különféle díszítéseket, képeket vagy pajzsokat rajzolnak, a melyeknek kör
vonalait végre a lágy alapon egy vastűvel kíkarczolják.

A freszkó nem egyéb, mint a puha, friss és finom vakolaton élénk színek
kel való festés, a melynél a festő anyag, a vakolatba behatolva, az utóbbinak 
kiszáradása után igen finom szénsavas mészbőrrel vonódikbe; ez utóbbi biztosítja, 
a festés tartósságát.

Stukkó alatt a tiszta gipszhabarcsot, valamint a homokból, mészből és 
gipszből vagy homokból, mészből és márványlisztből stb. készített habarcsot ért
jük, a melylyel tömör, sima és csiszolható falfelületek, párkányok stb. állíthatók 
helyre. Az épületek külsején alkalmazandó plasztikus díszítményekre azonban a 
gipszszel készített stukkó nem alkalmas és itt gipsz helyett puzzolánát, téglalisztet, 
márványlisztet stb. szokás venni.

7. A  f a l a k  é p í t ő - á l l v á n y a i .
Minden kőműves-munkához, melyet L3 m-nél nagyobb magas

ságban kell végrehajtani, építő-állványokra van szükség, a melyeken 
nemcsak a munkások állanak és föl s alá járnak, de az építő-anyag 
egy része is elhelyezhető. Az állványok szerkezete a végrehajtandó 
munka és a magasság sze
rint különböző.

Legegyszerűbbek az 
ú. n. bakállványok, a me
lyeket azonban egyma- 
gukban legföljebb 5 m ma
gasságig lehet használni.
Fő alkotó részök egy 652. ábra.

Sobó: Erdészeti Építéstan. 25
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Vb—2'δ m hosszú és két vagy négy oldalt megfaragott gerenda, a 
melynek 4 lába h heveredekkel és a andráskeresztekkel van merevítve 
és az eltolódás ellen biztosítva (652. ábra). Legtöbbször a baknak 
csak a faltól elfordított végén van két lába, míg másik végét egy
szerűen a falhoz illesztjük és a fal mellé állított oszloppal alá
támasztva. ahhoz egy foglaló kapocscsal erősítjük. A bakokat 2—3 
m-nyire helyezzük el egymástól s tetejüket vagy közvetetlenül vagy

ászokfák segítségével deszkával borítjuk be és ugyancsak ászokfákból 
és deszkából feljáró hidat fektetünk reájok (653. ábra).

A bakok magassága különböző, rendszerint azonban csak 2 3 m
s nagyobb magasságnál inkább egymás fölé állítjuk azokat.

Bakállványok helyett s éppen úgy, mint ezeket, keretes állvá
nyokat is szokás használni, ezeknél a bakokat egy négyszögletes 

fakeret (654. ábra) helyettesíti, a melynek magas
sága szintén 2 -4 m s a mely egy andráskereszt- 
tel van merevítve. A keret talp- és süveggerendá
jának kiálló végét a fal megfelelő üregébe ereszt
hetjük, hogy biztosabban álljon.

Emeletes házak építésénél rendszerint ú. n. 
árbóczos állványokat használunk. Ezek göm
bölyű és a fallal egyenlő magasságú a fatörzsek
ből (bálványfákból) készülnek, a melyeket egy

mástól 2‘5—3'5 m-nyire, a faltól pedig 2—3 m-nyire egy sorba állítva, 
legalább 1 m-nyire a földbe beásunk és körülöttük a földet jól lesuly
koljuk; laza földnél a bálványfák tövét deszkadarabokkal veszszük 
körül s azokat kövekkel vagy faékekkel jól kiékeljük, míg az árbóczfa 
szilárdan áll. Ezekhez a bálványfákhoz erősítjük a munkaállásokat, 
a melyek minden egyes emelet magasságában szükségesek. A munka- 
padolat elhelyezésére a bálványfák mellé megfelelő magas o oszlo
pokat állítunk és foglaló kapcsokkal erősítjük hozzájok. Ezek tetejére 
helyezzük az f  ászokfákat, a melyeknek másik vége a falba benyúlik,
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ezek hordják a h hosszanti ászkokat és az ezekre lefektetett és rend
szerint két sor deszkából álló d dobogót (655. ábra). Ugyanilyen

módon állítjuk helyre a magasabb emeletek állványait is, úgy, hogy 
a következő o, oszlopokat az f  ászokfákra állítjuk. A munkások 
közlekedésére és az anyagok felhordására itt is feljáró hidat ren
dezünk be és felületét, ha csak közlekedésre való, 0‘3 m-nyi közök
ben léczekkel szereljük fel, ha ellenben az anyagok talicskán szállí- 
tandók fel rajta, a feljáró közepét vagy egyik oldalát a kerekek 
részére szabadon hagyjuk. A munkások biztossága érdekében 06 --0 8  m 
magasságban az állványdobogó fölött k korlátrudakat helyezünk el 
míg az állványnak oldalvást való dőlését az árbóczfák külső olda
lára szegezett átlós dúczokkal akadályozzuk meg.

Mivel a dobogókat az egyes emeletek magasságának megfele
lően helyezzük el; egy-egy dobogó pedig az egész emeletmagasság 
helyreállításához nem elégséges, az utóbbinak mintegy felét bak
állványok segítségével falazzuk, a melyeket az állványdobogóra 
állítunk.

Az építő-állványok fölállításánál főfigyelem arra fordítandó, hogy azok meg
felelő szilárdsággal bírjanak és a rajtok dolgozó munkások biztosságát ne veszé
lyeztessék. Az árbóczfák ez oknál fogva legalább 20 cm közepes és legalább 10 cm 
csúcsátmérővel, az állványdeszkák pedig, a melyeket két rétegben fektetünk egy
másra, legalább 8  cm vastagsággal bírjanak és úgy legyenek elhelyezve, hogy se 
fel ne billenhessenek, sem ide-oda ne mozogjanak, sem nagyon át ne hajoljanak, 
sem el ne csúszszanak, sem pedig köztük szerszámok vagy anyagok át ne hullhas
sanak. Ezért a deszkák hosszanti ászkait egymástól legföljebb 1'5 m-nyire helyez
zük és foglaló kapcsokkal a keresztászkokhoz erősítjük, a dobogó deszkáit· pedig 
szorosan egymás mellé illesztjük. A dobogóknak a szabad oldal felől korlátokkal 
való elzárására és a feljárók szilárd és biztos elhelyezésére különös gondot kell 
fordítani.

Az árbóczfák, hogy kifelé való dőlésüknek eleje vétessék, rendszerint kissé 
az épület felé hajolnak. 1

; 25*



388

Az állványzat egyes részeit rendszerint foglaló kapcsokkal, hosszabb időre 
szánt állványoknál csavarokkal is kötjük egymáshoz; a kapcsok hegyeit teljesen 
kell a fába beverni, hogy az állvány rázkódásai alatt se húzódjanak ki. Az állvá
nyok egymást keresztező' gerendáinak kötelekkel vagy dróttal való összekötése, 
illetve a bályványfákra való felakasztása, a mi a külföldön igen gyakran található, 
nálunk nincs szokásban, de nem is jó.

Nagyobb épületek építésénél az árbóczfákat közvetetlenűl a fal mellett, tehát 
két sorban is szokás felállítani, úgy, hogy az állványzat nem támaszkodik a falra. 
Faragottkövekkel való falazásnál pedig, különösen ott, hol a munka éveken át tart, 
külön terv szerint és legnagyobb gonddal készült építő-állványok szükségesek, 
a melyek rendszerint négyélűre faragott gerendákból készülnek és oly szilárdak, 
hogy rajtok az anyagfelvonók és — szükség esetén — a vasúti vágányok is 
elhelyezhetők.

Régi épületek javításánál ilyen árboczos állványok helyett leg- 
többnyire létrás állványokat használunk vagyis 35—4’5 m-nyi 
közökben egymástól közönséges létrákat állítunk fel függőlegesen a 
talajra vagy lefektetett vánkosdeszkákra s azok felső végét a főpár
kány fölött a padlástéren befogott, és onnan 1 m-nyire kinyúló geren

dákhoz kötjük. Ezeket a
gerendákat a létrák fel
állítására is felhasznál
hatjuk, ha csigákat akasz
tunk reájok és a létra felső 
végét rajtok áthajtott kö
tél segítségével felhúzzuk.

A létrák fokaira a 
szükséges magasságban 
deszkákat fektetünk, a 
melyek a munkások állá
sául szolgálnak, kívülről 

pedig védőléczeket szegezünk korlát gyanánt a 
létrákra; az utóbbiakat keresztben fektetett 
átlós dúczokkal biztosíthatjuk az oldalvást 
való dőlés ellen (656. ábra).

A külső épületfalak kisebb javítási mun
káit ú. n. lebegő vagy vendégállványokról 
végeztetjük; ezeket úgy készítjük el, hogy az 
épület ablakaiból vagy külön e czélra ütött 
nyílásokból egyes gerendákat dugunk ki s 
azok belső végét vagy valamely választó 
falba bekötjük vagy pedig állványokhoz, me- 
nyezethez stb. úgy erősítjük, hogy, helyéről 
el ne mozdúlhassanak, kinyúló részüket pedig

656. ábra.
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deszkákkal beborítjuk, korláttal körülveszszük és — szükség esetén 
— alulról is gyámolítjuk (657. ábra).

Végre újabb időben az épületek külsejének javításához nagyban 
használják a függőállvánijokat, az ú. n. kőműves-hiclakat, a melyek a 
padlástérből kidugott gerendákra vannak akasztva és csigasorokkal 
felszerelve; a hidat maguk a rajta álló munkások bocsátják le és húzzák 
fel; erre a czélra a híd kötéldobbal, fogaskerekekkel és forgatóval bír

B) F á b ó l  i ló  fa la k t.
Fából való falakat nálunk Felső-Magyarországban, Erdélyben 

és általában fában bővelkedő vidékeken nagy számban találhatunk, 
nemcsak gazdasági és melléképületeken, de lakóházakban is. Az ilyen 
lakóházak tűzveszélyesek ugyan s egyes városok tűzrendőri szabályai 
tiltják építésüket, de — fenyőfából helyreállítva — olcsók, melegek 
s könnyen és gyorsan felépíthetők. Azonkívül alkalmazunk fából való 
falakat az épületek belsejében is választó falak gyanánt, az épülete
ken kívül pedig kerítés- és támasztófalak gyanánt."

A fából való falak épülhetnek szálfákból vagy gerendákból 
és deszkákból vagy végre gerendából és téglából és e szerint meg
különböztetünk tömör gerendafalakal, palló- vagy deszkafalakat és 
favázas téglafalakat.

1. T ö m ö r  g e r e n d a f a l a k .
A gerendafalak vízszintesen egymásra rakott szálfákból vágy- 

két- és négy oldalon megácsolt gerendákból készülnek, a melyeket 
két fal keresztezése helyén teljes vagy fecskefarkalakú sarokrovással 
(‘249. és ‘250. ábra) lapolunk egymásra.

Legegyszerűbb ilyen fal az, a mely gömbölyű szálfákból van 
összeróva (658. ábra). Ilyen falat nálunk erdei kunyhóknál és munkás
házaknál, valamint gazdasági 
épületeknél is gyakran talál
hatunk. Ha légmentes és fűt
hető belső helyiséget akarunk, 
a hézagokat mohával kitömjük 
vagy agyaggal kikenjük. Ha 
pedig a falat, szebb lakóhelyiség 
nyerése végett, belül bevakolni 
akarjuk, azt előbb rézsutosan 
reászegezett Mezekkel kell be
borítanunk, a melyek a vakolat
réteg leválását akadályozzák.

658. ábra.
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Hogy a szálfák, a melyek a törzstől a csúcs felé vékonyodnak, víz
szintes falat adjanak, a szálfákat váltakozó végekkel fektetjük egymásra.

Ennél jobb és szebb falat kapunk, ha a szálfákat alsó és felső 
fekvő lapjukon (659. ábra) vagy belső lapjukon is megfaragjuk 
(660. ábra); legszebb és legjobb azonban a négyélűre faragott geren-

659. ábra. CCO. á b r a . 661. ábra.

dákból rakott fal; a 
gerendák vagy négy
zetesek (661. és 662. 
ábra) vagy pedig 
feles, illetve lapos 
gerendák (663. ábra), 
a melyeknek vas
tagsága 12 —15 cm. 
Szélességük a törzs
től a csúcs felé 
kisebbedhetik. ilyen 
gerendákat azonban 
váltakozó törzsvé
gekkel kell egy
másra helyezni.

A gerendafalak 
hosszúságát a szál-

6 62 . á b r a . fák hosszúsága szabja meg, mert 
a falakat végignyuló gerendákból 
kell felépíteni; ha azonban egyes 
gerendák nem elég hosszúk, akkor 
egyenes vagy ferde illesztéssel vagy 

a mi jobb — ékkel szilárdított 
kettős ferde horogróvással (201. 
ábra)megtoldhatók; előbbi esetben 
azonban összeérő végeiket csapok
kal kell a felső és alsó végignyúló
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gerendához kötni. Ilyen csapok akkor is szükségesek, a midőn a 
gerendák nagyon hosszúk, úgy, hogy valamely nyomásnak könnyen 
engednének, valamint akkor is, a midőn a gerendákat ajtó- és
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664. ábra.

ablaknyílások ózdijaira meg kell szakítani (664. ábra). Λ csapok 
kemény fából, mintegy 3 cm vastagsággal készülnek és körülbelül 
1'5 m-nyi közökben váltakozva alkalmaztatnak.

A gerendafalak merevségét és állóságát azáltal fokozzuk, hogy 
a homlokfalat egyrészt a sarkokon az oldalfalakkal és másrészt a 
keresztező helyeken a belső választó falakkal összerőjjuk. Teljes- 
sarokróvás (249. ábra) alkalmazása esetén az egymást keresztező 
gerendákat a kötés megvédésére a falon túl is kinyújtjuk, körülbelül 
annyira, mint a milyen a gerendák szélessége, de legalább 15 cm- 
nyire. Fecskefarkalakú sarokróvás (250. ábra) alkalmazásánál a 
kinyúló gerendafejek elmaradnak, a gerendák eltolódását azonban 
a fecskefark megakadályozza, a minek különben, a már említett 
módon, csapok alkalmazásával is lehet elejét venni.

Az ajtó- és ablaknyílásokat függőleges o oszlopokkal határoljuk, 
a melyeknek végeit a vízszintes gerendákba becsapozzuk s a melyek
nek hátul kidolgozott hornyaiba eresztjük a vízszintes gerendák csapjait 
(664. ábra), tizeket az oszlopokat, tekintettel arra, hogy a vízszintes 
gerendák, vágatási idejük szerint, T5—3n/0-kal összeasznak, hosszú
ságukhoz képest 2 4 cm-rcl rövidebbre kell szabni,* mert különben
hézagok támadnak a falban.
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Ha hosszú gerendafalakkal van dolgunk, a melyek 
5—G m-nél hosszabb darabban nincsenek bekötve (pl. gaz
dasági épületeknél), akkor az egyes gerendáknak oldalvást 
való kihajlását úgy akadályozzuk meg, hegy a falat 25—30 
m-nyi közökben „csípőfák közé fogjuk s azokat akár heve-

•m

665. ábra. G6G. ábra. 6G7. ábra.
derekkel (665. ábra), akár faszegekkel (666. ábra), akár pedig csavarokkal (667. 
ábra) foglaljuk össze.

A gerendafalakból összerovott épületet mindig 0‘5—08 m 
magas faltőre kell állítani (662. és 664. ábra), a mely az alsó geren
dákat a talajnedvességtől és a felfrecscsenő víztől megóvja s kőből 
vagy téglából készülhet.

Az ilyen módon épített svájcsi hasaknál a faltövet sokszor egy alacsony 
falazott földszint pótolja, a melyei pinczéül vagy istállóul használnak. Rossz tala
jon a faltövet czölöpök pótolhatják, a melyeket a falak hosszúsága irányában a 
talajba bevernek s a melyekre azután, a legalsó fagerendát csapozzák. Ez lejtős 
hegyoldalokon épített házaknál is fordúl elő, hol a czölöpök által a talajegyenge- 
tést kikerülik és az épületet elég magasra helyezhetik.

Gazdasági épületeket határoló gerendafalak hézagait, légjárás 
létesítésére, szabadon hagyjuk, sőt, oly épületeknél, a melyeknél a 
légjárás szükséges, még mesterséges módon, vékony léczdarabok 
közbetolása által nagvobbítjuk is (665. ábra); oly gerendafalak héza
gait ellenben, a melyek lakóhelyiségeket határolnak, mohával, csepü- 
vel vagy nemezzel szokás tömöríteni, hogy a lakóhelyiségeket a 
külső levegő hőmérsékváltozásaitól és nedvességétől megóvják. Jó 
tömörítés a 180. lapon említett módon, íszkábálással érhető el. A 
vakolat nem jól tart a gerendafalakon s bevakolandó falakat vagy 
álló deszkával kell borítani vagy pedig, úgy, mint a menyezeteket, 
beléczezní vagy benádazni. Svájczban a házak belsejét egyszerűen 
deszkával borítják, a mely többé-kevésbbé díszesen állítható helyre. 
Kívülről a házakat, mint alább látni fogjuk, deszka- vagy zsindely- 
borítással védik meg a nedvesség ellen.

Az ú. n. s a lja i  hasak ilyen gerendafalakból készülnek, a melyeket igen 
sokszor falazott földszintre állítanak; falaik legtöbbnyire 12- l í c m  vastag lapos 
gerendákból állanak, a melyeknek szélessége, a fatörzsnek megfelelően, a törzs- 
végtől a csúcs felé csökken, úgy, hogy egy és ugyanannál a gerendánál 15—20 cm
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között is változik. A hézagok tohát ferdén mennek, ez azonban alig vehető 
észre, mert a hézagokat mohával kitömékelik és a falak külsején egymás fölött 
vízszintes párkányléczeket alkalmaznak, a melyek kirívó, élénk színükkel ütnek 
el a fenyőfa vöröses színétől és a falat vízszintes szalagokra osztják. A falak kül
sejét azonkívül különféle díszítésekkel, faragásokkal szerelik fel, a melyeket részint 
már az ácstéren, részint pedig a kész falakon elkészítenek.

A svájezi házak további jellemző sajátsága, hogy a falak legalsó gerendái 
rendszerint jobban nyúlnak ki a falból, mint a következők s hogy a legfelső 
gerendák mind jobban és jobban szögellnek ki, úgy, hogy a födelek szarufáit, az

erkélyeket stb. konzols/.erűen gyámolítják. A födelek továbbá messze kiszögellő 
ereszekkel, ereszek alá helyezett erkélyekkel stb. s a kinyúló gerendafejek díszes 
faragásokkal bírnak (668. ábra).

2. P a l l ó f a l a k .

Pallófalak alatt nemcsak a tisztán pallókból vagy deszkákból 
álló falakat és a deszkaborításokat, de általánosságban mindazokat 
a falakat érijük, a melyek fával kibél lelt gerendavázzal bírnak, el
tekintve altól, hogy a bél lésfal pallóból, deszkából vagy pedig geren
dákból készült-e. A pallófalak tehát csak a kitöltés anyagában 
különböznek az alább tárgyalandó favázas téglafalaktól, míg a 
gerendaváz nagyjában egy és ugyanaz.

Ha épületfalat akarunk pallóból vagy deszkából építeni, a mi 
azonban inkább melléképületeknél és erdei állandó kunyhóknál, 
mint lakóházaknál fordul elő, akkor az épület mindenekelőtt vízszin
tes és függőleges gerendákból összeállított vázat kap, a melynek
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közeit azután pallókkal, deszkákkal vagy gerendákkal kitöltjük 
(669. ábra).

A faváz mindig szárazon vagy vakolatba rakott a faltövün áll, 
a mely 05—08 m magas és a fal alsó részét a lecsopcgő és fel- 
frecscsenő, valamint a talajvíztől megóvja, lírre a faltőre helyezzük 
a k küszöbfákat s ezekre állítjuk az épület sarkain, a falak keresz
tezése helyén, valamint az ajtó- és ablaknyílások két oldalán a függőleges 
o oszlopokat vagy sasfákat (szárfákat), a melyeket fölül s süveg- vagy 
koszorúgerendával kötünk össze. Az ajtó- és ablaknyílások vízszintes 
határolására még h hevedereket használunk, a melyeknek végeit 
a szárfákba csapozzuk. Végre az *· süveggerendára róvjuk az f  
menyezet-gerendákat, a melyek a belső helyiségeket fölülről hatá
rolják.

A küszöbfa 12—15 cm magas és lő -18 cm széles; az oszlopok vastagsága 
-i cm-mcl kisebb a küszöbfa szélességénél, hogy a padozatdeszkák a küszöbfára 
ráfeküdhessenek; szélessége 16—18 cm. A süvegfák szélessége olyan, mint az 
oszlopoké, magassága pedig 16 cm; a hevederek szélessége végre szintén egyenlő 
az oszlopokéval, magassága pedig 10—12 cm. A küszöbfa lehetőleg végignyúló 
gerendából és — ha csak lehetséges — tölgyfából készítendő, mert legtöbbet 
szenved a nedvességtől s az egész terhet hordja; ha azonban a toldás ki nem
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kerülhető, akkor az kettős ferde horogróvással és ékkel eszközlendő (201. ábra), 
hogy a ktiszöbfa a széttolás ellen biztosítva legyen. A falak sarkain találkozó 
küszöbfákat vagy egyszerűen vagy félfecskefarkkal egymásra lapoljuk vagy — a 
mi a sarkot jobban biztosítja — ferdén metszett (220. 
ábra) vagy rovásos sarokátlapolást (221. ábra) alkalma
zunk; az egymást keresztező küszöbfák felső lapjai e 
mellett egy vízszintes síkban vannak. Ennél jobb és 
tartósabb sarokkötést kapunk azonban, ha a küszöbfák 
fejeit a keresztezésen túl is annyira kinyújtjuk, mint a 
milyen a szélességek. Svájczi házaknál a sarokkötés 
biztosítására gyakran található a kettős csap, a mely 
a gerenda túlsó oldalán is kinyúlik és ott faszegekkel van állandósítva (670. ábra).

Emeletes faházaknál az oszlopok vagy csak egy emelet-magas- 
ságúak vagy pedig az épület, egész magasságán végignyúlók; ekkor 
a menyezet-szerkezetekkel úgy kötjük össze, mint alább a favázas 
falaknál fogjuk látni (lásd a 708. ábrát). Az oszloppknak egymástól 
való távolsága a kitöltésre használt pallók vagy deszkák vastagságá
tól és attól függ, vájjon feszes vagy pedig olyan falat akarunk épí
teni, a melynél az egyes pallóknak oldalvást való kihajlása meg van 
engedve. 3 ti cm vastag béllésdeszkák eléggé feszes falat adnak, 
ha az oszlopokat tf> ‘2 5 m-nyire állítjuk egymástól; máskülönben 
a pallók hosszúsága határozza meg az oszlopközt.

A béllésdeszkák vagy pallók feküdhetnek vízszintesen vagy 
függőlegesen. A vízszintesen fekvő béllésdeszkák végeit rendszerint 
az oszlopok hornyaiba eresztjük, a melyeket a falba kötött oldala
kon ki vájunk (669. ábra); a horony szélessége közönséges deszka- 
és pallóvastagságnál ezzel egyenlő, vastagabb gerendák alkalmazá
sánál ellenben a gerendáknál keskenyebb, az utóbbiak végeit tehát 
csapszerüen kell kimetszeni (lásd a 664. ábra alaprajzát). A pallók 
ilyen beeresztése természetesen megköveteli azt, hogy a falvázat és 
a béllést egyidejűleg helyezzük el, mert kü- am 
lönben a fekvő pallók az oszlopokba be nem 
ereszthetek.

Az álló béllésdeszkák lábát a küszöb
fejét pedig a süvegfába (671. ábra), az osz
lopok mellett levő deszkák szélét azonkívül 
az oszlopok hornyába is beeresztjük; a hor- 
nyolással járó munka megtakarítása végett 
azonban a szerkezetet azáltal egyszerűsítjük, 
hogy a béllésdeszkák lábát és fejét a küszöb 
és süvegfához szegezett alakos léczekhez 
erősítjük vagy két ilyen lécz közé fogjuk vy/Μ λ 
(672. és 673. ábra). 671. ábra. 672. ábra. 673. ábra.
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Ha a gerendavázak mezőinek kitöltésére álló gerendákat hasz
nálunk. azokat egyszerűen csapokkal ereszthetjük össze és csapokkal 
köthetjük a falváz oszlopaihoz is (674. ábra).

674. ábra.

A béllésfal rendszerint a küszöb- és süvegfa szélességének 
közepét foglalja el vagy csak kevéssel van kijebb vagy beljebb (669. 
ábra); olyankor azonban, a midőn a favázat átlószerű dúczokkal 
kell az oldalvást való dőlés ellen biztosítani, a mi magas, de külö
nösen emeletes falaknál és álló béllésfalak alkalmazásánál okve tét
lenül szükséges, a béllésfalat a váznak egyik oldalára kell tolni, 
hogy a viharkötő dúczokat elhelyezhessük (675. ábra).

Ymmtm

675. ábra.

Alacsonyabb épületeknél és fekvő béllésfalaknál a viharkötők 
elhagyhatók.

Ha az épületet nem légmentesen akarjuk elzárni, pl. csűrök-
néJ> fészereknél stb, 

m  m  ** akkor a pallók vagy
676. ábra. gerendák hasadékait

szabadon hagyjuk, ellenkező esetben a béllésdeszkákat fán- 
czolással vagy szádalással (269 -272. ábra) eresztjük egy
másba vagy pedig — álló deszkáknál — kívülről vagy 
mindkét oldalon alakozott léczekkel födjük be a hézagokat 
(676. ábra); gerendák alkalmazásánál végre a tömörítés

677. ábra. 678. ábra.

úgy történhetik, mint a gerendafalaknál láttuk.
A hézagokat továbbá, ha nincsenek léczekkel födve, a pallók 

szélének kihornyolása által díszíthetjük, hogy a pallók összeszáradása 
folytán keletkező tátongó hézagot a néző elől némileg elfödjük (677. 
és 678. ábra.

Ha a fal rossz hővezető képességére különös súlyt fektetünk, 
pl. jégpinczéknél, a falakat kettős pallófal módjára állíthatjuk helyre 
és a közt homokkal, hamuval, fűrészporral stb. tölthetjük ki (679. ábra).
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670. ábra. 680. ábra.

Erdészeti czélokra igen alkalmas és csinos dorongfalat,* a 
melyet szerkezeténél fogva szintén a pallófalakhoz kell sorozni, 
mutat a 630. ábra, a melynek úgy váza, mint béllésfala különböző 
vastagságú s különböző módon elhelyezett dorongokból készült; 
Stájerországban ehhez hasonló módon szoktak gazdasági épületeket 
helyreállítani. Ilyen módon épültek az 1885. évi budapesti országos 
kiállításon az erdészeti csarnok falai is, a melyek különféle fanemek
ből vett kérges széldeszkákkal voltak födve.

A svdjczi házak nemcsak gerendafak, de pallófalak módjára is épülnek, 
úgy, hogy a pallók, a melyeknek vastagsága 7—12 cm között változik, vízszinte
sen feküsznek. Viharkötők földszinti lakóházaknál nincsenek, emeletes házaknál 
is csak akkor, a midőn a szárfák az épület egész magasságán végig nyúlnak. Az 
ablakok, a melyek vagy egyenkint vagy kettesével és hármasával fordúlnak elő, 
rendszerint díszesen faragott deszkákkal vannak szegélyezve és kívülről fából 
készült ablaktáblákkal (spalétákkal) felszerelve. A messze kiszögellő födélereszek 
és faerkélyek kiegészítik a külső díszítést.

Palló-, illetve deszkafalakat belső választó falak gyanánt gyak
ran szokás akalmazni, különösen olyankor, a midőn az emeleten 
egy választó falat kell építeni, a mely alatt a földszinten nincsen 
fal. Az ilyen falat vagy úgy állítjuk helyre, hogy a favázat a mely
nek küszöb- és süvegfáját a szemközt levő falakba bekötjük, két 
oldalról s egymást keresztező deszkákkal beborítjuk és a deszka
borítás közt levő űrt hamuval kitöltjük (681. ábra A.). vagy pedig

* Az ábra az 1867. évi párisi kiállításon volt sziámi elefántistállóról 
van véve.
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úgy, hogy a kát deszka
sort, a melyek közül az 
egyik függőleges, a másik 
ferdén menő deszkákból 
készül, közvetetlenül egy
másra szegezzük és az 
így kapott falat, a mely 
mindig egy menyezet- 
gerendán áll, a menyezet- 
gerendákhoz szegezett l 
léczekhez erősítjük (681. 
ábra B). Az előbbi szer
kezet jobb és erősebb s 
azonkívül rosszabb bang
es hővezető, ilyen falak 
két oldalt benádazhatók 
és bevakolhatók, de csak 
elkerülhetetlen szükség 
esetén építendők, mert 
vetemednek és hasadoz- 

nak, a rajtok levő vakolat pedig a rázkódások folytán megrepedezik 
és lehull.

A pallófalakhoz tartoznak továbbá a különféle deszkaboritások 
is, a melyeket akár a házak, illetve melléképületetek külsején, akár 
pedig azok belsejében, nevezetesen az árnyékszékek körül, a, pinczé- 
ben, a padlástérben stb. választó falak gyanánt alkalmazunk.

A deszkaborításokhoz használt deszkák vastagsága 2Ό—3Ό cm; 
a nagyobb vastagság különösen akkor van megokolva, a midőn 

a borítás az épületek külsején van és egyrészt az 
esővíz könnyebb lefolyására és másrészt szebb külső 

végett gyalult deszkából készült.
A borítás történhetik fekvő 

vagy álló deszkákkal; az utóbbi 
megkönnyíti a vízlefolyást és gya
koribb, mint a fekvő, de rendes fa
vázat, illetve 1Ό—l'3m-nyi közök
ben alkalmazott hevedereket igé
nyel, a melyekhez a deszkák 1—2 
szeggel erősíthetők. A deszkák 

H v/s""’ illesztése történhetik síma, fél-
€82. ábra. 683. ábra. 684 ábra. 686. ábra. vagy teljes eresztékkel; a hézagok



399

vagy a deszkák széleinek kihornyolásával díszíthetek (677. és 678. ábra) 
vagy léczekkel eifödhetők (6.76. és 682. ábra). E helyett a deszkákat oly 
közökkel szegezhetjük le, a melyek a deszkák szélességénél 6—8 cm-rel 
kisebbek, ha a közöket teljes szélességű deszkákkal beborítjuk, úgy, hogy 
az alsó deszkák széleit 3—4 cm-re átfödjék (683. ábra). Végre gyak
ran található a redőnyszerű (zsalús) deszkaborítás is (684. ábra); ez 
utóbbi különösen vízszintes deszkaborításoknál fordul elő (685. ábra), 
úgy, hogy minden kö
vetkező deszka az a latta 
levőnek szélét 3- 4 cm- 
nyire átfödi. Ennél a 
borításnál a hézagok, 
ha a viharos oldallal 
szemben vannak, vala
mennyi között legjob
ban vannak a nedves
ség ellen védve.

Függőleges desz
kaborítást leginkább 
alsóbbrendű épülete
ken, pl. fakamrákon, 
árnyékszékeken, de ke
zelési épületeken, pl. 
szerelő-műhelyeken, raktárakon stb. is szoktak alkalmazni. Ha azon
ban az épülettől nagyobb állóságot kívánunk, czélszerű a deszka
falakat falazott pillérek közé fogni (686. ábra); ekkor a viharkötők 
is elhagyhatók; ha ellenben az épületek sarkain is faoszlopokat 
alkalmazunk, a favázat átlószerű viharkötőkkel kell az oldalvást 
való dőlés ellen biztosítani.

Ugyancsak a pallófalakhoz tartoznak még az ú. n. szádfalak 
is, a melyekről már az alapozásnál volt szó, a hol azokat azért 
alkalmaztuk, hogy egyes alapvető módoknál, nevezetesen a homok
os bétontöltésnél, a czölöpös és a fekvő rácsnál stb. a megterhelt 
puha talajnak elmozdulását és kimosását megakadályozzuk (lásd az 
507. és 527. ábrát). A szádfal áll vezető czölöpökből, szádczölöpök- 
ből és csípőfából.

A vezető czölöpök (687. ábra d) négyzetes keresztszelvényű, 
í 5/'íb— '/so cm-cs gerendák, amelyek a czölöpökhöz hasonlóan van
nak meghegyezve és, szükség esetén, vassarukkal felszerelve. Ezeket 
a leendő szádfal irányában, 2—3 m-nyire egymástól verjük a talajba 
s két átellenes oldalukra és közel a tetejükhöz egy pát, 26/30 cin
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méretű, négyzetes keresztszelvényű gerendát, ú. n. csípőfát (a) 
rovunk oly mélyen, hogy csak annyi tér maradjon köztük, mint a

a A Λ

687. ábra.

milyen a szádczölöpök (c) vastagsága. Ha pedig a szádczölöpöknek 
földből kiálló része magasabb 2'5—3Ό méternél, akkor 00—80 cm-rel 
a talaj felszíne fölött egy másik b csípőgerenda-párt kell alkalmazni.

A szádczölöpök (c) erős pallókból vagy vékony gerendákból 
készült lapos czölöpök, 25—30 cm szélességgel és 8—25 cm vastag
sággal. Minden szádczölöp egyik éle hornyot, másika ennek megfelelő

szádat kap, alul ékalakúra van meghegyezve (688. ábra) s hegye 
kavicsos talajban vassaruval felszerelve (689. ábra). 10 cm vastag
ságig a háromszögű vagy ékszerü, azontúl a félereszték vagy a
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négyzetes szádalás használt atik. A szádczölöpök be verését a d vezető 
czölöpök mellett kezdjük és a köztük levő tér közepe felé foly
tatjuk, úgy, hogy a középső szádczölöp, az egészet megszorítva, ék 
gyanánt hat.

A szádfalak különösen vízben való építésnél használtatnak, 
minélfogva azokat részletesebben a Vízépítéstanban fogjuk ismertetni.

A pallófalakhoz tartoznak továbbá a fából való támasztó falak 
is, a melyek a földbe függőlegesen vagy ferdén bevert czölüpökből 
és az ezek mögé rakott, 
vízszintes deszka- vagy 
dorongborításból állanak.
Ilyen falak használtatnak 
úgy a szárazon való épí
tésnél, illetve feltöltések
nél, a hol a 690. -692. ábra 
szerint készíthetők, vala
mint kisebb vízáteresztők 
oldalfalai s kisebb fa- 
hidak hídfői és szárnyfalai 
s végre vízépítésnél parti 
falak gyanánt is; azok 
bővebb tárgyalását ennél
fogva az Út-, Híd- és Yíz- 
építéstanra hagyjuk.

Végre idetartoznak 
még az ú. n. léczfalak is; 
ezeket oly alárendelt 
helyiségek körülzárására 
használjuk, a melyekben állandó Jég- 
huzam kívánatos, vagy a melyeket telje
sen elzárni nem szükséges; ilyenek a

693. ábra.

fakamarák, baromfiólak, kocsiszínek, tengeri-górék, méhesek, kerti 
pavillonok, a pinczék és padlásterek választó falai stb. A beléczezés

Sobó: Erdés.eti Épitéstan. 26
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rendszerint álló léczekkel történik, a melyeknek vastagsága 2Ό—2‘5 cm, 
szélessége pedig 2'5—fi cm. A léczek gyalulva vagy gyalulatlanul 
használhatók és megerősítésükhöz teljes favázat igényelnek, a mely
nek 1Ό0—Γ25 m-nvi közökben alkalmazott vízszintes hevedereihez 
szegezzük a léczeket.

Csinosabb léczfalat, a melyet kerti pavillonokon, tekepályákon 
stb. szokás alkalmazni, kapunk, ha a léczek egymást átlőszerűleg 
keresztezik (693. ábra).

ii. F avázas téglafalak .
A favázas téglafalak lényeges alkotó része a faváz, a mely 

vízszintesen, függőlegesen és ferdén fekvő gerendákból éppen úgy 
készül, mint a pallófalaknál, a melynek térközeit azonban, az ú. n. 
táblákat téglával kifalazzuk.

A faváz alkotó részei a k küszöbfa, az o oszlopok vagy szárfák 
(sasfák), a h hevederek és az s süvegfa vagy koszorúfa, végre sza

badon álló falaknál, a melyeket az oldalvást való dőlés ellen bizto
sítani kell, a cl dúczok vagy viharkötök (694. ábra).

A küszöbfa (k) a legalsó vízszintes gerenda, a mely a fal 
egész terhét hordja s a melybe az oszlopokat becsapozzuk. Föld
szinti épületeknél a küszöbfa alá rendszerint O'fi—0'8 m magas fal
tövet építünk téglából vagy terméskőből, a melyen a küszöbfa egész
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hosszúságában megfekszik s a mely a fal nyomását egyenletesen 
viszi át a talajra.

A z a l á f a la z o t t  s ü v e g f a  c s a k  ö s s z e n y o m á s r a  v a n  ig é n y b e v é v e  s  m iv e l  a  r a j t a  
fe k v ő  t e h e r  r e n d s z e r in t  n e m  n a g y ,  t e h e r b í r á s a  c s á k  m á s o d s o r b a n  j ö n  t e k in t e tb e  s 
m a g a s s á g a  e h h e z  k é p e s t  c s e k é ly  le h e t .  H o g y  m in d a z o n á l t a l  14— 18 c m -n y i  m a g a s 
s á g b a n  é s  — h a  c s a k  le h e t s é g e s  — tö lg y f á b ó l  k é s z í t jü k ,  o n n a n  v a n ,  m e r t  a  
k ü s z ö b f a  a  f a v á z  v a l a m e n n y i  g e r e n d á j a  k ö z ü l  l e g tö b b e t  s z e n v e d  a  n e d v e s s é g tő l  
é s  l e g h a m a r a b b  m e g y  tö n k r e .  M in é l  m a g a s a b b  a  f a la z o t t  f a l tő ,  a n n á l  j o b b a n  v a n  
a  k ü s z ö b f a  a  t a la jn e d v e s s é g  é s  a  fo l f r e c s c s e n ő  v íz  e l le n  b i z to s í t v a ;  e r r e  v a ló  
t e k in te t t e l  0 '6  m - n é l  a l a c s o n y a b b  f a l tö v e t  n e m  is  k e l l e n e  a lk a lm a z n i .

H a  a  k ü s z ö b f a ,  m in t  a z  r o s s z ,  n e d v e s  t a l a j n á l  s o k s z o r  t a l á lh a t ó ,  c s a k  c z ö lc -  
p ö k ö n  v a g y  p i l l é r e k e n  v a g y  p e d ig  —  e m e le te s  f a l a k n á l  — e g y  g e r e n d a s o r o n  
k e r e s z tb e n  f e k s z ik  é s  e z e k  k ö z ö t t  h a j l í t á s r a  is  v a n  ig é n y b e  v é v e ,  a k k o r  c z é is z e r ű  
a  f ö n n e b b in é l  is  m a g a s a b b r a ,  1 8 — 2L c m - e s r c  v e n n i .  I l y e n r e  k e l l  m a g a s s á g á t  
k i s z a b n i  e r ő s e n  t e r h e l t  é p ü le te k n é l  is .

A küszöbfa szélessége a szárfák vastagságához igazodik és külső 
falaknál a szárfák egyik, belső választó falaknál 
pedig mindkét oldalán 3 —icm -rel kiáll, hogy a 
padozatot reáfektethessük (695. ábra), A padozat 
alá sülyosztott küszöbfánál ez a szélesbítés szer
kezeti tekintetben nem szükséges ugyan, a fal 
biztosabb megállására való tekintettel azonban 
ekkor is kívánatos. Külső falak küszöbfáját kifelé 
szélesbíteni nem czéiszerű, mert a vízlefolyást 
akadályozni és gyorsan tönkre menne.

A  k ü s z ö b f a  m a g a s s á g i  f e k v é s é t  te k in tv e ,  le g c z é ls z e rű b b  fe ls ő  l a p j á t ,  a  p a d o 
z a t  a la t t  le v ő  v á n k o s f á k  fe ls ő  l a p j á v a l  e g y  s ík b a  f e k te tn i  (6 9 5 . á b r a ) ,  m e r t  e k k o r  
m ö g ö t te  is  s z á r a z  t ö r m e lé k r é te g  v a n ,  a  m e ly  t a r t ó s s á g á t  f o k o z z a .  O ly  e s e tb e n  
a z o n b a n ,  a  m id ő n  a  k ü s z ö b f a  e g y  g e r e n d a s o r o n ,  a  m e ly  a  p a d ló z a t  v á n k o s f á i t  
k é p v is e l i ,  k e r e s z tb e n  fe k s z ik  é s  a r r a  c s a k  3 —4 c m -n y lr e  v a n  r á r ó v a ,  a  m i  e m e le t i

6 9 5 . á b r a .

v á la s z tó  f a l a k n á l  le g tö b b s z ö r  e lő fo rd ú l ,  a k 
k o r  a  f ö n n o b b i  s z a b á ly tó l  e l  k e l l  t e k in te n i  
é s  a  k ü s z ö b f a  fe ls ő  l a p j á t  m a g a s a b b r a  
h e ly e z n i .  H a  a z u t á n  a  v á l a s z tó f a lb a n  a j t ó 
n y i tá s  v a n ,  a  m e ly n e k  k ü s z ö b é t  a  p a d o z a t t a l  
e g y  s ík b a  a k a r ju k  h o z n i ,  a k k o r  a  k ü s z ö b f á t  
a z  a j tó s z é le s s é g n e k  m e g fe le lő e n  m a g a s s á g é -  g g g  ^ g r a
n a ü  m in te g y  fe lé ig  k i k e l l  m e ts z e n i  (696 .
á b r a ) .  A  k ü s z ö b f a  s z é le s s é g é t  o k k o r  e g y e n lő r e  v e s z s z ü k  a z  o s z lo p o k  v a s t a g s á g á v a l ,

n e h o g y  a  f a lb ó l  k iá l l jo n .
A  k ü s z ö b f á t ,  a  m e ly  a  f a l r a  n é z v e  k ö tő -  

g e r e n d a  g y a n á n t  m ű k ö d ik ,  r e n d s z e r in t  v é g ig 
n y ú ló  g e r e n d á b ó l  k e l l  k é s z í te n i ,  o ly a n k o r  a z o n 

b a n ,  a  m id ő n  a z t  m e g fe le lő  h o s s z ú s á g ú  g e r e n d a  
h i á n y á b a n ,  k é t  d a r a b b ó l  k e l l  ö s s z e to ld a n i ,  a  
k ü s z ö b f a  s z é th ú z ó d á s á t  é k k e l  s z i l á r d í to t t  k e ttó 's  
f e rd e  h o r o g r ó v á s s a l  (201 . á b r a )  k e l l  m e g a k a -

O 0

K I ° •
1 : : 1

6 9 7 . á b r a .
26*
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d á ly o z n i .  H a  p e d ig  a  k ü s z ö b g e r e n d á t  a  m é ly e b b e n  fe k v ő  a j tó k ü s z ö b  m i a t t  m e g  k e l l  
s z a k í ta n i ,  a k k o r  a  m e g s z a k í to t t  ö s s z e k ö t te té s t  a l á h ú z o t t  v a s p á n to k k a l  v a g y  υ v á l tó -  
g e r e n d á v a l  á l l í t ju k  h e ly r e  é s  a b b a  c s a p o z z u k  a z  a j t ó s z á r f á k a t  is  (697 . á b r a ) .

A  f a la k  k e r e s z te z é s e  h e ly é n  a z  e g y m á s r a  l a p o l t  k ü s z ö b f á k  fe ls ő  l a p j a  s z in t é n  
e g y  s ík b a n  v a n ;  a  s a r k o n  r e n d s z e r i n t  r o v á s o s  s a r o k á t l a p o lá s t  (2 2 1 . á b r a ) ,  a  g e r e n 
d á k  k ö z b e n s ő  r é s z é n  p e d ig  f e c s k e f a r k a ia k ú  á t l a p o lá s i  (218 . á b r a )  h a s z n á lu n k .  
K ü lö n b ö z ő  m a g a s s á g b a n  f e k v ő  k ü s z ö b f á k a t  le g a lá b b  e g y m á s r a  k e l l  r ó n i .  S v á jc z -  
b a n  a  k ü s z ö b f á k  ö s s z e k ö té s é r e  a  6 7 0 . á b r á b a n  b e m u ta to t t  c s a p o z á s t  is  h a s z n á l j á k .

Az oszlopok vagy szárfák (sasfák) a küszöbfába csapozott 
függőleges gerendák, a melyek a fal és a fedő- vagy más szerke
zetek terhét a küszöbfára átviszik. Vastagságukat egyrészt a hosszú
sági tengelyük irányában működő teher alapján és másrészt a fal 
magassága és az esetleg működő oldalnyomás alapján (pl. raktá
rakban) kellene kiszámítani, rendszerint azonban a béllésfal vastag
ságához szabjuk, amely rendes körülmények között J/2-tégla (15 cm).

A körülzáró falak erősen igénybevett oszlopait azonban ennél vas
tagabbra is szokás venni, úgy, hogy azok a y2-téglányi vastagságú 
falból, a hol az lehetséges, (pl. raktáraknál stb.) belül, máskülönben 
(pl. lakóházaknál) kívül kiszögeilnek (698. és 699. ábra).

U tó b b i  e l r e n d e z é s  a z o n b a n  l e h e tő le g  k e rü le n d ő ,  m e r t  a z  o s z lo p p a l  e g y ü t t  
a  k ü s z ö b f á n a k  is  k i  k e l i  a  f a lb ó l  n y ú ln i a ,  a  m i t a r tó s s á g á t  c s ö k k e n t i ;  e z  o k n á l  
f o g v a  o t t ,  a  h o l  a z  o s z lo p n a k  ig é n y b e v é te le  a z t  m e g k ív á n ja ,  n a g y o b b  k e r e s z t s z e l 
v é n y  n y e r é s e  v é g e t t  i n k á b b  a z  o s z lo p  s z é le s s é g e t  n a g y o b b í t ju k ,  h a b á r  ez  a z  o s z lo p o k  
k ig ö r b ü l é s é t  k e v é s b b é  a k a d á ly o z z a  m e g . A z  o s z lo p o k  r e n d e s  s z é le s s é g e  1 5 — 18  c m .

A sarokoszlopokat, valamint a falak keresztezésein levő ú. n. 
kötőoszlopokat, a melyek a többieknél jobban vannak megterhelve, 
vagy tölgyfából készítjük, vagy pedig, ha fenyőfából készülnek, a 
többinél nagyobb keresztszelvénynyel szerkesztjük s hogy a falból 
ki ne álljanak, sarkaikat megfelelően kihornyoljuk (700. és 701. ábra),

698 . á b r a . 6 99 . á b r a .

7 00 . á b r a . 7 0 1 . á b r a . 7 02 . á b r a . 7 0 d . á b r a .

I  I

701. ábra. 705. ábra. 70&. ábra.
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illetve — a mi kevesebb munkával jár — leélezzük (702. ábra); 
legtöbbször ennek mellőzésével úgy helyezzük el őket, hogy szélesbí- 
tésök nagyobbítása csak az egyik fal irányába essék (703. és 704. ábra); 
e helyett sokszor kettős oszlopokat alkalmazunk, úgy, hogy a sarokba 
állított közönséges méretű oszlop mellé a falak irányába még egy-egy 
oszlopot állítunk (705. ábra). Ugyanez szükséges akkor is, ha egy 
közbenső oszlopra egy erősen terhelt menyezet-gerenda esik (706. ábra)·

Az oszlopok beosztásánál a sarkokból kiindulva, ahol ú.n. sarok- 
oszlopokat állítunk fel, figyelemmel kell lennünk nemcsak a falak 
keresztezésére, a hol mindig egy kötőoszlopot kell felállítani, de az 
ajtó- és ablaknyílásokra is, a melyeket mindkét oldalról ú. n. ajtö- 
és ablaksasokkal kell határolni; mindezeknek elhelyezése után lehe
tőleg egyenlő közökben állítjuk fel végre a közbetett oszlopokat. Az 
oszlopközök egyenlőségére a fal csinos külseje végett kell törekedni; 
rendes köz gyanánt 1 m-t lehet tekinteni, sokszor azonban U25 -U5 
m-re, azokat a közöket pedig, a melyek
ben viharkötőket alkalmazunk, 2O-2‘5 m 
szélesre is veszszük. Egyenlő oszlop- 
közök nyerése vagy legalább részará
nyos oszlopbeosztás véget! sokszor a 
kötőoszlopoktól is eltekintünk és a falak keresztezése helyén a fal 
mellé egy vakoszlopot ragasztunk (707. ábra v).

Λ süvegfa az oszlopok tetején, a küszöbfával párhuzamosan fekszik 
és a falat fölülről határolja, emeletes falaknál ezenkívül a felső emelet 
padozatgerendáit, földszinti épületeknél a menyezet-gerendákat hordja. 
Szélessége egyenlő az oszlopokéval, magassága pedig 16—20 cm. A 
menyezet-gerendákat, ha csak lehetséges, az oszlopok fölött rójjuk reá, 
nehogy a süvegfát hajlításra vegyék igénybe; a hol azonban ez nem lehet
séges, legalább arra kell törekedni, hogy a menyezet-gerendák az osz
lopok közelében feküdjenek rajta, mert különben magasságát nagyobbra 
(22—24 cm-re) kellene szabni, hogy a hajlításnak ellenállhasson.

A  f a la k  k e r e s z te z é s e in  e g y m á s s a l  t a lá lk o z ó  s ü v e g f á k  v a g y  e g y  s ík b a n  fe k 
s z e n e k  é s  e g y m á s r a  v a n n a k  la p o lv a ,  v a g y  n e m ;  u tó b b i  e s e tb e n  a  m e n y e z e t - g e r e n d á k -  
k a l  p á r h u z a m o s  fa l  s ü v e g f á ja  e z  u tó b b ia k k a l  v a n  e g y  m a g a s s á g b a n  é s  a z t ,  a z o k h o z  
h a s o n ló a n ,  a  s ü v e g f á r a  r ó j ju k  (691 . á b r a ) .

Λ hevederek a küszöb- és süveggerendával párhuzamosan 
haladó és az oszlopokba csapozott rüvidebb gerendák, a melyekkel 
egyrészt az oszlopközöket vízszintes irányban táblákra osztjuk és 
másrészt az ajtó- és ablaknyílásokat vízszintes irányban határoljuk. 
A táblák területe, V3-téglával való kifalazás esetén, ne legyen 
nagyobb U5—2'5 m 2-nél. Az ajtó- és ablaknyílások fölött levő heve
dereket, a melyek a rajtok fekvő fal súlyát hordják, a csapozáson

í
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kívül be is ágyazzuk az oszlopokba s 
ha az ajtó- vagy ablaknyílás nagyon 
széles, fölöttük boltívek rakunk, hogy 
a nyomást a heveder csapjairól az 
oszlopokra áthárítsuk (708. ábra). Az 
ablakok könyöklő-hevedereit, a melyek 
a nedveségtől sokat szenvednek, czél- 
szerű tölgyfából készíteni.

A hevederek vastagsága rendszerint egyenlő az oszlopokéval, 
magasságuk ellenben csak 12—15 cm.

Az alkalmazott hevederek száma a fal magasságával növekszik 
és 2—3 m magas falaknál két, 3—4 métereseknél három, még 
magasabbaknál négy heveder van egymás fölött. Deszkafalaknál a 
hevederek legföljebb 1-2 m-nyirc lehetnek egymástól, hogy a deszká
kat rájok szegezhessük, favázas falaknál ellenben csak a fal kifeszí
tése és merevítése a czéljuk.

O tt, a  h o l  a  h e v e d e r e k  a  d ú c z o k a t  k e r e s z te z ik ,  v a g y  a z  u tó b b ia k r a  v a n n a k  
l a p o lv a ,  v a g y ,  h a  a  d ú c z o k a t  g y e n g í te n i  n e m  a k a r ju k ,  f e rd e  s im u ló  la p o k k a l  a  

d ú c z o k r a  e g y s z e r ű e n  r á t o l d v a  é s  o d a s z e g e z v e .

7 0 8 . á b r a .

709. ábra.
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A diíesgerendék vagy viharkötők czélja, hogy a falnak hosszú
sága irányában való dőlését megakadályozzák. Mindenekelőtt, a fal 
szélső mezőiben, hosszabb falaknál azonkívül az ablakok és ajtók 
közötti mezőkben alkalmazzuk, mindig úgy, hogy egymás felé dől
jenek és bármely irányból jövő szélnyomásnak ellenálljanak (694. 
és 709. ábra), a többi mezőkben ellenben elhagyjuk, mert a táblák 
ki falazását nagyon megnehezítik.

A dúczgerendákat úgy kellene elhelyezni, hogy valóban el nem 
tolódható háromszögeket alkossanak; egyik végüket ennélfogva a 
küszöbgerendába, a másikat pedig egy oszlopba kellene beágyazni, 
úgy, mint a függesztő-műveknél (713. és 714. ábra). Mivel azonban 
ez sokszor az oszlopok függőleges állása érdekében nem lenne czél- 
szerű, különösen a sarokoszlopoknál, a melyek kívülről ellennyomás 
nélkül vannak, azért a dúczok végeit rendszerint a küszöb- és süveg
fákba csapozzuk, illetve ágyazzuk, úgy, hogy 
az ágyazás és az oszlopcsap között legalább 
10 cin-nyi farost maradjon, a, mely a dúcz 
oldalnyomásának ellenáll (710. ábra). A 
dúczokal c szerint a fal egész magasságán 
keresztül kell fektetni és az oszlopközöket 
oly szélesre kiszabni, hogy a dúczok hajlásszöge, a melyet a víz
szintessel bezárnak, 60—65°-nál nagyobb, de 45°-nál kisebb se legyen. 
Legjobb hajlásszög a 60°-nyi, mert ekkor a dúcz még elég meredek 
arra, hogy a süvegfán fekvő teher egy részét, a mely különben az 
oszlopokra esnék, magára vegye.

O ly a n  d ú c z o k , a  m e ly e k n e k  fe je  v a g y  t a lp a  n e m  a  s ü v e g - ,  i l le tv e  k ü s z ö b -  
g e r e n d á b a ,  d e  e g y  h e v e d e r b e  v a n  c s a p o z v a ,  n e m  fo te ln e k  m e g  a  s z i l á r d s á g  k ö v e 
te lm é n y e in e k  s  h a  i ly e n e k  a  h e v e 
d e r e k  á l ta l  a lk o to t t  e g y e s  tá b lá k 
b a n ,  v a la m in t  a z  a j tó k  é s  a b la k o k  
fö lö t t  m é g is  e lő fo rd u ln a k ,  c z é l ju k  
in k á b b  a  fa l d ís z í té s e  é s  k is e b b  
t á b l á k r a  v a ló  o s z tá s a .  U g y a n e z  
a  c z é l j a  a z  e g y m á s t  k e re s z te z ő  
d ú c z o k n a k ,  a z  ú . n . andrrís- 
keresstekuek is, a  m e ly e k  s z e r 
k e z e t i  t e k in te tb e n  n e m c s a k  n e m  

s z ü k s é g e s e k ,  d e  s ő t,  h a  a  k e r e s z 
te z é s  h e ly é n  e g y m á s r a  v a n n a k  
la p o lv a ,  e b b ő l  fo ly ó  m e g g y e n g í-  

té s ö k  m ia t t  a  fa l s z i l á r d s á g a  t e k in 
te té b e n  h á t r á n y o s a k .  I ly e n  m ó d o n  
d ís z í te t t  f a la t  m u ta t  a  (711 . á b ra ) .
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A dúczok vastagságát egyenlőre szabjuk az oszlopokéval, míg 
szélességük valamivel kisebb lehet, mint az oszlopoké, mert ferde 
helyzetükben amúgy is a valódinál szélesebbeknek látszanak.

Favázas falakkal bíró emeletes épületek vagy emeletről 
emeletig érő vagy pedig a fal egész magasságán végignyúló oszlopok
kal állíthatók helyre. Előbbi esetben a inenvezet-gerendák irányába 
eső ú. n. homlokoldalokon az emeleti oszlopok alá külön küszöb
gerendát (694. ábra le) kell tenni, a mely a földszint s süvegfájával 
együtt a menyezet-gerendákat közbe fogja: a menyezel-gerendákkal 
párhuzamos, ú. n. oromoldalon ellenben külön küszöbfa nem szük
séges, mert az emeleti oszlopok a földszint s süveggerendájába, 
illetve kötőhevederébe csapozhatók. A menyezet-gerendák fejei e 
mellett a kötés megvédésére és a homlokzat díszítésére vagy kinyúl
nak a fal homlokzatából, a midőn azokat párkány szerű leg kifarag
juk, vagy pedig a homlokzat síkjába esnek, a midőn bűt Iliket rásze
gezett kimetszett deszkákkal kell a nedvesség ellen megvédeni. A 
süveg- és a küszöbfa között keletkezett rést vagy kifalazzuk vagy 
deszkával beborítjuk.

Ha a szárfák végignyúlók. akkor azokat vagy nagyobb, 
*%»—804o cm-es méretekkel kell szerkeszteni (709. ábra a) vagy 
pedig csavarokkal összefoglalt kettős gerendákból készíteni (709. 
ábra b), úgy. hogy a k kötőhevedereket is közbefogják. A menyezet- 
gerendák ekkor a k kötőhevedereken feküsznek és az emelet részére 
külön küszöbfák nem szükségesek. Legtöbbször azonban szerkezeti 
tekintetben, mert a gerendasorok elhelyezése nehézséggel jár, nem 
valamennyi szárfát veszszük végignyúlónak, de csak a sarok- és a 
kötőszárfákat, míg ellenben a közbetett o oszlopokat csak egy-egy 
emeletmagasságnak megfelelő hosszúságban készítjük. Ebben az 

esetben a menyezet-gerendák fölött ismét 
külön küszöbfát kell- az emeleti oszlopok 
részére alkalmazni, míg a menyezet-geren- 
dákkal párhuzamos oldalon az emeleti oszlo
pokat egyszerűen a kötőhevederekbe csa- 
pozzuk.

Emeletes épületeknél az emelet sokszor 
15--20 cm-rel szögei! ki a földszinti falon 
túl. miáltal az épület nemcsak csinosabb 
külsőt nyer, de a falak tartóssága is öreg- 
beclik, a mennyiben az esővíz nem folyik a 
falakon végig, de a kiszögellő falakon lecse
peg; a felső emelet tehát mintegy a földszint
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ereszét alkotja, A kiszögellést úgy állítjuk helyre, hogy az emeleti 
küszöbfát a menyezet-gerendák kinyúló végeire fektetjük s ezeket 
párkánygyámok alakjában kifaragjuk. Nagyobb kiszögellésnél a 
menyezet-gerendák kinyúló végeit alakozott hónaljfával szokás gyá- 
molítani (712. ábra). Az emeleti küszöbfát a gerendafejekre rójjuk és 
elrejtett csappal odakötjük. Ezekről bővebben a fapárkányoknál lesz szó.

Az épületek belsejében levő favázas falakat úgy szerkeszt
jük, mint a külsőket és vagy a főfalban elhelyezett kötőoszlopok
hoz kapcsoljuk (701. és 704. ábra) vagy pedig egy vasoszloppal 
zárjuk le, a melyet a főfalhoz ragasztunk (707. ábra). Ilyen belső 
falaknál csak arra kell ügyelni, hogy a faváz gerendái legalább 
0'6 —1Ό m-nyire legyenek a kályháktól és kéményektől.

Ha az épület belsejé
ben olyan emeleti választó 
falakat kell építeni, a me
lyek csak két végükön vannak 
alátámasztva, mert alattok 
a földszinten választó falak 
nincsenek, akkor azokat 
rendszerint egyszerű vagy 
kettős függesztő-mű alakjá
ban szerkesztjük, hogy a fa
lazat súlyát a küszöbgerenda 
végeire, illetve az oldal
falakra áthárítsuk. Ha a fal
ban nincsen ajtó és a fal

714. ábra.
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nem hosszabb 4 m-nél, akkor egyszerű (713. ábra), ellenkező eset
ben pedig kettős függő falat (714. ábra) építünk. Ha a falban ajtó 
van, akkor a függő oszlopok az ajtófelek, a feszítő borona pedig az 
ajtó szemöldőkfája.

A küszöbgerendát vaspántokkal akasztjuk a függő oszlopokra. 
A falat különben, a már ismeretes módon, oszlopokkal és hevederek

kel táblákra osztjuk, a me
lyeket azután kifalazunk. 
Ilyen falakat azonban az 
épüLet tervezésénél kerülni 
kell, mert szilárdságuk és 
tartósságuk csekély és a fa 
összeszáradása folytán üle
pednek és megrepedeznek. 
K tekintetben jobb szerke
zet az, a melynél a küszöb
gerendát vasrudakkal füg

gesztjük fel a süveggerenda végeire (715. ábra).
A táblák kifalazása rendszerint ritkán 1-1 églányi vastag

ságban és jól kiégetett téglákkal történik. A falazásnál ügyelni kell 
a gondos munkára, mert a fal és a faváz összehúzódása a kiszára
dás folytán nem egyforma és a fal könnyen réseket kap. A hézago
kat ez oknál fogva lehetőleg keskenvre kell szabni és jólkötő ha
barcscsal kitölteni, a favázat pedig lehetőleg száraz fából helyreállítani.

A Va-tégla vastagságú töltelékfalat, hogy meg ne lazuljon és 
ki ne essék, a favázzal úgy kell összekapcsolni, hogy helyéről az

oszlopok és dúczok mentén keletkező héza
gok daczára se modulhasson el. K czélból 
az oszlopok és dúczok fal felé fordított 
lapjaira 7*—*;6 cm-es vagy háromszög

letes léczeket szegezünk és a téglákat ennek megfelelően kihornyolva, 
úgy helyezzük el, hogy a léczek a téglába benyúljanak (71(5. és 
719. ábra).

H a  a  f a la k  s ú ly á t ,  k ü lö n ö s e n  le b e g ő  b e ls ő  f a la k n á l ,  c s ö k k e n te n i  a k a r ju k ,  
a k k o r  k ö z ö n s é g e s  t é g la  h e ly e t t  ü r e g e s  v a g y  l ik a c s o s  t é g lá v a l  f a la z z u k  k i a  tá b lá k a t ;  
h a  p e d ig  j ó  t é g l á n k  n in c s e n  é s  a  f a l a t  k ív ü l r ő l  b e v a k o ln i  n e m  a k a r ju k ,  v a la m in t  
a k k o r  is ,  h a  a  f a l  k ü l s e j é n e k  c s in o s s á g a  c s a k  m á s o d s o r b a n  j ö n  te k in te tb e ,  p l. 
m ű h e ly e k n é l ,  r a k t á r a k n á l  s tb .,  a k k o r  a  [ f a v á z a t  k ív ü l r ő l  a  r e n d e s  m ó d o n  d e s z k á v a l  
b o r í t j u k  b e ,  a z o n  b e lü l  p e d ig  a  t á b l á k a t  k ifa la z z u k .  I t t  t e h á t  a  t é g la b é l lé s  in k á b b  
m e g ta r tó  f a l  g y a n á n t  s z ü k é g e s .

T é g lá k  h e ly e t t  a  t á b l á k a t  b e to n n a l  v a g y  g ip s z s z e l  is  l e h e t  k iö n t e n i ;  a z  ö n té s  
a  v á z  k é t  o l d a l á r a  s z e g e z e t t  d e s z k a b o r í t á s  k ö z ö t t  t ö r t é n ik ,  a  m e ly e t  a  f a l  e lk é s z ü lte  
u t á n  i s m é t  e l t á v o l í t a n a k ;  ú ja b b  id ő b e n  a  f a la k  b é l le lé s e  a  f a v á z  m in d k é t·  o ld a l á r a
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sze g o z eU , i l le tv e  a k a s z to t t  yiptispallrikkal t ö r t é n ik ,  a  m e ly e k  2 '5 — 3·0  m  h o s s z ú s á g g a l ,  
20 - 2 ö c m  s z é le s s é g g e l  é s  6 — 7 c m  v a s t a g s á g g a l  k é s z ü ln e k  é s  a  f a v á z a s  f a l a t  j ó  
m c le g ta r tó v á  é s  t ű z á l ló v á  te sz ik . I ly e n  p a l ló k  h a s z n á l a t á n á l  a z o n b a n  a  v á z  o s z 
lo p a in a k  e g y m á s tó l  v a ló  t á v o l s á g á t  a  g ip s z p a l ló k  h o s s z ú s á g a  s z e r in t  k e l l  k i s z a b n i .  
Λ g ip s z p a l ló k a t ,  a  m e ly e k  v í z s z in te s e n  fe k ü s z n e k ,  g ip s z h a b a r c s b a  k e l l  r a k n i  é s  g ip s z -  

h a b a r c s c s a l  h é z a g ö ln i .

A favázas falak burkolása különösen lakóházaknál található, 
a hol a burkolás által a falat melegebbé 
és tömörebbé vagy tűzállóvá akarják tenni.
A burokfal rendszerint ''„-léglányi vastag
ságú és legtöbbnyire a fal külsején van; 
általa a falvastagság 1-téglányira öreg
be dik, mi mellett az 1-téglavastagságú 
fal rakása a már ismeretes szabályok 
szerint úgy löríénik, hogy a burokfal a bél
ésfallal teljesen kötve legyen (717. ábra).

Λ b u r k o lá s  a z o n b a n  a  fal t a r tó s s á g á t  c s ö k k e n t i ,  m e r t  —- h a  a  f a l  b e lü l rő l  
b e  v a n  v a k o lv a  a  f a v á z a t  a  le v e g ő tő l  t e l j e s e n  e l z á r j a  é s  k o r h a d á s á t ,  v a l a m in t  
h á z i  g o m b a  k é p z ő d é s é t  s e g ít i  e lő . D e a z o n k í v ü l  a z  1 - té g lá n y i  v a s ta g s á g ú  f a v á z a s  
fal le g a lá b b  is o ly a n  d r á g a ,  m in t  a  t i s z t á n  t é g lá b ó l  é p ü l t  l ó j - l é g l á n y i  v a s ta g s á g ú  
fa l, a  m e ly n e k  s z i l á r d s á g a  é s  t a r tó s s á g a  s o k k a l  n a g y o b b  é s  a  l a k ó h e ly i s é g e k e t  
j o b b a n  v é d i  m e g  a k ü ls ő  le v e g ő  b e h a t á s a  e l le n .

K ü ls ő  b u ro k f a l  h e ly e t t  s o k s z o r  b e l s ő t  is  l e h e t  é p í te n i ,  a  m e ly  a  f a v á z a t  
k ív ü l r ő l  s z a b a d o n  h a g y ja  é s , h a  ü r e g e s  t é g lá b ó l  k é s z ü l  v a g y  m ö g ö t te  s z ig e te lő  
k ö z t  h a g y u n k ,  j o b b  m e le g ta r tó  is . m in t  a  k ü ls ő  b u ro k f a l .

A favázas falak bevakolása, a hol nem okvetlenül szükséges, 
mellőzendő vagy legalább csak a fal belső felületére kiterjesztendő; 
kívülről legjobb a falat, ha jól kiégetett téglából épült, nyersen hagyni 
és a favázai, a melynek felülete azonban gyalulandó, olajfestékkel 
bemázolni.

Belülről a falakat, ha lakóhelyiségeket határolnak, mészha
barcscsal bevakoljuk s hogy az utóbbi a fához tapadjon, a favázat 
vagy megvagdaljuk vagy menyezetléczekkel beborítjuk vagy — a mi 
legjobb benádazzuk.. Mivel az ilyen vakolatréteg vastagsága vala
mivel nagyobb, mint a táblákon levő rétegé, a mely tudvalevőleg 
l ő cm szokott lenni, a táblák kifalazá
sánál szokás néha a béllésfalat. mintegy 
5 mm-rel a vázból kiszögeltetni (718. 
ábra). Oly esetben ellenben, a midőn 
a táblákat akár kívülről, akár belülről 
bevakolni akarjuk, a fa vázat ellenben 
nem, az utóbbit kell a vakolatréteg 
vastagságával a falból kiszögelltetni

71 8 . á b r a .

719. ábra.
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(719. ábra). Kívülről nyersen hagyott 
falakat úgy díszíthetjük és tagozhatjuk, 
hogy a faváz gerendáit vastagabbra 
veszszük, mint a falat és a kiszögellő 

gerendákat leélezzük (711. és 720. ábra); ez azonban, mert a vízszintes 
gerendák a víz lefolyását akadályozzák, csökkenti a fa tartósságát, 
úgy. hogy annak ellensúlyozására a fát olajfestékkel kell bemázolni.

4. Fából való falak m egv éd ése  a n ed v esség  ellen.
A fából való falakat még gondosabbban kell a nedvességtől 

megvédeni, mint a kőfalakat, mert a fa. ha felváltva nedvességnek 
és szárazságnak van alávetve, csekély tartóssága.

A talajnedvesség és a felfrecscsenő víz ellen a legjobb védelem 
az, ha a küszöbgerendái eléggé magas, falazott faltőre fektetjük, illetve 

czölöpökre csapozzuk. Λ faltőből feszivárgő 
nedvesség ellen a küszöbfái izoláló réteggel 
is lehet megvédeni, a melyei bármely, már is
meretes módon helyreállítva, a küszöbfa és a 
faltő közé helyezünk (721. ábra).

A fatalaknak csapadékvíz ellen való meg
védése még ennél is fontosabb, meri az általuk 
felszívott nedvesség könnyen származik át a 
menyezetekre és padozatokra is, a melyek éppen 
a nedvességnek legjobban alávetett küszöbfákkal 
érintkeznek s a melyek a hiányos, légjárás 

miatt leggyorsabban mennek tönkre, akár házi gomba, akár korhadás 
folytán. Favázas falaknál a Y8-tégla vastagságú táblák, ha csak 
kitűnő anyagból nem készültek, könnyen átnedvesednek és a ned
vességet az épületek belsejébe is ál vezetik, (lercndafalaknál a. víz
szintes hézagok, ha nincsenek jól tömörítve, vezetik be a nedvességet.

Legtermészetesebb védelem a messzire kiszögellő ereszek, a 
melyek ennélfogva fából épített házaknál általánosan találhatók, 
továbbá emeletes házaknál a kiszögellő emelelek, gerenda- és palló
falaknál a hézagok jó tömörítése, a veszélyeztetett, szerkezetekhez 
csak száraz és lehetőleg kemény fának használata, valamint a fának 
beinázolása, megitatása stb. Száraz fát legjobban véd az olajfestékkel 
való bemázolás, olajfesték helyett azonban újabb időben igen jó 
sikerrel használják a kátrányolajat (kreozot-olaj), a hozzá hasonló 
karbolineumot, valamint a kreozottartalmú faeczetet és faszénkát
rányt, a melyek a fát a házi gombától is megvédik. (Kőszénkátrány, 
vasgáliez, konyhasóoldat e czélra nem sokat ér). Végre olajfesték

72 0 . á b r a .
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helyett, ha fa rostjait elfödni nem akarjuk, lehet a fát 2—3-szor 
forró lenolaj-firniszszel megitatni.

További védőeszköz gyanánt szolgál a faltábláknak száraz anya
gokkal való kitöltése, be nem vakolt favázas falaknál a hézagolás, 
gerenda- és pallófalaknál a hézagok jó tömörítése és végre a falaknak 
kívülről vagy mindkét oldalról való beburkolása, habár a belső burkolat 
csak a helyiségeket védi a nedvesség ellen, a falakat ellenben nem.

Λ falaknak kívülről való burkolása tisztán fából való épületek
nél, de favázas téglafalaknál is, legalább az épületek viharos oldalán, 
gyakran található s nemcsak közönséges, de díszesebb lakóházaknál 
is. Burkoló anyag lehet a fedőcserép, a pala, a zsindely és a deszka, 
a melyeket gerenda- és pallófalakra közvetetlenül, favázas gerenda- 
falakra pedig előzetes deszka- vagy léczborítás segítségével felakasz
tunk vagy felszegezünk, éppen úgy, mint a födélhéjaknál fogjuk látni.

Λ zsindelvlyel való borításnál a zsindelyek a közönségesnél kisebbek, 30—40 
cm hosszúk és 8 — 10 cm szélesük is lehetnek (az ú. η. ρ  ik k e l e s  h u le l  f f ), mert a 
falat jobban takarják be és szebb külsőt kölcsönöznek neki, különösen akkor, ha

végeiket lekerítjük (722. és 723. ábra) vagy kimetszszük (724. ábra). A deszkával 
való borítás lehet álló vagy fekvő, az előbbinek összeeresztéseit a 682., 6S3. és 
684. ábra, az utóbbiét a 677. és 685. ábra mutatja.

A fából való. de különösen a favázas épületeknek ilyetén beburkolása nem
csak a nedvesség ellen való védelem, de a lakóházak melegentartása tekintetében 
is jó és favázas téglafalakkal határolt lakóházaknál, a hol a falak vastagsága csak 
‘/,-tégla, soha sem kellene hiányoznia, hogy a burkolat mögé zárt légréteg azokat 
a hó'mérsékváltozások ellen legalább némileg megvédje.

A zsindely- és deszkaburkolatokat olajfestékkel való bemázolással teszszük 
csinosabbá és tartósabbá.
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A fából való falakra vonatkozó irodalom és forrásmunkák:
E: Gr. Gladbach: Der Schweizer Holzstyl, 1. rész Darmstadt 1868, II. rész 

Zurich 1883.
E. G. Gladbach: Die Holzarchitektur in der Schweiz, 2. kiadás Zürich és 

Leipzig 18®.
Graffenried-Stürler: Architectur suisse, Bern 1844.
B. Liebold: Die Holzarchitektur des Mittelalters in Niedersachsen, Halle 1875.
C. Bötticher: Die Holzarchitektur des Mittelalters, Berlin.
Cuno-Schäffer: Holzarchitektur von 14. bis 18. Jahrhundert, Berlin.
T. Lehfekl: Die Holzbaukunst, Berlin 1880.
L. Bickel: Hessische Holzbauten, Marburg 18S7.
C. Lachner: Geschichte der Holzbaukunst in Deutschland, Leipzig 1887. 
E. Marx: Wände aus Holz (J. Durm: Handbuch der Architektur, III. rész, 

II. kötet, 1. füzet 149 — 256. 1.) Darmstadt 1891.

III. FEJEZET.

Fedő-szerkezetek.
Fedő-szerkezetek alatt az épületek vízszintes választó és körül

záró falait értjük, a melyek az épületeket fölülről határolják vagy 
emeletekre osztják és kőből, fából vagy vasból vagy mind a három
ból vegyesen készülnek. A teljesen kőből való fedő-szerkezeteket 
boltozatoknak, a fából vagy vasból valókat pedig menyezeteknek 
nevezzük.

A) A  b o l t o z a t o k .

Jellemzés. Boltozat alatt, ékalakú kövekből összerakott, ívalakú 
vagy vízszintes falazatot értünk, a melylyei vagy falnyílásokat vagy 
egész helyiségeket akarunk befödni s a melyet az alatta levő ellen
falak lebegő helyzetben tartanak. A falnyílásokat fedő boltozatokat 
boltíveknek, egész helyiségek fölé épített boltozatokat pedig bolthaj
tásoknak nevezzük. A kettő között lényeges különbség nincs, mert 

mindkettő — eltekintve a boltozat mélysé
gétől — - lényegében azonos szabályok szerint 
készül s azonos alkotó részekből áll.

Ezek az alkotó részek különféle elneve
zéssel bírnak. Azokat a falakat, a melyek olda
lának a boltozat támaszkodik s a melyeket 
egymással összeköt, ellenfalaknak vagy 
gyámfalaknak (725. ábra W), egymástól 
való legrövidebb távolságukat pedig falköz
nek vagy ívköznek (Sj nevezzük. Ha yala-725. ábra.
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mely ellenfalra két vagy több oldalról is támaszkodik boltozat, akkor 
annak pillér a neve. Az ellenfalaknak támaszkodó boltozat elülső, szabad 
vége fás a), a mely a boltív alakját és a boltozat vastagságát mutatja, 
a boltozat homloka vagy bütiije, a falköz vagy a befödendő helyiség 
felé fordított belső oldala (I) a boltozat hasa, az ezzel többé-kevésbbé 
párhuzamosan haladó külső oldal (E) a boltozat háta: mindkettőnek 
a függőleges síkkal való metszete, illetve a homlokzatban látható 
görbülete (k s k ) a bolthajtás íve vagy röviden ivvonal; az alsó és 
felső ívvonalnak egymástól való legrövidebb távolsága pedig a bolt- 
hajtás vastagsága (el). A k n sík, a melyben a boltozat az ellen
falra támaszkodik, a boltozat könyöke, talpa vagy lába; a bolthaj
tás belső felületének legalacsonyabb pontja (k) a kezdőpont vagy 
vádpont, legmagasabb pontja (s) pedig a záradékpont vagy tetőpont. 
A boltozat talpán fekvő első (a) követ kezdő- vagy vállkőnék, a 
tetején levő (s) követ ellenben záró kőnek nevezzük, míg a bolt
hajtás mindkét felében, az ú. n. boltszárakban elhelyezett köveknek 
boltkövek a nevük. A boltozat ívvonalainak középpontjait összekötő 
mnil egyenes a boltozat tengelye, a bol
tozat hátának ezzel párhuzamos, legmaga
sabb vonala ( s s j  a gerinczvonal és a 
záradékpontnak a tengelytől való távol
sága (p) a boltozat ivmagassága. A bol
tozat mögött levő e e falazatot végre hát- 
falazatnak nevezzük (726. ábra).

Azt a boltozatot, a melynek homloka 
szabadon van és látható, pl. boltívek
nél, hidaknál, nyílt· boltozatnak, azt ellen
ben, a melynek homlokát az ellenfalak elfödik, zárt boltozatnak 
nevezzük.

Kisebb boltozatoknál a felső és alsó ív-vonal legtöbbnyire pár
huzamos egymáshoz, mert a kis boltszárakban uralkodó nyomás 
nagyjában egyenlő, nagyobbaknál ellenben az ívvonalak a tetőponttól 
kezdve a könyökig elágaznak egymástól, mert a boltszárakban a 
nyomás a tetőponttól a könyökök felé növekszik; a boltozat záradéká
ban mért legkisebb boltvastagságnak ekkor záradékvastagság, a 
könyökben levő legnagyobb vastagságnak pedig könyökvastagság 
a neve.

A boltozatok rakására nézve éppen úgy léteznek általános sza
bályok, a melyek a boltozás törvényeinek nevezhetők, mint a falaknál. 
Ilyen általános szabályok a következők:

1. Minden jól szerkesztett boltozatnál a nyomás iránya, éppen
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úgy. mint a falaknál, merőleges kell hogy legyen 
a rétegek irányára, hogy így a falazó-anyag csakis 
közvetetten összenyomásra (zúzásra) legyen igénybe 
véve. Hogy ez bekövetkezhessék, a boltíveket oly 
ékalakú kövekből kell rakni, a melyeknek hézagai 
a boltozat középpontjában futnak össze (727. ábra ).

2. Ehhez a szabályhoz képest a boltozatot 
rétegekben vagyis egyenlő magas kövekből, úgy 

727. ábra. kell készíteni, hogy a rétegek fekvő síkjai merő
legesek legyenek a nyomás irányára, ütköző síkjai 

pedig párhuzamosakk vele. A fekvő síkoknak a, boltozat hasával 
való metszetét itt is fekvő hézagoknak,, az ütköző síkokét pedig 
álló hézagoknak nevezzük. Mivel pedig a nyomás középvonala a

6

fönnebbiek szerint párhuzamos a boltozat hasához, a fekvő hézagok 
a boltozat domborodásán a tengelyhez párhuzamos, az állók pedig 
erre merőleges vonalak gyanánt jelennek meg (728. ábra a).

3. A boltkövek jó összekötése végett a sugaras vagy fekvő hézagok 
á boltozat egész hosszúságán és vastagságán menjenek keresztül, úgy, 
hogy a boltozat hasán egymással párhuzamos és végig nyúló vonalakat 
mutassanak, a boltív homlokán pedig sugarasan álljanak; az álló 
hézagok ellenben párhuzamosak legyenek a boltozat homlokával és 
úgy váltakozzanak, hogy két szomszédos réteg hézagai sem a bolto
zat belsejében, sem homorodásán egy síkban ne legyenek. Az egyes 
rétegeket tehát itt is futó és kötő-rétegek módjára kell építeni 
(728. ábra).

A kőkötéseknek már ismeretes szabályai tehát a boltozatokra 
nézve is érvényesek.
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1. A  b o l t í v e k  ( í v v o n a l a k )  a l a k j a  é s  s z e r k e s z t é s e .

A boltívek alakját a boltozat homlokának alsó ívvonala mutatja. 
• a) Ä leggyakrabban használt boltív a félkör, a melynek váll- 

ponljai (729. ábra) a kör átmérőjében vannak, falköze pedig az ív
magasság kétszerese, s — 2 p.

/  Λ  \
k * J fe.

>
- - - - O'- - - - //
- - - t  , - ·ξ .--- j -;

729. ábra. 730. ábra. 731. ábra

b) Ha a köralakú boltívnek ívmagassága kisebb a félátmérő
nél, keletkezik a lapos vagy körszeletiv, még pedig magas kör
szeletiv, ha a falköz az ívmagasságnak B—5-szoröse (730. ábra) és 
lapos körszeletiv, ha az ívmagasság (p) az s falköznek csak V8—Vn_ 
része (731. ábra).

c) Az egyenes vonalú ívet, a mely a könyöksíkkal összeesik, 
vízszintes boltívnek nevezzük. Ilyen boltíveket különösen ajtó- és 
ablaknyílások fölött alkalmazunk és vagy egészen vízszintesre épít
jük (732. ábra) vagy pedig oly csekély görbülettel, hogy az egyenes 
síkot bevakolással állíthassuk helyre (733. 
ábra). A vízszintes boltív mindazonáltal 
sugaras hézagokkal kell hogy bírjon, a 
melyeknek o középpontját úgy találjuk 
meg, hogy az ívközzel, mint sugárral 
egyenlő oldalú háromszöget szerkesztünk 
(732. ábra).

Gyakran található a végein lekere
kített boltozat (734. ábra), a melynek 
középső vízszintes része a fönnebbi módon
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készül, mindkét vége ellenben kis körívekben megy át az ellen
falakba; e körívek sugarait, a viszonyokhoz képest, különböző nagy
ságúra vehetjük.

d) Két egymást keresztező körszeletből vannak összetéve az 
ú. n. ó-német vagy csúcsívek (gót-ívek, mert a gót stílust jellemzik),

a melyek vagy úgy szerkeszthetők, hogy 
a körszeleteket a falköz ^-részével 
(735. ábra), vagy pedig úgy, hogy az 
egész falközzel, mint sugárral írjuk le 
(736. ábra). Az utóbbinál tehát a váll- 
pontok adják a körszeletek középpont
jait, míg az előbbinél a középpontok 
az ellenfalak között vannak.

Ugyancsak egyes körívekből van
nak összeillesztve a kosárvonalak és a73ö. ábra. 736. ábra.

kerülékes boltívek; a váll ponthoz húzott érintő mindkettőnél függő
leges azaz a ívek az ellenfalakba körívben mennek át és ennélfogva 
azokra kisebb oldalnyomást gyakorolnak, mint a 730. és 731. ábrá
ban bemutatott körszelet-ívek. Mindkettő nyomott boltív, mert 
ivmagassága a falköznek csak 1/3----’/„-része. Mindkettőnél a falköz 
adja az ív nagy tengelyét, az ívmagasság pedig a kis tengelyét s 
mindkettőt az egymásra merőlegesen álló tengelyek két egyenlő 
részre vagy szárra osztják.

e) A kosár vonal többféle módon szerkeszthető. Ha csak a 
falköz (ab) ismeretes (737. ábra), akkor */3-részét a felező pontban 
húzott függőlegesre fel és lefelé felrakva, kapjuk c-ben a körív tető
pontját és /-ben a g c g ‘ körív középpontját, míg az ag  és bg‘ ívek 
középpontját úgy találjuk meg, hogy a fél falközökel I és 111 pont-

737. ábra.
ban megfelezzük. A kétrendbeli körív illeszkedő pontjait az /-1 és 
/-III vonalak meghoszszabbítása mutatja.
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E helyett az a b  falközt azonnal 4 részre is oszthatjuk; ekkor I és III osztás
pontok adják az ellenfalakba átmenő a y  és b y '  ívek középpontjait, az íveket 
összekötő y/cyy' ív középpontját pedig rigy találjuk meg, hogy I—III fölött lefelé 
egyenlő oldalú háromszöget szerkesztünk, melynek f  csúcsa a keresett középpont.

Ha az ab  falközön kívül a cd  ívmagasság is ismeretes (738. 
ábra), akkor cl-bői ab -hez párhuzamosat és α-ból egy függőlegest 
húzva, ezeknek g keresztező pontjából felrakjuk g d-re az ag  és 
ag-re a d l  távolságot és összekötjük a-t 7-vel és d-t A-val. Ha 
most a g d h  szöget az ai szár mellé rajzoljuk, úgy, hogy másik 
szára hd-t A’-ban messe és az így kapott ka  egyenes l felező pont
jában egy merőlegest emelünk, a mely az ab  falközt f-ben metszi, 
akkor f  pont az ak ívnek, a kf egyenes meghosszabbítása által a 
d c egyenesben kapott o pont pedig a k d ívnek a középpontja.

Egy más, ennél is egyszerűbb szerkesztésmódot mutat a 739. ábra. Megszer
kesztve ugyanis az a b e d  derékszögű négyszöget és meghúzva annak a c  átlóját, meg

felezzük az « és ß  szöget s a felező vonalak e közös 
pontján keresztül merőlegest húzunk a  c-re, a mely anagy 

tengelyt /'-ben, a meghosz- 
szabbított kis tengelyt pedig 
yy-ben metszi; ez a két pont 
adja a körívek középpontját.

Λ 740. ábrában egy 
tetszés szerinti a f  hosszú
ságot, a melynek azonban 
kisebbnek kell lennie be
női, felrakunk ri-ból a b -re 
és c-ből boré, az így ka- 

740. ábra. polt cl és f  pontok össze
kötő vonalát e-ben megfelezve, itt merőlegest emelünk, a mely a meghosszabbított 
kis tengelyt yy-ben metszi, akkor yy és f a keresett középpontok és h az Ívek talál
kozó pontja.

Oly cselben, amidőn a három ív mind
egyike egy-egy 60°-os szög íve kell, hogy 
legyen (741. ábra), a nagy tengely bármely 
felén ab cl egyenlő oldalú háromszöget szer
kesztünk, a melynek egyik szárára be-1 
átvíve, az így nyert i ponton keresztül c ih  
egyenest, a h ponton keresztül pedig b i rf-hez 
párhuzamosat (h f cg) ltúzunk: f  és g a kere
sett középpontok és h az ívek találkozó pontja.

f) A kerülékes ívet a következőképpen 
szerkesztjük meg:

Az ismeretes a b falközt (742. ábra) 
3 részre osztva, 1 és. 2 pontból Ve a 6-vel

cC

27*
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köröket rajzolunk s azoknak c és d keresztező pontjait összekötjük 
1 és 2 osztáspontokkal és meghosszabbítjuk e-ig, ekkor a c pontból

rajzoljuk meg a kerülékes vonal ee, 1 és 2 pontból pedig a e és 
be részét.

E helyett ab -1 4 részre is oszthatjuk (743. ábra) és az osztás
pontokból 7* α 6-vel rajzolhatjuk a köröket; ha azután 1 és 3 osztás- 
pontot összekötjük a c keresztező pontokkal, akkor ezeknek az össze
kötő egyeneseknek d közös pontja adja a kerülékes ív középső 
részének, 1 és 3 osztáspontok pedig az ív átmeneti részeinek közép
pontját.

g) Ha kerülékes ív helyett szabályos kerüléket akarunk szer
keszteni, a melyet azonban a könnyebben szerkeszthető kosárvonal 
vagy kerülékes ív mindig helyettesíthet, akkor azt megszerkeszthet
jük akár góczpontok nélkül, akár a góczpontok felkeresésével.

Ha a kerüléket góczpontok nélkül 
akarjuk szerkeszteni s úgy a nagy, mint 
a kis tengely ismeretes, akkor a tenge
lyek e metszőpontjából (744. ábra) mind
két tengely felével, mint sugárral, körö- 

* két rajzolunk s azokban tetszőleges számú 
átmérőt húzunk, a melyek a belső kört 
I, 11, III, IV stb, a külsőt pedig 1, 2, 3, 4 
stb. pontokban metszik; ha most az utóbbi 
pontokból függőlegeseket, az előbbiekből 

7M. ábra. pedig vízszinteseket húzunk, akkor ezek
nek metszéspontjai adják a kerülék egyes pontjait s azok össze
kötése által kapjuk a kerüléket.

Ha pedig a kerüléket góczpontok segítségével akarjuk megszer
keszteni, akkor az ismeretes hosszúságú kis tengely c végső pontjából 
a nagy tengely felével, mint sugárral, egy körívet írunk le, (745. 
ábra); ennek a nagy tengelylyel való x  és y  metszéspontjai adják a
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góczpontokat. Ha most m y-t tetszőleges számú, pl. 5 részre osztjuk

írunk le, ezeket pedig í/-ból «-Γ, a-2, a-3 stb. körzőnyílással metszszük, 
akkor I, II, III, IV  stb. pontok adják a kerülék egyes pontjait.

h) Lépcsők alá építendő boltívek vállpontjai rendszerint külön
böző magasságban vannak; ilyen boltíveket hattyúnyakú íveknek 
nevezünk és a következőképpen szerkeszthetünk meg.

Ha csak az ab  falköz ismeretes (746. ábra), akkor azt 3 részre 
osztva, két részt a cl-ben és egy részt a 6-ben emelt függőlegesre 
rakunk fel és meghúzzuk az fe  párhuzamost «6-hez; ha most ebből 
ad és /'-bői fc körzőnyílással köríveket rajzolunk, akkor a c e  a ke
resett hattyúnyakú ív.

Ha a falközön kívül a lépcső hajlása (gd) is ismeretes (747. 
ábra), akkor a és 6-ben függőlegeseket emelünk, a melyek a rézsú
tos egyenest g és d-ben metszik; most gf-et egyenlőnek veszszük

747. ábra. 748. ábra.
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ga-val és de-et d f- fel, e-ből g d-hez párhuzamosat húzunk és végre 
úgy az agd,  mint az e d f  szöget megfelezzük; a felező vonalak 
által kapott c és h pontok adják a hattyúnyakú ív két körívének 
középpontjait.

Ha a falközön kívül ismeretes a lépcső hajtása és a vállpontok szintkülönb
sége is, a mely a falköz felével egyenlő (748. ábra), akkor a és /' vállponlokban 
függőlegeseket emelve, míg a rézsútos egyenest b és r/-ben metszik, be-1 egyenlővé 
teszszük ab-vel és c-ben bd-re merőlegest emelünk, a mely az ae falközt r/-ben 
metszi. Ebben a merőlegesben egy k  pontot felvéve, abból ek  sugárral egy körívet 
rajzolunk, a mely a de vonalat m és l pontokban és a cg vonalat h pontban 
metszi. Most fp -1 egyenlővé teszszük fo-val, f t -1 /7-lel és cu-ut np-vel, a eh át
mérőből felmaradt uh  részt felrakjuk f-bői a de egyenesre υ-ig, összekötjük v-t 
f-vel és m  ponton keresztül ut-hez ni r párhuzamosat húzunk; végre fs -1 egyen
lővé teszszük fr -rel, összekötjük s-t fc-val és meghosszabbítjuk i pontig. Ekkor 
g lesz az ac ívnek, k a c i ívnek és s az i f  ívnek a középpontja.

Ha az előbbieken kívül az a d  magasság is ismeretes (749. ábra), megszer
kesztjük az a ced  parallclogramot és megfelezzük az ade  szöget; akkor f  pont,

a melyben a felező vonal az ab falközt metszi, 
a hattyúnyakú ív első részének középpontja. 
Ha most az a f  hosszúságot felrakjuk a c pon
ton keresztül húzott vízszintes vonalra, az így 
kapott ff pontot összekötjük /’-fel és fg  egye- 
nes közepén merőlegest emelünk, a mely a 
cg vízszintest /í-ban metszi, akkor It az ív 
második részének a középpontja.

Ugyanolyan egyszerű a következő szer
kesztésmód is (750. ábra):

A be magasság fölött egy négyzetet és 
abba egy szabályos nyolezszöget rajzolunk; 
ekkor a nyolezszögnek d sarka adja a ek  iv- 
rész, e sarka a k i  ívrész, f  sarka az ih ivrész 
és g sarka az ah  ívrész középpontját.*

* A kosár- és kerülékes vonalak, valamint a hattyúnyakú ívek még számos 
szerkesztésmódja található: G. A. Breymann: Alig. Bau-Constructions-Lehre I. 
kötetében és G. Wanderley-Tankó: Épületszerkesztések könyve III. kötetében.
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Ha a falközön kívül a vállpontok magassági fekvése is imeretes és kiritlékes 
hattyú-nyakú írét- akarunk szerkeszteni (751. ábra), akkor az ab  ívköz fölé egy 
félkört rajzolva, azt tetszőleges számú részre osztjuk és az osztáspontokban függő
legeseket emelünk. Ha ezeknek a függőlegeseknek a félkörön belül levő IV, k k ‘, 
f f '  stb. részeit felrakjuk az ac  rézsútos egyenes fölé ml", nk", o f “ stb. gyanánt, 
akkor I“, k". f "  stb. adják a kerülékes ív egyes pontjait.

i) Ezeken kívül gól-stilusnál használtatnak az íi. n. lóherelevelű 
ívek; ezek rendszerint három egyenlő körívből vagy csúcsívből álla
nak, a melyek csúcsaikkal egy egyenlő oldalú vagy csúcsíves három
szög csúcsainak támaszkodnak és egy rozettát alkotnak. Az előbbi
nek szerkesztését a 752.. az utóbbiét a 753. ábra mutatja. A 752.

ábrában az abc  háromszög mind a három oldalára a felező pont
ban merőlegest emelünk és az így keletkezett aec,  b d c  és c f a  
szögeket megfelezve, ott, hol a felező vonalak az ae, bd  és c f  
merőlegeseket metszik, van a körívek középpontja (o). A 753. ábrá
ban az abc  háromszög körül a három sarokpontból abc  csúcsíves 
háromszöget rajzolunk. A belső háromszögben minden oldal közép
pontjára, úgy, mint előbb, ae, bd  és c f  merőlegeseket emelve, azok 
k  keresztező pontjából az a b c háromszögbe egy belső kört írunk 
le és abba berajzoljuk a g h  i háromszöget; ennek csúcspontjai adják 
a körívek középpontjait, míg l pont a köríveknek a csúcsívekbe való 
átmenetét mutatja. Ablak- vagy ajtónyílások boltívei gyanánt alkal
mazva, a háromlevélnek alsó részét egyszerűen elhagyjuk (754. ábra).

Csúcsíves háromleveles ív helyett köralakú is használtatik. Ez vagy a 755. 
ábra szerint szerkeszthető meg, úgy, hogy a körök középpontjai a külső kör o 
középpontja és a kör kerülete között éppen a középen vannak (o„ o3 és o3), 
vagy pedig a 756. ábra szerint, úgy, hogy a külső kört az a d ,  b e  és c f  átmérők 
által ismét 6 részre osztjuk és az f c  átmérőt mindaddig meghosszabbítjuk, míg 
a külső körhöz az e pontban húzott érintőt g-ben metszi. Ha most az e y f  szöget 
megfelezzük, úgy, hogy a felező vonal a 6 e átmérőt fe-ban metszi, akkor h a 
körök középpontja. A háromlevél használatát falnyílások boltíve gyanánt ismét a 
757. ábra mutatja.

c

í
752. ábra. 753. ábra.
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2. A  b o l t o z a t o k  n e m e i .

A boltozatok alapformája a vízszintesen fekvő és félköralakú 
henger, az ú. n. donga-boltozat (725. és 726. ábra). Jellemzője az, 
hogy vállpontjai egyenlő magasságban vannak, váll- és gerincz- 
vonala vízszintes, egyenes s a tengelylyel egyenlő hosszú és pár
huzamos, hogy továbbá ívvonalai bármely függőleges keresztmetszet
ben összevágó félkörök s hogy végre ívmagassága a falköz felével 
egyenlő.

A bongaboltozatnak vezető síkja lehet azonban a félkörön kívül 
kosárvonal, kerülékes vonal vagy félkerülék is, a melyek ú. n. nyomott 
dongát adnak (758. ábra). Ha pedig a donga körívből képződött 
ugyan, de ívmagassága az ívköznek csak >/, —ljt -része, akkor lapos 
dongaboltozat, ha pedig csak egy hengersüvegből áll, a melynek 
ívmagassága csak 3ís—V,2-része az ívköznek, akkor porosz süveg
boltozat a neve (759. ábra).
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Ha egy dongaboltozatot az alaprajz ab  átlói irányában függő
leges síkokkal átmetszünk (760. ábra), akkor oly 4 részt kapunk

758. ábra.
a melyek közül a két átellenes egymással teljesen egyenlő, a két 
szomszédos ellenben különböző. A kk  részek vállpontjai az a és b 
pontok, a v v részek vállvonala pedig az eredeti a a és b b ; a k k 
részek domborodása három görbe vonal által, a v v részeké pedig 
két görbe és egy egyenes vonal által van határolva; a kk  részek 
legmagasabb vonala az eredeti gerinczvonal egy-egy része, míg a 
v v részek csak egy legmagasabb ponttal bírnak, a mely az eredeti 
gerinczvonalba esik. A négy rész közül a kk  részeket süvegeknek, 
a vv  részeket pedig, a melyeknek homloka nem látható, vaknegye
deknek nevezzük.

A süvegek és vaknegyedek összeillesztéséből keletkezik a keresst-

763. ábra.

boltozat (761.—762. ábra) és a kolostor-boltosat (763.·—764. ábra); az 
előbbi csupa süvegekből, az utóbbi csupa vaknegyedekből van üsszetéve.
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A beboltozandó tér lehet mindkettőnél szabályos vagy szabálytalan három
szög, négyszög, hatszög stb. és a tér oldalainak, illetve körülzáró falainak száma 
határozza meg az elhelyezendő süvegek vagy vaknegyedek számát is. Az alap
rajzi idom mindkettőnél egyenes oldalakkal határolt háromszögekből áll, a melyek
nek csúcsai egy pontban, az átlók kereszteződésén futnak össze, alapvonalai pedig 
a körülzáró falak alaprajzi vetilletével összeesnek. Kitől eltekintve azonban, a két 
rendbeli boltozat között nagy és szembetűnő a különbség. A keresztboltozatnál 
ugyanis csak a körülzáró falak sarkai hordják a boltozatot s ezek annyi pillér 
által is helyettesíthetők, mint a hány sarka van az alaprajzi idomnak; a kolostor
boltozatnál ellenben annyi ellenfalra van szükség, a hány vaknegyedből áll a 
boltozat. A keresztboltozatnak tehát csak vádpontjai, a kolostorboltozatnak ellen
ben vállvonalai vannak. A keresztboltozatnak továbbá annyi gerincze (ac, a‘c, 6c, 
Ve, de, (Ve) van, a hány a süveg, s ezek valamennyié egy magasságban van; a 
kolostorboltozatnál ellenben csak a vaknegyedek tetőpontjai vannak egy magas
ságban, a boltozat c csúcsában. A keresztboltozatnál végre a süvegek áthatolása 
helyén a boltozat hátán mélyedések, ú. n. vápák, hasán pedig kiszögellő bordák 
keletkeznek, a kolostorboltozatnál ellenben a vaknegyedek találkozása helyén a 
boltozat hátán t/erhtezek. hasán pedig beszöyellő sarkok láthatók.

A kolostorboltozatnál az egyes vaknegyedek támasztják egymást és mind- 
egyikök szilárdan támaszkodik az ellenfalra, a keresztboltozatnál ellenben a süve
gek csak a sarkokban lévén megtámasztva, két oldaluk részére ellenfalakat igé
nyelnek. Ezeket úgy állítjuk helyre, hogy az egyik sarokpontból a csúcson át a 
másik sarokpontig bordákat építünk önálló boltívek gyanánt; ezeknek alaprajzi 
idoma egy egyenes vonal, függőleges metszete pedig egy oly ivvonal, a melynek 
vádpontjai a beboltozandó tér sarkai, tetőpontja pedig a boltozat tetőpontja.

Ha a keresztboltozatnál a teherbíró bordák által alkotott egyes 
háromszögeket, külön-külön beboltozandó tér gyanánt tekintjük, a 
melynek ellenfalai a bordák, akkor minden egyes háromszög fölé 
ismét egy háromoldalú keresztboltozatot építhetünk, a melynek bordái, 
illetve gerinczei a háromszög csúcsában futnak össze. Az ily módon
keletkezett boltozatot csillagboUozatnak nevezzük (765. ábra); az 
eljárást új és új bordák közbeiktatása által tovább folytatva, dísze
sebb csillagboltozatot nyerünk.

Ha pedig a kolostorboltozatot számtalan sokoldalú tér fölé 
állítva képzeljük, úgy, hogy oldalai és gerinczei egy folytonos görbe 
vonalba folynak össze, akkor kupolaboltoznt származik belőle (766. 
ábra). Ez tehát nem egyéb, mint sokszögű,

768. ábra.
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illetve küralakú tér fülé helyezett kolostorboltozat, előbbi esetben 
azonban sokszögű vagy poligonális kupolának nevezzük. A teljes 
kupolának minden egyes függőleges szelvénye egy félkör (767. ábra), 
alaprajzi idoma ellenben a koraiakon kívül sokszög is lehet.

Ha a kupolaboltozat süvegét egy vízszintes síkkal levágjuk, 
úgy, hogy a vízszintes gömbszelet ívmagassága kisebb a félátmérőnél, 
akkor lapos kupolaboltozatot nyerünk (768. ábra).

Ha a teljes félgömbalakú kupolaboltozat oldalait függőleges 
síkokkal úgy vágjuk le, hogy négy vagy többoldalú alaprajzi idomok 
keletkeznek, akkor cseh boltosat (769. ábra), és ha ugyanazt tesz- 
szük a kupolasüveggel, akkor cseh süvegboltozat keletkezik (770- 
ábra).

Ha egy dongaboltozat végeit vaknegyedekkel lezárjuk, teknős 
boltozat jön létre (771. ábra); ez tehát nem egyéb, mint olyan 
kolostorboltozat, a melynek tetőpontját 
egy gerincz helyettesíti. A teknős bol-

c

<Xs

769. ábra.

771. ábra. 772. ábra.

tozat különösen hosszúkás helyiségek fölé alkalmas. A beboltozandó 
tér alaprajza lehet akár derékszögű, akár ferdeszögű négyszög (772· 
ábra); a boltozat keresztszelvénye pedig vagy félkör vagy kosárvonal· 
megjegyezvén, hogy lapos dongát teknős boltozatnál nem lehet 
használni.

Ha a kolostorboltozat süvegét egy vízszintes síkkal levágjuk és a 
megmaradó alsó részt vízszintes vagy igen lapos kolostorboltozattal,
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774. ábra.

az ú. n. tükörrel lezár
juk, akkor tükör-bol
tozatot nyerünk ('773. 
ábra).

Végre az ú. n. fülke- 
boltozat, a melyet fül
kék. templomok és ká

polnák fülkeszerű toldalékai 
(szentélyei), a kályhák falfül
kéi stb. fölött szoktunk alkal
mazni, úgy származik, ha 
a kupola-, kereszt- vagy 
csillagboltozatot függőleges 
tengelyén keresztül fek
tetett síkkal két egyenlő 
részre osztjuk. Ez tehát az 
említeti boltozatok fele része 
és alaprajzi idoma ehhez 
képest egy kör vagy bár
mely szabályos sokszög felét 
mutatja (774. ábra).

3. A  b o l t o z a t o k  é s  e l l e n f a l a k  v a s t a g s á g a .
a) A boltozat vastagsága függ az ívköztől, az ívmagasságnak 

az ívközhöz való viszonyától és a megterheléstől; az utóbbi a bolto
zat saját súlyát is magában foglalja.

A szilárdság és teherbírás szempontjából a vastag boltozatok érdemelnek 
elsőséget, gazdasági szempontból azonban a boltozat vastagságát annyira csök
kentjük, a mennyire csak az anyag szilárdsága és alakja megengedi. Minél kisebb 
a boltozat vastagsága, annál kisebb a súlya, annál kisebb az az oldalnyomás, a 
melyet a boltozat az ellenfalakra gyakorol és annál kisebb lehet az ellenfalak 
vastagsága is.

A boltozatok záradékvastagságát rendszerint gyakorlati képletek útján hatá
rozzuk meg vagy gyakorlati tapasztalatok szerint választjuk meg.

Nem nagy ívközzel bíró boltozatok záradékvastagságát Menzel* 
szerint v =  Λ — }U ^ B
képlet szerint határozhatjuk meg, a hol 

. 2 n — m s‘ — S

és B — ~ -(m s‘ +  S). 

* Der Steinbau, Fulda u. Leipzig 1893. 232. 1.
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Ezekben az egyenletekben n a falaző-anyag megengedhető 
igénybevétele, illetve nyomása m ‘-'-kint, téglánál és terméskőnél tehát 
30000—40000, faragottkőnél 40000—50000 kg; s a falazó-anyag 
m“-enkint való való súlya vagyis téglánál 1600—2000, terméskőnél 
2200—2500, faragottkőnél 2500—2800 kgr; m a boltozaton fekvő 
padozat, illetve törmelék-feltöltés szerkezetmagassága, rendszerint 
020—0'30 m, és s‘ annak m3-enkint való súlya azaz 1500—2000 kgr; 
végre S  a boltozat idegen megterhelése, m*-enkint 500—S00 kgr, és 
r a boltozat belső ívének a tetőpontban mért sugara.

Ha tehát valamely körszeletboltozat r — 4 m-es sugárral bír és téglából van 
építve, akkor a fönnebbi számok kisebb értékeit véve számba,

A

B

2 X 30000 — 0-20 X 1500 — 500 
2 XT8ÖÖ 4 =  12-44 és

(0-20 X 1500 +  500) =  3-55; e szerint tehát

V  =  12-44 —  l/l2443 —  3'55 =  0Ί5 m  azaz 1jí -tégla.
Ilyen empirikus képletek még a következők:
Ha r az ívvonal félátmérőjét és h az ívközt jelenti, akkor: 

Perronet szerint v =  0Ό317 h -f- 0 325 méter, 
Bondelet » v =  0-041(1 h +  0-325 »
Grauthey » v =  0Ό208 h -p 0ΊΟ6 »
Lesquiller » v =  0 2 ]/ h -f- 0 Ί  
Langsdorf » υ =  0Ό277 r +  0'2614 
Banki ne *

köríves boltozatoknál v — 0'346 |/ r méter, 
és nyomott kosáríveknél í i  =  0412 | ír  méter.

Ezek a képletek azonban, kivétel nélkül, nagy záradékvastagságokat adnak 
és inkább csak erősen megterhelt, pl. hídboltozatok záradékvastagságának kiszá
mítására valók.

A gyakorlatban rendszerint tapasztalati úton határozzuk meg a 
boltozatok záradékvastagságát. így az épületek falnyílásain előforduló 
és körülzáró falakkal terhelt boltívek záradékvastagsága

félkörű csúcs lapos kör- 
szeletíveknelíveknél íveknél

1‘75— 2Ό m ívközig . . 1 1/
/2 1 1,2 tégla

2Ό0— 3’5 m ívköznél 1 rí1 /2 · . . 1 1 7 , - 2  »
3'5 — 5'5 m » » 9 . . 1 7 2 2 — 2 7 , »
6-0 — 8'5 m » » . . 2 7'2 ■ . . 1 7 , - 2  . 2 7 , - 3  *

8’5-nél nagyobb ívközzel bíró ívek záradékvastagságát az ívköz 
Ví5—7 i2~részére veszszük, ll 'ö  in-nél nagyobb ívközzel bíró boltívek 
pedig közepes minőségű téglával nem is falazhatók. 5 m-nél széle
sebb falnyílások különben közönséges építéseknél nem igen fordúl- 
nak elő.
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Termés- és faragottkövekből épült boltívek záradékvastagságát 
a 329. lapon között arányok szerint a fönnebbiek átszámítása által 
nyerjük.

Vízszintes boltívek vastagságát úgy szokás megállapítani, hogy 
oly lapos körszeletívet vesznek alapúi, a melynek középponti szöge 
60° és az így talált mérethez hozzáaadják a lapos körszelet ívma
gasságát; 2 m-nél szélesebb nyílásokat különben ritkán szokás víz
szintes boltívvel befödni.

Az ívek szélessége legalább az ívköz yi7-részével legyen egyenlő.
Az épületekben rendszerint használatos boltozatok záradékvas

tagsága, ha nagy rázkódásoknak alávetve nincsenek és 7'5 m-nél
nagyobb ívközzel nem 
bírnak, V->—1 -tégla, szo
kott lenni, a mint azt az 
alábbiak is bizonyítják.

()lv dongaboltozatok 
záradékvastagsága, a me
lyek a padozaton, illetve 
törni e lék-fel töltésen ki v ül 
más terhet nem horda
nak, 4’5 m ívközig y ,, 
azontúl 1 tégla; terhelt 
boltozatok teherbírását 

vagy erősítő ívekkel kell nagyobbítani (775., 779. és 780. ábra) vagy 
pedig úgy, hogy a boltozat vastagságát a záradéktól a könyökök felé 
öregbítjük (776. és 781. ábra).

Bondelet szerint téglából való dongaboltozatok záradékvastagsága, félmagas
ságra hátfalazattal bíró boltozatoknál (726. ábra) az ívköznek ‘/„„-része, teljes 
hátfalazattal bíró boltozatoknál V4S-része, meg nem terhelt és csak saját súlyukat 
hordó boltozatoknál legalább ‘/.„-része, a záradéktól a könyökök felé egyenletesen 
vastagodó boltozatoknál (781. ábra), feltéve, hogy a könyökvastagság a záradék
vastagság kétszerese, ‘/7„— része; míg terméskő használatánál minden ‘/'„-tégla 
helyett 20 cm-nyi vastagság értendő.

Perronet szerint a faragottkőből rakott dongaboltozatok záradékvastagsága, 
a mint már fönnebb említettük, 2'25 m ívközig v =  0É03-i7 h -j- 0 325, azontúl 
v — 1j.u h, hol h az ívközt jelenti.

Pinczék és földszinti helyiségek bolthajtásait, ha nem vasgeren
dák közé rakott porosz süvegboltozattal van dolgunk, sohase kellene 
1 téglánál, terméskő használatánál pedig 36—40 cm-nél vékonyabbra 
készíteni.

A porosz süvegboltozatok vastagsága 2’5 m ívközig V2-tégla, 
3 m-es ívköznél V2-tégla erősítő ívekkel, 4 m-es ívköznél 1-tégla;



431

azontúl a boltozat vastagságát a könyökök felé lépcsőzetesen öreg
bítjük, úgy, hogy a záradékon V,, a boltszárak közepén 1 és a 
könyökökben 17*-léglányi legyen (77(5. ábra).

A keresztboltozat süvegeit rendszerint csak 7s, a bordákat 
(vápákat) 1-téglányira veszszük és csak erősen terhelt bolthajtások
nál nagyobbítjuk mindkettőt 7,-téglával. Nagyobb támasztóközöknél 
azonban úgy a süvegeket, mint a bordákat a záradéktól a könyökök 
felé vastagítanunk kell. úgy, hogy

a süveg vastagsága a borda vastagsága
a záradékban, a könyökben, a záradékban, a könyökben

6Ό m ívköznél 1;, . 1. 1, 1—1 */s tégla
9-5 » * 1. 1, 17, " »
18 » 7 , ,  I, IV , ,  2 '

Ugyanezek a méretek a esittagboUozatra nézve is érvényesek. 
A kolostorboltozat vaknegyedei 3-8 m ívközig azontúl egé

szen fi méterig 1-téglányi vastagságúak; ennél nagyobb ívközzel 
kolostorbólIozat nem igen épül. (lerinezbordák ennél a boltozatnál 
nem szükségesek. Ugyanez vonatkozik a vaknegyedekből álló teknős 
bolthajtásra is.

A kupolaboltozat, ha négyzetes tér fölé van építve,
a  z á r a d é k b a n  

15 m ív közig 
5—8 » ívköznél
8-10 » » L·-L ,, 1 -2

cseh boltozat vastagsága 5 m-es ívközig 1

1.
- t 1'

a könyökben
1 2 tégla 

1— lVo »
1 7 , - 2  ’ *

,,, 5—7 m-es ív
köznél pedig a záradékban 7«, a könyökben 1-téglányi, meg
jegyezvén. hogy 7 m-nél szélesebb ívközzel cseh boltozatot nem
szokás építeni.

A cseh süvegboltozat vastagsága 5 m-es ívközig V2. azontúl 
1 tégla, habár 5 m-nél nagyobb ívköz ritkán fordúl elő.

A tükörboltozat vastagsága végre alsó részében 1, a tükörben 
pedig, melyet azonban megterhelni nem szabad, V*-tégla.

b) Az ellenfalak vastagsága függ nemcsak a boltozat súlyától 
és megterhelésétől, a mely főképpen az ellenfalakra gyakorolt függő
leges nyomásban jelentkezik, de az ívköztől és az ívmagasságtól 
vagyis a boltozat alakjától is, a mennyiben ezzel változik a boltozat 
oldalnyomása. Ez az oldalnyomás az ellenfalakat egyrészt feldönteni, 
másrészt helyükről eltolni akarja; az ellenfal vastagságát ennélfogva 
az állóságra való tekintettel a 346. lapon közölt módon kellene 
meghatározni. A gyakorlatban azonban tisztán empirikus képletekkel 
dolgozunk.
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Durant szerint szerkesztés útján következő
képpen kapjuk az ellenfal magasságát és vastagsá
gát: a boltozat egyik szárát, bármily alakú is a bol
tozat, 3 egyenlő részre osztjuk (777. ábra) s az 1 és 
3 osztáspontot összekötve, az összekötő egyenest le
felé meghosszabbítjuk s felrakjuk reá cr.7-et, úgy, 
hogy a b ~ a c \  ha most megszerkesztjük az a d c e  
derékszögű négyszöget, akkor c e = c  az ellenfal 
vastagsága és a e az ennek megfelelő magasság.

Az ellenfal vastagsága a boltívek külön
böző alakjához képest, mint a 777. ábra is 
mutatja, majd kisebb, majd nagyobb, még 
pedig kisebb a nagyobb ívmagasságú és 

nagyobb a nyomott- és körszeletíveknél. Ha ezt a vastagságot az 
ívköz hányadosában fejezzük ki, akkor
csúcsíves boltozatoknál a vastagság az ívköznek. . 1/e -része,
félköralakú » » » » » Vs—'/s ./„ »
nyomott és körszeletalakú boltozatoknál a vastagság

az ív k ö zn ek .........................................................7i—'.v/„ »
vízszintes boltozatoknál a vastagság az ívköznek . . '/4—y, »

Ez a vastagság különösen boltíveknél használatos.
Ennél megbízhatóbb vastagságot kapunk a következő tapasz

talati képletek szerint:
V =  0'2 í -j- - -? ’4 -1- 05 méter m /t

/  q / __ ni
v a g y  υ ^ - - — - - + η βΜ + 0-3 méter,

vagy végre v =  £θΌ96 —2^ : 0OfiA/-} ( r57fiJ J11 -\- ü'33,

a hol t az ívközt, m az ívmagasságot vagyis a vádpontnak az alap
zat felső lapjától való távolságát, valamennyi méretet méterben 
véve, jelenti.

Ha a boltozat ívköze t =  6  m, ívmagassága m  =  ‘/4 t =  1-5 m és az ellen- 
fal magassága m, akkor a fönnebbi képletek egymás után 1'90, 2"(50 és
2’80 méteres falvastagságot adnak. Az utóbbi két képlet tehát nagyobb vastag
ságokat ad, mint az első s ennélfogva különösen oly boltozatok ellenfalaira érvé
nyes, a melyek vagy erősen meg vannak terhelve vagy rázkódásoknak alávetve, 
pl. hídboltozatok.

Az eme képletek szerint kapott ellenfalvastagságokat azonban 
csak akkor fogjuk alkalmazni, a midőn boltozat szabadon áll, oly 
esetben ellenben, a midőn egy ellenfalnak mindkét oldalról feszül
nek boltozatok, úgy, hogy azok oldalnyomása egymást egészen vagy 
részben ellensúlyozza, az ellenfalakat vékonyabbra vehetjük, mert 
ekkor csak a bolthajtások függőleges nyomását kell elviselniök.
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Ilyen esetben rendszerint elégséges biztossággal járunk el, ha a bol
tozat kétszeres vastagságát veszszük az ellenfal vastagsága gyanánt. 
Hasonlóképpen a kiszámítottnál Vs—Vi-részszel vékonyabbra vehet
jük az ellenfalakat akkor is, a midőn emeletes épületeknél csak a 
földszint van beboltozva, mert ekkor az emeleti falak és a rajtok 
fekvő szerkezetek súlya fokozza a fal állóságát, illetve az oldal
nyomás ellen kifejthető ellenállását.

Ezek után az alábbiakban közöljük a gyakorlatban használatos 
ell en fal-vastagságokat.

A körülzáró falak nyílásai fölött alkalmazott boltíveknél, vala
mint olyan dongaboltozatoknál, a melyeknek ellenfalai 3 m-nél 
nem magasabbak, az ellenfalak vastagsága, az ívköz hányadosában 
kifejezve,

ha a falköz egyenlő az ívmagassággal (csúcsíveknél) Ve—2/n , 
» az ívmagasság a falköz felével egyenlő (félkör) . '2jxl—1jb , 
» » » legalább (j-része a falköznek . . h5—7á ,
» » » "» Ve » » » · · V4- % ,

vízszintes ív e k n é l .........................................................*/*— Ve í
3 m-nél magasabb ellenfalakat vagy emeleti falakkal kell megter
helni vagy pedig vastagságukat magasságuk V8—Ve-részével nagyob- 
bítani.

A porosz süvegboltosat ellenfalait a fönnebbiek szerint az 
ívköz Vb— -részére, néha, pl. lépcsőkarok alatt, ennél is nagyobbra, 
egészen 1/8 -részére veszszük.

Keresztboltozatoknál az ellenfalak vastagsága 3 m magasságig 
félköralakú íveknél az átlónak Ve—Vu csúcsíveknél */7—Vs "része, 
3 m-nél nagyobb magasságnál ehhez a vastagsághoz még a magasság 
Viü— V8-részét adjuk hozzá. Ha a keresztboltozat 4 sarokpilléren 
fekszik, akkor Bondelet szerint a pillérek vastagságát l s/4-szer akko
rára kell szabni, mint az ugyanolyan ívközzel bíró dongaboltozat 
ellenfalát.

A kolostorboltozatok ellenfalának vastagságát olyannak vehet
jük, mint a megfelelő dongaboltozatokét, a melyeknek vaknegyedei
ből állanak és csak arra kell ügyelni, hogy az ellenfalakban a bol
tozat tengelye irányában nagy falnyílásokat, a melyek az ellenfalakat 
meggyengíthetnék, ne alkalmazzunk.

A kupolaboltosatoknál elégséges, ha az ellenfalakat az ívköz 
Vj0—ν6 -részével veszszük egyenlőnek, oly esetben pedig, a midőn a 
kupola teteje lámpással van felszerelve, az ívköz Vio -része is megfelel.

Cseh süvegboltozatok ellenfalai végre az ívköz 1/5—2 9—V«-részé
vel felérő vastagságban szerkesztendők, megjegyezvén, hogy teljes

Sobó: Erdészeti Épitéstan. 28
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elienfalak helyett boltívek is használhatók; 2 m-es ívközig az ellenfal 
vastagsága legalább 2 Vo-téglán yi kell, hogy legyen.

4. A boltozatok  é s  e llen falak  erősítése.
A boltozatokat és ellenfalakat, mint már említettük, gazdasági 

szempontból lehetőleg vékonyra igyekszünk készíteni; teherbírásukat, 
szilárdságukat és állóságukat ennélfogva mesterségesen kell fokoznunk.

A boltozatok erősítése történhetik erősítő ívekkel, a boltozat
nak a záradéktól a könyökök felé való fokozatos megvastagításával, 
hátfalazattal vagy végre boltozatkapcsok alkalmazásával.

Erősítő íveket különösen donga- és porosz boltozatoknál és 
kiválóan pinczék fölött szokás alkalmazni és vagy a boltozat hátán 
vagy hasán J/2—1-téglával kiszögelltetni; az erősítő ívek 1—3m-nyire 
lehetnek egymástól (775. ábra). Az alúlról alkalmazott erősítő ívek külö
nösen folyosók és pinczehelyiségek boltozatainál találhatók és mindig a
falból kiszögellő p  pillértoldásokra 
támaszkodnak, a melyek a folyosó- 
falakat egyes mezőkre tagozzák 
(778.‘és 788. ábra). Az erősítő hrek 
szélessége 1—11/2 tégla.

I

778. ábra. 780. ábra.
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Az íreket a téglakötés szabályai szerint rakjuk és a szomszé
dos boltfalazattal összekötjük. Egy téglaszélességű erősítő ív kötését 
a 779. ábra, 1 ’ , téglaszélességűét pedig a 780. ábra mutatja.

A boltozatoknak a záradéktól a könyökök felé való meg
vastagítása csak nagyobb boltozatoknál szokásos és sokkal jobban 
számol a boltozat igénybevételével, mint az ívekkel való erősítés. 
A boltozatoknál ugyanis a nyomás a záradéktól a könyökök felé 
egyenletesen növekszik, mert a boltozat tetején nyugvó terhelés, a 
nagyobb területnek megfelelően, mind újabb és újabb teherrel nagyob
bodik és a boltozat felső része is nyomást gyakorol az alsóra.

A megvastagítás kétféleképpen történhetik, a szerint, a mint a 
boltozat téglából vagy termés-, illetve faragottkőből épül. Tégla 
használatánál csak lépcsőzetes vastagítás lehetséges, úgy, hogy a 
boltozat vastagságát a záradékvastagsághoz képest a könyökben 
V2 -téglával (758. ábra) vagy pedig a boltszárak közepén és a 
könyökökben egy téglával öregbítjük (776. ábra). A könyökvastagí- 
tással kapcsolatosan, szükség esetén, erősítő íveket is lehet alkal
mazni, különösen pinczék bolthajtásainál, a melyeknek magasságát 
a könyökvastagítással veszszük egyenlőnek (758. ábra).

Termés- és faragottkőből való boltozatoknál ellenben egyen
letes vastagítást kell alkalmazni; e czélból a könyökök felé mind maga
sabb és magasabb boltköveket helyezünk 
el (781. ábra baloldala). A boltozat kö
nyökvastagságát szerkesztés útján kapjuk, 
ha a cd  félátmérőt két egyenlő részre 
osztjuk s egy ilyen részt a meghosszabí- 
tott cd-re lefelé felrakunk; ekkor o a felső 
boltívnek, c pedig az alsónak a középpontja. A záradékvastagságot 
a már ismeretes módon meghatározva, a külső boltív tetőpontját 
e-ben kapjuk.

A boltozat vastagságát annak bármely helyén
V

V  = -----
c o s  a

képlet szerint számítással is meghatározhatjuk, a hol v a boltozat záradékvastag
sága, a pedig az a szög, a melyet az illető helyen levő fekvő hézag a függőleges
sel bezár azaz a sugaras hézagok hajlásszöge.

Ilyen vastagítás helyett, a melyhez a kövek kiválasztása és 
megfelelő előkészítése sok munkával és költséggel jár, szokás a bolto
zatot mindenütt egyenlő vastagságban készíteni és a könyökben való 
vastagítást ú. n. hátfalazattal pótolni (781. ábra jobboldala). A hát
falazat a boltozat terheléséből eredő nyomás egy részét átveszi és 
az ellenfalakra hárítja és azonkívül éppen úgy, mint a könyökvasta-

28*

781. ábra.
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gítás, a boltszárak súlypontját közelebb hozza az ellenfalakhoz. A hát
falazat síkja érintőlegesen simul a boltozat hátához és a könyök felé 
lejtős; legmagasabb pontja a tetőpőnt közelében, az ú. n. szakadási 
hézag fölött van, legmélyebb pontja pedig a boltozat állósága érde
kében kell, hogy minél mélyebben legyen. Lapos boltozatoknál, vala
mint nagy támasztóközöknél általában mélyebben, nagyobb ívmagas
sággal vagy kis ívközzel bíróknál magasabban fekszik.

A boltozatok, tapasztalat szerint, mindig a tetőpont közelében, egy oly hézag 
irányában omlanak be, a mely félköralakú és merőben egyenlő vastagságú bolto

zatoknál a tetőponttól 50—60 foknyira, lapos boltozatoknál 
mélyebben is van. A boltozatok eme része ugyanis közel áll- 
ván a vízszinteshez, könnyebben szakad be, mint a boltszárak
nak az ellenfalakhoz simult alsó része. A hátfalazat ennél
fogva legalább addig a hézagig kell, hogy érjen (781.783. ábra).

Hátfalazatot a boltozat erősítésére akkor is 
alkalmazunk, a midőn a boltozat erősítő ívekkel és 

künyökvastagítássál van erősítve, ekkor azonban felső lapját, a mely 
legtöbbnyire a boltozat félmagasságáig vagy kevéssel e fölé (egészen 
a szakadási hézagig) ér, vízszintesre készítjük (758. ábra).

Végre a boltozat oldalnyomásának ellensúlyozására, tehát már 
inkább az ellenfalak, mint a boltozatok vastagságának csökkentésére, 
boltozat-kapcsokat szokás alkalmazni. Ezeket, hogy czéljuknak meg- 
feleljenek.vagyis a boltozat vízszintes nyomását ellensúlyozhassák 
a boltvállak magasságában kellene elhelyezni; ez azonban csak víz
szintes boltíveknél lehetséges (783. ábra), a hol a kapocsvasat a

782. ábra.

boltívben elrejthetjük. Más boltíveknél az így elhelyezett kapocs lát
ható lenne; ennek elkerülésére tehát a kapcsot az alsó záradékpont
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magasságába kell feltolni (784. ábra), lapos boltozatoknál pedig, nehogy 
a téglakötést meggyengítsük, a boltozat hátán alkalmazni. Ha a bolt- 
hajtás vádpontjai mélyen feküsznek, még külön lefelé menő (a) kapocs- 
ágakat helyezünk el, a melyeknek végét egy hosszabb r záró rúd 
köti össze a boltozatkapocs végeivel (785. ábra). E helyett czél- 
szerűbb azonban egymást keresztező boltozat kapcsokat alkalmazni
(786. ábra).

A boltozaton keresztül menő kapcsokat mindig élére állított 
rudakból készítjük, hogy így az álló házagokban elhelyezhessük, míg 
a boltozat fölött vagy alatt elhelyezett falkapcsok rendszerint fekvő 
rudakból készülnek.

A boltozatkapcsok feszítő készülékét nem a boltozatban, de úgy 
kell elhelyezni, hogy hozzáférhető legyen; rendszerint a boltszárák 
fölött /’-nél van a helye (785. ábra).

Az ellenfalak erősíi ősére valók továbbá a támasztó pillérek, 
a melyeket akár a fal belsején, akár külsején és rendszerint a falak 
ama helyein építünk, a hol teherbíró ívek feszülnek a falaknak és 
azok ennélfogva nagyobb oldalnyomást szenvednek, mint a bolthajtás 
egyéb helyein. Ilyen 
pillérek szükségesek, 
mint már láttuk, a bol
tozat hasán alkalma
zott erősítő ívek he
lyén : ez különösen 
pinczékben, folyosók
ban. oszlopcsarnokok
ban slb. fordul elő 
(778. és 788. ábra).
Ugyancsak belső pillé
rek szükségesek akkor is, a midőn mélyen lenyúló bolthajtások 
között falnyílásokat vagy falfülkéket akarunk berendezni (787. ábra). 
A boltozat súlya ugyanis ekkor nem az egész falra, de a fülkék 
fölött épített, ú. n. fiókboltozatok közvetítésével annak csak egyes 
erősített helyeire háramlik.

Belső pilléreket kell továbbá akkor is alkalmazni, a midőn 
földszinti vagy emeleti választó falak alatt a földszinten vagy a pin- 
czében falakat nem építhetünk és az emeleti fal felfogására vas
gerendákat sem akarunk alkalmazni. Ekkor a falat egy vagy több 
boltívre állítjuk, a melyek a falból kiszögellő pilléreknek feszülnek 
(788. ábra). A pillér helyén levő v falvastagságot a már ismeretes
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módon határozzuk meg, a boltozat nyomásának megfelelően, míg a 
pillérek között a falat vékonyabbra veszszük.

790. ábra. 791. ábra.

román és gót stílusban épített épületeknél találhatók és rendszerint 
a fal ama helyein építtetnek, a hol a kereszt- vagy csillagboltozatok 
teherbíró bordái, egv-egy csomópontot alkotva, támaszkodnak az ellen- 
falaknak (789. ábra).

Hidaknál és hasonló boltozatoknál támasztó pillérek helyett 
az ellenfalak elülső vagy hátulsó homlokoldalát 1:·%—1 :1, hajtás
sal építjük (790. és 791. ábra).
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Az ellenfalak erősítésére valók továbbá a kiszögellő boltvdllak 
is, a melyek a boltozatok nyomását csaknem teljesen felfogják és 
ívközét is csökkentik (792.—796. ábra).

A kiszögellés hatása egyrészt abban nyilvánul, hogy az ellenfalak súlypontja, 
állóságuk érdekében, befelé tolódik el és másrészt abban, hogy az ív rövidébb, 
mint ilyen vállak hiányában és ezáltal vízszintes nyomása is, a mely a falat fel
dönteni akarja, kisebb. A kiszögellő boltvállak alkalmazása akkor van megokolva, 
a midőn az ívek erősen vannak megterhelve és oldalnyomásuk nagy, valamint 
akkor is, a midőn gyenge ellenfalakkal van dolgunk és azok szilárdságát egy
szerűen és olcsón akarjuk fokozni.

A boltvállak kiszögellése történhetik úgy, hogy az ellenfalat 
ívben vezetjük át a boltívbe (792.—795. ábra), vagy pedig úgy, hogy 
a boltozat vállát egy gyámkőre állítjuk, a mely téglából vagy fara- 
gottkőből készül és az ellenfalba van bekötve (796. ábra).

5. A lakzó-ívek és m intaállványok.
A boltozatokat csak nagyon ritkán lehet szabadkézből rakni, 

de rendszerint egy faállványra, az ú. n. mintaállványra van szük
ségünk, a mely a boltozat alakját megadja és a boltozatot mind
addig tartja, míg a záró kő a boltozatot úgy kifeszíti, hogy magában
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is megáll. Ez a mintaállvány egyes alaksó-ívekből és deszkákból 
vagy léczekből készül.

Az alakzó-ívek felső határvonalát az építendő boltozat belső 
ívvonalának megfelelőnek alakítjuk s az ívek magasságát is a bol
tozat ívmagasságához szabjuk, megjegyezvén, hogy azokat kisebb 
munkáknál rendszerint magok a kőmívesek, nagy boltozatoknál 
azonban, külön tervrajz szerint, ácsok készítik.

Az alakzó-ívek szerkezete a boltozatok ívköze, ívmagassága 
és vastagsága szerint különböző lehet ugyan, mindenkor azonban 
olyan kell hogy legyen, hogy az alakzó-iv á rajta fekvő boltozat 
nyomásának ne engedjen s alakját a nyomás alatt meg ne változ
tassa. Legegyszerűbb alakzó-ív az, a mely egy egyszerű deszkából 
készül, melyet a boltozat ivének megfelelően kimetszünk (797. ábra). 
Ez azonban csak lapos bolthajtásoknak, porosz süvegeknek való.

o Nagyobb ívmagasságnál két vagy több
deszkát fektetünk egymás fölé s azokat 
hevederekkel (788. ábra) és. szükség ese
tén, dúczokkal is összekötjük (799. ábra). 
Ilyen ívek mintegy 2Ό—2'5 m ívközig 
használhatók. Ennél nagyobb ívközöknél 
egyes deszkák már nem elégségesek a

797. ábra.
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teher hordására, és az alakzó-íveket pallóívek módjára (lásd a 193. 
lapon), váltakozó hézagokkal egymásra fektetett deszkarétegekből 
kell készíteni (800. és 801. ábra). Két-három deszkaréteg nehéz 
boltozatok alá is elégséges.

Nagy és nehéz, pl. hídboltozatok falazásánál szükséges alakzó-ívekről és 
íves állványokról a Hídépítéstanban a kőhidaknál lesz szó, a hol azok szerkezeti 
elveit is megemlítjük.

Az alakzó-ívek számát a rajok jövő deszka- vagy léczborítás 
vastagsága és a boltozat súlya szerint szabjuk meg. Egy téglavastag
ságú ívhez elégségses egy alakző-ív, a melyet a boltívszélesség köze
pén állítunk fel s a melyre közvetetlenűl fektetjük a boltozattéglákat. 
1 V2-téglavastagságú ívhez már két alakzó-ív szükséges, a melyek 
még szintén deszkaborítás nélkül használhatók; legtöbbször czélsze- 
rűbb azonban ezeket is léczczel vagy zsindelylyel beborítani. Az 
utóbbi általában minden olyan ívnél szükséges, a melynél két alakzó- 
ív, a boltív nagyobb szélessége miatt, nem képes a téglákat jól meg
támasztani. Akkor a két alakzó-ívet a boltív két szélére teszszük 
és 2 cm vastag léczekkel vagy deszkával beborítjuk.

Bolthajtásoknál az alakzó-ívek száma különböző lehet, a sze
rint, a mint a mintaállványzatot az egész beboltozandó tér fölött 
alkalmazzuk vagy pedig az alakzó-íveket a munka előhaladásához 
képest egyik helyről a másikra áthelyezzük. Utóbbi esetben, külö
nösen vasgerendák közé fogott porosz süvegek rakásánál, ú n. tol
ható alakzó-íveket használunk, a melyek a 797. ábra szerint készül
nek s minden téglasor elhelyezése és bezárása után tovább tolat-
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nak, hogy a következő téglasort lehessen rájok rakni. Előbbi esetben 
az alakzó-íveket, a deszka- vagy léczborítás vastagsága szerint, 
1—2 m-nyi közökben helyezzük el s fölül 2—4 cm vastag lécz- vagy 
deszkaborítással szereljük fel, hogy az utóbbi a boltozat köpönyegét 
alkossa. A léczeket és deszkákat czélszerű 2—4 cm széles hézagok
kal rakni egymás mellé (802. ábra), hogy a fölösleges habarcs át
hullhasson és a boltkövek a deszkaborításra jól ráfeküdjenek; ez 
alól csak a czémentbétonból öntött bolthajtásoknál van kivételnek 
helye, a hol a deszkákat szorosan egymáshoz kell illeszteni.

Az alakzó-íveket rendszerint a fal mellé állított bb deszkákra 
helyezzük, a melyeket c dúczokkal szorítunk a falhoz, hogy el ne 
mozdulhassanak (798. és 799. ábra); nagyobb ívközöknél az oszlo
pokat beljebb helyezzük (802. ábra), hogy szabadon lebegő részüket 
megrövidítsük; nehéz boltozatoknál végre a záradék alá is, a hol a 
nyomás a legnagyobb, helyezünk egy oszlopot (732. ábra).

Az alakzó-íveket csak úgy kötjük össze a 6 lábakkal, hogy a 
mintaállványzatot a boltozat elkészítése után könnyen és gyorsan 
leszerelhessük. E czélból az alakzó-íveket egyszerűen és közvetet lenül 
a b lábakra vagy az ezek fejeit összekötő s süveggerendára (802. 
ábra) állítjuk és alájok vert e ékekkel pontosan abba a helyzetbe 
hozzuk, a mely a boltozat belső ívvonalának megfelel. Az ékeket 
kiütögetve, a mintaállványzat igen könnyen leszerelhető.

Nagyobb bolthajtásoknál ékek helyett csavarokat vagy homokzsákokat 
helyeznek a lábak és az alakzó-ívek közé, hogy a mintaállványzatot minden ráz
kódás nélkül, a mi az ékek kiütögetésénél el nem kerülhető, lehessen leszerelni. 
A homokzsákok száját megoldva, a homok az alakzó-ív nyomása alatt lassan 
kiömlik.

Az alakzó-ívek elhelyezésénél arra kell ügyelni, hogy azok tel
jesen függőlegesen és szilárdan álljanak és feldőlés ellen is biztosítva 
legyenek. E czélból az egymás mögött levő alakzó-íveket alul haránt
irányban rászegezett deszkákkal foglaljuk össze.

Az alakzó-íveknek miként való elhelyezéséről az egyes boltozat- 
nemeknek, a mintaállványok leszereléséről pedig a boltozatok készítés
módjának ismertetésénél lesz szó.

6. A különféle b o ltozatok  szerk esz té se  és rakása.
A boltozatok, mint már említettük, lehetnek boltívek, ha fal

nyílásokat takarnak és bolthajtások, ha egész tereket födnek be. Mind
kettő lényegében azonos szabályok szerint készül ugyan, kisebb ki
terjedésűknél fogva azonban a boltívek külön boltozatfajt alkotnak és 
ehhez képest azokat külön is tárgyaljuk és előre bocsátjuk, azért, mert
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mindaz, a mit a boltívekről fogunk mondani, lényegében a bolt
hajtásokra is vonatkozik.

a) A  boltívek .
Boltívek rakására ugyanazok a szabályok érvényesek, a melyek

ről már az 416. lapon megemlékeztünk; itt tehát csak az ívek 
különféle anyagáról s a szerkezetnek ezzel kapcsolatos tulajdonsá
gairól kell szólanunk.

A boltívek készíthetők faragottkőből, terméskőből, téglából és 
bétonból.

A faragottkőből való boltívek költségesek és ezért egyszerűbb 
építkezéseknél ritkán fordulnak elő. A nekik való kőkoczkákat, a 
sugaras hézagok létesítése érdekében, mindig ékalakúra kell faragni. 
A kövek rendszerint a boltív egész szélességén érnek keresztül, úgy, 
hogy álló hézagok nem szükségesek és lehetőleg vékony hézagokkal 
szorosan illeszkednek egymáshoz. A habarcsnak tehát, a melylyel a 
hézagokat kitöltjük, ebben az esetben nem annyira az a feladata, 
hogy a köveket összeragaszsza, mint inkább az, hogy a kövek sík
jainak egyenetlenségeit kitöltse és a nyomást egyenletesen vigye 
át a szomszédos kőre. A boltív szilárdsága azonban első sorban a 
boltozatkövek alakjától és fekvésétől függ.

A kődarabok előkészítésénél a fekvő lapok jó kidolgozása a 
boltív szilárdsága érdekében nem mellőzhető, míg ellenben a kövek 
homloklapját, belső felületét, valamint hátát tisztára faragni nem 
okvetetlenűl szükséges s ezeket a lapokat néha készakarva nyersen 
hagyják.

A faragottkőből való boltívek ívalakja rendszerint félkör, kör- 
szelet vagy csúcsív, hogy az összes hézagokat egy középpont felé

803. ábra. 805. ábra. 806. ábra.
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lehessen irányítani és a köveket egy kapta szerint faragni; kerülékes 
és kosáríveknél, a hol a hézagok több középpont felé irányulnak, 
ez nem lehetséges. A köveknek azonban rendszerint csak hasát 
szokás a körívnek megfelelően kidolgoztatni, míg hátuk egyenes 
vonalakkal van határolva, akár a 803., akár a 804. ábra szerint 
hogy így a falrétegekhez jobban csatlakozzanak és férczelő kövek 
használata, a mi különben a boltív fölött nem lenne kikerülhető 
(805. ábra), fölöslegessé váljék.

Leggyakrabban használtatnak a 804 és 806. ábra szerint alakított ötszögle
tes kövek, a melyeknek hála derékszöget mutat s élei kevésbbé töredeznek, mint 
a 803. ábra szerint alakított köveké. A sugaras hézagok hosszúsága előbbi esetben 
a könyökök felé, utóbbiban a záradék felé növekszik.

Ha a faragottkőből készült boltíveket vakolt falakba akarjuk 
elhelyezni, akkor csak az ív látható homlokát kell egy gyűrű alak
jában tisztára faragni, a bevakolandó részt ellenben, mely a vakolat
réteg vastagságának megfelelően hátrább áll, csak durvára, hogy a 
vakolatréteg jobban hozzátapadjon (806. ábra).

Egyenes boll ívekei, a melyeknek 
azonban itt is csekély a szilárdságuk, 
hasonló módon állítunk helyre, mint 
köríveket; a kövek hegyes éleit azon
ban czélszerű letompítani, hogy szállí
tás és elhelyezés közben le ne töre
dezzenek (807. ábra). Ilyen ívek csak 
kis ívközöknél használhatók.

Terméskőből boltíveket még ritkábban építünk, mint faragott
kőből, mert a kövek szabálytalan alakja és nagysága mellett a 
kőkötés szabályait alig lehet betartani. A terméskővel való bolto
záshoz egyáltalában csak laposan hasadó és legalább kőmíves- 
kalapácscsal megdolgozható köveket kellene használni és az egy és 
ugyanabba a rétegbe kerülő köveket lehetőleg egyenlő vastagságúra 
kiszabni, hogy a rétegek fekvő hézagai a boltív egész vastagságán 
érjenek keresztül. Réteges kövekből úgy rakjuk a boltíveket, mint 
faragottkövekből; ha ellenben oly szabálytalan alakú kövekkel van 
dolgunk, a melyeket csak nagyjában dolgoz meg a kőmíves kalapá
csával, akkor különösen a jó kötés létesítésére kell ügyelni és a 
habarcs egyenletes szétosztására törekedni. A habarcsnak ugyanis 
itt sokkal fontosabb a szerepe, mint faragottkö vekkel való falazás
nál, mert sokkal többet kell belőle használni, hogy a kövek hézagait 
kitöltse és a köveket jól összeragaszsza; a boltív szilárdsága is főleg 
a habarcstól függ. Ezért gondosan elkészített és jólkötő, sűrű habar-

807. ábra.
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csőt kell használni vagy, ha csak lehet, czémenthabarcsot, mert csak 
ez képes egyenlete,^ szilárdságú boltozatot adni. A jó kötés létesíté
sére lehetőleg sok oly kötőt kell használni, a mely a boltív egész 
vastagságán megy keresztül; a boltív záradékába továbbá egy, a 
többinél nagyobb és ékalakúra faragott követ kell helyezni és jól 
.besulykolni, végre pedig a kövek között maradt hézagokat kisebb 
férczelő kövekkel kitölteni és kiékelni.

A téglából való boltíveit készülhetnek ékalakú vagy közönséges 
téglából; ékalakú téglák használata azonban· közönséges építésnél 
ritkán fordúl elő, mert a sugaras hézagokat rendszerint úgy állítjuk 
helyre, hogy vagy a téglát faragjuk vagy pedig a hézagot készítjük 
ékalakúra. Körszeletalakú kisebb íveknél az utóbbi eljárás használatos, 
azaz a hézagokat a boltozat hasán 08—11), hátán pedig V2—2 cm 
vastagra veszsziik (808. ábra); teljes félköralakú és kis átmérőjű 
boltíveken azonban, hol a hézagok tágulása oly nagy lenne, hogy 
kitöltésükre sok habarcsot kellene használni, a boltív szilárdsága 
érdekében a téglát faragjuk ékalakúra (732. ábra); munkamegtakaríás

808. ábra.

czéljából azonban a kőművesek rendszerint 
csak minden második téglát faragnak meg.
Egy téglánál vastagabb és kis átmérőjű, fél
köralakú boltíveknél a boltozat belső dom- 
rodásába kerülő téglákat már így is nagyon 
vékonyra kellene faragni; ilyen íveket tehát 
inkább több, egymásra fekvő és egész (809. 
ábra) vagy 1j2-téglányi vastagságú gyűrűkből 
(810. ábra) állítunk helyre. Mivel azonban a 
gyűrűs boltozatnál a kőkötés szabályait 
figyelmen kívül kell hagyni, mert az egymáson fekvő rétegeket nem 
lehet futók és kötők módjára rakni, mint a rendes boltozásnál és a 
hézagok kellő váltakozása el nem érhető, azért a gyűrűs boltívek 
teherbírása sokkal kisebb mint az egyetlen gyűrűben készített boltívé

810. ábra.
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és azok nagy terhek hordására még akkor sem alkalmasak, ha a 
rendesnél vastagabbak.

Téglából rakott boltívek háta rendszerint párhuzamos a belső 
ívvonalhoz; hogy ezt az ívet a vízszintes falrétegekkel kapcsolatba 
hozhassuk, a falrétegeket a boltív könyökétől kezdve a záradékig 
hegyesre faragott férczelő téglákból rakjuk (805. ábra). Lapos vagy 
vízszintes boltívek azonban, ha azokat a 
811. ábra szerint nem erősítjük, vízszintes 
háttal bírnak (732., 812. és 813. ábra), még 
akkor is, ha hasuk, könnyebb bevakolás 
végett, kissé domborítva van. Ilyen vízszintes 
íveknek azonban itt is csekély a szilárdságuk 
és teherbírásuk, ennélfogva legföljebb 2 m-es 
ívközig használhatók s ekkor is czélszerű őket a záradékban meg
vastagítani és vállukat egy téglavastágsággal az ellenfalakba beeresz
teni (811. ábra). 2 m-nél nagyobb ívközű vízszintes ívek fölé már 
nagyobb ívmagassággal bíró teherhárító ívet kell építeni, a mely a

fölötte levő fal súlyát önállóan képes viselni s a melyre a vízszintes 
boltívet vascsavarral fel is akaszthatjuk (812. ábra). Nagyobb ívköznél 
a vízszintes ív két külön ívből is állhat, a melyeknek közös vállkövét 
akasztjuk fel a teherhárító ívre (813. ábra).

Teherhárító íveket azonban félkörű boltívek fölött is szokás 
építeni, a midőn azok kis vastagságuknál fogva egymagukban nem 
lennének elégségesek a rájok eső teher hordására (814. ábra); a 
teherhárító íveknek mindkét esetben lehetőleg nagy ívmagassággal 
kell bírniok, hogy nagyobb teherbírásuk legyen. Az a töltelékfalat 
csak akkor szabad rakni, a midőn a teherhárító ív már kiszáradt 
és megülepedett.

Ugyancsak teherhárító ívekkel zárjuk el a falnyílásokat akkor 
is, a midőn azok, vízszintes szemöldökfal nyerése végett, fagerendák-
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kai vannak átfödve, a me
lyeket időnkint ki kell vál
tani s különben sem szabad 
nagyon megterhelni (637.,
642. és 643. ábra).

A téglából rakott csúcs
ivek hézagai, a meddig csak 
lehetséges, tehát egészen a 
tetőpont közelébe, a közép
pont felé sugarasak, a boltívek 
záradékát ellenben nem lehet 
ily módon rakni, és ennek 
hézagait ennélfogva vagy 
egy külön s középpont felé kell irányítani, a mely a tetőpont köze
lében van (815. ábra), vagy pedig a búbot párhuzamos téglaréte

gekből készíteni, úgy, hogy a két csúcsív a tetőponton keresztül 
menő függőleges hézagban érintkezzék (816. ábra).

A téglából rakott boltíveknél a habarcsnak szintén fontos 
szerepe van, a vízszintes ívek szilárdsága pedig tisztán csak a 
habarcstól függ; a falazáshoz ennélfogva jólkötő és lehetőleg ezément- 
habarcs szükséges. A boltívekhez továbbá a legjobb téglát kell 
kiválogatni és elhelyezés előtt vízbe mártani, hogy a habarcscsal 
jól kössön.

A boltívek könyöke vagy talpa az a sík, a melyben az ívek 
az ellenfalakkal érintkeznek s a melynél az ívek rakása kezdődik. 
Könnyen belátható, hogy ez a sík a boltívnek első fekvő vagy suga
ras hézaga és ennélfogva merőlegesen kell, hogy álljon a boltív 
vonalára. Ebből következik, hogy az ellenfalak a boltívek könyökén
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817. ábra.

ennek megfelelően legyenek határolva. Oly boltíveknél, a melyek 
érintőlegesen mennek át az ellenfalakba, a milyenek a félköralakú 

ívek, a csúcsívek, a kerülékes ívek és a kosár
vonalak, ez a könyöksík vízszintes (810., 814. 
és 815. ábra), minden más oly boltívnél ellen
ben, a mely az ellenfalnak bizonyos szög alatt 
támaszkodik, a milyenek pl. a körszelet- és a 
vízszintes ívek, lejtős (812. és 813. ábra). 
Utóbbi esetben tehát a vízszintes rétegekben 
épített ellenfal a könyöksík helyén ferdén meg
faragott kövekből készül, ha pedig ezt elkerülni 
akarjuk, akkor ferde simulólappal bíró faragott 

követ (h) kell használni talpkő gyanánt (817. ábra.
Ha a boltív által gyakorolt nyomás csökkentésére az ívközt akarjuk kisebbí

teni, akkor a könyöksíkot, mint már a 792—796. ábrában láttuk, kiszögellteljük 
az ellenfalból, vízszintes íveknél ellenben, mini a 811. ábra mutatja, az ellenfalba 
beeresztjük. Ugyancsak az ellenfalból kiszögellő könyöksíkokról kell gondoskodni 
akkor is, a midőn a boltívek egy közös, de vékony pillérnek két oldalról feszül
nek (79ó. ábra), egyrészt azért, mert a két vízszintes könyöksíknak egymás mel

lett nincsen elég helye s másrészt és főképpen azért, mert 
a boltívek könyökei közé eső, élosélíí fal-ék nagy meg
terhelés esetén a boltíveket könnyen széttolhatná.

A boltívek könyökei részben az ellenfalakba 
nyúlnak be és ezeket annál inkább gyengítik 
meg, minél vastagabbak az ívek. Ennek elkerü
lésére 1-téglánál vastagabb ívek könyökét a 
818. ábra szerint két síkban szokás készíteni, 
akár kiszögell a könyöksík az ellenfalból, 
akár nem.

6 . A dongaboltozat.
A teljes dongaboltosat rendes alakja, mint már említettük, 

a fekvő félhenger, a melynek keresztszelvénye félköralakú gyűrű 
(725. ábra); a boltozat íve lehet azonban kosárvonal, kerülékes ív 
vagy teljes kerülék, a melyek nyomott dongaboltozatot alkotnak, 
továbbá a hör szelet, a mely a lapos dongát, a csúcsív, a mely a 
csúcsíves dongát, az egyenes vonal, a mely a vízszintes dongát és 
a hattyúnyakú ív, a mely az emelkedő vagy hattyúnyakú dongát 
szolgáltatja.

Mindezek a dongaboltozatok ma már ritkán fordulnak elő, mert nagy 
szerkezeti magasságuknál fogva sok teret vesznek igénybe és mélyen lenyúló 
száraik miatt nemcsak az ajtó- és ablaknyílások, de a helyiségek belsejében
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a bútorok elhelyezését is megnehezítik. Ezért lakóhelyiségek beboltozására a 
donga ritkán, hidaknál, pinczéknél és folyosóknál gyakran található s külö
nösen otf, hol a boltozóanyag terméskő, a melyet más boltozatfajnál alig lehetne 
felhasználni.

A dongaboltozatok építhetők faragottkőből, terméskőből és tég
lából; az utóbbi azonban a leggyakoribb.

A faragott- és terméskőből való dongák építését illetőleg utalunk 
arra, a mit erre nézve a boltíveknél mondottunk s a mi a dongára 
is érvényes.

A kőkötés szabályai, a melyeket a függőleges falaknál elősoroltunk, itt is 
érvényesek, azzal a különbséggel, hogy a boltozáshoz lehetőleg oly hosszú, illetve 
széles köveket használunk, a melyek a bolthajtás egész vastagságán érnek keresz
tül; a boltozat vastagsága irányában tehát álló. hézagok ritkán fordulnak elő. 
Faragottkö használatánál az egyes kövek alakja rajzban előzetesen is meg
határozható, mert a fekvő hézagok, mint tudjuk, sugarasak, az álló héza
gok síkjai pedig a boltozat tengelyére merőlegesek. Terméskő használatánál 
ellenben nemcsak attól tekintünk el, hogy a köveket ékalakúra faragjuk, de attól 
is, hogy a rétegekbe egyenlő vastag lapos köveket rakjunk s e helyett csak arra 
nézünk, hogy a boltozat könyökébe rakjuk a nagyobb és tetejébe a kisebb köve
ket s hogy csak a záradékkövek legyenek a többinél nagyobbak. A boltozat hátán 
a kövek egyenetlenségeiből eredő tátongó hézagokat kisebb kövekkel ékeljük ki.

A téglával való boltozásnál — a J/$-téglavastagságú boltozatot 
kivéve, a melynek összes téglái futók — általánosan a kétsorú kötés 
használatos, a mint azt a 728. ábra világosan mutatja. Nyitott, pl. 
hídboltozatok homloka, a kellő kötés létrehozására, úgy készül, mint 
a falvégek, azaz -téglák használatával, míg a boltozatok elfödött 
homloka közönséges módon is rakható.

Úgy a félköralakú, mint a lapos és nyomott dongáknál az ú. n. 
kupáis boltozást alkalmazzuk. Ennél a fekvő hézagok párhuzamosak 
a boltozatok tengelyével, illetve 
az ellenfalakkal, a szabályszerűen 
váltakozó álló hézagok pedig 
merőlegesek reájok (819. ábra).
Ennek következménye az, hogy a 
fekvő hézagok a boltozat egész 
hosszúságán végig mennek, és a 
boltozat, a melyet hosszúsága 
irányában különben sem lehet feszíteni, a végighaladó szakadási 
hézag irányában könnyebben szakadhat be, mint az a boltozat, a 
melynek téglasorai külön-külön feszülnek az eilenfalaknak és ennél
fogva egymagukban is megállanak. Dongaboltözatnál csak az erősítő 
ívek felelnek meg az utóbbi feltételnek; azok ennélfogva minden 
hosszabb dongaboltozatnál szükségesek.

Sobó: Erdészeti Építéstan. 29



450

Körszeletalakú, valamint 
vízszintes boltozatok ugyan
ilyen módon készülnek; a bol
tozat tetőpontja közelében 
azonban czélszerű a sugaras 
hézagokat kissé a záradék felé 
hajlítani; ezáltal a záradékban 

ékalakú tér jön létre, a melybe azután a bolthajtás feszítésére a 
több téglából álló záradékkő jól beverhető. Ez az ú. n. magyar 
záradék (820. ábra).

A dongaboltozatokat rendszerint a helyiségek mélysége irá
nyában szoktuk feszíteni, úgy, hogy tengelyük párhuzamos az épület 
homlok- és anyafalaihoz, a melyek a választó falaknál vastagabbak; 
a pinczék főfalai azonkívül a föld által kívülről is gyámolítva lévén, 
a boltozat oldalnyomását erősítés nélkül is elbírják. Ennek követ
kezménye azonban az, hogy a boltszárakat a pinczék ablakai és 
ajtói előtt át kell törni és egy-egy ablak- vagy ajtófülkét helyre-

823. ábra. 824. ábra.
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állítani, a melyet azután egy ú. n. fiókboltozattal födünk be. Ez a 
fiókboltozat, az ajtó- vagy ablaknyilásnak a bolthajtás tetőpontjához 
viszonyított magassági fekvéséhez képest, vagy vízszintes (778. és 
787. ábra) vagy az ablaknyílás felé emelkedik (821. ábra) és rend
szerint két erősítő i  ív közé van befogva (822.—824. ábra). Egyik 
homloka az erősítő ívek között levő d dongákra, másika ellenben 
az ajtó- vagy ablaknyílás szemöldökívére támaszkodik, míg vállai a 
boltszárak könyökei fölé rakott h hátfalazatnak feszülnek. Ott, a hol 
a fiókboltozat a dongának támaszkodik, g gyámolító íveket feszítünk 
két-két erősítő i ív közé, a melyek a fiókboltozat vállait alkotják 
(822. és 823. ábra), vagy — mint nálunk legtöbbnyire található — 
a fiókboltozat tégláit belekötjük a dongaboltozatba (824. ábra); ezt 
a fiókboltozatot fülnek nevezzük.

Erősebben emelkedő fiókboltozatot egy pinczeablak részére 
látunk a 758. ábrában, a mely itt is g gyámolító ívre támaszkodik; 
az utóbbinak szélessége azonban, 1—l 1/2 tégla.

A fiókboltozatokat rendszerint porosz süvegek módjára rakjuk, 
azok szerint a szabályok szerint, a melyekről alább ennél a boltozat
fajnál lesz szó.

Oly esetben, a midőn az ablaknyílást, a pincze jobb megvilágítása 
végett, befelé tágulónak szerkesztjük, a fiókboltozat ívköze is a pincze 
felé nagyobbodik és kúpboltozattá 
változik át (758. ábra). Az ilyen 
boltozat fekvő hézagait egyrészt 
a kúp tengelye felé és másrészt 
a csúcsa felé kellene irányozni 
és e czélból a téglákat nemcsak 
szélességűk, de hosszúságuk irá
nyában is ékalakúra faragni, 
munkamegtakarítás végett azon
ban ettől rendszerint eltekintünk 
és a boltozat hosszúsága irányá
ban fekvő hézagokat egymáshoz párhuzamosan készítjük, úgy, mint 
a. közönséges fiókboltozatnál (825. ábra).

Kúpalakú fiókboltozatok befelé táguló ablak- és ajtónyílások 
fölött nemcsak a dongával kapcsolatosan, de egymagukban s akkor 
is találhatók, a midőn a helyiségek, a melyekhez tartoznak, boltozva 
sincsenek.

Dongaboltozatok készítésénél a beboltözandó egész tér fölött 
kell erős mintaállványzatot készíteni és azt csak a habarcsnak némi 
megkeményedése és a boltozat megülepedése után leszedni; ez is

29*
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kellő óvatossággal és rázkódások nélkül kell, hogy történjék, nehogy 
a boltozat beszakadjon.

Alaprajzban a dongaboltozatot a lefektetett homlokvonalakkal 
jelöljük.

c) A  p o ro sz  süvegboltozat.

A porosz süveg tudvalevőleg a dongának egy vízszintes sík 
által levágott süvege azaz nem egyéb, mint csekély ívmagassággal 
bíró dongaboltozat, a melynek eredő vonala rendszerint egy kör
szelet s a melynek ívmagassága az ívköznek V12— '/B-része. Minél 
kisebb az ívmagasság, annál kisebb a boltozat teherbírása; ’/1()-nél 
kisebb ívmagasság ennélfogva csak meg nem terhelt és csekély, 
legföljebb 2 m ívközű süvegeknél engedhető meg, míg 2*5 m-es ívköz
nél már ennek 1/B—1/8, 3 méteresnél Ve—’/«> 4 méteres vagy nagyon 
megterhelt boltozatnál pedig 1/„— '/5-része veendő az ív magassága 
gyanánt. Meg kell e mellett jegyezni, hogy a legnagyobb ívmagas
sággal bíró porosz süveg is még mindig gyengébb, mint az ugyan
azzal az ívközzel bíró dongaboltozat. Ez oknál fogva megterhelt, pl. 
pinczeboltozatok készítésénél nem szívesen építünk 3 m-esnél nagyobb 
ívközű süvegeket és ha nagyobb helyiséget akarunk porosz süveggel 
beboltozni, azt előbb a helyiség mélysége irányában épített bolt- 
övekkel (802. ábra) 2—3 m széles mezőkre osztjuk és a porosz 
süvegeket ezeknek az övéknek feszítjük. Az o boltövek alakja lehet 
kosárvonal vagy körszelet; ívmagassága megterhelt boltöveknél az 
ívköz '/„— '/„-része, csak a süvegeket erősítő övéknél V5̂ V 4-része. 
375 m-nél nagyobb ívközű övékét nem kellene építeni.

Meg nem terhelt boltövek vastagsága 1—l '/2, megterhelt bolt- 
öveké l 1/«—21/* tégla, míg szélességük l '/2—2 tégla lehet.

Az ellenfalak erősítésére ott, a hol boltövek támaszkodnak 
nekik, erősítő pilléreket alkalmazunk, még akkor is, a midőn a 
falak elég erősek; ezek szélességét úgy szabjuk ki, hogy az ellenfal 
vastagsága az erősítő pillérrel együtt az ívköznek legalább V4, terhelt 
övéknél V3 -része legyen.

A boltövek által alkotott mezőket azután porosz süvegekkel 
boltozzuk be, a melyeknek vastagsága 3'5 m ívközig ‘/„-tégla. A süve
gek könyökei részére a boltövek megfelelő tégláit már a boltövek 
építésénél faragjuk meg a sugaras hézagnak megfelelően (802. ábra). 
Hosszú süvegeknél, úgy, mint a dongáknál, 1*5—2’0m-es közökben 
erősítő íveket iktatunk közbe, nagyobb ívközű süvegeket pedig a 
könyökökben erősítünk. Az egymás mellett fekvő és egymással pár
huzamosan haladó süvegek gerincz- és vállvonalai egyenlő magas
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ságban kell, hogy legyenek, hogy így az egyik süveg lehetőleg ellen
súlyozza a másiknak oldalnyomását. Az övéknek két oldalról feszülő 
süvegeket továbbá egyidejűleg kell rakni, nehogy az oldalnyomás 
az öveket eltolja helyükről, ellenkező esetben az övét szabad olda
láról feszítőkkel kell gyámolítani.

Újabb időben a vastag ellenfalakat igénylő boltöveket legtöbb
ször vasgerendákkal vagy ócska vaspályasínekkel helyettesítjük, a me
lyekre alább a tűzálló menyezeteknél visszatérünk (lásd a 829. ábrát).

A porosz süvegek rakása többféle módon történhetik.
A kapás boltozás (819. ábra), a melyet már a dongaboltozat

nál ismertettünk, azelőtt kizárólag volt használatban, most azonban, 
már említett rossz tulajdonságai
nál fogva, mind ritkábban s leg
inkább csak nyílt és olyan bol
tozatoknál fordul elő, a melyek 
4 m-nél nagyobb ívközzel bírnak.
Minden más esetben úgy igyek
szünk boltozni, hogy a süvegek 
egyes téglarétegei egymagukban 
is megálljának. Ilyen a fecskefarkalakú és a gyűrűs boltozás.

A fecskefarkalakú boltozás (826. ábra) a helyiség sarkaiból 
indul ki és mind a négy vagy legalább két sarokból egyidejűleg 
halad a helyiség közepe felé, a szerint, a mint a süvegen egyidejűleg 
négy vagy csak két kőműves dolgozik. A süvegnek záradéka a helyi
ség közepén van, itt ennélfogva négyszögletes nyílás marad hátra, 
a melybe a kőművesek az esetleg több téglából álló zárókövet 
besulykolják. Az áthaladó fekvő hézagok az ellenfalakkal 45°-nyi 
szöget zárnak be és minden egyes tégiasor egy önálló boltív, a mely 
vagy mindkét végével a szomszédos ellenfalaknak feszül, vagy pedig 
egyik végével az ellenfalaknak, másikával a süveg ab  gerinczén a 
szomszédos sarokból kiinduló téglaíveknek támaszkodik; a téglaívek 
végei e mellett zeg-zugosan nyúlnak egymásba.

Ennél a boltozásnál a helyiség mind a négy körülzáró fala ellenfal és a 
boltozat nyomása legnagyobbrészt a sarkokra háramlik, a melyek úgy is legerc- 
sebbek; az ellenfalak ennélfogva vékonyabbak lehetnek, mint a kupás boltozásnál 
és a bolthajtás úgy hosszúsági, mint kereszt-irányban meg van feszítve. A minta
állványzat alakzó-íveit nem szükséges bedeszkázni vagy beléczezni, mert az egyes 
sorok téglái a sor bezárása előtt is elégséges támasztékot találnak az előtte levő 
és kissé a sarok felé dűlő téglasoron. A rétegek eme dőlése miatt a fekvő hézagok 
alaprajzban lapos körívek alakjában jelennek ugyan meg, csekély görbülésök miatt 
azonban rendszerint egyenes vonalakkal ábrázoljuk.

Az így rakott boltozat végre kevésbbé ülepszik, mint az, a melyet kupás 
boltozással állítunk helyre.
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A gyűrűs boltosás (827. ábra) végre a boltozat tengelyére 
merőleges téglasorokkal történik és úgy, mint a fecskefark-módra 
rakott boltozat, szintén csupa önálló téglaívből áll, a melyek a szem-

827. ábra.

közt levő falaknak feszülnek. A két ellenfal között áthaladó hézagok 
azonban itt sem teljesen egyenes, de kissé hátrafelé görbülő vonalak 
(82S. ábra) és a boltozat ennélfogva a homlokfalra is gyakorol némi 
csekély nyomást. Á boltozás a helyiség két végétől halad közepe 
felé; itt hosszúkás lencsealakú z záradék keletkezik, a melyet kereszt
ben álló téglákkal zárnak el.

Ez a boltozás manapság csaknem általános használatban van,
■ mert rakása gyors és egyszerű, a

boltozat továbbá kevésbbé ülepszik 
s áthaladó szakadási hézaga nincsen 
s végre mintaállványzatra sincs szük
sége és ennélfogva olcsóbban állít
ható helyre. A boltozás egy tolható 
alakzó íven történik, a melyet 
rétegről-rétegre vagy a vasgerendák 
talpán (829. ábra) vagy pedig 
léczeken húzunk előre (830. ábra),

829. ábra. 830. ábra.

a melyeket a boltozat könyökei alatt az ellenfalakra szegezünk.
A porosz süvegboltozatokat hosszúságuk irányában is szokás kissé feszíteni, 

úgy, hogy hosszúságuk közepén tetőpontjuk magasabban van, mint a homlok
végeken; ez különösen a kupás boltozásnál szükséges, hogy a bolthajtást bosszú
sága irányában is lehessen megfeszíteni.

Alaprajzban a porosz süvegboltozatot szintén a lefektetett 
homlokvonalakkal jelöljük (829. ábra alaprajza).



455

d) A  keresztbo ltoza t.

A keresztboltozat legegyszerűbb alakja az, a midőn két, egyenlő 
ívmagassságú donga derékszög alatt keresztezi egymást és négy pil
lérre, mint ellenfalra támaszkodik (831. és 832. ábra). Az ívköz lehet 
egyenlő vagy különböző; előbbi esetben a két donga teljesen egyenlő.

Az áthatolás történhetik azonban ferde szög alatt, valamint sokszögű 
és szabálytalan alaprajz fölött is szerkeszthetünk keresztboltozatot. 
A dongák keresztszelvénye lehet félkör, kerülék, kosárvonal, csúcsív 
vagy körszelet is.

Az egymást áthatoló dongák közös tetőpontja mindig a bebol
tozandó tér súlypontja (761. és 762. ábra); a keresztboltozatot ennél
fogva bármely szabálytalan tér fölött megszerkeszthetjük, ha súly
pontját felkeressük s ezt a tér sarkaival összekötjük; az összekötő 

■ vonalak a vápák vízszintes vetületei. Négyzetes vagy négyszögű alap
rajzon tehát az átlók adják a vápákat j,
s azoknak metszéspontja a keresztboltozat j
tetőpontját. Míg azonban négyzetes alap-

831. ábra. 832. ábra.

rajznál a dongák ívköze s ennélfogva 
keresztszelvény-alakja is egyenlő, hosszú
kás négyszögnél, az ívközök különböző 
nagysága folytán, különböző keresztszel
vénynyel bíró dongák keletkeznek. Ilyen 
esetben rendszerint a négyszög hosszúsága 
irányában vagyis a rövidebb oldal fölött 
egy félköralakú dongát szerkesztünk s 
ennek a b ívmagassága adja a négyszög 
hosszabb oldalai fölé építendő donga a‘ b‘ 
ívmagasságát is. Az utóbbi donga kereszt- 833. ábra.
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szelvénye ennélfogva, mert 
ívmagassága az ívközhöz 
képest kisebb, mint a kisebb 
dongáé, nyomott ív, az átlós 
ívé pedig kerülék lesz (833. 
ábra).

Hosszúkás négyszögű 
alaprajznál azonban a hosz- 

szúságot nem szívesen veszszük nagyobbra a szélesség Vj2-sze
resénél és az ívközt 5 m-nél s nagyobb tereket inkább szabadon 
álló pillérek és ezek közé feszített boltívek által lehetőleg négyzetes 
mezőkre osztunk s ezeket azután külön-külön egy keresztboltozaítal 
födjük be (834. ábra).

A süvegek vagy kupdsan vagy fecskefarkalakú rakással bol- 
tozhatók. Előbbi esetben a rétegek, illetve a fekvő hézagok a dongák 

tengelyeivel haladnak párhuzamosan (835· 
ábra A.), utóbbi esetben pedig az átlós ívekre 
állanak merőlegesen (835. ábra B.); előbbi 
esetben az érintkező süvegek téglarétegei az 
átlós ívekben, utóbbi esetben pedig a süve
gek gerinczvonalán érnek össze és mindkét 
esetben zeg-zugosan váltakozva nyúlnak egy
másba (836. ábra). A téglákat ennélfogva 
az átlós ívek kerülékalakú görbülete miatt 
különböző szögek szerint kell megfaragni,

838. ábra. 830. ábra.
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még pedig az előbbinél (837. ábra) két, az utóbbinál (838. ábra) 
ellenben csak egy simuló lapon. A kupás boltozásnál a vápa a bol
tozatnak leggyengébb része, mert sok tégladarab van benne; ezért 
azt legtöbbnyire 1/2-téglával vastagítani kell; a fecskefarkalakú bolto
zásnál ellenben a vápa olyan erős, mint a boltozatnak bármely más 
része, 15 m-nél nagyobb ívköznél azonban ezt is szokás x/2-téglával 
erősíteni (839. ábra). A kupás boltozásnál végre teljes mintaállvány
zatra van szükség, melyet úgy állítunk helyre, hogy mindenekelőtt 
a vápák alakzó-íveit helyezzük el és a tetőpontban egy faoszloppal 
alátámasztjuk, ezután állítjuk fel a homlokívek és végre a süvegek 
alakzó-íveit, a melyek a vápaívekre támaszkodnak; az álakzó-íveket 
azután teljesen bedeszkázzuk. Fecskefarkalakú rakásnál ellenben 
mintaállványzat nem szükséges, mert a süvegeket átlós alakzó-ívek 
segítségével szabad kézből rakhatjuk.

A fecskefarkalakú boltozás ennélfogva minden tekintetben 
előbbrevaló a kupás boltozásnál és tégla használatánál csaknem 
kizárólag ezt (789. ábra), termés- és faragottkő használatánál ellen
ben inkább a kupás boltozást alkalmazzuk.

Az egymást átmetsző dongák gerinczvonalai tudvalevőleg egy magasságban 
feküsznek és, ha a boltvállak egyenlő magasságban vannak, vízszintesek. A bol
tozat ülepedésére való tekintettel mindazonáltal a gerinczvonalakat a tetőpont 
felé kissé emelkedőleg készítjük azaz megnyilaljuk; ez a nyilalás négyzetes alap-

841. ábra.

rajznál az átló ‘A-részére, hosszúkás négyszöge alaprajznál pedig a nagyobb átló 
ílt -részére vehető. Egy ilyen megnyilall dongagerinczet látunk a 840. ábrában.

A vápaívek, a mint legtöbbnyire található, erős bordák alak
jában is készülnek és a süvegeknek mintegy ellenfalait alkotják; 
vastagságuk rendszerint (^-téglával nagyobb a süvegek vastagságánál, 
szélességük pedig 1—l^-tégla; a bordás íveket azonban a süvegekkel 
szabályszerűen kell összekötni. ( 2-tégla vastagságú süvegeknek és 
1-tégla vastagságú bordáknak ilyen összekötését két egymásra követ
kező rétegben a 841. ábra mutatja.
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A boltozásnál először a borda tégláit helyezzük el az alakzó
íveken s azután feszítjük ki a bordától a falig mindkét oldal felé 
a süvegeket; ennek megtörténte után ugyanilyen módon, de váltakozó 
hézagokkal rakjuk a következő rétegeket. A boltozás a tér sarkaiból 
indul ki és a tér tetőpontja felé halad előre, a hol az esetleg több 
téglából álló záradékot jól besulykoljuk (789. ábra). A sarokpillé
rek, a melyek a keresztboltozat egész nyomását felveszik, akár 
kívülről, akár belülről erősíthetők.

A 789. ábra baloldala a kereszboltozatot a bordákkal együtt fölülről, jobb
oldala pedig alulról mutatja.

A bordák rakását a sarokpillérek kiszögellő vállain kezdjük 
meg, a melyek a bordák íve szerint vannak hajlítva (795. ábra); e 
helyett azonban a vállakat faragottkőből is lehet helyreállítani.

A süvegek homlokát a homlokfalba vagy boltővbe eresztjük 
be (840. ábra).

Az eddig tárgyalt keresztboltozatoknál a vápákat a süvegekkel 
együtt úgy raktuk, hogy a helyiség belsejében kiszögellő éleket alakí
tottak. Lehet azonban a vápaíveket önálló és olyan bordák alakjá
ban is építeni, a melyek a boltozat belső homorodásából kinyúlnak· 
Ilyen bordákat előzetesen kell építeni és az általok alkotott mező
ket csak azután beboltozni, a midőn a bordák kellően megülepedtek. 
Ezek a bordák mint önálló teherviselő szerkezetrészek szerepelnek, 
mert a süvegek ellenfalait alkotják és a boltozat terhelését a sar
kokra átviszik, míg a süvegek csak töltelékfal- 
számba mennek. Ezért a bordákat nem téglából 

szokás készíteni, nehogy egyes 
téglarétegek a különböző terhe
lés alatt eltolódjanak helyükről, 
de faragottkőből vagy nagyobb 
méretű alakos téglából, a mely
nek egyes darabjait vascsapok

kal foglalják össze. A bordák többé-kevésbbé szebben 
alakozott keresztszelvényt kapnak (842. és 843. ábra)j 

Hasonló bordákat alkalmazunk azonban az átlós bordákká 
kapcsolatosan is, mindenütt ott, a hol az egyes süvegek egy
mással vagy más szerkezetrészekkel érintkeznek; bordákkal szegé
lyezzük tehát a dongák homlokvégeit és bordákul feszítünk ki 
hossz- és keresztirányban az egyes pillérek között is, a melyek a 
boltozandó teret kisebb mezőkre osztják. Ilyen módon egy borda" 
hálózat keletkezik, a melynek csomópontjai oszlopokon, fal 
pilléreken vagy a falakból kinyúló gyámköveken vannak (844 ábra); 
a keresztboltozat tetején összefutó átlós bordák rendszerint egy 

814. ábra. zárókőnek támaszkodnak, a melynek a helyiségbe lecsüngő része

842. ábra.



459

többé-kevésbbé díszesen lehet díszítve; 
legtöbbször egy bimbót ábrázol (845. 
ábra). A csomópontokat, a melyekben 
több borda találkozik, vagy egy darab 
kőből szokás kifaragni (844. ábra) vagy 
pedig a bordák lábát oly magasságig, 
a hol valamennyinek talpa elég helyet 
talál, kiszögellő boltvállak alakjában 
helyreállítani (795. ábra).

A faragott bordák 12—15 cm 
szélesek és 20—25 cm vastagok 
lehetnek, egyes oszlopok közé 
feszített és boltöveket képviselő 
bordákat azonban szélesebbre kell 
szerkeszteni.

A bordás keresztboltozat 
azonban ritkán készül félköralakú 
dongákból, mert a kerülékes átlós 
bordák helyreállítása nehézséggel 
jár. Ha azonban az átlós bordá
kat állítjuk helyre félköralakú ív
vonal szerint, akkor a süvegek 
ívvonala lesz a félkörnél maga
sabb körszeletív. Innen van, hogy 
a bordás boltozatok, régi időtől 
kezdve, leginkább csúcsíves keresztboltosatok, a melyeknek homlok
bordái körívek szerint készülnek, mert ekkor a bordák kövei 
ugyanaz a kapta szerint állíthatók helyre, mint az átlós bordáké 
(845. ábra).

A bordák között a süvegek, a melyeknek vastagsága rendszerint 
csak ^Aégla, a már ismeretes módon s lehetőleg könnyű, üreges 
téglákkal szabadkézből rakhatók, mert a kőbordák képviselik az 
alakzó-íveket. A süvegek a bordák megfelelő könyöklapjaira támasz
kodnak (842. és 843. ábra) és gerinczvonaluk rendszerint körvonal 
szerint van hajlítva, a miáltal homorú, öblös süvegek keletkeznek 
(845. ábra). A boltozást valamennyi süvegnél egyszerre kell megkez
deni és a munkával alulról fölfelé haladni.

A falakat ott, a hol az íves bordák talpai egy csomóban támasz
kodnak hozzájok, erősítő pillérekkel kell felszerelni; ezek a pillérek 
akár belül helyezhetők el (834. ábra), akár kívül (845. ábra).

Alaprajzban a keresztboltozatokat a vápák vízszintes vetületei- 
vel jelöljük (833. és 834. ábra).

t
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e) A  csillagbo ltoza t.
A csillagboltozat a csúcsíves keresztboltozatból úgy keletkezett.

~ hogy az egyszerű csúcsíves bordás kereszt- 
boltozat egyes süvegeit hasonló kőbordák 
közbeiktatásával több kisebb süvegre osz
tották, úgy, hogy többé-kevésbbé díszes 
bordarendszer jött létre. A legegyszerűbb 
csillagboltozatot a 765. és 846. ábra mutatja; 
ennél a keresztboltozat mind a négy süvegje
3—3 borda által még 3 süvegre van fel
osztva, úgy, hogy a csillagboltozat 1 ‘2 süveg

ből áll; a felosztás azonban még tovább is mehet.
A csillagboltozatok éppen úgy, mint a keresztboltozatok, bármely 

szabályos alaprajz fölött építhetők; legjobb a 
négyzet és a szabályos sokszög, de hosszúkás 
négyszög is lehet (847. ábra). Építésüknél 
mindaz, a mit a csúcsíves bordás keresztbol
tozatról mondottunk, érvényesül. Csak arra 
kell ügyelni, hogy az összes bordák egyenlő 
ívvonal szerint görbüljenek és köveik ennél

fogva egyetlen kapta szerint legyenek készíthetők és egyetlen alakzó
íven elhelyezhetők.

A bordák ívvonala rendszerint csúcsív, a mi a boltozat teherbírását fokozza; 
a csúcsíves boltozatoknál ugyanis a szakadási hézag jóval följebb van, az oldal- 
nyomás pedig jóval kisebb, mint a félkörünknél, még pedig annál kisebb, minél 
meredekebb az ívvonal. Az oldalnyomás, úgy, mint a keresztboltozatoknál, egy
részt a beboltozandó tér sarkaiban és másrészt a közülzáró falak egyes helyein 
hat, a melyeken a bordák egy csomópontba egyesülnek s a melyeket ennélfogva 
támasztó pillérekkel kell erősbítenünk; a pillérek közt a fal azután vagy teljesen 
elhagyható vagy csak rendes vastagságban építhető, mert a boltozat terhének 
viselésében nem vesz részt.

A csillagboltozatok a külső támasztó pillérekkel kapcsolatban a got vagy 
ó-német stílust jellemzik.

Alaprajzban a csillagboltozatot szintén a bordák vízszintes 
vetületeivel jelöljük (846. ábra).

f) A  kolostorbo ltoza t.
A kolostorboltozat, a mely, mint már tudjuk, csupa vaknegyed

ből van összetéve, ritkán fordúl elő, mert minden egyes vaknegyed 
részére vastag ellenfalat igényel és szabálytalan alaprajz fölött nehe
zen szerkeszthető meg; azonkívül nem is szép. Az alaprajzi idom 
oldalainak száma ellenben nincs befolyással a szerkesztésre; a 
764. és 848. ábrában egy hatszögletes tér fölött levő kolostorbol-

847. ábra.

846. ábra.
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tozatot látunk. Legyakrabban található a kolostorboltozat a nyitott 
tűzhelyek falazott füstfogóin (849. ábra).

á kolostorboltozat legmagasabb pontja, a tetőpont, szintén a 
beboltozandó tér súlypontja fölött van és szabályos alaprajzi idomok
nál az átlók átmetszési pontja által van meghatározva (763. és 764. 
ábra). A boltozat hátán kiduzzadó vonalak 
vagy gerinczek vízszintes vetületét kapjuk, 
ha a terület súlypontját a sarkokkal össze
kötjük (848. ábra).

A boltozat ívvonala rendszerint fél
kör (850. ábra); a gerinczek ennélfogva, 
éppen úgy, mint a keresztboltozatnál, 
kerülékív szerint görbülnek, a melyet 
könnyen szerkeszthetünk meg, mert ismer
jük úgy az ívközt, mint az ívmagas
ságot.

A boltozás lehet kupds vagy fecske- 
farkalakú. Az előbbinél (850. ábra A és 
B ) a téglarétegeket az egyes donganegye
dek tengelyeivel, illetve az ellenfalakkal 
párhuzamosan és vízszintesen rakjuk, úgy, 
hogy a gerinczen összeérő téglarétegek váltakozva zeg-zugosan nyúl
nak egymásba (836. ábra). A gerinczek magoktól képződnek és erő
sítést nem kívánnak; az összeérő tégláknak is csak bütüjét kell 
középpontosan lefaragni, úgy, mint a porosz süvegboltozatok fecske- 
farkalakú boltozásánál.
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A fecskefarkalakú boltozásnál (850. ábra C és 
D) a téglasorok rakása a sarokban kezdődik és a 
tetőpont felé halad; a rétegek a vaknegyedek köze
pén érnek össze, a hol szintén kölcsönösen egymásba 
nyúlnak. A gerinczeken a téglasorokat egymásba 
kell kötni és a téglákat ennek megfelelően meg
faragni. A gerincz ennél a boltozásnál szilárdabb, mint 
az előbbinél, mert az összeérő téglarétegek jobban 

feszülnek egymásnak (851. ábra). Ilyen boltozást mutat a 849. ábra is.
A kupás boltozás teljesen bedeszkázott· alakzó-iveken készül; 

e czélból mindenekelőtt az átlós alakzó-íveket helyezzük el, a melyeket 
a tetőpontban m faoszloppal támasztunk alá (848. ábra); a vakne
gyedek közepére azután egy-egy vezéralakzót (c) helyezünk, a melyek 
szintén a tetőponton mennek keresztül; az átlós és a vezér-alakzók 
közé iktatjuk végre az s fiók-alakzókat, a melyeket az átlós alak- 
zókra rátoldunk; a toldás helyét, szükség esetén, szintén faoszloppal 
lehet alátámasztani.

A fecskefarkalakú boltozásnál ellenben a téglarétegek szabad 
kézből rakhatók és alakzó-íveket csak a kellő doinborodás létre

hozására állítunk fel, de be nem deszkázzuk, mert 
minden egyes téglasor az előtte levő és kissé hátra
dűlő . soron talál megfelelő támasztékot.

Alaprajzban a kolostorboltozatot szintén a 
gerinczek vízszintes vetületeivel, de azonkívül a 
a lefektetett homlokvonalakkal is jelöljük (852. ábra). 

A koloslorboltozat, éppen úgy, mint a donga, mélyen 
lenyúló boltszárai miatt Lakóhelyiségek befedésére kevésbbé alkalmas, mert a falak 
nem szabadok; az ajtó- és ablaknyílások csak íiókboltozatok alkalmazásával 
helyezhetők el az ellenfalakban, úgy, mint a dongánál.

852. ábra.

851. ábra.

g) A  tekn ős boltozat.
A teknős boltozat, mint 

már említettük, egy donga, 
a melynek mindkét vége 
vaknegyedekkel van lezárva. 
Ez tehát úgy, mint a kolostor- 
boltozat, minden oldalról 
ellenfalakat igényel és nem 
egyéb, mint hosszúkás tér 
fölött épített kolostorbolto
zat. A dongáknak a vak
negyedekkel való találkozása
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helyén a boltozat hátán szintén kiduzzadó vonalak azaz gerinczek 
keletkeznek, a melyeknek alaprajzi vetülete egyenes vonal (853. ábra); 
ezekkel szoktuk a boltozatot alaprajzban is jelölni.

A boltozás, donga módjára, rendszerint kupás, úgy, hogy az 
egyes téglarétegek az ellenfalakkal párhuzamosak és vízszintesek. 
A boltozáshoz ennélfogva teljesen bedeszkázott mintaállványok szük
ségesek, a melyeket a középső részben úgy készítünk el, mint a don
gánál, a vaknegyedekben és gerinczekben pedig úgy, mint a kolostor
boltozatnál.

h) A  tükörbo ltoza t.

A tükörboltozat, mint már tudjuk, oly kolostorboltozat, a 
melynek süvege közel vízszintes kolostorboltozat. A boltozat alsó 
része tehát annyi féldongából áll, a hány 
oldala van a beboltozandó térnek (854. 
ábra); ezeknek tetején fekszik a lapos 
kolostorboltozat, melynek neve tükör.

A tükörboltozat folyosók, oszlop- 
csarnokok, termek stb. fölött elég 
gyakran található; a felső kolostor
boltozat az alsótól rendszerint kis pár
kánynyal van elválasztva és mész
habarcscsal vagy gipszszel vízszintesre 
egyengetve. Hogy ez megtörténhessék, 
a nélkül, hogy a vakolat lehullásától 
kellene tartani, a tükröt igen kis 854· abra-
homorodással kell készíteni; ívmagasságát az ívköznek csak V8e—V40- 
részére veszszük. A tükör tehát igen gyenge; ennélfogva rendszerint 
czémenthabarcsba rakjuk és meg nem terheljük; ívközét sem igen 
szabjuk nagyobbra 2Ό—2'5 m-nél. Legtöbbször fából szokás a tükröt 
készíteni.

A boltozat alsó részeit, mint a dongákat, kupásan, a tükröt 
ellenben, hogy szilárdabb legyen, fecskefarka] akúan rakjuk. i)

i) A  ku polabo ltoza t.

A kupolaboltozat igen sokszögű vagy köralakú alapon álló 
kolostorboltozat, a melynek felülete úgy keletkezik, hogy egy félkört, 
félkerüléket, kosárvonalat stb. függőleges tengelye körül vízszintesen 
forgatunk. A kupolának minden vízszintes metszete e szerint félkör, 
a melynek átmérője a könyöktől a záradék felé folytonosan kiseb-
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bedik és végre egy zárókő átmérőjére zsugorodik össze; keresztmet
szetben ellenben a kupola a forgatott görbevonal alakját, tehát a 
félkört vagy a kerüléket, a kosárvona
lat stb. mutatja. Ehhez képest a ku
pola ellenfala is köralakú (855. ábra),

855. ábra. 85P. ábra.

mert a kupola egész kerülete ellenfalra kell, hogy támaszkodjék; 
mindazáltal kupolaboltozatot négyzetes tér fölött is lehet és szokás 
alkalmazni.

Ha a kupolát négyzetes tér fölé akarjuk szerkeszteni, . akkor a 
boltozat íve gyanánt egy oly félkört veszünk, a melynek átmérője 
a négyzet átlójával egyenlő (856. ábra). Ilyen kupola négy oldala a 

körülzáró falak által van függőlegesen el
metszve, úgy, hogy a teljes kupola csak az 

\  átlók irányában marad meg, a hol a négy
zetes tér sarkainak támaszkodó lábakat (o) 

" mutat, a melyeket csegelyeknek (pendentiv)
■ i nevezünk (769. és 856. ábra). Ezeket a cse-
■ I gelyeket a kupolának a körülzáró falakkal 

Λ,■ való félköralakú (abc) metszésvonalai alkot- 
‘j ) ják, a melyeknek átmérője a beboltozandó

, ' ■ 1 tér oldalaival (ac) egyenlő s talpai a tér
•. ^ ' > ' sarokpontjaiban érintkeznek. Maga az n

, '  ✓ kupola tehát tulajdonképpen csak lapos
'  kupola vagy kupolasüveg, a mely a tér

857. ábra. sarkaiba lenyúló csegelyeken áll s a melyet

I
- I ‘

I

/ ✓

!_ Li \
I'
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úgy is képzelhetünk, hogy a teljes félgömb
alakú kupolából a süveget egy vízszintes 
síkkal levágjuk (857. ábra). Ennek kitünte
tésére, illetve a kupolasüveg önállósítására 
a süveget a csegelyektől rendszerint egy 
kis p  párkánynyal szokás elválasztani (856. 
ábra), úgy, hogy a csegelyek csak a kör
alakú kupolának a négyzetbe való át
menetét mutatják. Néha a kupola rnagas- 
bítására a kupola és a csegelyek közé még 
egy hengeralakú L falat is szokás közbe
iktatni, a melyet dobnak nevezünk (858. 
ábra). Maga a kupola e mellett félgömb
alakú lehet, úgy, hogy a csegelyeket egy 
másik kupolához tartozóknak lehet tekinteni.
A kupolát a közbeiktatott hengertől ismét 
párkánynyal választhatjuk el.

A kupolaboltozatot oly vízszintes gyű
rűkben rakjuk, a melyeknek fekvő hézagai 
úgy a belső, mint a külső homorodásban 
köröket mutatnak, kellően váltakozó álló 
hézagai pedig mind függőleges déllősíkokban 
feküsznek. Mivel pedig a fekrő hézagok 
sugarasak azaz a kupola középpontja felé 
irányulnak, könnyen belátható, hogy a víz
szintes gyűrűk érintkező lapjainak csúcsa 
a kupola k középpontjában van (859. ábra), 
vagyis hogy a téglagyűrűk fekvő hézagai 
egy kúp palástján feküsznek. Ebből termé
szetszerűen következik az, hogy a gyűrűk a kúp k középpontja felé 
le nem csúszhatnak és azokat mintaállványzat nélkül szabad kézből 
rakhatjuk. Ha tehát a kupola k középpontját egy állványoszlopon 
megjelöljük s ahhoz a kupola félátmérőjével egyenlő hosszúságú l 
léczet erősítünk, akkor a gyűrűk rakásánál nem kell egyebet tenni, 
mint a téglákat a lécz végéig kitolni, hogy a kupolafelület elkészít
hető legyen. Nagyobb kupoláknál l lécz helyett alakzó-ívet használ
nak, a mely függőleges tengelye körül forog s a melynek segítségével 
a munka kétfelől folytatható. Az egyes gyűrűk bezárása előtt a tég
lákat a habarcs tartja helyükön, a melybe azokat beágyazzuk.

A kupolaboltozat ama tulajdonságát, hogy minden teljesen 
kirakott gyűrűje egyensúlyban van s hogy ennélfogva a boltozatot

Sobó: Erdészeti Építéstan. 3D
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záradékkővel betetőzni nem szükséges, de azt bármely gyűrűnél 
nyitva lehet hagyni, a boltozat belsejének megvilágítására szokás 
felhasználni, úgy, hogy a kupolaboltozat búbját nyitva hagyjuk és 
azon egy kupolás hengert, ú. n. lámpást helyezünk el, a melynek 
oldalai ablaknyílásokkal vannak áttörve (858. ábra).

A kupola búbjának nyitvahagyását az a körülmény is teszi szükségessé, 
hogy annak kirakása a csaknem függőlegesen fekvő hézagok miatt nem könnyű 
munka. Ezért teljesen beboltozott kupoláknál legalább a záradékkövet szokás lehe

tőleg nagyra venni; mivel azonban 
a búb a kupolának leggyengébb része, 
a mely saját súlyánál fogva islegköny- 
nyebben szakadhat be, czélszerűbb a 
búbot a már említett módon nyitva 
hagyni és a nyílás belsejét körös

körül faragott kőből vagy tölgyfából készített köldökkel határolni (860. ábra).
Ha a kupola faragott- vagy terméskőből készül, akkor kirakásához teljes 

mintaállványzat szükséges.
A fülkeboltozat, a melyről a boltozatok nemei között tettünk 

említést, nem egyéb, mint a kupola egyik fele; azt tehát külön tár
gyalni nem szükséges.

Alaprajzban a kupolát a négyszögletes térbe rajzolt körvonallal 
jelöljük (856. ábra).

k) A  cseh boltozat.
A cseh boltozat tudvalevőleg úgy származik, hogy a teljes, 

félgömbalakú kupolaboltozat oldalait függőleges síkokkal lemetszszük,
úgy, hogy négy- vagy többszögű 
alaprajzok keletkeznek (861. ábra). 
Ez a boltozat szintén négy lábon 
áll (862. ábra), a melyek a már 
említett csegelyekhez hasonlók; a 
függőleges síkokkal való metszés
vonalai szintén egyenlő átmérővel 
bíró félkörök, a melyek átmérője

ab, be, cd és da. Szerkezetét illetőleg tehát a cseh boltozat nagyon 
hasonlít a 769; és 856. ábrában bemutatott és négyzetes alapon
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álló kupolaboltozathoz, azzal a különbség
gel hogy alaprajza hosszúkás négyszög is 
lehet; a boltozást illetőleg azonban nagy a 
különbség köztük. A cseh süveget ugyanis 
nem középpontos irányú és kúpalakú gyű
rűkkel, de fecskefarkalakúan rakjuk, úgy, 
hogy a köríves téglasorok párhuzamos fekvő 
hézagokkal, a boltozat lábaitól, illetve a 
sarkokból kiindulva, a már ismeretes módon 
emelkednek a boltozat búbja felé és az 
ellenfalak közepét összekötő vonalakban 
érnek össze, hol zeg-zugosan váltakozva 
nyúlnak egymásba (863. ábra). A boltozás 
mintaállványok nélkül, szabad kézből, két 
átlós alakzó-ív segítségével történik. ' Az 
ellenfalak boltövek által is helyettesíthetők, 
a melyekbe a boltozat könyökét beeresztjük.

A cseh boltozatot folyosókban, oszlop- 
csarnokokban, kapubejárókban stb., de lakó- 
és üzleti helyiségekben is igen gyakran szo
kás építeni, a hol rendszerint boltövek közé 
fogják, melyek egyrészt a főfalaknak és 
másrészt a választó falaknak vagy egyes 
pilléreknek feszülnek.

Alaprajzban a cseh boltozatot a lefek
tetett homlokvonalakkal jelöljük (864. ábra).

1) A  cseh süvegboltoza t.

A cseh süvegboltozat épp úgy szárma
zik a lapos kupolasüvegből, mint a cseh 
boltozat a teljes kupolából, ha a kupola
süveg oldalait függőleges síkokkal levágjuk.
Alaprajzban tehát a metsző síkok nem a 
kupola alapkörében találkoznak, mint a cseh 
boltozatnál a 861. ábrában a, b, c és d-nél 
láttuk, de ezen a körön belül. Ez oknál 
fogva a kupolasüvegnek a függőleges falakkal való érintkező vonalai 
sem félkörök többé, de körszeletek (865. ábra). Az alaprajz leg
többször hosszúkás négyszög, a körszeletek pedig tetszőleges görbe 
vonalak.

8 6  í. ábra.

865. ábra.

30*
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A cseh süvegboltozat igen hasonlít a 826. és 827. ábrában 
bemutatott porosz süvegboltozathoz s éppen úgy, mint ez. fecske
fark szerint vagy gyűrűkben boltozható be. A boltozás előbbi eset

ben két átlós alakzó-ív segítségével, 
szabad kézből történik és a munka a sar
kokból kiindulva halad a boltozat teteje 
felé; utóbbi esetben csúsztatható alakzó
ivekkel dolgozunk, a melyeket a bol
tozat homlokvonalainak alakzó-ívein 
húzunk egy-egy téglasorral előre. A 
különbség a porosz és a cseh süveg- 
boltozat között csak az, hogy míg az 
előbbinél a dongasüveg vállvonalai és 
gerinczvonala vízszintes és egymással 
párhuzamos és a süveg csak kereszt- 
irányban görbül egy körszelet szerint, 
addig a cseh süvegboltozat a gömb 
süvege szerint domborodik ki azaz 
öblös s váll- és homlokvonalai egyaránt 
körszeletek. A fekvő hézagok továbbá 
a porosz süvegnél az alaprajzban egye
nes vonalak, a cseh süvegnél pedig 
körívek alakjában jelennek meg. A 

gyűrűs bollozásnál a záradékot szintén úgy, mint a porosz süvegnél 
(lásd a 828. ábrát), kupásan rakott téglasor zárja be.

A boltozás mindkét nemét a 866. ábra mutatja, a melyből 
egyszersmind a boltozatnak alaprajzban való jelölése is megérthető; 
a lefektetett homlokvonalak szerint készíti el azután a kőmíves az 
egyszerű alakzó-íveket.

7. A boltozatok  e lk ész íté se  és  leszerelése .
A boltozatok elkészítéséről az egyes boltozatnemeknél, a mintaállványokról 

pedig már 5. alatt volt szó. A jó mintaállványzaton kívül azonban a boltozás 
előkészítő munkálataihoz tartozik még a bolt vallatnak megfelelő előkészítése az 
ellenfalakban, a mi már szintén ismeretes.

A boltozás munkáját, különösen teljesen bedeszkázott minta
állványoknál, mindkét oldalon, illetve mind a négy sarokpontban 
egyszerre kellene megkezdeni és egyenletesen folytatni egészen a 
záradékig. A mintaállványzat tetejét — nagyobb boltozatoknál — 
czélszerű kövekkel megterhelni, mihelyt a boltozás a szárak felén 
túl terjed, nehogy az egyoldalú megterhelés a mintaállványzat össze
omlását okozza.
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A boltozatok részére a legjobb és legszilárdabb anyagot kell 
kiválasztani és a kőkötés szabályait a legnagyobb figyelemre méltatni; 
terméskő- és téglafalazatoknál azonkívül jólkötő, zsíros mész- vagy 
— a mi még jobb — czémenthabarcs szükséges, a melybe a kövek 
jól beágyazandók.

A boltozat domborodásának épsége és tisztasága érdekében 
ügyelni kell, hogy a bedeszkázott mintaállványok és a téglák között 
habarcs ne maradjon; ezért czélszerűbb az alakzó-íveket úgy belé- 
czezni, hogy a léczek között a habarcs áthullhasson.

A hátfalazatot csak akkor szabad rakni, a midőn a boltozat 
már teljesen megülepedett, mert különben súlyánál fogva megzavarná 
az egyenletes ülepedést; ezt a hátfalazatot szintén az ellenfalakba 
kell bekötni. Hátfalazatot azonban csak oly boltozatoknál kellene 
alkalmazni, a melyeknek boltívei körívben simulnak az ellenfalakhoz, 
körszeletalakú vagyis süvegboltozatokra csak hiába való terhet rak
nánk vele; mindennek daczára hátfalazat ilyen boltozatoknál is 
található (782. ábra).

A kész boltozat egész hátát, valamint a hátfalazatot is, elkészí
tése után, azonnal híg, de zsíros mész-, illetve czémenthabarcscsal 
kell leönteni és azt tompa seprővel jól szétdörzsölni, hogy a héza
gokba behatoljon és azokat teljesen kitöltse.

Minden boltozat, a mint kötőanyaga szárad és keményedik, 
ülepszik. Ezt az ülepedést a boltozat szilárdsága érdekében megaka
dályozni nem szabad, de arra kell ügyelni, hogy lassú és egyenletes 
legyen. Ennek elérésére a mintaállványzatot akkor kell leszerelny 
a midőn a habarcs még nem kéményedéit meg egészen és még 
annyira rugalmas, hogy az ülepedésnek enged, de már nem oly puha, 
hogy e mellett a hézagokból kinyomódnék. A mintaálványzat lesze
relése nem is egyszerre, de csak fokozatosan hajtandó végre, úgy, 
hogy az állványzat ékeit előbb csak meglazítjuk, véglegesen azonban 
csak akkor ütögetjük ki és az állványzatot csak akkor szereljük le 
a midőn az ülepedés már befejeződött. A korán leszerelt állványzatot 
könnyen követheti a boltozat beomlása, de viszont annak későn való 
leszerelése is a boltozat tartóssága rovására mehet, mert ha a habarcs 
már teljesen megkeményedett, akkor a boltozat nem ülepszik többé) 
de rideg marad és könnyen megreped. Terméskőből rakott boltoza
toknál nem szabad a boltozat hátán mutatkozó hézagokat nagyon 
kiékelni, nehogy a boltozat ülepedése megakasztassék.

Az ülepedés hosszabb-rövidebb ideig tart, a szerint, a mint 
nedves vagy száraz időben falazunk s a mint a kövek kisebb vagy 
nagyobb vízszívó képességgel bírnak. Téglából és terméskőből rakott
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boltozatok, a vastagabb hézagok miatt, lassabban ülepednek, mint 
azok, a melyeket faragott kőből raktunk. Iíevésbbé ülepednek továbbá 
a deszkaborítás nélkül, szabad kézből rakott boltozatok, mint azok, 
a melyeknek ülepedését az állványzat akadályozza s a melyek az 
állványzat leszerelése után gyorsabban és erősebben ülepednek.

Kisebb boltíveknél, pl. ajtó- és ablaknyílások fölött, amelyeknek 
ellenfalai erősek, az alakzöíveket rendszerint a boltozat elkészítése 
után azonnal távolítják el.

A boltozatok építésére vonatkozó irodalom és forrásmunkák:
Mensel-Franke: Bau der Gewölbe, Halle 1875..
H. Müller: Die Maurerkunst, Leipzig 1875.
E. Binghoffer: Lehre vom Hochbau, Brünn 1878.
F. Engel: Die Bauausführung, Berlin 1881.
Gr. A. Breymann: Alig. Bau-Constructions-Lehre V. kiadás I. kötet, Stutt

gart 1881.
Cr. Wanderlen: Épületszerkesztések könyve, ford. Tankó S. II. rész. Buda

pest 1884.
Dr. J. B u m : Handbuch der Architektur, Darmstadt 1891. III. rész II. kötet 

1. és 3. füzet.
A. V.  Gabriely: Grundzüge des Hochbaues, Wien 1892.
Men sel-Hein seri ing: Der Steinbau, Fulda u. Leipzig 1893.

B) Ä .  m e n n y e z e t  ( p a d m a l y ,  f ö d é m ) .

Menyezet alatt azt a vízszintes s fölül és alul vagy legalább 
fölül beborított gerendasort értjük, a mely az épületben levő helyi
ségeket fölülről és alulról határolja és az épületet vízszintes irányban 
emeletekre osztja. A menyezet tartalmazza a gerendasor fölött levő 
helyiségek padozatát is.

A menyezetek készülhetnek tisztán fából vagy vasból és fából, 
illetve kőből vagy mind a háromból vegyesen.

1. A nem  tűzálló  (fából való) m enyezetek .
A nem tűzálló menyezetek gerendasora fából készül és akár 

egymagában, akár pedig rajta keresztben fekvő deszkákkal vagy 
vékony gerendákkal felszerelve, egy zárt vízszintes falat alkot. A geren
dák elhelyezése és a borítás neme szerint a fából való menyezetek 
is különbözők.

a) E g y sze rű  geren da-m en yedet.
Ez csak gazdasági épületekben és a köznép egyszerű lakásaiban 

található, a miért pór-menyezetnek is nevezik. Legegyszerűbben úgy 
készül, hogy a négyélű menyezet-gerendákat a helyiségek mélysége
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irányában, egymástól 075—1'20 méternyire helyezik el és fölül egy
szerűen bedeszkázzák (867. ábra).. Lakóhelyiségek és istállók fölött 
azonban ilyen menyezet nem használható, mert a meleget nem tartja, 
a helyiségeket a külső levegő és a nedvesség behatolásától meg nem 
védi és a padlás porának áthullását meg nem akadályozza. Ezért 
csak oly gazdasági épületekben, pl. csűrökben, szénapajtákban stb. 
találjuk, a melyeknek helyiségei és padlástere csak alárendelt anya
gok vagy gazdasági termények elhelyezésére valók.

Ennél valamivel jobb szerkezetet kapunk, ha a deszkaborítást 
két rétegben készítjük el, úgy, hogy az egyik a másiknak hézagait 
födi. A rétegek deszkáit vagy 
szorosan egymás mellé rak
juk, de váltakozó hézagokkal 
(868. ábra) vagy pedig oly 
térközökkel, a mely a hasz
nált deszkák szélességénél 
4—6 cm-rel kisebb (869. 
ábra). Ha az építő-anyagban 
még jobban akarunk taka
rékoskodni és a menyezet 
megterhelése két sor desz
kát nem igényel, akkor csak 
egyszerű deszaborítást állí
tunk helyre szorosan egy
más, mellé illesztett deszkákból és a hézagokat alúlról vagy fölülről 
léczekkel födjük be (870. ábra). Mindezek a szerkezetek legalább a 
padlás porának áthullását akadályozzák meg.

Állatok és emberek állandó tartózkodására szánt helyiségek

í

5

867. ábra.

Z

8 6 8 . áhra.

869. ábra.

E
870. ábra.

fölött a fönnebbi menyezet csak akkor használható, ha fölül 8—10 cm
vastag törmelékréteggel be- ............... .
födjük (871. ábra) vagy 5—8 cm 
vastag tapasztott agyagréteget 
vagy végre törmelék (homok)- 
réteg fölött fekvő téglaborítást 
alkalmazunk rajta (872. ábra).

871. ábra.

Ezek a szerkezetek nemcsak
L_ 1jobb melegtartók, mint az 

előbbiek, de a bűz áthatolását 872. ábra.
is megakadályozzák és a menyezetet fölülről némileg tűzállóvá is 
teszik; alárendelt lakóházak padlás-gerendasorán s gazdasági és 
kezelési épületeken ennélfogva általánosan találhatók.



472

Törmelékkel, agyagtapasztással vagy téglával borított menye-
zeteknél a deszkaborí
tást a gerendák közé 
is lehet tolni, ha azok
nak függőleges olda- 
szegezünk. és azokra

8 7 3 . á b r a . 8 7 4 . á b r a .

laira léczeket
1 a közbetolt béttésdeszkákat fektetjük 

(873. ábra), e helyett a béllésdeszkákat
8 7 5 . á b r a .  a gerendák függőleges oldalaiba vájt

hornyokba is tolhatjuk (874. és 875. ábra). ·
A béllésdeszkákra jön azután a törmelékfeltöltés, a mely 5—6 

cm-rel a menyezet-gerendák fölé is emelkedik. Erre a feltöltésre, ha 
a menyezet a padlástérbe nyílik, téglaborítás, ha pedig emeletbe, az 
emeleti padozat jön, a melynek vánkosfáit a törmelékbe beágyazzuk. 
Ennek a szerkezetnek jó oldala az előbbivel szemben a kisebb szer
kezeti magasság.

Mindezeknél a szerkezeteknél a menyezet-gerendák alulról
szabadon maradnak
és láthatók, úgy.

876. ábra. hogy a menyezet a
gerendák által pár
huzamos mezőkre 
van felosztva. Csino
sakba tehető azon
ban ez a szerkezet 
is, ha a gerendák 
éleit, valamint a bo
rító deszkák illesz
téseit kihornyoljuk 

és alakozzuk (875. és 876. ábra) vagy az utóbbiakat alulról is hor
nyolt léczekkel födjük (877. ábra).

b) B o r íto tt  v a g y  vakm en yezet.
Ha a helyiségekben sík menyezetet akarunk, akkor a menyezet- 

gerendákat alulról is kell deszkával beborítani, míg a felső deszka
borítást az előbbi módon állítjuk helyre. Ez a szerkezet tehát drágább 
lesz az előbbinél, de szebb és jobb melegtartó, a mennyiben a két 
deszkaréteg közé zárt levegő elszigetelő réteg gyanánt működik és 
megóvja a lakóhelyiségeket a padlásűrbe hatoló külső levegő változó 
hőmérsékétől, valamint megakadályozza az egymás fölött fekvő eme
letek között a hang áthatolását is.
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-872. ábra-

m i L_ _IL
g.q.~Vff V · y ^ q . , a w ·  ynry^TM wnm?

Legegyszerűbb ilyen szerkezetet kapunk, ha a 867.· 
beli egyszerű menyezet ge
rendáit a 878. ábrában lát
ható módon akiiről is be- 
héjazzuk. Ennél jobb és 
kevesebb teret igénylő 
szerkezet azonban az, 
a melynél a felső 
deszkaborítást a ge
rendák közé tolt b 
béllésdeszkák helyet
tesítik. A béllésdeszká- _ _______ ______________________
kát ismét a gerendák * 1 “
függőleges oldalaira 8F0· ábra-
szegezett léczekre fektetjük vagy a gerendák oldalaiba beeresztjük, 
míg az alsó h deszkaborítást, a mely szorosan egymásmellé illesz
tett deszkákból készül, a gerendák alsó lapjához szegezzük (879.—830.

8 7 9 . á b r a .

J * ,.  p r

A béllésdeszkákra jön ismét a törmelékfeltöltés, a mely 8—10 
cm-rel ér túl a gerendák felső lapján, úgy, hogy abban az esetben, 
a midőn a menyezet egymás fölött levő lakóhelyiségeket választ el 
egymástól, a, 8—Ki cm magas p vánkosfákat, a melyekhez a t 
padozatdeszkákat szegezzük, lehessen beléje ágyazni. A menyezet- 
gerendákat ugyanis a padozatdeszkák hordására közvetetlenül fel
használni csak alárendelt épületeknél szokás és a padozatot rend
szerint külön tartófákra, ú. n. vánkosfákra szegezzük, a melyek a 
törmelékrétegbe vannak beágyazva és vagy párhuzamosan haladnak 
a ínenyezet-gerendákkal vagy — a mi jobb — keresztben, a nélkül 
azonban, hogy rajtok feküdnének. Utóbbi esetben tehát a gerendákon 
legalább 4 cm-rel magasabb törmelékfeltöltés szükséges. Ha a menye
zet a padlástérbe nyílik, akkor a törmelékfeltöltésre, a vánkosfák 
elhagyásával, mészhabarcsba rakott egyszerű vagy kettős, lapján 
fekvő téglaburkolat vagy öntött bétonréteg jön, a mely a menyezetet 
fölülni) némileg tűzállóvá teszi; alárendelt épületeknél a törmeléket 
és a téglaburkolatot a padlástérben δ—8—10 cm vastag tapasztott 
agyagréteg pótolja.

Az alsó deszkaborítást, a mely a sík menyezet helyreállítására 
való. rendszerint benádazzuk vagy beléczezzük (878.—880. ábra) és 
azután simára vakoljuk; a nád és a léczek csak arra valók, hogy a 
vakolat oda tapadj on.
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c) V akgeren dás m en yezet.

Nagyobb rázkódásoknak alávetett és alúl bevakolt menyeze- 
teknél attól lehet tartani, hogy a felső emeleti padozat rázkódásai 
folytán az alsó helyiségek menyezetvakolata lehull. Ennek elkerülé
sére a menyezetet kettős gerendasor alakjában készítjük el. A két 
gerendasor egymástól teljesen független s az alsó csak a menyezetet

fölveszi (881. ábra). Az alsó gerendasor ív) teljesen el van rejtve; 
ezért vakgerendasornak és gerendáit vakgerendáknak nevezzük. 
A felső gerendasor (f) úgy készül, mint a közönséges menyezetnél, 
és vagy fölül van bedeszkázva vagy — hogy szerkezeti magasságát 
kisebbítsük '— közbetolt béllésdeszkákkal felszerelve, a melyeken az 
emeleti padozat, illetve a padlástér téglaburkolata éppen úgy fekszik, 
mint előbb. A menyezetborítás ellenben a vakolattal együtt, a vak- 
gerendákon függ. A gerendák és a béllésdeszkák között vízszin
tes irányban 3—4, függőleges irányban 4—6 cm-nyi közt kell 
hagyni, nehogy az f  menyezet-gerendák, ha a teher alatt meghajol
nak, a gyenge menyezetborításra nehezedjenek.

A \rakgerendás menyezeteket ritkán alkalmazzuk, mert egyrészt 
igen drágák, a mennyiben helyreállításukhoz sok anyag és sok 
munka szükséges, és másrészt nagy szerkezeti magasságuk miatt 
több helyet foglalnak el, mint a borított, bélléses menvezetek.

Ez a legjobb és legszilárdabb menyezet, mert a mellett, hogy 
jó melegtartó, kevés helyet foglal el, kevés munkával helyreállítható, 
és deszkaborítást sem fölül, sem alul nem igényel. Ezért ez a szer
kezet ott, a hol a fa nem nagyon drága, legtöbbször található; egyes 
városok építésrendőri szabályai szerint legalább a felső emelet 
menyezetét kell, a tűzbiztosság szempontjából, ily módon tömören 
helyreállítani. Ezt a menyezetet ugyanis, ha megfelelő vastagságú 
gerendákból készült és a padlásűrben a rendes módon van feltöltve 
és téglával burkolva, a tűz alkalmával lehulló födélgerendák át nem 
törik, míg a borított vagy béllelt menyezet könnyebben szakad be.

A csapos gerendamenyezet szorosan egymás mellé rakott és 
rendszerint három oldalon megfaragott gerendákból áll, a melyek 
l ó—2Ό méternyi közökben kellően váltakozó vízszintes csapokkal

8 8 1 . á b r a .

■ . . yy//A. r. tartja, a felső pedig az 
emeleti padozatot és a 
rajta levő idegen terhet 
hordja és a rázkódásokat

d) Csapos geren da -m en yeze t.
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vannak összekötve (882. ábra), hogy a menyezet lehetőleg merev 
sík legyen, a melynek gerendái egymástól függetlenül át nem hajol
hatnak, Ilyen belső csapok helyett azonban a 883. ábra szerint 
külső csapokat is lehet alkalmazni. A csapok hosszúsága 10—16 cm,

8 8 3 . á b r a .  8 8 6 . á b r a .

vastagsága 3—5 cm s alakja előbbi esetben kettős, utóbbiban egy
szerű ék.

A  c s a p o s  g e r e n d á k  k é s z í th e tő k  m e g f a r a g á s  v a g y  f ű r é s z e lé s  ú t j á n ,  a z  e lő b 
b ie k  n é g y  v a g y  le g a lá b b  h á r o m  o ld a lo n  m e g f a r a g o t t  g e r e n d á k  (8 8 4 . á b r a ) ,  a z  
u tó b b ia k a t  e l l e n b e n  ú g y  k é s z í t jü k ,  h o g y  e lő s z ö r  a  tö r z s f á n a k  k é t  o ld a l á t  m e ts z s z ü k  
le  é s  a z  íg y  k a p o t t  l a p o s  g e r e n d á t  k ö z e p é n  k e t té f ű r é s z e l jü k  (8 8 5 . á b r a ) .  A z  u tó b b i  
m ó d o n  k é s z í t e t t  g e r e n d á k  jo b b a n  i l l e s z th e tő k  e g y m á s h o z  é s  k e v e s e b b  f á t  fo g y a s z 
t a n a k .  L e g jo b b  é s  l e g s z i l á r d a b b  c s a p o s  g e r e n d á k  a z o n b a n  a z o k ,  a  m e ly e k n é l  a  
f a  b é lé  n in c s  á tm e ts z v e .  E z e k  a z o n b a n  d r á g á b b a k ,  m e r t  a  f a tö r z s b ő l  c s a k  e g y  
g e r e n d a  k e r ü l  k i.

A csapos gerenda-menyezetre sem alul, sem fölül deszkaborítás 
nem szükséges, mert a gerendák alsó sík lapja közvetetlenül benádaz- 
ható és bevakolható, fölül pedig a törmelék- vagy tapasztott agyag
réteget közvetetlenül lehet rájuk helyezni.

e) D eszk a íves  m en yesetek .

Néha és főképpen akkor, a midőn a padlásűrt is az alatta levő 
helyiség magasabbá tételére akarjuk felhasználni, pl. iskolatermek
nél, templomoknál, csarnokoknál stb. és boltozatot építeni a vastag 
és költséges ellenfalak miatt nem akarunk, a deszkaíves menyeze- 
teket használjuk.
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Ezeknél gerendák helyett deszkaíveket rakunk a helyiségek 
mélysége irányában a falakra, a melyeket úgy, mint a nagyobb

alakzó-íveket, váltakozó hézagokkal 
egymás mellé rakott, 4—8 cm vastag 
pallórétegekből készítünk (886. ábra). 
A deszkadarabokat, a melyekből az

i i # 33

ffli

8 8 6 . á b r a .

ívek készülnek, körülbelül 15 m hosszúságban közönséges pallókból 
úgy metszszük ki, hogy úgy homorú, mint domború szélük a menye- 
zet ívvonalának megfeleljen (296. ábra).

A deszkaívek alakja lehet körív, kerülök, kosárvonal vagy 
csúcsív; utóbbi esetben a csúcsív két szárát külön-külön készítjük 
el és a tetőponton, a szerint, a mint az ív két vagy három palló
rétegből áll, egymásra lapoljuk vagy villacsappal egymásba ereszt
jük (887. ábra) és fa- vagy vasszegekkel összeszegezzük.

A pallórétegek száma és vastagsága az ívközzel változik és
7—12Ό m ívköznél ................... 2 drb . . 4 cm-es palló,

12— 13Ό » » ...........2 » . . 5 »
13—  14Ό  » » ..............3 » . . 4  »

I a középen . 1 » . . 6 » »
I a két oldalon 1—1 drb 4 » »

16—18Ό » » ................... 3 drb . . 6 »
illesztendő egy rétegbe; az ívköz minden további egy méterjére 
1\5 cm-rel vastagítjuk a réteget.

A pallóívek magassága 7—8 m ívközig 15 cm, nagyobbaknál 
20—25 cm.

A pallóíveket vagy egyenlő vastagságúra készítjük és egymás
tól 0'9—1-2 m-nyi távolságban helyezzük el vagy pedig a fönnebbi

14—16-0
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módon összeállított íveket 3—5 méternyi közökben kötőívek gyanánt 
állítjuk fel s közéjük 1—1 méterenkint vékonyabb íveket teszünk. 
Az így elhelyezett íveket azután legalább a gerinczen kötjük össze 
az m szelemen által egymással (888. ábra), alulról pedig úgy, mint 
a sík men vezetéket, bedeszkázzuk, benádazzuk és bevakoljuk.

I

A deszkaíves menyezetet, ha utána 
padlásűr következik, a födélszék fő- 
szaruzata gyanánt is felhasználhatjuk, 
úgy, hogy a födélhéj szarufáit is hordja 
(888. és 889. ábra), sőt, ha szilárd 
szerkezet nem kívántatik, a deszkaívek 
födélszaruzat gyanánt is szolgálhatnak 
és a födélhéj, lécz- vagy deszkaborítá
son, közvetetlenül rájok erősíthető; 
ebben az esetben természetesen íves 
födelet kapunk.

•Ha pedig a deszkaíves menyezet 
fölött emeleti helyiségek vannak, akkor 
az f  menyezetgerendákat a rendes 
módon és közökben, a deszkaíveket 
pedig alattok helyezzük el és ismét
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g  gerinczszelemennel kötjük össze, a melyre a menyezet-gerendák 
is ráróhatók (890. ábra). A gerendákat fölül deszkával beborítva, 
erre töltjük a t törmelékréteget s ebbe ágyazzuk a már ismeretes 
módon a vánkosfákat.

f) G y á m o líto tt m en yesetek .
Nagy hosszúságú vagy nagyon megterhelt gerenda-menyezeteket, 

a melyek egymagokban a teher hordására nem képesek, a gerenda-

891. ábra. 892. ábra.
sorra merőlegesen aláhúzott 
1—2—3 mester- vagy dszok- 
gerendával gyámolítunk s 
ezeket viszont 4—5 méteres 
közökben fa- vagy vasoszlo
pokkal és hónaljfákkal tá
masztjuk alá (891., 892. és 

893. ábra. 893. ábra). Ilyen gyámolított
menyezetek előfordúlhatnak istállókban, raktárakban, nagy mű
helyekben stb.

Ilyen módon azután több emeletet is lehet egymás fölé helyezni, 
úgy, hogy a felső emelet oszlopai a mestergerendákon állanak (894. 
ábra); a szerkezet szilárdsága tekintetéből szélszerűbb azonban az 
oszlopokat valamennyi emeleten át végignyúlóknak azaz egy darab
ból készíteni. Ilyen végignyúló szárfák vagy egyetlen vastagabb g 
gerendából készülnek (895. ábra) vagy pedig kettős gerendából (896. 
ábra). Előbbi esetben a szárfát egyrészt két menyezetgerenda, (f),

1
η nr

i1É \1  * Ly  y
s| L

y  \yt
ti

894. ábra.
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másrészt két mestergerenda (m) közé fogjuk, hogy feszesen és szi
lárdan álljon; utóbbi esethen a kettős oszlop fogja közbe az m

mestergerendát, míg az f  menyezet-gerendákat a szárfa két oldalán 
úgy helyezzük el, mint előbb; a gerendákat mindkét esetben egy
másba rójjuk és csavarokkal összefoglaljuk.

Az oszlopok biztos megállása végett talpukat vagy lehetőleg 
széles talplemezzel bíró vassaruba (337.—339. ábra) vagy egy faragott 
kőtalpba (341. ábra) ágyazzuk és, hogy a nyomás alatt szét ne 
zúzódjék, vékony ólomlemezt teszünk alája.

Ilyen, egymás fölött álló vagy végignyúló oszlopok fölszerelésé
ről különben a faoszlopoknál elég bőven emlékeztünk meg (lásd a 
342.—346. ábrákat).

2. A  g e r e n d a m e n y e z e t e k  e l h e l y e z é s e .
Pinczék fölött fából való menyezeteket nagyon ritkán alkal

mazunk, mert tartósságuk a pinczenedvesség miatt csekély. A leg
felső emeletsorok ellenben ilyen módon befüdhetők ugyan, tűzbiztos
sági szempontból azonban menyezetöket tömören azaz mindig csapos 
gerendákból kellene készíteni s ekkor is törmelék- vagy homok
rétegbe ágyazott és mészhabarcsba rakott téglaburkolattal vagy 
öntött bétonréteggel felszerelni. Az épületek közbenső menyezeteit 
végre bármily módon lehet szerkeszteni, a szerint, a mint azt a 
menyezet tervbe vett tartóssága és szilárdsága, valamint az épületek 
többbé-kevésbbé szolid és csinos helyreállítása megkívánja.

Bárminő menyezetszerkezetet alkalmazunk azonban, elhelyezé
sénél több körülményre kell tekintettel lennünk.

A menyezetgerendák hosszúságára nézve általános szabályo
kat felállítani nem lehet ugyan, de mégis mindig arra kell töreked
nünk, hogy a gerenda-menyezetekkel födött helyiségek szabad köze 
lehetőleg kicsiny, legföljebb 6—7 méter legyen, nehogy nagyméretű 
vagy mesterségesen erősített gerendákat kelljen használni. A gerendák
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teherbírása ugyanis, tudvalevőleg, fordított viszonyban van hosszú
ságukkal. Ez oknál fogva a menyezetgerendákat rendszerint a helyi
ségek kisebb mérete azaz mélysége irányában és egymáshoz pár
huzamos helyezzük el, úgy, hogy a falakkal derékszöget zárjanak be. 
Minden más elhelyezésmód hosszabb gerendákat tenne szükségessé.

A menyezetgerendák hosszúságát rendszerint csak egy helyiség 
mélységéhez szabjuk vagyis a gerendák csak egy helyiséget hidalnak 
át. Kétszakaszos épületeknél tehát, a hol, anyafal által elválasztva,

két helyiség van egymás mögött, 
ezeket külön-külön gerenda
sorral födjük be. A gerenda
sorokat viselő fő- és anyafalak
nak szilárdsága érdekében 
kívánatos lenne ugyan, hogy 
legalább minden 3.—4. gerenda 
végignyúló lenne, hogy a faiakra 
nézve falkapocs, illetve kötő
gerenda gyanánt működjék, 
tekintve azonban azt, hogy a 
gerendákat befalazni nem sza

bad, emeleteket elválasztó menyezeteknél a falon átnyúló ilyen 
kötőgerendákat nem alkalmazunk, a padlás gerendasoránál azonban 
ezt a követelést lehetőleg figyelembe veszszük és az átnyúló gerendá
kat két átellenes fal összekapcsolására felhasználjuk (897. ábra).

A gerendák végeit, mint már a falkapcsoknál említettük, 
1Ό—1'25 m hosszú vaspántokkal és zárórudakkal szereljük fel (579. 
ábra), a melyeket vagy a gerendák oldalához vagy felső lapjához 
szegezünk (577. és 578. ábra). Emeleteket elválasztó gerendasoroknál 
a kötőgerendákat úgy állítjuk helyre, hogy az anyafal két oldali vas- 
tagításán fekvő gerendavégeket egy vaspánttal foglaljuk össze 
(580. ábra)

A menyezetgerendáknak egymástól való távolsága a menye- 
zet megterheléséhez képest 0'7— I '2 m. A 0'7—0'9 méteres köz azonban 
csak erős terhelés, az Γ1—1'2 méteres pedig csak rövidebb falköz 
és csekély megterhelés esetén alkalmazandó, míg lakóházaknál 1Ό m 
a rendes gerendaköz, a mely az egyik gerenda közepétől a másiknak 
közepéig számítandó. A gerendáknak egymástól való távolságán 
természetesen, a gerendák szelvényméretei gyakorolnak legnagyobb 
befolyást s ha gyengébb gerendákkal rendelkezünk, azokat megfelelően 
közelebb helyezzük egymáshoz; különösen a gerendák szélessége 
csökkenthető a távolság arányában.
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A gerendasoroknak minden rendkívüli megterhelése vagy ráz
kódása esetén a gerendák szelvényméreteit és egymástól való távol
ságát. a már ismeretes módon, sztatikailag kell kiszámítani.

A gerendasorok elhelyezése úgy történik, hogy mindenekelőtt 
a két oldalfal mellé teszünk egy-egy ú. n. szegőgerendát (897. ábra s) 
s azok közé annyi közbenső gerendát, a mennyit a helyiség hosszú
sága és a megállapított gerendaköz megkíván. A gerendaközök ehhez 
képest kisebb-nagyobb változást szenvednek azaz ΙΌ m helyett majd 
ennél valamivel kisebbek, majd nagyobbak; egyenlő gerendaközökre 
csak a nem borított egyszerű gerendamenyezetnél vagyunk tekin
tettel, a hol a gerendák alulról láthatók, borított menyezeteknél 
ellenben a közbenső gerendák közeit különböző nagyságúra szabhat
juk, ha ezt bármely körülmény szükségessé teszi.

Favázas falak mellé a szegőgerenda nem szükséges, mert ezt 
a fa.váz süveggerendája helyettesíti.

A gerendák végei mindig falakon feküsznek s könnyen belát
ható, hogy minél hosszabbak a megfekvő végek, annál jobb és biz
tosabb a gerendák fekvése és annál nagyobb falterületre oszlik el 
a menyezetek és megterhelésük nyomása. A gerendavégek hosszú 
megfekvésének azonban a falak csekély vastagsága és a gerendavégek 
épségben tartása állja útját. A gerendák végei ugyanis vagy a falba 
nyúlnak vagy a falvastagítás által keletkezett padkán feküsznek. A 
falvastagítás azonban tudvalevőleg csak 8—15 cm, míg a gerenda
végek ágyát rövid és gyengén terhelt gerendáknál J/2, hosszú és 
erősen terhelt gerendáknál 1-tégla hosszúságúra kell kiszabnunk; a 
falvastagítás padkája ennélfogva legtöbb esetben elégtelen a gerenda
végek felfogására és azokat a falba is kell beereszteni. Ez azonban 
lehetőleg kerülendő vagy legalább a lehető legkisebb mértékre szo
rítandó, mert úgy a menyezet, mint a falak tartóssága megkívánja, 
hogy a gerendavégek a padkán szabadon feküdjenek, hogy sem a 
gerendák ne szenvedjenek a fal nedvességétől, sem a falak a menye
zetek rázkódásaitól.

A menyezet-gerendák fejeit, akár a padkán szabadon feküsz
nek, akár a falba nyúlnak, mindig egy vánkosra fektetjük, egyrészt 
azért, hogy a gerendák ne feküdjenek közvetetlenűl a nedves falon, 
mert ez gyors romlásukat okozná, és másrészt azért, hogy a geren
dák megterhelése lehetőleg nagy falfelületre és lehetőleg egyenletesen 
legyen elosztva. Ott, hol a gerendasor falvastagításból eredő padkán 
fekszik, a vánkos a padkára tett és ]2/i2—16/Ie cm-es gerenda lehet 
a melyet sár- vagy falgerendának nevezünk (897. ábra f) s a 
melylyel a gerendák végei össze vannak róva (577. és 578. ábra);

31Sobó: Erdészeti Épitéstan.
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ilyen gerenda helyett azonban 6—8 cm vastag talpdeszka is használ
ható, a melynek szélessége a padkáéval egyenlő (898. ábra). Ez a 
sárgerenda a falpadka egész hosszúságát elfoglalja, úgy, hogy a

gerendasor összes gerendavégeit köti össze, ezért sorkötőnek is neve
zik. Ha ellenben a gerenda végek a falba nyúlnak (899. ábra), akkor 
a vánkos csak egy pallódarab lehet, a melynek hosszúsága 15—20 
cm-rel nagyobb a gerenda szélességénél, mert a falba sem sár
gerendát, sem sorkötő pallót befalazni nem szabad.

Vakgerendás menyezeteknél a v vakgerendák mélyebben feküd
vén a b menyezet-gerendáknál, a különböző magasságú talpfelületet

vagy úgy állítjukhelyre, 
hogy a vakgerendát 
4—5 cm-nyire az s 
sárgerendába rójjuk, 
a menyezet-gerendát 
ellenben csak közve- 
tetlenűl ráfektetjük 
(900. ábra) vagy, ha 
a gerendákat az egy- 
másbaróvás által gyen
gíteni nem akarjuk, 
úgy, hogy a vakgeren
dát fektetjük küzvetet- 
lenűl az s sárgeren
dára, a b menyezet- 
gerendák alá pedig 4-6 

• cm vastag. p  palló- 
darabot teszünk (901. 
ábra). ■ · ·,

W/λ- ~mr-

M %W/ íir

901. ábra.
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Ha a menyezet-gerendák végei a falba benyúlnak, meg kell 
őket óvnunk a fal nedvességétől. Ezt azáltal érjük el, ha a gerenda
véget, a már ismeretes módon, egy pallóvánkosra fektetjük, a gerenda- 
véget befogadó fülkét pedig jól kiégetett falitéglával vagy fedőcserép
pel bélleljük ki szárazon (899. ábra).

Csaposgerenda-menyezetek alkalmazásánál a gerendák végeit 
befalazni nem szabad, mert a falat egész hosszúságában és esetleg 
mindkét oldalon kellene "l/2-téglával kihornyolni és meggyengíteni és 
a gerendasorokat már a falazáskor a nedves falakba elhelyezni, 
mert az utólagos elhelyezés nehézségekkel jár. Ennek elkerülésére 
csaposgerenda-menyezeteket mindig J/2-téglányi szélességű falpadkákra 
kellene fektetni és e czélból a falakat emeletenkmt V2-téglával vas- 
tagítani. Mivel azonban ez viszont a falak költségeit emeli jelenté
kenyen, azért a csapos gerendákat vagy vasgerendák közé fogjuk, 
úgy, a mint azt alább a tűzálló menyezeteknél fogjuk tárgyalni, 
vagy pedig a falakat egy oldalon csak */*-léglányira vastagítjuk meg 
és a Y2-téglányi fekvőhelyet akár 
a falpadka felső téglasorainak 
kiszögellésével (902. ábra), akár 
pedig úgy állítjuk helyre, hogy a 
gerendasort ]/4-téglányira a falba 
beeresztjük és a fölötte levő fal 
egész vastagságát csak fokozato
san állítjuk helyre (903. ábra).
A gerendasor végei alá mindkét 
esetben 12—15 cm magas sár- 
gerendát vagy 6—8 cm vastag pallót teszünk s előbbi esetben csak 
a gerendák bütüit, utóbbiban a befalazott egész véget ismét fedő
cseréppel veszszük körül.

A sárgerendák és vánkosfák tölgyfából vagy vörösfenyőből 
készülnek. ·· :

■ Deszkaíves menyezeteknél a deszkaívek talpai alatt, a melyek 
a fal megfelelő padkáján állanak, szintén vánkosgerendát vagy 
8 cm-es pallót alkalmazunk; előbbi esetben, ha az ív nagyobb szé
lessége miatt á  vánkosfa' egy darabból ki nem kerül, két gerendát 
helyezünk egymás mellé és csavarokkal foglaljuk össze (888. ábra s). 
A deszkaívek talpai csappal nyúlnak a sárgerendába.

Ha a középfalban, a melyre - a gerendasort fektetni akarjuk 
kéménynyílások vannak, akkor a gerendákat a falba beereszteni 
nem szabad. A faszerkezetnek, ugyanis, tűzbiztosság tekintetében, 
legalább 20 cm távolságban kell lenni a kéménylyuk belső falától.

902. ábra. 903. ábra.

31*



484

Ennek elérésére a kéménynek menő gerendákat ki kell váltani. A ké
mény két oldalán a gerendákat a rendes módon helyezzük el és a ké

ménynyel szomszédos két geren
dát (f), hogy oldalt el ne mozdul
hassanak, c csavarral összekötve,

a V váltógerendát csapozzuk beléjök, a mely 10—12 cm-nyire van a 
kémény falszínétől. Ebbe a váltógerendába csapozzuk azután azokat 
a g menyezetgerendákat, a melyek a kémény irányába esnek, és 
vaskapcsokkal kötjük a váltógerendához (904. és 905. ábra).

Éppen úgy járunk el a csapos-gerendamenyezeteknél is, azzal 
a különbséggel, hogy itt az f f  gerendákat, a melyek úgy sem moz
dulhatnak el, vascsavarral sem szükséges összekötni. Hasonló módon 
váltjuk ki végre azokat a menyezetgerendákat, a melyek a lépcső
nyílás irányába esnek (897. ábra).

3. A m en yezetgeren d ák  m éretei.
A menyezetgerendák keresztszelvényi méreteit szabadon lebegő 

hosszúságukhoz és a gerendaközhöz képest saját súlyuk és a rajtok 
fekvő idegen megterhelés alapján kellene kiszámítani, ama szabá
lyok és képletek szerint, a melyeket elősoroltunk, megjegyezvén, 
hogy a menyezetgerendák hajlitásra vannak igénybe véve. A befogás 
tekintetében a gerendákat még akkor is olyanoknak tekintjük, hogy 
két végükön csak alá vannak támasztva, a midőn a gerendák végei 
a falba benyúlnak, mert az, a megfekvő gerendavég csekély hosszú
ságánál fogva, szilárd bekötésnek nem tekinthető.

A menyezetgerendák rendszerint egész hosszúságukban egyenlően vannak 
megterhelve és keresztszelvényűk ennélfogva a 260. lapon levezetett

képlet szerint számítandó ki, a hol
sin ■

T E = -g — és / '= 7 0 k g r .

sin2 P.h 
~6~ ~  üf"<

E szerint tehát
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mivel azonban a hajlításra igénybevett gerendák keresztszelvény-szélességét min
dig a magasság 6/,-részével veszszük egyenlőnek,

,, 6 P .h
/7 m  —  8  f

azaz s =  6/, m, ennélfogva

Ebből, feloldás után,
1 - ö P . h .

a hol P  az 1 m'-re eső egyenletesen elosztott terhet és li a menyezetgerenda 
szabadon lebegő hosszúságát jelenti.

Hogy tehát a gerendák szelvénymagasságát (m) kiszámíthassuk, ismernünk kell 
a menyezetek m'J-enkint való egész megterhelését. Ez a megterhelés egyrészt a szer
kezet (menyezetgerendák, deszkaborítás, feltöltés, menyezetvakolat és padozat 
vagy téglakövezet) saját súlyából és másrészt az idegen megterhelésből adódik össze.

A menyezetek saját súlyát a szerkezetrészek méreteiből könnyen kiszámít
hatjuk, ha egy ma agyagtapasztást vagy törmelékfeltöltést kereken 1800 kgmal, 
1 m;1 száraz fát 700 kgmal, 1 m ! deszkaborítást, nádazást és menyezetvakolást 
együttvéve 5 0 - Go kgmal és 1 m3 4 cm vastag deszkaborítást 30 kgmal számítunk. 
A menyezetek súlyát azonban gyakorlati tapasztalatokból merített adatokban isme
retesnek lehet feltételezni. Behse nyomán az egymástól 0·95—1Ό méternyire elhelye
zett gerendákkal bíró menyezetek m3-enkint való súlya

1 . egyszerűen padozott gerendáknál borítás
*%s—2Vai cm 26/ao -  37/se 

gerendaszelvényeknél
cm

kereken

és törmelék nélkül (867.—870. ábra) . . 
2 . egyszerű gerendamenyezetnél törmelékkel

. . 60 80 70 kgr.

és padozattal (871, —872. ábra) . . . . . . ISO 150 140 »
3. vakmenyezetnél (879.--880. ábra) . . . . . . 2 0 0 2 2 0 2 1 0  »
4. vakgerendás menyezetnél (881. ábra) . . . . 250 300 275 »
mihez a gerenda szelvénymagasságának minden további 1 cm-je után kereken

400-

150 kgr nrrí-enkint, 
250 » » »

-450 » »
760 » » »

1 0  kgrot kell hozzáadni.
A menyezetek idegen megterhelése továbbá, a melyet a szerkezet fönnebb 

kimutatott saját súlyához kell hozzáadnunk,
lakóhelyiségekben k e r e k e n ...................
rajz- és tánczterm ekben.......................
széna-, gabona- és takarmánypadlásokon
kereskedelmi árúraktárakban...................

Ennél egyszerűbb számítás azonban az, ha a menyezeteknek emberek által 
való megterhelését m3-enkint lakóhelyiségekben kereken 300, nagyobb termekben 
400—450 kgrmal számítjuk és tekintettel vagyunk a szerkezetek saját súlyára, a 
mely a megterheléssel vagy a falközzel arányosan növekszik. Eszerint azután a 
menyezetek

1 . egyszerűen padozott gerendamenyezet 
borítás és törmelék nélkül . . . .

2 . lakóhelyiségek menyezetszerkezete .
3. tan-, rajz-, táncz- és más nagy termek

menyezetszerkezete............................
4. széna, gabona stb. padlások

m enyezete..........................................

súlya idegen meg
terhelése

összes meg
terhelése (P)

80 3(0 380 kgr'
2 0 0 300 450 -  500 »

250 400—450 650—700 »

450 450 900 >
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Lakóhelyiségek egész menyezetmegterhelését a falak vastagságának kiszámí
tásánál rendszerint 450—BOO kgr-nak veszszük.

A gyakorlatban azonban csak az erősen megterhelt vagy nagy 
rázkódásoknak alávetett menyezetszerkezetek gerendáit szoktuk a 
tényleges megterhelés alapján ilyen módon kiszámítani, míg lakó
házak menyezet-gerendáinak szelvényméreteit vagy gyakorlati képle
tek szerint találjuk meg vagy pedig a falköznek megfelelően megállapí
tott gerendaszelvényeket használunk. Egy általánosan használt 
gyakorlati képlet szerint a lakóházak menyezet-gerendáinak szelvény- 
magassága centiméterekbenm = 1 6  +  2 h,
a hol Ji a gerendák szabadon lebegő hosszúsága m-ekben, míg a 
gerenda szélességét mintegy 5 cm-rel veszszük kisebbre. E szerint 
tehát pl. 6 m szobamélységnél j» =  1 6 +  (2 +  6) =  28 cm és 

s =  28—5 =  23 cm.
Lakóházak, menyezetgerendáit közönséges viszonyok között és 

1 méteres gerendaköznél rendszerint következő szelvényméretekkel 
választjuk meg:

A helyi- A A helyi- A
ségek menyezetgerendák ségek men yezetgerendák

mélysége keresztszelvénye mélysége keresztszelvénye

m cm m cm

3-0 1 8 /  ____1 5 /
/ 1 8  . ' 21 5’5 3 9 /  ____2 2 /

/ 2 7  / 3  1

3-5 1 4 /  1 6 /
/ 2 0  / 2 3 6-0 2 1 /  2  3 / 

/ 2 9  / 3 3

4-0 l ‘V __18/
/ 2 2  / 2 5 6\5 2 2 /  2 5 /  

/ 3 1  / 3 4

4'5 1 7 / 1 9 /
/ 2 4  / 2 7 7-0 2 3 /  2 6 /  

/ 3 2  / 3 6

5.0 1 8 /  2 1 /  
/ 2 6  / 2 9 7-5 2 4 /  2 7 /  

/ 3 4  / 3 8

— 8Ό 2 6 / 2 9 /  
/ 3 6  . ' 4 0

A keresztszelvény kisebb számai az egyenletesen elosztott, a 
nagyobbak elenben a gerendák közepén összepontosított megterhelésre 
vonatkoznak. Ott, hol a fa olcsó, az utóbbi méretek alkalmazása, 
tekintettel a beépített fának folytonos rosszabodására, egyenletesen 
elosztott megterhelésnél is ajánlható.
. E helyett 4‘5 m. mélységig ls/21, 4’5—5'5 m-nél 18/24, 5'5—65 m-nél + , ,  
6 ;ö—7'5 m-nél íe/,„ cm-es gerendákat is szokás használni, megjegyezvén, hogy 
ezeknél a méreteknél a szélességnek a magassághoz való aránya a hajlítás tekin
tetében nem felel meg az 5:7 aránynak.

A csapos gerendák méreteit a fönnebbiektől eltérően kell 
meghatározni. A gerendák szélessége nem jő tekintetbe és a kezünk
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ügyében levő fatörzsek átmérője szerint 24—4-0 cm lehet, vastagságuk 
ellenben 25—4δ m falköznél 16—18 cm, 4\5—δ'δ m-nél 21 cm 
és δ’δ—6ő m-néi 24—26 cm.

Vakgerendás menyeseteknél a terhet viselő gerendákat a fün- 
nebbiek szerint számítjuk ki, a vakgerendák ellenben 6'δ m szobamélysé
gig η/1β, nagyobb szobamélységnél13/i8cm keresztszelvénynyel bírhatnak.

A gyámolított meny esetek gerendáit, mivel 1 —3 helyen vannak 
alátámasztva, a 26δ. lapon erre vonatkozólag levezetett képletek 
szerint számítjuk ki a fönnebbi terhelések alapúlvétele mellett, míg 
a mestergerenda szabadon lebegő hosszúságát oszloptól oszlopig kell 
számba venni és terhelését a rajta fekvő menyezetgerendák, illetve 
menyezet-terület, valamint a gyámolított gerendák teherelosztása 
alapján meghatározni.

A gyámolított menyezetek oszlopainak méretei szintén a rajtok 
fekvő tehertől és egymástól való távolságuktól függnek; a terhelés a 
fönnebbiek szerint könnyen kiszámítható. Az ismeretes P  terhelés 
nyomán azulán a méreteket az oszlopoknál tárgyalt képletek szerint 
határozzuk meg.

Gyakorlati módon gyorsan határozhatjuk meg a faoszlopokszelvény- 
oldalát a fönnebbi s — 16 -f- 2 m képlet szerint, ha m az oszlop szabad 
magassága. E szerint egy δ m hosszú oszlopot s =  16 -f- 2 X  δ — 26 
cm négyzetoldalakkal kellene venni.

A menyezetek alsó beborítására használt deszkák vastagsága 
2Ό—2'δ, ritkán 3 cm, a felső deszkaborításé és a padozatdeszkáké 
4 cm, a béllésdeszkák alatt a menyezetgerendák oldalán alkalmazott 
léczek δ cm magasak és 3—4 cm szélesek; az alsó deszkakorítás a 
nádazással és vakolattal együtt 4-δ—δ cm vastag.

4. T ű z á l ló  m e n y e z e te k .
A tűzálló menyezetek készülhetnek tisztán kőből, illetve téglából, 

vasból és kőből, vasból és fából vagy mind a háromból vegyesen· 
A vasból és kőből készült menyezeteket teljesen tűzállóknak, ha pedig 
fát is tartalmaznak, félig tűzállóknak nevezzük.

a) Vasgerendáin közé bo ltozo tt m en yeze tek .
A teljesen tűzálló menyezeteket rendszerint vasgerendák közé 

rakott téglaboltozat gyanánt készítjük. Az egyes boltozatok különféle 
módon rakhatók; a leggyakrabban használt s leginkább megfelelő 
mód az, hogy a vasgerendákat a helyiség mélysége irányában 1—1 
méternyi közökben úgy fektetjük a falra, mint a fagerendáknál leírtuk, 
és az így keletkezett mezőket egy tollható i  alakzó-ív segítségével
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porosz süvegboltozat módjára '/a-téglányi vastagságban beboltozzuk. 
Az alakzó-ívet a vasgerendák talpára állítjuk s azon húzzuk előre 
(829. és 906. ábra). A boltozás rendszerint gyűrűs, a mely a gerendák

mindkét végétől a közepe felé halad; a középen egy réteg kupásan 
rakott tégla adja a záradékot.

Vasgerendák helyett kisebb helyiségek befödésére -vasat 
(907. ábra) vagy egyszerű, illetve kettős vaspályasínt (908. és 909. 
ábra) vagy végre, nagyobb terheléseknél és támasztóközöknél, szege

cselt lemezgerendát is használhatunk. Az 
egyszerű vasúti sín szabad hosszúsága 
azonban, mely a 271. lapon tárgyalt 
módon könnyen kiszámítható, csak csekély 
lehet, még akkor is, ha két sínt szegecse
lünk talpaikkal egymásra.

A vasgerendák megfelelő szelvényét 
az ismeretes megterhelés alapján a 269. 
lapon közölt szelvénytáblázatból olvas
hatjuk ki. Végeiket 25—30 cm-nyire 
(nagyobb gerendáknál legalább a szelvény
magasság 1j1„-részére) a falba eresztjük 
és, ha a falazat anyaga nem szilárd, a 
rajtok fekvő teher egyenletes elosztása 
végett, faragott kőkoczkákra (829. ábra) 
vagy vaslapokra fektetjük, a melyeknek 

méreteit a 281. lapon ismertetett módon találjuk meg.

JjSS® ™
907. ábra.

JfSSS® 1

90 . ábra.
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A házak legfelső emeletén ilyen menyezetet nem kellene és egyes városok, 
pl. Budapest építésrondőri szabályai szerint nem is szabad alkalmazni, mert tűz
vész esetén a beomló kémények és födélgerendák a gyenge porosz süvegeket 
könnyen áttörik.

Az ilyen módon boltozott menyezetnek rossz oldala az. hogy 
csekély ívmagassága daczára is nehezen vakolható vízszintesre, mert 
a közepén nagyon vastag vakolatréteg már saját súlyánál fogva is 
lehull és nagyobb rázkódásoknál nem marad meg helyén. Ezért 
vízszintesre vakolandó menyezeteket más módon kell helyreállítani. 
Legegyszerűbb lenne, ha a vasgerendák között porosz süveg helyett 
vízszintes, illetve igen csekély ívmagassággal bíró boltozatot alkal
maznánk (910. ábra), ennek azonban, tudvalevőleg, még akkor is

l 2 3 ^

ímxűMiJXL^
910. ábra.

igen csekély a szilárdsága és teherbírása, a’midőn kötőanyag gyanánt 
czémenthabarcsot használunk. Ilyen vízszintes boltozatot ennélfogva 
megterhelni nem szabad és a fölötte levő padozat súlyát és terhe
lését közvetetlenül kell a vasgerendákra áthárítani, azáltal, hogy a 
padozat vánkosfáit a vasgerendák felső talpára fektetjük; a vízszintes 
boltozat ekkor csak a türinelékfeltöltés csekély súlyát viseli.

A vízszintes boltozat saját súlyát azáltal csökkenthetjük, hogy 
közönséges tégla helyett üreges téglával boltozunk (911. ábra).

911. ábra.

Az ú. n. párisi menyezet üreges téglából készül, a melyet az 
egymástól 1Ό méternyire levő vasgerendák közé feszítünk. Az üreges 
tégla vagy LO m hosszúságban készül, a melyet azután egyszerűen 
a vasgerendák közé betolunk, vagy pedig 25—30 cm hosszúságban,
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úgy, hogy 3—4 darabot feszítünk a gerendák közé (912. ábra). Utóbbi 
esetben a boltozat szintén csekély szilárdságú; ezért, teherbírásának

9 9
912. ábra.

fokozására, 08—1Ό m-nyi közökben 1 cm vastag négyzetvasat szokás 
a gerendák alsó talpára helyezni s erre keresztben vagyis a geren
dákkal párhuzamosan vékony laposvasakat fektetni, a melyek azután 
az üreges téglákat, valamint a vakolatot is tartják.

Mindezeknél sokkal egyszerűbb módon úgy állíthatunk helyre 
sík vasgerendás menyezetet, hogy a vasgerendák közé és azok alsó 
talpára U25—U50 méteres közökben 16 cm magas, négyélűre fara
gott f  fagerendákat helyezünk és ezek között közönséges V2-téglányi 
vastagságú porosz süveget rakunk (913. ábra). A fagerendákat fölül

h hátfalazattal födhetjük be, úgy, hogy azok a menyezet tűzállóságát 
nem veszélyeztetik. A vasgerendák egymástól való távolsága ebben 
az esetben egészen 2'50 méterig nagyobbítható. A fagerendákat ezután 
alulról 2Ό—2-5 cm vastag deszkákkal beborítjuk s ezeket benádazzuk 
és bevakoljuk.

Oly esetben, a midőn a menyezetet csapos gerendákból akarjuk 
készíteni, de a falakat megvastagítani nem akarjuk, a csapos geren
dákat vasgerendák közé toljuk, a melyek 2'5 méternyire lehetnek 
egymástól (914. ábra). 6'5 m szobamélységig e czélra 24 cm magas

914. ábra.
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vasgerendák használhatók. Ez a menyezet természetesen csak félig 
tűzálló lesz.

Mindezeknél a menyezeteknél az emeleti padozatot tartó 
vánkosfákat vagy közvetetlenűl a vasgerendák felső talpára fektetjük 
(910. és 911. ábra), úgy, hogy a téglaboltozat csak a türmelékfeltöltés 
súlyát hordja, vagy — ha a boltozat eléggé teherbíró — a boltozatra 
feltöltött törmelékrétegbe ágyazzuk, úgy, mint a fából való menye
zeteknél (912—914. ábra).

b) H u llá m o s  lem ezből va ló  m en yeze t.

Újabb időben a vasgerendákat sokszor hullámos lemezekkel 
szokás pótolni (66. ábra), a melyek a kővel vagy téglával való bol
tozást is fölöslegessé teszik. Ä hullámos lemezek 3'5 m hosszúságban 
kaphatók ’ és oly helyiségeknél, a melyeknek mélysége 3'3 métert 
meg nejjtfahalad, végeikkel közvetlenül a falakra fektethetők (915. ábra);

915. ábra.

ha ellenben a tér mélysége nagyobb, mintsem hogy azt egy lemez
hosszúság áthidalhatná, akkor a falakra ilyen közökben vasgerendá
kat fektetünk s azok alsó vagy felső talpára teszszük a lemezek 
végét (916. ábra). A két, szomszédos lemez találkozási vonalát, 
a mely rendszerint a hullám hátán van, agyaggal, aszfalttal vagy 
czémenttel kell bekenni, hogy a száraz homok, törmelék vagy hamu 
át ne hulljon.

A törmeléket közvetetlenűl a hullámos lemezre töltjük fel, a 
padozatot tartó p vánkosfákat pedig, a melyeket a törmelékbe 
beágyazunk, vagy a hullámokkal párhuzamosan helyezzük el és a 
hullámvölgyekbe is beereszthetjük (915. ábra), vagy keresztben á 
hullámbordákra (916. ábra). Az előbbi szerkezetnek kisebb a 
magassága.
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A menyezetborítás megerősítésére a lemezek alatt szintén a 
a hullámbordák közé helyezünk 10/, s— 11/10 cm méretű gerendákat, 
a melyek úgy, mint magok a lemezek, vagy a falon vagy a vasge
rendák alsó talpán feküsznek s a melyekhez a deszkaborítást szegez
zük. A deszkaborítás végre a rendes módon benádazható és be
vakolható.

c) C zém en tb é to n b ó l ö n tö tt  m en yed e t.
Újabb időben tűzálló menyezeteket czément-bétonból is szokás 

önteni. Kisebb mélységű helyiségekben e czélból a menyezet alak
jának megfelelő és teljesen bedeszkázott mintaállványzatot készítünk 
s arra öntjük a bétont megfelelő vastagságban; megkeményedése 
után, vagyis körülbelül 10 nap múlva, az állványzatot óvatosan 
eltávolítjuk és a menyezetet alulról czémenthabarcscsal bevakoljuk.

Nagyobb mélységű helyiségeket vasgerendák által kisebb me
zőkre osztunk s azokat az előbbi módon egyenkínt öntjük ki. Ha a 
czément-bétonból öntött boltozatot alúl sík felülettel akarjuk helyre
állítani, akkor a vasgerendák talpára 3—4 cm vastag és ugyanilyen 
széles léczeket fektetünk, ezek között 3—4 cm-nyi közöket hagyunk 
s az így keletkezett léczrácsozatra öntjük azután a 8—10 cm vastag 
bétonréteget, úgy, hogy a léczeket is küzbefogja s végre alúlról 
czémenttel bevakoljuk.

A bétonöntéshez 1 rész portland-czémentre 3 rész homok, 5 rész kavics 
vagy 3V, rész homok és 6 —7 rész kavics vehető, a czémentvakolathoz pedig 
1 rész czémentre 1 rész éles homok. A czémentnek kitűnő minőségűnek kell lenni 
és a keverékhez csak annyi vizet szabad használni, hogy a tömeg jól átnedve
sedjék, a nélkül, hogy merevenségét elveszítse vagy folyékonynyá legyen.
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d) M onier-fé le  czém en tbéton -vasszerkezetíí m enyezet.*)

A fából való fönnebbi rácsozat helyett Monier bizonyos erős
ségű vasrudakból készült vázat önt a bétonba, a mely a czément- 
burok szilárdságát nagy mértékben fokozza. Ez az ú. n. Monier-féle 
czémentbéton-vasszerkezet újabb időben mindinkább nagy fontossá
got nyer. mert nemcsak a kőanyagot képes teljesen pótolni, de oly 
nagy falközök áthidalását is lehetségessé teszi, a melyeknek áthida
lása kőboltozatokkal alig volna lehetséges. A rendszernek jó oldala, 
hogy a szerkezet saját súlya megfelelő teherbírás mellett is igen 
csekély, a mintaállványzatot nagyrészben fölöslegessé teszi, vízszintes 
nyomása kicsiny s a menyezet, illetve boltozat azonkívül gyorsan 
elkészíthető és nagy tartóssággal bir.

A Monier-rendszer szerint a menyezet, illetve boltozat úgy 
készül, hogy az ellenfalakra egy, a gyárban vagy a helyszínén előze
tesen elkészített vasvázat fektetünk le. A vasváz vagy teljesen víz
szintes vagy a boltozat alakjának teljesen megfelelő és bedeszkázott, 
valamint szegélydeszkákkal felszerelt mintaállványzaton fekszik és 
kis faékekkel pontosan abba a helyzetbe hozatik, a melyet később 
a ráöntött czémentbétonrétegben kell elfoglalnia. Ezt a vasvázat 
azután úgy kell czémentbétonnal körüiönteni, hogy a rajta fekvő 
teher nyomása folytán hajlításra igénybevett menyezetben a czément- 
béton-anyag csak összenyomásra, a vasváz pedig csak húzásra legyen 
igénybe véve.

A ezément és a vas a szerkezetben a következőképpen működik: A menyezetet 
vagy boltozatot alkotó vasbetétes kőlemez, a mely egészen sík felületű lehet, a 
saját súly és az idegen megterhelés hatása alatt meghajlik és ennélfogva oly benső 
erők jönnek létre benne, a melyek a semleges tengelyen fölül levő részeket össze
nyomásra, az azon alul levőket pedig húzásra veszik igénybe. Mivel azonban 
a ezémentbétonnak ellenállása az összenyomás ellen mintegy 2 0 -szor akkora, mint 
a húzás ellen, a húzott résznek is körülbelül annyiszor nagyobbnak kellene lennie, 
mint a nyomottnak. Ha azonban oda, a hol a húzó erő összegét működni képzel
jük, azaz a húzás sztatikái középpontjába vasrudakat illesztünk be, úgy, hogy a 
húzás ellen való szilárdság megfeleljen a semleges tengely fölött levő bétonréteg 
összenyomó szilárdságának, 
akkor úgy az utóbbi, mint a 
vasnak húzó szilárdsága is 
teljesen érvényesülhet és a 
kőlemez, igen kis vastagsága 
daczára is, nagy ellenállást 
képes kifejteni, mert a nyomó 917. ábra.

* Magyar mérnök és épít. egylet közlönye 1890. évi IV. és 1891. évi I., II. 
és XII. füzet.
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erőket a czément-béton, a húzó 
erőket pedig a vasváz ellen
súlyozza. Ezt úgy érjük el, 
hogy a 2 2  vasvázat a v vas
tagságú czémentbéton-réteg- 
ben ennek ‘/3-részével felérő 
távolságba helyezzük az A B  
semleges tengely alá (917. 
ábra}.

A vasváz az egyik tá
masztó ponttól a másikig érő 
t tartórudakból áll (918. ábra), 
a melyeknek keresztszelvénye 
az igénybevételnek megfele
lően változik s a melyek 5—10 
cmnyire vannak egymástól. 
Ezeket a rudakat ennélfogva 
a befödendő helyiség mély
ségének vagy a falköznek 
megfelelő hosszúságúra kell 

venni. Ezeken a tartórudakon keresztül, a működő erők nagyságához képest, 
szintén 5—10 cmnyi távolságban egymástól, vastag v vasdrótok vannak fektetve, 
a melyeknek az a feladatuk, hogy a terhelést nagyobb felületen egyenletesen 
eloszszák és a tartórudakra átvigyék. Ezeket a drótokat a keresztező pontokon 
1 mm vastag vasdróttal erősítik a tartórudakhoz, azért, hogy a béton felrakása 
közben az egyes vasszálak helyzetöket meg ne változtassák. A ezément megkemé- 
nyedése után már nincs szükség a kötődrótokra, mert a béton oly erősen tapad 
a vasszálakhoz, hogy elmozdulásukat többé meg nem engedi.

A tartórudak vastagsága, a terhelés nagysága szerint, 8 — 10—12—15 mm, 
az osztórudaké 6—8 mm.

A Monier-rendszer azonban csak akkor felel meg. a várakozás
nak, ha a bétonhoz jó minőségű portland-czémentet és éles,, tiszta 
folyókavicsot veszünk, a melyben 2 cm-nél nagyobb kődarabok nin
csenek. A béton keverésaránya menyezeteknél és boltozatoknál 1 rész 
ezément és 4—5 rész homok, hídboltozatoknál 1 rész ezément és 
3 rész homok.

Kisebb támasztóközöknél a szerkezet sík tábla lehet, nagyob
baknál ellenben lapos körszelet, a melynek ívmagassága a falköznek 
78—Vt2,-része. Nagyobb terek befödésénél a helyiségeket mélységük 
irányában vasgerendákkal több párhuzamos mezőre osztjuk és azokat 
vagy [üreges Monier-kövekkel töltjük ki (919. és 920. ábra) vagy
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pedig a 3 —10 cm vastag Monier-lapot az 1 —3 m-nyi közökben elhe
lyezett gerendák felső talpjaira fektetjük (921. ábra). Az utóbbi módon

921. ábra.
azaz folytonos lapokból készült menyezet jobb és teherbíróbb annál, 
a mely csak egyes lapokból áll. Ezeket a táblákat és köveket rend
szerint a gyárban készítik el és készeif viszik az építkezés helyére, 
a hol a már elhelyezett vasgerendákra egyszerűen ráfektetik és 
hézagaikat bevakolják; de a helyszínén is lehet a menyezetet minden 
hézag nélkül egy darabban helyreállítani.

Sík menyezeteknél vagy maga a Monier-tábla szolgál padozatul 
vagy pedig az utóbbit czérnentpallókból, deszkákból vagy linóleum
ból állítjuk helyre; az alsó felületet rendszerint czémenttel vagy

£

922. ábra.

923. ábra.
gipszszel vakoljuk be. Boltíves menyezeteket vasgerendák között a 
922. és 923. ábra mutat, a melyekből a padozat szerkezete is meg
érthető.

Olyan folytonos menyezeteknél, a melyek több -vasgerendával vannak alá
támasztva, a vasszálak a 921. ábrában látható módon vannak ei-hblyezve, azaz 
a gerendák fölött felemelve, két-két gerenda között pedig sülyesztve; ez az elhe
lyezés leginkább felel meg a megterhelésből eredő. igénybevételnek. - . ·
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A Monier rendszerű menyezetek tűzbiztossága a tiszta vas
szerkezeteknél is nagyobb, ott azonban, a hol a menyezet a vas
gerendákon fekszik, a vasgerendákat is lehet a tűz ellen megvédeni, 
ha azokat Monier-lapokkal egészen körülveszszük; ez különösen 
konyhákban szükséges, a hol a vasgerendákat a rozsda ellen meg 
kell védeni és a rajtok megsűrűdütt víz lecsepegését is elhárítani.

vastag Monier-lapokat fektetünk, a melyeknek végei, sík menyezet 
nyerése végetf, fel vannak hajlítva. Ä táblák megfekvő végeiből 
egyes drótok állhatnak ki, a melyeket a vasgerendák alatt a szem
ben levő drótokkal lehet összefonni, úgy, hogy ezen a dróthálózaton 
a vasgerendák alsó talpsíkja is bevakolható.

Hazánkban Wünsch Róbert budapesti czémenttekhnikusnak szintén van 
egy czémentbéton-vasszerkezete; ez azonban, a Monier-rendszertó'l eltérően, kör- 
szelvényű vasrudak helyett J_-alakú szelvényvasakat alkalmaz, a melyek önmaguk
ban is teherbírók s béton nélkül is hordják saját súlyukat és az egyszeres terhet, 
úgy, hogy a bétonnak esetleges silány minősége vagy repedezett állapota miatt 
balesetek elő nem fordúlhatnak. Erről a szerkezetről, a mely úgy hidakra, mint 
bárminő más boltozatokra, valamint gyárhelyiségek, istállók stb. menyezeteire is 
alkalmas, bővebben a Hídépítéstanban lesz szó.

A gipszpalló-szerkezet, a mely Waiss G. A. berlini mérnök 
találmánya s újabb időben erősen terjed, abban tér el a Monier- 
rendszertől, hogy czémentbéton helyett marhaszőrrel kevert gipsz, 
vasváz helyett pedig a lapok hosszúsága irányában fektetett nád
szálak, fabotok vagy vesszők szerepelnek.

A gipszpallók használata a menyezetszerkezeteket illetőleg 
némileg megegyezik a Monier-szerkezetekével; ezenkívül azonban 
favázas épületek és nedves falak burkolására, valamint, görbített 
vastartókra fektetve, boltozat gyanánt is használtatnak.

A gipszlapokat kiszárítva, darabokban viszik az építkezés helyére, 
a hol azonnal felhasználhatók; a menyezetek száradásából eredő 
késedelem tehát elesik. De elesik a padozat alatti résznek bizonyos 
anyagokkal való kitöltésének szüksége is s ezzel együtt a sok eset
ben ártalmas kigőzölgések és alkalmatlan rovarok tenyészésének

Ha pedig a vasgerendák
nak alúlról látszaniok 
nem szabad, akkor alsó

924. ábra.
talpukra a 924. ábra sze
rint 1 m széles és 1—2 cm

e) G ip szp a lló -szer  kezet ä  m en yeze t .*

Magyar mérnök és építész-egylet közlönye 1891. évi 214. lap.
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föfeltételei is megszűnnek. A gipszpallók végre könnyűk, rugalmasak 
s rossz hang- és melegvezetők.

A gipszpallók a kereskedésben 2;5 m hosszúsággal, 02 —025 m 
szélességgel és 3—7 cm vastagságban kaphatók; jó oldaluk az is, 
hogy úgy fűrészelhetők és szegezhetők, mint a deszkák.

A gipszpallóból készült menyezet rendszerint vasgerendák között,

925. ábra.

3 rétegben készült (925. ábra). Az alsó a réteg pallói a vastartók 
irányára merőlegesen vannak lefektetve és a vasgerenda talpvastag
ságának megfelelően kihornyolva, a másik b sor palló a vasgeren
dákkal párhuzamosan és a 3-ik c sor ismét úgy fekszik, mint az 
alsó. Erre az utolsó rétegre srófoljuk vagy szegezzük a d padozat
deszkákat, a melyek alatt, hogy a padozat hézagain keresztül ned
vesség ne férhessen a gipszpallókhoz, vékony aszfalt- vagy faczément- 
réteget alkalmazunk. Alulról a menyezet mész- vagy gipszhabarcscsal 
vakoltatik be.

A felső és alsó gipszpallósor mindig 7 cm vastag, míg a középső 
sor vastagsága a vasgerendák magassága szerint 5—7 cm lehet. A 
szerkezet vastagsága tehát, padozat és menyezetvakolat nélkül, 
legföljebb 21 cm, ezekkel együtt pedig kereken 25 cm. Súlya m2-en- 
kint 150 kgr, miből 20 kgr a padozatra, 5 kgr a vízmentesítő rétegre 
és 15 kgr a menyezetvakolatra esik.

A vasgerendák közé rakott téglaboltozat (903. ábra) szerkezeti magassága 
ezzel szemben, 24 cm magas vasgerendák alkalmazásánál, kereken 40 cm, saját 
súlya pedig 480 kgr, összes terhelése (az idegen teherrel együtt) 780 kgr, míg a 
gipszpalló-rnenyezeté csak 450 kgr. Ez oknál fogva az utóbbinál jóval gyengébb 
s kisebb szelvényű vasgerendák használhatók, a mi a szerkezetet a vasgerendák 
közé boltozott menyezettel szemben mintegy 5°/0-kal olcsóbbá is teszi és a már 
említett egyéb jó̂  tulajdonságai mellett a gyakorlatban való elterjedését eléggé 
megokolja.

5. A m en yezetvak olat.
A menyezeteket, mint már az egyes szerkezeteknél is láttuk, 

alulról bevakoljuk. Ez a vakolat lehet közönséges vagy művakolat.
Sobó: Erdészeti Épitéstan. 32
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Hogy a deszkával borított menyezeten érdes felületet nyerjünk, 
a deszkaborítást benádazzuk vagy beléczezzük. A benádazásnál az 
egész felületet, párhuzamosan a borítás hézagaival, egymástól

10—15 cmnyire elálló drót
szálakkal vonjuk be s azo
kat 10 cmnyi közökben a 
deszkaborításhoz szegezzük, 
úgy, hogy alájok nádat húz
hassunk (926. ábra). A nád
szálakat a deszkaborításra 
merőlegesen húzzuk a drót
szálak alá, szálankint egy
más mellé, úgy, hogy a 
szálak vastagabb és véko-

926. ábra.

I
1

7

927. ábra. 928. ábra.

nyabb végei váltakozzanak s hogy az egyes szálak között vastag
ságuknak megfelelő hézag maradjon (927. ábra); ekkor a vasdrótot 
szélesfejű nádaló-szegekkel (928. ábra) keresztül-kasul leszorítjuk.

A deszkaborítás megvetemedése esetén azonban az egyszerű 
nádazás nem tartja eléggé a vakolatot s azért mindig a jobb kettős 
nádazást kellene alkalmazni; ennél a második réteget az elsőre 
keresztben fektetjük és dróttal ugyanoly módon, de külön befonva, 
leszegezzük.

Sokkal czélszerűbb, olcsóbb és gyorsabb, ha a nádazásra egy
szerű vagy kettős nádfonadékot használunk, a mely a kereskedés
ben 10—20 m2-es tekercsekben kaphaló s a melyet a benádazandó 
területre csak egyszerűen rá kell szegezni. Kettős nádfonadék hasz
nálatánál a menyezet bedeszkázása is elesik s e helyett a menyezet- 
gerendákra csak födélléczeket szegezünk oly távolságban egymástól, 
a mily távol vannak a drótok a nádfonadékban; ez rendesen 20 cm.

A nádfonadék hámozott és hámozatlan állapotban kapható; az 
előbbi jobb, mert a vakolattal együtt le nem hámlik és csak kevés
sel jobb a hámozatlannál.

Oly vidéken, a hol a fa olcsó , nád helyett x/2—1 cm vastag

I
z z j- 'a a  f a x

929. ábra.

és 2-5—3 cm széles ú. n. 
menyezetléczeket szegezünk
2 —3 cm-re egymástól a 
borításra, merőlegesen a
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hézagokra. Hogy a léczek a vakolatot jobban tartsák, czélszerű a 
deszkaborítás felé eső széleiket lefaragni, hogy fecskefarkalakú kereszt- 
metszettel bírjanak (929. ábra). Léczek helyett egyszerű épületeknél 
2—3 cm vastag mogyoróvesszők is használhatók.

Az így előkészített menyezetet azután a kőművesek durván 
bevakolják és nagyjában a vakolatcsapóval elsimítják, hogy felülete 
érdes maradjon. Ezt az első vakolatréteget erősen oda kell csap
kodni a menyezethez, hogy a szálak vagy léczek közeit jól kitöltse 
és jól odatapadjon. Erre a durva vakolatrétegre jön azután, ha 
megszáradt, a második, esetleg a harmadik is, a melyet a sikárlóval 
kell egészen simára dörzsölni, hogy a kiszáradás alatt meg ne repe- 
pezzen. Díszesebb menyezetvakolatnál vagy ha a vakolat gyorsabb 
kiszáradását óhajtjuk, a mészhabarcshoz gipszet keverünk. Ilyen 
tartós vakolatot kapunk, ha 1 rész iszapolt homokhoz 2 rész gipszet 
adunk s mindkettőhöz kevés meszet keverünk.

A menyezetek kőszerkezeteinek bevakolása akár mész-, akár 
czémenthabarcscsal, a már ismeretes módon, úgy történik, mint a 
függőleges falaknál.

Ha a vakolat megszáradt, következik a meszelés és a festés.

IV. FEJEZET.

A födél-szerkezetek.
Általános. Az épületnek azt a részét, a mely az épület belsejét 

fölülről az eső és hó, a hideg és meleg ellen védi, födélnek (tető
nek) nevezzük. Minden födél két részből áll; egyik része az állvány, 
a mely a takarót hordja és födélsséknek neveztetik, másik része 
pedig maga a takaró, a mely többé-kevésbbé lejtős síkokból áll s 
melynek födélhéj a neve*

A födélhéj, hogy az esővíz lefolyhasson és a hó könnyebben 
lesuvadjon róla, kisebb-nagyobb hajtással bír, a mely éppen úgv, 
mint a födél alakja, az éghajlattól, illetve az épület fekvésétől, a 
fedőanyagtól, a fedés módjától, az épület rendeltetésétől, valamint 
a szépségi tekintetektől függ.

A használt fedőanyag szerint a födélhéj hajlása az épület 
szélességének (mélységének)

* A Hegyalján — Geöcze S. szerint — azt a szilárd szerkezetet, mely a 
tért befödi és elzárja, tetőnek, a külső fedő szerkezetet pedig, mely amazt védi, 
födélnek vagy fedöléknek nevezik. Pl. A födél leégett, de a tető nem szakadt be. 
Másutt a házfödélnek tető a neve.

32*
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szalma és nádfödésnél . . . 7* -része vagyis 45°,
egyszerű zsindelyfödésnél . . 7. » » 45°,
kettős » » ~ . . 7. » » 88 V
közepes minőségű cserépfödésnél 7, » » 33 7j 0
jó » » 7. » » 26 7*0
p a la fö d é ln é l.............................. 7 s - 7 ,  » » 3 3 7 ,-2 6 7 ,“
kátránylemez-födélnél . . . 7 i— 7s » » 181/2—14°,
ólom-, réz-, vaslemez-födélnél . 7l 2 » » 10°,
czinklemez-födélnél . . . . 7,o- 7 2. » 8— 5°,
faczément-födélnél.................... 7,6 » » 8°,
a sz fa ltfö d é ln é l......................... 7*4 » » 5".

Minél meredekebb a födél, annál jobban folyik le róla az eső
víz és annál könnyebben suvad le róla a hó, de a nagy anyagfel
használás miatt, a mely azzal karöltve jár, annál többe kerül; ez 
oknál fogva számolunk a fedőanyag kisebb-nagyobb simaságával és; 
a födél hajlását ehhez képest úgy szabjuk ki, hogy, az épületnek a 
födélre hulló esőtől való megóvása mellett, minél kevesebb anyagra 
legyen a födél felépítésénél szükségünk. E mellett rendszerint a padlás
tér használhatósága is latba esik, mert lakóházaknál ehhez képest 
kell a födél magasságát kiszabni, illetve a fedőanyagot megválasz
tani. Északon, a hol a hosszú szarufa is könnyen megszerezhető, a 
kellemes és száraz padlásszobák berendezése aránylag magasabb 
födelet kíván, mint délen, hol a padlásszobát, a mely nagyon meleg 
lenne, úgy sem lehetne használni.

A hajlásszög szerint általánosságban meredeknek mondjuk azt 
a födelet, a melynek függőleges magassága az épület szélességének 
*/6-részénél nagyobb, míg az ennél kisebb hajlásszögű födelet lapos
nak  tekintjük.

Hogy a födélsíkok hajlására s ezzel a födélszék szerkezetére mily befolyás
sal van az éghajlat s a vele járó eső- és hőmennyiség, legjobban mutatja az, 
hogy északról délfelé menve, mind laposabb födeleket találunk. E tekintetben 
szokás megkülönböztetni az ó-német vagy gát födelet, a melynek magassága 
egyenlő az épület szélességével vagy még ennél is nagyobb, az ó-frank födelet, 

a melynél a szarufák hosssúsága egyenlő az épület széles- 
A ségével, a mely tehát egyenlőoKlalií háromszöget mutat

/A  (980· ábra), az új-német födelei, a melynek magassága a
födéloldalak 45°-os hajlásánál 
egyenlő az épület félszélességé
vel, és a szarufák által közbe
fogott szög 90° (931. ábra), az 
olasz födelet, a melynek magas' 
sága a szélesség χ/8-— ‘/e-részével 
egyenlő, a görög födelet, a mely-
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nek magassága a szélesség ‘/4 —‘/,-része és végre a lapos födele t, a melynek 
hajlása oly csekély, hogy járni lehet rajta.

Az ó-német és az ó-frank födél most már csak a gót (csúcsíves) és a német" 
renaissance stilus szerint épített házaknál található; nálunk, ha 'a fedó'anyag 
minősége kisebb hajlásszöget meg nem enged, az új-német födél magassága telje
sen megfelel, mert a hó is elég könnyen suvad le róla.

A födél külső alakja szerint van:
a) a nyeregfödél (932. és 933. ábra), a melynek az épület 

két hosszoldala felé hajló egyenes vagy íves födélsíkja fönt az ú. n.

taréjban találkozik és csak 
a födél két hosszoldalán van 
eresze, míg az oromoldalak 
egészen a taréjig nyúlnak.
A födélsíkok hajlása lehet 
egyenlő vagy különböző és 
az ereszvonalak párhuza
mosak vagy szétágazók.

b) A keresztfödél, a 
melynél két nyeregfödél de
rékszög alatt metszi egymást 
(934. ábra). A födélsíkok 
áthatolása helyén lejtős be
hajtó élek, illetve öblös szö
gek keletkeznek, a melyeket 
vápáknak vagy csurgóknak 
nevezünk.

c) A sátorfödél egy 
lapos piramis négyzetes, illetve hat- vagy nyolczszögű alapon (935. 
ábra). Toronyfödeleknél alkalmazva, karcsú piramissá változik át 
(936. ábra). A födélsíkok átmetszése helyén lejtős kiduzzadó élek 
keletkeznek, a melyeket, megkülönböztetésül a vízszintes taréjtól, 
gerinczeknek nevezünk.

d) A kontyos vagy hollandi födél az, a melynél a nyeregfödél 
egyik vagy mindkét vége szintén egy-egy, ugyanolyan hajlású födél
síkkal van határolva. Ennél a födélnél tehát a vizet három vagy

935. ábra. 93tí. ábra.
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mind a négy oldalon vezetjük le a födélről és a ház oromoldalai is 
eresz alá jönnek. Ha az így keletkezett háromszögalakú födélsíkok 
ereszvonala a nyeregfödél síkjainak er esz vonalával egy magasságban 
van, a födelet teljeskontyos födélnek (937. ábra), ha pedig az orom
falak magasságuknak mintegy 2/3 -áig szabadon vannak, csonkakon

tyos födélnek (938. ábra) nevezzük. A rézsútos éleket itt is gerin- 
czeknek, a gerinczek és a taréj közös találkozási pontját pedig 
kontycsúcsnak mondjuk.

ej A franczia- vagy manzard-födél (939. ábra) egy merede- 
kebb hajlású alsó és egy csekélyebb hajlású felső részből áll; czélja 
padlásszobák berendezése. Készülhet egyszerű nyereg vagy kontyos 
födél alakjában.

f) A félereszes vagy félodrú födél úgy keletkezik, ha a teljes 
nyereg-, kereszt-, sátor-, vagy kontyos födelet az épület hosszúsági

939. ábra. 940. ábra.
tengelyébe fektetett függőleges síkkal ketté vágjuk; e szerint lehet 
félnyeregfödél (940. ábra) vagy félkereszt, félsátor és félkontyos födél.

Ezeken kívül van még a ritkábban használt
g) k ú p o s  fö d é l  (941. ábra) köralakú épületeken;
h) ív e s  fö d é l  (942. ábra), a melynek szarui kör- vagy kerülékes ívalakúra 

vannak meghajlítva és az alap négyszög;
i) k u p o lá s  fö d é l  (943. ábra), a melynek keresztszelvénye félkör, körszelet 

vagy kerülék s alapja kör vagy szabályos sokszög;
j) h a g y m a a la k ú  vagy to ro n y fö d é l  (944. ábra), a mely egy csúcsba futó 

gömbalakot mutat és régibb tornyokon található.



941. ábra. 943. ábra. 944. ábra

Mielőtt a födélhéjakat kezdjük tárgyalni, meg kell ismerkednünk 
magával a födélszékkel, a melyre a födélhéjat erősítjük s a melynek 
szerkezete egyrészt a fedőanyaggal és másrészt saját szerkezeti anya
gával változik. A födélszék készülhet tisztán fából vagy tisztán vasból 
vagy mind a kettőből vegyesen. Az egyes szerkezetrészek alakja 
és összekötése módja más a fa- és más a vasfödélszékeknél, míg 
ellenben a vegyes anyagból való födélszékek, az egyik vagy a másik 
anyag túlsúlya szerint, az egyik vagy a másik födélszerkezethez 
állanak közelebb.

1. F á b ó l  v a l ó  f ö d é l s z é k e k .

A fából készült födélszékek szerkezetére nem annyira a fedő
anyag és az alak van befolyással, mint inkább az a körülmény, 
hogy van-e a padlásnak gerendasora vagy nincs, hogy továbbá ez 
a gerendasor a főfalak tetején fekszik-e vagy pedig azok közé van 
sülyesztve s hogy végre a gerendasor a főfalak között alá van-e 
támasztva vagy egészen szabadon lebeg. Befolyással van továbbá a 
padlás gerendasorának önálló megszerkesztése vagy pedig a felső
emeleti menyezet gerendasorával való összekapcsolása. Míg ugyanis 
Németországban a padlás gerendasorát a legfelsőbb emelet menyezet- 
gerendasora gyanánt is szabad falhasználni, úgy, hogy ez nemcsak 
a födél-, de a menyezetszerkezet súlyát és megterhelését is viseli,
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addig az osztrák építésrendőri szabályok szerint a legfelső emelet 
gerendasorának a fedél gerendasorával nem szabad kapcsolatban 
lennie, de a kettő közé, a tűzbiztosság szempontjából, tűzálló elszige
telő réteget kell közbeiktatni.

Nálunk úgy az osztrák, mint a német gerendaszerkezet hasz
nálható, mindazonáltal az utóbbi jól épített lakóházakon és középü
leteken ritkán s leginkább csak gyári, ipari és gazdasági, valamint 
favázas épületeken és egymagukban álló házakban fordúl elő, a 
köznép lakóházain ellenben, mert olcsóbb, gyakran található.

a) A z eg yszerű  n yereg  fö d e lek .

Az egyszerű nyeregfödél csak 6—7 m-es épületszélességnél 
azaz csak kis falusi lakóházakon és melléképületeken használható

és két s szaruból áll, a me
lyeknek alsó vége a k kötő
gerendába van beágyazva vagy 
becsapozva (945. és 946. ábra), 
összeérő felső vége pedig a taré- 

^  fej jón villacsap által (947. ábra)
összekötve. A födélszék kereszt- 
szelvénye ennélfogva egyenlő
szárú háromszög, a melynek 
belseje teljesen üres (948. és 
949. ábra). Ilyen szelvényeket

az épület főfalaira, egymáshoz párhuzamosan, mindig bizonyos szám
ban s bizonyos távolságban egymástól helyezünk el, úgy, hogy az 
egy oldalon levő szarufák külső lapja egy és ugyanabban a lejtős 
síkban legyen; ha ezeket a síkokat beléczezzük vagy bedeszkázzuk, 
nyerjük a födélhéj megerősítésére való szerkezetet, a melyet ssaru- 
zatnak nevezünk.
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A szarufáknak egy
mástól való távolsága a 
födélhéj súlyával változik 
s míg a könnyű szalma- és 
nádfödélnél 1'30—1*50 m, 
zsindely- és lemezfödélnél 
1Ί0—-125 m-re is vehető, 
cserép- és palafödelek 
alatt 0’90—1Ί0 méteres 
szarufaközök használha
tók, mert a födélhéj na
gyobb súlyából egy-egy 
szarufára nagyobb meg
terhelés esik. A rendes 
szarufaköz azonban, a 
melyet úgy a zsindely- és 
lemez-, mint a cserép- 
és pala-födeleknél hasz
nálunk, 0’90—11 vagy 
kereken 1Ό méter.

Mivel minden szaru
pár egy-egy kötőgerendán 
áll, nyilvánvaló, hogy a 
kötőgerendákat ugyanolyan azaz kereken 1—1 m-nyi közökben 
kell elhelyezni, mint a szarufákat. Ezáltal egy olyan gerendasort 
kapunk, mint a milyent a menyezeteknél szokás alkalmazni, és a 
takarékossági szempont, a melyet az építésnél figyelmen kívül hagyni 
soha sem szabad, eléggé megokolja azt, hogy ezt a gerendasort egy
részt a legfelsőbb emelet részére menyezetgerendák gyanánt és 
másrészt arra is felhasználjuk, hogy a szarupárokat reá állítsuk, 
így keletkezik a német rendszerű födélszék, illetve gerenda
sor, a melyről már fönnebb is említést tettünk (948. ábra). A gerenda
sort tehát fölülről és — borított menyezetnél — alulról is be kell 
deszkázni és a felső deszkaborításon azonkívül a tűzálló elszigetelő 
réteget is elhelyezni.

Ha azonban a födélszék kötőgerendáit menyezetgerendák gya
nánt felhasználni nem szabad, akkor viszont a kettős gerendasor 
teljes helyreállításával hagynók figyelmen kívül a takarékosság elvét. 
Ebben az esetben tehát a födélszerkezetet azáltal egyszerűsítjük, 
hogy csak minden 4.—5. szarupár alatt alkalmazunk az épület egész 
szélességén átnyúló k kötőgerendákat (950. ábra) és az ezek közé
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eső 3—4 szarupárt az ú. n. avató 
vagy fiókgerendákra (a) állítjuk. A fiók- 
gerendákat a V váltógerendákba s eze
ket viszont a k kötőgerendába csonka 
csappal (227—228. ábra) beeresztjük 
és a kötés erősítésére az utóbbi két 
gerenda között vaskapcsokat alkalma
zunk. Az ily módon helyreállított ge
rendasor mutatja az osztrák födélszer
kezet jellemző gerendasorát; ezt a 
födélszerkezetet függőleges metszetben 
a 949. ábra mutatja, a hol a két ge
rendasor egymás fölött látható.

A fiókgerendákat rendszerint 1Ό— 
—1'2 m hosszúra szabjuk. Azt a szaru- 
zatot, a melyet az áthaladó kötőgerenda 
alkot, főszarunak vagy kötő-szarunak, 
a közbenlevőket pedig fiókszaruknak 
nevezzük.

950. ábra. A födél gerendasorát nem fektet
jük közvetetlenül a főfalakra, de tartóssága érdekében a főfalak 
egész hosszúságán végignyúló sárgerendát teszünk alája (948—950. 
ábra g), a mely a födél terhét egyenletesen osztja el a falakon, és 
a kötőgerendák végeit erre a sárgerendára rójjuk.

A födél magasságát legalább az épület szélességének %-ára 
kell szabnunk, hogy csak némileg használható padlásteret nyerjünk.

Ereszes födeleknél, a hol a szarufa feje a főfalon túl is ki
nyúlik és ereszt alkot, a szarufát a kötő-, illetve fiókgerendák végeire

kell akasztani; ez vagy becsapozással (951. ábra) vagy pedig fecske- 
farkalakú rálapolással (952. ábra) és mindkét esetben fa- vagy vas- 
szegekkel történhetik.
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Hogy a födélszéket az oldalvást való dőlés ellen megóvjuk, 
a szarufák alá ferde irányban és lehetőleg egymás felé hajolva, ú. n·

viharkötőket (953. ábra k) alkalmazunk, úgy, hogy el nem tolható 
háromszögeket alkossanak.

b) A  to rokgeren dás fö d e le k .

A szarufák szabad hosszúságát a szokásos szarufaméretek 
(12/, B — 13/i e — 1 Vi β cm) mellett 3'5—4-5 m-nyire szoktuk kiszabni. 
Ebből következik, hogy oly szarufákat, a melyeknek hosszúsága 4Ό—4'5

méternél nagyobb, közbenső részükben gyámolítani kell. Ha ezt a 
gyámolítást torokgerendákkal érjük el, akkor ú. n. torokgerendás 
födelet kapunk (954. és 955. ábra).

A torokgerendás. födelek legegyszerűbb alakja az, ha minden 
egyes szarupáron, 1'6—2Ό m-nyi magasságban a padlástalaj fölött, 
egy vízszintes t torokgerendát alkalmazunk, a melyet vagy a szaruba 
becsapozunk vagy fecskefarkkal rálapolunk.
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Kisebb födeleknél, hogy szabad padlásteret nyerjünk, a torok
gerendát a födél taréjához közelebb kell feltolni; ekkor azonban 
kakasülónek nevezzük. Nagyobb födeleknél lejebb bocsátjuk, de csak 
annyira, hogy 4 rn-nél hosszabb ne legyen.

Az egyszerű torokgerendás födél rendes szélessége 9—10 m, 
könnyű fedőanyag (szalma, nád, zsindely stb.) használatánál azon
ban s különösen ott, a hol a hónyomás nem nagy, 11—12 m is 
lehet. Szerkezetét tekintve, bírhat német gerendasorral (954. ábra), 
a mely egyúttal a menyezet gerendasora is, vagy pedig osztrák 
gerendasorral (955. ábra), a mely a már ismeretes módon váltó- és 
fiókgerendákkal van felszerelve. Oldalvást való dőlés ellen vihar
kötőkkel éppen úgy biztosítjuk, mint az egyszerű nyeregfödelet.

956. ábra.
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Ha a torokgerendák hosszúsága 4 m-nél nagyobb lenne, akkor 
azokat s székoszlopokkal és az ezek fejeit összekötő m mestergeren
dával kell gyámolítani; így keletkezik az ú. n. egy székoszlopos 
torokgerendás födél (956. és 957. ábra).

A székoszlopok, illetve a főszaruk 4—5 m-nyire vannak egy
mástól, úgy hogy a mestergerendák s z a b a - _______________ _
dón lebegő részén 3—4 torokgerenda, .....  t  ^
illetve fiókszaru fekszik, ez oknál fogva 
azokat mindkét oszlop felül k hónaljfákkal 
támasztjuk alá (958. ábra). Ezáltal a 
födélszéket az oldalvást való dőlés ellen is 
megvédjük, úgy, hogy külön viharkötők nem 
szükségesek. A födélszék gerendasora szer
keszthető ismét akár a német (956. ábra), 
akár az osztrák rendszer szerint (957. ábra).

A kötőgerendák, a melyeken a szék
oszlopok állanak, alátámasztásra szorulnak. Ezt az alátámasztást a né
met rendszerű gerendasornál az épület anyafala (f) nyújtja, a melyet egé
szen a gerendasor alá építünk fel; osztrák szerkezetű gerendasornál csak 
az átnyúló kötőgerendák alatt építünk a menyezet gerendasora fölött 
egy téglányi vastagságú pilléreket. Ha ellenben a székoszlopok alatt 
vagy azok közelében közfal nincsen és a kötőgerendák ennélfogva alulról 
nem gyámolíthatók, akkor a székoszlop megterhelését minden egyes 
fő- vagy kötőszaruban egy függesztő-mű által a kötőgerenda végeire

958. ábra.
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és ezáltal a falakra hárítjuk át, míg — német gerendasornál ·— 
a közbenső kötőgerendákat a függőoszlop lábához helyezett s ászok
fára akasztjuk (959. ábra). E helyett kisebb födeleknél a székoszlop

és a mestergerenda elhagyásával a torokgerendákat minden egyes 
szarupárban h hónaljakkal is lehet gyámolítani (960. ábra); ez azon
ban, habár szabad padlásteret ad, anyagpazarlással jár. Az utóbbi

szerkezetet dűlt vagy német, az előbbit pedig, a melyben függőleges 
székláb van, álló födélszéknek nevezzük.

Ha az épület mélysége 12 m-nél nagyobb, de 15 m-t meg nem 
halad, akkor egy székoszlop helyett kettőt alkalmazunk és ú. n. két 
székoszlopos torokgerendás födelet kapunk, a melynek gerendasora 
ismét német (961. ábra) vagy osztrák (962. ábra) lehet. Az s szék-
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962. ábra.

oszlopok feje ismét mestergeren
dákkal van összefoglalva, úgy, 
hogy a mestergerenda külső oldala 
25 cm-re legyen a torokgerenda 
végétől (963. ábra). A torokgeren
dákat ismét a mestergerendákra 
rójjuk, az utóbbiakat pedig a szék
oszlopok között szabadon lebegő 
részükben ismét h hónaljfákkal 
gyámolítjuk, a melyeknek hosszú
sága 15—1-6 m.963. ábra.
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A kőtőgerendákat, a melyek a székoszlopok által vannak meg
terhelve, itt is gyámolítani kell, a mi legczélszerűbben közfalak által 
történhetik. Mivel azonban a székoszlopok az épület mélységének 
két oldalán vannak és két anyafalat ritkán szoktunk alkalmazni, 
közvetetlen alátámasztás helyett rendszerint megelégszünk olyannal, 
a mely legföljebb l -5 m-nyire van a székoszlopoktól; ha ellenben 
a székoszlopok távolabb vannak a gyámolító faltól vagy pedig az 
utóbbi egészen hiányzik, akkor a székoszlopok terhét a főszarukban 
alkalmazott kettős függesztő-művel ismét a tartófalakra kell átru
házni és német gerendasornál a közbenső menyezetgerendákat a 
székoszlopok lábához tett a ászokfákra akasztani (964. ábra).

Ha a szaruknak a torokgerenda fölött levő része 4—5 m hosz- 
szú, akkor megtámasztására minden szarupárban még egy kakasülőt 

b (964. ábra l) kell beépíteni és a t
torokgerendát oly magasságban el
helyezni, hogy a szarufák két alá
támasztása az igénybevételnek meg
felelő legyen. E czélból a födélszék 
a b magasságát 3 egyenlő részre 
osztjuk s a c vagy d pontból mind
két osztásponton át egyeneseket 
húzva, míg a szemben álló szarufát 

f  és p-ben metszik, az ebből a két pontból húzott vízszintesek adják 
a torokgerenda és a kakasülő helyét (965. ábra).



Ha az épület mélysége meghaladja, a 15m-t és egészen 18 
m-ig terjed, akkor három székoszlopos födélszéket (966. ábra) épí

tünk, ugyanazon elvek szerint, mint a kettős, illetve egyszerű szék
oszlop alkalmazásánál, a mennyiben a födélszék felső része egy 
székoszlopos födelet mutat.

Ha torokgerendás födeleknél, a házfal oltalmára, a födélsíkok 
alsó szélén ereszt akarunk készíteni, akkor minden egyes szarura a 
258. ábra szerint egy fiók
szarut toldunk rá, a melynek 
talpát a kötőgerenda kinyúló 
végére csapozzuk. A kinyúló 
gerendafejek alját, ha fő
párkány hiányzik, 3 —4 cm 
vastag deszkával, az ú. n. 
porhárító deszkákkal borít
juk be, hogy a padlásürt 
alulról elzárjuk (967. ábra).
A nyeregfödélnek alsó része 
ekkor homorúan megtört födélsíkokat mutat.

c) A  szelem enes fö d e le k .
A szelemenes födelek jó oldala a torokgerendás födelekkel 

szemben az, hogy kevesebb fát fogyasztanak, szabadabb padlásteret
Shbó: Erdészeti Építéstan. 33
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adnak, erősebb a szerkezetűk, gyengébb gerendákból is építhetők 
és ereszes födelek készítésére alkalmasabbak. Ezért újabb időben 
torokgerendás födeleket ritkán és főképpen csak ott építünk, a hol 
padlásszobákat akarunk berendezni, a melyeknél a torokgerendák 
a menyezet gerendasora gyanánt használhatók fel.

Szelemen alatt azt a gerendát értjük, a mely a födélsíkok 
hosszúsága irányában és az ereszvonallal párhuzamosan halad és 
közvetetlenül a szarufák alatt van, a melyeket reá akasztunk.

A szelemen iránya tehát azonos a két és három székoszlopos torokgerendás 
födélnél alkalmazott és az egy sorban álló széklábak, fejét összekötő mestergeren
dáéval, fekvése és feladata azonban egészen más. A torokgerendás födélnél a 
mestergerenda a torokgerendák alatt volt s ezeknek gyámolítására szolgált, míg a 
szarufákat a torokgerendák támasztották meg; a szelemenes födélszéknél ellenben 
a szelemen arra való, hogy az összes szarufákat közvetetlenül hordja és meg- 
támaszsza vagyis hogy a torokgerendák feladatát átvegye.

Szelemeneket nemcsak a szarufák közbenső részén alkalma
zunk, de rendszerint a szaruk talpán és szükség esetén a födél 
taréján is; ehhez képest azokat talp-, taréj- és közbenső szeleme
neknek nevezzük. Közbenső szelemen azonban csak akkor szükséges, 
ha a szarufák szabad hosszúsága 40—í'5 m-nél nagyobb. A talp
szelemen rendszerint a kötőgerendák végén van, míg a közbenső 
és a taréjszelemen gyámolítása különböző lehet.

A szelemenes födelek szerkezete változik a szerint, a mint 
egészen vagy kevésbbé szabad padlásteret akarunk. Előbbi esetben 
ugyanis a szelemenek megtámasztására rendszerint dűlt, utóbbiban 
rendszerint álló székoszlopos széket szerkesztünk, megjegyezvén, hogy 
ezeket a székeket ismét nem minden egyes, de — takarékossági 
szempontból — csak minden negyedik vagy ötödik szarufa alatt 
azaz csak a fő- vagy kötő-szar uzatokban alkalmazzuk; a rajtok fekvő 
szelemeneket ennélfogva oly erősre kell venni, hogy a főszaruk

között 1—1 méternyi 
közökben fekvő fiók
szaruk súlyát és terhe
lését szabadon lebegő 
részükben is elbírják. 
Erősítésükre azért, a 
hol lehetséges, szaba
don lebegő részüket 
hónaljfákkal támaszt
juk alá.

A legegyszerűbb 
szelemenes födélszék,
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a mely azonban csak 7—8 m épületszélességnél használható, a hol 
a szarufák 4-5 m-nél nem hosszabbak, az egyszerű dűlt (968. ábra) éa

szarufák, ha a 970. és 971. ábra szerint csak a talpszelemenre len
nének ráhorgolva, a nyomás hatása alatt még akkor is könnyen 
lecsúszhatnának helyükről, ha szarufaszegekkel leszegeznők őket.

A talpszelemenek mindkét esetben a kötőgerendák végeire 
vannak róva, a szaruk pedig egyszerűen rájok horgolva és szarufa
szegekkel oda szegezve. A szaruk alsó vége a szelemenen túl is 
kinyúlik, hogy az épületfalak mentén ereszt készíthessünk. A taréj-

33*
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szelement a dűlt födélszéknél ferdén egymás felé hajló és a szaru
fákkal párhuzamosan haladó 6 bakdúczok tartják, a melyeknek alsó 
vége a kötőgerendákba van csapozva (970. ábra), felső vége pedig, 
a mely a taréjszelement közbefogja, a szarufákra lapolva és szegezve 
(972. ábra). Az álló szelemenes födélszéknél ellenben a taréjszelemen 
o függőleges oszlopokon fekszik, és azokra rá van csapozva (973. 
ábra). Előbbi esetben a szarufák a taréj szelemenre vannak róva, 
utóbbi esetben ráhorgolva.

Ha a szarufák hosszúsága 4'5 m-nél nagyobb, akkor azokat 
szabadon lebegő részükben egy közbetett szelemennel kell gyámolí- 
tani, a mely a talp- és taréjszelemen között lehetőleg a középen 
van. így keletkezik a kettős szelemenes födélszék. Ez lehet ismét 
fek\ő  vagy dűlt (974. és 975. ábra), ha a közbenső szelemeneket
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székdúczok tartják vagy pedig álló, ha azokat függőleges székoszlo
pokkal gyámolítjuk (976. ábra). Előbbi esetben a közbenső szele
menek a bakdúczokon feküsznek, a melyekhez szarnfaszegekkel 
erősíthetők. A bakdúczokra a szelemenek állásának biztosítására

ú. n. gáncsokat vagy csánkokat is szegezhetünk (974. ábra g). A bak- 
dúczok hajlításra vannak igénybe véve, azokat ennélfogva vagy d 
dúcztámaszokkal vagy pedig c czimborakötőkkel, illetve torokgerendák
kal (977. ábra) kell a meghajlás ellen biztosítani. Az álló födélszéknél

977. ábra.
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ellenben a közbeilső szelemenek 
az o székoszlopra vannak csapozva 
(976. és 978. ábra). Ebben az 
esetben a szaruk vízszintes nyo
mását nagyrészben a székoszlo
pok fogják fel és a taréjszelemen 
ennélfogva elhagyható; a szarufák 
ősze tartására azonban czélszerű 
azokat közepük táján ismét c 
czimborafával vagy oly torok
gerendával összefoglalni, a mely

nek végeit félfecskefarkkal lapoljuk a szarufákra.
Álló födélszéknél a szelemenek szabadon lebegő részét az 

oszlopokból kiinduló és V5—1’6 m hosszú h hónaljfákkal gyámolítjuk 
(979. ábra); a főszaruk ennélfogva távolabb lehetnek egymástól, 
mint a bakdúczos széknél, a hol ilyen gyámolítás nem lehetséges. 
Álló födélszéknél továbbá a kötőgerendákat a székoszlopok, illetve
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a dúcztámaszok alatt a már ismeretes módon falakkal, illetve 
pillérekkel kell alátámasztani; ez az alátámasztás azonban az 
oszloptól 1’25—1'50 méternyire is lehet.

Ilyen kettős szelemenes födélszék 12 m épület szélességig hasz
nálható, de 14—15 m-ig is használhatóvá tehetjük, ha az előbbi

szerkezetű álló széket még egy taréjszelemennel szereljük fel és ezt 
ismét akár d bakdúczokkal gyámolítjuk (980. ábra), akár pedig egy-

982. ábra.
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szerű függesztő-mű módjára szerkesztett s székoszlopokra csapozzuk 
(981. ábra). A taréjszelemen minden egyes szarupárban alkalmazott 
kakasülővel is pótolható (982. ábra); ez azonban kevésbbé jó. Szilárd 
és különösen lapos födélnél a taréjszelement elhagyni nem szabad, 
mert különben a szaruk vízszintes nyomása, a melyet a taréjszele
men nagy részben felfog, a födél alsó szélén érvényesül és a falakra 
is kártékonyán hat.

Mindezeknél a szerkezeteknél a talpszelement egy s sárgerenda 
is pótolhatja, a melynek kifelé fordított oldala a fal síkjába esik s a 

melyre á fiókszarukat éppen úgy ráhorgoljuk, 
mint a talpszelemenre. A sárgerendát azonban 
nehogy a szaruk vízszintes nyomása elmoz
dítsa helyéből, csavarokkal kötjük a kötő
gerenda végeihez (983. ábra). Ez a szer
kezet olcsóbb ugyan az előbbinél, mert a 
külön sárgerendát megtakarítjuk vele, a födél
szék tartóssága érdekében azonban rosszabb, 
mert a kötőgerendák falon megfekvő végei 
és a talpszelemenek is, a fallal érintkezve,

Az eddig tárgyalt szelemenes födélszerkezetek mindegyikét az osztrák 
viszonyoknak megfelelően is felállíthatjuk, ha a talpszelemenek mellőzésével a 
szaruvégeket nem ereszekbe kinyúlóknak készítjük, de fiókgerendába s ezeket 
viszont váltógerendákba csapozzuk és vaskapcsokkal összefoglaljuk. A kötőgeren? 
dák ebben az esetben gyengébbek lehetnek, mert a menyezet súlyát nem hordják) 
ha pedig székoszlopokat állítunk reájok, alátámasztásuk fölösleges és a gerenda 
szabadon lebegő helyzetben is maradhat (975., 980. és 981. ábra).

Az osztrák rendszerű gerendasor felső éle 0'30—0'50 m-re van a padlástalaj
tól, a mi a padláson való közlekedést némileg megnehezíti. Ennek megkönyitésére 
vagy az átnyúló kötőgerendák mindkét oldalán egy-egy lépcsőfokot kell elhelyezni 
vagy a kötőgerendákra a padlás egész hosszúságában 0‘6 —0'8 m széles járópallót 
szegezni vagy végre a kötőgerendákat nem átnyúlóknak szerkeszteni, de a szék
oszlopok között megszakítani (982. ábra). Az utóbbi elrendezés azonban csak akkor 
engedhető meg, ha a födélszerkezet kettős állószéken nyugszik, a mely a vízszintes 
nyomást és a megszakított kötőgerenda széthúzását megakadályozza s ha a k 
küszöbfák, a melyekre a szerkezet rá van róva, választó falak vagy pillérek által 
vannak kellően alátámasztva.

A szelemenes födelek, mint már említettük, rendszerint ereszes 
födeleit gyanánt készülnek; az eresz azonban nemcsak az épület 
homlok-, de oromoldalain is létesíthető, ha az oromfalat egészen a 
födélhéjig felfalazzuk, a szelemenek végeit az oromfalakon túl is 
075—1Ό méternyire kinyújtjuk, a szélső szarufákat végeikre ráhor
goljuk és beléczezve vagy bedeszkázva, a rendes módon befödjük.

előbb mennek tönkre.
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Léczekre erősített füdélhéj használatánál azonban csinosabb külsőt 
adhatunk az eresznek, ha a szarufákat fölül 2Ό—2‘5 cm vastag, 
gyalult és hornyolt deszkával beborítjuk. E mellett a szarufák és 
szelemenek kinyúló fejeit is kimetszszük és alakozzuk (lásd az 1588., 
1597. és 1598. ábrát).

d) A  szék lábas fö d e le k .
Széklábas födeleknek azokat nevezzük, a melyeknél a kötő

gerendák nem a főfalak tetején, de azok között vannak elhelyezve, 
míg a füdélsíkok, illetve a szarufák a főfalaknak a padlástalajon túl 
való magasításához, az ú. n. székfalakhoz csatlakoznak. Elnevezé
sűket onnan kapták, hogy a szarufák alsó vége mindig egy talp- 
szelemenre van ráhorgolva, a mely minden jól szerkesztett ilyen 
födélszéknél viszont az o széklábakon vagyis a székfal mellé állított 
és a lesülyesztett kötőgerendák végén álló oly oszlopokon fekszik, a 
melyeknek magassága egyenlő a székfaléval (lásd a 984. és 986—988. 
ábrát). A széklábak tehát a talpszelemennel együtt egy széket alkotnak,

a melyen a szaruzat alsó vége fekszik s a melynek az a feladata, hogy 
a főszaruzat nyomását felfogva, a kötőgerendák végeire s ennek 
közvetítésével a főfalakra hárítsa át. A székfal ugyanis rendszerint 
csak 1-téglányi vastagságú és 1 m-nél nagyobb magasságnál csak 
pillérekkel van erősítve; azt tehát meg kell óvnunk a födél nyomásától. 
Ezt az által érjük el, ha a födelet nem a székfalra, de a szék 
közvetítésével a székfalak közé sülyesztett gerendasorra állítjuk. 
A széklábas födeleknek további jellemzője a c ezimborakötők, a 
melyek a szarufák alsó végét minden egyes esetben vagy a d szék- 
dúczhoz (984—986. és 989. ábra) vagy a p  székoszlophoz vagy mind
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kettőhöz kapcsolják (987—988· 
és 990. ábra), hogy a szaruzat 
vízszintes nyomását, a mely a 
székfalat feldönteni akarja,min
den főszaruban ellensúlyozzák. 
Ilyen módon tehát a székfal 
egyrészt a szék által a szaruzat 
függőleges nyomásától és más
részt a c czimborakötők által 
annak vízszintes nyomásától 
mentve marad.

Ha azonban a székfal 
csak 0'8—1Ό m magas és e 
mellett 1 n/2—2-téglányi vagyis 
olyan vastag, mint maga a 
főfal, akkor az o széklábak 
elhagyhatók és a főszaruzat a 
székfalon feküdhet; ebben az 
esetben vagy a c czimborakötőt, 
a melyet a vízszintes nyomás

ellensúlyozására ekkor sem szabad elhagyni, fektetjük a talpszele
menre, a mely egyúttal a sárgerendát is képviseli (986. ábra jobb
oldala) vagy — a mi jobb — a t talpszelement a czimborafán 
helyezzük el és az utóbbi alatt egy külön sárgerendát vagy palló
talpat alkalmazunk (985., 989. és 990. ábra).
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Az o széklábat vagy közvetetlenül állítjuk a k kötőgerendák 
végeire (984., 986. és 991. ábra) vagy pedig egy b küszöbgerendát 
iktatunk a kettő közé, a mely a födél nyomását egyenletesebben 
osztja el a falon (987., 988. és 992. ábra).
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A széknek hosszúsága irányában való megkötésére, illetve a 
főszaruk között lebegő talpszelemenek gyámolítására a széklábak 
oldalán hónaljfákat alkalmazunk, a melyek, ha a székláb elég magas, 
ennek (991. ábra h), ellenkező esetben a b küszöbgerendának támasz
kodnak (992. ábra h).

A széklábas födelek, eltekintve a szárazát már leírt bekötése 
módjától, lehetnek torokgerendás (984. és 985. ábra) szelemenes
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992. ábra.

(986—990. ábra) vagy függesztőműves (990. ábra) födelek. Rendes 
szerkezetűket azonban minden egyes esetben a d székdúczczal toldjuk 
meg, a melynek felső vége akár a torokgerendát, illetve a szarufák 
összetartására alkalmazott czimborafát. támasztja (985:—987. ábra), 
akár pedig — a mi jobb — a szarufát (984., 988. és 989. ábra), 
míg függesztőműves széknél a székdúczok egyúttal a függesztő-mű 
dúczait is alkotják (990. ábra). A torokgerendás födeleknél czélszerű 
a torokgerendát czimborafával helyettesíteni s ugyancsak czimbora
fát alkalmazni a szelemenes székek közbenső szelemenéi alatt is 
(986. és 989. ábra), mert a czimborafák inkább képesek a szaruk 
vízszintes nyomását ártalmatlanná tenni, mint a közönséges torok
gerendák.

A szarufák vízszintes nyomásának ellensúlyozására a szelemenes, de külö
nösen a függesztőműves födelek alkalmasabbak, mint a torokgerendásak s azért 
inkább is használtatnak. Különösen alkalmas a függesztőműves szerkezet akkor, 
ha a födélszék nagyobb szélessége taréjszelemen alkalmazását okvetetlenül meg
kívánja azért, hogy a szarufák vízszintes nyomása még jobban felfogassék (988, 
ábra). Könnyebb szerkezetekben a taréj szelement támasztó függő-oszlop csak a
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torokgerendáig, illetve az ezt helyettesítő czimborafáig nyúlik le; §0—25 m széles
ségű szerkezetekben azonban czélszerű azt egészen le a kötőgerendáig meghosz- 
szabítani, habár ezáltal a padlásteret meg is rontjuk.

Kettős függesztőműves'szerkezeteknél (990. ábra), a hol a széknek biztos 
állása az egész födélszék megállását is biztosítja, a széklábak is elhagyhatók, ha 
a szaruvégek vízszintes nyomását a c czimborakötőkkel ellensúlyozzuk; különösen 
erősbíthetjük a szerkezetet taréjszelemen alkalmazása által, a melyet akár a 988. 
ábra módjára egy székoszloppal, akár pedig, habár kevésbbé jól, bakdúczokkal 
támasztunk alá (lásd a 990. ábra pontozott gerendáit).

Szabad padlástér helyreállítására legalkalmasabbak a dűlt (984., 986. és 
989. ábra), valamint a kettős székoszlopos födelek (987.—988. ábra). Az utóbbiak
nál a padláson való közlekedés megkönnyítésére a födélszék kötőgerendáit, ha 
kellően meg vannak támasztva, a középen megszakíthatjuk (988. és 990. ábra).

Nem szükséges külön megemlítenünk, hogy a leírt szerkezeteket ismét csak 
4—5 méteres közökben azaz csak a főszarukban alkalmazzuk, míg a közbenső 
3—4 fiókszaru a szelemenekre van felakasztva (ráhorgolva), illetve — torok
gerendás födélszékeknél — a torokgerenda által gyámolítva.

Ugyanitt mutatjuk be, a szerkezetek hasonlóságához képest, az 
egyenlőtlen födélsikókíkal bíró födelek néhány egyszerű szerkezetét is 

Ha a székfal csak az épület egyik homlokzatán van, a másikon 
ellenben nincs, akkor a födélszéket csak a székfal oldalán szerkeszt

jük az előbbi módon, míg a födélszék másik fele a rendes nyereg- 
födélszék módjára készül (993. ábra).

Hasonló a szerkezet akkor is, a midőn az épület egyik homlok
fala magasabb a másiknál, a nélkül azonban, hogy székfal lenne 
rajta, mert ekkor az alacsonyabb fal fölött levő szerkezet a szaru
fáknak egyenes irányú meghosszabbítása mellett olyan, mint ha 
széklábai födéllel lenne dolgunk, míg a magasabb homlokfal fölött
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levő födélrész a sülyesztett szerkezet elhagyásával úgy szerkeszthető, 
hogy a c czimborakötőt, illetve torokgerendát használjuk fel kötő

gerenda gyanánt (994. ábra). A t taréjszelemennek azonban ilyenkor 
soha sem szabffd hiányoznia, hogy a szarufáknak egyenlőtlen víz
szintes nyomását felfogja és ártalmatlanná tegye. A taréj nem fek
szik az épület közepén és legczélszerűbben az anyafal fölé tehető,
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mert ekkor az o székoszlop legbiztosabban támasztja alá a taréj- 
szelement. Nagyobb falköznél a magasabb épületrész szarufáit szék- 
dúczokon nyugvó s szelemenekkel gyámolítjuk.

Ha végre az épületek hátulsó homlokfalához kisebb helyiségek 
csatlakoznak s azokat ugyanegy födél alá akarjuk hozni, akkor a 
főépület fölött a födélszéket a már ismertetett módok valamelyike 
szerint szerkesztjük meg és a melléképület fölé kinyúló szarufákat, 
á melyeknek végeit mindig talpszelemenre állítjuk, a melléképület 
mélységéhez szabott valamely alkalmas szerkezettel gyámolítjuk 
(995. ábra).

A széklábas födelek továbbá különösen alkalmasak ú. n. lapos 
födelek szerkesztésére. Ha ugyanis a lapos födél szaruzatát közve-

-------   — tétlenül fektetnek a kötőgerendákra
^  ^  t úgy, mint azt a 996. ábra mutatja,

H r ......... <0· '4'* Lr..........  akkor a födél alatt padlásíír be nem
996. ábra. rendezhető. Ha ellenben a kötő

gerendákat székfalak közé eresztjük, a szaruzatot pedig a székfal 
tetejére állítjuk, akkor a kettő között keletkező tér padlásűrt alkot.

Ilyen födélszerkezeteknél, a szaruk vízszintes i^omásának fel
fogására és ártalmatlanná tételére, egyrészt a szaruk alsó végeit 
szintén egy talpszelemenre s azt ismét széklábakra kell fektetni,, 
a melyeket a székfal mellett a kötőgerendák végeire állítunk és

másrészt a födél taréján egy taréj
szelement alkalmazni, a melyet leg
egyszerűbb módon egy székoszlopra 
helyezünk (997. ábra). A szaruk 
közbenső részét azután szükség sze- 
szerint egy vagy több helyen akár 

ferde székdúczokkal, akár
pedig székoszlopokon fekvő 

, szelemenekkel támasztjuk 
alá. A taréjszelement csak 
akkor hagyhatjuk el, ha 
minden egyes szarupárban 

kapocs- vagy czimborafaszerű torokgerendát alkalmazunk (998. ábra), 
á mely a vízszintes nyomást ellensúlyozni képes.

e) A  fü g g esztő -szerk eze tü  fö d e lek .
Ha nagyobb szélességű helyiségek vagy épületek fölé olyan 

födélszéket kell építeni, a melynek kötőgerendasora alúlról nem 
gyámolítható, akkor azt fölülről kell támogatni vagyis a füdélszéket
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függesztő-mű módjára szerkeszteni. Erre nézve azok az elvek és 
szerkesztési szabályok az irányadók, melyeket a függesztő műnél 
részletesen elősoroltunk.

A kötőgerendák egy, két, három vagy több helyen akaszthatók 
fel vaspántok vagy függővasak segítségével a függőoszlopokra s ehhez

képest egyszerű (999. 
ábra), kettős (1000. ábra), 
hármas (1001.—1003.
ábra), négyes (1004. ábra) 
vagy ötös függesztőműves 
födeleket (1005. ábra) al
kotnak, a melyeknek meg
szerkesztése módját a főn-

Sobó: Erdészeti Építéstan. 3 4t
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nebbiek szerint ismere
tesnek lehet feltételezni. 
Az alkalmazandó függő
oszlopok száma e szerint 
az épület szélességén kívül 
a dúczok hajlásszögétől is 
függ, a melyet födélszer
kezeteknél tudvalevőleg a 
fedőanyag minősége sze
rint határozunk meg. Mi
nél magasabb a födélszék 
azaz minél magasabbak 
a függőoszlopok, annál 
meredekebb a dúczok 
hajlása és annál távolabb 
lehet a függőoszlop a ge
renda végétől, míg a 
függőoszlopok egymástól 
való távolsága a kettős 
és többszörös függesztő 
műveknél a ‘264. lapon 
látható számítás szerint

K
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mindig nagyobbra vehető, mint a milyen a függő-oszlopnak a gerenda 
végétől való távolsága. Kettős függesztő-műveknél ugyanis a külső 
mezők a falköz 0‘3-részével, a belső pedig 0'4-részével egyenlő, míg 
hármas függesztő-műnél a külső mezők mindegyikére a falköz 
0'2-része, a belsőkre pedig 03-rész esik.

Tankó szerint a függőoszlopok számát a használatos kötőgerenda-szelvények 
szerint számítás nélkül is meghatározhatjuk, ha a l6/s0 cm keresztmetszetű kötő
gerendát 4—4, a 20/al cm-eset pedig 5—5 m-nyi közökben függesztjük fel. Ehhez 
képest előbbi esetben 8 m falközre 1 oszlop, 12m-re 2 és 13 m-re 3 oszlop esik, 
míg utóbbi esetben ezek a közök 10, 15 és 20 m-re növekednek.

A függesztő szerkezeteket 
ismét csak a fő- vagy kötő- 
szarukban azaz 3—5 m-nyi 
közökben helyezzük el és német 
rendszerű gerendasornál a köz
benső menyezetgerendák gyá- 
molítására, illetve felfüggesz
tésére vagy az oszlopok lábához 
helyezünk ászokfákat (996. 
ábra a) vagy pedig a függő 
oszlopokra akasztunk mester- 
gerendákat (1000. ábra m) 
az előbbiek tehát a gerendasor 
fölött, az utóbbiak alatta van
nak elhelyezve.

A nagyobb függesztőműves födelek egyes kötéseit az 1006.— 
—1010. ábrák mutatják, a melyek azok után, a miket a függesztő
műveknél elmondottunk, könnyen megérthetők.

34*
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1 0 1 0 . ábra.

f) A  m a n zá rd -fö d é l. 
1 0 1 1 . ábra.

Ez szerkezeti tekin
tetben két különböző 
részből áll; a felső rész 
egyszerű nyereg- vagy 
torokgerendás födél, a 
fedőanyag szerint 22—- 
—24° haj lássál, az alsó 
rész pedig, a mely a fel
sőnek tartószerkezete, 
rendszerint60°-nyi haj
tással bír. Szerkeszt
hető akár fekvő, akár 
álló szék, akár pedig 
függesztőmű módjára. 
Legegyszerűbb egy álló
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szék, a melynek 60°-nyi szög alatt behajtó s szárfái egyúttal az alsó 
rész szarufáit is alkotják és a felső részt is hordják. A szárfát, hogy 
befelé való eltolódás ellen megóvjuk, c czimborafával kötjük az o 
székoszlophoz, míg a székoszlopokon fekvő torokgerendát, a mely 
egyúttal a felső rész kötőgerendája is (Je), szabadon lebegő részé
ben h hónaljfákkal gyámolítjuk.

Ha az épület szélessége nagyobb, akkor taréjszelement is kell 
alkalmazni, a melyet függőleges székoszlopra állítunk (lásd az ábra 
pontozott részét), ebben az esetben azonban úgy a t torokgerenda, 
mint a k kötőgerenda helyett czimborakötőket kell alkalmaznunk, 
a melyek a székoszlopot közbefogják.

Ezek a födelek, melyek a franczia Mansard-UA vették nevöket, nálunk 
nagyon ritkán építtetnek s egyes városok építésrendőri szabályai a bennök beren
dezett padlásszobák tűzveszélyessége miatt tiltják alkalmazásukat, azok részletesebb 
tárgyalását tehát bátran mellőzhetjük.

g) F élereszes v a g y  fé lszer-fö d e lek .

Félereszes vagy félszer-födeleknek azokat nevezzük, a melyek
nek csak egy oldal felé hajló födélsíkja van és tulajdonképpen egy

fél nyeregfödél az alakjuk. Szerkeszthetjük őket az eddig tárgyalt 
födélszerkezetek bármelyike szerint, akár torokgerendás (1012. ábra), 
akár szelemenes (1014—1018. ábra), akár függesztőműves (1015.
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és 1020. ábra), akár dűlt székoszlopos (1013. és 1017.—1018. ábra), 
és különösen gyakran mint széklábas födeleket (1019. ábra).

A félszer-födeleknél a páros szarufa hiányozván, a szaruk víz
szintes nyomása nincsen ellensúlyozva, a szarufák alatt ennélfogva

1015. ábra.
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mindig egy t taréjszelement kell alkalmazni. Mivel azonban a födél
sík nyomását a szabadon álló és magas o odorfalra, a melynek 
vastagsága rendszerint csak 1/.,—1 tégla, áthárítani nem szabad, a 
félereszes födelek székét egészen szabadon álló födélszék gyanánt

1017. ábra.
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kell megszerkeszteni és a 
taréj szelemen alá, az odorfal 
mellé mindig egy ú. n. taréj- 
széket állítani. Ez a taréj
szék (s) az odor fallal egyenlő 
magasságú székláb, a mely
nek alsó végét vagy a kötő
gerendába vagy — ha még 
jobb kötést akarunk — 
külön gr talpgerendába (1013, 
1016. és 1020. ábra) csapoz- 

zuk, felső végét pedig a taréj szelemenbe kötjük.
A taréjszelemen szabadon lebegő részében — a főszaruk között 

— hónaljfákat alkalmazunk, a melyek a taréjszéket az oldalvást 
való dőlés ellen is biztosítják. A taréjszéket, ha 2 m-nél magasabb, 
hevederek és dúczok közbeiktatásával erős faváz módjára is lehet 
megszerkeszteni.

A szarufákat, hogy nyomásukat ártalmatlanná tegyük, még 
akkor is d dúczfákkal támasztjuk alá, ha a födél szélessége vagy 
megterhelése azt nem kívánja (1013. és 1016.—1019. ábra).
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A félszer-födeleket legtöbbnyire laposra szerkesztjük, mert álló
ságuk nagyobb, mint a meredek födeleké, a melyeknek megtámasz
tása különös gondot kíván. A szaruk megtámasztására annyi közbenső 
szelement kell használni, hogy a szarufák 3—4 m-nél nagyobb hosz- 
szúságban ne lebegjenek szabadon.

h) A  fű ré s z -  v a g y  sJiedfödélek.
Ezek főképpen oly műhelyek fölött épülnek, melyeknek belse

jét a főfalakban alkalmazott ablakok segítségével kellően megvilá
gítani nem lehet és e czélból a födélszerkezetben kell ablakokat 
alkalmazni.

A shedfödelek 5—8 m széles és az épület tengelyével párhuza
mosan egymás mellé rakott nyeregfödelek, a melyeknek egyik födél-

1021. ábra.
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síkja nagyobb és laposabb, mint a másik (1021. ábra) s a melyeknél 
a kisebb és meredekebb födélsík ablakokkal van fölszerelve. A lapo
sabb födélsík hajlásszöge a fedőanyagtól függ és olyan, mint a közön
séges nyeregfödeleknél; a meredekebb füdélsík hajlásszöge ellenben, 
a melyet a függőlegessel bezár, csak 15—20°, mert az ilyen hajlású 
ablak a 45° alatt beeső napsugarakat erősebben töri, mint a jobban 
hajlott.

A fűrészfödelek vagy szelemenfüdelek, a melyeknek főszarui
4—5 méternyire vannak egymástól (1022. ábra) vagy, ha a világos

ság behatolását a födélszék gerendázata által akadályozni nem akar
juk, a szarufákat egyszerűen d dúczokkal támasztjuk meg, szelemenek 
alkalmazásával vagy a nélkül (1023. ábra). Az egyes födelek az 
épület mélysége irányában lefektetett és o oszlopokkal gyámolított 
h kötőgerendákon állanak, a melyeket czimborakötők gyanánt is 
szerkeszthetünk. A munkahelyen ennélfogva annál több oszlop van, 
minél kisebb az oszlopköz; szabadabb munkahely nyerése végett 
tehát, a hol lehetséges, a főszarukat 7—8 m-nyire állítjuk egymás
tól és a födélszéket egyszerű függesztő-mű alakjában készítjük el.

Ott, a hol a műhelyet fűthetővé akarjuk tenni, az így szerkesz
tett födélszék nem elég melegtartó; ilyen esetben a laposabb födél
síkban a főszaruk dúczaira 0'9—1Ό m-nyi közökben 10/i5 cm kereszt- 
szelvényű szelemeneket róvunk és azokat fölül és alul bedeszkázva, 
a két deszkaborítás között a tért fűrészporral vagy hamuval töltjük 
ki (1023. ábra) és a felső deszkaborítást a rendes módon befödjük. 
Ilyen födélhéj, mint rossz hővezető, a műhelyek erős átmelegedését 
nyáron is megakadályozza.

A födél meredekebb síkját az ablakok berendezésére a taréj
szelemen és a sárgerenda közé kereken 1 m közökben állított és 
13/1β—15/io cm méretű oszlopokkal egyes mezőkre osztjuk s azoknak
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mindegyikét alulról egy-egy h 
hevederrel határoljuk. A mezők
nek szabadon hagyott felső 
része az ablakok felvételére, 
alsó része pedig a vízlevezető 
csatorna befogadására való. Ez 
utóbbinak készítése különös 
gondot kíván, nehogy a födél
víz a műhelyekbe behatolhas
son. Ez okból a födélcsatornát 
a meredekebb födélsíkon egész 
az ablakok alá kell kiterjesz
teni. A födélcsatorna legegy
szerűbb és legjobb készítés
módját az 1022. és 1023. ábra 
mutatja..

Az ablakokat tartalmazó 
meredekebb födélsíkot rend
szerint éjszak felé szoktuk for
dítani, hogy az épületben dol
gozó munkások közvetetlen 
napsugaraknak ne legyenek 
kitéve. Az ablakokat azután 
vastag táblákkal üvegezzük be.

i) A  fü g g esztő - és fe s z ítő -
m ű ves fö d e lek .
Ilyen födelek leginkább 

csak raktárak, műhelyek, kocsi
színek, pajták stb. fölött épít
tetnek, oly czélból, hogy az 
épületek belseje szabadon ma
radhasson.

A födélszék a függesztő- és feszítő-művek módjára úgy készül, 
hogy az egyszerű vagy kettős függesztő-mű dúczait a kötőgerendák 
alá is megnyújtjuk és lábukat rendszerint az ellenfalak mellé állított 
széklábaknak feszítjük, a melyek a talpszelement hordják. Ezeknek 
a széklábaknak, a melyek a falból kinyúló gyámokon áldanak, jó 
oldala az, hogy a dúcz oldalnyomását az ellenfal nagyobb felületére 
osztják el és a falak ennélfogva vékonyabbra építhetők, mint szék
lábak nélkül.
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A födélszerkezet 7—9 m mélységig egy székoszloppal (1024. 
és 1025. ábra), 10—12 m mélységnél 2 székoszloppal (1026. ábra)

s még nagyobb mélységnél 8 székoszloppal épül. Mindezeknél a 
a szerkezeteknél, a melyek minden további magyarázat nélkül is 
könnyen megérthetek, a dúczok a kötőgerendát szabad hosszúságának 
mintegy közepén felfogják és sokkal meredekebb haj lássál is bírhatnak 
(lásd az 1025. ábrát), mint a tiszta feszítő- vagy függesztő-műnél, 
ezáltal teherbírásuk is fokozódik és a födélszék ennélfogva szélesebbre 
építhető. A kötőgerendát czimborakötő módjára is lehet készíteni, 
úgy, hogy a függő oszlopokat és a dúczokat is közbefogja. A dúczok, 
a kötőgerenda és a függőoszlopok, illetve a széklábak között el nem 
tolódható háromszögek keletkeznek, a melyek a dúczok oldal
nyomását teljesen ártalmatlanná teszik.

Áru- s egyéb raktárakon alkalmazva, ezek a födelek 2—4 
m-nyire kinyúló ereszekkel épülnek, a melyeknek tartószerkezete 
az ábrákból megérthető.
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k) K ötögeren dákJm l n em  b író  fö d e lek .
Ezek leginkább gazdasági és oly épületek fölött találhatók, a 

melyek fölül vízszintes gerendasort nem kapnak s a melyekben 
választó falak nincsenek; ilyenek a gazdasági épületek, gyakorló, 
tornázó, vásár-csarnokok stb.
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1031. ábra.
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vagy több szelemennel van alátámasztva, a melyeket mintegy 
3 méternyire egymástól kell elhelyezni, hogy a födélhéj nyomása 
lehetőleg sok pontra háríttassék át.

Mivel az ilyen födelek oldalnyomása, ha a falakra hárítanók, 
igen vastag ellenfalakat igényelne, azért a födeleket mélyen a falak 
közé lenyúló s széklábakra kell állítani, a melyek vagy a falból 
kinyúló erős gyámkövön vagy a falnak megvastagított lábán állanak. 
Ezeket a széklábakat azonban nem támasztjuk a falhoz, de körül
belül 3°-kal befelé hajlóknak szerkesztjük, hogy a födél ülepedése 
és a szaru alsó végének vízszintes eltolódása esetén a falakra nyo
mást ne gyakoroljanak. Az oldalnyomás teljes felfogására továbbá 
különféle irányú feszítő dúczokat alkalmazunk s azokat czimbora- 
.fákkal kötjük egyrészt a széklábakhoz és másrészt a függesztő-mű 
dúczaihoz. A d dúczok a födélszék nyomását lehetőleg messze leviszik.

A c czimborafák állhatnak függőlegesen (1027. és 1029. ábra) 
vagy pedig merőlegesen a feszítő dúczokra (1028. és 1030. ábra); 
az utóbbiak különösen alkalmasak arra, hogy a dúczok kigörbülését 
megakadályozzák.

A széklábakat (s) czélszerű kettős gerendák gyanánt készíteni, 
hogy a szaruk alsó végeit és a feszítő dúczokat is közbefogják 
(1029. ábra).

A főszaruk itt is 3—4 m-re vannak egymástól; ennélfogva a 
szelemenek szabadon lebegő részét ismét hónaljfákkal kell gyámolí- 
tani, a melyek viharkötők gyanánt is szerepelnek.
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Ugyanilyen födélszékszerkezetet használunk akkor is, ha gazda
sági épületeken tágas és üres padlásteret akarunk; a menyezetet 
ebben az esetben a széklábak talpánál helyezzük el (1029. ábra)r 

A kötőgerendákkal nem bíró födeleket gyakran szokás úgy 
szerkeszteni, hogy a főszaruzatra 0‘9—1Ό—1'50 méternyi közökben 
fektetünk kisebb, rendszerint csak 13/,e cm szelvényű szelemeneket

s azokat közvetetlenűl bedeszkázzuk 
és befödjük; a szarufákat ekkor ugyan
olyan méretű szelemenek helyettesítik 
(1032. ábra). A födélhéjnak ilyen be
rendezése azonban csak fém- és kát
ránylemez, valamint ezément-, pala- és 
faczément-födés alatt lehetséges, mert 

a zsindely- cserép- és az angol palafödél beléczezést kíván. Jó 
oldala az ilyen födélnek az, hogy kevesebb és gyengébb fát fogyaszt, 
mert a nagyobb keresztszelvénynyel bíró szelemenek elesnek, s hogy 
a szelemenek rövidebb gerendákból is készülhetnek, mert a meg- 
toldás minden főszarun lehetséges.

A faltő magassága, a melyre a széklábakat állítjuk, változik 
az épület mélységével és a fal vastagságával. A faltő vastagsága 
ugyanis Ardant szerint

6Ό0 3‘50 méter
fal tő-m agas ságnál

12 méteres falköznél . . . 1-50 U40 méter
15 » » . . . 170 1-50 »
18 » » . . 1-80 1'60 »
23 » » . 1-90 1-70 »

míg az ezentúl levő fal vastagsága egészen a szarukig 0-50—0-70 méter.
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Arctant, ki a födelek oldalnyomása tekintetében sokat kísérletezett, azt 
találta, hogy a kötőgerendákkal nem bíró födeleknél a vízszintes nyomás a 
főszarura eső egész terhelésnek ‘/.,—‘̂ -részét teszi. Ezt a nagy oldalnyomást leg
jobban úgy lehetne ártalmatlanná tenni, hogy a szarok talpait vasból vagy fából 
való kötőrudakkal, illetve gerendákkal foglalnók össze; ha azonban ez, szabad 
padlástér nyerése végett, nem lehetséges, az ellenfalakat kell oly erősre szerkesz
teni, hogy az oldalnyomásnak teljes biztossággal ellenállhassanak. Ezt a vastag

ságot bármely esetre nézve számítással υ =  0 ·8 ^-^~  képlet szerint határozhatjuk
meg, a hol s az épület mélységét, illetve a szerkezet hosszúságát jelenti; e mellett 
azonban a főszaruk legföljebb 3'8 méternyire vannak egymástól és a faltő magas
sága nem nagyobb β'δ méternél.

1) A  sá to r- és to ro n y  fö d e lek .

Mindkettő csak szabályos négy- vagy sokszögű, illetve köralakú 
alaprajzon épül; a legtöbbnyire használt alaprajzi alak azonban a 
négyzet, valamint a szabályos hat- és nyolczszög. Jellemzőjük az, 
hogy a födélsíkok, a melyeknek alakja mindig egyenlőszárú három
szög, egy közös csúcsban találkoznak, a mely a födélnek legmaga
sabb pontja. A födelek külső alakja ennélfogva egyenes gúla, illetve 
piramis, a mely közönséges sátorfödeleknél közönséges födélmagas
sággal bír (935. ábra) toronyfödeleknél ellenben az alap szélességének 
3 V2—4d/2—5-szörösét teszi (936. ábra), a szerint, a mint többé-kevésbbé 
karcsú tornyot akarunk.

A födélszékek megszerkesztésénél a szerkezet lehető egyszerű
ségére, de e mellett biztos megállására, valamint arra is kell töre
kedni, hogy az aránylag magas födélszék is könnyen legyen fel
állítható.

A szerkezet egyik lényeges alkotó része egy függőleges oszlop, 
az ú. n. górfa (g), a mely a gúla tengelyében áll s a melynek az 
a feladata, hogy a gúla gerinczeiben elhelyezett s szaruk felső végeit 
a közös csúcsban belecsapozhassuk (1033. ábra). Ez a górfa a régibb 
szerkezeteknél a födél egész magasságán áthaladt (1035. és 1036. 
ábra); az újabb toronyszerkezeteknél azonban legtöbbnyire csak a 
födél felső részében alkalmazunk egy rövid függő oszlopot, a melybe 
a gerinczszaruk végeit csapozzuk s a mely akár egyszerű csúcs, 
akár zászlónyél, akár egy virágbimbó, akár pedig — tornyoknál — 
a kereszt vagy gömb felvételére való oszlopvég alakjában a födél 
csúcsán túl is kinyúlik (1033. ábra), habár az utóbbi nem ajánlható, 
mert a födél, a csúcstól befelé korhadni kezd. Keresztszelvénye a 
födél alaprajzi alakja szerint négyzet, illetve szabályos hatszög vagy 
nyolczszög.

Sobó: Erdészeti Épít^stan. 35
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A sátorfödél főszaruit mindig a szabályos sokszög átlói irá
nyában állítjuk fel és az s gerinczszarukat a g górfába becsapozzuk. 
A közbenső szarukat azután, mint az ábra alaprajzában pontozva 
látható, a gerinczszarukra rátoldjuk (1033. ábra) és rászegezzük és
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csak a háromszögű födélsíkok magassága irányában menő leghosz- 
szabb szarukat csapozzuk a v váltógerendákba. Az utóbbiakat a 
szomszédos gerinczszaruk között közel a csúcshoz oly czélból alkal
mazzuk, hogy a g górfát sok szaru becsapozása által túlságosan 
meg ne gyengítsük (1034. ábra).

Az egymással szemben fekvő gerinczszarukat, állásuk biztosí
tására és az általok gyakorolt vízszintes nyomás ártalmatlanná

tételére, c czimborafákkal vagy fecskefarkkal reájok lapolt t torok
gerendákkal kapcsoljuk össze, a melyeket egymás fölött helyezünk 
el, mert különben a keresztező ponton szét kellene vágnunk (1033. 
és 1035. ábra). A vízszintes nyomás ellensúlyozására czélszerű a k 
kötőgerendát is czimborafaszerűen szerkeszteni és szintén egymás

*35
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fölött elhelyezni (1033. ábra); egyszerű kötőgerendák alkalmazásánál 
azokat a keresztezés helyén egymásra lapolhatjuk, úgy, hogy felső 
lapjuk egy síkban van (1036. ábra).

A födélszék lehet akár torokgerendás (1035. és 1037. ábra), 
akár álló székoszloppal bíró szelemenes (1033. ábra), akár pedig

függesztőműves födélszék (1036. ábra). Nem ereszes födeleknél min
den egyes szarufa alá egy kötőgerendát kell tenni; ezt vagy az 1037. 
ábra alaprajzában látható módon, teljes és fiókgerendák alkalmazá
sával érjük el vagy pedig úgy, hogy a teljes kötőgerendákat 
szintén az átlók irányában helyezzük el, a többit pedig, a szarukhoz 
hasonlóan, ezek oldalához toldjuk és szegezzük. A fiókgerendák fel
vételére azonban az átlós tartógerendák közé váltógerendákat is lehet 
helyezni.

1038. ábra. 1039. ábra. 1040. ábra. 1041. ábra. 1042. ábra.
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A toronyfödelek a sátorfödelektől csak nagyobb magasságuk 
által különböznek. Alaprajzi alakjok rendszerint négy- vagy nyolcz- 
szögletes, a mely legtöbbnyire négyzetes, ritkán hat- vagy nyolcz- 
szögletes toronyfalhoz csatlakozik. Ennek a csatlakozásnak különféle- 
sége szerint az 1038. —1042. ábrákban látható födélalakok kelet
keznek.

A toronyszerkezetek között meg
különböztetjük a régit és az újat vagy 
az ú. n. Moller-féle szerkezetet.

A régibb szerkezetnél a toronyszerkezet 
egymás fölé rakott emeletekből állott, a me
lyek egy-egy gerendasor, illetve torokgerendák 
által voltak egymástól elválasztva s a melyek
nek mindegyike egy-egy önálló dűlt vagy álló 
födélszék volt. A g  górfa az egész toronyszer
kezeten végignyúlt és rendszerint még a torony-

1043. ábra. 1044. ábra.
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falak közé is volt sülyesztve, a hol az r  gerendákon állt, mig nyomása a d d  
dúczok által a gerendák végeire, illetve a falakra vitetett át (1043. ábra). Az s s  
gerendasorok rendszerint a górfába voltak csapozva. A legalsó gerendasor a sár- 
gerendák közvetítésével a toronyfalak tetején nyugszik. Az így keletkezett állványra 
támaszkodnak azután a szaruk; a gerinczszaruk felső vége a górfába van csapozva, 
a közbenső szaruk pedig a gerlnczszarukra rátoldva.

Ez a szerkezet azonban, a szükségtelen gerendasorok és székek miatt» 
igen sok fát fogyaszt s mindamellett gyenge, mert az egyes gerendák csak egy
másba vannak csapozva s mert az egyes födélszékek dűlt oszlopai csak emeletről- 
emeletig érnek és egymással összekötve nincsenek. A födélszék e miatt hamar romlik 
és nehezen javítható. A végignyúló górfa továbbá nemcsak a gerendasorok jó 
összekötését akadályozta, de ezekkel együtt csak a toronyfalaknak hiábavaló terhe 
volt és végre hatalmas emelőrúd gyanánt működve, a torony ingását, illetve 
rázkódásait, a melyeket a szél hozott létre benne, a toronyfalakra is átvitte.

Egy másik régibb szerkezet, a melynek vázlatát az 1044. ábra mutatja, 
arra törekedett, hogy az előbbi módon elhelyezett g  górfát támasztó és egymásra 
derékszög alatt álló v  v  dúczok segítségével el nem tolható háromszögeket alakít
son, a melyek a szerkezet jobb megállását biztosítani alkalmasak. A födélszék 
e mellett két, egymást derékszög alatt keresztező s főszaruból áll, a melyeknek 
alsó vége a toronyfalak tetején elhelyezett gerendasorba, felső vége pedig a górfa 
tetejébe van csapozva, míg a közbenső szaruk az előbbi módon ezekre vannak 
rátoldva és közbenső részökben a födélsíkok alatt elhelyezett a  a  andráskeresztek- 
kel gyámolítva.

A főszaruk végre 3 — 4 m-nyi közökben egymás fölött alkalmazott c czimbora- 
fákkal vannak szilárdan összekapcsolva. Ennek a szerkezetnek azonban, a mely 
az előbbinél sokkal jobb, viszont az a rossz oldala, hogy a toronyszerkezet főbor
dáit tevő gerinczszaruk, ha javításra szorulnak, ki nem válthatók, a nélkül, hogy 
az egész szerkezet megállása ne veszélyeztetnék; a szerkezetben továbbá az egy
mást mindenütt keresztező gerendák miatt még mindig sok fa van, a mi a szer
kezet belsejébe való juthatást is megnehezíti.

Mindkét vázolt szerkezet ma már csak kisebb tornyoknál és 
itt is ritkán található; itt a nagyobb famennyiség kevésbbé jön 
számba, mint a nagy tornyoknál. Újabb időben a kisebb tornyok is 
rendszerint álló szelemenes födélszékkel, míg a nagyobbak kivétel 
nélkül Moller-íéle szerkezettel bírnak.

A szelemenes toronyfödeleknél 3—4 m-nyi magasságban egy
más fölött vízszintes gerendakoszorúk .vannak, a melyek az esetleg 
végignyúló górfát körülfogják és a szaruk megtámasztására való 
szelemeneket képviselik; alaprajzi alakjuk megegyezik a födél alap
rajzi alakjával. Ezek a koszorúk álló székoszlopokra vannak csapozva 
s az utóbbiak ismét andráskeresztekkel merevítve.

Egy kisebb, 12'5 m magas és 8 oldalú toronyfödelet mutat az 
1045.— 1049. ábra. Ennek alap-gerendasorát (1045. ábra) két, egy
mást derékszög alatt keresztező és egymásra lapolt a a gerenda 
alkotja, a melyeknek négy végéről emelkednek fölfelé a g gerincz
szaruk. A másik négy gerinczszaru (ss), valamint a közbenső szaruk
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(kk) a V váltógerendákba csapozott f  fiókgerendákon állanak. Az 
egész gerendasor végre r r  sárgerendákon nyugszik.

A G górfa csak a felső két emeleten nyúlik végig és egyrészt 
cc cimborafák és másrészt dd dúczok által van gyámolítva és állásá
ban biztosítva; a czimborafák a g gerinczszarukat és a d dúczokat 
is közbe fogják (1046.—1048. ábra).

A gerinczszaruk felső vége a górfába van csapozva, míg ellenben 
a k közbenső szaruk csak a szerkezet közepe táján alkalmazott v
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váltógerendákig érnek s azokba be vannak csapozva (1045. ábra). 
A, csúcsot, a melyben a 8 gerinczszaru a górfával találkozik, egy
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vastok (1049. ábra t) foglalja össze, a mely a keresztet vagy a göm
böt viseli.

Az 1050.—1056. ábrákban végre egy Moller-féle toronyszerke
zetet látunk, a melynek magassága 29 méter. A szerkezet legalsó 
gerendasora (1050. ábra) két-két, egymást derékszög alatt keresztező 
kk kötőgerendából és az ezekbe csapozott ff fiókgerendákból áll. 
A négy kötőgerenda 8 vége a 8-szögű alaprajz 8 csúcsába esvén, 
a 8 gerinczszaru (gg) felvételére való, míg a fiókszaruk végeire a 
közbenső szarukat állítjuk. Ez a gerendasor a toronyfalak .tetején 
fekvő és az 1051. ábra szerint egymással jól összekötött kettős ss 
sárgerendákra van róva, a toronyfalakkal ellenben nincsen össze
kötve, nehogy a toronyszerkezet elkerülhetetlen mozgásai a torony
falakra áthárulhassanak.

Az összes gerinczszaruk felső vége a G górfának támaszkodik 
a mely csak két emeleten keresztül nyúlik lefelé, míg a közbenső 
szarufák csak a vv váltógerendákig érnek (1050. ábra) s azokba be 
vannak csapozva.

A szaruk közbenső részének alátámasztására a toronyszerke
zetet 3—4'5 méter magas emeletekre kell osztani, a melyeket, éppen 
úgy, mint a legalsó gerendasornál láttuk, két-két, egymást derékszög 
alatt keresztező s egymásra lapolt gerendából álló váz választ el 
egymástól (1051.—1056. ábra).

Ezek a tt gerendák a gerinczszarukra vannak lapolva és torok
gerendák gyanánt működnek; végeik az aa andráskeresztek n süveg
gerendáin feküsznek, a melyeket az egyes emeletek mezőiben válta
kozva alkalmazunk, úgy, hogy mindegyik emeletre 8-szögletes torony
nál csak 4—4 ilyen bak jusson. A bakok b küszöbfái viszont az 
alatta levő t gerendasoron állanak s azokra rá vannak róva és 
rásrófolva, éppen úgy, mint a torokgerendák az andráskeresztek n 
süvegfáira. Az egymás fölé rakott és a bakokkal alátámasztott 
gerendasorok e szerint egy szilárd állványzatot alkotnak, a melyre 
azután a szarufákat fektetjük. A gerinczszaruk háta nincsen a két 
szomszédos födélszék által bezárt szögnek megfelelően megfaragva, 
mint azt előbb az 1045.—1048. ábra gerinczszaruin láttuk, kereszt- 
szelvényök ennélfogva négyszögletes, méreteik azonban nagyobbak, 
mint a közbenső szarukéi (a gerinczszaruk 2I/27, a közbenső szaruk 
pedig csak 14/20—17/33 cm méretűek).

A három legfelső emeletben az andráskereszt-alakú széklábakat 
elhagyjuk, mert a rövid torokgerendák gyámolításra nem szorulnak. 
A torokgerendákat azonban czimborafaszerüen páros gerendából
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készítjük, úgy, hogy a G górfát, a melyhez csavarokkal vannak kötve, 
közbefogják (1055.—1056. ábra).

Az emeletsorok száma változik a födélszerkezet magasságával 
és 12—15 m magasságnál csak két emelet szükséges.

A toronyfödelek szerkezetére és elhelyezésére nézve M öller utasításai 
nyomán a következő szabályok érvényesek:

1. A torony faszerkezetét a toronyfalakkal összekötni nem szabad és az 
szabadon kell, hogy feküdjék a falon, illetve a sárgerendákon; az utóbbiakat 
szintén nem szabad a falakba besülyeszteni, de azokra csak ráfektetni.

Tapasztalat és számítás szerint toronyfödeleknél a feldőlés veszélyétől alig 
kell tartani, mert csúcsba végződő alakjuk miatt e tekintetben nagy állósággal 
bírnak, az eltolás tekintetében pedig saját súlyuk által vannak biztosítva.

2. A végignyúló górfa mellőzendő s helyette csak egy rövid függő oszlopot 
alkalmazunk, hogy a gerinczszarukat belécsapozhassuk és a torony gombját vagv 
keresztjét rátűzhessük.

3. A gerinczszaruk lehetőleg végignyúlók legyenek és semmi esetre sem 
szabad azokat vízszintesen, fekvő gerendasorokkal megszakítani; megtoldásuk, ha 
szükséges, merőleges bütüillesztéssel történjék.

4. A szarukat közbenső részükben vízszintes hidlásokkal, illetve koszorúkkal 
kell gyámolítani, a melyek a szerkezetet emeletekre, illetve a toronypiramist több 
kisebb csonka piramisra osztják.

5. A szerkezet egyes gerendáit fecskefarkkal egymásra kell róni és a csapo
zásokat kerülni.

6 . A külső födélfalakat úgy kell a vízszintes gerendasorokkal összekötni, 
hogy a toronyfalakra csak függőleges nyomást gyakoroljanak s az oldalnyomás 
teljesen ártalmatlanná tétessék.

7. A külső födélfalak lehetőleg szilárdak legyenek, a torony belseje ellen
ben lehetőleg könnyű szerkezettel bírjon.

8 . Olyan csaplyukakat, a melyekben viz gyűlhetne össze, vagy egyáltalában 
kerülni kell, vagy pedig a víz lefolyása végett alúl felhasítani. Általában gondos
kodni kell arról, hogy a faszerkezetekhez levegő jusson; a tornyon belül tehát 
a légjárást elő kell segíteni.

9. A javítás megkönnyítésére az egyes gerendákat úgy kell összekötni, 
hogy könnyen ki lehessen váltani; e czélból a belső gerendasorokat a gerincz
szaruk mellé és nem alájok kell állítani. Az egyes emeletek vízszintes gerenda
sorai e mellett oly biztos állásúak legyenek, hogy a szerkezet felállításánál áll
ványokúi szolgálhassanak.

10. Minden emeleten legalább egy vasablak legyen, hogy a torony belsejét 
megvilágítani s úgy ezt, mint külsejét is, épségére nézve, megvizsgálni lehessen.

m) A  födélgeren dák , m éretei.
A födelek gerendaméreteinek kiszámításánál tekintetbe kell 

venni a födélsíkok hajlását és a födélhéj saját súlyát és idegen ter
helését. A födélszarukat ugyanis oly erősre kell kenni, hogy a szerke
zet (léczezés, deszkaborítás, födélhéj és szaruk) saját súlyán kívül a 
rájok esett hó súlyából eredő nyomást, valamint a szélnyomást is 
biztosan elviselhessék.
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1. A  szerkeze t sa já t  s ú ly a  (s) faszerkezetű födeleknél a hajlott födélhéj 
minden ms-jekint, szarukkal és léczezéssel vagy deszkaborítással együtt

zsindelyfödeleknél . . 25 kgr.
szalma- és nádfödeleknél . . . . 60 »
egyszerű cserépfödélnél . . . . 105 »
kettős és koronás cserépfödélnél . 130 »
német p a l a f ö d é l n é l .................................... 75 »
angol » » .................................... 60 »
kátránylemezes födélnél.................................... 30 »
faczément-födélnél............................................. 160 »
fémlemezes-födélnél deszkaborításon 40 »
hullámos lemezfödélnél deszkaborítás nélkül. 25 »

A födélkötők vagy főszaruzatok saját súlya ezekben a számokban nem 
foglaltatik, de csak a födél, a léczezés vagy deszkaborítás, a szaruk és a szele
menek.

A főszaruzatok súlya a hajlott felület m 2-jekint
fekvő vagy álló födélszéknél 7—15 m falköznél 7—13 kgr. 
függesztőműves » » 10—18 m » 12—18 »
kombinált függesztő- és feszítő

műves födélszéknél . . 18—20 m » 20—24 »
kötögerendákkal nem bíró

födeleknél . . . .  10—18 m » 20—30 »
Az 1 m 3 vízszintes vetületre eső saját súlyt (st)  könnyen megtaláljuk, ha 

a fönnebbi számokat a födél hajlásszögének (a) cosinusával elosztjuk,
s

s, -----------
1 cos a

2. A  k ő n y o m á s  kiszámításánál a hóréteg legnagyobb magasságáúl 0’6 
métert szokás venni, míg a hó fajsúlya 0Ί25. Egy m 2-nyi alapterületre gyakorolt 
hónyomás ennélfogva 0Ί25 X  0'6 X  1000 =  75 kgr.

A hajlott födélsík m ijére  eső hónyomás annál kisebb, minél meredekebb 
a födél, mert a lejtős födél egy m3-jére csak 75 cos a  kgrnyi hónyomás jut, hol 
a  a födélsíkok hajlásszöge. A födélmagasságnak (M ) a támasztóközhöz (T )  való 
viszonya, illetve a  különböző értéke szerint tehát a hónyomás (n )  a hajlott födél
síkok 1 m3-jére:

ha ~ ψ  =  7a 78 7* 7b 7e V8 VlO Vl, Vxa 7a 4
és a =  45° 337a0 267a0 2 1 7 ,° 1 8 7 a  0 14° 1 1 7 s" 1 0 ° 8° 5°

akkor n  =  53 62 67 70 71 73 73 74 74-5 74'5 kgr.
3. A  sz e ln y o m á s  nagysága növekszik a 

a födélsíkok meredekségével és a szél sebességé
vel. A nyomás, a melyet az irányára merőlegesen 
álló a c  sík 1 m 3-jére gyakorol, kereken 013 c2, 
a hol c a szél sebessége méterekben és másod- 
perczenkint (1057. ábra). Ha az utóbbit, erős 
vihart feltételezve, c =  30 m-nek veszszük, akkor 
a szélnyomás s z  =  1 2 0  kgr.

A szél iránya azonban mintegy 10°-nyi 
szög alatt éri a vízszintes síkot és nyomása két 
oly összetevő által fejezhető ki, a melyeknek
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egyike a födélsík irányába esik, másika ellenben merőleges reá; a terhelés tekin
tetében csak az előbbi veendő számba s mivel a hajlott ab födélsíkra eső egész 
szélnyomás Sz =  120 . ac vagyis Sz =  120 ab sin (a -f-10°), ez oknál fogva a 
födélsíkra merőleges összetevő értéke sz =  Sz . sin (a -j- 10) =  1 2 0  ab sin1 (a4 - 1 0 °) 
s ebből a hajlott födélsík 1 m2-jére a =  1 2 0  sin2 (a -j- 10") kgrnyi nyomás esik.

A hajlott födélsík 1 m’-jére eső merőleges szélnyomás értéke ennek 
folytán:

ha Y  =  V* 7a 7a 7s 7. 78 7,0 7,a 7,6 7a*
és « =  45» 3 3 '//  26V / 2 17 / 1S7/ 14° l l 1/.* 1 0 ° 8 » 5°

akkor a =  80 57 43 34 27 2 0 16 14 117a 8  kgr.
Ha az sz merőleges nyomást ismét két oly összetevő által helyettesítjük,

a melyeknek egyike a födélsík irányába esik, másika pedig merőleges reá, akkor
a

az utóbbi a hajlott födélsík 1 m’-jére vonatkoztatva, f  =  CQg g és az alapvétőiét 
1 m2-jére

COS a  c o s 2 a  c o s 2 a
φ-nek értéke:

ha f  =  7. 7. 7* V. 7. % 7 „  7,* Vi. 7a*
és a =  45° 3 3 '// 261/ /  211/ , 0 1 87 / 14° 117 / 10° 8 ° 5°

akkor φ =  162 82 54 40 30 21 17 14'5 12 8  kgr.
A szélnyomás mindig csak a födél egy oldalára hat, mert mindkét födél

síkot csak akkor érheti, ha azok hajlásszöge kisebb 1 0 °-nál, ebben az esetben 
azonban a szélnyomás igen csekély és alig jön számba. A szélnyomás által való 
megterhelést ennélfogva mindig egyoldalúnak kellene tekinteni, egyszerűség ked
véért azonban fafödeleknél és oly kisebb vasfödeleknél, a milyenekre mi szorít
kozunk, mindkét födélsíkra esőnek veszszilk.

A három rendbeli terhelést (s. n  és a) összefoglalva, a lejtős födélsík 
1 m’-jére eső összes terhelés (p) kgrban

A födés nem e
A födélsíkok hajlása M

T

7, 7a 7* 7a 7. 7a 7,o 7,a 7,6 Vao

Zsindelyfödés........................ 158 145
Szalma és nádfödés . . . 193 180
Egyszerű cserépfödés . . . 238 225 215
Kettős és koronás cserépfödés 263 250 240 — — ------ — — — —

Német palafödél................... 2 0 8 195 185 180 — — — — — —

Angol » » ................... 2 0 0 180 170 165 — — — — — —

Kátránylemezes födél . . . 163 150 140 135 128 123 1 2 0 — — —

Faczément » . . . — — — — — — 250 248 246 —

Fémlemezes » . . . 173 160 150 145 138 133 130 — — —

Hullámos lemez > . . . 158 145 135 130 123 118 115 — — —

Ez a p  teher a szarufán egyenletesen elosztva képzelhető, egy-egy szaru 
egész megterhelése tehát

P — H .k .p  kgr,
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a hol a H  a szaru hosszúsága, 
k a: szaruköz, H k  tehát a 
szarura eső födélterület m s-ben.
Ez a teher a szaru minden 
egyes pontjában függőlegesen 
hat lefelé és két oly összetevő 
által helyettesíthető, a melyek
nek egyike a födélsík irányába 
esik és a szarut visszaható 
szilárdságra veszi igénybe, 
másika ellenben a szarura 
merőleges és azt meghajlítani 
akarja (10ö8 . ábra), az előbbi
nek értéke P.sin a az utóbbié 
P  . COS a .

A legnagyobb hajlító nyo
maték, a melynek alapján a
szaru keresztszelvényi méreteit kell kiszámítanunk, a szaru közepén hat és a 260. 
lapon tárgyalt 7. eset szerint és centiméterekre vonatkoztatva

P .I I  sm 2
100 ——  · cos « =  f . W  =  —g— f.

600 .
8
su t ' = g ^ P H c o s  aEbből

és ha /' =  60kgr-nak veszszük és H cosa =  h, értékét behelyettesítjük, akkor
s m 2 =  1'25 P . h

s behelyettesítve P  fönnebbi értékét,
= 1-25 P .k .p .h  =

1-25
COS a

li2pk.

A szaru keresztszelvényét, a legnagyobb teherbírásra való tekintettel, min
dig úgy választjuk meg, hogy szélessége s = 5/, m legyen. Ezt a fönnebbi 
egyenletbe helyezve, lesz a szaru szelvénymagassága

• = 1>2V:
h ‘‘p k

Cos a különböző értékei mellett tehát m  értéke is különböző lesz, még 
pedig: ha 
M  
T  ~

és«  45° 337 / 261/,0 181/ /  14° 117 / akkor
V. 7a 7* 7» Ve 7io

45°
X

337/
3

2 6 7 /
3

187 /
»

14°
3

H 7 /
3

1-27][hTpk V Z ^ h 'p k  P 2 2 ]lh*pk  l '2 l | fh ’p k  l'20]/li*pk· 
Ez azt mutatja, hogy egyenlő viszonyok között a lapos födelek szarui gyen

gébbek lehetnek, mint a meredek födelekéi s hogy a kettő között a különbség 
azzal is nagyobbodik, hogy p  értéke lapos födeleknél kisebb, mint a merede
keknél.

Példa: Számítsuk ki valamely egyszerű nyeregfödél szarufáinak méreteit, 
ha a födél kettős cseréppel van födve, az épület szélessége 21= 7 '0 m  és a födél 
hajlása 7» =  337/·

Ekkor a födél 1 m’-jére eső terhelés a táblázat szerint p — 250 kgr és a
T

szarufa vízszintes vetületének hosszúsága h =  g- =  3'5 méter. Ha a szaruközt
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1Ό m-nek veszszük, akkor a szarufa keresztszelvénymagassága 

m  =  Γ27 y = 1-274
és szélessége s ■

3-5a X  2δ0 X ΙΌ =  18-5 cm 
=  13 cm,

13
azaz a szarufa keresztszelvénye jg  cm.

A szaruk hosszúsága
h 3-5

H ~  cos 33V,0 =  0-836 — 4'20 m
és egész megterhelése

P  =  4-20 X  ΙΌ X  250 =  1050 kgr.
Hogy kiszámíthassuk a tartógerenda méreteit, tekintetbe kell vennünk, 

hogy a tartógerenda megterhelése egyenlő a két szaru egész megterhelésével 
azaz 2P-vel; a két főfal mindegyikére ennélfogva P  nyomás esik, míg az egyes

P
szarufák egyenletesen elosztott P  megterheléséből azok mindkét végső pontjára -g

P
nyomás jut. A szarufák talppontján működő ezt a -g nyomást a főfalak fogják
fel és ellensúlyozzák, a taréjon ellenben, a hol mindkét szaru végső pontjában 
működő nyomás egyesül, P  erő hat és mivel semmi által sincs ellensúlyozva, a 
szarukban feszültséget hoz létre. Ez a feszültség egyrészt a szarufák irányában 
ható S  nyomás és másrészt egy vízszintes V  nyomás gyanánt jelentkezik úgy az 
egyik, mint a másik szaruban. Mivel tehát mindegyik szaru a P  erő felét veszi 
át, lesz (1058. ábra)

P  , .
és V =  S  cos K s ebből2~ — S  sin a

S-- és V = {
P  cos a P

: 2 '
cotang a.' 2 sin a 2 sin a '

A V vízszintes vagy oldalnyomást mindkét oldalról a páros szarufa ellen
súlyozza, a szaru irányában működő S  nyomás ellenben, mint a 273. lapon lát
tuk, változatlanúl megy át a szaru talppontjára, a hol ismét

P c o sa  P
V = S  cos a =  - ~2 cotang a

P  
'' 2

! sm a 
P  sin a

és N  — S sin a =  - ---- =2 sm a
nyomás gyanánt jelentkezik. Ez az N  nyomás nem egyéb, mint a falakra ható

P
függőleges nyomás és szaporítja azt a g nyomást, a mely a szarufák talpán, mint
már említettük, különben is érvényesül. A V vízszintes nyomás ellenben képviseli 
a szaruk oldalnyomását és a falakat feldönteni igyekszik; ezt a nyomást ennél
fogva a kötőgerenda által kell ártalmatlanná tenni. A kötőgerenda ennek folytán 
a F  erő által nyújtásra lesz igénybe véve, másrészt azonban saját súlya és eset
leges idegen megterhelése által (ha pl. a kötőgerendák egyúttal menyezetgerendák 
is) hajlításra is, azért oly erősre kell venni, hogy ennek a kettős igénybevételnek 
biztosan ellenállhasson.

Ha a kötőgerenda hosszúságát P,-gyel, a hosszegységére eső terhet p r gyel 
jelöljük, akkor egész terhelése p, Hl és legnagyobb hajlító nyomatéba a 261. 
lapon levezetett képlet szerint

p, Η, X  H, Pl US
M-- 8 8 s mivel
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Ρ ι Η , 3 s n i s
8 —  6

ebből a kötőgerendában fellépő feszültség

1.
1 '* s  . m

Az oldalnyomásból eredő igénybevétel továbbá V — s . m f  s ebből

f  s m
A két rendbeli igénybevétel folytán a kötőgerendában fellépő egész feszült

ség ennélfogva, a melynek értéke 60 kgrnak vehető,
Pi Hi1 , Vf = 3U sm‘

Ha az így kiszámított feszültség a megengedettnél nagyobb lenne, akkor 
azt nagyobb keresztszelvény (sm )  választása által kell kisebbíteni.

Az oldalnyomás, csekély értéke miatt, figyelmen kívül hagyható akkor, a 
midőn a gerenda egyéb megterhelése, a mely azt hajlításra veszi igénybe, a túl
nyomó. Ekkor a kötőgerendát úgy, mint a menyezetgerendáknál tettük,

m = \  1·.') P . h
képlet szerint számíthatjuk ki, a hol P  a gerenda hosszegységére eső terhelés és 
h annak szabadon lebegő hosszúsága. Ha azonban a gerenda saját súlyán kívül, 
a melyet m3-enkint kereken 700 kgrmal vehetünk számításba, egyéb terhet nem 
visel s méretei ennek folytán csekélyek (6—7 m hosszúságnál csak 10/14 cm), akkor 
az így kapott keresztszelvényt, a váltógerendák becsapozásával és a szarufák 
beágyazásával járó gyengítés folytán, legalább 13/le—12/j 7 cm méretűnek kel* 
venni.

Ismerve az egyszerű szerkezetek megterhelésének módját és 
megengedhető igénybevételét, a melyet a II. szakasz IV. fejezetében 
eléggé részletesen tárgyaltunk, épp oly egyszerűen számíthatjuk ki a 
torokgerendás, szelemenes és függesztőműves födelek alkotó részeinek 
méreteit is; ezt azonban e helyen bátran elhagyhatjuk, mert ennek 
a kiszámításnak az általunk tárgyalt közönséges szerkezetű födelekre 
nézve alig van gyakorlati értéke. A fából való közönséges födélszer
kezetek egyes alkotó részeinek keresztszelvényi méreteit ugyanis a 
gyakorlatban tisztán tapasztalati adatok alapján szoktuk meghatá
rozni, úgy, hogy a rendesen használt gerendaméretek közül a meg
felelőt az ismeretes gerendaköz és a gerendák szabad hosszúsága 
szerint választjuk meg.

A szarufák használatos keresztszelvényi méretei rendszerint 
csekélyek és szabadon fekvő hosszúságuk, valamint az alkalmazott 
szarufaköz szerint változnak. Ez a szarufaköz arányos a fedőanyag 
súlyával és középtől-középig számítva

zsindelyfödeleknél a födélsíkok hajlása szerint 1'25— 1'50 m 
szalma és nádfödésnél » » » 120—1'40 »
egyszerű cserépfödésnél » » » l'OO—1'20 »
kettős » » » » 090— 1-00 »
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palafedésnél a födélsíkok hajlása szerint l'OO—1'25 m 
kátránylemezes födésnél » » » 1 *20—1'50 »
faczément-födésnél » » » l'OO—1"20 »
fémlemezes födésnél » » » 1Ό0—125 »
Rendes szarufaköz e s z e r i n t ......................... l'OO—1'20 »
A szarufák szabadon fekvő hosszúsága, a kisebb-nagyobb szaru

faközhöz képest,
zsindely- szalma-, nád-, kátránylemez és fémlemezfödésnél 45—5'5 m
egyszerű cserép- és p a la f ö d é s n é l ................................... 4Ό—4'5 »
kettős cserépfödésnél........................................ ....  3'5—4Ό »

Ehhez képest a szarufáknak használatos keresztszelvényt 
méretei 3'5—4Ό rn szabad hosszúságnál 

4Ό—4‘5 » » »
4'5—5'5 » » »

ezeken kívül használatos és könnyen

10/i4—1 Víg «η, 
13/ l . - ‘7 .8 »
1 3 ____1 4 /  ‘

I1 9  / 2 0

fönnebbiekAz ezeken kívül használatos és könnyen a fönnebbiek közé sorozható 
szarufaméretek a 13/13, l>/le, 13/16, M/u , 1δ/ιε, 1δ/ι» és 18/le cm, a négyzetes 
keresztszelvények azonban, a már ismeretes okoknál fogva, kevésbbé felelnek meg 
a czéinak, mint azok, a melyeknek szélessége úgy aránylik magasságához, mint 5:7.

Ezeknél kisebb, pl. 8/13, ‘°/10, 10/13 cm méretű szarukat csak ritkán s leg
inkább csak akkor használunk, a midó'n a szelemenek, mint az 1032. ábra mutatja, 
a rendesnél közelebb vannak egymáshoz; a felsoroltaknál nagyobb, pl. l,/23, 
sl/24 cm méretű szaruk pedig csak kivételesen és olyankor fordulnak elő, a midőn 
a rendes 4 —5 m-nél nagyobb hosszúságban feküsznek szabadon.

A fönnebbiek szerint a szarufák keresztszelvénymagasságát 
cm-ekben igen egyszerűen úgy találjuk, ha méterben kifejezett szabad 
hosszúságukat, a fedőanyag kisebb-nagyobb súlya szerint, 3-5—4-gyel 
megszorozzuk s viszont az ismerés szelvénymagasságból meghatá
rozhatjuk a szarufa szabadon fekvő hosszúságát, ha a szelvénymagas
ságot 3'5—4-gyel elosztjuk.

A kötőgerendák az osztrák gerendaszerkezetnél 3'5—4'5 méter
nyire vannak egymástól s a rajtok fekvő födélkötőn kívül a köz
benső szaruk és az ezekre eső födélhéj súlyát és terhelését is hord
ják, a mely szelemenek vagy fiók- és váltógerendák segítségével 
vitetik át rájok. A kötőgerendák ezáltal hajlításra, a szaruk talpán 
nyilvánuló oldalnyomás által azonban nyújtásra is vétetnek igénybe. 
Könnyen belátható, hogy ez az igénybevételük szabad hosszúságukkal 
arányosan növekszik; keresztszelvényűket ennek folytán a gyakor
latban a födélhéj és födélszerkezet kisebb-nagyobb súlya szerint

5— 6 m-es hosszúságnál . . . .
6 -  8 > · . ,e/18
8—10 »

10-12  »

7io— 16/i8 cm-nek
_ 18

8/ _ao _
/ 2 0  /20

»// 20

18/2 J 9 //2:
-18//*<
- 20/

/ 2 ·
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12—14 m-es hosszúságnál . . 20/24—21/23—21/26 cm-nek,
14—16 » » ’V , . - ” / « - * 1/ « - “ /., »

veszszük.
A váltó- és fiókgerendák az osztrák gerendasornál ugyanolyan 

keresztszelvény! méreteket kapnak, mint a kötőgerendák, a melyeknek 
kiváltására alkalmazzuk.

A torokgerendákat a szarufák nyomása visszaható szilárdságra 
veszi igénybe; azoknak ennélfogva oly keresztszelvényt kell adni, 
hogy ezt a nyomást kigörbülés nélkül elviselhessék. Szabadon fekvő 
hosszúságukat nem szívesen veszszük 4Ό méternél nagyobbra, nehogy 
a nyomás alatt áthajoljanak s ha egyszerű torokgerendás födélszék
nél ezt a hosszúságot bármely oknál fogva át kell lépnünk, akkor 
minden torokgerendát mindkét végén hónaljfákkal gyámolítunk; 
5 m hosszúságnál közepüket már egy, 7Ό—7‘5 m hosszúságnál két 
és 9'5—lO'ó m hosszúságnál már három székoszloppal támasztjuk 
alá. Ehhez képest azután keresztszelvényi méretűk is változik.

A torokgerendák keresztszelvénye kétféle szokott lenni, még 
pedig vagy olyan, a melynek szélessége a magasságnak csak körül
belül 4/b—8/*"része vagy pedig olyan, a melynek szélessége körül
belül 2/5— 3/5 — ’/.-része a magasságnak. Az előbbiekhez tartoznak a 
10/u, 7 16, 7 18, 16/i8> le/i9 és 18/2! cm-es, az utóbbiakhoz pedig 
a “ A., ηΙη, "ko, 272ií "In, riki, i2ks «»-es gerendák. Az előbbi 
szelvények az oldalvást való kigörbülésnek jobban állanak ellen, 
mint az utóbbiak, azokat ennélfogva leginkább az egyszerű és az 
egy székoszlopos, az utóbbiakat pedig a két és három székoszlopos 
torokgerendás födeleknél használjuk.

A födélhéj kisebb-nagyobb súlya, valamint a kisebb-nagyobb 
szarufaköz szerint választjuk meg a megfelelő nagyságú kereszt- 
szelvényt, még pedig

2—3 m-es hosszúságnál 10/i4—·13/,5 vagy 10/í6—"ko— 12ki cmt,
q ____ A  »  »  1 5 /  ____ 1 5 /  »  1 2 /  ____ 1 1 /  »
°  *  *  *  / 1 8  / 2 0  / 2 0  / 2 4
A ____R  ;> »  1 6 /  ____ 1 6 /  »  1 1 /  ____ 1 3 /  ____ 1 2 /  »  .

O  »  »  1 ) 8  / 2 1  /  2 4  /2 1  / 2 3  )

ha pedig a torokgerenda közepén székoszloppal van alátámasztva, akkor 
4'5—5’5 m-es hosszúságnál IB/18—15/20 vagy 12/20—η/24 cmt,
5’5—6‘5 » » ,6/ i 8 - 16/i9 * " k i~ iaL  » ;

két székoszlopos szék alkalmazásánál végre
7Ό—7"5 m-es hosszúságnál 15/20—1β/24 vagy 11/24—l3/2l cmt,
8Ό— 9Ό » » 1β/.4- 18/.4 » 13/2i - lz/S3 » ·
A keresztszelvény megválasztásánál rendszerint elsőséget adunk 

annak, a melynek szélessége egyenlő a szarufákéval, mert akkor 
oldalaik egy síkban lehetnek. 1:: ■

3(>Sobó: Erdészeti Építéstan.
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A székoszlopos torokgerendás födeleknél alkalmazott szék
oszlopok keresztszelvénye rendszerint 1δ/16—1β/1β cm, nagyobb magas
ságnál vagy megterhelésnél azonban 17/17—1V20 cm is; a szelemenes, 
széklábas, függesztőműves stb. födélszékeknél használatos magasabb 
székoszlopoké ellenben 19/19, 2%0, 19/23, 25/25 cm. A székoszlopok, 
mert magasságuk keresztszelvényükhöz képest rendszerint nagy, 
visszaható szilárdságra vannak igénybe véve és ennélfogva nagyobb 
keresztszelvénynyel szerkesztendők meg, mint akkor, a midőn csak 
egyszerű összenyomásnak kell ellenállaniok; a függesztőművek függő 
oszlopai a nyújtásnak és szakításnak kell, hogy ellenálljanak, e mel
lett azonban a dúczok beágyazása által való meggyengítésüket is 
figyelembe kell venni.

A kakasűlő szintén visszaható szilárdságra van igénybe véve, 
de rendszerint rövid, ennélfogva 13/16—13/17 cm-es gerenda mindig 
elégséges.

Az egy, két és három székoszlopos torokgerendás födeleknél a 
torokgerendák alatt végignyúló mestergerendák szelvényszélességét 
rendszerint a székoszlopokéval veszszük egyenlőnek, míg szelvény
magasságukat vagy ugyanolyannak vagy pedig szabadon lebegő hosszú
ságuknak mintegy 'útrészével választjuk meg. E szerint magasságuk, 
ha a főszaruk 4 méternyire vannak egymástól, 22 cm lenne. Oly 
esetben azonban, a midőn szabadon lebegő részükben hónaljfákkal 
vannak gyámolítva, egy székoszlopos széknél Ι4/χβ, 16/xs, 1 u/, e, 
15/17 cm-es, két székoszloposnál pedig 13/]0—15/20 cm-es kereszt- 
szelvény rendszerint elégséges és csak nagyobb szarufaköznél öreg
bíthető ie/i8— ie/i9 cm-re.

A hónaljfák keresztszelvénye hosszúságukkal változik s a sze
rint, a mint az utóbbi 1Ό—1'25—Γ50 méter, 13/13, 12/í6, 13/ie, 14/16,
1 6 /  1 5 /  12 /  p m

/ l e ? / l  8  5 / 2 4  '-'m ·

A czimboraftík keresztszelvénye szintén szabadon lebegő hosszú
ságukhoz igazodik, és kisebb hosszúságnál, a terhelés nagysága sze
rint, 8/15, 8/16, 1o/]0, 718, nagyobb hosszúságnál 12/20i 12/21, n/23, ,2/24, 
ritkán ,B/21 cm.

A szelemenek tudvalevőleg 3-5—4'5 m hosszúságban lebegnek 
a főszaruk között szabadon és a rajtok fekvő közbenső szaruk által 
hajlításra vannak igénybe véve. Ez az igénybevétel annál nagyobb, 
minél nehezebb a födélhéj, minél laposabb a födél s minél távolabb 
vannak a főszaruk és magok a szelemenek is egymástól; az utóbbi 
távolság középtől-középig számítva pala- vagy cserépfödésnélS’O—41) m, 
zsindely-, kátrány- és fémlemez-födésnél 4D—5Ό m. Különbséget 
kell tenni továbbá a jobban megterhelt taréjszelemen és a kevésbbé



563

terhelt talp- és közbenső szelemen között. A terhelés nagysága sze
rint tehát a talp- és közbenső szelemenek keresztszelvénye

3— 4 m-es szelemenköznél u/16—ie/ie—1δ/ΐ7 cm,
4— 5 » » » 1B/i8—15/so cm,
a taréj szelemeneké pedig lli/18—15/2u—1S/21—21/2i cm.

A szelemeneket tartó bakdúczok keresztszelvénye, szabadon 
fekvő hosszúságukhoz képest, nevezetesen ha közbenső részűkben 
gyámolítva vannak, is/j8— Ie/19 cm, ellenkező esetben ie/21—19/2i cm.

A függesztőműves födélszékek egyes alkotó részeit számítás 
nélkül úgy határozzuk meg, mint azt az 531. lapon említettük.

A különböző födélszékeknél használt viharkötők gyanánt rend
szerint 4—5 m hosszú gerendákat használunk, a melyeknek kereszt- 
szelvénye °/l 2 9/l 2 cm·

A sárgerendák összenyomásra vannak igénybe véve, e mellett 
azonban azzal is kell számolni, hogy a fallal folytonos érintkezésben 
lévén, gyorsabban mennek tönkre, mint a födélszerkezet egyéb alkotó 
részei, ennélfogva azokat a rendesnél erősebbre kell venni. Kereszt- 
szelvényi méretök változik a kötőgerendák hosszúságával és

6—8 méter mélységnél 15/16—1S/15 cm,
2 0 /  ___ 2 0 /

/1 5  /IO *
1 8 '  2 0 /  »

' 1 8  /1820/  21/ ,,
/ 1 9  ' 2 0

2 1 /  ___ 24/
/ 21  /21

A széklábas födelek gerendaméreteire nézve Gabriély a Bécs- 
ben szokásos méreteket a következő táblázatban adja, a mely más 
födelekre nézve is használható:

10—12 12—12-5 12-5— 13 13—16
A gerendák megnevezése méteres mélységnél

(a sárgerendák között számítva)

Sárgerendák . . . . . 20//19 20/120 2i//20 21/ . /21
Kötőgerendák . . . . 17//22 ISI/23 19//24 19//25
Székoszlopok....................
Torokgerendák (feszítő

17//17 18,/18 19//19

Í0//22

19//19

19// 23boronák) .................... 17//21 18//2 i
Szelem enek.................... 17//21 1S// 21 19//22 19//22
S zaru fák ......................... 18//18 *»/.

/1 8
14//l 9 14//19

Czimborafák.................... 8 /  - 
/1 β

8/
/16

10'/18 10/18
Hónaljfák . . . . . . 1 5/. /lő 15/116 15/ . /l7 16At
DúCZok..................................................... 17/118 187,/18 19//19 ” / l .

8—10 » 
10—12 »
12— 13 »
13—  16 »

36*
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A kötőgerendákkal nem bíró födelek gerendáinak kiszámítá
sára nézve Ardant állított fel képleteket; ezek szerint a főszaruk, 
a páros gerendákból álló oszlopok, valamint a czimborakötők és függő 
oszlopok méretei, ys-hajtással bíró födeleknél és m 2-kint 200 kgnyi 
megterhelésnél, ha a főszaruk 3'5 m-nyire vannak egymástól, a 
következők:

A gerendák megnevezése
14 16 18 20 22 24

méteres támasztóköznél

a) Az 1027. és 1028. ábra szerint szerkesztett födeleknél:
A páros oszlopok egy-egy fele 1 3 /

/ 3  5
1 3 /

/ 3 6
1 3 /

/ 3  8
1 3 /

/ 3 8
1 3 /

/ 3 9
1 8 /  

/ 4 2

Főszaruk ................................. 1 S/
/ 2 8

1 0 /
/ 2 9

2 0 /
/  3 0

2 i /
/ 3 1

2 2 /
/ 3 2

2 3 /
/3  3

Torokgerendák (feszítő bo
ronák) ............................ 1 2 /

/ 1 2
1 4 /

/ 1 4
1 ö /  

h e
1 6 /

/ l 6
18/

/ 1 8
18 /

/3  8

Függő o sz lo p o k ................... 1 2 /
/ 1 2

i 4 /
/ 1 4

1 6 )
/ 1 6

1 6 /
/ 1 6

1 8 /
/ l  8

1 8 /
/ 1 8

Dúczok ( d ) ............................ 1 8 /
/ 2 8

1 9 /
/ 2 9

2 0 /
/ 3 0

2 1 /
/ 3 1

2 2 /
/8  2

2  3 /  
/ 3 3

b) Az 1029. és 1030. ábra szerint szerkesztett födeleknél:
A páros oszlopok egy-egy fele 1 3 /

/ 1 5
1 3 /

/ 1 6
1 3  /  

/ 1 8
1 3 /

/ 2 0
1 3 /

/ 2 2
1 3 /

/ 2 5

A nem páros oszlopok. . .
1 5 /

/ 1 5 1 5 // 1 5
1 5 /  

/ 1 5
2 0 /

/ 2 0
2 0 /

/ 2 5
2 0 /

/ 2 5

Az átlós dúczok (a) . . .
3 5 /  

/ 1 5
1 5 /

/ 1 5
15 /  

/ 2 0
2 0 /

/ 2 0
2 0 /

/ 2 0
2 0 /

12 0

A függő oszlopok . . . . 1 5 /
/ 1 5

1 5 /
/ 1 5

1.5 /
/ 2 0

2 0 / 
/ 2 0

2 0 /
/ 2 0

2 0 /
/ 2 0

A könyök-dúczok (d) . . . 3 5 /
/ 1 5

1 5 /  o 
/ 1 8 15/12 0

2 0 /
/ 2 0

2 0 /
/ 2 2

2 0 /
/ 2 5

A főszaruk............................ 1 5 /  
/ 1 5

1 5 /
/ 1 8

1 5 /
/ 2 0

2 0 /
/ 2 0

2 0 /• / 2 2
2 0 /

/ 2 5

A szelemenek keresztszelvénye 1β/18 —18/18, a szarufáké pedig 
13/j6—13/18 cm-nek vehető.

2. A v a ssa l k ap cso lt fafödelek .
Vassal kapcsolt fafödelek alatt olyanokat értünk, a melyeknek 

egyes szerkezeti elemei fából, mások kovácsvasból és ismét mások 
öntöttvasból valók, a szerint, a mint nyújtó, hajlító vagy visszaható 
szilárdságra vannak igénybe véve. A szaruk a födélszerkezetben 
hajlításra, a dúczok és székoszlopok összenyomásra, a függő oszlopok 
és kötőgerendák pedig nyújtásra s az utóbbiak hajlításra is vannak 
igénybe véve; a szarukat és esetleg a kötőgerendákat is ennélfogva, 
inkább fából, a dúczokat és függő rudakat inkább vasból készítjük, 
mert a kovácsvasnak nagy abszolút és az öntöttvasnak nagy vissza
ható szilárdsága lehetségessé teszi azt, hogy nagyméretű gerendák 
helyett ugyanazzal a sikerrel sokkal kisebb keresztszelvényű vasru-
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dakat használjunk. Nagy előnye ezeknek a födeleknek továbbá az is, 
hogy a komplikált és rendszerint gyenge fakötések elkerülhetők 
vagy legalább egyszerűsíthetők; ez által a drágább szerkezetek fejében 
nagyobb biztosságot és tartósságot s e mellett tetszetősebb és köny- 
nyebb szerkezetet nyerünk.

1061. ábra.
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A vassal kapcsolt fafödeleket vagy függesztő-művek módjára 
szerkesztjük meg, a mint azt az 1059.—1065. ábrák mutatják, vagy 
pedig úgy, hogy a főszaruk mindegyike egy fegyverzett gerendát 
mutat, a melynek terhelése a szaruk végső pontjaira vitetik át
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(lásd az 1074. és 1076. ábrákat). A födelek azonban mindkét esetben 
szelemenes födelek.

A függesztő-művek módjára szerkesztett födeleknél a függő 
oszlopokat mindig kovácsvasból készített függő rúd helyettesíti, míg 
a födélkötőknek fából való s főszaruit a függesztő-mű dúczai gyanánt 
használjuk fel. Egyszerű függesztő-művet mutat az 1059.—1061.,

kettőset, illetve hármasat az 1062. és 1063, többszöröst pedig az 
1064. és 1065. ábra.

A kötőgerendák éppen úgy készülhetnek fából (1059., 1062. és 
1064. ábra), mint vasból (1060., 1063. és 1065. ábra); utóbbi esetben 
kötőrudaknak nevezzük azokat. Hogy a kettő közül melyiknek adunk 
elsőséget, az tisztán csak attól függ, vájjon kevesebb vagy több vasat 
akarunk-e a födélszerkezetben felhasználni. A feszítő boronák, a 
szelemenek és a fiókszaruk mindig fából készülnek.

Az s főszarukat fönt a taréjon egy öntöttvas-saruval foglaljuk 
össze, a melybe mindkét főszaru vége belenyúlik s a mely azonkívül 
úgy van megszerkesztve, hogy tetején a tar éjszelement lehessen 
elhelyezni, aljára pedig a függő rudat felkasztani (1066. ábra); ez 
utóbbi czélra a saru alja két füllel van felszerelve, melyek a függő 
rúd felső meglapított végét közbefogják; a taréjszelemen állásának 
biztosítására a saru lapos teteje kétoldali bordával van határolva.

Ha a kötőgerenda fából van, akkor a főszarukat rendszerint 
csak reáágyazzuk, úgy, hogy az ágy fészkei mögött még elég hely 
maradjon a talpszelemenek elhelyezésére (lásd az 1062. és 1064. ábrát); 
kötőrúd használatánál ellenben az s főszaruk talpát is öntött vas
sarukba kell bújtatni (lásd az 1060., 1063. és 1065. ábrát) s azokat, 
hogy el ne tolódjanak, kétoldali bordákkal és szükség esetén csava
rokkal is a falak tetején elhelyezett g sárgerendákhoz kötni (1067. 
ábra). Ezeken a sarukon megy keresztül a k kötőrúd is: nagyobb
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falközöknél czélszerűbb azonban a kötőrúd végeit az 1104. ábrában 
látható módon villaalakúra készíteni, hogy így a talpsarut az 1100. 
ábrában látható módon közbefoghassa.

A d dúczokat vagy egyszerűen a kötőgerendába beágyazzuk, (1064. 
ábra) és a függő rudakat az 1068. ábrában látható módon akasztjuk 
fel a főszarukra vagy pedig vassaruval kötjük hozzá (1069. ábra); 
utóbbi esetben a .kötőgerenda közepén, a hol a függő rúd talpánál 
két ellenkező irányú dúcz jön össze, kettős sarut kell alkalmazni 
(1070. ábra).

A vasból való kötőrudakat legalább két részből kell készíteni 
és egy karmantyúval összekötni, a melynek segítségével a kötőrúd 
a szükséghez képest bármikor megfeszíthető. A karmantyúk kovács
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vagy öntöttvasból készülnek, előbbi esetben a 375. és 1071., utóbbi
ban a 374 és 1072. ábra szerint. A kötőrudakat ezeknek a kar
mantyúknak segítségével akasztjuk fel a főszarukra (lásd az 1060. 
és 1063. ábrát).

1071. ábra.

1072. ábra.

Néha vízszintes kötőrúd helyett két ferde rudat alkalmazunk, 
a melyek a czimborafa módjára szerkesztett torokgerenda alatt két 
hevederlemezzel vannak összekötve és a függő rúdra felakasztva 
(1061. és 1073. ábra). Ez a szerkezet azonban csak akkor használ
ható, a midőn a kötőgerenda csak egy helyen van felakasztva. Ha 
ellenben ezt nagyobb hosszúságnál fogva, több helyen kell gyámolí- 
tani, akkor a szerkezet úgy módosul, mint az 1065. ábra mutatja. 
A kötőrud itt is két részből áll és közepén van felakasztva, a dúczo- 
kat és a közbenső függő rudakat azonban rászegecselt hevederleme
zekkel kötjük hozzá (lásd az 1110. és 1112. ábrát).

Az eddig tárgyalt szerkezeteknél czélszerűbbek az ú. n. franczia 
vagy Polonceau-féle födélkötők, a melyeknek főszarui vonórudakkal

fegyverzett gerendák módjára vannak megszerkesztve; gyámolításuk 
lehet egyszerű (1074 ábra), kettős (1075. ábra) vagy hármas 
(1076. ábra). A főszaruk talpait itt is kovácsvasból való rudak tartják 
össze, közbenső részüket azonban az öntöttvasból készült és rend-
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szerint keresztalakú szelvénynyel (1077. ábra) bíró d dúczok támaszt
ják, a melyek a főszarukra merőlegesek s a melyeket a k kötő- és 
a V vonórudak feszítenek és szorítanak a főszarukhoz. A dúczok 
alsó vége két h hevederlemezre támaszkodik, a melyek a k kötő- és

1077. ábra.



1079. ábra.

a V vonórudak meglapított végeit is közbefogják; a dúczok 
felső végének a főszaruval való kétféle összekötését az 
1078. és 1079. ábra mutatja.

A főszaruk alsó és felső vége ismét öntöttvas- 
sarukba van bújtatva, a melyeknek alakja megegyezik 
a fönnebbivel (1080. ábra).

A vonó- és kötőrudak hosszúsága itt is karmantyúk
kal szabályozható.

A fő- és a fiókszaruk, valamint a szelemenek rendszerint fából 
készülnek.

Az egyszerű Polonceau-féle födélkötő 15 m, a kettős 20 m, 
a hármas pedig 25 m falközig használható.

3. A  t i s z t á n  v a s b ó l  v a l ó  f ö d e l e k .
A vasfödelek újabb időben igen nagy elterjedést nyertek, mert 

nagy falközök áthidalására különösen alkalmasak. Czéljuk nemcsak 
a nagyobb tűzbiztosság és tartósság, mint a milyent a fafödelek 
nyújtanak, de az is, hogy vasszerkezettel nagyobb mélységű épüle
teket is befödhetünk, a nélkül, hogy belső falakat vagy gyámolító 
oszlopokat kellene alkalmaznunk vagy oly komplikált és nehéz 
szerkezeteket készítenünk, mint fánál.

A vasfödeleknek a különféle czélnak megfelelő igen sok alakja van, mi azon
ban itt, czélunkhoz képest, a külön mérnöki tudományt igénylő komplikált vas- 
szerkezetű födelek tárgyalásába nem bocsátkozunk s e helyett csak azoknak az 
egyszerű szerkezeteknek ismertetésére akarunk szorítkozni, melyek a polgári épít
kezésnél leggyakrabban előfordúlnak.

A vasfödeleket ma már kivétel nélkül kovácsvasból készítjük, 
mert ez csekélyebb méretek mellett is nagyobb biztosságot nyújt, 
mint az öntöttvas. Alakjukra nézve lehetnek nyereg-,, félereszű-,
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sátor, kereszt-, íves- és kupolás födelek, a szerkezet egyszerűsége 
miatt azonban leggyakoriabbak a nyereg- és az íves födelek s külö
nösen az előbbiek.

A szerkezet egyes alkotó részei itt is ugyanolyan elnevezéssel 
bírnak, mint a fafödeleknél, azaz szaru szelemen, dúcz, függőrúd, 
kötőrúd stb.

A vasfödelek legegyszerűbb alakja az egyszerű nyeregfödél 
(1081. és 1082. ábra); ez a szaruból, h kötőrúdból és az ennek 
áthajlását akadályozó v vonórúdból áll és 6—7 m szélességig hasz-

1085. ábra.
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nálható. A különbség a kettő között csak az, hogy az egyiknél a 
kötőrúd vízszintesen, a másiknál ferdén áll.

Nagyobb falközöknél a szarukat, úgy, mint a fafödeleknél, sza
badon fekvő részükben is kell gvámolítanunk. Ez a gyámolítás az 
ú. n. német rendszernél dűlt d dúczokkal (1083.—1085. ábra), az

angol vagy háromszögű rendszernél függőleges d dúczokkal 
(1086.—1088. ábra) és a franczia vagy Polonceau-rendszernél, a 
melynek képviselőit már a vassal kapcsolt fafödeleknél láttuk, Ja
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szarufákra merőlegesen álló d dúczokkal (1089.—1091. ábra) és mind 
a három esetben v vonórudakkal történik. Mind a három rendszer
nél a dúczok czélja az, hogy a szarunyomást a dúczok lábáról 
áthárítsák.

A födélkötők részletes szerkezetét az 1094.·—1097. ábrák* mu
tatják; ezek közül az első angol, az utóbbi három pedig, franczia 
rendszer szerint készült.

A dúczok száma függ a födélkötő hosszúságától; 6 —10 m-es 
falköznél elégséges egy dúcz, 11—lő m-nél kettő, 16 —20 m-nél három 
dúcz szükséges, míg 21 -25  m-nél vagy négy dúczot alkalmazunk 
vagy pedig 3 dúczot alkalmazva, a förendszerbe még egy mellék
rendszert iktatunk közbe. A dúczok beosztásánál figyelemmel vagyunk 
arra, hogy a szaruk 3—5 m-nél nagyobb hosszúságban ne függjenek 
szabadon.

Ha T  a födélszék egész támasztóköze és t a szaruknak szabadon fekvő' 
hosszúsága, a mely, mint említettük, 3—5 m lehet, akkor az utóbbinak vízszintes 
vetülete tí — t . cos a, hol a a födélsíkok hajlásszögét jelenti. A dúczoknak, illetve

T T
a főszaru alátámasztott pontjainak száma ekkor n  =  ,------- =  7 - ;  önként ért-

t  COS CC Tj
hető, hogy n  mindig egész szám lesz.

Erősen terhelt födeleket végre függesztőműves födelek mód
jára szerkesztünk meg; ezeknél a kötőrudat, hosszúságához képest, 
egyszer, kétszer vagy többször a főszarukra akasztjuk fel. Ezeknél a

* C. Schat-omsky: Musterbuch für Eisenconstructionen, I. rész. Leipzig 1888.
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födeleknél a dúczok dűlt helyzetben vannak ugyan, úgy, mint a 
német rendszernél, de ettől eltérően a főszaruk elmetszett részével 
egyenlőszárú háromszögeket alkotnak (1092. és 1093. ábra).

A függő rudak, a melyek nyújtásra vannak igénybe véve, 
rendszerint gömbölyű vasból készülnek s minél hosszabbak, annál 
erősebbre veendők. A középső függő rudat tehát, a mely a kötőrúd 
és a dúczok által áthárított egész nyomást felfogja és valamennyi 
között a leghosszabb, a legerősebbre kell szerkeszteni, hogy a húzást 
elbírja. Erősítése végett azonban, különösen magasabb födeleknél, 
lehetőleg rövidre szabjuk s e czélból a kötőrudakat nem vízszinte
sen, de a födél közepe felé emelkedőén, ferdén helyezzük el; ezáltal 
a dúczok is rövidebbek és a kigörbülésnek jobban állhatnak ellen. 
Ezzel kapcsolatban azonban növekszik a kötőrudak igénybevétele s 
azokat ennélfogva erősebbre kell készíteni, mint akkor, ha vízszin
tesen feküsznek.

Legtöbb esetben a kötőrudak köüepét csak a födélszék szebb 
képe érdekében emeljük a födélszék egész magasságának 7, „-részével 
(1094—1097. ábra); ekkor méreteik öregbítése nem szükséges.
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A vasfödelek főszarui rendszerint egyszerű vagy kettős T-alakú 
vasból (62. és 63. ábra), Γ-alakú vas
ból (64. ábra), egyszerű vagy kettős 
szögletvasból (61. és 1098. ábra) készül
nek; nagyobb falközöknél vagy két 
Γ-alakú vasat kötünk össze (1099. ábra) 1098. ábra. 1099. ábra. 
vagy pedig lapos és szögletvasból szegecselt kettős T-alakú gerenda
szelvényeket használunk (394. ábra).

A főszaruk talpát rendszerint öntöttvas-saruba ágyazzuk (1100.

Sobó: Erdészeti Épitéstan. 37

'S
SA
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ábra), a mely a szaru alakjának megfelelően és olyképpen van szer
kesztve, hogy a k kötőrúd villaalakú végét is befogja. A saruk a 
falon szabadon is feküdhetnek, többnyire azonban vagy a falhoz 
vagy a falon fekvő gerendához, illetve homokkőhöz csavarjuk vagy 
legalább két b bordával eresztjük a falkőbe, hogy vízszintes eltoló
dás ellen biztosítva legyenek.

Ha a kötő- és vonórudakat nem gömbölyű, de lapos vagy 
alakos vasból készítjük és a főszarukkal egyszerűen összeszegecsel
jük, akkor az öntött talpsaru nem szükséges és a főszaruk talpát 
csak h hevederlemezzel szereljük fel (1095. és 1097. ábra) vagy 
pedig, jobb megfekvése végett, szögletvasakat szegecselünk mindkét 
oldalához (1094. ábra).

A taréjon a főszarukat vagy két oldalt rájok szegecselt heveder
lemezekkel szereljük fel (1094,—1097. és 1101. -1102. ábra) s azok
hoz azután a függő- és vonórudak végeit is szegecseljük vagy pedig 
öntött vassaruval kötjük össze (1103. ábra), a mely azután úgy a

taréjszelement, mint az f  függő és v vonórudak végeit is befogja; 
az utóbbiak e czélból villaalakúak (1104. ábra). Újabb időben azon
ban a vassaruk használata mind ritkábbá válik.
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W
1103. ábra.

A dúczok leginkább lapos-, szöglet- és T-alakú vasból készül
nek és csak a Polonceau-szerkezetű födeleknél, a hol visszaható

1104. ábra.

1105. ábra.

szilárdságra vannak igénybe véve, készíthetők öntöttvasból; ekkor 
rendszerint keresztalakú keresztszelvénynyel. bírnak (1105. és 1106. 
ábra). Az előbbiek felső végét vagy közvetetlenül (1094·. ábra) vagy 
hevederlemezek közvetítésével szegecseljük a főszaruk gerinczéhez 
(1095.—1097. és 1107.—1108. ábra), ha pedig a főszaru kettős szög
let- vagy Γ-alakú vasból készült (1098. és 1099. ábra), egyszerűen 
a két lap közé fogjuk (1109. ábra).

37*
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A dúczok talpát a kotor útiakhoz srófoljuk vagy szegecseljük. 
Az összekötés módja változik a szerint, a mint a kütőrudak göm
bölyű vagy lapos, illetve szögletvasból készülnek s a mint a dúczok 
a gömbölyű kötőrúddal annak közepén vagy pedig másutt talál
koznak. Ha a kötőrúd lapos- vagy szöglet-, illetve T-alakú vasból 
készült, akkor a dúczok, a vonórudak és a kötőrúd találkozása helyén 
hevederlemezeket alkalmazunk s ezekhez szegecseljük az összes 
alkotó részeket) 1094.—1097. és 1108. ábra). Gömbölyű vasból való 
kötőgerendákat az összekötés helyén meg kell lapítani; a födélkötő 
közepén azután az összeérő kütőrudak meglapított végeit két heveder
lemez közé fogjuk s ezekre állítjuk a T-alakú vasból készült d 
dúczokat is, a melyeknek nyomását f  függő rúd veszi magára (1110. 
és 1111. ábra). A kötőrudak közbenső részén fekvő d dúczok talpát 
ellenben hevederlemezek nélkül egyszerűen a kötőrúd meglapított 
részéhez kötjük és nyomásukat szintén az f  függő rúdra hárítjuk át 
(1112. ábra).

A Polonceau-szerkezetnél az öntöttvasból készült dúczok alsó 
és felső vége egy csapszeg körül foroghat (1106. ábra), hogy a 
dúczok a szerkezet tágulásához vagy összehúzódásához alkalmazkod
hassanak és hajlításra soha se vétessenek igénybe.

A kötő- és vonórudakat, mint már a fönnebbiekben láttuk, 
szöglet- vagy ~-alakú, illetve kettős lapos vasból (1113. ábra) vagy



581

1 1 1 2 . ábra.
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vasból készülnek, különösen a német és az angol rendszernél; ennek 
jó oldala az, hogy az egyes alkotó részeket a találkozás helyén 
összeszegecselhetjük, a mi gyorsabb és olcsóbb munkát és mind
azonáltal jobb kötést biztosít (1094—1097. ábra).

A szelemenek az egymástól 4—5 m-nyire levő főszaruzatokat 
kötik össze és a födélhéj megerősítésére valók; rendszerint J - ,  Q- 
vagy —|_-alakú vásból készülnek és vagy szögletvasak segítségével a 
főszaruk oldalához (1101. és 1102. ábra t és 1114. ábra s) vagy 
pedig a főszaruk felső lapjára szegecseltetnek (1095—1097. és 1115. 
ábra). Á szelemenekre a födélhéj vagy közvetetlenül csavarható,

illetve akasztható (1115. ábra), mint pl. hullámos fedőlemez alkal
mazásánál, vagy pedig szaruk és léczek segítségével, mint az 1095. 
és 1097. ábra mutatja.

Sokszor a szelemen fából készül és a főszarura szögletvassal 
van erősítve (1094. és 1116. ábra).

A szelemenek feküdhetnek vízszintesen (1095. ábra) vagy a födélsíkok haj- 
lásában (1094. és 1097. ábra), utóbbi esetben feldőlésöket, külünösen meredekebb 
födeleknél, az ábrákban látható módon kell megakadályozni, kisebb födélhajlások- 
nál e czélból elégséges azokat a szarukkal összekötni. A “  -alakú vasból való 
szelemenek felsó' talpát a taréj felé kell fordítani (1096. ábraj, hogy a nyomásnak 
jobban ellenállhassanak.

Kevésbbé igénybevett talp- és taréj szelemenek “ -vasból, az erősebben meg
terhelt közbenső szelemenek pedig "j"- vagy “j -vasból is készíthetők (1097. ábra).

A fiókszaruk lehetnek vagy kisméretű )£-, illetve j~-vasból 
(1097. ábra) vagy fából (1095. ábra) vagy pedig — sűrűbben elhelyezett 
szelemeneknél — egészen is elmaradhatnak és egyszerű deszkaborí
tással helyettesíthetők, a melyre a födélhéjat erősítjük (1094. ábra). 
Előbbi esetben a szarukat a rendes módon beléczezzük; a léczek
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faszarukon fából (1095. ábra), vasszarukon pedig 30 X 30 35 X35

45 X 45 50 X 50■ vagy -50 X 50 
8

6
mm-es szögletvasból készülnek (1097.

ábra), a szerint, a mint a szaruköz ΙΌ, 1 '25, P50, 1*75 vagy 2Ό méter.
A vasfödeleken, hosszúságuk irányában való dőlésűk megaka

dályozására, szintén viharkötőket alkalmazunk. Ezek keresztben álló 
vonórudak, a melyeket a főszaruk és szelemenek által alkotott 
mezőkbe iktatunk (1094. és 1097. ábra v). Ilyen v vonórudak húz
hatók — különösen Polonceau-rendszerű födélszéknél — a kötőrúd 
közepén levő csomópontból is (1111. ábra) a szomszédos főszaruk 
ama pontjáig, a melyben a dúczok a szarukkal találkoznak.

A vasfödelek egyes alkotó részeinek méreteit mindig valódi 
igénybevételök alapján kell meghatározni tekintettel lévén e mellett 
a födél hajtására; ez utóbbi rendszerint 1:11/2, 1:2, 1:3 vagy 1:4

1 1 1azaz a vasfödelek magassaga szélességűknek ■ j —̂ — > —g— vagy 
1

—;— részére vehető.4
A vasfödelek megterhelése, a melynek alapján kell a szarukat 

és szelemeneket kiszámítani, változik a födélhéj súlyával. A vassal 
kapcsolt fafödelek fedőanyaga zsindely is lehet ugyan, a tisztán 
vasból való födeleké azonban rendszerint tűzálló még akkor is, a 
midőn a szelemenek és szaruk fából készülnek. A vasfödelek fedő- 
anyagáúl tehát tulajdonképpen csak a fémlemez, a kátránylemez, a 
cserép és a pala tekintendő, még pedig Vi-b—Vs födélhajlásnál a 
cserép és a pala, 1/„—1/i hajlásnál pedig a fém- és a kátránylemez.

A födélhéj saját súlya m2-kint:
sima vaslemez szögletvasakon . . .  25 kgr 
hullámos vaslemez szögletvasakon. . 22 »
sima czinklemez borításon és » .. .. . 48 »
hullámos czinklemez szögletvasakon . 15 »
pala szögletvasakon................................ 45 »

A födélkötők saját súlyát az alap terület 1 m 2-jekint 
könnyű szerkezetű vasfödeleknél 14—20 kgr
nehéz » » 20—30 » -mai szá

míthatjuk.
A saját súlyból, valamint a hó- és szélnyomásból eredő meg

terhelést, az alapterület m 2-jekint és a födélkötők súlya nélkül a 
következőképpen lehet számításba venni:*

C. Scharowsky: Musterbuch für Eisenconstructionen 115. 1.



584  -

300 kgr
250 »
225 »
185 »
150 »

Vj.b hajlásnál és kettős cserépfödésnél . . .
Vj-5 » egyszerű cserép- vagy palafödésnél
Ys » cserép- és palafödésnél . . . .
l/2 » fém- és kátránylemezfödésnél . .
'/i » fém- vagy kátránylemezfödésnél .
A födelek egyes alkotó részeinek méreteit abból a raegfeszülésből számít

juk ki, a melyet az ismeretes megterhelés hoz létre bennök s a melynek meg
határozása a II. szakasz IV. fejezetében tárgyalt elvek alapján nem jár nehéz
séggel. Ezt alább néhány egyszerűbb példában bemutatjuk, mi mellett a nyomott 
részeket az ábrákban kettős, a húzottakat pedig egyszerű vonallal fogjuk jelölni. 
Ismerve ugyanis a szaruknak, a szelemeneknek és a főszaruknak egymástól való 
távolságát, könnyen kiszámíthatjuk a mindegyikre eső teher nagyságát is, a mely 
az egyes szerkezetek alátámasztásához vagy bekötéséhez képest különböző feszült
ségeket hoz létre bennök.

Ha ugyanis a födélkötők egymástól való távolságát fc-val, az alapterület 
1 m3-jére eső terhet, a kötők saját súlyát is beleértve, £>-vel jelöljük, akkor a fő
szaruk 1 folyóméterjére eső terhelés t =  k .p , és az egész H  méter hosszúságú 
főszarura T =  H. kp.

Az egyes csomópontokra eső terhelést kapjuk, ha az egy folyóméterre eső 
terhet megszorozzuk a csomópontok (szelemenek vagy dúczok) egymástól való 
vízszintes távolságával (v) azaz a függőleges nyomás N — v .k .p  és a lejtős íödél-

V
síkra eső nyomás végre N1= ^ ^ . k . p .

a) Ha az egyszerű nyeregfödelet veszszük tekintetbe (1059., 1060. és 1082. 
ábra), a melynek szaruján P  egyenletesen elosztott teher működik, akkor — mivel

a szaruk két végokon alátámasztott 
gerendák — azok mindkét végső 

P
pontjára g függőleges nyomás esik.
A taréjon tehát, a hol két szaruvég 
jön össze, P  függőleges nyomás hat, 
úgy, mint azt már az 558. lapon 
említettük.

Ez a nyomás, a már ismeretes 
módon, egyrészt oldalnyomás gya
nánt jelentkezik és másrészt oly 
nyomás alakjában, a mely a 
szaru irányában hat, változatlanul 
megy át a szaru talppontjára és a 

szaru megfeszülését hozza létre. Ez a megfeszülés, a melyből a szaru kereszt- 
szelvényét kiszámíthatjuk, tudvalevőleg (1117. ábra)

P  _  P  H 
® 2 sin a 2 M

Ez az erő a szaru talppontján egyrészt V  vízszintes vagy oldalnyomás alakjában 
jelentkezik és a kötőrudat húzásra veszi igénybe és másrészt egy függőleges nyo-

P
más (N) alakjában, a mely a szaru talpán ható és fönnebb említett -g- függőleges
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nyomást gyarapítja és a fal megterhelését adja. A kötőgerenda megfeszülése 
ennélfogva

P  cos a P  P  h
Y  =  8 cos « = - 2  =  2 cotang « =  Ί  ■ ¥

míg a függőleges nyomás
P

N  —  S  sin K =  - g ;
ezzel együtt tehát a falra

P
N + ~ 2 =  p

nyomás esik, a mi természetes.
b) Ha as egyszerű nyeregfödél ferde kötörúddal hír (1081. ábra), akkor 

az alátámasztó pontokon ható nyomás ismét P  s ennek a szaru irányában ható

összetevője
P

A =  -T) cos a.
A ferde kötőrúd irányában ható V  erő itt is két oly erő gyanánt jelent

kezik, a melyeknek egyike &, =  V  cos («—/?) ismét a szaru irányában hat, másika 
pedig _B= V sin(a—β) a szarura merőleges. A szaru irányában ható két erő 
(S t -f- S , =  S )  adja a szaru igénybevételét, míg a szarura merőlegesen ható erők

P  .
egyensúly esetén ellensúlyozzák egymást, azaz A — B  és 9 cos o; =  l r sin (a—ß); 
ebből azután a kötőrúd megfeszülése

' mert sin (a—ß) =  sin a cos ß — cos a sin β -

P  cos a P  h,
' 2  sin (α-β )  2 M '

M h - h  (M -M J
l l \

A szarunak megfeszülése a fönnebbiek szerint 
P

S  =  ~2 sin a -f- V cos («—β)

h Ml 
hi H

és
h

cos a — ~tt)■
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Ha V  értékét helyettesítjük, akkor

S~2
cos a cos (a—ß) 

sin (or—ß) ] -
P  sin a sin (a—ß) -j- cos a cos (a—ß)

sin {ct—ß)

vagyis S =
P  cos ß P  H  

' M'

P  cos [a—(a—f. 
2 sin (a—ß)

' 2 sin (a—ß) 2
Ha a kötőrúd mindegyik felében működő V  erőt a C csomópontban össze- 

pontosítva képzeljük, akkor a függőleges vonórúdban fellépő megfeszülés
cos a sin (3 M—M.

Ρ* = 2 7 ώ ι<, =  ? ϋ ^ = ρ - r
Végre a szarura merőleges nyomás, a mely a szarut hajlításra veszi igénybe,

N  — P  cos i P H
Ennek a hajlító erőnek legnagyobb nyomatéka M =

cos u értéke rendszerint közel van 1-hez,
P H

P cos a . H
8 vagy, mivel

ez különösen akkor biztosit elégséges pontosságot, a midőn a m2-enkint való 
terhelést, mint fönnebb is tettük, a vízszintes alapterületre vonatkoztatjuk.

Eme képletek szerint számítjuk ki az egyes alkotó részek keresztszelvényét 
a már ismeretes módon.

c) Hasonlóképpen számítjuk ki az 1061. ábrabeli födél alkotó részeinek 
megfeszülését is. Ekkor ugyanis a szaru a közepén torokgerendával van alá
támasztva, úgy, hogy a 263. lapon tárgyalt eset szerint a szaru közepén s/8

két végén pedig egyenkint 3/ιβ P  működik. A taréjon tehát, a hol két szaruvég 
megterhelése esik össze, 3/8 P  erő fog hatni (1119. ábra), míg ellenben a szaru 
oldalnyomásából a falra háramló N  függőleges nyomás, a mely a szaru végén 
ható 3/16 P-vel együtt P-t kell hogy adja, N  — 13/Ιβ P  lesz.

Ennek következtében,
13 P  cos cc 13 n  \

V =  Ϊ 6  sin (α - β ) =  Ϊ 6  P M1'
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S = 13 P  cos/3

a torokgerenda megfeszülése
16 sin (a—ß)

13 f f  
= 16 F M,'

ν ±~ Β  cos a, 

de B  — 6L -rr~. ennélfogva

Vi -  6/8
Pcos a

i -P cotg a =  ε/8 P
h
M ’

Ha mind a két V erőt ismét a c csomópontban összepontosítjuk, akkor a
függőleges vonórúd irányában ható húzó erő

13 _ cos a sin β 13 π Μ—Μ,Ρ , =  2 Fsin ^ =  ¥ Ρ _ Ι- Ζ^ =  g- Ρ - ^ - 1 ,

vagy ha Μ — 2Μ Χ, mint legtöbbnyire található, akkor
13 π P, ~  8  P.

A szarura merőleges nyomás, a mely azt hajlítani akarja, ismét
h

N =  Pcos a =  P j j i
s ennek nyomatéka a 263. lapon tárgyalt 17. eset szerint, ha a szelemenek az 
alátámasztott pontok között feküsznek,

P . cosα .-ff
M± — ----- ------- =  0Ό3125 P  cos a H ,

ha pedig a szelemen a főszaru közepén, az alátámasztás fölött van, akkor 
M = 2 M y =  0-0625Pcos α ff. 

a hol P  cos a helyett ismét P  vehető számításba.
d) Az 1063. ábrában vázolt födélszéknél a torokgerenda a szarut szintén

a közepén támasztja alá; a szaru talppontján ható nyomás ennélfogva ismét 8/1β P, a
3 3

szaru közepén 6/8 P  és a taréjon 2 X  jg  P  =  g- P  (1120. ábra). A szaru oldal
nyomásából keletkező függőleges nyomás tehát ismét N = P — ®/le P =  13/le P  =  
=  S  sin a ; ebből
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S =

V =  S  COS - a  =  l a '.,

13 P
16 sin a 
Pcosa 

3 sin a

"~16 Af’
' 13 „  h

13/16Pcotg « =  XgP 2 és

y1 =  V8 Pcotg« =  6/8P 11
A középső függő rúd csak arra való, hogy a torokgerenda áthallását megaka
dályozza, megfeszülése tehát

a torokgerenda két végén függő és a kötőgorenda áthajtását akadályozó rudaké 
pedig

P* =  % P.
A szarut hajlító erő és nyomatékai egyezők az előbbiekkel.

e) Ha a szarut a középen az 1083. ábra szerint nem torokgerendával, 
de a német rendszer szerint d dúczczal támasztjuk alá, akkor a fönnebbiek

e __i o / ------------- 13/ p —
116 s in a ’ 110 M

13
V =  S  COS a =  Pcotg a =  13/ll3. M'

Hogy a dúczban működő T) megfeszülést megtaláljuk, tekintetbe kell vennünk, 
hogy A B C A c o B a c  Δ I ennélfogva

a c \B  c =  B  C : A  C  és 
B C .B c

a c  =  — -jjj— vagyis

B  =  7s P M z 5 / p . 
/1 0

f  7P+M2 
“ Jf

ff
“koPM

(“ ‘ ( ö V  ‘' +M·= ») ■
II M

Pl =  2 D sin a — « ]jf ' yy = 7.-P,
és végre a hajlító erő
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P  P  h
λ \  »  g cos a =

a melynek nyomatékai azonosak az előbbiekkel.
f) Ma ugyanennél a födélszéknél a kötőrudak ferdén állanak (1122 ábra), 

akkor úgy. mint b) és e) alatt
13W = JÖP,

13 p  cos cc 13 p h {
V =  ltí r  smT^-7) =  16 .Wy 
n 13 ρ  cos β 13 p f i  
S =  Ϊ6  ^  sbT(ä—ß) =  16 -lí)’

továbbá, úgy mint c) alatt

D =  % P
d

Mf

A C csomópontban úgy a kötőrudak, mint a dúczok két vége jön össze, 
az itt működő erőknek a vonónk! irányában ható eredője ennélfogva 

Pt =  2 Vsin β -)- 2 D sin y,
a hol y az a szög, a melyet a dúcz zár be a vízszintessel s a hol

M—M,sin y  = d[ ~ ; ennélfogva

13 P hX 10 d  M — M*
— 8  M , Ih i" 8  1 Ml dí

M - M ,  IΓ <ΠP — l ! P--- 18 J t |\ 1Ά+ ιο τ 1\ ·
Végre a szarut hajlító erő ismét

P  P  feNl =  2  cos a =  y  H ~

vagyis

Ha a kötőrúd szabadon lebegő két fele közbenső részében is fel van akasztva 
(1096. ábra), akkor a függő rúd megfeszülése 6/g P.

. g) Ha az egyszerű Polonceau-rendszerű födélszéket veszszük tekintetbe, 
a melynek kötőrúdjai lejtősen állanak (1123. ábra), akkor az egyes alkotó részek 
megfeszülését a b) és c) alatt mondottak nyomán szintén könnyen meghatároz
hatjuk.

Az oldatnyomásból eredő függőleges nyomás a szaru talppontján ismét
3 13

N =  P  — jg P  =  jg P , ennélfogva
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13 ^  cos a 13 ^ h  hl 
V  =  Ϊ 6  F  s in jä ^ß )=  16 P  H d

h cl
mert cos a =  és sin (a —ß) =

S =13
16 P  sin a -f- Vi cos (a—(3) és

V értékét behelyettesítve
1 , 1  . cos a cos (a—/S)-|

sin (a—ß) J  v a g y l S

1 3  1rflf fe I
S =  i g P |[ i í  +  2  t í j  '

A szaru méreteit vagy eme igénybevétel alapján visszaható szilárdságra
P . cos cí . H  P, H

vagy pedig M  =  ——gg——, illetve megközelítőleg M  =  képlet szerint haj-
litásra számítjuk ki. Legjobb mind a kettőt kiszámítani és a nagyobb értéket 
megtartani.

A dúcz megfeszülése

D =  5/8P co sa  =  5/8 P ~ ·
Ha a C csomópontból a taréj felé menő vonórúd megfeszülését Vj-vel, a 

vízszintes vonórúdét pedig Vj-mal jelöljük, akkor a C csomópontban a D nyo
máson kívül V15 V, és V, erő is hat; ezeknek mindegyikét két oly erő által 
helyettesíthetjük, a melyeknek egyike a dúcz irányába esik, másika pedig merő
leges reá. A dúcz irányába eső erők a D-n kívül

Vj sin (a—/5), V, sin (a —ß) és V3 sin a, 
a dúcz irányára merőleges erők pedig

Vj cos (a—ß), V, cos (a—(9) és V3 cos a.
Hogy a C pont egyensúlyban maradhasson, kell, hogy 

D -j- V, sin a =  Vj sin (oc—/ff) -f- V, sin (cc—ß) 
és V, cos (u—ß) — Va cos (a—ß) =  Va cos oí.

Az előbbi egyensúlyegyenletből
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V, +  Va
az utóbbiból pedig

V i-F ,
a két egyenletet összeadva

D -f- Va sin a 
sin { a —ß) ’

Vs cos a  . 
— cos (a—/3) ’

2 IV
X) +  T7, sin a V3 cos a

sin {a— ß) cos {a — ß)
s ebbó'l

2 V  -
D

K = - sin(a--/S)

sin ( a — ß)  ' cos (a—jj)
Vj és D  értékét behelyettesítve és a szögek függvényeit a háromszögek oldalai 
által kifejezve,

H h
F> =  P  M H  +  2 h d  '

Hasonlóképpen lesz a második egyensúlyegyenletből
V3 cos a 1 h h 1 13. M H — 6 h d  

ka =  V -  cos{a-ß) =  W P lT d '~ ~ M H + 2 h < l  
Végre a szarura merőleges nyomás, a melyből a szarut hajlításra számít

hatjuk ki,
P  P  h

— 2 K — 2 * J£
h ) Ha a fő s s a r u t  nagyobb hosszúságánál fogva közbenső  ré széb en  k é t  

p o n to n  ke ll g y d m o líta n i  (1124. ábra), akkor a 264. lapon mondottak szerint a

főszaru végső pontjain egyenkint 1/8 P , a közbenső pontokban pedig 3/s P  nyomás 
működik; a taréjon fellépő nyomás ennélfogva

2 X Ve P =  \  P
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és a főfal ellennyomása

J V = P - ¥ p = v8 p .
A csomópontok úgy a főszarun, mint a vonórúdon rendszerint egyenlő 

távolságban vannak egymástól, úgy, hogy mindegyikök három egyenlő részre 
oszlik.

Ennek az N  nyomásnak a főszaru irányában ható összetevője ismét 
7/8 7 'sin «, az erre merőleges összetevő pedig ’/8 P cosa ; míg a vonórúd irányá
ban ható Vl erőnek a főszaru irányába eső összetevője ismét Vj cos (α — ß), a 
szarura merőleges összetevő pedig Vi sin (a - jj). Ennek következtében

cos« h.
Y  —  J i  ”  "  ~11 —  rí sin (a

é /)
mert cos a — j ^  és sin (a—fi) -

MJi
Rh ; ] es

77
S =  7/8 Psin a -j- Fx cos (a—ß) =- 7/8 Pyj^>

37mert s m « =  g  és cos(re—jj) =
7/ J -  ΜΜΛ 

Uh, )
A főszaru c pontjában ható a/8 P  erő egyrészt a szaru, másrészt a cl ej 

dúcz megfeszülésében jelentkezik s egyik összetevője a szaru, másika a dúcz 
irányába esik. A d i k  és é g d  hasonló háromszögekben k i ü l i  dg: eg;

de k i  =  D1, d i  =  8/„ P, dg^= dL és eg - .1/,. ennélfogva

. B p g P  -  d , : I  ilfj s ebből P , -  jg  P  jJ'·
Ez a nyomás változatlanul megy át a g pontba, a hol egyrészt eg  és 

másrészt 6 (/irányában hat. Az előbbinek irányába eső összetevő a d f g  és g F D l 
háromszögek hasonlóságánál fogva

F1:Di =  d f: dg, a hol Λ f ~  3f„ ebből

P, =  D 3d, 9 / IJ  
/10  x

d, AT,
I /, '

3
3 rfj 16 P -

míg 3. bg irányában eső összetevő, a mely az ab  vonórúdban a már ismeretes 
Vágyéi szemben működik,

ν,-.Ό, fg-.d,. a hol f g  % h,

ebből íij =  I), ,3 dj
3 h.---P—·16 ^  Ml

Az e csomópontban a 3/a-nyomáson kívül az I j húzás is érvényesül, össze-
9

sen tehát jg  P, a mely ismét egyrészt a főszaru és másrészt a be dúcz meg-
feszülését hozza létre. Ez az utóbbi (Dfi) megfeszulés ismét

9 , n d,
íbből /h /ie

Ennek a P , erőnek a b c  vonórúd irányában ható összetevője (P J  a b Fa P 3 és 
6 íwm háromszögek hasonlóságánál fogva

7f a: D2 - & íw : b n ; de & íj = d3
és b m =  37— M„ ennélfogva 

M - M, o /7,37-37.
T P  —  T )  ---------- i  _  9 P -  í  1x!   -C'f -7 -- /« ( /dn d3 ATj
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Az ab  vonórúd bg  részében ható vt erő a Vt-gyel szemben működik, a 
bg rúdban levő húzó erő ennélfogva

K 13
“ 16P Mi

Λ 11 h.____p —— 16 ^iV^·V— Vl — — /8 -c
Az ab  vonórúd keresztszelvényét azonban egész hosszúságában egyenlőnek vesz- 
szük és a nagyobb igénybevétel vagyis Vt alapján határozzuk meg. Az utóbbi 
(V) erőre csak azért van szükségünk, hogy a be vonórúd b pontjában ható erő
ket meghatározhassuk.

A V  erő a b pontban ismét egy függőleges és egy vízszintes összetevő 
által helyettesíthető; az előbbinek értéke

11 h, M -M .  11 M—M,
----- P —  "16

vonórúdra tehát a födélszék
P, =  Tsin ß =  i =  777 Phx 16 Ml

A be vonórúdra tehát a födélszék eme oldaláról Ft és Fa erő hat, és 
nyilvánvaló, hogy a másik oldalról két ugyanilyen nagyságú erő csatlakozik hozzá, 
úgy, hogy a be rúdban működő egész húzó erő

. M—M, g d + l i d z
H1= 2 F !!+ 2 F 3= 2 P

Az az erő végre 
igénybe,

Mí 16 d3 
a mely a főszarut a csomópontok között hajlításra veszi

h
JV1 =  ‘/a P cos«  =  V3 P ^ ,

mert a P  teher a három részen egyenletesen oszlik meg.
*

i) Legtöbbször gyorsabban és kényelmesebben érünk czélt, ha az egyes 
rudak megfeszülését vagy a grafosztatika szerint vagy pedig a Bitter-féle vagy 
nyomatéki módszer szerint számítjuk ki.

Ez az utóbbi rendszer az erőműtan azon az elvén alapszik, hogy az egy 
síkban fekvő szilárd pontok minden olyan rendszerénél, a mely egyensúlyban 
van, a külső erők nyomatékainak összege, valamely tetszés szerinti, de ugyan
abban a síkban fekvő forgási középpontra vonatkoztatva, 0 -val egyenlő.

Az egyes rudakban fellépő feszültségek meghatározására a szerkezetet 
tetszés szerinti irányban fektetett metszet által kettéválasztva képzeljük. A metszet
től jobbra eső elmetszett részt azután eltávolítva gondoljuk és annak hatását a 
visszamaradt töredékre oly vonóerőkkel helyettesítjük, a melyeket az átmetszett 
pontokban és a rudak hosszúsága irányában működve képzelünk. A rudak irá
nyában működő ezek a belső erők kell, hogy a szerkezettöredékre ható külső 
erőket ellensúlyozzák, mert különben a szerkezet egyensúlyát megbontanák.

A metszet fektetésénél csak arra kell törekedni, hogy egyszerre legföljebb 
három oly rudat messünk át, a melynek megfeszülését nem ismerjük. A három 
átmetszett rúd közül azután bármelyikre nézve úgy állítjuk fel a sztatikái nyoma
tékok egyensúlyegyenletét, hogy az egyes sztatikái nyomatékok forgási közép
pontja gyanánt azt a pontot veszszük, a melyben a másik két rúd vagy meg
hosszabbítása egymással találkozik. Ebből a forgáspontból határozzuk meg mindig 
annak a rúdnak a megfeszülését, a mely nem ezen a ponton megy keresztül, mert 
erre a pontra nézve a másik két ismeretlennek a nyomatéka 0 -val egyenlő és az 
egyenletben ennélfogva csak egy ismeretlen van, a mely közvetetlenül adja a rúd 
megfeszülését.

Az egyes nyomatékok előjelét úgy határozzuk meg, hogy minden oly nyo
maték, a mely az óramutató irányában forgat, jelet, az ellenben, a melynek

38Rot>ó: E rd észe ti É p ité s tan .
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forgása az óramutatóval ellenkező, — jelet kap. Ha azután a meghatározott isme
retlennek előjele akkor az illető rúd nyújtásra, ha pedig —, akkor összenyo
másra vétetik igénybe.

Az 1125. ábrabeli egyszerű nyeregfödélnél elégséges egy x x  metszetet 
fektetni, a mely mind a három szerkezetrészt átmetszi, és az általa átmetszett 
szerkezetrészek megfeszülését V, S  és I \  erőkkel helyettesíteni.

Ekkor a V erő meghatározására nézve a forgási középpont c, az S  erőre 
nézve d és a P  erőre nézve a, mert a másik két szerkezetrész ezekben a pontok
ban találkozik.

A nyomatéki egyenletek ennélfogva (sztatikái nyomaték gyanánt az erőnek 
az emelő-karral való szorzatát értve) a c forgási középpontra nézve

P  P a b
— y .c e - j - - g .a 6  =  0, miből V —

i¥, h
de a b =  h és c e =  H  sin (a—ß) =  jt—, ennélfogva

' P  h
Y - - K

A d forgási középpontra nézve
P  P a b

S . d f  -j- 2  . »5 =  0  s ebből S  =  ^
M, h

de d f  =  hL . sin («—β) =  ^  
ennélfogva úgy, mint az előbbi mód szerint

,s . P . K .
°  — 2 Mí

Végre az a foi’gási középpontra nézve
Pl . ab  -f- S . a <j -f- P . ab  =  0,

Mde ag  — 2 h sin a — 2  h , ennélfogva
_ . MPi h -j- ~2 ■ i ̂  ■ 2 h i ̂

P1 =  P  

P1 = P

P  H
2 ' j
M
Wi ~  F vagyls
M—Mt

IP
-\- P h  — 0 s ebből

Mi
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Az eredmények tehát ugyanazok, mint a 586. lapon levezettük. .
Ha a kötőrúd vízszintes, vagyis M = M l, akkor 1\ o. azaz a függő rúd 

ebben az esetben nincs igénybe véve és esetleg el is hagyható.
Éppen úgy járunk el az egyszerű német fedélszéknél is (1126. ábra).

> Ji i

Az Sj és V  feszültségek meghatározására fektetünk egy x t x 1 metszetet, 
akkor a d forgási középpontra nézve

13 h 13 h
— V. d e 4- T7T P - j  =  o s ebből V =  777 P j - p ,  lo J 16 2  a e

, , Η  H Mt h M± Ji
de d e =  γ  sin (a — p) — γ  ■ =  γ γ -  s ennélfogva

13 Ä,
V — f ß P j f ’ úgy, mint a 588. lapon.

A 6 forgási középpontra nézve 
13 

'16
^ 13 7í

S í .b f  - \ - j ß P .h  =  0  s ebből S) =  jg P γ γ
Mt h M, h

de 0  f  =  sin (α—β) =  /z, ennélfogva
_13 JP

S l~ 1 6 P Afi‘
A második metszet £ca a?2, a forgási középpontok pedig, mivel V  már isme

retes, δ és a; ennélfogva az a forgási középpontra nézve
5 h h

P .  2 =  0 s  ebből D =  — 5/8 Ρ ψ γ ^
ac/ a d

de a d g  és b d f  háromszögek hasonlósága folytán és b f  értékét bele
helyettesítve

Mí h H  M1 h
a 0  =  ~ W 2 d ~ 1 ==Y T 1 ’ ennélfogva 

5 cl.
D 8 P Mi

A b forgási középpontra nézve pedig
h 13Sa. f b - % P - Y  +  u P.h=o,

38*
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ebből, ha fb  fönnebbi értékét belehelyettesítjük,

Q =  >/ =  1 /
»2  /> *  fb  — /2 ΛΓ4

. Látni való, hogy St ^> S t ; a főszám keresztszelvényi méreteinek kiszámí
tására ennélfogva <Sj használandó fel.

A b c  függő rúdban fellépő feszültséget végre az xe xa metszet segítségével 
határozhatjuk meg. Ez alkalommal, mivel a többi szerkezetrészek megfeszülése 
már ismeretes, csak a lesz a forgási középpont, a melyre nézve

h 5 /  h \  13
— P1.h  — S1 . a i  +  blaP ■ 2  +  -y P Í  — jg P .2 7 i =  o

M
de a i =  2 h sin a — 2  7f ennélfogva

ha <S2 értékét is behelyettesítjük, lesz 
1 _ U M , 5

Pi h +  2 P M1 2h i í+ 8  P 2 +  8
5 3/< 13

— lö P ■ 2 Λ =  0,

s ebből I \  P V*t lőj
Ezekből a képletekből könnyen vezethetők le azok is, a melyek vízszintes 

kötőrúddal bíró födélkötőre vonatkoznak,
M1 h 
II 'ha M  =  Ml , M —Ml =  o, b / '=  ag -

de  =  -
M H"-̂ ■-et teszünk.g-> hl =  h és d± ■■

Az egyszerű Polonceau-féle födélszéknél az egyes rudak megfeszülését 
a következőképpen találjuk meg (1127. ábra):

1127. ábra.
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Az x í x l metszel csak két rudat talál és a c forgáspontra nézve az egyen
súlyegyenlet

r, 13 ' 1 3  cg
S1. b c - \ - ^ P . ‘cg =  o; ebből S, =  — P

, h
de cg =  -g-j-cí, a c l 6 és afcrf háromszögek hasonlóságából pedig

ci:d== M:H,  miből c i - = d j j  
h M

és c g ™~g -f- d JJ] ennélfogva
13, f_ á  ITI

,S' =  “ Í6P |_2(í+ Hj
úgy, mint ezt az előbbi számitásmódnál is találtuk.

A δ forgási középpontra nézve
13 ,13 g i

V1. b l -)- jg  P .g  i =  o és l r=
h H

de =  clb  és a b c  háromszögek hasonlóságából pedig δ l : ebből
d H  13 h \

&< =  "2 ^~és lé, =  -jg P  úgy, mint előbb.
Az és D rudak feszültségét az x.t a?a metszettel határozzuk meg; ekkor 

az a  forgási középpontra nézve

D . a b +  6/8 p \  =  o és Ώ =  — s/8 

7i
vagyis D =  -  5/s P  

a c forgási középpontra nézve pedig
13

.....  Sa - hc— 6/8 P . c f jgP. f r  c =  o, vagyis
. . d M  13 

S$ .d  — p  Í 6  P
____  . . d-M 13

' S.2. d ~  — 3/ie -P~jf

— -* |^16 jp r"  16 2 d

/Ίι d M \  

P -  

]

lü P ~2 és

A főszarut egész hosszúságában egyenlő keresztszelvénynyel szoktuk szer
keszteni; S, és S3 feszültségek közül ennélfogva csak a nagyobbikat veszszük 
tekintetbe.

Végre a Va és V:l feszültségek meghatározására egy harmadik x3 x3 met
szetet fektetünk; ekkor a d forgási középpontra nézve

h 13
— Va. f  d — δ/8 P. ~2 +  Jg P· h — 0, azaz

7 , . ^ · = -  6U p \  +  % P h  =  \ p h  és
\  hV -----P_3 2

Az a  forgási középpontra nézve
5 Ä— F j . a w - j - g P g f  yr «(/ =  0,
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de a m  =  2 b l 1— 2b l  =  d j i~ és ag =  M—Ml ; ennélfogva
d H  δ h l  h 

^  ~)i~ =  8 P 2 + 2 P -Mi ’ (M~ M0
1 hhy  8 Μ — ΆΜ,

Fj—Ϊ6 P dH'  Ml
Végre a kettős német födélszéknél a rudak megfeszülése a következő: 

x l x t metszetnél a d forgási középpontra nézve (1128. ábra)

Λ

• u  ,ΧΙχ̂
de d i  =  a d  sm (a—β) =  ̂  h ^  ; ennélfogva

Sy— Ί» P My'
az f  forgási középpontra nézve pedig

7 h 7 h
- 7 L. ^  +  8 P . 3  =  0 é s  V1 = g P O T

H  Myh Myh
de f k  =  a f . sin {cc—ß) =  -g- · =  g ^  ; ennélfogva

V — V P  — ·»'i— /8 ^·^

JTs
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A z iS3  é s  D ,  f e s z ü lé s e k  m e g h a t á r o z á s á r a  x a x 2 m e t s z e t e t  f e k te tü n k ;  e k k o r  
a  d  f o r g á s p o n t r a  n é z v e

3  h 7  9  1.
: 0 , v a g y is

3 h  , 7 2 h
- 8 P ·' 3 + 8  P ' 3
Ml 7 2 /t 6
H ~ ~ 8 ρ ΊΓ +  8

s , =
H

- Ί ^ Ι ζ ;

2 h
s e b b ő l

a z  a  f o r g á s i  k ö z é p p o n t r a  n é z v e  p e d ig
3 h

T ) í . a l  + g - P j j -  =  0 ,

d e a l f  rvj de f ,  e n n é l f o g v a
a l Hl a 2 M,h
d i =  d~ vag-'ls a l -~W ~dT és W

A  =
9 r?t 

1 6 P J f 1'
ara íc3 m e ts z e tn é l  a 3  f o r g á s i  k ö z é p p o n t r a  n é z v e  

3 h l  2 h
A  · ΰ  m  ~g~ -P "3“ ~r “g■ P  ■ g =  0,

d e  r/ w  =  2  /  fc —  -g- ·
Jf, h
K ’ e n n é l f o g v a

1 7?,
V« = ' 8 P -W-

A  v o n ó r u d a t ,  h a  e g é s z  h o s s z ú s á g á b a n  e g y e n lő  k e r e s z t s z e lv é n y n y e l  b í r ,  a  

n a g y o b b  é r té k ű  V , a l a p j á n  s z e r k e s z t j ü k  m e g .
A z  a  f o r g á s i  k ö z é p p o n t r a  n é z v e

2h , 3 h 3
— A  · 3 +  8"P  3 =  0 és Pl = 16 P  

a : 4  x l m e t s z e tn é l  a  6  f o r g á s p o n t r a  n é z v e
3 7i 3 2 7f . 7

Sa.bn  
3

8 P v r«>
A

8 P 3 8 P .h  — 0,
H

d e  b n =  ~ 2 d i  =  h ^  , e n n é l f o g v a  & , =  —  Va -P  '

A  s z a r u r a  n é z v e  m o s t  h á r o m  r e n d b e l i  é r t é k ü n k  v a n ,  a  m e ly e k  k ö z ü l  a . 
l e g n a g y o b b a t  v a g y is  S j - e l  v e s z s z ü k  a la p u l .

A z  a  f o r g á s p o n t r a  n é z v e
3

8 D— '
a r  2 H

3  2h  
D2. a r  P - 3 - +  8 P · 3 — °’

d e  a r g / \  <̂>b n g ; e n n é l f o g v a 3 d.

V é g re  as6  íc6  m e t s z e tn é l  a z  o. f o r g á s i  k ö z é p p o n t r a  n é z v e
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A tárgyalt esetek azt mutatják, hogy a vasfödelek egyes rúdjainak meg- 
fesziilését s ebből azoknak keresztszelvényi méreteit is könnyen lehel bármelyik 
módszer szerint kiszámítani, ha ismerjük a födélnek m2-enkint való megterhe
lését és a födélsíkok hajlásszögét.*

4. A föd éltervezés.
Födéltervezés alatt az egyes födélsíkok metszésvonalainak alap

rajzban való meghatározását s ezzel kapcsolatban a födélsíkok valódi 
nagyságának kipuhatolását és a födélszék kiszabását értjük. Mind a 
három czélból szükséges, hogy az épület kiterjedését, a párkányéleken 
mérve, ismerjük.

a) A  fö d é l  a la k já n a k  m egh a tározása .

Ha az épület kiterjedését és a szomszédos terület határait 
ismerjük, akkor a födél alakjának meghatározásánál négy szempontot 
kell figyelembe venni, még pedig:

1., hogy a födélsíkokról a vizet, ha csak lehetséges, minden 
oldalon levezessük,

2., hogy a födéllapokat olyan hajlásszöggel, a mely a fedő
anyagnak megfelel, a párkányéleken át fektessük,

3., hogy a szomszédos telekre vagy épületre a födélvizet 
levezetni nem szabad és

4., hogy a taréjvonal mindig vízszintes legyen.
Az egy födélhez tartozó födélsíkok ugyanazzal az anyaggal 

lévén födve, egyenlő hajlásszöggel bírnak; két-két szomszédos födél
szék metszésvonala ennélfogva a párkányélek által bezárt szög, az 
ú. n. zugszög felező vonalába esik. A födéltervezésnél tehát csak a

* A kiszámítás bővebb tanulmányozására alkalmas:
Dr. J. Wench: Die Baumechanik, Leipzig 1870.
L. Hints: Die Baustatik, Weimar 1892.
L. Tetmajer: Die Baumechanik, II. Zürich 1889.
Dr. W. Wittmann: Statik der Hochbauconstructionen, II. München 1893.
V . Ott: Vorträge über ßaumechanik, Prag 1891.
J. Durm-Lanclsberg: Handbuch der Architektur I. rész, I. kötet, 1. füzet, 

Darmstadt 1893.
A vasfödelek méreteit pedig számos, kitűnő és könnyen áttekinthető táblá

zatban közli:
Scharowsky: Musterbuch für Eisenconstructionen, I. rész, Leipzig 1888.
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zugszögeket kell megfelezni, hogy megkapjuk a födélsíkok metszés
vonalait.

Ha az épület három oldalról határos a szomszédos telekkel és 
a födélvizet ennélfogva csak egy oldalon vezethetjük le, akkor a

1129. ábra. 1130. ábra.

födél csak egy lejtős lapból állhat azaz csak félszer-födél lehet 
(1129. ábra).

Ha az épület két keskeny oldala határos a szomszédos telekkel, 
akkor két lejtős lappal bíró nyeregfödelet kapunk, a melynek síkjai 
a taréjban metszik egymást (1130. ábra).

92//X /.//// / /  ' / / / //M
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1132. ábra.

Ha az épület egy hossz- és egy keskeny oldala határos a szom
szédos telekkel, akkor félkontyos félszer-födél származik, akár egész 
(1131. ábra), akár csonka kontytyal (1132. ábra).

Ha az épület egy hosszoldala és mindkét keskeny oldala szabad, 
akkor kontyos félszer-födél keletkezik, egész (1133. ábra) vagy 
csonka kontytyal (1134. ábra).

Ha az épület mind a négy oldalról szabad és alakja derék
szögű négyszög, akkor mind a négy oldalra teszünk egy-egy 
födélsíkot; ha mind a négy födélsík ereszvonala egy síkba esik, 
teljes kontyos (1135. ábra), ha pedig két síkba, csonkakontyos 
födelet (1136. ábra) kapunk. Ha pedig oly épület, a melynek minden 
oldala szabad, szabályos négyzet, hatszög vagy nyolczszög, akkor
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1186. ábra.

sátorfödél, illetve — ha magasabb — toronyfödél származik; ennek 
ereszvonala egy síkban van s a födélsíkok egy közös csúcsban talál
koznak (1137. és 1138. ábra).

Mindezeknél a fö
deleknél az egyes födél- 
síkok átmetszéséből 
eredő és kiduzzadó élek, 
ha oldalt hajlók, gerin- 
czeknek, ha pedig víz
szintesek, taréjnak ne
veztetnek; a metszési 

1137. ábra. 1138. ábra. vonalak találkozó
pontja kontycsúcs névvel bír.

A födéltervezésnél mindig arra kell törekedni, hogy a taréj 
vízszintes legyen. Ezért oly esetben, a midőn az egymást metsző 
födélsíkok párkányélei nem párhuzamosak és a zugszögek felezése 
által ferdén fekvő taréjvonalat kapnánk, a taréjvonalat az egyik 
főfallal párhuzamosan fektetjük és az egyik födélsíkot szabályosra 
készítjük, a másik födélsík ellenben, a melynek taréjvonala az
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1140. ábra.

ereszvonallal nem párhuzamos, torzsíkot mutat (1139. és 1140. ábra). 
Természetes, hogy a torzsíkban az αα,, bb1, cc1 stb. szaruk is 
különböző hosszúsággal fognak bírni.

Ha ellenben az oldalfalak nem párhuzamosak, akkor a taréj
vonalat, úgy, mint a közönséges nyereg- vagy kontyos födélnél, a 
főfalakkal párhuzamosan fek
tetjük és — kontyos födélnél — 
d pontban merőlegest emelve 
cd-re, erre felrakjuk az épület 
félszélességét (mri); az így ka
pott /  ponton keresztül cd-hez 
húzott párhuzamos vonal k-ban 
metszi a iaréjvonalat és ha
tározza meg a kontycsúcs 
helyét (1141. ábra).

Összetett födelek tervezésénél, a melyeknek alaprajza szárny- és 
toldaléképületekkel van megbővítve, a ferdén menő metszésvonalakat 
szintén a zugszögek felezése által határozzuk meg és ettől csak 
akkor térünk el, a midőn az egymással találkozó födélsíkok hajlás
szöge különböző. Ha ugyanis egyenlő szélességű épületszárnyak 
találkoznak bármely szög alatt, a melyeknél — egy és ugyanaz a 
fedőanyag használata esetén — a födélhasábok magassága is egyenlő,
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akkor a két födélhasáb metszésvonalát az a és. c töréspontok egye
nes összekötése adja (1142. és 1143. ábra). A kiduzzadó ab födéléit 
ekkor is gerincznek a behajtó he élt pedig vápának vagy csurgónak 
nevezzük. Ugyanígy járunk el akkor is, a midőn, sarkon levő négy- 
szögletes épületekkel van dolgunk (1144. ábra), valamint akkor is

1144. ábra.
a midőn az egymást átmetsző födélhasábok szélessége különböző 
ugyan, magassága azonban egyenlő (1145. ábra). Nyilvánvaló, hogy 
az ptóbbi eset csak akkor lehetséges, a midőn a födélhasábok síkjai
nak hajlásszöge különböző nagyságú.

Toldalékkal bíró épületnél (1146.—1148. ábra) a gerinczek és 
vápák helyzete különböző, a szerint, a mint a toldalék szélessége a

1146. ábra.
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főépületével egyenlő vagy pedig kisebb, illetve nagyobb. Ha a tol
dalék keskenyebb, mint a főépület, akkor — egyenlő fedőanyagnál 
— a két födélhasáb áttörése helyén keletkező vápák csak az egyik 
födélsíkon jelennek meg és a zugszögek felezése által kaphatók, a 
két födél taréjvonala e mellett különböző magasságban van (1146. 
ábra). Ugyanúgy járunk el akkor is, a midőn a toldalék csak fél- 
ereszes födélhasáb (1154. ábra f).

Ha a toldalék szélessége és ennélfogva magassága is egyenlő 
a főépületével, akkor a két taréj, mely egyenlő magasságban van, 
keresztezi egymást és a vápák szintén csak az egyik födélsíkon

1147. ábra.

jelentkeznek (1147. ábra). Ugyanez következik be akkor is, a midőn 
a toldalék félereszes födél (1153. ábra f).

Ha végre a toldalék szélesebb és magasabb, mint a főépület, 
akkor a találkozás helyén a szélesebb hasáb kontyát — a zug- 
szögek felezése és a taréjvonalak megrajzolása által — a már isme
retes módon találjuk meg; a kontysík azonban csak a kisebb födél 
taréjáig nyúlik le, a hol helyét az utóbbinak — vele egyenlő hajlású 
— födélsikja foglalja el (1148. ábra). Ugyanígy járunk el akkor is,

1148. ábra.
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a midőn a két födélhasáb — ferde vagy derékszög alatt — a sarkon 
találkozik egymással (1149. ábra), valamint akkor is, a midőn a 
toldalék csak félereszű (1152. ábra f).

Ezek után nem lesz nehéz a födéltervezést akkor is végrehaj
tani, a midőn különböző épületszárnyak különböző módon találkoz
nak egymással.

Az 1150. ábrában az A főépület mindkét vége két, reá kereszt
ben álló B  és G épületszárnynyal van határolva. Itt tehát minde
nek előtt a szélesebb és magasabb A födél kontysíkjait szerkesztjük 
meg a már ismeretes módon (lásd a pontozott vonalakat), azután 
pedig a kisebb födélhasábok kontráit és taréját; a nagyobb födél
hasáb kontya ismét csak a kisebbek taréjáig nyúlik le s itt ezek
nek födélsíkjába megy át. A két oldalon levő D és Di kiszögellések 
gerincz- és csurgóvonalait a rendes módon kapjuk.

Ugyanígy határozzuk meg az 1151. ábrabeli födél alaprajzát is; 
itt mindenekelőtt a legszélesebb A, azután pedig a B födélhasáb

kontysíkjait szerkesztjük meg (lásd a pontozott vonalakat) és végre az 
azokat keresztező Cés D hasábokét; az utóbbi kettő keskenyebb lévén, 
taréjvonalaik is alacsonyabban vannak, mint a két nagyobb hasábéi,
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úgy, hogy az utóbbiak kontysíkjai csak a két keskenyebb hasáb 
taréjvonaláig terjednek.

Az 1152. ábrában négy födélhasáb (A, B, C és D) van, a 
melyek különböző szélességgel bírnak. Itt is M-nál kezdjük a 
tervezést s úgy megyünk 
át egymásután B-re, C-re 
és D-re. Az A födél
hasábnak a találkozás olda
lán levő kontysíkja a B  
födélhasáb taréjáig, ezé pe
dig a G szárny taréjáig 
nyúlik le, míg a D félere- 
szes épület szélessége na
gyobb lévén, mint a C-é, 
az előbbinek félkontya is 
a C hasáb taréján túl emel
kedik ki.

Az 1153. ábrában az A főépületnek két (Bl és B ) oldalszárnya 
van, a melyekhez viszont C és D toldalékok csatlakoznak. Az épü

let mindkét vége szomszédos telekkel határos, hova a födélvizet 
levezetni nem szabad. Meghatározva az A födélhasáb kontysíkjait, 
igen könnyen találjuk · meg ezeknek a B l és B2 hasábokkal való 
metszésvonalait és az utóbbiak taréjvonalát. A B.2 hasábot keresz
tező D födél, a mely a szomszédos telekkel határos, csak félereszes 
lehet és taréja egyenlő magasságban van a B  szárny taréjával, 
mert szélességük egyenlő. Igen egyszerű lenne a C födélhasáb csat
lakozása i^-hez, ha az utóbbi nem lenne közbeépítve, mert a ter
vezést az 1149. ábra szerint készíthetnők el. Jelenleg azonban, mivel 
a födélvizet ad felé le nem vezethetjük, meg kell előbb határoz
nunk az ab cd  négyszög bee  kontvsíkját és taréjvonalát és ehhez 
■csatolni a már ismeretes módon a G és Bx födélhasábot.
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Ugyanilyen az eljárás 
az 1154. ábrabeli alap
rajznál is, csakhogy itt 
az E  födélhasáb síkjait is 
úgy kell meghatároznunk, 
mint előbb az ah cd  
négyszögét, míg a B  és C 
hasábra nézve az eljárás 
azonos az előbbivel. A 
D és G födélhasábok csat
lakozása a fönnebbiek 
szerint nem jár nehéz
séggel.

Könnyebb, mint az ilyen összetett alaprajzoké, a födéltervezés 
akkor, a midőn az épület egyes részei, mint ez a villaszerű épüle
teknél rendszerint előfordul, a többieknél magasabbak és az egyes 
födélhasábok különböző magasságban vannak, hogy változatosabb, 
festőibb képet nyújtsanak. Igen széles épületeknél, a hol a födél igen 
magas lenne, az épület egyes részeit szándékosan kiemeljük, hogy 
kisebb mélységű és ennélfogva alacsonyabb födeleket kapjunk. Ilyen 
födeleknél a magasabban fekvő épületrészt természetesen olyannak 
kell tekinteni, a mely felé a födélvizet levezetni nem lehet, míg 
ellenben a magasabban levő födelekről a víz az alattuk levőre leve
zethető.

Az 1155. ábrában két egyenlő magas f  és k épület derékszög 
alatt keresztezi egymást, míg az egyik sarokban egy födött v veranda

van, a melynek födele alacsonyabb, mint a főépületé, a másik sarok
ban pedig egy kiemelkedő t torony. Ehhez hasonló az 1156. ábra
beli elrendezés is, azzal a különbséggel, hogy az egymást keresztező 
szárnyak egyike (k) földszintes, másika (f) ellenben emeletes, míg a 
t torony ennél is magasabb. Az 1157. ábrában két magasabb épület-
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szárny (k Sä'sj egy keréSztbéh álló,"'földszintes épületrészszel (f) 
váh összekötve, a melyből a í torony emelkedik ki, míg l egy alá-

itt, mint az '1156. ábrában, egy n fiókfödelet kell beiktatni, nehogy 
a szomszédos fodélsík vize a torony irányában folyjon .le. Az 1158.

t

ábrában egy magasabb (ni) és . egy alacsonyabb (a) épületrész van 
egymással összekötve, a melyek közül a t torony emelkedik ki, 
mögötte n fiókfödéllel. - ■ ■

h) Ä  fih lé ls ílió k  v a ló d i n a g ysú ijim a h  m egh a tározása .
' A födél alaprajzi idomából'’körtnyeh határozhatjnk-Bie^iaiöd^- 

síkok valódi nagyságát. Erre1 nemóSák Ja födélszarüf hosszúságánál, 
de a fedőariyág mennyiségének fhéghátározásánál is vád'szükségünk.

39Sobó: E rdészeti É p itéstan .
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A födélszaruk hosszúságát megtaláljuk, ha az épület félszéles
ségét ( I )  egy derékszögű háromszög vízszintes befogójáúl, a födél
nek — a fedőanyag szerint változó — magasságát pedig függőleges 
befogójáúl veszszük; ekkor a háromszög átfogója adja a szaru való
ságos hosszúságát, illetve a födélsíkok valódi szélességét. Hasonló
képpen találjuk meg a zugszaru valódi hosszúságát is, ha a három
szög vízszintes befogójául a gerincz vízszintes vetületét az alaprajz
ból, függőleges befogójáúl pedig ismét a födél magasságát veszszük.

Az 1159. ábrában ab =  al b az épület félszélessége, ac =  a í c 
a gerincz vízszintes vetülete; ha ezeket az 1160. ábrában a derék-

1159. ábra.
szögű háromszög vízszintes befogójául vesz
szük (lásd ab  és ac), a függőleges befogó 
gyanánt pedig a födél a m  magasságát felrak
juk, akkor bm  adja a födélszaru és cm  a 
hozzátartozó gerinczszaru valódi hosszúságát. 
Az utóbbi ábra egyúttal azt is mutatja, hogy1160. ábra.
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a födélgerinczek hajlásszöge (a j  mindig kisebb a födélsikok 
hajlásszögénél (a), még pedig am  =  b m . sin a — c m sin a1, a 

J) ̂
miből sin a, =  —  sin a. A gerinczek és vápák befödésére ennél- 1 cm
fogva, ha azokat ugyanolyan anyaggal födjük, mint a födélsíkokat, 
mindig különös gondot kell fordítani, mert a vízlefolyás a kisebb 
hajlásszög által meg van nehezítve és a beszivárgás elősegítve.

Ismerve a födél- és zugszaruk valódi hosszúságát, kapjuk a 
födélsíkok valódi nagyságát, ha azokat, a párkányélek körül for
gatva, leterítjük és a leterített síkok magasságául a szaruk már 
meghatározott valódi hosszúságát, a gerinczek hosszúságáúl pedig a 
zugszaru valódi hosszúságát vesszük (1159. ábra).

c) A  födélszéle leiszabása.

Ha a födél alaprajzi idomát meghatároztuk, következik a födél- 
kötők (főszaruzatok) beosztása vagy a födélszék kiszabása. E czélból 
mindenekelőtt a padlástalaj fölé nyúló körülzáró- (szék-) falakat raj
zoljuk meg, a melyeken a sárgerendák feküsznek, azután pedig a 
padláslépcső falait és a kémények külső határvonalait (lásd a 897. 
ábrát) s végre megszerkesztjük a már előadott födélszék-szerkezetek 
valamelyike szerint a födélszék keresztszelvényét (profilját). A födél
szék alaprajzának elkészítésénél azután különféleképpen járunk el, 
a szerint, a mint nyereg-, kon
tyos, szelemenes, torokgerendás 
vagy pedig összetett födéllel van 
dolgunk.

Közönséges nyeregfödelek
nél a két oromfalra egy-egy födél
kötőt teszünk (1161. ábra a a j  
s ezek között a többi födélkötő
ket (b b j  úgy osztjuk be, hogy 
lehetőleg egyenlő távolságban legyenek egymástól, a mely 3 —5m 
között változhatik.

1161. ábra.

A közbenső kötők beosztásánál azonban figyelemmel kell lenni a meglevő 
választó falakra, a padlásfeljáró nyílására és a kéményekre, mert a födélkötők 
kötőgerendái hordják a terhet és azokat ennélfogva sem a kémények vagy padlás
feljárók miatt megszakítani, sem kiváltani nem szabad s teherbírásuk fokozására 
megfelelő alátámasztásukról is kell gondoskodni,'a mi leginkább a választó falak 
fölött lehetséges. Ha tehát az épület belsejében keresztben menő választó falak 
vannak, a kötőket lehetőleg azokra állítjuk és jobb gyámolításuk végett lemondunk 
az egyenlő közökről. A padlásfeljáró és a kémények helyén továbbá a kötőket 
úgy helyezzük el,, .bogy a feljáró-nyílás és a kémények két-két födélkötő közé

39*



jussanak s ennek elérésére, aho l  szükségesnek mutatkozik,: ismét ' az egyenlő 
közök rovására kell áldozatot hoznunk. Ha német-rendszerű födélszékkel van 
dolgunk, a melynek gerendasora a menyezetet is hordja, akkor a közbenső geren
dákat, a melyek azonban már nem födélkötők, kereken 1 — 1 m-nyi közökben 
fektetjük a fönnebbi módon elhelyezett födélkötők közé; osztrák rendszerű gerenda
sornál ellenben a födélkötő gerendák közé helyezzük a már ismeretes módon a 
váltógerendákat s ezekhez illesztjük az 1 - 1  m hosszú fiókgerendákat.

Ha kontyos födéllel van dolgunk (1162. ábra), akkor min
denekelőtt minden kontycsúcsra teszünk egy-egv aax födélkötőt, az
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1162. ábra.
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ú. n. kontykötöt s ezek között a közbetett kötők helyét a választó 
falakra, a padlás feljárókra és a kéményekre való tekintettel úgy 
választjuk meg, mint előbb (δδ,). Ennek megtörtébe után-a gerin- 
czek vízszintes vetületébe szintén egy-egy kötőgerendátyhelyezünk 
(ec,) és a kontycsücsban az aat kontykötőbe csapozzuk. Végre egy-egy 
kötőgerendát (de?,) teszünk a taréjvonal meghosszábbMsaba, a leg
hosszabb kontyszaru vízszintes vetületébe és szintén az aat geren
dába csapozzuk. Mivel azonban ezáltal a kontycsücsban négy kötő- 
gerenda jön össze és ez az összekötést megnehezíti, az aat és ddx 
gerendák által alkotott derékszögek mindegyikébe 45" alatt egy-egy 
ee, váltögerendát teszünk és ebbe csapozzuk a cc, 'kötőgerendákat.

A további eljárás ismét különböző lehet, a szerint, a mint 
osztrák, illetve német rendszerű s azonkívül torokgerendás, szeleme
nes vagy másféle födélszékkel van dolgunk. Az osztrák. , rendszerű 
födélszéknél a iiókszaruk talpainak alátámasztására ismét f  fiók- 
gerendákra van szükségünk, a melyeket a kötőgerendák közé helye
zett V váltógerendákba csapozunk. E czélból a cex gerinczkötőkbe 
is kell a födélkötőkre nézve elfogadott köznek (3—5 m) megfelelően 
kki fiókkötőket csapozni, a melyekbe a konty alá nyúló; v váltó
gerendák beköthetők. A kötő-, fiók- és váltógerendákon kívül az 
alaprajzba még mindazokat a födélgerendákat is be kell rajzolni, a 
melyek a födélszékben vízszintesen feküsznek, az 1162. Ábrában 
vázolt két székoszlopos torokgerendás födélszéknél tehát az álló szék 
m mestergerendáit és a t torokgerendákat, míg ellenben a székoszlopok, 
fiókszaruk és hónalj fák berajzolása elmarad.

Szelemenes födeleknél (1163. ábra) a födélkötők elhelyezése 
után, a mi az előbbi módon történik, ezek fölé helyezzük el a már 
ismeretes módon a láb-, a taréj- és a közbetett szelemeneket, míg 
az ezekre keresztben elhelyezendő fiókszarukat elhagyjuk. A kötő
gerendákon és szelemeneken kívül, ha a födélszékben czimborakötők 
vannak, az alaprajzban ezeket is láthatóvá teszszük. A födélszék 
teljes elrendezésének bemutatására egy keresztszelvényt (profilt) _ia 
csatolunk a tervezethez, a melyet minden külön szerkezetű födél- 
részre nézve külön-külön megtervezünk és egyenlő magasságban 
fekvő kötőgerendákkal, egymás mellé rajzolunk, hogy az egymáshoz 
tartozó, szelemeneket egy magasságban helyezhessük el rajtok.

Hasonlóképpen járunk el az összetett födelek tervezésénél is 
(1163. ábra). Mindenekelőtt a két szárny találkozása vonalába (ccx) 
teszünk egy födélkötőt, a melynek fele gerincz-, fele pedig vápakötő 
lesz. A teljes fedélkötőt {aax) azután oda teszszük, a. hol a szárnyak 
teljes szélessége a. sarokba megy át, míg a többi (δδ,) födélkötőt



614

8—5 méternyire egymástól az előbbi módon szabjuk ki. Az egy
máshoz illeszkedő szárnyvégeken a dd  fiókkötőket ugyanilyen távol
ságban helyezzük el, oly czélból, hogy a csonka főszarukat állíthas
suk reájuk; míg a gerincz- és vápaszaruk a ccl kötőn állanak.

A c, c2 gerinczszaru és a cc2 vápaszaru felső lapja két-két 
födélsíkba esik és mindkét födélsíkhoz kell simulnia; ennek meg
felelően az előbbi kiduzzadó (1164. ábra), az utóbbi pedig behajló 
háromszögű hátat (1165. ábra) kap; az utóbbi helyett azonban, mert 
ácsolása nehéz, rendszerint derékszögű négyszögkeresztszelvényű 
gerendát szoktunk használni. Mindkét zugszarut továbbá, mert két
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oldalról van megterhelve, erősebbre készítjük, mint a többi főszarut, 
míg a csonka főszarukat (dd )̂ egyszerűen rátoldjuk és rászegezzük 
(1166. és 1167. ábra).

5. A födélhéj.
A födélhéj czélja, hogy az épületet az időjárás befolyása és változá

sai ellen megvédje s az eső- és hóvíznek az épületbe való behatolását 
megakadályozza; azonkívül azonban megkívánjuk tőle, hogy lehetőleg 
könnyű és mindazonáltal tartós s lehetőleg jó melegtartó és tűzálló 
is legyen.

A fedőanyagtól függ, mint már tudjuk, a födélsíkok hajlásszöge és meredek
sége, valamint a födélszék magassága és kisebb-nagyobb szilárdsága. Minél érde- 
sebb az anyag, minél több hézag van a födélhéjban s minél kevésbbé vízálló a 
födélhéj, annál meredekebbre kell azt készítenünk, hogy a víz lefolyását meg
gyorsítsuk és megkönnyítsük s ezáltal a hézagokba való behatolását és esetleg 
megfagyását megakadályozzuk. Minél meredekebb azonban a födél, annál több 
anyag kell hozzá, annál nagyobb a súlya is, annál kevésbbé áll ellen a viharnak, 
de annál kisebb a hónyomás s annál könnyebben suvad le róla a hó.
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A födélhéjak lehetnek a fedésre használt anyag szerint gyúlé
kony födélhéjak, a milyenek a szalma-, a nád-, a zsindely- és a 
deszkafödelek és tűzálló födélhéjak; ilyenek a cseréppel, palával, 
fémlemezzel, kátránylemezzel, faczémenitel sfb. födött födelek. Az 
előbbit lágy, az utóbbit kemény födélnek is nevezik.

a) A  sza lm a - és n á d fö d é l .
Ez hazánkban alsóbbrangú lakóházakon is, de főképpen gazda

sági épületeken gyakran található, mert nemcsak hogy igen olcsó 
és anyaga a földműves saját terméséből telik ki, de készítése és 
javítása sem igényel idegen kézműveseket. A födél azonkívül könnyű, 
vízáthatlan és jó melegtartó. Rossz oldala ezzel szemben nagyfokú 
tűzveszélyessége, a melynél fogva összeépített házakon való alkal
mazása legtöbb helyen tiltva van, egymagában álló épületeknél 
ellenben meg van engedve. Tartóssága 10—15 év, a nádfödélé 20 év is.

A fedőanyag lehetőleg hosszúszárú rqzsszalma vagy sásnád, 
a mely 15/^20 cm vastag és 0'80—1Ό m hosszú kötegekbe van 
kötve, úgy, hogy azok egyik vége nyitva marad.. A befödés mindig 
kettős, azaz két kö.teg fekszik egymáson váltakozó hézagokkal; a 
födés egész vastagsága’ --.ennélfogva 30—40 cm.

A födél hajlású szaruköz pedig R20—1'50 m.
A befödést a szarufák-.beléczezése előzi meg; e végből 6—10 cm 

vastag hasított rudakat ragy éleiken legömbölyített ·-léezeket kell 
szegezni 0'30—D'hOpp közükben a szarufákra; éjle^lm jéczek azért 
nem jók, .mert a kötőgúzst átvágják. A beléczezést az ereszen kezd- 
|íít,‘a hol az elgŐ.: íécz egészén áz erpáz szélére keiül Ás alulról 
fBifelÚ folytatjuk; a legfelső lécz 15—20 cm-nyire van a taréjtól; 
A befödés szintén alul kezdődik, úgy, hogy az első kötegét a máso
dik vagy harmadik léczhez kötjpkr·, a szerint, a mint minden köteg 
két vagy .három .léczen fekszik és azután léczről-léczre folytatjuk 
fölfelé,' hgy ’hogy mindén réteg az alatta levőt Ö-5—0/70 méternyire 
átfödje,. A' legalsó kö tégek 15—20'' cm-nyire nyúlnák túl ájs ereázón.' 

\ ’ ‘ A kötés vagy szalmaguzszsal vagy
kötőfuzzéí vagy — a'mi  legjobb — 

j , , d r ó t t a l  történik; a kötegekét,; hogy 
: Ά szél meg ne bontsa, legalább két,

n de; rendszerint három léczhez,kötjük,
- v ;7 7 · 'a E helyett jobb födeleknél a köteg-

szalmát felbontva terítik ki 8 —10 
j Áj H c m  vastag rétegben és ázután 

.,'„1168, ábra. ;, . niogyoróvesszőkkel úgy szorítják le,
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hogy minden, lécz. fölé egy vessző jusson; ezt, jól leszorítva, 50--60 
cm közükben kötözik a léczekhez (1168. ábra). A leszorító vesszőket
15—20 cm-re a fölötte levő réteg födi át.

A taréj különféleképpen készíthető el, de mindig nagy gondot 
kíván, nehogy a szél megbontsa. A leggyakoribb készítésmódot az 
1168. ábra mutatja; ennél az utolsó réteg szalma elhelyezése után. 
a melynek végét az átellenes oldal utolsó léczei alá kötik, hogy a 
taréjnyílást is átfödje, még egy-egy réteg, törzsvégével fölfelé fordított 
szalmát terítenek mindkét oldalon, 'úgy, hogy az egyik a másikat 
elfödje és mindkettőt léczekkel leszorítva, az utóbbiakat fa- vagy 
vasszegekkel az utolsó léczekhez szegezik. A nálunk használatos

taréjbefödést az 1169. ábrában látjuk. - Ennél a taréjt egy réteg, 
keresztben fektetett szalmával födik be, a mely mindkét födélsíkhoz 
símúl s a melyet a szél által való megbontás ellen 60—80 cm-enkint 
rátűzött és póznákból vagy léczekből összerótt andráskeresztekkel 
biztosítanak.

b) A zs in d e ly fö d é s .
A zsindelyfödél szintén tűzveszélyes, de olcsósága miatt erdővel 

bővelkedő vidéken általánosan használtatik. Tartóssága 30—40 év, 
A zsindely rendszerint fenyőfából (ritkán tölgy- vagy bükkfából)

készített, 40—50 cm hosszú, 8—12 
cm széles és közepén 10—05 cm 
vastag deszkácska, ékalakú kereszt
szelvénynyel; vastagabb élébe mint
egy 2 cm mély horony van vájva, 
hogy abba a szomszédos zsindely vé
kony éle betolható legyen ( l l ’/O. ábra).

Ezenkívül használtatik azonban, hazánk éjszaki részében, a .sziléziai zsin
dely módjára vágott 65—70 cm hosszú, só't ithott még ennél hosszabb zsindely is.,
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A befödést a szarufák beléczezése előzi meg; erre a czélra 
4/g—% cm-es léczek szükségesek. Ezeknek egymástól való távolsága 
függ a zsindely hosszúságától és az egyes zsindelyrétegek átfedésétől.

A zsindelyfödés lehet ugyanis egyszerű vagy kettős. Az előbbinél 
(1171. ábra) minden zsindely két léczen fekszik és az alatta levő 
sort hosszúságának Ve—V^tezével átfödi; az utóbbinál (1172. 
ábra) ellenben minden zsindelysor három léczre van szegezve 
vagyis két léczközt takar és az alatta levő harmadik réteget is 
mintegy 8 cm-nyire átfödi. Ha az átfedés nagyságát f-fel és a zsin
dely hosszúságát h-val jelöljük, akkor a léczköz, középtől középig

h- f  '
2számítva, egyszerű födésnél =  h—f, kettős födésnél t.2

48 cm hosszú zsindely használatánál tehát egyszerű födésnél, ha az átfödés 
h

-j- - 12 cm, t =  35 cm, kettős födésnél, a hol az átfödés rendszerint 8 cm, t ■--- 20 cm.

Jó zsindelyfödésnél az egymásra következő zsindelysorokat vál
takozó hézagokkal kell egymásra fektetni, erre azonban az ácsok
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rendszerint nem ügyelnek. A héza
gok e mellett nem egészen merőle-
gesen, de kissé ferdén álljanak, hogy / / >
a víz könnyebben lefolyhasson. / / /
Ugyanebből a czélból szokás a zsin- / / /
dely alsó végét is lejtősre vágni / / s '
(1173. ábra). Minden egyes zsindely
alsó végét az alatta levő zsindely- / /  1173. ábra.
sorral együtt a léczhez szegezzük, \s
míg a felső vég leszegezése nem szükséges, de legalább minden
5.—6. sorban czélszerű.

A zsindelyezés alulról fölfelé és balról jobb felé halad. Az 
ereszt és a taréjt egyszerű födésnél is kettősen kell födni. Sokszor 
a kinyúló ereszt bedeszkázzák s erre szegezik a zsindelyt; ez 
szépségi tekintetből mindig meg van okolva, különösen, ha a 
deszkaborítás alsó oldalát legyalulják. A taréjon a legfelső zsin
delysort az uralkodó szél oldalán mintegy 8 cm-rel a taréjon túl 
is kinyújtjuk (lásd az 1172. ábrát), hogy a taréjon levő hézagot 
is átfödje. Hasonlóképpen az uralkodó szélnek kell fordítani a 
zsindely éles élét is, nehogy a szél az esővizet a hornyokba 
hajtsa.

A gerinczek és csurgók födésénél ékalakú zsindelyeket haszná
lunk (1174. ábra) és a sorokat ívalakban rakva, fe közbetolt sorokat

1174. ábra. 1175. ábra.

iktatunk közéjük (1175. ábra), mert különben a gerinczek és vápák 
nagyobb hosszúságuknál fogva rosszabbúl lennének födve, mint a
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sík födéllappk, s ez külön
ben is kisebb tartósságukat 
még inkább leszállítaná.

Hazánk éjszaki és dél
keleti részében zsindely he-r 
lyett általánosan használják 
az ú. n. drdnicmt; ez 
0'6—l'Om hosszú és 10—12 
cm széles, egyszerűen hasí
tott és legalább egy oldalán 
simára faragott deszkácska, 
párhuzamos vagy ékbefutó 
oldallapokkal. A vele való 
födés hasonló a zsindely-: 
födéshez (1176. ábra).

c) A  d eszk á va l va ló  fö d és .
Csak alárendelt vagy ideiglenes épületeknél fordul elő, a mikor 

gyorsan akarunk födni.
A deszkafödél tartóssága és tűzállósága valamennyinél kisebb 

és vízállósága is hiányos, mert a deszkák megrepedeznek, megvete- 
mednek és a vizet beeresztik.

A befedés egyszerű deszkaborítás s lehet fekvő vagy álló. Az 
előbbinél a deszkákat előzetes léczezés nélkül keresztirányban sze

gezzük a szarukra, úgy, hogy a felső sor éle 4—6—8 cm-nyire födje 
az alsó sorét (1177. ábra). A legfelső deszkasor szélét azi uralkodó 
szél oldalán a taréjon túl is kinyújtjuk. Az ilyen deszkaborítás azon
ban könnyen megvetemedik, roszszabb az állónál s ritkábban is talál
ható. Tartósabb és jobb az álló deszkaborítás (1178. ábra), amelyet 
1:5—2Ό m-nyi közökben a szarufákon fekvő deszkaléczekre szege
zünk. A deszkasorok, a melyek mindig egy léczen találkoznak, 10—15
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1180. ábra.

vagy deszkákkal takarjuk be (1180. ábra). A gerinczre végre mindig 
két fekvő deszkasort (g) szegezünk, a melyeknek egyike 8—lücm-rel 
nyúlik túl a taréjon.

A szaruköz 1*20—160 m lehet, a födél hajlásszöge Vs·
A deszkafödelet rendszerint karbolineummal vagy kátránynyal való Lemá- 

zolással tehetjük tartósadba; a bcmázolást azonban időnkint ismételni kell, a 
kátránymázat pedig finom, élesszemű homokkal behinteni.

A fedésre használt deszkák lehetőleg keskenyek és 3 cm vas
tagságúak.

d) A cseréppel vá ló  fö llé s.
A cserépfödeleket első sorban a nagy, 50—60 évig való tar

tósság és a tűzállóság jellemzi; ezenkívül azonban jó oldaluk az, 
hogy szükség esetén gyorsan elkészíthetők, s hogy az épületen belül 
fejlődő nedvességet, a mely alsó.lapjukon lecsapódik, likacsosságuk
nál fogva felszívják és kifelé elpárologtatják. Rossz oldaluk ezzel 
szemben nagy súlyuk, a mely erős födélszéket kíván, valamint az 
is, hogy szeleknek és viharoknak kitett helyeken tartósságuk nagyon 
aiászáll, meri egyes cserepek felszakadnak és eltörnek; ugyancsak a 
cserepek törését okozza a jégeső és a födélen való járás, a mely 
javításoknál, valamint a kémények és födélcsatornák tisztításánál 
válik szükségessé.

A rendesen használt, ú. n. lapos födélcserép 35—40 cm hosszú, 
15—18 cm széles és 1*25—16 cm vastag égetett ágyagléméz; ·' felső 
vége az alsó oldalon egy gombbal van felszerelve, a melynél fogva 
a cserép a födélléczre felakasztható; a cserép alsó vége lehet derék-
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szögű, hegyes vagy kerek (1181.—1183. ábra). Ezenkívül használunk 
azonban öblös és hullámos fedőcserepet is. A jó cseréptől meg
kívánjuk azonkívül, hogy felső lapja sima, egyenes és harántmélye
désektől, a melyek a víz lefolyását akadályoznák, mentes legyen, 
hogy továbbá jól legyen kiégetve és csengő hanggal bírjon s hogy 
végre könnyű és mégis tartós legyen.

A cserépfödelek síkjainak hajlásszöge változik a födés módjá
val s míg az egyszerű fedésnél rendszerint 1/2, ritkán J/3, a kettős 
és a koronás födésnél ]/8—1/l , sőt 1/s is lehet.

A szaruköz az egyszerű födésnél 1Ί0—1'25, a kettős és a koro
nás födésnél ellenben csak O'90 — ΙΌ m-nyire vehető; léczek gyanánt 
a 4/e cm-es szelvény rendszerint megfelel.

A cserépfödés lehet egyszerű, kettős és koronás födés s mind 
a három lehet szárazon vagy vakolatba rakva.

Az egyszerű cserépfedést (1184. ábra) úgy rakjuk, mint az 
egyszerű zsindelyfödést, vagyis úgy, hogy minden lécz csak egy cserép
sort visel; kivétel ez alól csak a legalsó és a legfelső sornál van,

1184. ábra.
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a melyek mindig kettősen vannak födve. A felső sor 8 —10 cm-nyire, 
legföljebb felényire födi át az alatta levőt, a fekvő hézagok ennél
fogva még akkor sincsenek vízbehatolás ellen védve, ha a cserepe
ket váltakozó hézagokkal rakjuk. Ezért a hézagok alá mintegy 5 cm 
széles és kátránynyal, karbolineummal vagy vas- illetve rézvitriol- 
oldattal megitatott tölgy- vagy fenyőforgácsot, illetve czink- vagy 
kátránylemezből vágott szalagokat teszünk, a melyeknek hosszúsága 
egyező a cserép hosszúságával, a cserepeket azonkívül habarcsba 
rakjuk, hogy legalább némileg vízáthatatlan födelet kapjunk. A cserép
sorok vagy váltakozó vagy egybeeső hézagokkal rakhatók; az előb
bieknél a lefolyó víz majd a cserépen, majd a hézagon folyik (1184. 
ábra), a mi a hézag szárazon tartását megnehezíti; az utóbbi e 
tekintetben jobb födésmódnak tekinthető. Az egyszerű cserépfödés 
súlya, a szarufákkal és léczezéssel együtt, 90 -105 kgr m 2-enkint.

A kettős cserépfödés (1185. ábra) szintén hasonló a kettős 
zsindelyfödéshez, azaz minden egyes léczen két cserépsor s minden

cserépsor három léczen fekszik; a felső sor tehát az alatta levő 
hosszúságának felét és még a harmadik réteget is 5 - 8  cm-nyire 
átfödi. Mivel minden egyes léczre egy cserépsort akasztunk, a lécz- 
köz csak mintegy félakkora, mint az egyszerű födésnél, vagyis 3 5  cm 
hosszú cserépnél 14—15 cm. A sűrűn elhelyezett léczek miatt a 
cserepek kiváltása nehézséggel jár, mert a törött cserepeket a padlás
térből kihúzni,' illetve helyükbe a teljes cserepet beilleszteni nem 
lehet és e czélból nagyobb födélterületet kell megbontani.

A cserépsorok váltakozó hézagokkal bírnak, úgy, hogy minden 
felső sor az alatta levőnek hézagait eltakarja; ez a födelet eléggé 
vízáthatatlanná teszi, még akkor is, ha a cserepeket nem rakjuk 
habarcsba, a mi nem is okvetetlenül szükséges. A hézagok alá nem 
teszünk forgácsot.



624

A födél egy m 2-jénék súlya 120—130 kgr.
A koronás födésnél (1186. ábra) végre a cserepeket minden 

egyes sorban duplán rakjuk, úgy azonban, hogy minden cserép csak 
egy léczközt takar; ezt azáltal érjük el, hogy minden léczre két sor 
cserepet akasztunk, a melyek közül a felső csak a gomb hosszúságával

11 8 6 . á b r a .

van följebb az alsónál·, Az egymáson fekvő sorok hézagai váltakoznak, 
a felső cserépréteg hézagai ellenben mind egy közös vonalban 
feküsznek. A koronás födés ennélfogva, különösen, ha habarcsba 
rakjuk, igen tömör és vízáthatatlan, de. nehezebb a kettősnél, súlya

1187. ábra.
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m2-enkint 130 kgr. A léczek oly távol vannak egymástól, mint az 
egyszerű födésnél; ez a törött cserepek kiváltását lehetségessé teszi, 
a nélkül, hogy a szomszédos cserepeket is leszedni kellene.

Újabb időben, főképpen gazdasági épületek befödésére, ú. n. 
cserépzsindelyt is használnak; ez 32 cm hosszú, 12 cm széles és 
02— I '5 cm vastag cseréplemez, felső végén átlyukasztva, hogy a 
lyuk segítségével a léczekre szegezhessük. A födés rendszerint kettős; 
a drótszegeket a felső réteg elfödi (1187. ábra). Ez a födél olcsóbb 
és czélszerűbb a kettős cserépfedésnél.

Végre, habár ritkábban, hullámos cserép is használatik 
(1188. ábra), ez azonban soha sem ad jólzáró, vízáthatatlan födelet és 
ennélfogva nem is czélszerű.

A cserepező munkás 
rendszerint jobbról balfelé 
és az eresztől kezdve fölfelé 
dolgozik és 3 sort rak egy
szerre. Legjobb azonban a 
munkát a födéllap közepén 
megkezdeni és két széle felé 
folytatni, nehogy a középen 
kelljen cserépdarabokat al
kalmazni, hogy a kétfelől 
jövő födélhéjat összeilleszsze. 1188. ábra.
A cserepezés továbbá mindkét átellenes oldalon egyszerre folyik és 
egyenletesen halad előre, nehogy a födél egyenlőtlenül megterheltessék 
és a nehéz cserép a szarufákat a meg nem terhelt oldal felé tolja. 
A rakás történhetik szárazon vagy habarcsba rakva (cseh módra); 
egyszerű cserépfedést

azonban szárazon 
rakni nem szabad. A 
kőműves a habarcsot a 
cserepek élére rákenve, 
azokat, lehetőleg szoro
san tolja egymáshoz, 
hogy a habarcs a héza
got jól kitöltse; a hé
zagból kiszorult habarcsot azonnal lesímítja. De nemcsak az egyes 
cserepeket köti össze ilyen módon egymással, de az egyes sorokat 
is. E czélból a habarcsot az átfödendő sor végére egy h szalag 
alakjában keni rá és ebbe ágyazza a felső sor alsó végét 
(1189. ábra).

»Sobó: E rdészeti É p íté s tan . 40
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A cserepezésre legjobb idő a nyár. habár nagy melegben a 
cserepet vízbe kell mártani, nehogy a habarcs vizét gyorsan elvonja; 
az eső könnyen elmossa a friss habarcsot, -a fagy pedig megrontja 
kötőerejét,

A födéllapok szélén, pl. az oromfalak mentén, az egyenes vonal 
helyreállítására az egész cserepeken kívül félcserepek is szükségesek; 
ezeket a téglagyárak ilyen alakban szállítják, mert az egész cserép 
kettétörése által nyert félcserepek gomb nélkül lennének. A széleket 
mindig habarcsba kell rakni.

A födél taréjának és gerinczeinek befedésére ú. n. öblös csere
pet, használunk, a mely 40 cm hosszú, 18 illetve — a vékonyabb 
végén — 14 cm átmérőjű és 2 cm vastag; alakja fél csonkakúp, 
hogy az egyik a másikat 8 —10 cm-nyire átfödhesse. A taréjon a 
léczeket e czélból oly közel kell hozni egymáshoz, hogy csak a 
cserepek gombjai elférjenek; a megmaradó keskeny rést azután a

taréjcseréppel födjük át, a melynek két széle a két födélsíkra ráfek
szik (1190. ábra). Elhelyezés cigit azonban az öblös cserepet habarcscsal 
töltjük meg, a melybe téglatörmeléket is keverhetünk, hogy a cserép 
súlyát öregbítsük és a szél iránt ellenállóbbá tegyük; a cserepet e 
mellett habarcsba ágyazzuk és elhelyezése ulán, különösen a gerin- 
czeken, leszegezzük; e czélból a cserép vékonyabb végén lyuk van. 
A cserép tágasabb száját az uralkodó széllel ellenkező oldalra, a 
gerínczeken pedig lefelé fordítjuk.

Ugyanezt az öblös cserepet használhatjuk a csurgók befödésére 
is, ha öblös oldalát kifelé fordítjuk (1191. ábra). Ez azonban csak kis
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födéllapoknál van megengedve, a hol kevés víz gyűl a csurgóban 
össze. Nagyobb födeleknél e helyett a csurgókat közönséges módon

cseréppel kell befödni, úgy, mint a födél többi részeit. E czélból 
a vápát előbb deszkaborítással teknőalakúra készítjük s erre sze
gezzük a meghajlított léczeket. A vápát czélszerű azonban akkor is 
a vízállóbb koronafödés- 
sel födni és habarcsba 
rakni, a midőn a födél 
egyéb részeit másképpen 
raktuk (1192. ábra). A 
vápába benyúló cserepek 
szögleteit e mellett any- 
nyira letördelik (1193- 
ábra), hogy csak a ko- 
ronafödés szélét jól átföd
jék. E helyett legtöbbször 
czélszerűbb úgy a taréjt, 
mint a gerinczeket és 
vápákat, valamint az 
ereszt is vas- vagy czink- 
lemezzel födni; a befödés 
helyét azonban a lemez 
alá deszkával kell borítani. A lemez széleit a szomszédos cserepek 
födik át, kivéve a taréjt, a hol a lemeznek kell az utolsó cserépsor

1193. ábra.

40*
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fölé nyúlnia. A vápának ilyetén befödési módját az 1194-, ábra mutatja. 
Kémények, tűzfalak stb. mentén a cserepeket vagy a falba beeresztjiik 
vagy — a mi jobb — vas vagy czinkpléhhel helyettesítjük, a melynek 
egyik szélét a szélső cserepek átfödik, másik szélét pedig felhajlítva, 
a falba bekötjük. A kémény mögött egy kis vízfogó csatornát kell 
helyreállítani, a melyet hasonló módon készítünk el.

e) A  p a la fö d é l.
A vékonyan hasadó csillámpala, kloritpala, keselykőpala (phyllit), 

de különösen az agyagpala igen alkalmas fedőanyagot ad, ha azt 
megfelelő alakú lemezek alakjában felhasználhatjuk. A födésre alkal
mas palától azonban megkívánjuk, hogy felülete sírna és tömör, 
színe egyenletes, szövezete egynemű és hangja csengő legyen, hogy 
továbbá könnyen és egyenes lapokra hasadjon s hogy végre vág
ható és fúrható légyen. Likacsos, valamint olyan pala, a mely 
vasat, mangánt vagy szénsavas meszet tartalmaz, vízszívó képessége 
és kisebb tartóssága miatt házfödésre kevésbbé alkalmas, mert 
hamar szétmállik.

Viharoknak, szeleknek, jégesőknek kitett helyeken a pala szintén 
nem tekinthető alkalmas fedőanyagnak, mert gyorsan tönkre megy. 
Ott pedig, a hol a födélre gyakrabban kell felmenni, akár kémény- 
seprés, akár csatornatisztítás czéljából, a nagyon vékony palalemezek 
mitsem érnek, mert a lépések alatt összetörnek, ezen a bajon azon
ban vastagabb lemezek alkalmazásával könnyen segíthetünk.

A palafüdelek hajlása 1/i —'/8, zord éghajlat alatt, a hol a födél 
sokat szenved a szelektől, 1/2 is; igen jó anyagnál és kedvező ég
hajlat alatt ellenben VB-re is alászállhat.

A palalemezeket mindig legalább 2 szeggel deszkaborításra vagy 
léczekre szegezzük; ehhez 30—40 mm hosszú kovácsolt és szívós 
szegek szükségesek, a melyeket azonban mindig czinkkel való bevo
nással kellene a rozsdásodás ellen megvédeni. A lemezek elhelye
zésénél ügyelni kell arra, hogy a lemezek egymást bőven átfödjék 
és a szegek teljesen eltakarva legyenek; az átfödés nagysága 8 —9 cm. 
Ha a lemezek, mint többször előfordúl, nem egyenletes vastagságúak, 
akkor a vékonyabb oldal jön alul, a vastagabb fölül, míg az oldalak 
közül a tisztábbat és simábbat kell kifelé fordítani.

A palafödél súlya német fedésnél 75, angolnál 60 kgr m 2-enkint.
A palalemezek alakja és nagysága szerint megkülönböztetjük a 

német, az angol és a franczia palafödelet.
A német palafödél (1195. ábra), a mely nálunk is leginkább 

található, négyzetes vagy rombusos kicsiny lemezekből készül, a



629

melyeknek szélessége csak 20—30 cm (1196. 
és 1197. ábra). Ezeket, ha kisebbek, két, ha 
nagyobbak 3 szeggel oly deszkaboritáshoz sze
gezzük, a mely lehetőleg keskeny (12—15 cm 
széles) és 2'5—3 cm vastag deszkából készül, 
hogy a megvetemedés minél kisebb mértékre

1197. ábra.
legyen szorítva. Nagyobb méretű lemezek azonban léCzekre is 
szegezhetek.

IJjabb időben a deszkaborítást vékony kátrányos lemezzel is szokás beborí
tani, a mely a deszkaborítást a hézagokon behatoló, valamint a lemezek izzadá- 
sából eredő nedvességtől megóvja.

A födés az eresztől kiindulva, az uralkodó szél iránya szerint, 
balról jobbfelé vagy jobbról balfelé halad előre, hogy a hézagok a 
nedvességtől lehetőleg megóvassanak. A lemezek 6 — 8  cm-nyire födik 
egymást, úgy, hogy az összes szegek el vannak takarva. Az egyes 
sorok szélessége különböző is lehet, a szerint, a mint egyenlő vagy 
különböző nagyságú lemezünk van; utóbbi esetben a lemezeket 
előzetesen kell nagyságuk szerint osztályozni és a nagyobb lemezekből 
rakott sorokat az ereszre, a keskenyebbeket pedig a taréj felé tenni; 
minden sor azonban egész hosszúságában egyenlő magasra készítendő.

A taréjt, a gerinczeket, a vápákat, de még az ereszt is leg- 
czélszerűbb vas- vagy czinklemezzel födni (1198. és 1199. ábra),

1198. ábra. 1199. ábra.
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mert különben e czélra különböző nagyságú és alakú lemezeket kell 
beszerezni (lásd az 1195.. ábrát).

Újabb időben a palafedésnek egy másik módja az ú. n. franczia 
palafödés is kezd terjedni, a melylyel a füdés az angol módszerhez 
hasonló, a födél azonban mégis olyan, mintha német módra lenne 
födve. Az ennél használt lemezek rendszerint hosszúkás hatszögle
tesek; ezeket felső végükön leszögezve, úgy helyezik el, hogy mind
egyik lemez a szomszédos lemezek által Ve -nyírit legyen átfödve

(1200. ábra). Ha egyes lemezeket különféle színűre festünk, akkor a 
födélhéjon különféle idomokat is állíthatunk helyre. Ez a födés 
deszkaborítást nem igényel.

Az angol palafödél (1201. ábra) vízszintes sorokba rakott 
nagyobb és derékszögű négyszögalakkal bíró lemezekből készül,

a melyeket 2—3 szeggel 
csak léczekre szegezünk. 
A lemezeket úgy rakjuk, 
mint a cserépzsindelyt, 
e mellett nemcsak a héza
gok váltakoznak, de mind
egyik lemez az alatta levőt 
hosszúságának nagyobb 

! felével is átfödi, úgy, 
hogy a harmadik sorra is 
8 — 10  cm-nyire ráfekszik. 
Az egyszerű födés, a mely
nek hézagait czément- 

vagy mészhabarcscsal kell betapasztani, ritkán és legföljebb meredek 
födeleknél fordúl elő, mert a vizet átbocsátja. A palalemezek hosszú
sága 50—65 cm, szélessége 25—40 cm.

1201. ábra.
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f) A h á trá n y -  és a szfa lt-lem ezes fö d é l.

A kátránylemez, a melyről az építő-anyagoknál volt szó, hide
gebb éghajlatunk alatt igen alkalmas fedőanyag, mert megfelelő 
vastagságban használva és jól elkészítve, télen jó melegtartó, nyáron 
pedig megakadályozza a padlástér átmelegedését. A födél nagyon 
tartós és eléggé tűzálló, azonkívül tömör, a cserép és palafödeleknél 
elkerülhetetlen nyitott hézagoktól mentes, e mellett olcsó, könnyű 
és könnyen elkészíthető; végre kevés fentartásra szorul és könnyű 
födélszéket igényel.

Házfödésre alkalmas kátránylemez az, a melynek 5'J kgros tekercse leg
följebb 60 m3-t vagyis 60 folyómétert tartalmaz (60-as számú). Ennek vastagsága 
kereken 25 mm. A vékonyabb lemez, a melyből egy tekercsre 70—100 m megy 
(70, 8 J, 90 és 100-as szám), csak az alább ismertetett faczémentfödeleknél és egy
általában csak ott használható önálló fedőanyag gyanánt, a hol legalább duplán 
fekszik egymáson. Legalkalmasabb továbbá házfödésre az ú. n. aszfaltos kátrány- 
lemez, mely természetes aszfalttal kevert kőszénkátránynval van impregnálva 
vagy — a mi még jobb — teljesen kátránymentes (aszfalt-lemez), mert ez las
sabban keményedik meg és jobban áll ellen a levegő behatásának. Kevésbbé jó 
a kőszénszurok hozzákeverése a kátrányhoz, mert a lemez gyorsan megkeménye
dik és merevvé lesz. Éppen ilyen a tiszta kőszénkátránynyal megitatott lemez is, 
a melynek olajos alkotó részei a nap melegének befolyása alatt gyorsan elillan
nak és a lemez kőkeménynyé válik, könnyen törik és máilik; a destillált kőszén
kátránynyal megitatott lemez szilárdabb és tartósabb, mert lassabban keménye
dik meg.

A jó és aszfaltos kátránynyal megitatott kátránylemez, valamint az aszfalt
lemez fényes, puha, de mégis szívós, többszörösen egymásra hajlítható, a nélkül, 
hogy eltörnék, szövezete hosszúrostos; a hala vány fényű lemez csak kátránynyal 
van megitatva; a törékeny, lemezes szövezetű, igen puha és vizenyős kátrányos 
lemez pedig sok növényi anyagot és vizet tartalmaz és rossz. A tiszta és termé
szetes aszfaltbitumenből készült, teljesen kátránymentes és szagtalan aszfalt-fedö- 
lemez, a mely nálunk Biehn János, budapesti födéllemez-gyáros szabadalma sze
rint készül, rendkívül szívós és tartós s igen kevés javítást igényel.

A födélsíkok hajlása igen csekély lehet, léczes födésnél rend
szerint %—Ve» sima födésnél Ve—Vnn de leszáilhat V15—V2o-ra is. 
15-nél meredekebb födelet nem kellene kátránylemezzel födni, mert 
tartóssága kisebb és a szél könnyebben bontja meg; azonkívül a 
kátrány és a máz is lecsepeg róla. A befödés mindig 2Ό—25 cm 
vastag, illesztett és lehetőleg hornyolt deszkaborításon történik, a 
melynél a deszkák szélessége, a megvetemedésre való tekintettel, 
ne legyen nagyobb 15—20cm-nél. A vastagabb deszkaborítás jobb, 
mert úgy a készítésnél, mint viharok idején kevésbbé hajlik át és 
feszesebb, tartósabb födelet ad. A vastagabb, 3 cm-es deszkaborítás 
különösen a kinyúló ereszeken és általában ott szükséges, a hol a 
szél a födél alá férhet és a könnyű födélhéjat leszakíthatja.
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A befödés módja háromféle lehet, még pedig a sima, a léczes 
és a kettős födés.

A lécz nélkül való vagy sima födés a legegyszerűbb és leg
olcsóbb; de kevésbbé jó, mint a léczes, ennélfogva csak könnyű 
színek, barakok és általában véve alárendelt vagy ideiglenes épüle
tek befödésére használtatik.

A födés úgy történik, hogy egy tekercset az ereszre, ezzel pár
huzamosan, úgy terítünk ki, hogy széle 5—6 cm-rel álljon ki; az 
utóbbit úgy az eresz szélén, mint az orom oldalán lehajlítjuk és 
laposfejű szegekkel a deszkaborítás éléhez szegezzük (1202. és 1203.

ábra); a lehajlott szélnek egy részét czélszerű c csepegő alakjában 
a deszkaborítás alá is leereszteni, hogy az utóbbi szárazon tartassék. 
A következő szalagokat, a taréj felé haladva, az elsővel párhuzamo
san és úgy terítjük ki, hogy az alattuk levőt 4 cm-rel átfödjék. 
A taréjhoz érve, az utolsó szalag szélét a túlsó födéllapra is áthaj
lítjuk és odaszegezzük, úgy azonban, hogy áthajtott széle az ural
kodó széllel szemben fekvő oldalon legyen. Ha az egyes szalagok 
hosszúsága kisebb, mint a födéllapoké, akkor azokat 7—8 cm átérés
sel hosszúságuk irányában is megtoldjuk. A szegek 2 cm hosszú, 
nagy és laposfejű drótszegek, a melyek 4—5 cm-nyire vannak egy
mástól és 2—3 cm-nyire a lemezek szélétől. Az illesztések helyén a 
a letakart részt a leszegezés előtt forró kőszénszurokkal vagy aszfalt
lakkal kenjük be, hogy az egymáson fekvő szélek összeragadjanak; 
így kenjük be leszegezés után az összes illesztéseket és a szegeket is.

A léczes födésnél a lemezeket nem szegezzük a deszkaborítás
hoz; ennek az a jó oldala, hogy a födélhéj a deszkaborítástól függet
lenül tágulhat. A lemezpászták, az előbbi födésmódtól eltérőleg, a 
taréjtól az eresz felé haladnak és az ereszvonalra merőlegesek, a

1 2 0 2 . ábra. 1203. ábra.
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deszkaborítás ennélfogva az ereszszel párhuzamosan haladó desz
kákból készül. Itt tehát nem vízszintes, de a vízlefolyás irányában 
haladó illesztésekkel van dolgunk, a melyeket háromszögű vagy 
trapézalakú léczek alátolásával felemelünk, hogy mindig szárazon 
legyenek.

A léczek vagy egyenlőszárú háromszögű, a csúcson legömbö
lyített keresztszelvénynyel bírnak, a melynek szélessége 6'5, magas
sága 3\5cm, vagy trapézalakú keresztszelvény- o ( ^
nyel, a melynek szélessége 8, magassága pedig 
3'5—4Ό cm (1204. ábra). A szarufákat 1Ό m 
széles kátránylemez használatánál 0'98 m-nyire 
teszszük egymástól, úgy, hogy a lemeszpászták 
illesztései és az ezek alá tolt háromélű léczek 
éppen a szarufákon feküdjenek, 
a melyekhez 10 cm hosszú drót
szegekkel hozzászegezzük. A födél
sík e szerint kereken Γ0 m szé
lességű és a taréjtól az ereszig 
érő mezőkre van osztva. A léczek 
végeit a taréjon és az ereszen rend
szerint letompítjuk (1205. ábra).

A pászták illesztései kétféle 
módon készíthetők, vagy úgy, 
hogy mindkét lemez szélét a léczen áthajlítva, annak túlsó oldalán 
leszegezzük (1206. ábra) vagy pedig úgy, hogy a lemezek szélét a 
lécznek csak egyik lejtőjére hajlítjuk fel és a lécz hátán maradt

hézagot külön e czélra készített, 10 cm széles szalaggal beborítjuk 
és a léczoldalak középvonalában 5 cm-nyi közökben, laposfejű drót
szegekkel leszegezzük (1207. ábra). A léczek alján keletkezett sarokba 
a lemezt mindkét esetben jól benyomkodjuk, hogy kiszáradása alkal
mával összehúzódhassék, a nélkül, hogy nagyon megfeszülne.

Az ereszen a lemezek széleit csepegő alakjában a deszkaborí
táson túl is 2 cm-nyire eresztjük le és a deszkaborításhoz szegezzük 
(1205. ábra), úgy, mint a sima födésnél; a födél taréján pedig, ha
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1208. ábra.

a két födéllapot egyet
len pászta nem éri át, 
a lemezek végét a viha
ros oldallal átellenes 
födélsíkra is 15—20 
cm-nyire áthajlítjuk, 
vagy pedig itt is bo
rító szalagot haszná

lunk (1208. ábra), úgy, mint 
az illesztéseken; az előbbi azon
ban jobb. A födélsíkok orom
oldalára végre háromszögű sze- 
gélyléczet szegezünk, a melyre 
a lemezt felhajlítjuk s a melyet 

borító szalaggal úgy födünk be, mint a közbenső léczeket (1209· 
ábra). Ha a pásztákat a födélsíkokon kell megtoldani, akkor a felső 
lemez kell, hogy az alsót 8—10 cm-nyire átfödje. Kéményeknél és 
más oly falaknál, a melyek a födélsíkokat megszakítják, a sarokba 
szintén háromszögű léczdarabot szegezünk s ezekre a kátrányleme
zek szélét ráhajlítva, egy oly szalaggal átfödjük, a melynek egyik

1 2 1 0 , ábra.

szélét a falon felfuttatva, a falba czémenthabarcscsal bekötjük (1210. 
ábra).

A csurgókat legjobb fémlemezzel befödni, ellenkező esetben 
kettős kátránylemezzel beborítani, a melynek széleit a födéisíkok 
héja 8—10 cm-nyire átfödi. A gerinczeken ellenben vagy úgy járunk 
el, mint a taréjon vagy pedig minden gerinczre egy léczet szege
zünk és a fölülről az eresz felé menő léczeket egyszerűen rátoldjuk 
(1211. ábra). A befödés elvégzése után a hézagokat és szegeket,
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valamint a borító szalagokat aszfaltlakkal 
úgy tapasztjuk be, mint a sima födésnél 
említettük.

A kettős födésnél végre a lemeze
ket duplán terítjük egymásra; ezáltal az 
alsó födélhéjat a levegő behatásától elvon
juk és szívós, rugalmas és hajlékony álla
potban megtartjuk. E czélból a rendes 
módon, de léczek nélkül készített sima 
födélhéjra vékonyabb kátránylemezt ra
gasztunk. Az alsó réteg úgy készül, 
mint a sima födésnél vagyis az eresz
szel párhuzamos pásztákban, a melyek egymást 6—8 cm-nyire 
átfödik; a különbség csak abban van, hogy a felső pásztg, alsó 
szélét le nem szegezzük, de csak az alább leírandó forró mázzal 
oda ragasztjuk az alatta levőre, a mely a deszkaborításhoz van sze
gezve. Ez az első réteg közönséges kátránylemezből is készülhet, ez 
azonban csak egyik oldalán van homokkal behintve, a melyet lefelé 
fordítunk. A felső vékonyabb és könnyebb réteget vagy az alsóval 
párhuzamosan, de váltakozó illesztésekkel vagy pedig keresztben 
terítjük az alsóra és rendszerint csak odaragasztjuk vagy pedig csak 
lemezzel elfödött szélét szegezzük le, úgy, mint az alsó rétegnél. 
A ragasztó és izoláló anyag, a mely a kettős födés lényeges és leg
fontosabb alkotó része, kereken 70 rész desztillált kőszénkátrányból 
vagy zsiradékkal meglágyított szurokból és 20 rész gyantából áll s 
forrón használtatik, úgy, hogy 2—8 mm vastag réteget kenünk belőle 
az alsó héjra és ráterítjük a felső pásztát, a melyet leszorítunk és 
lesimítunk. A felső réteg hézagait végre ugyanezzel az anyaggal 
betapasztjuk.

A befedés elvégzése és a hézagok betapasztása után a kész 
födelet mind a három esetben vagy a fönnebbi ragasztó mázzal vagy 
aszfaltlakkal vagy — a mi legjobb — forralással víztelenített oly 
kőszénkátránynyal bemázoljuk, a melyhez 2δ°/0 oltatlan és levegőn 
megoltott poralakú meszet kevertünk. Minél forróbb a kátrány, annál 
jobban tapad a födélhez, azért legjobb ezt közvetetlenül a forraló 
üstből kenni a födélre. Ha a kátrány a födélen lefolyik, akkor nem 
elég forró s be nem hatolhat a lemezbe. A még meleg kátránymázra 
azután éles és öregszemű s agyagtól és földes részektől mentes 
homokot vagy szemcsézett és átrostált nagyolvasztó-salakot hintünk jó 
bőven, hogy minél több tapadjon a mázhoz és csökkentse a napsugarak 
káros hatását. A valódi aszfaltlemez ellenben mázolást nem igényel.
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, Ezt a mázat 3--4 évenkint meg kell újítani, hogy a kátránylemez elillant 
olajos alkotó jrészteit fdpótoljuk s szívósságát és hajlékonyságát, a melyet a levegő 
és a meleg behatása 'alatt elveszített, helyreállítsuk. A kátránylemez ugyanis olajos 
alkotó részeinek elvesztése' után kőkeménységűvé, törékenynyé válik. A kettős 
födésnél az alsó réteg a levegő behatásának jobban ellenálló és a felső héj által 
védett izoláló réteg által, a piegkeményedéstől megóvatik ugyan, a felső réteget 
azonban szintén a máznak ijdőnkint való megújítása által kell hajlékonynyá tenni, 
ez azonban csak 6 - 8  évenkjint eszközlendő.

g) A  fa czém en t-fö d é l.
A faczément, a melyről már a 106. lapon megemlékeztünk, 

újabb időben, mint fedőanyag, mind jobban és jobban terjed, mert 
nagy tartóssága és ama ellenállása daczára, a melylyel úgy a tűz, 
mint a levegő, a meleg és a szél behatása ellen kifejt, eléggé olcsó 
és egyszerű s e mellett a födél úgy lakóhelyiségek, mint pinczék 
stb. fölött csaknem vízszintes helyzetben építhető; ez utóbbi körül
mény a padlástér teljes kihasználását teszi lehetségessé, a nélkül, 
hogy költséges födélszéket kellene építeni. Az épület födelét e mellett 
akár kertnek, akár szárítónak, akár a födélen való tartózkodásra 
lehet felhasználni. Ha padlástérre nincs szükségünk, akkor a födél 
az alatta levő helyiségek menyezete gyanánt is felhasználható.

A födél hajlása rendszerint igen csekély, V20— 'In vagY még 
ennél is kisebb; kisebb födeleknél azonban, ha a rajta levő kavics
töltés lemosását vagy lecsúszását alkalmas eszközökkel megakadá
lyozzuk, 7,0— Vb is lehet.

A födélszéket alig kell erősebbre szerkeszteni, mint más födés- 
módnál és szarufák gyanánt 18/j9 cm-es gerendák mindig elégségesek, 
ha azokat 80—90 cm-nyi közökben helyezzük el.

Szarufák helyett használhatunk azonban vasgerendákat vagy egyszerűf-vasakat 
is, a melyekre vagy deszkaborítást vagy, ha a födelet alulról is tűzállóvá akarjuk 
tenni, hullámos lemezt teszünk; vasgerendák közé azonban boltozatot is készít
hetünk akár téglából, akár bétonhól.

A szarufákat 2-5—3 cm vastag és legföljebb 15—20 cm széles, 
horonynyal összeeresztett, gyalulatlan deszkával beborítjuk; a 
deszkákat, hogy a nedvesség és korhadás ellen védjük, karbolineum- 
mal vagy czinkkloriddal lehet megitatni. Erre a deszkaborításra 
mindenekelőtt vékony kátránylemezt borítunk vagy 4 —5 mm vastag 
fmomszemű homok-, illetve hamuréteget terítünk, hogy a deszka
borítás egyenetlenségeit kisimítsuk, a fedőréteg hozzáragadását meg
akadályozzuk és a faczément szabad tágulását biztosítsuk. A homok
vagy hamuréteget erős és szívós papírral vonjuk be, a mely a 
kereskedésben 50 - 80 m hosszúságban és 1’25—1'50 m szélességben 
tekercsekben kapható. A papírpászták az egyik eresztől a taréjon át
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a másik ereszig nyúlnak, egymást 15 cm-nyire átfödik és mindkét 
ereszen a deszkaborításhoz szegeztetnek. Erre az első papirrétegre, 
a melyet szárazon feszítünk ki, kenjük lágy és hosszúszőrű kefével 
a megolvasztott faczémentet vékonyan, egyenletesen és a papírpász- 
ták szélességében; erre azonnal kell a második réteg papírt teríteni 
és kézzel elsimítani, hogy teljesen az alsó réteghez ragadjon és hó
lyagoktól mentes legyen. Ezt a munkát mindaddig ismételjük, míg
3—4- papírréteg van egymáshoz ragasztva; e mellett csak arra kell 
ügyelni, hogy a rétegek hézagai, mint az 1212. ábra mutatja, meg

felelően váltakozzanak és az egyes pászták egymást 10 cm-nyire 
átfödjék. Hogy az így elkészített födelet a levegő behatása ellen meg- 
védjük, az egészet melegített faczémenttel még egyszer, de erősebben 
bevonjuk s erre először finomszemű homokból, kőszénhamuból vagy 
finomra tört vassalakból 10—15 mm vastag és azután agyagtartalmú 
kavicsból 5—8 cm vastag réteget terítünk. A finom homokréteg 
mégvédi a papírfödelet a rázkódásokkal járó sérülésektől, a kavics
réteg pedig megakadályozza a. napsugarak behatolását és a faczément 
olajos alkotó részeinek elillanását. Ha a kavics nem agyagos, akkor, 
hogy a két réteg egymásra ragadjon mesterségesen kell agyagot 
vagy úti sarat hozzákeverni. A kavicsrétegre, ha a födélen kertet 
akarunk berendezni (ú n. függő kertek), szecskával kevert sovány 
agyagot tapasztunk s erre termőföldet töltünk, legtöbbször azonban 
csak gyeptéglával födjük be, a mely után a födél gyepfödélnek 
neveztetik.

A faczémentet egy vasiistben magán a födélen melegítjük és azon melegen 
kenjük rá a födélre, hogy mindkét rétegbe behatolva, azokat összeragaszsza. A
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megolvadt czémentnek azonban nem szabad főlnie, mert elveszti kötőerejét. 
Magára a munkára nézve legjobb a nyári meleg és száraz idő, a mikor a fa- 
czément hosszabb ideig tartja meg folyékonyságát. Nedves papírhoz a faczément 
nem tapad.

A használt papír vagy közönséges durva, de jó és erős fedő
papír vagy pedig aszfalttal és kátránynyal megitatott papír; az utóbbi 
a közönségesnél tömörebb, szívósabb és vízállóbb s nedves időben 
is használható.

A kavicsréteg összetartására úgy az ereszt, mint az oromoldalakat 
czinklemezből készült és a fedőréteg magasságára felhajlított szegély- 
lyel (1213. ábra) vagy szegélygerendával (1214. ábra) szereljük fel

1213. ábra.

és magát az ereszt is czinklemezzel födjük be. Ereszcsatornák a 
szegély alatt szintén czinklemezből készülnek.

Az így elkészített födél, daczára annak, hogy hajlékonyságát megtartja, 
megterhelhető s a födélen járni lehet, a nélkül, hogy megsérülne. A födélhéj 
nincsen a deszkaborításhoz szegezve és attól függetlenül tágulhat. Ez egyik igen 
jó oldala a kátránylemezes födéllel szemben, a melyet sok helyen kiszorít. A födél 
lapos voltánál fogva a viharoknak jól ellenáll és ennélfogva szelektől uralt helye
ken is igen jól használható, ott pedig, a hol az épület födelét akár valamely anyag 
szárítására, akár megfigyelésekre akarjuk felhasználni és e czélból terrászos födélre 
van szükségünk, ily födelek építése elsőséget érdemel bármely más födél fölött.

A faczément-füdél súlya a kavicsréteggel és deszkaborítással 
együtt mintegy 120—160 kgr m 2-enkint.

h) A  fém lem ezes  fö d e lek .
A fémlemezzel· való födés valamennyi között legköltségesebb 

ugyan, a mi alkalmazását, különösen, réz- és ólomlemez haszná
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latánál, sokszor akadályozza, de valamennyinél jobb. A fémlemezes 
födél ugyanis kívülről nemcsak teljesen tűzálló, de igen síma is; ez 
a vízlefolyást megkönnyíti és csekély hajlású födelek készítését teszi 
lehetségessé; a födél továbbá tartós, ennélfogva kevés fentartásra 
szorul, könnyű, a mi a födélszéket is könnyebbé és olcsóbbá teszi, 
azonkívül igen tömör, úgy, hogy sem víz, sem szél nem hatol át 
rajta a padlástérbe és végre teljesen egynemű, mert az eresz, taréj, 
orom, vápák, gerinczek stb. mind egy és ugyanazzal az anyaggal 
födhetők be. A födél hajlása a helyi viszonyok szerint változhatik, 
habár meredek födelek, fémlemez alá építve, anyagpazarlásnak tekin
tendők és alkalmazásuk csak ott van megokolva, a hol azt akár az 
építő-stílus, akár a padlástér nagyobb terjedelme teszi szüké^essé.

A mi viszonyaink között a fémlemezzel való födés az egyedüli, 
a mely minden tekintetben megfelel. Hazánkban ugyanis a fedőcserép 
klimatikus viszonyaink között sok panaszra ad okot, mert a téli 
fagyok a legjobb cserepet is tönkreteszik és a szelek megbontják, 
úgy, hogy minden évben van rajta javítani való. A zsindelyfödél, 
tűzveszélyességétől eltekintve, csekély tartóssággal bír és — még az 
erdős vidékeket sem véve ki — aránylag drága is; a palafödél nehéz, 
erős födélszéket kíván és drága. A kátránylemez-födél végre, a mely 
eléggé olcsó és tűzálló, a téli vastag hóréteget, a mely le nem csúsz- 
hatik róla, nehezen bírja. A sok jó tulajdonsággal szemben a fém
lemezes födelek rossz oldala a nagyobb költségen kívül csak az, 
hogy helyreállításukhoz bádogos munkásokra van szükségünk, a kik 
a vidéken legtöbb helyütt nincsenek s hogy jó hővezető tulajdon
ságuknál fogva izzadnak és a padlásteret nem védik meg a külső 
levegő hőmérsékváltozásai ellen.

A fémlemezes födelek, eltekintve az öntött vaslapoktól, készül
hetnek fekete vagy fehér vaslemezből, czink-, réz- vagy ólomlemezből 
és hullámos vaslemezből. Az utóbbit kivéve, valamennyi deszka
borítást igényel megerősítésére, a mely 2Ό—2'5 cm vastag és, a 
meg vetemedésre való tekintettel, 15—‘20 cm széles deszkákból áll; 
ezeket 0’5 cm-nyi hézagokkal szegezzük egymás mellé, hogy egyrészt 
a lemezek izzadságát felszíva, megdagadhassanak és tágulhassanak, 
a nélkül, hogy felgörbüljenek s hogy másrészt gyorsabban kiszárad
janak. Alárendelt födeleknél azonbaíf a lemezek alatt sűrű léczezést 
is lehet alkalmazni.

A fekete vaslemezzel való födésnél az egyes fedőlemezeket 
úgy hosszúsági, mint keresztirányban összeillesztve, megkorczoljuk 
(falczoljuk) s azokat, a melyek a taréjtól az ereszig mennek» állva 
hagyjuk, a keresztben haladókat pedig lefektetjük. A födélsíkok e



640

szerint a fedőlemezek hosszúságának megfelelő és a taréjtól az ereszig 
menő párhuzamos pásztákra vannak osztva, a melyeket az álló 
korczok választanak el egymástól. Ezeket a lemezpásztákat, a födél
síkok szélességének megfelelő hosszúságban, lent a földön készítjük 
elő, úgy, hogy a lemeztáblákat hosszúsági oldalukkal egymáshoz 
illesztjük és összeérő széleiket megkorczolva, a kapott lemezpász
tákat tekercsekbe göngyölítjük. E czélból a lemezeket egy munka
padon egymás mellett kiterítve, az összeérő szélek egyikét 3, másikát 
4 cm-nyire felhajlítjuk (1215. ábra a) és a magasabb szegélyt azután

1215. ábra.

fakalapácscsal az alacsonyabb köré hajlítjuk (1215. ábra b): az 
így keletkezett ú. n. álló korczot lehajlítva (1215. ábra c), végre 
fakalapácscsal fekvő korczczd teljesen lelapítjuk (1215. ábra d).

Az így összekorczolt és tekercsekben előkészített lemezpásztákat 
a bádogosok a födés alkalmával a taréjról az eresz felé úgy eresztik 
le, hogy a fekvő korcz szája az eresz felé legyen fordítva, és pár
huzamosan s szorosan egymás mellett a födélsíkon kiterítik. Most a 
pászták szélét éppen úgy hajlítják fel, mint előbb az egyes lemeze
két, hasonló módon megkorczolják, de a korczot le nem hajlítják, 
hanem állva hagyják. Az így egy táblává összekorczolt pásztákat 
azonban nem szabad közvetetlenül a deszkaborításhoz szegezni, 
mert egyrészt a lemezek a szeglyuk helyén a rozsda folytán gyorsan 
tönkre mennének és másrészt a lemezfödél tágulása és összehúzó
dása meg lenne akkadályozva, a mi nagy hőmérsékváltozásnál a 
födél szakadását és törését vonhatná maga után. A födélhéj meg
erősítésére ennélfogva az álló korczokba 40—50cm-nyi közökben 
vagyis minden egyes lemeznél egy-egy ú. n. férczelő lemezkét (1216. 
ábra) tesznek s annak egyik csücskét az alacsonyabb, [másikát a

Σ
1217. ábra..

1
1216. ábra. 1218. ábra.
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magasabb felhajtott szél köré hajlítják (1217. ábra) és azután az 
álló korczot úgy készítik el, mint előbb (1218. ábra). A férczelő 
lemezkét két szeggel a deszkaborításhoz szegezik, úgy, hogy a szege
ket a fedőlemezek eltakarják.

Az Aradi-féle új födésmód. Aradi János, prakfalvai vasgyári 
igazgató 1892-ben a fekete vaslemezzel való födésnek egy új mód
szerét szabadalmaztatta, a mely életrevalóságánál fogva nagyon 
alkalmas arra, hogy a vaslemezzel való füdést nagyobb elterje
déseivé tegye.

E módszer szerint a lemezeknek hossz- és keresztirányban 
való megkorczolása elesik és a vízszintes hézagok a lemezeknek 
egyszerű átfedése által, az álló hézagok pedig a lemezek széleinek 
felhajlítása és csőalakú átfedő lemezekkel való összefoglalása által 
keletkeznek. A vízszintes hézagokban a fölülfekvő lemez 2—3 cm- 
nvire födi át az alsót; az utóbbi le is szegezhető. Az álló hézagok
nál ellenben a lemezek szélét 2 cm-nyire felhajlítják, úgy, hogy hátra 
néző hajlással bírjanak, s az így előkészített lemezeket a födélen 
egymás mellé illesztve, hosszúságuk irányában felhasított lemez
csövekkel foglalják össze, a melyeket készen tolnak rá az illesztésre 
(1219. ábra). A lemezek felhajlított szélei fecskefarkalakúan nyúlnak 
a csövecske belsejébe s annak felemelkedését vagy az illesztés fel-

nyílását. és a víz becsurgását 
lehetetlenné teszik. A födélhéjat

12 í 9. ábra. 1220. ábra.

férczelő lemezekkel erősítik a födélszékhez, úgy, mint a közönséges 
födésnél (1220. ábra).

A födél taréján és gerinczein a lemezeket felhajlított széleikkel
éppen úgy illesztik egymáshoz s 
éppen úgy foglalják össze mint 
előbb (1221. ábra). A taréj és a 
gerinczek ezáltal a kötés szilárd
sága és a víz beszivárgása tekin
tetében sokkal előbbrevalók, mint 
a régi födésnél, a hol ezek a helyek 
a födélnek leggyengébb részei.

S obú: E rdéázeti É p íté s tan . 41



642

Ott végre, a hol a födéloldalak álló hézagai a gerincz-, illetve 
taréjhézaggal találkoznak, keresztalakú erősebb csövecskéket alkal

maznak az összetalálkozó csővégek szilárd összefoglalására (1222. 
ábra). A kész födelet az 1223. ábra mutatja.

Az eddigi födésmód rossz oldala az, hogy az összeérő lemezek szélességé
ből és hosszúságából a kétoldali korczra 7 —10 cm szükséges s hogy a korczolás 
munkája ügyes és gyakorlott bádogosokat, sok munkát és kitűnő vasanyagot 
kíván, a mely a többszöri meghajlitást szakadás nélkül kibírja és ennélfogva 
drágább is. Az Aradi-féle íödésmódnál ellenben közönséges minőségű és olcsóbb 
lemezek is felhasználhatók, a nélkül, hogy rosszabb födélhéjat kapnánk. A födél-

12:3. ábra.
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héj továbbá az eddiginél jóval merevebb és kevésbbé enged a hó- és szélnyomás
nak, úgy, hogy a födél tartósabb; a szabad illesztések mellett a lemezek szabad 
mozgása, amelyet a levegő hőmérsékváltozásai megkívánnak, nincsen akadályozva 
s a födél héj ennélfogva soha sem lesz oly hullámos, mint az eddigi; ez elősegíti 
az esővíz lefolyását és a hó lesuvasztását. Szeleknek kitett vidéken ez a födésmód 
jobb az előbbinél, mert a födélhéj nemcsak magában függ jobban össze, de a 
födélszékhez is jobban tapad s merevsége és bordái miatt kevésbbé van kitéve 
annak, hogy a szél felszakítsa és a födélről lehámozza. A födélhéj e mellett víz
állóbb is az eddiginél, mert vízbecsurgás az illesztéseken nem fordulhat elő, az 
eddigi födésmódnál ellenben, a hol a korczok a lemezek tágulása és mozgása 
következtében meglazultak, ez csakhamar bekövetkezett. A hézagokat átfedő 
csövecskék továbbá könnyen leszedhetők és a hibás lemezek kicserélése után 
helyökre visszatolhatók, de sőt az egész födélhéj is a lemezek megsérülése nélkül 
szétszedhető és más helyen ismét felhasználható; a födélhéj ennélfogva könnyen 
javítható s ideiglenes jellegű épületek, barakok stb. lebontásánál nem ócska vas 
alakjában, de teljesen jó állapotban kerül vissza. Az eddigi födésmódnál ellenben 
a födél foltozása alig lehetséges, mert a megrozsdásodott és megmerevedett kor
czok a felnyitásnál letöredeznek és a régi, szintén megkeményedett lemezeket 
nem lehet újra megkorczolni.

Az Aradi-féle lemezeket a gyárak felhajlított szélekkel és csövecskékkel 
együtt szállítják: a födést ennélfogva bádogosok hiányában a közönséges lakato
sok és kovácsok, de még az ácsok is végezhetik, a kik mindenütt rendelkezésre 
vannak. A házfödés munkája továbbá a munkásokra nézve kevésbbé veszélyes 
az eddiginél, mert a lemezeket nem szükséges fönt, valamely magas épület mere
dek tetején és a legprimitívebb kézi szerszámokkal megkorczolni; a csövecskék 
helyére tolása ezzel szemben csak kevés munkát és a födélen való rövidebb 
tartózkodást kíván.

Az új módszer szerint készített födélhéj az eddiginél tetszetősebb külsővel 
bír és — a mi leginkább esik latba — még olcsóbb is, mert a lemezekben és a 
munkabérekben sokat takarítunk meg s mert megfelelő nagyságú lemezek hasz
nálata esetén a födélhéj, a deszkaborítás mellőzésével, léczekre is erősíthető (lásd 
az 1223. ábrát).

Mindezeknél fogva az új födésmód magától kínálkozik az eddigi helyett.
A fekete vaslemezt, hogy tartósságát öregbítsük, olajfestékkel 

való bemázolással kell a nedvesség ellen megvédenünk; ez a bemá- 
zolás részben a lemezek összekorczolása előtt végrehajtandó, hogy 
a korezokba kötött felületek is védve legyenek s a deszkaborításon 
fekvő oldaluk is be legyen mázolva. A bemázolás előtt a lemezeket, 
hogy a máz rájok tapadjon, drótkefékkel kellene lesúrolni és hígí
tott kén- vagy sósavval, utána pedig meszes és végre tiszta vízzel 
lemosni; az utóbbit azonban a bádogosok rendszerint elhanyagolják 
és csak a rozsda letisztítására szorítkoznak. Ennek megtörténte után 
a száraz lemezek mindkét oldalát tiszta lenolajjal kell bekenni, hogy 
a kimart részecskéket kitöltse s erre következik a vas-, vagy — 
a mi jobb — ólomminiumból álló kettős alapmáz, megjegyezvén 
hogy a másodikat csak az elsőnek teljes megszáradása után, tehát

4 1 *
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3—4 nap múlva szabad reákenni. A mázat, hogy a pórusokat kitöltse 
és jól száradjon, hígfolyóra kell készíteni és vékonyan kenni a 
lemezre.

Az így előkészített lemezek födésre alkalmasak; befödés után 
azonban a kész födélhéjat is legalább egyszer, de lehetőleg kétszer 
kell bemázolni; ez vagy ismét lenolajfirniszben feldolgozott ólom- 
miniummal vagy — ha vörös födelet nem akarunk — ólomfehérrel 
kevert grafittal vagy porrátört hegyi krétával kevert czinkporral 
történhetik, a szerint, a mint sötétebb vagy világosabb színt akarunk. 
A mázhoz lenolajfirniszben feldolgozott ólomgélétet is szoktak keverni, 
hogy száradását gyorsítsák; ez azonban a máz tartósságát befolyá
solja és elvetendő.

A bemázolás a kész födélen 3—4 évenkint megújítandó.
Egy más, igen jó mázat kapunk, a melyet megelőzőleg a lemezeket a rozs

dától sem kell megtisztítani, ha aszfaltot és szurkot terpentinben vagy petróleum
ban oldunk fel s ehhez lenolajat és festőanyag gyanánt miniummal kevert ólom
fehéret és feketét keverhetünk. Végre újabb időben a vaslemezeket impregnálni 
szokás, úgy, bogy ritkított levegőben erősen izzítják és azután melegített páráim
nál vagy — a mi még jobb — viaszszal kezelik, a mely a kitágult pórusokba 
behatol és a lemezt bemázolás nélkül is védi a rozsdásodástól.

A fehér vaslemezzel való födés mindkét oldalon czinkezett 
vagy czinnezett vaslemezekkel történik, a melyeket úgy korczolnak 
össze, mint a fekete vaslemezeket, de a korczokat mind lehaj
lítják; az ereszszel párhuzamosan haladó korczok e mellett nem 
egy vonalban vannak, de váltakoznak. A czinnezett vagy ú. n. fehér 
lemezt azonban csekély tartósságánál fogva ma már házfödésre alig 
használják; a czinkezett lemez pedig, mint már a 61. lapon említettük, 
csak ott használható, a hol a levegőben sok kénessav, ammóniák 
vagy sósav nincsen, a mely a vékony czinkréteget feloldja. Tiszta 
levegőben ellenben a czinkréteg saját oxidálása árán védi a vasat 
a rozsdásodástól és nagyban fokozza tartósságát, a mi a lemezek 
nagyobb árából eredő többköltséget bőven ellensúlyozza. Czinkezett 
vaslemez e mellett sokkal kevésbbé tágul és húzódik össze a 
hőmérsékváltozások befolyása alatt, mint a fekete.

A czinkezett lemezzel való födés egy másik módját az 
1224—1228. ábrák mutatják. A lemezeket, a melyeknek rendes 
hosszúsága CB, szélessége 0'8 m, mind a négy sarkon derékszög il
leg kimetszik és széleiket visszahajlítják (1224. ábra). A lemezeket 
a födélen egymás mellé téve, a vízszintes korczokat a lemezeknek 
egymásba akasztása által állítják helyre (1225. ábra), a taréjtól 
az eresz felé haladó és az előbbieknél magasabb korczokat pedig 
úgy, hogy a lemezeknek visszahajlított széleit egymás mellé illesztik,
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1224. ábra. 1225. ábra.

0'5 m-nyi közökben férczelő lemezekkel 
lefogják, a melyeknek egyik csücskét az 
egyik, másikát a másik lemez széle köré 
hajlítják (1226. ábra) és végre az egész 
korczot egy borító szalaggal befödik, a 
melynek széleit aláhajlítják (1227. ábra) 
és illesztéseit összeforrasztják. A taréjt 
szintén ilyen borító lemezzel takarják 
el, míg az eresz az 1228. ábra szerint készül*

A czinkezett lemezt a savak behatása ellen némileg megvédhetjük, ha azt, 
úgy, mint a feketét, lenolajfirniszszei feldolgozott ólomminiummal és erre, szükség 
esetén, ismét fedőfestékkel bemázoljuk.

A rézlemezzel való födés valamennyi között legjobb és legtar
tósabb, de egyúttal a legdrágább is; ezt ennélfogva ritkán s legin
kább csak oly helyeken, pl. tornyokon, alkalmazzák, a hol a födél 
javítása és mázolása, a hozzáférhetés nehézsége miatt, sok bajjal 
jár. A fedőlemez vastagsága legalább 05 mm, a táblák nagysága 
pedig rendszerint 2ΌΧ1Ό méter; kisebb lemezeknél igen nagy a 
korezokra felmenő veszteség, mert a lemezeket úgy korczolják össze

1228. ábra.

* Dr. J. D u r m :  Handbuch der Architektnr, III. rész, II. kötet, 5. könyv, 
Darmstadt 1894.
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egymással, mint a vaslemezeknél említettük és mind a négy oldalon 
4 cmt a korczba kötnek (1229. ábra). A korczok közül azt, a mely

1229. ábra. 1230. ábra.
a taréjtól az ereszig halad, itt is állva 
hagyják (1230. ábra), a taréjjal pár
huzamosan haladót pedig lefektetik és 
a lemezeket szintén férczelő lemezek
kel kötik... oda a deszkaborításhoz
(1231. ábra). Jobb álló korczok az 
1232. ábra szerint készülnek. A fér

czelő lemezeket rendszerint az olcsóbb ócska részlemezből vágják.
A födés az ereszen kezdődik, a hol a lemezek kinyúló szélét 

az ereszlemezzel vagyis egy oly lemezszalaggal korczolják össze, a 
melynek másik szélét a deszkaborításhoz szegezték s a mely a födél
héjnak a szél által való felszakítását megakadályozza.

Az ólomlemezzel való födés szintén igen tartós. Az ólomlemez 
hengerelt állapotban és 1'5—2Ό mm vastagságban használtatik, mert 
csak így képes az oxidálásnak elég hosszú ideig ellenállani, a nélkül, 
hogy a hőmérsékváltozással járó mozgásoknál szakadjon. Az ólom
lemezek csak fenyődeszkaborításon használhatók, mert a tölgyfa 
csersava az oxidálást nagyon elősegíti és a lemezt rövid idő alatt 
tönkre teszi. Hasonlóképpen nagyon csökkenti az ólomlemez tartós
ságát, ha mész- vagy czémenthabarcscsal, illetve gipszszel érintkezik, 
mert szénsavas ólomoxid képződik rajta. Az ólomlemezt ilyen esetben 
vastag goudron-réteggel vagy páráimnál, illetve olajjal megitatott 
papírral kell azoktól izolálni. Fedőanyag gyanánt az ólom különösen 
ott nagyon alkalmas, a hol a levegő savakkal van tele, melyek 
miatt az épületek sem czink-, sem vaslemezzel nem födhetők. Ha 
ilyen helyen a födeleket cseréppel vagy palával, illetve kátránylemezzel 
födjük, akkor az eresz, a taréj, a vápák és gerinczek stb. befedésére 
és az ereszcsatornák készítésére kell a rendesen használt czinklemez 
helyett ólomlemezt alkalmazni, a mely simulékonyságánál fogva e 
czélra különben is nagyon alkalmas.

1232. ábra.
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Az ólomlemezzel való födés meredekebb hajlású födeleknél a 
lemezek összekorczolásával történik, a mely a lemezeknek elég 
szabad mozgást enged meg; lapos födeleknél ellenben a lemezek 
szélét egymásra -kell forrasztani, mert különben a szél a vizet a 
korczokon keresztül a padlástérbe hajtja.

Legegyszerűbb ilyen födést mutat az 1233. ábra* a mely min
den további magyarázat nélkül könnyen megérthető. A lemezek 
szélét a jobb oldalon 12, a baloldalon csak 8 cm-nyire felhajlítják

és az ábrában látható módon 2'5—3 cm vastag és leélezett léczen 
összekorczolják. A vízszintes hézagok úgy keletkeznek, hogy a felső 
lemez az alatta levőt 20 cm-nyire átfödi; az alsó lemez átfödött 
szélét 10 cm-nyi közökben laposfejű szegekkel leszegezik. A lemezek 
alsó szélét egy meghajlított vaskapocscsal fogják le, hogy a szél fel 
ne emelje; a lemez széle azonban nem érintkezik a kapocscsal, hogy 
tágulhasson.

A czinklemezzel való födés a fekete és fehér vaslemezzel való 
födést helyettesíti, mert ezeknél sokkal jobb és tartósabb, de egyúttal 
drágább is. A réz- és ólomlemezzel szemben azonban sokkal olcsóbb 
lévén, jobb épületek befödésére leginkább szeretik alkalmazni.

A czinklemez felülete száraz levegőben nem oxidálódik, nedves levegőn 
azonhan rövid idő alatt oxidréteg képződik rajta, a mely vízben alig oldódik és 
a lemezt ennélfogva a további rozsdásodástól megvédi. A nedves és zárt levegő 
előmozdítja a lemez oxidálását és gyorsan tönkreteszi; a födésnél ennélfogva a 
deszkaborítást lehetőleg keskeny (18 cm széles) deszkákból és úgy kell készíteni, 
hogy legalább 0‘ó cm-es hézag maradjon közöttük és a levegő alulról is férhessen 
a fedőlemezhez, hogy a lemezen erős izzadása következtében képződő csapadék

* Dr. J. D u r m :  Handbuch der Architektur, III. rész, II. kötet, 5. könyv 
172. lap, Darmstadt 1894.

1233. ábra.
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a padlástérbe lecsepeghessen. Ez oknál fogva a padlástér jó  szellőztetéséről is kell 
gondoskodni. A tölgyfából vagy szurkos fenyőből készült deszkaborítás szintén 
mellőzendő, mert tapasztalat szerint a czinklemezt is megtámadja. A savakkal 
telített levegő, valamint a mész- és czémenthabarcs és a gipsz, a czinklemezt 
tudvalevőleg erősen megtámadja és hamar tönkreteszi; ilyen esetben tehát a 
czinkezett vaslemeznél említett izolálásról nem szabad megfeledkezni. A czink 
tudvalevőleg saját oxidálódása árán menti meg a vasat a rozsdásodástól, a czink- 
lemez-födél tartóssága érdekében ennélfogva arra kell ügyelni, hogy a lemez 
különösen olt ne érintkezzék a vassal, a hol nedvesség férhet hozzá, pl. az eresz- 
csatornáknál, a szegek körül stb.

A czinklemez merev és rideg, hideg időben nehezen korczolható s köny- 
nyen törik vagy szakad; azért azt már a gyárból kellene felhajlított szélekkel 
hozatni, a födést továbbá úgy kell készíteni, hogy a lemezek ne legyenek nagyon 
kifeszítve s a hőmérsék behatása alatt tágulhassanak és összehúzódhassanak. 
Ezért a lemezeket nem szabad szilárdan odaforrasztani vagy leszegezni, de a 
korczokat úgy kell készíteni, mint a vaslemeznél láttuk. A lemezek, mivel hosszú
ságuk irányában erősebben tágulnak, mint keresztirányban, így is megvetemednek 
és kidudorodnak.

A befödés vagy korczos vagy léczes. A korczos födésnél a 
korczokat csak az álló illesztéseken készítik, míg a vízszintes héza
gokat úgy állítják helyre, hogy a lemezek szélét 3—5 cm-nyire egy
másra forrasztják. Az álló korczokat azonban nem szabad úgy össze
lapítani, mint a vaslemeznél, mert letörnek, de kolbászalakúra kell 
készíteni; ezért nem czélszerű a vízszintes hézagokat is korczolással 
helyreállítani, a mi azonban sokszor található.

Az álló korczokat a régi födéseknél az 1234. ábra, az újab
baknál ellenben az 1235.—1238. ábra szerint készítik. Az 1234. ábra

beli korczolásnál mindkét lemezt egy oldalra göngyölítették össze 
egy tekercsesé, a melybe a férczelő lemez is került, a többieknél 
ellenben az egymáshoz illesztett lemezek szélei két oldal felé van
nak kihajlítva, úgy, mint a férczelő lemezek is (1239. ábra); az illesz-
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1240. ábra.

tés helyét borító szalagokkal födik be, a melyeknek szélét a lemez
szélek alá hajlítják. Az 1298. ábrabeli korcznál a borító lemez 
csavarokkal van a de; zkaborításhoz erősítve, úgy, hogy a lemezek 
szabad mozgását nem akadályozza; a leszorító csavarok feje egy 
ráforrasztott süveggel van elfödve; hogy nedvesség ne férjen hozzá.

A vízszintes hézagok vagy forrasztás vagy korczolás útján 
készülnek; utóbbi esetben a felső lemez 10 cm-nyire födi át az alsót. 
Az alsó lemez eltakart szélét a deszkaborí
táshoz is szokás szegezni, ha azonban jobb 
födést akarunk, akkor az illesztés fölött 
egyrészt 8 cm hosszú és 4 - 5  cm széles 
szalagokat szegezünk le, a melyeket az alsó 
lemez felső szélével korczolunk össze és 
másrészt 16 cm hosszú szalagokat, a melyek 
a fölülfekvő lemez alsó szélét tartják (1240. ábra).

Mindezeket a födésmódokat azonban ma már a lécses födés 
csaknem teljesen kiszorította. Ez ismét különféleképpen készülhet. 
Az egyik abból áll, hogy a lemezpászták közé 2-5 cm magas és 4 cm 
széles léczeket szegeznek, a me
lyekre a pászták széleit felhajlít
ják, úgy, hogy az egyik a másikat 
átfödje (1241. ábra). Az alulfekvő 1241. ábra.
lemez szélét e mellett a léczhez szegezik, a felső lemezét pedig az 
alsóra forrasztják.

Ez a födésmód azonban akadályozza a lemezek szabad moz
gását és alkalmazása ennélfogva csak kis födeleknél van megokolva. 
Ennél jobb a másik födésmód, a melynél a lemezpászták közé 4 cm 
vastag és 6 cm széles léczeket szegeznek, ezek alá 50—70 cm-nvi 
közökben két oldalt felhajlított férczelő lemezeket tesznek s azokat 
a fedőlemezek felhajlított széleivel együtt egy korczba egyesítik

L

1244. ábra. 1245. ábra.
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1246. ábra.

(1242. ábra). A léczeket azután külön 
borító szalagokkal födik be, a melyek a 
két oldali korczot átfödik s azoknak lehajtó 
szélét szintén a korczba bekötik. E helyett 
lehet azonban a lécz oldalain külön-külön 

férczelő lemezeket is alkal
mazni s azokat akár a deszka
borításhoz (1243. ábra), akár 
a lécz oldalaihoz szegezni 
(1244. ábra); kisebb födeleknél 
a férczelő lemezt egészen is

elhagyják (1245. ábra).
A vízszintes hézagok készítését az 1246. ábra mutatja. Ennél 

a lemez alsó szélét 2 cm-nyire befelé hajlítják, hogy az alsó lemez
hez forrasztott k kapocsba befoghassák; a lemez felső szélét ellen
ben, a mely kifelé hajlik, a deszkaborításhoz szegezett A’, kapocsra 
akasztják; a lemezek 6 cm-nyire födik át egymást.

A czinkfüdelek jó oldala a vasfüdelekkel szemben a nagyobb 
tartósság és ellenálló képesség, mert bemázolás nélkül is ellenállá
nak a levegő behatásának. Mindazonáltal a czinklemez-födelet is
szokás bemázolni, főképpen azért, 
igen piszkos, feketés, csúnya színt
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1247. ábra.

mert a czinklemez e nélkül idővel 
kap, a mely az épületet elcsúfítja; 
az olajfesték azonban nem. jól 
tapad hozzá és csakhamar leválik 
róla, még akkor is, ha a lemez 
felületét a bemázolás előtt hígí
tott sósavval maratták és lesu- 
rolták, a miről soha sem szabad 
megfeledkezni.

A hullámos vas- és czink- 
lemezzel való fedés újabb időben, 
nagy teherbírósága és egyszerű 
szerkezete miatt, nagyon terjed s 
különösen a hullámos vaslemezek 
használata lép előtérbe, a melyek 
azonban rendszerint czinkezve 
vannak. Ezeknél a lemezeknél a 
deszkaborítás is elhagyható és a 
lemezek csak a szarufák közé 
2Ό-— 3Ό m-nyi közökben húzott 
keresztgerendákon vagy ilyen
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közökben elhelyezett szelemeneken feküsznek (1247. ábra); e mellett 
a fölülfekvő lemezek széle az alulfekvőt 8—18 cm-nyire átfödi. Az 
átfödés nagysága függ a födél hajlásától és 1/1.s hajlásnál 8, 1 /2 haj- 
lásnál 12, J/2.5 hajlásnál 15, 1ja hajlásnál 17 és '/4 hajlásnál 18 cm-re 
veendő; \ 4-nél kisebb hajlással ily födelek nem épülnek.

Az állő hézagokat egyszerűen úgy állítják helyre, hogy a leme
zek szomszédos hullámai hosszúságuk irányában egyszerűen egy
másra feküsznek (1248. ábra), 
egymást 5—7 cm-nyire átfödik 
és a hullám tetején egymásra 
szegecseltetnek. Ugyanígy lehet 
összeszegecselni a fekvő hézagokat is, ez azonban nehézséggel jár

1248. ábra.

s olyankor, a midőn a 
szükséges. A lemezeket 
lemezfülek segítségével

hézagok szelemeneken feküsznek, nem is 
alsó lapjukra forrasztott vagy szegecselt 
a szelemenekre szegezett vashorgokra 

(1249. ábra), vasfödeleknél pe
dig közvetetlenűl a szelemenekre 
(1250. ábra) akasztják.

A taréjt vagy az 1251. ábra szerint borító lemezzel födjük át 
és széleit a hullámos lemez végéhez szegecselt pléhfülekkel össze-

1151. ábra. 1252. ábra.
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szegecseljük vagy pedig a taréjszelemenre egy lemezsüveget teszünk 
s ennek széleivel korczoljuk össze a hullámos lemezekre forrasztott 
pléhszalagokat (1252._ ábra).

A födés egy másik módja, a mely azonban csak czinklemezeknél haszná
latos, hasonló az utóbbiaknál használt léczes födéshez, úgy, hogy a lemezek ki
egyenesített szélét a lécz oldalán felhajlítva, a férczelő lemezzel és a borító süveg 
szélével összeszegecselj ük és a taréjt is hasonlóképpen födjük be.

6. A födélablakok.
A födélablakok czélja a padlástér megvilágítása és szellőztetése; 

sok esetben azonban arra valók, hogy a padlás bejáróját alkossák 
vagy a padlástéren elhelyezendő anyagok vagy áruk be- és kihordását 
lehetségessé tegyék. Végre egyes esetekben az egyhangú födélsíkok 
változatossá tétele is lehet a födélablakok berendezésének czélja.

Székfalakkal bíró épületeknél a padlástér megvilágítására a 
székfalakban alkalmazunk ablakokat, a melyeknek beosztása ugyan
olyan, mint az alattuk fekvő emeletsor ablakaié (1253. ábra). Székfal 
hiányában s közönséges nye
reg- vagy csonkakontyos föde
leknél pedig az ablakokat az 
oromfalakban helyezzük el s 
azoknak négyszögletes vagy 
kör-, illetve kerülék-alakot 
adunk (1254. és 1255. ábra).
Mindezek az ablakok azonban, 
habár czéljuk ugyanaz, mint 
a födélablakoké; ilyeneknek 
tulajdonképpen nem tekinthe
tők és berendezésűk tekinteté
ben a falnyilásokhoz tartoznak, 
melyekről már a III. szakasz

1251. ábra.
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II. fejezetében megemlékeztünk. Füdélablakoknak ezzel szemben csak 
azokat a nyílásokat nevezhetjük, a melyek a lejtős födéisíkokban 
vannak s a melyeket kontyos és oly födeleknél kell alkalmazni, a 
melyeknek oromfalai nem szabadok.

A födélablakok lehetnek olyanok, a. melyek a födélsíkokból 
kiemelkednek és rendszerint függőleges homlokzattal és külön födéllel 
bírnak vagy pedig olyanok, a melyek a lejtős födélsíkban azaz lej
tősen feküsznek.

1256. ábra.
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Az előbbiek csak meredekebb födeleknél használhatók, az 
utóbbiak ellenben bármely födélnél, de leginkább lapos födeleknél, 
a melyeknek csekély magassága függőleges födélablakok alkalmazását 
meg nem engedi.

A függőleges homlokfallal bíró födélablakok homlokzata állhat 
ismét az épület főfalának meghosszabbított síkjában vagyis magán 
a főfalon (1256. ábra) vagy pedig valamivel hátrább, a szarufákon 
(1257—1258. ábra); az előbbi, a mely akár fából készülhet, akár 
falazva lehet, födélerkély név alatt ismerés és különösen akkor

szükséges, a midőn a 
födélablak padlásfel
járó gyanánt vagy a 
padláson elhelyezett 
gazdasági termények 
be- és kihordására való. 
A padlásürből mindkét 
esetben egy fülke nyú
lik ki, a melyet a függő
leges ablak határol s

1257. ábra. a melynek két oldala
favázas deszkafalak 
alakjában a födélszék 
gerendasorán áll és 
— ha tűzállóvá akar
ják tenni — fémlemez
zel, cseréppel vagy pa
lával van födve, úgy, 
mint maga a nyereg
födél is, a mely a 
fülkét fölülről hatá-

1258. ábra. rolja.
A szarukon ülő födélablakok legegyszerűbb szerkezete az, 

a hol két szomszédos szarura keresztben egy K  küszöböt szegezünk 
s erre két 10/j3 cm-es o oszlopot állítunk, a melyek a szarufákat 
tartó s süvegfát hordják (1257, ábra). A födélablak tehát egy függő
leges keret, a mely a lapos födelet tartja. Az utóbbinál csak arra 
kell törekedni, hogy az ablakszaruk lehetőleg hegyes szög alatt 
csatlakozzanak a födélszarukhoz, a melyekre egyszerűen rátold- 
juk és rászegezzük. Ilyen kész födélablakot, mely, habár nem szép, 
gyakran található, mutat az 1259.—1260. ábra. Ennél szebb búj
ható födélablakot kapunk, ha azt kiálló kis nyeregfödél mód-
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jára szerkesztjük (1258. és 1261. 
ábra).

1259. ábra. 1260. ábra.

Ha az ablak szélessége nagyobb, mint a szarufáknak egymástól 
való távolsága, akkor a közbeeső szarufát ki kell váltani (1262. ábra).

Az ablak taréjszelemenét azután a felső váltógerendába csapozzák 
be, míg az oszlopokat vagy az alsó váltógerendára vagy a szaru
fákra állítják. Mindkét alakú ablaknál igen nagy figyelmet kell arra 
fordítani, hogy födelük úgy legyen az épület födelével összekötve, 
hogy a víz a padlástérbe be ne csuroghasson s hogy az ablak lehető
leg könnyű legyen, nehogy a különben is kisméretű szarufákat nagyon 
megterhelje. Mindkét követelésnek eleget teszünk, ha a födélablakot 
fémlemezzel födjük be. Ugyanez oknál fogva a födélablakok rendsze
rint fából készülnek s oldalaik csak deszkaborítást kapnak, a melyet 
szükség esetén lemezzel beborítunk, hogy némileg tűzállóvá tegyük.

A födélerkélyek szélessége rendszerint ΙΌ —1'2δ m, magassága 1'5—1'75 m 
s befelé nyíló ajtókkal bírnak, kivéve akkor, a midőn az épület viharos oldalán 
vannak s az eső és hó elhárítása kifelé nviló ajtót kíván. A födélablakok a padlás
tér megvilágításán kívül arra is kellenek, hogy javításkor a födélre lehessen jutni, 
szélességűk ennélfogva·legalább 0'5—0'6m, magasságuk06 —1 0 m, függőleges oldalú
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kát vagy ablakkal vagy deszkából való, nyitható ablaktáblával szereljük fel vagy 
pedig nyitva hagyjuk.

Ha nincs szükségünk bújható padlásablakra, akkor a fönnebbi 
szerkezetű ablakok helyett kisebbeket alkalmazunk, a melyek csak 
a padlástér megvilágítására és szellőztetésére valók és a szaruzatot 
kevésbbé terhelik meg, mint az előbbiek. Ilyen ablakszerkezetet, a 
mely különösen faházak részére alkalmas, látunk az 1262., cserép
héjak részére pedig az 1261. ábrában.

Ezeknél gyakoriabbak az ú. n. ökörszemek, kör- vagy kerülék- 
alakú nyílással és nyereg vagy íves födéllel (1263.—1264. ábra);

ezeknek rossz oldala azonban az, hogy 
a vápában, a hol a födél foltozva van, 
az esővíz könnyen behatol és a faszer
kezetet korhasztja. Ennek elkerülésére 
építették azelőtt általánosan az ú. n. 
denevéralakú ablakokat (1265. ábra); 
ezeknek befödése azonban nagyon 
körülményes, mert nemcsak a léczeket 
kell hajlítani és elcsavarni, de a cserép
vagy zsindelyfödél tömör elkészítése 
is nehéz. Ezért újabb időben ilyen 
ablakok rendszerint czinklemezből 
készülnek s szélesebb lapjukkal a fedő
anyag alá nyúlnak, úgy, hogy az esővíz 
behatolása meg van akadályozva. 
Alakjukat az 1266. és 1267. ábra 
mutatja; az utóbbiak alakjuknál fogva 
békaszájú vagy fecskefarkalakú födél- 
ablakok név alatt ismeretesek.

Cseréppel való födésnél ugyan
ilyen ablakok üreges cserépből is ké
szülnek és úgy helyeztetnek el, hogy

1261. ábra.
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l lapjuk a léczekre teljesen ráfeküdjék és széle fölül és oldalt a 
szomszédos cserepek által átfödessék, míg a lap alsó széle az alatta 
levő cserépsort födi át (1268. és 1269. ábra).
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1268. ábra.

A vas vagy czinklemezből készült 
ökörszemek néhány alakját végre az 
1270,—1275. ábrák mutatják.

A födélsíkokban fekvő ablakok leg
inkább csak lapos födeleknél szükségesek.

Solté: Erdészeti Építéstan. 42
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a hol a függőleges homlok
zatú ablakok csőalakúlag 
nyúlnának ki a födélhéjból 
és nem lennének alkalma
sak a padlástér megvilágítá
sára. Ezek az ablakok csapó 
ablakok módjára készülnek 
és egy vaskeret segítségé
vel vannak a födélsíkba 
beillesztve, úgy, hogy a keret
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a födélhéjból kiáll, nehogy a hézagokon keresztül víz hatolhasson 
a padlástérbe. A keret által alkotott nyílást azután fölülről a 
szintén vaskeretbe foglalt ablak zárja el. A keretek vas- illetve 
czinklemezből vagy öntött- illetve kovácsvasból készülnek és lapjuk
kal a léczeken, illetve deszkaborításon úgy ülnek, hogy széleiket a 
fedőanyag elfödje.

Nagyobb ablakoknál az ablakkeret vasbordák által kisebbb 
táblákra osztható. Az ablakok szerkezete, a] mint azt a gyárak szál
lítják, az 1276.—1278. ábrából könnyen megérthető.

A födélablakok számát a lehető legkisebbre szorítjuk és azokat rendszerint 
csak az épületnek az uralkodó széllel ellenkező oldalán alkalmazzuk, hogy a csapó 
esőtől védve legyenek. Beosztásuk tekintetében a főfalakban elhelyezett ablakok 
szolgálnak irányadóul, úgy, hogy minden egyes vagy csak minden második ablak 
fölé építüuk egy födélablakot; e mellett a részarányos beosztásra is tekintettel 
vagyunk.

Az ereszcsatornák-arra-valók, hogy a födélsíkokra hulló eső- 
és hóvizet felfogják, összegyűjtsék és. csurgók vagy levezető csövek 
segítségével az épülettől elvezessék. Az épületek faltöve és alapzata 
csak ilyen módon tartható szárazon. Az ereszcsatornák készülhetnek 
fából vagy vas-, czink-, réz-, illetve ólomlemezből. Legrosszabbak a 
facsatornák, a melyeket egy kettéfűrészelt farúd belsejének kivájása 
által állítunk helyre; a színfát tehát csaknem egészen eltávolítjuk 
és a csatorna falvastagsága gyanánt csak a. gyenge szijácsfa marad 
hátra, a melynek tartóssága igen csekély. Ezért facsatornák csak 
alárendelt épületeken találhatók és jobb épületeknél az ereszcsator
nák kivétel nélkül fémlemezből, monumentális épületeken azonban 
faragottkőből is készülnek.

1276. ábra.. 1278. ábra.

7. Az ereszcsatorn ák .

42*
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1279. ábra.

A fémlemezből való ereszcsatornák úgy készülnek, hogy a leme
zeket hosszúságuk irányában csatornaalakúra hajlítják és úgy illesz
tik össze, hogy a fölülfekvő lemez a vízfolyás irányában födje át 
az alattalevőnek végét; e mellett az egymáson fekvő végeket vagy 
összeszegecselik vagy összeforrasztják.

Az ereszcsatornákat vagy az eresz alatt vagy az eresz fölött 
helyezzük el. Legegyszerűbbek az eresz alatt felakasztott csatornák,

a melyek akár fából, akár fémlemez
ből készülhetnek; ezeket vaskampók 
(1279. ábra) segítségével akasztjuk 
az eresz alá, úgy, hogy az eresz 
széle a csatorna tengelye fölött 
legyen. A kampókat vagy a kinyúló 
szarufejekre (1280. ábra) vagy pedig 
a kinyúló menyezetgerendák eresz
alját borító, ú. n. porhárító desz
kákra (1281. ábra) szegezzük és 
1Ό—1'25 méternyire helyezzük egy
mástól, miután előbb olajfestékkel jól 
bemázoltuk. Czinklemezből készült 
ereszcsatornák alatt czinkezett vagy 
ólommal bevont kampókat kell hasz
nálni, nehogy a czinklemez, a vassal 
érintkezve, gyorsan tönkremenjen.

Az ilyen ereszcsatornák jó oldala az, hogy könnyen tisztít- 
hatók, javíthatók és kiválthatók. Hogy pedig a szél helyükből ki ne 
emelje azokat, a vaskampók szabad felhajtott végére vagy ezzel
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behajlított vége a csatornát a 1283. ábra.
kampóhoz szorítja (1282. ábra).

A csatornák áthajlását azáltal akadályozzák meg, hogy szélei
ket köralakban kihajlítják és drótot húznak beléjök vagy hogy a 
csatornát a vaskampókkal együtt a kinyúló szarufejekre fektetik 
(1283. ábra).

A függő ereszcsatornák keresztszelvénye rendszerint félkör; 
átmérője ama íödélterülettől függ, a melynek vizét a csatornában 
összegyűjteni akarjuk. Kisebb épületeknél 12—15 cm széles és 6—7 cm 
mély csatorna rendszerint elégséges, nagyobbaknál ellenben a széles
ség 20—25, a mélység pedig 10—12 cm-nyire is növekszik, úgy, 
hogy átlagban 0'8 —l'Ocm2 keresztszelvényterület esik a födél alap
területének minden m 2-jére. A függő csatornák elhelyezésénél arra 
kell ügyelni, hogy elülső szélűk ne legyen magasabban a födélhéj 
meghosszabbításánál (1282. ábra) s hogy hátulsó szélök magasabban 
álljon az elülsőnél, hogy így az esetleg oldalt kiömlő víz ne a fal

1284. ábra.
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felé, de kifelé ömöljön. Az előbbi követeléstől csak a 4-0°-nál mere- 
dekebb födeleknél tekinthetünk él.

A függő ereszcsatornák azonban csak alárendelt épületeken alkal
mazhatók, mert a főpárkányt elfödik és az épület külső díszét, ront

ják. Azért díszítésűk végett a 
vaskampók végét sokszor levél 
alakjábán megnyujtják és szük
ség esetén még. alsó részüket is 
egy levéllel felszerelik (1284. 
ábra).

Jobbak és szebbek az 
eresz fölött elhelyezett csator
nák ; ezek az ereszvonaltól 
20—30 cm-nyi távolságban 
magán a födélen feküsznek, 
úgy, hogy egyik lapjuk a víz 
felfogására fel van hajlítva, 
másika ellenben a födél sík

jába lefektetve és széle 
a fedőanyaggal bőven 
átfödve (1285. és 1286. 
ábra). A csatorna alatt 
levő ereszt azután vas
vagy czinklemezzel föd
jük be, akkor is, a midőn 
a födélsíkok más anyag
gal vannak födve. Ezt a 
csatornát, a melynek szé
lessége 15—20, mélysége 
8—10 cm lehet, szintén 
a vaskampók felhajlított 
végeire fektetjük és állá
sában, úgy, mint előbb, 
a vaskampók felhajlított 
végeihez szegecselt sza
lagvassal biztosítjuk. A 
kampókat, mert a csa
torna egész hosszúságá
ban alá van támasztva, 
l -5—2Ό m-nyi közökben 
szegezzük a szarufákra

1286. ábra.
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vagy a deszkaborításra és az előbbinél gyengébb vasrudakból is 
készíthetjük; 3—4 cm szélesség és 5—6 mm vastagság rendszerint 
elégséges. A csatornát ismét akár a vaskámpók felhajlított és díszí
tett végeivel tehetjük szebbé, akár pedig azáltal,' hogy egy, elébe 
helyezett függőleges deszkával vagy fémlemezzel eltakarjuk. A desz
kát az alatta levő ereszszel együtt vas- vagy czinklemezzel födjük 
be s annak szélét a csatorna széleivel megkorczoljuk (1287. ábra)· 

Ehhez hasonló, de a főpárkány egy részét tevő ereszcsatorná
kat látunk az 1288. és 1289. ábrában, valamint alább a fából való

nál, a mely a fedőanyag alá nyúlik, nehogy a víz a padlástérbe 
becsurogjon. Rossz oldaluk mindazonáltal az, hogy a víz a fedő
anyag alá is húzódik és a padlástérbe is szivároghat. Ezért jobb
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szerkezet az, ha a csatornát úgy he
lyezzük el az ereszen, illetve a főpár
kányon, hogy a födél vize fölülről essék 
bele. Ezt elérjük azáltal, hogy a csa
tornát a főpárkányban rejtjük el, úgy: 
mint azt az 1290—1292. ábrák mu
tatják.

Az ereszcsatornát gyakran ú. n. karzat (attika) mögé szokás 
elrejteni (1293. ábra a) s a vizet belőle vagy közvetetlenül vagy a

ól-

padlás gerendasorán elhelyezett csatorna segítségével elvezetni. 
A csatorna felhajlított széle a székfalat is takarja.

Az ereszcsatornákat rendszerint nagy eséssel, folyóméterenkint 
8—12 mm, helyezzük el s belőlük a vizet vagy szabadon folyatjuk 
le és e czélból a csatornát a födélen túl is kinyújtjuk, hogy a 
lecsepegő víz a falat ne érje, vagy vízköpő oroszlánfejeken keresztül 
szintén szabadon eresztjük ki, vagy végre — a mi legjobb — 
10—25 m-nyi közökben alkalmazott és a fal mentén függőlegesen 
lefelé menő lemezcsöveken át vezetjük le; ez utóbbiak alsó vége
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faragottkőből készült folyókába vagy földalatti csatornába torkollik, 
a mely a vizet az épülettől elvezeti. A födélvizet levezető csövek 
nélkül, szabadon lefolyatni városokban nem szabad.

A függőleges vízlevezető csöveket a falba is szokás beereszteni, 
ez azonban nem czélszerű, mert javításuk meg van nehezítve. 
E helyett sokkal jobb azokat 2Ό—3Ό m-nyi közökben egymás fölött 
nyitott vagy zárt és szétnyitható 
vaskampókkal (1294. és 1295. 
ábra), a melyeket a falhézagokba 
beverünk, a falhoz szegezni és 
vagy ráforrasztott g gyűrűk (1296. ábra) vagy pedig o pléhorrok 
(1297. ábra) segítségével ráültetni, úgy, hogy a faltól néhány centi
méterre elállanak és a falat akkor is szárazon hagyják, ha megrepedtek. 
A csövek hézagát e mellett kifelé fordítjuk, hogy felnyílása azonnal

1291. ábra. 129'. ábra.

észrevehető és könnyen kijavítható legyen, 
a faltól többé-kevésbbé áll el, a 
csövet meg kell törni, hogy a fal 
mellé hozzuk, e mellett azonban 
az éles könyökök lehetőleg kerü- 
lendők. A levezető csövek alsó 
vége vagy szabadban végződik, 
a midőn a vizet kifelé hajlított 
kiömlő csövek segítségével ve
zetjük el az épület faltövétől 
(1298.—1300. ábra) vagy pedig 
egy földalatti csatornába torkollik; ^ 9 3  ábra

Az eresz alatt, a mely

1299. ábra. 1300. ábra.
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utóbbi esetben azonban a cső 1‘5—2 m hosszú öntött toldalék
csőben végződik, mert a lemezcső hamar tönkre menne.

A hol két ereszcsatorna torkollik egy levezető csőbe, az utóbbi
nak tetejét gyűjtő-fazék alakjában nagyobbra kell készíteni, nehogy 
az összetalálkozó vízsugarak visszaduzzasztassanak és kicsapjanak 
(1301. ábra).

A levezető csöveket ugyanolyan fémlemezből készítjük, mint 
az ereszcsatornákat s keresztszelvényűket is úgy szabjuk ki, mint 
az ereszcsatornákét, vagyis a födélalapterületének minden m2-jére 
0-8 - 1Ό cm2-nyi csőszelvényt számítunk, habár levezető csöveknél 
ennek s/4-része iS; elégséges. Rendes átmérőjük 12—15 cm, ritkán 
20 cm s kisebbre nem jó készíteni, mert különben könnyen befagynak. 
A csövek hézagait rendszerint összeforrasztják, hogy sima belsejük 
legyen, míg az egyes csődarabokat csak egyszerűen egymásba 
tolják s legföljebb két-két csodarabot forrasztanak egybe. A vas
lemezből készített csatornákat és levezető csöveket, valamint a 
kampókat is háromszoros miniumfestékkel kell bemázolni, úgy, mint 
a fedőlemezeket, hogy ne rozsdásodjanak.

A födélszerkezetekre vonatkozó irodalom és forrásmunkák:
B. Harres: Die Schule des Zimmermanns, Leipzig 1855.
Th. Luppe: Moderne Dachungen, Prag 1869.
Promnits: Der Holzbau, Halle 1874.
Hörnig-Heyn: Zimmerarbeiten bei dem Land u. Wasserbau, Leipzig 1875.
E. Ringhoffer: Lehre vom Hochbau, Brünn 1878.
T. Engel: Die Bauausführung, Berlin 1881.
G. A. Breymann-Lang: Alig. Bauconstructions-Lehre, Stuttgart 1885.
G. Wanderley: Épületszerkesztések könyve, fordította Tankó S., Buda

pest 1885.
0. Schmidt: Die Eindeckúng der Dächer und die Construction der Dach

rinnen, Jena 1885.



667

Dr. W. H. Behse: Die praktischen Arbeiten und Bauconstructionen des 
Zimmermanns, Weimar 1887.

Η. V. Gabriely: Grundzüge des Hochbaues, Wien 1892.
0. Schmidt: Die Anfertigung der Dachrinnen, Weimar 1893.
G. Wanderley: Die Constructionen in Holz, Leipzig, 1893.
Tankó S.: A lakóház tervezése és építése, Budapest 1891.
Dr. J. Durm: Handbuch der Architektur III. rész, II. kötet, 2. és 5. könyv, 

Darmstadt 1891.

V. FEJEZET.

Díszítő szerkezetek.

Jellemzés. Díszítő szerkezetek alatt mindazokat értjük, a melye
ket akár az épület belsejében, akár a külsején oly czélból 
alkalmazunk, hogy az épület a szépség követelményeinek is meg
feleljen s hogy minden egyes részének jelentősége, czélja s más 
épületrészekhez való viszonya és helyzete külsőleg is oly kifejezést 
nyerjen, a mely az esztétikai felfogást és az Ízlést is kielégíti.

A díszítmény az épületnek nem lényeges alkotó része, de mégis alkalmas 
arra, hogy az épület szépségét és helyes arányait kiemelje és láthatóvá tegye. 
Hogy azonban a díszítő formák kifejtsék azt a hatást, a melyet alkalmazásukkal 
elérni akarunk, óvatosan, ízléssel és takarékosan -kell azokat alkalmazni s figye
lemmel lenni arra, hogy az épület rendeltetésének és jellegének megfeleljenek és 
mindig valamely könnyen felismerhető jelentőségük és czéljuk legyen. Ebből 
kifolyólag másféle díszítést fogunk alkalmazni egy templomon, mint egy gyári 
vagy vasúti épületen, mást a középületen, mint a lakóházon stb.

Minden díszítmény több-kevesebb részből áll, a melyek alakra 
és nagyságra nézve különbözők s a melyeknek ügyes egymás mellé 
sorozása által különféle új díszítő formák keletkeznek.

A díszítő szerkezetek alapja az arkhitektonikus elemek, neve
tésen a párkánytagok és az oszlopok, míg az önálló díszítő szerke
zetekhez az oszlopsorok és a párkányok tartoznak.

1. A párkánytagOk.
Ezek alatt azokat az ornamentális díszítő elemeket értjük, a 

melyek a nélkül, hogy valmely épület lényeges szerkezeti elemei 
lennének, az egyes szerkezetrészeket egymástól elválasztják, határol
ják, koronázzák vagy egymással összekötik. Keresztszelvényük mindig 
egy keskenyebb vagy szélesebb szalag vagy lécz, a mely egye
nes vagy görbe vonalakkal van határolva, a szerint, a mint más 
és más feladatot teljesít. Ilyen tagok:
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a) A párkány szegély vagy lécz egy keskeny szalag, a melyet 
rendszerint akkor alkalmazunk, midőn egyes párkánytagokat egy
mástól elválasztani vagy szegélyezni akarunk (1302. ábra).

b) Szalag (geison, dominante) a szegélyhez hasonló, de maga
sabb lécz, illetve kiszögellő lap, a mely a hordott tagot ábrázolja

és vagy magában (1303. ábra) vagy a 
szegélylyel együtt fordúl elő (1304 ábra). 
Ha más tag nincsen fölötte, akkor felső 
lapja a vízlefolyás megkönnyítésére lejtős 
(1305.—1307. ábra), ha pedig nagy kiszö- 
gellése van, akkor alsó lapján is alávágjuk 
vagy kihornyoljuk (1305.—1306. ábra); 
ezáltal nemcsak könnyebb lesz, de a rajta 
lefolyó víz is kénytelen az alsó élről,

1308. ábra.

130G. á b r a .

1309. ábra.1307. ábra. 1310. ábra.
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a melyet ekkor csepegőnek nevezünk, lecsepegni, a nélkül, hogy 
a falat áztatná. Magasabb szalagokat az 1306. ábra szerint szoktunk 
tagozni, hogy feltőnöbb árnyékolást érjünk el; még más alakú 
szalagot az 1307.—1310. ábrában látunk.

c) A féldomború tag, domború sarok vagy levélkoszorú 
(echinus) a falból erősen kiszögellő párkánytag gyámolítására való 
s ennélfogva mindig szegélyző léczczel 
vagy szalaggal koronázva fordul elő, 
a mely a terhet képviseli. Szelvénye 
teljes vagy kissé lapított negyedkor 
(1311.—1314. ábra), az előbbi a római, 
az utóbbi a görög levélkoszorú; elneve
zését onnan vette, hogy legtöbbször tojás
vagy szívalakű levelekkel van födve; ezért 
tojds-lécznek is nevezik. 1311. ábra.

d) A homorú vagy völgyeit tag, (homorú sarok, trochilus), az 
előbbivel ellenkezőleg, homorú negyedkör, a mely különösen függő
leges és vízszintes párkánytagokat kapcsol össze (1315. és 1316. ábra).

1815. ábra. 1317. ábra.
Ha két homorú tagot, ellenkező oldal felé nézve, helyezünk egymás 
mellé, ú. n. kehely keletkezik (1317. ábra), amely az oszlopfő egyik 
alkotó része.

e) A gyöngysor vagy gyöngyszalag (astragal, annulus) kis 
átmérőjű félhenger, a mely a görögöknél kissé lapítva van (1318. és
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1319. ábra); rendszerint könnyű 
választótag gyanánt használjuk. 
Sokszor gyöngyökkel van dí
szítve, a melyektől nevét kapta. 
Olvasószemnek is nevezik.

f) A duzzadék vagy vánkos 
(torus) az előbbinél nagyobb 
átmérőjű félhenger, a mely a 

1319. ábra. görögöknél ismét lapítva van 
(1320,—1322. ábra); czélja egyes párkánytagok vagy szerkezetrészek 
szétválasztása; leginkább faltőpárkányoknál és oszloptalpaknál hasz-

1318. ábra.

1320. ábra. 1321. áb ra .. 1322. ábra.

nálják. Sokszor egy vessző-1 vagy kötélnyalábot mutat, a mely 
körülfutó szalaggal van összekötve (1323. ábra).

kezője; az összeszorítást jelképezi és a szerkezet- 132? áfcra
nek a könnyűség jellegét kölcsönzi (1324,—1326.
ábra); oszloptalpaknál a vánkossal együtt fordul elő (1327. ábra).

h) Az álló hullám vagy csepegőlécz (álló karnisz, sima vagy 
zímá) egy homorú és egy féldomború tagból van összetéve és a fő-
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párkányok koronázására való; ez a főpárkánynak legjobban kiszögellő 
tagja, a melyről a ráhullott esővíz lecsepeg; ezért csepegőlécznek 
nevezzük (1328. ábra). ■'

i) A megfordított álló hullám vagy megfordított álló karnisz 
(kymation vagy röviden 
kyma) más párkánytagok 
gyámolítására és önálló 
gyámok (konzolok) gya
nánt használjuk (1329. 
ábra).

k) A fekvő hullám vagy 
fekvő karnisz faltőpár- 
kányoknál és oszloptal
paknál, mint teherviselő 
tag, fordul elő (1330. 
ábra).

l) A megfordított fekvő 
hullám vagy karnisz 
szintén teherbíró tagot 
képvisel, de csak nagyobb 
faltőpárkányoknál hasz- 
náltatik (1331. ábra).

Mindezek a tagok sok
szor díszítve vannak; ezek 
a díszítések azonban mindig összhangzásban kell, hogy legyenek az 
illető tag jellegével; ezekről alább az oszlopoknál lesz szó.

1329. ábra. 1329. ábra.

1330. ábra. 1331. ábra.

2. A z  o s z l o p o k  é s  o s z l o p r e n d s z e r e k .

Az oszlopok és oszloprendszerek a régi görög és római építé
szet jellemző alkotó részei, de eredeti alakjukban manapság is hasz
náltatnak s díszítő formáik a mai arkhitektonikus formáknak is 
alapjai.

Oszlopok alatt azokat a függőleges, szabadon álló és körkereszt
szelvényű gyámokat értjük, a melyek a menyezet vagy a födél 
gerendasorát hordják. Ha ellenben az oszlop a fallal van összekötve, 
úgy, hogy abból csak a kör fele szögell ki, akkor azt féloszlopnak 
vagy — a sarkon — egynegyedes és háromnegyedes oszlopnak 
nevezzük. A szögletes (4, 6 vagy 8-szögletes) keresztszelvényű 
gyámot ezzel ellentétben pillérnek, ha pedig a fallal van összekötve, 
a melyből csak egyrésze áll ki, félpillérnek vagy pilaszternek
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nevezzük. Valamely fal szabad végén levő 
pillérnek végre homlokpillér (ante) a neve 
(1332. ábra a).

Az oszlopok (görögül stylos) alakja, 
méreteinek egymáshoz való aránya és díszí
tése annyiféle, a hány az építő-stilus. Az 
oszlopokkal kapcsolatban tehát az építő- 
stílusokról is kell, a mennyiben azt könyvünk 
kerete megengedi, megemlékezni.

Epítö-stilus alatt értjük valamely nép 
vagy korszak sajátságos műirányát, a melyet építményeinek külön
leges alakításánál és díszítésénél, követ. Az építő-stilus igen sokféle, 
valamennyi azonban három csoportra osztható, még pedig:

1. ókori vagy antik formákra, a melyeknek első képviselői a 
görög és a római stílusok,

2. a középkori formákra, a melyeket az ó-keresztény, a 
byzánci, a román, az arab, a mór, a gót stb. stilus képvisel és

3. az újkori vagy renaissance-korbeli formákra, a melyeket 
az olasz, német és franczia renaissance-stilusban, valamint a bárok, 
a rokokó és a jelenkori vagy modern stílusban észlelhetünk.

Mindeme formák közül részletesebb tárgyalásra csak azok tart
hatnak számot, a melyek szabályos szerkezet, szép és befejezett 
forma, a részeknek és az egésznek félre nem ismerhető összehang- 
zása, tetszetős díszítések stb. által kiválnak. Ezek az ókori vagy 
antik formák, valamint az új-renaissance-kori alakok, a melyek az 
előbbeniekhez legközelebb vannak.

Valamennyi építő-stilusnak alapja, eltekintve a régibb formáktól, a görög 
építésmód, a melyet egyszerű, ízléses, szabályos és befejezett formák jellemeznek. 
Ez az ókori stílusok között a legszebb és alakjai ma is az arkhitektonikus formák 
elismert és használt elemeit szolgáltatják. Jellemzője az, hogy boltívek és bolt
hajtások nem találhatók rajta, mert a boltozást a görögök még nem ismerték, a 
fából vagy kőből készült gerendasorokat ennélfogva oszlopokra kellett fektetni 
vagy legalább szabadon lebegő részükben oszlopokkal gyámolítani.

A görög stilus részleteiben két főcsoportot mutat; ezek közül a dór s t i lu s  
egyszerű, szerény, mondhatni esetlen, de szilárd és komoly, míg a jó n  s tilu s  
könnyebb, élénkebb, gazdagabb és tetszetősebb. A kettő között áll a későbbi 
időkben keletkezett k o r in th i  s t i lu s , a mely. mindkettőnél díszesebb és gaz
dagabb. ·

A görög stílus virágzásának kora a Krisztus előtti 450.—350. évre esik.
A  r ó m a i  s t í lu s  fejlődése később veszi kezdetét, a midőn a rómaiak mint

egy 150 évvél Kr. e. elfoglalták Görögországot és a görög formákat saját épít
kezéseiknél is kezdték használni. A tősgyökeres szép görög formák közé azonban 
sok római, kevésbbé szép fonna is került, a melyekkel együtt a díszítés gazdagabb 
és nagyszerűbb ugyan, de kevésbbé ízléses és nemes, mint a görög stitus.
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A rómaiak azonban már a kővel való boltozást ismerték s falnyílások és 
egész terek befedésére használták s nekik köszönhető, hogy a boltozás tekhnikája 
annyira kifejlődött. A római stílust tehát az ívek és bolthajtások jellemzik, a 
melyek sokszor boltövekkel és bordákkal vannak tagozva s a melyeknek oldal
nyomása már sokszor támasztó pillérekkel van ellensúlyozva. A boltívek félkör- 
és körszelet-alakúak vagy vízszintesek, a boltozatok pedig donga-, kereszt-, fülke- és 
kupolaboltozatok, négyzetes, négy- és többszögletes, valamint köralakú terek fölött.

A boltozatok daczára azonban a rómaiak a görög oszlopokat is megtartot
ták és a körszelvényű teljes oszlopokon kívül féloszlopokat és pilasztereket is 
alkalmaztak.

Uj arkhitektonikus formák gyanánt lépnek fel a római stílusnál a gyám
kövek (konzolok), a szarufejek és a fogak, a melyekkel a koszorúpárkányt díszí
tették, valamint az összetett római oszlopfej, a mely a jón és a korinthi oszlopfej 
kombinálásából eredt.

A rómaiaknál a görögöktől átvett dór, jón és korinthi oszlopon kívül még 
egy római eredetűt is találunk, nevezetesen az összetett római stílust.

A középkori építő-nmiráiiyzat a kereszténységhez kapcsolódik, a melynek 
templomainál, van alkalmazva. Alapját a római formák vetették meg, a melyeket 
a kereszténység szükségleteihez képest rendezett, módosított s a melyekkel ismét 
új és önálló stílusokat hozott létre. K tekintetben az irányzat két önálló részre 
oszlik. A keleti római birodalomban ugyanis az ú. n. byzáuczi stilus kezdett 
fejlődni, a melynek alfajai az arab. az örmény, az orosz' és az ozmán stilus; 
ennek fejlődése az első évezred végéig térjed, míg a római birodalom nyugati 
részében a régi római motívumok alapján az a stílus érvényesült, a melyet a X. 
században a római katholikus egyház, mint kultuszának megfelelőt, elfogadott s a 
mely a román és a r/ót stílusban találja kifejezését. Az előbbi körülbelül 1200-ig 
uralkodott, az utóbbi utána következett, de már a reformácziót megelőzőleg hanyat
lott és a rcformáczió idején a renaissance-stilusnak engedte ál helyét.

A vennissa.nee-kor a rcformáczió idejében kezdődött, a midőn a gót stílus 
mindinkább visszafejlődött. A régi egyszerű, de tiszta és nemes formák és állapot 
visszaállítása lett a czél, nemcsak az egyházban, de az építészet terén is, am elye
ket, a középkorban teljesen elhanyagoltak.

A renaissance-korszak (az újjászületés korszaka) a XVI. század derekán 
Olaszországban vette kezdetét, ezért olasz vagy korai renaissance-nak nevezik; 
Németországban ellenben a német renaissance vagy új-yót stilus, Franczia- 
országban a franczia renaissance fejlődött; a renaissance elfajulását végre a 
barokk, a rokokó és a napóleoni stilus képviseli.

A tulajdonképpeni renaissance a római formákon‘épült fel, a melyek leg
közelebb állottak és a római dór, jón. korinthi és összetett oszloprendszcren kívül 
még az ú. n. toszkánai oszloprendszert tartalmazza, a mely a XVI. században 
keletkezeit olasz építményeken található először és valamennyi között a legegy
szerűbb.

Az épilő-stilusok részletes tárgyalása és jellemzése az általános műtörténet 
és az építő-művészet, története körébe tartozik s azért az alábbiakban csak a 
fönnebb említett öl oszloprendszer rövid ismertetésére akarunk szorítkozni, a 
mennyiben azok a renaissancc-korbeli és a modern építészet általánosan hasz
nált elemeit alkotják.

Minden oszlop három főrészből áll (1333. ábra), még pedig a 
t oszloptőből, az s oszlopszárból vagy oszlopderékből és az f  oszlop-

Sobó: Erdészeti Épitéstan. 43
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fejből. Az oszlopok, illetve 
oszlopsorok alatt van azu
tán az oszloptalapzat 
(krepidoma, T ) vagyis 
egy alsó építmény, a mely 
az oszlopokat és az egész 
épületet tartja, míg az 
oszlopok tetején a menye- 
zetet alkotó gerendasor 
(epistyl) nyugszik. Ez a 
gerendasor kívülről egy 
párkányzattal van elta
karva, a melynek oszlop- 
párkányzat a neve s a 
mely három részből áll. 
Legalul van a szemöldök- 
gerenda vagy szemöldök- 

párkány  (architrav, a), a mely az oszlopok fejét összekötő és a g 
menyezetgerendákat tartó süveggerendának felel meg, e fölött van 
a képpárkány vagy fríz (zophoros), a mely a g menyezetgerendákat 
takarja el és rendszerint képekkel van díszítve, s legfölül van a 
koszorú-párkány (geison, k), a mely a párkányzat kiszögellő ereszét 
képviseli és az egészet koronázza.

Mindezek a részletek a különböző oszlopoknál különböző módon 
vannak kiképezve,.de mindig — és főképpen a görög stílusnál — 
világosan felismerhetők s az egyes alfajok között a különbség csak 
az oszlopközökben, az oszlopoknak átmérőjükhöz viszonyított magas
ságában, az oszloptalp és fej, valamint az oszloppárkányzat külön
böző kiképzésében és a többé-kevésbbé díszes kivitelben van. A 
fönnebbi alkotó részek mindig bizonyos arányban vannak egymás
hoz, a mihez az oszlopszár alsó átmérője szolgál mértékül. Az osz
lop alsó átmérőjét ugyanis, a melyet Zl-vel fogunk jelölni, 60 egyenlő 
részre (partes, p) osztják és a félátmérőt vagyis 30 p-i modulusnak 
(M) nevezik.

Az oszlopközök (interkolumnium) 1V* I)—4 1) között változnak.
A fönnebb elősorolt öt oszloprendszert összehasonlítva, azt 

mondhatjuk, hogy valamennyinek alapja a dór és a korinthi. oszlop
rendszer, a melyek teljesen önállóan s egymástól függetlenül fejlőd
tek ki. A két rendszer lényeges ismertető jele első sorban az oszlopfő 
alakja és díszítése. A dór oszlopfejnél ugyanis a kehely — vagyis 
az oszlopnak az a része, a mely az oszlopszár és a terhet közvetetlenül

1333. ábra.
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tartó vállkő között az átmenetet hozza létre és többé-kevésbbé 
csonkakúpalakú kő — domború oldaléllel azaz az 1313.—1314. 
ábrában bemutatott féldomború párkánytag (echinus) alakjával bír, 
úgy, hogy kiduzzadt kelyhet ábrázol. A korinthi oszlopfejnél ellen
ben a kehely oldalélé homorú azaz nagyjában olyan, mint az 1316. 
ábrában látható homorú párkánytag. A dór oszlopfejnél tehát a 
kehely oldalélé fölül befelé hajlik, a korinthi oszlopfejnél pedig kifelé. 
Mindkettőnek a hajlása a ránehezedő súly alatt következett be. Mivel 
pedig a kehely mindig levelekkel van borítva, a be- és kihajlás 
azt akarja mutatni, hogy a levelek a rájok nehezedő nyomás alatt 
meghajolva, előbbi esetben az oszlopszar által képviselt fatörzs felé 
hajlanak, utóbbi esetben pedig kifelé bólintanak. Az utóbbi hajlás 
nemcsak szebb, de természetesebb is.

A kehely díszítését a dór típusnál rendszerint a zsályalevél, a 
a korinthinál pedig az akanthus- és a nádlevél képviseli.

Az oszlopszár mindkét rendszernél kevés eltérést mutat s 
egyedüli díszítése a barázda, a mely a száron egymást felválik' is 
egyenetlen árnyékvonalakat hoz létre. Míg azonnan a dór típusnál 
a barázdák laposak s kít-két barázda között élesélű gerincz van, a 
korinthi rendszernél a barázdák csaknem félkörű bemélyedést mutat
nak s a köztük keletkező gerinczek négyszögűek és laposak, a mi 
természetesen az oszlopszár szépségének rovására megy.

Az oszloptalp az eredeti görög-dór rendszernél teljesen hiány
zik, míg a korinthinál mindig feltalálható, a római és a renaissance- 
dór rendszer ellenben mindig alkalmaz oszloptalpat, úgy, hogy e 
tekintetben a két rendszer között a különbség nem oly szembetűnő, 
mint az oszlopszár és az oszlopfej tekintetében.

A már említett többi rendszer a fönnebbi kettőből keletkezett 
s azok különféle változatainak tekinthető. Legrégibb köztük a jón 
oszloprendszer, a mely a dórnak változata; jellemzője az, hogy a 
kehely teteje egy ú. n. csigával van felszerelve, a mely az oszlop
főnek oly külsőt kölcsönöz, mintha két oldala kosszarvakkal lenne 
díszítve. Hasonlóképpen a dór típus silány változata a 16. században 
keletkelett toszkánai oszloprendszer, ha ugyan külön rendszernek 
lehet nevezni; feje és szára a lehető legegyszerűbb, minden díszítés 
és barázda nélkül; az oszlop azonban legtöbbnyire oszlopszéken áll. 
Az ú. n. római vagy összetett rendszer végre a jóninak és a korinthi- 
nak keveréke, illetve a korinthi rendszernek lehető legrosszabb válto
zata. Fejéről, a mely a két nevezett rendszer díszítéseit együttvéve 
tartalmazza, azonnal felismerhető.

43*



Ezeknek előrebocsá
tása után áttérhetünk 
az egyes rendszerek 
részletesebb ismerteté
sére; e mellett, mint 
legegyszerűbbet, a tosz- 
kánai rendszert, bocsát
juk előre.

a) A  to szkán a i 
oszloprendszer.
Ez az ókorbeli és 

a renaissance-oszlopok 
legegyszeríí bb alakja; 
első példányai csak a 
16. században Olasz
országban találhatók. 
Jellemzője az, hogy az 
oszlopok mindig egy 
oszlopszéke n (post a-
mentum) állanak( 1334. 
ábra), a melyet a szék
talp, a székhasáb és a 
koszorúpárkány alkot.

Az oszlopszék, az osz
lop és az oszloppárkányzat 
magassága együttvéve 19 
egyenlő részre oszlik; ebből 
az oszlopszékre 4·, az osz
lopra 12 és a párkáiivzatra 
3 rész esik vagyis az osz
lopszék az oszlop magas
ságának a párkányzat 
pedig '/4-része; ezek az 
arányok különben az olasz 
renaissance-slilusnál álta
lánosak voltak.

A z  o sz lo p szék  magas
sága 2‘/a 1) vagy 4!/3 M. 
Ebből ‘/4 D  a széktalp, 
1li  1J a koszonipárpány és 
1 f’/u D  a szék hasáb magas
sága; az utóbbinak szé
lessége egyenlő az oszlop-
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talp szélességével vagyis l 8/s D. A széktalp és a párkány ijB _D—1ji  D-vel 
szélesebb, mint a székhasáb.

Az oszloptalp (plinthus) négyzetes alsó lapból és a rajta fekvő 
vánkosból (torus) áll; az utóbbit egy szalagocska köti össze az oszlop- 
szárral.

Az oszlopszár alsó V,-része hengeralakú, felső - 3-része fölfelé 
enyhe haj lássál elvékonyodik, úgy, hogy közepe némi kidomborodást 
(entasis) mutat.

Az oszlopfej alkotó részei a nyak, a melyet az oszlopszártól 
egy szalagocska választ el, továbbá a kehely (echinus) és a négy
zetes fejlap vagy vállkő (abakus).

Az oszloptalp egész magassága 1L, D, a négyzetes alsó lapé pedig »/4 D, a 
vánkos kiszogellése az oszlopszáron túl lja D , a szalagocskáé 1/ls D  és a talpé
Va-V. »■

A z  o sz lo p szá r szerkesz tése  a következő: a szár ‘/8-magasságában a  b víz
szintes vonalat házunk s erre az oszlopszár felső átmérője gyanánt felrakjuk 

Dd =  i j!l D -1; a b  fölött yy-lel félkört írunk s ft4-ből függőlegest bocsátunk reá. Az 
így kapott b d részt és a crL magasságot tetszés szerinti számú, pl. 4 részre osztva, 
1, 2, 3 osztáspontokon keresztül vízszinteseket, dL, >1, és d3 pontokon keresztül 
pedig függőlegeseket húzunk; ezeknek metszéspontjai adják az oszlopszár véko
nyodó részének egyes pontjait s azokat összekötve, kapjuk az oszlopszár alakját.

A nyak átmérője d, az oszlopfej egész magassága, úgy, mint az oszloptalpé, 
*/„ D; ebből ’/„ esik a nyakra, ‘/3 a kehelyre és % a vállkőre.

Az oszloppdrkányzat (epystil) alkotó részei a szemöldök-pár
kány vagy szemöldök-gerenda (architrav), a képpárkány vagy fríz 
(zophoros) és a koszorú-párkány (geison).

Ezeknek együttes magassága l 3/4 D ; ebből a szemöldök-párkányra 6, a kép
párkányra 7, a koszorúpárkányra pedig 8 rész esik. A szemöldökgerendát szegé
lyező párkán yléc.z a gerendamagasság -részét foglalja el. A képpárkány teljesen 
sima lap, síkja épp úgy, mint a gerendáé is, az oszlop felső szélével színei. A 
koszorúpárkány végre 3 részből áll: a legalsó a gyámkő, a középső az erősen 
kiugró függő lemez, a felső pedig a csepegő lécz (sima), ennek kiszögellése az 
oszloppal szemben “/4 I) azaz olyan, mint a milyen a koszorúpárkány egész 
magassága.

=2

f i

S E

= 5 . *

m §r

1335. ábra. 1336. ábra.
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Ha a toszkánai oszlopokat sorokba fűzzük, akkor az oszlopok 
tengelyköze 31/3 D—4 D.

Az oszlopsor sokszor oszlopszék nélkül is fordul elő, sokszor 
pedig az oszlopok egy faltövön állanak, a melynek magassága és

keresztszelvénye ugyanolyan, mint 
az oszlopszéké (1335. ábra). Ezt a fal
tövet azonban egy közönséges lépcső
fok is pótolhatja, a melyen az osz
lopok állanak.

Ha az oszlopsor oszlopait bolt
ívek (archivolte) kötik össze (1336. 
ábra), az utóbbiak egészen egy
szerűek, minden tagozás nélkül; 
ellenfalaik az oszlophoz vannak ra
gasztva és a boltívek könyöke alatt, 
tagozott vállkővel bírnak, a melyen 
a boltív áll (1337. ábra).

A fönnebbieket összefoglalva, a toszkánai oszloprendszer jellem
zője az, hogy

1., az oszlopnak széke van,
2., az oszlop kerülete sima és közepén kidomborodott,
3., az oszloptalp és fej hasonló a dór oszlopéhoz, azzal a különb

séggel, hogy az oszlopfej nyakkal van felszerelve,
4., a szemöldök-párkány csak egy sima lap, a melyet fülül egy 

szalag szegélyez,
5., a képpárkány egészen üres és sima,
6., a szemöldök- és a képpárkány síkja az oszlop felső átmérő

jével színei,
7., a koszorúpárkány három egyenlő magas részből áll s kiszö- 

gellése egyenlő magasságával és
8., az oszlopsor minden díszítés nélkül van.

b) A  d ó r  o sslopren dszer.
Eredeti és legszebb alakja a görög-dór típus, a mely azonban 

a rómaiaknál és még inkább a renaissance-korbeli építőknél lénye
gesen módosult és veszített komolyságából.

a) A görög-dór oszlop jellemzője, hogy külön talp nélkül 
mintegy a talajból nő ki és a falakkal együtt, a melyekhez tartozik, 
egy közös talapzaton áll.

A talapzat (krepidoma) lépcsőalakban jól összeillesztett és 
egyenletesen emelkedő kőlapokból áll; a kőlapok száma mindig
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páratlan, rendszerint három (1338. 
ábra). Ezek a fokok azonban ma
gasabbak, mintsem hogy azokat 
lépcső gyanánt lehetne használni, 
a bejáró előtt ennélfogva kisebb 
emelkedésű külön feljáró lépcsőt 
kell kifaragni (1339. ábra). A ta
lapzat egész magassága 1 D.

Az oszlop (1340. ábra) talp 
nélkül, tompán nyúlik ki a talap
zatból és csak δ 1/.,—-V , // (par
tes) távolságban van a legfelső 
kőlap szélétől. Magassága 4 : 1)— 
—61 I): ebből az oszlopfejre és 
nyakra 1j2D esik.

Az. oszlopszár alulról föl
felé Vi-Z)—(jjü-vel elvékonyodik, 
úgy, hogy csonkakúp-alakot vesz 
fel. Kerületén rendszerint 20, néha 
azonban 16—18 lapos barázda 
(rhabdosis) van; a barázdák mély

1338. ábra,

1339: ábra. 1310. ábra.
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kiduzzadó e kehely (echinus)

sége a szélesség 7e-része, kereszt
szelvénye lapos körszelet, s közöttük 
az oszlop kerületén éles hordák ke
letkeznek.

Az oszlopfej alatt van a nyák, 
a melyet egy horony vagy bemet
szés (scamillum) választ el az oszlop- 
szártól.

As oszlopfej (1340. és 1341. 
ábra) három részből áll, legfölül 
van a négyzetes a váll kő (abakus), 
a mely az oszlopra rakott terhet 
közvetetlenül tartja, alatta van a 

és legalul a gyűrűs szalag (spira, s)\
a három rész magassága együttvéve ’/»A·.

Az ossloppárkányzat (epistyl) legalsó része a szemöldök-párkány 
(architrav), középső része a képpárkány vagy triz (zophorus), leg
felső része pedig a koszorúpárkány (1342. ábra).

A szemöldök-párkány (A) az oszlopok vállkövein fekvő víz
szintes gerendát képviseli és az oszlopokat köti össze egymással, 
magassága d; felső széle s szalaggal vagy léczczel van szegélyezve, 
a melynek alján minden egyes hármas rovátka alatt s ezzel egyenlő
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szélességben egy-egy l pallóhoz ragasztott c esőcseppek függnek 
(guttae), a melyekből 6 darab van egy-egy pallódarabon.

A képpárkány (B) a C koszorúpárkányt hordja és a menyezet- 
gerendák bütüjét jelképező ú. n. hármas rovátkával (trigliph, k) 
van felszerelve, míg a köztük levő mezők (metope), a melyeknek

O O O

— :■-/— 
O O O  
O O O  
OOO 
OOO 
OOO 
OOO

hosszúsága d, egyes kőlapokból állanak (1343. ábra) és reliefekkel 
vannak díszítve, a melyektől a párkány nevét is vette.

A koszorúpárkány (C) magassága olyan, mint a milyen a 
kiszögellése; n  csepegőlécze, a mely az ereszcsatornát is magában 
foglalja, az erősen kiugró f  
függő lemezt koronázza; az 
utóbbinak alávájt alsó lapján 
levő m pallófejekre (mutuli)
3 sorban egymás mögött 6—6 
esőcsepp (guttae) van ragasztva, 
úgy, hogy vagy csak minden 
egyes triglif fölé esik egy pallófej 
vagy pedig a triglifek között is 
van egy-egy (1344. és 1345. ábra).

Az épület oromoldalát 
az oromdísz vagy orom-csúcs 
(tympanon) fejezi be (1345. ábra); magassága az épület mélységének 
’/.S — V8-része s alakja lapos, tompaszögű háromszög; felső részét 
éppen olyan koszorúpárkány (D) szegélyezi, mint a futó párkány- 
zatot, pallófejek és esőcseppek azonban nincsenek rajta.’

A háromszögnek a párkányok által szegélyezett fülkeszerű 
mélyedése allegorikus képekkel, az oromdísz három sarka pedig 
akrotéridkkal (1346. és 1347. ábra) van díszítve, a melyeknek 
magassága d, legföljebb I).

A koszorúpárkány az egész épület körül fut és a mögötte 
összegyűlő esővizet oroszlánfejes vízhányókon keresztül bocsátja ki.

OOO o o oOOO o o o
OOO o o o

p  ο ο o 
p  c o o 
o o o o

1344. ábra.
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13-46. ábra. 1347. ábra.
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A főfalak végén levő homlokpillér (ante, a) feje és talpa úgy 
van kiképezve, mint az oszlopé 
(1345. ábra), a nyak azonban vala
mivel szélesebb és virágokkal van 
díszítve (1348. ábra).

A vállkő és a kehely rend
szerint rdfestett díszítésekkel van
nak felszerelve; 
a vállkő díszítése 
többé-kevésbbé 

egymásba fonódó 
szalagnemű mus
trából (mäander), 
a kehelyé pedig 
szív- vagy tojás
alakú levelekből
mögött, úgy, hogy a fölülfekvő levélréteg két-két levele között az 
alsó réteg leveleinek csak a hegye látszik. Ilyen festett oszlopfejet 
mutat az 1349. ábra.

Ha az oszlopok sorokba vannak fűzve, akkor az oszlopköz csak 
D — l 1/ ,! )— 1V2Z) vagyis az oszlopok sűrűn állanak a sorban.

áll.
1318. ábra.
Az utóbbiak

1319. ábra.
két rétegben vannak

1
A mondottak után a görög-dór típust jellemzi, hogy
1., az oszlopnak nincsen talpa,
2., az oszloptörzsön 18—20 lapos barázda van,
3., az oszlop nyaka egy vagy több éles bevágással bír,
4., az oszlopfej vállköve és kelyhe szalag- és levélmustrákkal 

van befestve,
5., a szemöldök-párkány egyetlen sima lapból áll,
6., a képpárkány hármas rovátkákkal van díszítve,
7., a koszorúpárkány alján pallófejek s ezeken, valamint a 

triglifek alatt esőcseppek vannak.
A budai alagút homlokzata görög-dór stílusban épült.
β) A római dór oszloprendszer már kevésbbé tiszta típus, 

mint a görög-dór, a mennyiben a toszkánai és a görög-dór típus 
keveréke; az oszlop ugyanis toszkánai, az oszloppárkányzat pedig 
görög-dór mintára készült.

Az oszlop egészben véve karcsúbb, finomabb és díszesebb 
ugyan, mint a görög-dór, ezáltal azonban egyedüli díszét, a komoly
ság és szilárdság jellegét elvesztette. Az oszlopnak talpa is van, 
mely a négyzetes talpból (plinthus) és a rajta fekvő hatalmas vánkos
ból (torus) áll s kis szalaggal és homorú sarokkal csatlakozik az
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oszloptörzshöz (1350. ábra); néha azonban a talp az attikai talp 
módjára készül (lásd a jón oszloprendszernél), négyzetes talppal

L

/—— ______

C —
r ^ = ■
c r------------ -—

1350. ábra. 1351. ábra. 1352. ábra.

(1351.—1352. ábra) vagy a nélkül. Magassága mind a három eset
ben :I»D vagy ennél valamivel kisebb.

As osslopssár fölfelé elvékonyodik és közepén domború, néha 
20 lapos barázdával van díszítve, néha síma. Az oszlop egész magas
sága 7 D—10 D azaz sokkal nyúlánkabb, mint a görög dór.

As oszlopfej magassága szintén j ,I )  vagy ennél, valamivel 
nagyobb; ebből a nyakra, a kehelyre és a váll kőre ’/,—7s-rész esik. 
A nyak egy gyűrűvel csatlakozik a kehelvhez (1353. ábra), sokszor

1353. ábra. 1354. ábra. 1355. ábra.

mindkettő díszítve van (1354. ábra); néha azonban a nyak hiányzik 
(1355. ábra). A kehely néha kiduzzadó domború tagot mutat, mint a 
görög-dór oszlop, néha pedig hullámos tagot (kyma); az utóbbi a 
domború és homorú tag egyesítéséből származott, úgy, hogy a hosz- 
szabb görbület homorú, a rövidebb pedig domború. Az oszlopfej 
általában véve sokkal díszesebb, mint a görög-dór oszlopnál.

Oszlopok mellett s azok társaságában már féloszlopokat, egész 
és félpilléreket (pilaster) is alkalmaztak ugyanolyan arányokkal és 
kiképzéssel, mint az oszlopoknál, kivéve az elvékonyodást és kidom- 
borodást, a melyek pilléreknél nem for dúlnak elő.

Az ossloppdrkdnysat három alkotó része ugyanaz, mint a 
görög-dór típusnál, azoknak egymáshoz való aránya és alakja azonban 
más, mert a szemöldükpárkány az őt szegélyező szalaggal együtt
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' ο I). a fríz (zophoros) pedig ennek 1V.,-szerese. 
A szemöldökpárkány néha síma. néha ellen
ben több szalagból áll (1356. ábra), szegélyén 
azonban, a triglifek alatt ismét esőcseppekei 
van felszerelve. A képpárkány itt is hármas 
rovátkákkal (trigliph) van díszítve, a szélső 
triglif azonban nem a sarok szélén van, mint 
a görög típusnál, de az oszlop tengelye fölött. 
A koszorúpárkány (1357. ábra) magassága leg
alá!)]) 1., h. kiugrása legalább - , I): függő 
lemeze gyakran fogazva van.

A római-dór típus kiegészítője végre a 
boltív (archivolte), a mely úgy van alkalmazva, 
mint az 1336. ábra mutatja, vastagsága 1/2d·

1 3 5 6 .  á b r a .

1357. ábra.

1358. ábra.
r

1

2.
0 

-n
v.
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Homloka tagozva van, legtöbbnyire félkör-alakú és az ugyancsak 
díszesen alakozott vállkövön áll (1358. ábra). A boltívek mellett 
azonban a görög párkányzat (epistyl) is megmaradt, a mi a könnyű 
ívekkel sokszor kellemetlen ellentétben van.

γ) A renaissance-korbeli dór oszloprendszert csak a 16. szá
zadban találjuk; alapja a görög-dór típus, de sokkal díszesebb után
zatban, úgy, hogy a görög egyszerűség és komolyság teljesen háttérbe 
szorult. Arányai és alakja megegyeznek a görög-dór oszlopéval,

1361. ábra.
e mellett azonban az oszlop néha széken áll, mint a toszkánai 
oszlop (Palladio-féle oszlop, 1359. ábra), néha pedig szék nélkül van 
és barázdás (Vignola-féle oszlop, 1361. ábra). Sokszor boltívekkel 
kapcsolatban fordúl elő (1359. és 1360. ábra), sokszor azok nélkül.

Az oszlopközök az egyszerű dór oszlopsornál 33/4 D, oszlopszékeken 
álló díszesebb oszlopsornál és boltívek használatánál 7 \/„ D, oszlopszék 
nélkül 5—6V2jD; a boltívek ívköze előbbi esetben 5—5]/3 D, utóbbi eset
ben csak 3’ 2/λ

c) A  jó n  o szlopren dszer.
a) A görög-jón típus a dórral szemben karcsúbb arányokat, 

gazdagabb tagozást, díszesebb kiképzést s szabadabb, könnyebb, 
tetszetősebb formákat, de kevesebb önállóságot mutat.
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Az oszlopok szintén lépcsős talapzaton (krepidoma) állanak, 
de talpul: van, a mely kétféle módon készül. A tulajdonképpeni 
jón oszloptalp (1362. és 1363. ábra) egy erős, négyzetes a lapból 
(plinthus), egy gyűrűzött vagy síma, de összehúzott b nyakból (trochilus) 
és a kiduzzadó c vánkosból (torus) áll; az utóbbi lehet síma, kötél- 
nyaláb-alakú vagy fonatos (1364. ábra). Ha ellenben a négyzetes

plinthus hiányzik és helyét egy másik vánkos foglalja el, akkor az 
oszloptalpat attikai jón  vagy röviden attikai talpnak nevezzük 
(1364. és 1365. ábra). Az egyes alkotó részek mindegyiknél szala
gocskákkal vannak egymástól elválasztva. Az attikai talp egész ma
gassága ®/12—V2Z>, a tiszta jóninál 1/2 D—s/4 D, kiszögellése 1/eD—1/1D.

Az oszlop egész magassága 8D—10Z), elvékonyodása J/eZ)—'/,SD 
és vagy egyenes vonalakkal határolt csonkakúp vagy némileg kidom
borodott. Kerületén 24 félkör- vagy kosárvonal-alakú barázda s ezek 
között nem éles, de négyszögű gerincz van, a melynek szélessége
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a barázda szélességének V4-része. A barázdák kevéssel a talp fölött 
és a fej alatt körívekkel vannak határolva. A talp és a törzs közé 
rendszerint egy g szalagocska s egy r  gyöngy- vagy olvasószem
szalag (asztragal) van közbeiktatva.

A jón oszlopfej jellemzője az, hogy két oldalsó nyúlványnyal 
bír, a melynek neve csiga (voluta). A két csiga az oszlop homlokán 
és hátulján végigment s az erős kehely és a négyzetes válik»"* közé 
iktatott szalaggal van egymással összekötve s a csiga tulajdonkép
pen a szalag két végének tekercsekbe való összogöndörödéséből kelet

kezett. Az oszlop két oldala tehát, a mely a szemöldök-gerenda 
irányába esik, az ú. n. vánkossal van felszerelve, a melynek közepe 
egy szalaggal van összekötve (1366. ábra). A csigát, a melynek 
alakja nagyjában hasonlít a kos göndörödött szarvához, a görögök 
szabadkézzel szerkesztették meg s úgy helyezték el, hogy közepe, az 
ú. n. szem, a kehely aljával van egy magasságban.

A kehely egy g gyöngyszalaggal van az oszloptörzstől elválasztva 
és két egymás mögött fekvő levélréteggel díszítve, úgy, hogy a hátulsó

levélrétegből csak a levelek csúcsai 
láthatók. Magassága a gyöngyszalaggal 
együtt az egész fejmagasságának ön
része, ugyanannyi a fölötte levő és a 
kétoldali csigákat összekötő szalag ma
gassága is, mig a váilkőé csak (.(--rész. 
Az oszlopfej egész magassága pedig 
V2 -D—j.,d. A vállkő rendszerint leve

lekkel van díszítve, a melyek csúcsaikkal lefelé vannak fordítva. 
Néha az oszlopfej alatt oszlopnyak is található, alakja egy díszített 
szalag s magassága félakkora, mint a fejé (1367. ábra).
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Sarokoszlopoknál, a hol két vállkő derékszög alatt találkozik, 
a csigákat is mindkét irányban kell 
alkalmazni, a mi nehézséggel jár. Ilyen 
oszlopfejen a belső sarkon a voluták 
csak félig láthatók, a külső sarkon ellenben 
a sarokvoluta 4511 alatt szögell ki az 
oszlopfejből s oldalai körívbe vannak 
hajlítva, a melyeken a teljes voluta jelenik 
meg (1368. ábra).

Az ossloppárkánysat is három 
részből áll. Az A szemöldök-párkányt 
rendszerint, három egymás fölött levő 
szalag alkotja, a melyeket egy, levelekkel díszített l párkány választ 
el a B  fríztől (1369. ábra). Az utóbbi egy síma lap. a mely fölül

1368. ábra.

1369. ábra.

Sobó: Erdészeti Építéstau,
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vagy síma vagy gyöngyszalaggal van szegélyezve és szintén figurális 
díszítmények felvételére való, megjegyezvén, hogy a jón oszlopnál 
az összes díszítmények kőbe vannak vésve és nem ráfestve. A C 
koszorúpárkány erősen kiszögellő függő lemezzel (f) bír, a mely sima 
vagy leveles párkányléczczel van szegélyezve, a melyet az s csepegő- 
lécz betetőz. Ilyen egyszerű koszorúpárkány helyett, a mely a tiszta 
jön típust jellemzi, az attikai jón oszlopnál fogazott koszorú-párkány

(1370. ábra) is talál
ható, a melynek függő 
lemeze két lemezből 
áll; ezeknek egyike, az 
alsó (/j) csak félannyira 
rúg ki, mint a felső 
ifi) és prizmaalakú g 
fogakkal (geisipodes) 
van felszerelve, a me
lyek a C koszorúpár
kányt gyámolítják.

Ha a jón oszlopok sorokban álla
nak, akkor az oszlopköz 3% D.

Az oszlopokon kívül előfordulnak 
négyszögletes pillérek és félpillérek 
(pilaster) is; ezeknek, valamint a homlok
pilléreknek (ante) feje voluták nélkül 
s e helyett gazdagon van díszítve, 
nyakukon palmettákkaí, fejőkön pedig 
tojás- és szívalakú levelekkel és gyöngy
sorokkal. A pillérek talpa ugyanolyan, 
mint az oszlopoké, száruk ellenben nem 
vékonyodik el.

Az oromdísz (tympanon) ugyan
olyan, mint a dór típusnál és szin
tén akrotériákkal van díszítve (1371.

Ah
1370. ábra.

1371. ábra. ábra).
A mondottak után a görög-jón stílust jellemzi az, hogy
1., az oszlopnak csinos, de egyszerű profüű talpa van,
2., az oszlopszár 24-barázdás s a barázdákat négyszögletes 

gerinczek választják el egymástól,
3., az oszlopfej a homlokzatban mindkét oldalon csigával van 

felszerelve,
4, a szemöldökpárkány 3 szalagra van osztva,
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5., a párkánytagok gyöngy- és tojásléczekkel, szívvirágokkal és 
palmettákkal vannak díszítve,

6., a képpárkány vagy teljesen síma vagy bevésett díszítésekkel 
van felszerelve, és

7., a koszorúpárkány szép és erősen kiszögellő függő lemezből 
s díszes és magas csepegő-léczből áll.

ß) A római-jón oszlop, habár egyszerűsége miatt ritkán hasz
nálták, szintén némileg elfajult és elvesztette azt a kellemes külsejét, 
a mely a görög-jón stílust jellemzi.

Az oszloptalp az attikai talpnak utánzata, de rendszerint négy
zetes talplapon (plinthus) áll (1372. ábra); magassága \  A  a talp 
szélessége pedig V2 -D. Az oszloptörzs Y7 I)—1/e 71-vel vékonyodik el 
és domború, 24 félköralakú barázdával díszítve. Az oszlop egész 
magassága 81/2 7)—97); az oszlopfej (1373. ábra) görög mintára 

készül, bár valamivel alacsonyabb, csak 1j2 d, 
az egyes profilformák azonban, valamint a 
csigák is nem szabad kézzel, de körzővel 
vannak csinálva, a mi által a rugalmas görög

1

1372. ábra. 1373. ábra.

formák merevekké és kényszerűitekké váltak; a csigaszem végre 
távolabb, 1j 2 7)-nyire van oszloptengelytől és azonkívül lejebb szorítva, 
úgy, hogy a gyöngyszalaggal van egy magasságban. A volutákat 
összekötő és az oszlop homlokzatán látható szalag egyenes, a voluták 
csigavonalai nincsenek többé egy síkban, de a szem felé mind jobban 
és jobban kidomborodnak; a volutavánkosok végre és sokszor magok 
a voluták is, nád- és akanthus-levelekkel vannak födve. A kehely 
levéldíszítése oly mélyen van bevésve, hogy a levelek inkább tojásnak 
látszanak. A fej e mellett sokszor a két szemből kiinduló és ívalakban 
lefelé függő gyümölcskoszorúval van díszítve és túlterhelve. Néha a 
fejen 4 sarokvoluta van, a mi a fejnek egészen más és kevésbbé 
szép alakot kölcsönöz (lásd az 1373. ábra jobb oldalát).

44*
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A pillérek, püaszterek és ante-k talpa egyező az oszlopokéval, 
száruk ellenben nem vékonyodik és sima vagy barázdás; fejők, a 
görög-jóntól eltérően, szintén volutákkal van felszerelve, a mi a sima 
falon nem jól áll, habár a kehely domborúra van kidolgozva.

Az oszloppdrkányzat (epistvl) alakja egészben véve egyező a 
görög-jónéval, de felosztása eltérő. A szemöldök- és a képpárkány 
ugyanis alacsonyabbak, a koszorúpárkány pedig magasabb és ennél
fogva erősebben is szögell ki a falból. Nagyobb épületeknél tehát a 
római beosztás a tekintélyes főpárkány miatt czélszerűbb, mert az 
épületet jobban koronázza.

A szemöldökpárkány 3 szalagra oszlik (1371. ábra), magassága 
056--072 D; a szalagok gyakran gyöngysorokkal vannak egymástól 
elválasztva, a szegélyező lécz pedig sima vagy szívalakú levelekkel 
van díszítve. A fríz (Mö—060 D magas s néha domború. A koszorú
párkány végre a görög fogazott párkány (1370. ábra) mintájára 
készül, magassága ü'75—1Ί8Ζ). A fogak szélessége '/.-akkora, mint 
a magasságuk s a köztük levő hézag a szélesség % -része; magas
ságuk egyenlő a szemöldökpárkány középső szalagjának szélességével

s kiszögellésök ma
gasságukkal.

A koszorúpárkány 
kiszögellése szintén 
egyenlő magasságá
gával s e tekintet
ben a mai főpárká
nyok mintaképéül 
szolgál (1374. ábra).

Oszlopsoroknál 
(árkádok) az osz
lopköz, középtől kö
zépig számítva, 3— 
—3 '/„ D.

γ. A renaissance-jón oszlop még inkább tér el a görögtől, 
mint a római s még kevésbbé szép annál. Egészben véve a római 
minták nyomán halad, de nem a legjobbak után. Az oszlopok magas
sága, a mely a rómaiaknál ritkán éri el 9 D-1, itt szabványszerűleg 
9 Ώ, e mellett azonban az oszlopokat gyakran székre is állítják, 
mint a toszkánaiakat, a mi az oszlopoknak igen nagy magasságot 
kölcsönöz. Az oszloptalp az attikai, de négyzetes talplapon elhelyezve. 
Az oszlopfej hasonló a rómaihoz, de a voluták még szabályosabbak 
és merevebbek, a kelyhet borító levelek még domborúbb tojás-

1374. ábra.
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alakúak, a voluták és vánkosok túl vannak terhelve díszítményekkel és 
gyürnölcskoszorúkkal, a melyek mindig a voluták szemeiből indulnak ki.

Az oszlopsorokat a renaissance-korbeli építészek szintén bolt
ívekkel kötötték össze; ezek között azután az oszlopok magasságát, 
hogy a megtartott szemöldökgerendákat elhelyezhessék rajtok, oszlop
székkel kellett öregbíteni. Az oszlopoknak egymástól való távolsága 
boltívek nélkül 3—3'/2 D, ha pedig az oszlopok boltívekkel vannak 
összekötve és oszlopszékeken állanak, akkor 7 D—11/2 D—73/4 A  
oszlopszékek nélkül 5’/2 I) —52/3 I).

A boltívek és vállkövek méreteit és alakját, a melyek ma is 
használatosak és az olasz építészektől erednek, az 1375.—1377. ábra 
mutatja. A renaissance-korbeli jón oszlopokat ellenben ma nagyon

ritkán használják s azok a 
görög-jón oszlopnak engedték 
át helyüket.

Az oszloppdrkányzat olyan, 
mint a római; fogazott koszorú- 
párkány helyett azonban gyak
ran található a konzolszerű 
gyámkövekkel, az ú. n. szaru- 
fejekkel díszített párkány (1378. 
ábra), a mely ebben az alak
jában manapság is gyakran található. A szarufejek oldalnézete csiga
alakú összegöngyülödést mutat.

d) A  k o r in th i o szlopren dszer.
a., A görög-korinthi típus később keletkezett, mint a dór és 

jón és e kettő nyomán halad. Párkányzata csaknem ugyanolyan,
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mint a jón oszlopé, szemöldökgerendája 3 szalagra oszlik, fríze sima, 
koszorúpárkánya fogazott, oszlopa 24 barázdával van díszítve, talpa 
attikai, négyzetes talplapon. Lényeges eltérést csak az oszlopfej 
mutat, a mely a dór oszlopfejtől eltérően, homorú kehelyéllel bir 
és sokkal díszesebb és szebb, mint a jóni. Jó tulajdonsága a könnyű
ség, gazdagság és dísz s ez az, a mi használatát díszes épületeken 
manapság is biztosítja.

A korinthi oszlopok alatt levő talapzat (krepidoma) rendszerint 
csak egy kőtábla, a melynek alsó széle néha 
alakozva van (1379. ábra). Az oszloptalp az 
attikai-jón talphoz hasonló és négyzetes talp
lappal bír; magassága valamivel nagyobb 
V2 ΰ -nél, egyes tagjai vagy simák vagy pedig 
fonadékkal, illetve babérlevekkel vannak 
díszítve. Az oszlop magassága 8 D—10]/2 D, 
elvékonyodása '/7 D—1j e Ώ; dereka 24 félkör
alakú barázdával ;úgy van díszítve, mint a 
a jón oszloptörzs.

Az oszlopfej a jómtól nemcsak abban 
különbözik, hogy kelyhe behajló élekkel bír, 
de levelekkel, virágokkal és bekunkorodó 

indákkal van díszítve s ebben az alakjában a későbbi és a mai épí
tészet oszlopfejei részére mintáúl szolgál. Magassága a gyöngyszalag 
nélkül, a mely őt az oszlopszárral összeköti, 1 D\ ebből a négyzetes 
vállkőre (abakus) ’/β—1j6 rész esik. A vállkő ab  átlója egyenlő a 
kehely kétszeres magasságával (1380. ábra) vagy annál valamivel 
kisebb; oldalai azonban ritkán egyenesek, de legtöbbször köralakúak; 
széle keresztszelvényben féldomború sarkot (echinus) mutat s alúl 
egy lapos szalaggal és homorú taggal (trochilus) van felszerelve, 
a melyre sok esetben ismét egy lapos szalag következik.

A kehely rendszerint két sor levéllel van borítva, az alsó sor 8 
akanthus-levélből (acanthus mollis) áll, a felső sor ellenben vagy 
16 nádlevélből (1381. ábra) vagy szintén 8 akanthus-levélből (1382. 
ábra), a melyek az alsókkal váltakoznak s a melyek közül 8 inda 
(helices) nő ki és párosával a vállkő négy sarka alatt összegöndö
rödvén, azok szabadon kirúgó részét sarkantyúképpen tartja. Ilyen 
módon a körszelvényű kehelyből a négyzetes vállkőbe való átmenet 
jön létre és a vállkő négy sarka gyámolítást nyer. Két-két kisebb 
inda az oszlopfej közepe felé ágazik ki belőlük, hol egy rozettát vagy 
palmettát tartanak. Néha a fej alján ismét 16 nádlevél van (1383. 
ábra). A korinthi oszlopfej köröskörül egyenlő képet mutat, minél-
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fogva sarokoszlopnak sokkal alkalmasabb, mint a jón, a mi elterje
dését nagyban elősegítette.

Oszlopsoroknál az oszlopköz, 
középtől középig számítva, kere
ken 3 D.

~EU

1383. ábra. 1384. ábra.
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Egész oszlopokon kívül előfordúlnak féloszlopok, pillérek, pilasz- 
terek és ante-k is, a melyek éppen úgy vannak tagozva, mint az 
oszlopok; az oszloptalp alakja és profilja is ugyanaz, az oszloptörzs 
azonban nincsen barázdálva és az oszlopfej lapos. Legtöbbször azon
ban az oszlopfej díszítés nélkül van és hasonlít a jón ante-fejhez, 
de ennél díszesebb (1384. ábra).

Az oszloppárkányzat (epistyl) a jónihoz hasonló. A szemöldök
párkány 3-szalagos, a felső szalag legszélesebb, az alsó legkeskenyebb. 
A fríz légtöbbnyire sima és a szemöldök-párkánynál '/»— 7a -részszel 
alacsonyabb (1385. ábra), sokszor domború vagy hullámos (1386.

1385. ábra. 1386. ábra.

ábra). A koszorúpárkány fogazott, néha szarufejekkel felszerelve és 
vésett díszítményekkel gazdagon borítva.

Oszlopsoroknál az oszlopköz 2 y2 I). néha azonban (pl. a római 
pantheonban) 31/4 D—3:,/8 D.

Az oromdísz (tympanon) a dór és jón minta szerint készül.
Ezeket összefoglalva, a görög-korinthi oszlop jellemzője, hogy
1., az oszlopnak attikai-jón talpa van,
2., az oszlopszár 24 barázdával bír, a melyeket bordák válasz

tanak el egymástól,
3., az oszlopfej homorú kehely alakjával bír s akanthus-levelek- 

kel és indákkal van díszítve,
4., a párkányzat a jónihoz hasonló, koszorúpárkánya azonban 

díszesebb és fogakkal vagy szarufejekkel van felszerelve.
ß. A római-korinthi oszloprendszer eleinte a görög-korinthi 

oszloprendszert utánozza, később ellenben többféle módosítást mutat, 
a mi szépsége rovására megy.
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Az oszlop magassága 9 D—101), ebből a fejre ’/„-rész esik; 
elvékonyodása y7 D —1/10 D, domborodása (entasis) nincs, talpa az 
attikai-jón, négyzetes talplappal és sokszor gazdag plasztikus díszí
téssel, magassága valamivel nagyobb 1/2 D-nél. Az oszlopszár sima 
vagy 24 barázdával bír, alja sokszor akanthus-levelekkel van díszítve. 
Az oszlopfej a görögöt utánozza, gyakran azonban oda nem tartozó 
díszítményekkel van megbővítve és kevésbbé 
finom; arányai ugyanazok, mint a görüg- 
korinthusi oszlopé, az akanthus-levelek azon
ban kevésbbé hegyesek (1387. ábra).

A párkányzat a göröggel azonos ta
gozást mutat, magassága 1 '4  1)—1-5 Ό; 
a szemöldök-párkány 3 szalagját gömbölyű 
vagy lapos léczek választják el egymástól.
A fríz vagy ugyanolyan magas vagy valami
vel alacsonyabb, mint a szemöldök s vagy 
egyenes vagy görög minta szerint kidombo- 
rított és sima vagy díszített. A koszorú
párkány fogazott vagy szarufejes, magassága 
1 % D—21l3 D. A függőlemez rendszerint 
kettős, alsó része fogazott és csak félannyira 
szögell ki, mint a felső, a mely müanderekkel vagy sípokkal van 
díszítve és szarufejekkel gyámolítva, a melyeknek köze 212-szer 
akkora, mint a szélességük.

1387. ábra.

γ) A renaissance-korinthi oszloprendszer egészben véve olyan, 
mint a római, de az oszlopfej még díszesebb (1388.—1389. ábra) és
a vállkő sarkai 7/ls Ív
vel szögednek ki az 
oszloppal szemben, ol
dalainak behajlása el
lenben kisebb, mint a ■ 
görög fejnél (1390. 
ábra). Az oszlop egyező 
a rómaival, elvékonyo
dása ellenben Ve I*. 
Sokszor oszlopszéken 
áll és oszlopköze 3 Ώ— 
—3 '/jj T), oszlopszék 
nélkül a boltíves árká
dok oszlopköze 6 D, 
oszlopszékkel bíró osz lást). ábra. 1390. ábra.
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lopoké ellenben 6VS D—8 D. A boltívek záradékvastagsága 1I „  d; váll- 
köveik alakját Vignola és Palladio után az 1391,—1392. ábra mutatja.

f — __________ ~ ~  ~

1393. ábra.

e) Λ  r ó m a i v a g y  összetett o szlopren dszer.
Ez csak a rómaiak pompakedvelését mutatja, de mintaképül 

nem alkalmas, mert az eredeti korinthi típus alig ismerhető fel rajta. 
Az oszloptalp rendszerint gazdag díszítést mutat, az oszlopszár sok
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szór erősen van domborítva, a párkányzat díszítésekkel túlterhelve 
és az oszlopfej, a mely ennek a típusnak a jelleget adja, a korinthi 
és a jón oszlop keveréke. A fej alsó részét itt is két sor akanthus- 
levél borítja, a korinthi oszlopnál gyengén kunkorodó indák azonban 
a jómhoz hasonló testes csigává (voluta) göngyölődnek össze és 
vaskos sarkokat mutatnak.

A párkányzat (epistylion) annyira van túlhalmozva díszítmé
nyekkel, hogy sokszor az arkhitektonikus tagozást is alig lehet rajta 
felismerni, daczára annak, hogy a rendes tagozást nagyjában meg
tartja (1393. ábra).

Az oszlopközök egyszerű oszlopsoroknál 2 '/2D —3 Z>, szék
nélkül való boltíves soroknál 6 7aD, oszlopszékeken álló boltíves 
soroknál 71/i D—71/2 diadalkapuknál 8D —9D, sőt 10D— 121) is.

3. A párkányok.
A párkányok arra valók’, hogy az épületet díszítsék, a homlok

zatnak ajtó- és ablaknyílásokkal áttört felületét egyes. vízszintes 
részekre oszszák s hogy az esővizet a falfelület egy részétől elhá
rítsák.

A párkányokat a : már isinertetett párkánytagokból állítjuk 
össze, úgy, hogy az egyes nagyobb tagok egymáshoz arányosak s 
egymástól , kisebb tagok által elválasztva legyenek s hogy továbbá 
az egyenes és görbe vonalakkal határolt tagok egymással váltakoz
zanak; a görbe vonalakkal határolt tagokat e mellett nem kör
zővel, de szabad kézzel kell megszerkeszteni, hogy merevek ne 
legyenek.

A párkányok készülhetnek faragottkőből és téglából, mész- és 
czémentvakolattal vagy a nélkül, és fából.

Helyzetük szerint megkülönböztetünk faltőpárkányokat, övező 
és szalagpárkányokat, ablak- és ajtópárkányokat és koronázó vagy 
főpárkányokat.

a) Λ  fa ltő p á rh á n y o k .
Az épület lábfalazata tudvalevőleg rendszerint vastagabb a 

földszinti falnál, úgy, hogy a fal külsején faltő ablakjában jelenik 
meg. Magassága rendszerint 0\5—1Ό, ritkábban 15—2Ό méter s 
kiszögellése ehhez képest 5—25 cm. Rendszerint a földszinti padozat 
magasságáig terjed, a hol a faltőpárkánynyal van betetőzve; alápin- 
czézett épületeknél a pinczeáblakot is magába foglalja.

A faltő legegyszerűbb alakja egy kiszögellő sima lap, a mely 
az épület talpát egész terjedelmében burkolja és megfelelő átmeneti
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párkánynyal simul a földszinti falhoz, úgy, hogy párkánya nem 
nyúlik ki a faltőből (1394.—1400. ábra).

Γ w
__

1394. ábra. 1395. ábra. 1396. ábra. 1397. ábra.

1401. ábra. 1402. ábra. 1403. ábra.
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Néha a faltő támasztófalszerűen van rézsülve, hogy az épület 
talpát szélesbítse (1401. ábra); ez esetben vagy faragottkőből készül 
vagy legalább faragottkőszerűen osztjuk be.

Magasabb és díszesebb épületeknél a faltőpárkány is kiszögellő, 
úgy, hogy a faltövet koronázza és az esőtől védi (1401.—1404. ábra). 
Ebben az esetben leg
többször a faltő alján 
is alkalmazunk még 
egy kiugró talpat, a 
plinthust, úgy, hogy a 
faltő, mint azt az 
oszlopszékeknél láttuk,
3 részből áll, még pedig 
az a talpból, a b törzs
ből és a c fedőlapból 
(1405. ábra). Ilyen 
faltöveket látunk az 
1401. — 1404. ábrák
ban; ezek azt bízó- -------
nyitják, hogy a pár- 1401. ábra. 
kányok keresztszelvénye és profilja tekintetében igen nagy változa
tosság lehetséges, a nélkül, hogy a tárgyalt párkánytagokon kívül 
másokra lenne szükségünk.

Közönséges lakóházakon a faltőpárkányt rendszerint bevakoljuk, 
úgy, mint a falakat is; e czélból a téglákat már a falazás alkal
mával annyira toljuk ki, hogy 2—3 cm-nél vastagabb vakolatrétegre 
ne legyen szükségünk (1406. ábra). Nyers téglafalak faltőpárkányait 
ellenben megfelelő alakos téglából rakjuk; kisebb párkányoknak 
elégséges egy tégla, a melynek 
szárát a falba bekötjük (1407. 
ábra), magasabb és díszesebb 
párkányokat ellenben a 16.—27. 
ábrákban bemutatott párkány- 
téglából rakunk össze, a melyek 
a profil tekintetében szintén igen 
nagy változatosságot engednek 
meg (1408.—1411. ábra). Fara- 
gottkő használata esetén végre a 
faltőpárkányt egy darab megfele
lően alakított faragottkő alkotja 
(1412. ábra), de az egész faltő 1406. ábra, 1407. ábra.
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is lehet faragottkővel burkolva, ebben az esetben a faltő alján talp
követ is lehet alkalmazni (14.13. ábra), a mely rendszerint faragott-

kőből készül, még akkor is, a midőn

I

ÍTX

1408. ábra.

'1410. ábra.

b) A z övező és sza la g p á rk á n y o k .
Az övező párkányok, mint nevök is mutatja, az épület hom

lokzatát vízszintesen tagozzák és rendszerint a menyezetek gerenda
sorainak magasságában vannak a fal külsején, úgy, hogy az emele
teket övezik és egymástól elválasztják. Néha azonban följebb toljuk, 
egészen az ablakok alá, ekkor azonban könyöklő-párkányoknak 
nevezzük.

Díszesebb épületeken az övező párkányon kívül az ablaksor 
alatt külön könyöklő-párkányt alkalmazunk; ebben az esetben az 
előbbit; mint tagoló-párkányt, nagyobb méretekben állítjuk helyre, 
hogy szembeszökőbb legyen. Ha az övező párkányon kívül a 
homlokzat egyes alárendelt részeit is vízszintesen tagozzuk, akkor 
az ilyen tagoló párkány kisebb kiszögeiléssel bír s alakja egyszerűbb 
szalag, ezért szalagpárkánynak is nevezzük.

A párkány felső lapját mindig kifelé lejtősre kell készíteni, hogy 
a víz lefolyhasson róla és — tartóssága érdekében — czinklemezzel 
befödni.

Az övező párkányok magassága az emeletmagassághoz igazodik 
és 3—4 m-es emelétmagasságnál 15—40 cm. Kiszögellését egyszerű 
szalagnál magasságának 1/B— -részére, kiugró fejlappal bíró pár
kánynál pedig V*—Vs -részére veszszük. Ha az épület többemeletes,
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akkor az első emelet alatt húzott övező párkány rendszerint nagyobb 
méretekkel bír, mint a felső emeletek párkánya; ez különösen akkor 
szükséges, a midőn a füldszint magasabb, mint az emeletek.

A legegyszerűbb övező párkány egy egyszerű vagy csekély 
mértékben alakozott szalag (1414. és 1415. ábra), díszesebb épületek

ül·!. ábra. 1115. ábra. 1416. ábra. 1417. ábra.

nél ellenben kiugró fejlappal szereljük fel (1416. és 1417. ábra), még 
díszesebb kivitelben pedig a fönnebbinél nagyobb kiszögellése is van

1418. ábra. 1419. ábra. 1420. ábra.

(1418.—1419. ábra); ebben az esetben sokszor fogakkal vagy kon
zolokkal van gyámolítva (1420. és 1421. ábra). Az utóbbi azonban 
kerülendő, mert az így gyámolított párkány nagyon hasonlít a főpár
kányhoz, a mi a megfelelő tagozás~~és koronázás rovására megy. 
Akármilyen azonban az övező párkány profilja, a függőleges szalagot’a 
többi párkánytaghoz képest oly szélesre kell venni, hogy a párkány ma
gasságának nagyobbrészét elfoglalja és az uralkodó párkánytag legyen.

Sokszor az övező párkány fölött a felső emelet talpát külön 
szalagpárkánynyal szereljük fel (1419. ábra s), hogy némi átmenet 
legyen az erősebben kiszögellő övező párkány és az emeleti fal között.

Az övező és szalagpárkányok egyszerűbb épületeknél szintén 
vakolva vannak (1421. ábra), azokat ennélfogva nagyjában megfara
gott közönséges falitéglából állítják helyre. Nyers téglaépítményeknél



704

ismét vagy alakozott párkánytéglából (1422.— 1424. ábra) vagy — egy
szerűbb épületeknél — közönséges, jól kiégetett téglából készülnek

(1425.—1427. ábra). Vakolatlan téglapárkányokat 
készítünk azonban sokszor olyan épületeken is, a 
melyek vakolva vannak. Jobb épületeknél végre az

1426. ábra. 1-427. ábra. 1428. ábra.

övező párkányok is faragottkőből készülnek, akár egy, akár több 
darabban egymás fölött (1428. ábra); ezeket legalább 30 cm-nyire 
kell a falba bekötni.

c) A z ab lak- és a jtó p á rk á n y o k .
Az ablak- és ajtónyílások csak a legszegényebb épületeken 

vannak díszítés nélkül s rendszerint párkánynyal szegélyezzük őket, 
hogy összehangzásba hozzuk az épület külsejével.
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Legegyszerűbb ajtó- vagy ablakpárkányt kapunk, ha az ablak- 
és ajtónyílás külső sarkait lecsapjuk és alakozzuk (1429.—1433. ábra).

1133. ábra.

1135. ábra.

1431. ábra.

1131. ábra. 1132. ábra.

Sobó: Erdészeti Építéstan. 45



706

szebb párkányokat ellenben úgy állítunk helyre, hogy a nyílásokat 
a falból kiszögellő és szintén alakozott szalagokkal szegélyezzük, 
akár a nyílás külső sarkainak leélezésével kapcsolatban, akár a nél
kül (1434.—1439. ábra). A szalag egész szélessége a nyílásszélesség
nek v7—1/4-része, kiszögellése pedig kisebb, mint a többi párkányoké.

Az ablak felső végén a szegélyező párkány, a régi görög és 
római formák után indulva, sokszor ú. n. fület kap (1440. ábra f).

Az ablaknyílás fölött a párkány rendszerint ú. n. szemöldök- 
párkánynyal van betetőzve, a mely vagy közvetetlenül az ablak- 
párkányon fekszik (1441. ábra) vagy — .a mi szebb egy kép-

párkánynyal (zophorus) 
van tőle elválasztva (1440. 
és 1442. ábra); ennek 
szélessége az ablakszéles
ségnek Ve—Vb-része és 
sokszor domborművű dí
szítésekkel van felsze
relve. Az előbbi nyomot
tabb és csak kisebb 
magasságoknál található. 
A szemöldökpárkány, a 
melynek magassága az 

ablakszélességnek Y8-része, a már ismeretes párkány tagokból egy
szerűbb vagy díszesebb profillal szerkeszthető meg. Kiszögellése 
rendszerint nagyobb, mint az ablaknyílást szegélyező szalagé s

feladata az, hogy az esővizet az ablakoktól 
elhárítsa. Ezért felső lapja rendszerint lej
tős, czinklemezzel van födve és fölül cse- 
pegő-léczczel (sima) koronázva.

Ha kiszögellése nagyobb, akkor mind
két végét konzolokkal gyámolítjuk (1443. 
ábra) vagy egész hosszúságában fogakkal 
szereljük fel (1444. ábra).

Néha a szemöldökpárkány, a görög 
stílus oromdíszét (tympanon) utánozva, 
háromszögű betetőzést kap (1440. ábra); 
a renaissance-stílusnál ez gyakran kör- 
szeletalakokká változik át (1445. ábra).

Az ablakok alatt van az ú. n. kö
nyöklő-párkány, a mely vagy a fal egész 

1444. ábra. hosszúságán végig húzódik vagy minden

1443. ábra.

T m U l l l H H
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egyes ablak alatt külön-külün for dúl elő; utóbbi esetben, különösen 
szélesebb ablakoknál, nagyobb kiszögellése is van.

Ez a könyöklő-párkány az ablakot szegélyező párkány alapja. 
Legegyszerűbb alakja egy egyszerű párkány-szalag (144-6. és 1447. 
ábra), a mely vagy faragottkőből vagy nyers, illetve bevakolt téglából

1445. ábra. 1446. ábra.

készül s a melyet nagyobb kiugrás esetén ismét konzolokkal gyámolí- 
tunk (1448. ábra). Díszesebb épületeknél azonban az ablakpárkány

1449. ábra. 1450. ábra.
alapja az egész könyöklőfalat foglalja el; ekkor úgy, mint a faltő- 
párkány, talpból, törzsből és fedőlapból áll; az utóbbi a tulajdon
képpeni könyöklőpárkányt képviseli (1449.—1451. ábra).

A faltőben elhelyezett pinczeablakok 
szintén az épület külsejének megfelelő pár- f  “T

1

f i
liz.

145'Z. ábra.

J---------------------------

M L _

1451. ábra. 1453. ábra.
45*
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kányzatot kapnak; egynéhány ilyen párkányt az 1452.—1454. ábrában 
mutatunk be.

Az ajtópárkány, a könyöklő-párkánytól és nagyobb méreteitől 
eltekintve, az ablakpárkánynyal azonos s legföljebb díszesebb (1455. 
és 1456. ábra).

14 5 5 . á b r a . 14 5 6 . á b r a . 1 4 5 8 . á b r a .

párkányokat is kell stílszerűen helyreállítani, azok szerint a szabályok 
szerint, a melyeket fönnebb a stílusoknál elősoroltunk. A .stílszerűség 
áll a párkány megfelelő profiljában, díszítésében és oszlopok, illetve 
pilaszterek alkalmazásában, a mint erre az 1457.—1458. ábrák 
mutatnak egy pár példát.

Páros ablakoknál a két ablakot a középső pillér választja el 
egymástól, a melynek szélessége az ablaknyílás magasságának

V10—7„-szorosa. Az ablakpárkány termé
szetesen a középső pillérre is kiterjed, 
egyébként azonban éppen úgy készül, 
mint az egyes ablakoknál (1459. ábra).

Fölül körívekkel határolt ablak- 
nyílásoknál, a melyeket úgy a római, 
mint a renaissance-stilusnál gyakran 
alkalmazunk, az ablakpárkány rendszerint 
úgy készül, mint az említett stílusok 
boltíveinél említettük. A körív vagy az 

1459 . á b r a .  adott minták szerint alakított vállköveken
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áll (1460. ábra jobb oldala), vagy pedig e nélkül, közvetetlenűl 
csatlakozik az ablakot szegélyező párkányhoz (1460. ábra baloldala 
és 1461. ábra); az oszloppárkányzatot (epistyliont) a szemöldökpár
kány helyettesíti s legföljebb a csepegőihez esik össze a jobban

1 4 6 0 . á b r a .

14 6 2 . á b r a .

1 4 6 3 . á b r a .

1 4 6 4 . á b r a .

kiszögellő övező párkánynyal. A körszelet-ívekkel határolt ablakok 
ellenben, a melyek azonban nem stílszerűek, rendes módon elkészí
tett párkányt kapnak (1462.—1464. ábra).

d) A  tető- v a g y  fő p á rk á n y o k .

Az épület homlokzatának koronája és betetőzése a főpárkány, 
a mely ennélfogva valamennyinél gazdagabb és nagyobb méretű. 
Gyakorlati czélja az, hogy nagy kiszögellésével az alatta levő falat 
lehetőleg védje és a födélről lefolyó vizet az épület lábától bizonyos 
távolságra elhárítsa.

A főpárkány alakja és tagozása különféle, a szerint, milyen 
stílusban épült az épület. A stílszerűen elkészített főpárkány mindig 
A szemöldök- (gerenda-) párkányból, B  képpárkányból (zophoros) 
és C koszorúpárkányból (geison) áll, úgy, mint azt a klasszikus 
stílusoknál láttuk (1465. ábra), sokszor azonban, megfelelő emelet
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magasság hiányában, a képpárkányt elhagyjuk és az arkhitrávot 
közvetetlenül a koszorúpárkány alá toljuk fel (1466. ábra).

1 4 6 5 . á b r a 1466 . á b r a .

Székfalak alkalma
zása esetén a képpár
kányt a székfal alkotja, 
a melyben a padlásűr 
megvilágítására az ab
lakokat is elhelyezzük 
(1467. ábra). Legtöbb
ször pedig a gerenda
párkányt is elhagyjuk,, 
úgy, hogy a főpár
kány csak párkány
koszorúból (geison) áll 
(1468.—1470. ábra) s 

14 6 7 . á b r a .  legföljebb kevéssel
alatta alkalmazunk egy asztragált a székfal alsó határa gyanánt 
(1471. ábra).

1 f Τ Γ Τ Γ m r r r r r m

r . — ........—s
j|1P"....... í

1

,___________________

1 4 6 8 . á b r a .

Maga a koszorúpárkány (| 
a hozzátartozó egy vagy két 
legalúl van a gyámkő (konzol, 
erre jön a függő lemez (b),

14 6 9 . á b r a .

;eison), akár egymagában van, akár 
taggal együtt, mindig 3 részbői áll;

i), a mely az egész párkányt hordja, 
a mely a párkány tulajdonképpeni
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kiszögellése és legfölül van a csepegőlécz (sima c), a mely az egészet, 
koronázza és betetőzöl472. ábra). Méreteire nézve általános érvényű

1470 . á b r a

x :

m
Ι Ι ί ί Γ "

m

s a e - E S S

1 4 7 1 . á b r a .

szabályokul tekinthetők azok, a melyeket a 
leírt klasszikus stílusok mutatnak s a 
melyeknek nyomán kiszögellése is rendsze
rint akkora, mint a milyen a magassága.
A fönnebb említett 3 tag azonban legtöbb- 
nyíre kisebb párkánytagokkal van egymástól 
elválasztva. Felszerelése szerint lehet egy
szerű koszorúpárkány, ha a 3 főalkotó
részen és az azokat elválasztó kisebb tagokon 
kívül egyebet nem tartalmaz (1468.—1469. 
ábra), fogazott koszorúpárkány (1467. ábra), 
a melynél a gyám fogakkal (geisipodes) van 
felszerelve, gyámköves (konzolos) koszorú- 
párkány (1471. ábra), a melynél a fogakat 
álló konzolok helyettesítik és szarufejes 
koszorúpárkány (1470. ábra), a melyet a már ismeretes szarufejek 
gyámolítanak. Legkisebb kiszögellése van az egyszerű s legnagyobb 
a szarufejes koszorú párkánynak, ehhez képest az utóbbi a legma
gasabb, az előbbi pedig a legalacsonyabb épületek betetőzésére való, 
mig a fogazott és a gyámköves párkány a kettő között van. A fogak 
szélessége 1/2—%-akkora, mint a magasságuk, kiszögellésök egyenlő 
magasságukkal s a köztük levő hézag szélessége a fogszélesség 
2/8-része. A konzolok szélessége egyenlő magasságuk V8—'/^-részével, 
a köztük levő négyszög hosszúsága pedig magasságuknak 1—2'5- 
szerese. A konzolok agyagból (terrakotta) vagy gipszből készülnek.

A főpárkány készülhet szintén faragöttkőből vagy téglából s 
vagy nyersen hagyható vagy bevakolható. Faragottkő használatánál 
a párkányköveket egyszerűen a falra fektetjük; e mellett csak arra 
kell ügyelnünk, hogy falba kötött végok legalább oly hosszú legyen,
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1473. ábra,

1474 ábra.

mint kiszögellésök, nehogy 
súlypontjuk kiessék a falból 
és a párkány megállása 
veszélyeztetve legyen. Külö
nösen a (j gyámkő (1473. 
ábra) jó bekötése biztosítja 
a párkány megállását, mert 
ez tartja a legjobban kiszö
gellő f  fedőlapot. A szaba
don függő párkányrészt a 
lefordulástól úgy mentjük 
meg, hogy reá falat rakunk, 
egészen az ereszig, vagy a 
födélszék gerendasorát fek
tetjük közvetetlenül reá; az 
utóbbi azonban kerülendő, 
mert tűzveszély esetén a 
párkány lehull. Ha tehát a 
párkányra falat nem rak
hatunk, pl. közvetetlenül az 
eresz alatt, akkor azt egy 
laposvas segítségével a fal
hoz srófoljuk (1474. ábra).

Legtöbbször, hogy a faragottkőben takarékoskodjunk, csak a gyám
köveket kötjük be jól a falba, míg a függölemezt a csepegőléczczel 
együtt futókövek gyanánt fektetjük a gyámkövekre és csak 10—15 
cm-nyire falazzuk be (1475. ábra). Sokszor a felső két párkánytag 
téglából készül és csak a gyámok faragottkőből.

Legtöbbször téglából rakjuk a főpárkányokat is, a melyek a 
faragottkő-párkányoknál sokkal olcsóbbak. Könnyen belátható, hogy 
a téglapárkányok kiszögellése nem lehet oly nagy, mint a íaragottkö-
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párkányoké, mert minden téglasort csak annyival lehet kijebb tolni, 
míg biztos megállása nincs veszélyeztetve. A függő lemez legnagyobb 
kiszögellése ennélfogva közönséges téglák használatánál nem lehet 
nagyobb 15 cm-nél s ha ennél nagyobb kiszögellésű párkányt aka
runk, akkor azt, nagyobb méretű 
párkány téglából kell raknunk 
(lásd a 23. lapon). Ha pedig még 
ez sem elégséges, akkor a függő
lemezt befalazott vasrácscsal gyá- 
molítjuk (1476. ábra). E czélból 
1—1 m-n yi közökben 1 laposvasa- 
kat falazunk be, a melyek a 
függőlemez legkülső széléig érnek 
s ezekre keresztben egy másik 
(b) laposvasat szegecselünk. Ezen 
a rácson azután az alsó tégla
sort nagyobb méretű párkány- 
téglából, a többit pedig közön
séges módon rakjuk.

A közönséges téglából rakott főpárkányokat ismét bevakoljuk 
és a téglákat a párkány profilja szerint csak nagyfában faragjuk 
meg (1476. ábra). Nyers téglaépítmények főpárkányát ellenben be- 
vakolatlanul hagyjuk: ez esetben a téglák bütüjét megfaragni nem 
szabad s ehhez képest azután a párkány alakját és profilját, is más
képpen kell megszerkeszteni.

ilyen párkány rakható közönséges téglából is (1477.—1479. 
ábra), legtöbbnyire azonban alakos párkánytéglából készítik, a mely 
az alak nagyobb változatosságát engedi meg (1480.—1482. ábra).

1476. ábra.

1477. ábra. 1478. ábra.

e) A  p á r k á n y o k  bevakolása  és k ih ú ztisa .
A közönséges téglából rakott párkányokat, a mint a fönnebbi- 

ekben láttuk, legtöbbször bevakoljuk, hogy a téglát a levegő nedves-
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1481. ábra. 1482. ábra.

ségétől megvédjük. A bevakolás és kihúzás történhetik közönséges 
vagy czémenthabarcscsal vagy pedig gipszszel, habár az utóbbi csak az 
az épületek belsejében engedhető meg, a hol víz nem férhet a gipsz
hez. Az épületek külsején csak mész-, illetve czémenthabarcscsal 
kihúzott párkányok lehetnek. A közönséges mészhabarcsnak, a melyet 
e czélra használunk, kövérnek kell lennie, hogy gyorsan kössön, 
habár a nagyon kövér habarcsból húzott vakolat a kiszáradáskor 
repedezik. A mészhabarcshoz gyakran szokás kevés gipszet keverni, 
a mely a habarcs megkeményedését gyorsítja; az ilyen párkányokat 
azonban már olajfestékkel való bemázolással kell a nedvesség ellen 
megvédeni, míg a tiszta mészhabarcscsal kihúzott párkányoknál a 
mészfesték is megfelel. A czémenthabarcscsal kihúzott párkányok 
tartósabbak ugyan, de nehezebben húzhatók ki és jóval drágábbak; 
kihúzásuk után ezeket is kell mészfestékkel bevonni, mert foltosak 
és nem szépek.

A párkányok húzása, illetve simítása ú. n. kaptával (sablon) 
történik (1483. ábra), vagyis olyan deszkával, a mely a párkány el
fogadott élrajzát megfordítva mutatja és a párkány alatt és fölött 
megerősített vezető léczeken jár előre és hátra, úgy, hogy a 
deszka síkja mindig merőlegesen álljon a fal síkjára. Ezt az állást 
a kaptának léczekből összerótt derékszögű háromszöge biztosítja,
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a melynek egyik be
fogója az alsó vezető 
léczen jár. A kaptával 
a kőműves 2—3 m-nyi 
hosszúságot húz egy
szerre; e czélból a ki
falazott párkányra ha
barcsot csap s azt a 
kaptával nyomban elsi
mítja; erre az alsó 
durvább rétegre csapja 
azután nyomban a 
finomabb habarcsot, a 
melyet újra elsimít, s ezt az eljárást ismétli mindaddig, míg a párkány 
kész s teljesen sima lapokat és éles éleket mutat. A párkány e mel
lett eléggé kemény és szilárd, úgy, hogy megáll helyzetében. A kap
tát azonban mindig csak egy irányban szabad húzni s vissza üresen 
hozni. A kapta éle lemezzel van megvasalva, mert különben gyorsan 
kopnék. Ha a munkában volt darab ki van húzva, következik a 
következő 2—3 méter. Fogazott párkányoknál a fogakat, a melyek 
fából, gipszből vagy czémentből készülnek, a párkány kihúzása után 
gipszszel vagy czémenttel ragasztjuk a vakolatban kivájt fészkökbe.

A vakolatréteg vastagsága lehetőleg ne legyen nagyobb 2 cm-nél 
és mindenütt egyenletes legyen.

A vakolt párkányokat a nedvesség ellen mindig meg kell védeni 
s e czélból felső lapjukat, ha szabad, czinklemezzel befödni, a mely
nek széle 1—2 cm-rel a párkányélen túl is kinyúlik és csepegőt 
alkot. A czinklemez másik szélét a függőleges falra is felhajlítjuk 
és a legelső fekvő hézagba bekötjük, illetve beékeljük. A czinklemez 
alatt levő párkánylapot nem szabad bevakolni, mert a friss habarcs 
a fedőlemezt tönkreteszi, ha pedig ezt a lapot is vakolattal kell 
egyenesre simítani, akkor a czinklemez alá papirréteget teszünk. 
Czinklemez helyett befödhethetjük azonban a párkányokat cseréppel 
vagy palával is.

f) A.z o ro m fa l-p á rk á n y o k .
Oly épületek keskeny oldalai, a melyeknek födélvizét csak két 

oldal felé vezetjük el, oromfalak alakjában jelennek meg; ezeket 
szintén párkányokkal szokás díszíteni. Az oromfal díszítése alatt 
azonban csak azt a díszítést értjük, a mely felső, háromszögű részére 
esik, mert az épület keskeny oldalán a párkányok rendszerint ugyan-
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azok, mint a homlokzaton s legföljebb kevésbbé díszesek és kisebb 
méretűek. Ez a díszítés egészben véve a homlokzat díszítéséhez 
igazodik, mindazonáltal különböző, a szerint, a mint az oromfal eresz 
alatt van vagy pedig tűzfal alakjában a födél fölé is kinyúlik. Előbbi 
esetben legnagyobbrészt a 
homlokzat főpárkányát ve
zetjük fel az oromfal lejtős 
szélein is, a mint azt az

1484-.—1489. ábrák, valamint alább a fapárkányoknál levő ábrák 
mutatják; utóbbi esetben ellenben az oromfal egészen önálló párkány
kiképzést mutat.

A renaissance-korbeli oromdíszítés legszebb alakja az, a mely 
a klasszikus stílusok oromdíszét (tympanon) utánozza s e czélból a
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koszorú párkányt kettéválasztva, a függő lemezt (f) egy koronázó 
léczczel együtt helyében meghagyja, vagyis az oromfalon át vízszin
tesen vezeti, míg az l csepegőléczczel az oromfalat szegélyezi, és

koronázza; az utóbbi alá külön 
függő lemezt (m) tesz (1490. és 
1491. ábra). Az ilyen oromfal 
megszerkesztésénél csak arra kell 
törekedni, hogy magassága szé
lességéhez képest helyesen legyen 
megválasztva és ne legyen kisebb 
a szélesség */e— '/„-részénél, mert 
különben nagyon nyomottnak 
látszik. Alacsony és nyomott 
homlokzathoz különben alacso
nyabb, magas, karcsú és könnyű homlokzathoz ellenben magasabb 
oromfal tartozik.

Az oromfal három sarkát rendszerint akrotériákkal szokás 
díszíteni. A taréjon levő levéldísz annál nehezebbre, az ereszen levő 
ellenben annál könnyebbre készítendő, minél magasabb az oromfal 
a szélességhez képest s igen magas oromfalnál az oldalakrotériák 
el is hagyhatók.

Ha az orom-főpárkány függő lemeze (m) fogakkal vagy szaru
fejekkel van gyámolítva, akkor azok nem a függő lemezre merő
legesen, de függőlegesen kell, hogy álljanak, míg ellenben a levél
díszítések a függő lemezre merőlegesek (1491. ábra).
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Ha az oromfal magassága nagy és alakja hegyes, akkor a víz
szintes párkányrész (f) elhagyható, de a lejtős oldalak oldalnyomásának 
mintegy ellensúlyozására végeit meg kell hagyni (1492.—1493. ábra); 
még nagyobb magasságnál ez is elmaradhat 
(1494. ábra), ebben az esetben azonban czél-

1492. ábra. 1493. ábra. 1494. ábra.

szerű az emelkedő oromszélt konzolokkal gyámolítani (1495. ábra).
A német renaissance-stilus ezzel szemben az oromfalnak egé

szen más díszítését mutatja, a mely különösen vakolatlanul hagyott 
tégla- és kőépítményeken gyakran található. Ez a párkány úgy készül, 
hogy az oromfal talpát egy kiszögellő gyámkővel szélesbítik, a mely 
az oromfal lejtőjét mintegy a lecsúszástól megóvja és a homlokzat

eresze hosszában menő ereszcsatornát oldalt elfödi. Ezáltal az orom- 
párkány teljesen független a homlokfal főpárkányától (1496. ábra) 
és rendszerint tagozott szalagot ábrázol, kiképzése azonban szám
talan variácziót mutat.

Legegyszerűbb alakja az, midőn csak az orom talpát alakítjuk 
a már ismeretes módon és szélén a párkányszalagot egyszerűen 
körülvezetjük (1496. és 1497. ábra), e mellett a taréjcsúcsot szob
rocskával, czímerrel, taréjvirággal, akrotériával (1498. ábra) vagy
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egy taréjrúddal (1499. ábra) szereljük fel; 
csinosabb oromfalat kapunk azonban, ha

törjük (1501. és 1502. ábra) és szükségese
ién az orom talpát is díszítjük (1503. ábra).
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g) A  fá b ó l va ló  p á rk á n y o k .*

A fából való épületek párkányait és díszítéseit rendszerint fából 
készítjük, de falazott épületeken is alkalmazunk fából való párká
nyokat, különösen fő- és ereszpárkányokat. Az erdészeti építmények 
terén ezeknek a párkányoknak még akkor is tág alkalmazási terük

* A. fából való párkányok bővebb tanulmányozására ajánljuk: Dr. i.D urm : 
Handbuch der Architektur, Darmstadt 1S85. III. rész. II. kötet 2. könyvét, mely 
után az alábbi 1519—1521., 1535—1538 , 1540-1517., 1168-1574., 1604-1605. és 
1625—1626. ábrák is készültek.
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Fából való fallöpárkány okról alig lohol szó. mert a fát a 
nedvességnek kitenni nem szabad; fából való épületek faltövét 
ennélfogva mindig kőből készítjük. A faltőpárkány e mellett úgy jön 
létre, hogy a ■ faltövet faragott kőlapokkal vagy élére állított téglasor
ral tetőzzük be; ezek a faltőből kissé kiszögellnek s rajtok a k 
küszöbfát kissé vastagabbra vehetjük a többi gerendánál, hogy így a 
földszinti falba az átmenet meglegyen (1504. ábra), habár ez nincsen 
a küszöbfa tartóssága érdekében. Gerendafalaknál e helyett az alsó 
gerendák fejeit, a svájczi stílus módjára, a keresztező falon túl is 
megnyujtjuk és párkányszerűleg kimetszszük (1506.—1507. ábra) és 
a fc küszöbgerenda homlokoldalát is alakozzuk.

Fából való övező párkányok emeletes faépületeknél fordúlnak 
elő és a gerendasor magasságában vannak elhelyezve. Ezeket vagy

úgy állítjuk helyre, hogy az eme
letet a földszinthez képest kiszö- 
geltetjük és a kinyúló gerenda
fejeket konzolszerüen kimetszszük 
(1508. ábra) vagy pedig úgy, hogy

15 0 9 . á b r a .

J ___—____ B_________I L XUlrn r
ii ii 1f IIinŰ

oz=a. 0 /^ .o ^ ^ .c  OZÄ.

1510. ábra.
Sot)ó: Erdészeti Építéstan. 46
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az emelet küszöbfáját alakozott párkányléczekkel szereljük fel (1509.
ábra); ilyen léczeket iktathatunk azonban a kinyúló gerendafejek 

közé is (1506. ábra). Sokszor 
magát a küszöbfát metszszük ki 
párkányszerűleg (1510. ábra); ez 
azért jobb, mert a rászegezett lé- 
czek mögött összegyülemlő ned
vesség csökkenti a küszöbfa tar
tósságát. Ha még díszesebb övező 
párkányt akarunk, az ablakok

1512. ábra.

alatt is párkányozott léczet vezetünk körül, mint könyöklő-párkányt 
(1507. ábra), sőt az egész könyöklőfalat is díszíthetjük (1511. ábra).

Csinos konzolos övező párkányokat látunk továbbá az 1512.— 
1513. ábrában, a melyek további magyarázat nélkül is megérthetők.

A falból kinyúló gerendafejek alakjait az 1514.—1518. ábrák* 
mutatják.

Az ablak- és ajtópárkányok falazott épületeken sokszor, fából 
való házakon mindig fából készülnek és rendszerint egy deszka-

* 0. Schmidt: Die Formen des Holzbaues, Berlin 1882.
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1513. ábra.

1514 ábra.

szegélyből állanak, a mely a fal
nyílást határoló gerendákra van 
szegezve. A szegélydeszkák vagy 
hornyolva vannak, úgy, hogy az 
ablakpárkány profdja ugyanolyan, 
mint a vakolt párkány oké (1519.—
1520. ábra) vagy pedig csak szé
leik van többé-kevésbbé díszesen 
kimetszve, míg ellenben homlok
lapjuk sima (1511. és 1521. ábra).
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Szebb épületeknél a 
fából való ablak- és 
ajtópárkányokat is fel
szereljük szemöldük- 
párkánynyal, úgy, hogy 
az ablak jobban lép ki 
a falfelületből (1519.—
1521. ábra). Ilyen 
szemöldök-párkányo

kat látunk továbbá az
1522. 1521., könyöklő
párkányokat pedig az 
1525.—1527. ábrákban 
is. Néha a könyöklő
párkány a fal egész
hosszúságán megy
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végig (1507. ábra), 
néha pedig a könyöklő
fal egész magasságát 
foglalja el (1511. ábra). 
Sokszor az ablak csak 
könyöklő- és szemöl
dök-párkányt kap, míg 
oldalait csak a faváz 
oszlopai szegélyezik, a 
melyeket leélezünk.
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1525. ábra.

1527. ábra.

A fából való főpárkányok nemcsak favázas vagy gerendafalú, 
de falazott épületeken is előfordúlnak, különösen akkor, a midőn 
csinosabb és jobban kiszögellő párkányt óhajtunk, mint a minőt 
téglából lehetne rakni. Az ilyen főpárkányok sík felületeit szekrény- 
alakúan összerótt deszkákból készítjük, melyeknek gyalult széleit 
simán egymáshoz illesztjük vagy egymásba eresztjük; a párkány 
profilját vagy a deszkák homlokoldalának kihornyolása vagy alako
zott léczek rászegezése által állítjuk helyre. A deszkákat, illetve a 
deszkaszekrényeket rendszerint a kinyúló menyezet- vagy kötőgeren
dákhoz, ilyenek hiányában pedig magokhoz a szarufejekhez szegez
zük, a melyeket ennek megfelelően készítünk elő, míg a szekrény 
merevségét és összetartását belül mintegy 1Ό méternyi közökben 
elhelyezett és a gerendafejekhez erősített deszkák biztosítják.

Székfal alkalmazása esetén (1528. ábra) a c czimborafát, 
a mely a d székdúczhoz és az s széklábhoz csavarokkal van erősítve, 
a függő lemez magasságában helyezzük el és egészen a függő lemezig 
toljuk ki. A kinyúló gerendavégekre b béllésdeszkát teszünk, a pár
kány sablonja gyanánt, s ehhez úgy a csepegő-lécznek megfelelő 
homlokdeszkát, mint a felső deszkaborítást is szegezzük. Az utóbbit
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nát, a melyet élűiről egy álló lemezzel elfödhetünk. A főpárkányt

1530. ábra.
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hogy a székdúczot tartó c czimborafák helyett külön g gerendákat 
falazunk be és kötünk a széklábhoz, a melyek a szarufejjel együtt 
tartják a főpárkányt és az ereszcsatornát; a g gerendák k konzo
lokkal vannak gyámolítva.

Közönséges, székláb nélkül való födélszéknél az f  kötőgerendák 
és s szarufák kinyúló végeit metszszük ki a párkány tagozatának 
megfelelően s rájok szegezzük a párkány deszkákat; a csepegő-léczet,

1533. ábra. 1534. ábra.
a mely az ereszcsatornát is elfödi s deszkából vagy czinklemezből 
készül, a szarufák fölé állítjuk (1530. ábra); az erősebben kiszögellő 
függőlemezt gipsz- vagy terrakotta-konzolokkal lehet gyámolítani. 
Ehhez hasonló fapárkányokat mutatnak az 1531.—1534. ábrák is, 
a melyek külön magyarázatot nem igényelnek.

1535. ábra.
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Eresz fölé kinyúló főpárkányt- látunk az 1535. ábrában; ezt a 
menyezetgerendákba csapozott o oszlopok s a rájok szegezett b 
sablondeszkák alkotják, a melyeket köröskörül deszkával beborítunk 
s fölül czinklemezzel befödünk. Az ereszcsatorna a főpárkány mögé 
van elrejtve.

Ugyancsak szekrényalakú főpárkányt mutat az 1536. ábra, 
a melyet a kinyúló szarufejek oldalához szegezett b sablondeszkák

tartanak; ez csak abban különbözik az előbbiektől, hogy a függő
lemez deszkakonzolokkal van gyámolítva, a melyek a v vakolt pár
kányhoz csatlakoznak.

Ehhez hasonló az 1537. ábrabeli főpárkány is, a melyet a faváz 
s széklábához erősített vízszintes g gerendák és a kinyúló szarufejek 
tartanak s a k konzolok gyámolítanak. Ilyen gyámolított főpárkányt 
látunk végre az 1538. ábrában; ennek fő alkotó része szintén az 
s széklábhoz erősített vízszintes g gerendák, a melyeket a k konzolok 
gyámolítanak; ezek nemcsak a függő lemezt és a csepegő-léczet, de 
az ezek mögé rejtett ereszcsatornát is hordják.

Ilyen főpárkányok helyett, a melyeket fölül czinklemezzel kell 
gondosan befödni s szabad oldalukon minden 2—3 évben olajfestékkel
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bemázolni, legtöbbször csak az ereszen alkalmazunk párkányokat, 
a melyek rendszerint fából készülnek.

A fából való ereszpárkányok alkalmazhatók úgy fából, mint 
kőből való épületeken, a hol vagy a főpárkányokkal együtt vagy 
csak egymagokban fordulnak elő.

Ereszes épületeken ugyanis a főpárkányt gyakran elhagyjuk 
vagy egyszerűsítjük és az épület ereszét használjuk fel a homlokzat 
koronázásra.

Legegyszerűbb ilyen párkányt kapunk, ha a szaruknak a falon 
túl kinyúló fejeit többé-kevésbbé díszesen kimetszszük s gyalult és 
hornyolt szélű deszkákkal beborítjuk, hogy a fedőanyag ne legyen 
alulról látható (1539.—1541. ábra). A szaruk bütüit vagy az eresz- 
csatornával takarjuk el, a melyet a párkány koronázására is fel
használhatunk, vagy egy vízszintes szegőgerendával foglaljuk össze, 
a melyet ismét az ereszcsatornával betetőzünk (1542. ábra) vagy
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végre vízszintes eresz
deszkákat szegezünk reá- 
jok s azoknak alsó és 
esetleg felső szélét is ki
metszés által alakozzuk 
és lapját is valamely 
mustra szerint áttörjük 
(1543. és 1544. ábra). 
Az ereszdeszkák jobb ár
nyékolást és szebb profüt 
kapnak, ha homloklap
jukra még párkányiécze- 
ket is szegezünk (1545. 
és 1546. ábra). Az eresz- 
csatornát rendszerint a 
szaruk szélére fektetjük, 
úgy,hogy kifelé hajló olda
lával a párkányt betetőzi.

1545. ábra.
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Ha a szaruk hajlása nagy vagy 
beosztásuk egyenlőtlen és ez a pár
kány hatását károsan befolyásolná, 
akkor az eresz alá vakszarukat teszünk, 
melyeknek egyik végét befalazzuk, mási
kát pedig a szaruk szegőgerendájára 
akasztjuk (1547. ábra). Ezáltal a pár
kány hatását is fokozzuk, a mely e nél
kül a meredek eresz miatt elenyésző 
csekély lenne.

A szarufejek néhány alakját az 
1548.—1551., az ereszdeszkákét pedig az 1552.—1568. ábrákban 
mutatjuk be.

A szarufák között a padlásűrt vagy d homlokdeszkával takarjuk 
el (1540.—1541. ábra), a mely állhat függőlegesen vagy ferdén, vagy 
pedig magával a fallal (1539. ábra), a melyet egészen a födélhéjig 
felépítünk.

1516. ábra,

1519. ábra.
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1552. ábra.

1555. ábra.
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1556. ábra.
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1557. ábra.

1560. ábra.
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Az ereszpárkány vagy egymagában van, úgy,' hogy a fal egy
általában nincsen párkánynyal betetőzve (1544. ábra), vagy pedig a

1564. ábra. 15G5. ábra.



737

falazott és vakolt (1543. és 1547. ábra) vagy pedig fából (1545. és 
1546. ábra).
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Jobban kiszögellő ereszpárkányokat deszkakőnzolokkal, illetve 
hónaljfákkal gyámolítnnk. a melyek az ereszpárkány és a főpárkány 
között az átmenetet állítják helyre. Ezek a konzolok és hónalj
fák minden egyes szarufej alatt alkalmazandók és vagy közvetet- 
lentil a falnak, illetve a főpárkánynak támaszkodnak (1564.—1568. 
ábra) vagy pedig egy oszlopnak, a mely a falhoz van támasztva és 
egy kő- vagy téglakonzolon áll (1569.—1573. ábra) vagy — favázas· 
falnál — a fali oszlopokhoz van srófolva (1374 ábra); az oszlop 
felső vége vagy a szaruval vagy a kötő-, illetve menyezetgerendák 
kinyúló fejeivel van kapcsolatban.

1573. ábra.
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A deszkakonzolok, a melyeket sokszor párosával alkalmazunk 
egy-egv szarufej alatt, többé-kevésbbé díszes minták szerint vannak 
áttörve és széleiken kimetszve (1575.—
—1579. ábra),' míg a(j hónaljfák. a 
melyek a kinyúló gerendafejekkel és

1574. ábra. 1576. ábra.

1577. ábra. 1578. ábra:
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esetleg ellenes dúczokkal együtt szintén konzolszerű szilárd keretet 
alkotnak, vagy csak egyszerűen le vannak élezve tagy elülső s néha 
hátulsó oldalakon is alakozva (1580.—1582. ábra); a mö
göttük levő háromszög vagy üres (1573. ábra) vagy pedig 
áttört és kimet
szett deszkákkal 
van béllelve (1571. 
ábra); ezeknek 
néhány alakját 
az 1583.—1586. 
ábrákban mutat
juk be.

1680. ábra. 1581. ábra. 1582. ábra.

Az oromoldalakon levő ereszpárkányok igen gyakran talál
hatók falazott épületeken is, a midőn az eresz az oromfalon túl is 
kinyúlik. Legegyszerűbb alakjuk az, a midőn csak a léczeket toljuk
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ki 30—40 cm-nyire a falból s azokat 
alulról gyalult deszkával beborítjuk;

1586. ábra. Í587. ábra.

a léczek homlokát egy ereszdeszkával eltakarjuk s annak szélét 
alakozzuk vagy kimetszszük (1587. ábra). A tulajdonképpeni orom- 
párkányoknál azonban a szélső szaruk is láthatók, a melyek az eresz 
szélén vannak elhelyezve és rendszerint a falból kinyúló szelemen
fejekre ráhorgolva. Az eresz kiszögellése rendszerint egy szarufaközzel 
egyenlő, mert az utolsó előtti szaru külső oldalát az oromfallal szi-

1588. ábra.

neltetjük, az utolsó, ú. n. lebegő szarut pedig a szelemenfejek végeire 
ráhorgoljuk (1588. ábra); e mellett egyrészt a szarufákat fölülről 
éleiken kihornyolt és gyalult deszkákkal beborítjuk, hogy a fedő-
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anyagot alulról eltakarjuk [és másrészt a szelemenfejeket a már 
ismeretes módon kimetszszük és úgy, mint a lebegő szarufákat is, 
leélezzük. A léczek bütüit és a fedőanyagot a szaruk külső homlok
lapjára szegezett és többé-kevésbbé díszesen alakozott ereszdeszkával 
takarjuk el, a melyet úgy szegezünk a szarukra, hogy mintegy felük 
látható maradjon. A szelemenfejek bütüje vagy 1—2 cm-rel hátrább

van, mint a lebegő 
szaruk hornlokoldala, 
hogy a ráhorgolás kí
vülről ne legyen Iái
kat ó (1589. ábra), vagy 
pedig 5—H cm-rel ki-· 
jebb (1590. ábra): az 
utóbbi jobb, mert erő
sebb kötést ad. Leg
többször kimetszett és 
alakozott védő desz
kát szegezünk függő 
helyzetben a szeleme
nek bütüire, a mely 
jóval a szelemen alá 

1589. ábra. 1590· abra· is lenyúlik (1591. ábra).
A védő deszkák egynéhány alakját az 1592. - 1590. ábrák mutatják.

A szelemenek fejeit csak igen csekély kinyúlásnál hagyjuk 
gyámolítás nélkül (1588. ábra) és rendszerint deszkakonzolokkal

1591. ábra. 1592. ábra.
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(1589. ábra) vagy hónaljfákkal alátámasztjuk; az 
utóbbiak a falhoz támasztott és falkövön álló

1596. ábra.

1597. ábra.

.<
9
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oszlopoknak feszülnek (1590. és 1597. ábra). Ez a gyámolítás azon
ban legtöbbször nem sztatikái vagy szerkezeti tekintetből szükséges 
és csak látszólagos; czélja az, hogy a szelemen teherviselő feladatát 
szembetűnőbbé tegye. A gyámok rendszerint az oromfal párkányával 
vannak kapcsolatban, úgy, hogy a gyám helyén a párkány rend
szerint egy lenyúló támasztó lappal van felszerelve (1591. ábra), a 
melyet sokszor az oromfal erősítő pillérei helyettesítenek (1604.— 
—1607. ábra).

Jobban kinyúló eresznél a szelemenfejek gyámolítására az 1571. 
és 1572., illetve az 1574. ábrabeli szerkezet alkalmazható.

Ha az ereszalját még csinosabbá akarjuk tenni, akkor a deszka
borítás és a szaruk által bezárt sarkokba alakozott párkányléczeket 
(1597. ábra l) szegezhetünk.

Ha nem szelemenes, de torokgerendás födélszékkel van dol
gunk, akkor a torokgerendákat támasztó m mestergerendák végeit 
nyújtjuk ki a falon túl, azokat úgy, mint a szelemenek fejeit kimetsz- 
szük és vagy konzoldeszkákkal vagy egv-egy fali oszlopnak, illetve 
a favázas fal oszlopának feszülő hónaljfákkal gyámolíljuk (1598. ábra). -

1598. ábra.
Mivel azonban a mestergerendák 25 cm-nyire vannak a torok

gerendák végétől, kinyúló végeik a lebegő szarukat nem támaszt-
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1599. ábra.
hatják alá közvetetlenűl 
és a lebegő szarupár alatt 
ennélfogva szintén egy 
torokgerendát kell alkal
mazni, a. mely a mester
gerendák kinyúló fejein 
nyugszik és a szarufákat 
közepük táján gyámolítja 
s egymással összekap
csolja. Ilyen keresztül- 
menő és alulról gyámolí
tott torokgerendát azon
ban ritkán alkalmazunk 
s e helyett azt vagy egy 
függő oszlopra, illetve 
ezzel a taréjcsúcsra fel
akasztjuk (1599.— 1603. 
ábra) vagy pedig csak

,Λ. 1600. ábra.

a mestergerendákon fekvő 
végeit (t) tartjuk meg, a 
melyeket egy függőleges 
rövid oszloppal (o) mere
vítünk meg és biztosítunk 
helyzetűkben (1598. ábra). 
Ilyen háromszögeket al
kalmazunk azután a sza-

1601. .ábra.
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1602. ábra.
molítunk. A torokgerenda és a függő oszlop által bezárt derékszögű 
háromszögeket vagy üresen hagyjuk (1598. és 1599. ábra) vagy pedig 
többé-kevésbbé díszesen kimetszett és gyalult deszkákkal kitöltjük 
(1600.—1603. ábra), a melyeket a gerendák oldalaihoz szegezett kis 
léczek közé fogunk. Könnyen belátható, hogy ilyen torokgerendát a 
lebegő szarupár gyámolítására és összekapcsolására akkor is alkal
mazhatunk, a midőn a mestergerendák végei a falon túl nem nyúl
nak ki, vagy a midőn a szaruk szelemeneken feküsznek.



Torokgerenda he
lyeit a szarufákat 
szabadon lebegő ré
szükben feszítő dú- 
czokkal is gyám ont
hatjuk (1604. ábra) 
vagy pedig torok- 
gerendával és feszítő 
dúczokkal egyszerre 
(1605. ábra), áz 
utóbbinak azonban



748



749

inkább díszítés, mint gyámolítás a czélja, habár a lebegő szerke
zetet merevíti.

Néha a torokgerendával kapcsolatban, a mely a szarukat köz
benső részükben gyámolítja, a szaruk alján is alkalmazunk az 
1598. ábrabelihez hasonló lebegő háromszögeket; ezáltal az oromfal 
egy egész hálózat-rendszerrel van felszerelve, a melynek térközeit 
azután szintén kimetszett deszkákkal bélleljük (1606 -  1608. ábra). 
A gerendaváz talpa rendszerint két, hónaljfákkal vagy deszkakonzo
lokkal gyámolított rövid gerendán fekszik (1607.— 1608. ábra), a 
melyeknek végei a már ismeretes módon vannak alakozva.

A torokgerendát körív vagy csúcsív szerint hajlított és kimet
szett gerenda is helyettesítheti, a melynek közepét a függő oszlop 
tartja, míg talpa a szaruk lábánál alkalmazott háromszögekhez csat
lakozik (1607. ábra); a hajlított gerenda azonban a torokgerendával 
együtt is alkalmazható (1608. ábra).

A függő oszlop alsó vége a torokgerenda alá is nyúlik és rend
szerint egy gombban vagy alakozott hegyben végződik (1609.—1612.

1612. ábra.

ábra), úgy, mint a vízszintes gerendák - végei is, felső vége 
pedig legtöbbnyire a taréjcsúcson túl is kiemelkedik és külön
féle módon lehet kiképezve és alakozva (1601.—1603. és 1605.— 
—1607. ábra). Ha a függő oszlop nem emelkedik a taréjcsúcs fölé,
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1616. ábra. 1617. ábra.
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akkor az utóbbit egy taréjvirággal 
(1604. ábra) díszítjük; taréjvirágot azon
ban sokszor a taréjrúddal együtt is 
alkalmazunk (1602.—1607. ábra.) Né
hány egyszerűbb taréjvirágot az 1613.— 
—1619. ábrák mutatnak.

A lebegő szaruk külső oldalát 
mindig egy homlokdeszkával takarjuk 
el, a melynek felső széle a födélhéjat 
is eltakarja; alsó széle néha a szaru 
alsó szélén túl is lenyúlik és rendszerint 
csipkézve van (1603. ábra), leglöbb- 
nvire azonban a szaru homlok oldalának

alsó felét szabadon hagyja (1597.— 1602. és 1604.—1608. ábra). A 
homlokdeszkák széleit rendszerint kimetszszük, mire nézve szám
talan minta létezik. A homlokdeszkák felső-vége vagy a taréjvirág
ban végződik vagy a taréjrúdba van csapozva, alsó vége pedig szin
tén vagy egy ereszvirággal van díszítve (1620.—1624. ábra) vagy 
pedig az eresznek megfelelően megtörve (1597. és 1608. ábra).
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A deszkafalak 
párkányai külön
bözők. a szerint, a 
mint a deszkafalak 
szélén, illetve koro
náján vagy pedig 
közbenső részében 
vannak. A falak 

függőleges deszkaborításá
nak szélét rendszerint egy 
vízszintes v deszkával föd
jük el, a mely vagy teljesen 
sima vagy pedig csipkézve

1620. ábra.

1621. ábra. 1622. ábra.

és alakozva vagy át
törve is van, legtöbb
ször pedig még pár- 
kányléczekkel is fel
szerelve (1535., 1545. 
és 1625.—1026. ábra). 
Ez a szegélyző deszka 
alkalmazható a deszka
borítás talpán és az 
oromfalnak az eresz
szel érintkező szélén 
is, de sőt a deszka- 
borítás köröskörül is

beszeghető (1545. ábra A mezeje) s minden egyes esetben egész 
vastagságával szögell ki a deszkafalból. Ha a deszkaborítás illesz-
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1625. ábra.

téseit, mint legtöbbnyire 
található, sima vagy le- 
élezett, illetve kihornyolt 
léczekkel födjük el. akkor 
a léczek a szegélyző desz
kához illeszkednek s azzal 
együtt tagozzák a deszka
falat. A szegélyző desz
kát sokszor szegélyző 
léczczel pótolhatjuk.

Ha a deszkafal oly 
magas, hogy a borító 
deszkákat hosszúságuk 
irányában meg kell tol
dani, akkor a vízszintes 
toldást azáltal leszszük 
csinosabbá és védjük a 
nedvességtől, hogy a fölül- 
fekvő deszkákat, az alúl- 
fekvőkhöz képest kiszö- 
gelltetjük s alsó végeiket 
csinosan kimetszszük és 
áttörjük. A fölülfekvő 
deszkák alá e czélból 
vízszintes gerendákat, lé- 
czeket vagy deszkákat 
teszünk s azokra szegez
zük a deszkaborítást 
(1521., 1603. és 1625.—
—1627. ábra). A deszka
végek vagy teljesen egy
formák (1625. és 1627. 
ábra), vagy csak minden 
második deszkán egyezők 
(1626. ábra). A deszkák 
függőleges illesztéseit vagy 
léczekkel takarhatjuk el 
(1625. ábra) vagy pedig a deszkák leélezése által állíthatjuk helyre 
(1521., 1603. és 1626. ábra); utóbbi esetben a leélezés vagy kimet
szés a deszkák végétől bizonyos távolságban kezdődik, éppen úgy, 
mint a leélezett gerendáknál láttuk.

á8Sobó; Erdészeti Építéstan.
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A deszkaborítás felső 
szélét, az előbb említett 
módon, szegélyző deszkával 
szereljük fel.

Ugyanilyen módon ala
kítjuk a deszkaborítás alsó 
szélét akkor is, a midőn 
favázas vagy falazott falhoz 
csatlakozik (1521. és 1603. 
ábra).

A deszkavégek néhány 
egyszerűbb alakját azl628.— 
—1633. ábrákban mutat
juk be.

1628. ábra. 1631. ábra.
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3> Das Entwerfen der Gesimse, Leipzig 1873.
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L. Degen: Holzarchitektur, München.
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0. Schmidt: Die Formen des Holzbaues, Berlin 1882.
Dr. J. Durm: Handbuch der Architektur, Darmstadt 1880,—1895. (II. rész, 

I,— IV. kötet: Die Baustile; III. rész, II. kötet, 2. könyv: Gesimse).
H. Diesener: Das Entwerfen von Faiadén, Halle 1888.
G. Wanderley: Die Konstruktionen in Holz, Leipzig 1893. (VI. Kap.: Die 
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A. Scheffers: Die Säulenordnungen und Uebersicht der wichtigsten Baustile 

christlicher Zeit, Leipzig 1873.
E. Nöthling: Formenlehre der Baukunst, Zürich 1881.
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