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II.

ÉRTEKEZÉSEK.

A NÉMET BIRODALMI FÖLDRENGÉSKUTATÓ INTÉZETBEN
VÉGZETT ÉPÍTÉSMSZAKI VIZSGÁLATOK A RENGÉSKÁROK

ELLENI VÉDEKEZÉS ÉRDEKÉBEN.*

Irta : Dr. Sieberg August.

(I—VIII. Táblával.)

Az ers földrengések a nemzeti vagyonban nemcsak közvetlen ha-

tásukkal okoznak károsodást, hanem utóhatásaik révén is, amelyek hó-

napokra, st évekre is zavarokat okozhatnak a gazdasági élet menetében.

A legnagyobb kár az épületek rombadlésébl s ennek sajnálatos követ-

* Sieberg August. a Reichsuustalt für Erdb ebenforschung igazgatója, a jé-

nai egyetemen a földrengéstan tanára a Magyarhoni Földtani Társulat 1942. január

7-iki szakülésén elhangzott eladásában a földrengéskárok ellen való védekezés

területén folytatott saját kutatásainak végs eredményeit foglalta össze olyan alak-

ban, hogy jelen dolgozatát mind e kérdéscsoport minden részletét alaposan ismer

földrengéskutató, mind a rokonszakmák képviseli haszonnal forgathatják. Sieberg.

aki építészmérnökbl lett még fiatalon földrengéskutatóvá és Déleurópa meg a Kö-

zelkelet nagy földrengései nyomán végzett helyszíni tanulmányai révén a földren-

gések okozta épületsérülések legnagyobb él ismerje, abból az elgondolásból in-

dul ki, hogy a rengéskárok ellen való sikeres védekezés elfeltétele : minden ízé-

ben tisztázni, hogyan sérül meg és megy tönkre fokozatosan az épület a földren-

géskeltette földmozgás következtében. Miután a harmonikus rezgés helyett a lökés-

ben találta meg azt az elemet, amelybl a rengés keltette földmozgás felépül, „lö-

kasztalán“ ugyanazokat a jellegzetes sérülésalakokat állítja el a kicsinyített mé-

retnek megfelelleg csökkentett kötöképesség habarccsal készített kísérleti házain,

mint amilyeneket a nagy rengéses vidékeken a valóságos épületeken tapasztalt. A

szakember iskolázott szeme a legnagyobb elismeréssel állapítja meg a megegyezési

a közölt képeken látható épületsérülések és a valóságos földrengés alkalmával ta-

lálhatók között. Hogy csak két közeli példát említsek, a cikk egyik képe a buka-

resti Carlton-szálló pusztulásának, a másik gyárkémény jellegzetes megsérülésének

emlékét idézi fel.

E réven módja van tehát a szerznek az elméleti megfontolásokból adódó

védekezésmódok hatásosságát viszonylag egyszer eszközökkel kísérletileg megál-

lapítani. Akiket Sieberg világszerte nagyrabecsült kutatásainak elméleti vonat-

kozásai és részletkérdései érdekelnek, a szerz — Untersuchungen über Erdbeben

und Bruchschollenbau im östlichen Mittelmeergebiet, Jena, S. 161—273. 1. — Die

Erdbeben. Handbuch dér Geophysik Bd. 4. Berlin, S. 526— 1005. Beitrage zr

erdbebenkundlicher Bautechnik und Bodenrpechanik, Berlin, Veröffentlichungen d.

Reichsanstalt f. Erdbeneforschung in Jena H. 29. S. 3—78. c munkáiban találhatják

meg, amelyek megértéséhez azonban magasabb matematikai elképzettség elen-

gedhetetlen.

Legyen szabad végül azt a reményemet kifejeznem, hogy Sieberg leg-

újabb kutatási eredményeinek ezt az els áttekint, mesteri összefoglalását szíve-

sen fogadják a magyar geológusok és földrengéskutatók. Simon Béla.
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kezményeibl származik ; ez utóbbiak közé tartozik az emberéletben szen-

vedett veszteség is, amikor az áldozat az összeomló épület alatt leli halálát.

Ilyen körülmények között érthet, hogy korán felismerték a földren-

géskárok elleni építésmszaki védekezés elnyeit.

A Japán földrengésálló építkezésrl az els újkori leírás Lescasse
francia mérnöktl származik. Favaro 1883-ban Itáliában szerzett tapasz-

talatairól számol be. Ebben az idben a földrengéskárok elleni védeke-

zésre irányuló tapogatózó kísérletek az egyes földrengések alkalmával

szerzett tapasztalatok lehet szakszer kiaknázására szorítkoztak. Csakha-

mar felülkerekedett azonban annak belátása, hogy tervszer és céltudatos

elméleti kutatások megfelel kísérleti vizsgálatoktól támogatva sokkal több

sikert Ígérnek. Ennek megfelelen alakult a kutatás iránya mindenek eltt

Japánban, majd az Északamerikai Egyesült Államokban. Németországban

1927 óta a földrengések okozta károsodás kérdésével elméletileg, mérnöki

szempontból B r i s k e foglalkozik, míg Görögországban Russopoulos
és iskolája az 1928. évi korinthosi földrengés óta sztatikus számításaival

új, sikert Ígér utat tapos.

1. Az eddig alkalmazott kutatóeljárások bírálata. Úgy látszik, hogy

a kísérleti kutatások eredményei a természetes tárgyon — a megsérült épü-

leten — végzett megfigyeléseknek nem mindenben felelnek meg. Az el-

lentmondások okául helyszíni tanulmányok alapján az alábbi tények te-

kintetbe nem vételét ismertem fel :

a. A földrengés által elidézett mozgás lökés. Ezért nem szabad

a földmozgást harmonikus rezgésként tárgyalni. A földmozgástól meglökött

épület hasonló módon van igénybe véve, mint a vasúti kocsiban ül em-

ber. A mesterségesen elidézett lökés mozgásgörbéi teljesen megfelelnek

annak, amit a földrengésfeljegyzésbl integrációval levezethetünk, de tö-

kéletesen elütök a szinuszmozgástól.

b. A bekövetkezett alakváltozások lényegesen megváltoztatják az

igénybevétel, illetve ellenállás módját. Mihelyt az igénybevétel oly nagy,

hogy túllépi a szilárdság halárát, az alakváltozás maradandó lesz. Lökés

esetén aránylag kis rezgéstágasságnál jelentkez els gyorsulási széls ér-

ték darabokra szaggatja az addig rugalmas anyagot, úgy hogy a továo-

biakban már egy kevésbbé ellenálló és többé már rugalmasnak nem te-

kinthet anyag van kitéve a földrengés hatásának. Ennek következtében

kétségtelen, milyen téves következtetéseket eredményez az eddigi eljárás,

amely eoben az állapotban is a rugalmasságelméletet alkalmazza. Az épü-

letnek ebben az állapotában olyan kicsiny ersség földlökések is romba-

dönthetik az épületet, mint egyetlen, nagy energiájú lökés.

c. Nem elegend csupán az egyes szerkezeti részek ellenállóképes-

ségét vizsgálni, mert azok egymást az egész épület ered-ellenállásában

bonyolult módon befolyásolják. St legtöbbször azoknak az összetett me-

chanikai jelenségeknek a magyarázatára van szükség, amelyek az egész

épületet — a részek összetartásának meggyöngítésével — a rombadlésre
éretté teszik.

d. Az épületromok a lökéshatások eredményét tüntetik fel és semmi-
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képen sem a lökéshatások kialakulásának egyes szakaszait ; a jelenség

Iefolyási sebessége, ha az ijedtség els pillanataitól eltekintünk, felülmúlja

a szem felbontóképességét. Anélkül azonban, hogy az épületpusztulás le-

folyását ismernk, a rengéskárok elleni építésmszaki védekezésre való

törekvés nem sikerülhet.

2. A Német Birodalmi Földrengéskutató Intézet kísérleti berendezése.

A Birodalmi Földrengéskutató Intézet 1942. óta felismerve az elbb
elmondottak jelentségét, elsként igyekezett az említett ellentmondásokat

kiküszöbölni. Hogy ez idvel célhoz vezet, arra nézve biztatóak az eddig

elért, alapvet jelentség eredmények és a bellük levont tanulságok,

amelyek megfigyelésem szerint a kárt szenvedett helységekben teljes be-

igazolódást nyertek.

Az egyébként használatos „rázóasztallal ' szemben, amely szinusz-

rezgéseket kelt, a Birodalmi Földrengéskutató Intézet „lökasztala"* a föld-

rengés által keltett földmozgásnak megfelel lökéseket állít el (1. tábla). Ez

utóbbi úgy j létre, hogy egy rugóval összekapcsolt tömeg, rezgéseket vé-

gezni tudó asztallapba ütközik. Az asztallap viszont a mintaházat tartja.

A saját rezgésid, lökésenergia, a lökés „keménysége", valamint a csilla-

pítás a viszonyoknak megfelelleg megválasztott. A létrejött földmozgás

feljegyeztetése optikai regisztráló szerkezettel történik, a célnak megfelel

regisztráló sebességgel.

A mintaház által elszenvedett alakváltozások és fokozatos pusztulás

folyamatát mozgóképfelvev berendezéssel fényképeztük. Ám a mozgóké-

pek, amennyire hatásosak bemutatásuk alkalmával, gyorsan eltnvén a

szemlél ell, sok lényeges részletet elrejtenek. Ezért van szükség a film-

szalag összes képeinek egyenkénti megvizsgálására is.

A mintaházak egyelre apró téglákból egyszersített házlervek sze-

rint. de a tényleges kivitelnek megfelelen készültek. Szükség szerint két-

féle mintaház került kivitelezésre (2. tábla). Az els sorozat habarcs nélkül

épült úgy, hogy csupán az építkövek súrlódása szolgáltatta az összetartó

ert. Az így készült építmény (2. tábla) a lökés által elidézett változások-

ban megnyilvánuló törvényszerséget különösen szembetnen szolgáltatja,

csakhogy túlhajtott mértékben. A valóságnak sokkal jobban megfelel ké-

pet ad a második sorozatba tartozó, kötanyaggal készített épület, csak az

elidézett ,/áltozások törvényszersége nem olyan könnyen észre vehet rajta.

Magától értetden a habarcs kötképessége a mintaház nagyságához mér-

ten csökkentett. A 2., 3. és 4. táblák, amelyeken a lökések iránya is fel

van tüntetve, meggyzen felismerhetvé teszik, hogy mindkét kivitel alak-

változásai ugyanazon jellegek, a különbség csak az, hogy ott, ahol épí-

tésmszakilag rosszabb a kivitel (hiányzik a habarcs), nagyobb mérv a

pusztulás.

3. Az elszenvedett alakváltozások és épületkárok. (1. kép). A tégla-

* Lényegében véve a Jakobsen L. S. által tervezett rázóasztalt használ-

tuk fel ; azonban Jakobsen szándékosan lemond az állítólag zavaró lökés-

szakaszról, csak az erre következ szinusszer önrezgésrészt használja ki.
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•épüleleknek választása több okból különösen helyesnek bizonyult. Eddig

semmiféle tapasztalat nem szól az ellen az általános gyakorlat ellen, hogy

a földmozgás függleges összetevje a károkozás szempontjából elhanya-

golható. Ezért a kutatás pusztán az épületeknek a vízszintes földmozgás-

öszetev által történ igénybevételére irányul. Ennek az összetevnek a

befolyása pedig a legszembetnbben a téglaépületeken jelentkezik. Mert

ennek falfelülete a földmozgással (a vízszintes földmozgásösszetevvel) pár-

huzamosan a habarccsal kitöltött fekvhézagok által vízszintes, az anya-
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gon teljesen áthatoló gyengeségi övekre oszlik. Ezen felül a Birodalmi

Földrengéskutató Intézetben nyert újabb tapasztalatok megmutatták, hogyan

lehet — bizonyos határok között — a téglaépületek viselkedésére nyert

egyes tapasztalatokat más szerkezet és anyagú épületekre is alkalmazni.

Téglaépületek esetén alapvet különbség mutatkozik „normálisan"

méretezett épületek — amelyeknél a magasság a legnagyobb vízszintes

méretet nem múlja felül lényegesen — és karcsú épületek között, mint

felhkarcolók, tornyok, gyárkémények és hasonlók.

A normális épületek részecskéi (a nyíróerktl) magasságuk szerint

különböz mérv vízszintes eltolást szenvednek. A földmozgás kezdetén a

fels épületrész a lökésiránnyal szemben elmarad, mialatt a reakció erk
részben a falazat szétrombolása révén felemésztdnek Az ehhez szüksé-

ges els gyorsulásszélsérlék már akkor jelentkezik, amikor a földmoz-

gás tágassága még meglehetsen kicsi. A rezgéstágasság tovább nivén

(a fékezés következtében) a földmozgás fordulópontjában a gyorsulásnak

második széls értéke alakul ki. Emellett megtörténik a falazat elmállott

részeinek eltávolítása.

A földmozgás tágassága szabja meg a károsodás mérvét ; a leggyön-

gébb rész, a téglák vakolatágyazása teremti meg a lehetséget a falazat

szétrombolására. A függleges vakolathézagok elnyíródnak, a vízszintes

hézagok pedig a helyükbl kimozdított téglák csúszófelületeiül szolgálnak
;

az utóbbiak az erirányoknak és a mozgási lehetségeknek megfelelen

változtatnak helyet. Az, hogy a két reakcióirány közül melyik érvényesül,

részben a földrengés keltette földmozgás „lökéskeménységétl", tehát az

elidéz földtani jelenségtl függ. A támasztékuktól megfosztott épületré-

szek lezuhannak különösen akkor, ha billeg mozgást végeznek.

Az épületsérülések a fels részeken kezddnek és tetznek és pedig

attól függetlenül, hogy itt a falvastagságok kisebbek szoktak lenni. Magasba

nyúló épületek vannak tehát a legjobban veszélyeztetve, bár meg kell em-

lítenem, vannak e szabály alól is kivételek. Minél ersebb volt a lökés,

annál alsóbb fekvés épületrészek is megsérülnek.

Evvel ellentétben a karcsú épületek hajlításra vannak igénybe véve

éppen úgy, mint az alul befogott gerendák. A téglának a vakolathoz való

csekély tapadása következtében ott, ahol az igénybevétel húzás, a vako-

lathézagok mentén szétnyílik a fal. St, ha elegend nagy a sulypontát-

helyezdés tágassága, a fels rész letörik többnyire a teljes magasság

2 3-ban (1. tábl.).

Véletlen károk, amelyeket leomló épületrészeknek a sértetlen részre

való zuhanása hoz létre, a valóságosnál sokkal erteljesebb földmozgás

látszatát keltik (2. kép). Ezért ezeknek különös, az eddig szokásosnál

nagyobb figyelem szentelend.

4. Rengéskárokat módosító tényezk. Ers földrengések esetén tapasz-

talhatjuk, hogy egyetlen helységen belül is a károk egyenltlenül oszlanak

meg, mintha valami kiválasztás érvényesülne. Gyakran igen nagy a pusz-

tulás teljesen sértetlen épületek mellett úgy, hogy nem egyszer valósággal

megmagyarázhatatlannak látszik a rengéskárok eloszlásénak vizsgálatából
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kibontakozó kép. Magától értetden az épület szerkezete, anyaga, rengés-

kori állapota, az altalaj földtani, illetve szerkezeti viszonyai (3. kép) igen

fontos és azt lehetne mondani szigorúan megszabott szerepet játszanak a ká-

rosodás kialakulásában, ám evvel még nincs kimerítve a földrengéshatá-

sok ersségét módosító tényezk sokfélesége. Csak most kezd kitnni, hogy

még további rengéshatásersség módosító tényezk befolyásával is szá-

molnunk kell ; ezek közül egyesek félszázaddal ezeltt már szerepeltek

ugyan az irodalomban, de azóta feledésbe mentek vagy nem részesültek
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kell méltánylásban. Itt e vonatkozásban röviden csak az alábbiakra kí-

vánok rámutatni.

Egyedülálló épületek egészen másképen viselkednek, mint házcso-

portok : st ez utóbbiak megtartásában is van különbség. Például más a

rengéslökés befolyása épülettömbre, mint házsorra. Mindenek eltt a lökés

iránya okoz különbséget aszerint, amint a sarkok vagy az oldalak ellen-

állóképessége van ersebben igénybe véve. Hiszen minden épület, mint

egész és részeiben is különböz ellenállást tanúsít különböz irányú lö-

kések által létesített igénybevételre. Az oromfalakra merleges lökés (II.

tábl.) egészen másképen hat, mint a homlokfalak ellen irányuló (3. tábi.)

vagy az átlós irányba es (4. tábl.). Ezen az alaprajzból és elhelyezésbl

folyó esetlegességeken kívül a tartógerendák iránya az összes emeleteken,

valamint zárt házcsoportokon belül lényeges szerephez jut. A lökés irá-

nyába es házsorban az utolsó kevésbbé, az els ház szenvedi a legtöbb

kárt, míg a közbeesk kevésbbé rongálódnak meg (5. és 6. tábla). Hacsak

a közben lev emeletes házakról lehulló tégladarabok a közelükben lev
kisebb házakat tönkre nem teszik, ez azonban már véletlen károsodás.

Különösképen magas házak az elszenvedett haj lítás és a hosszú emel-
karhatás következtében ers vízszintes nyíróhatást fejtenek ki alacsonyabb

szomszédos épületekre. Abban a mérvben, ahogyan a ház magassága a

legnagyobb hosszméretet felülmúlja, az egész épület igénybevétele hajlí-

tásba megy át (7. tábl.). Ez a tény a legfeltnbben az igen karcsú épü-

leteken tapasztalható. Következleg a felhkarcolók károsodása a hajlítás

törvényei szerint ítélend meg legalább is annyiban, amennyiben azok a

háztömbjük szomszédos házait magasságban felülmúlják. Különösképen

a sérülés veszélyének kitett a felhkarcoló, ha utcasor utolsó háza vagy

háztömb saroképülete. Ha az épületek teteje, vagy emeleti része túinehéz,

akkor az tehetetlen tömegként szerepel ; más szóval az utóbbi nem vesz

részt a mozgásban, következleg az t tartó, a földmozgástól magával ra-

gadott alsó rész lenyíródik és összedl. Ez magától értetdleg az egész

épület elpusztulásához vezet, amint a 8. tábla ers kastélyépületén látjuk.

Magától értetdik, hogy azok az összehasonlító statisztikák, amelyek

egyes sajátos épületszerkezetek földrengésállóságára vonatkoznak, csak ak-

kor gyakorlati értékek, ha összeállításuk alkalmával a rengéshatások

ersségét módosító tényezk kellleg figyelembe vétettek.

5. Az altalaj szerepe. Az altalaj szerepe, amint elbb mór említettem

röviden, igen jelents abban a tekintetben, hogy az épület a földrengés-

lökéstl való igénybevételével szemben milyen ellenállást fejt ki. Tapasz-

talat szerint bizonyos altalajfajtók elfordulása esetén ers földrengések

pusztításának elhárítására minden építésmszaki igyekezet hiába való.

Általában véve azt mondhatjuk, hogy a rugalmasság mérvének megfelel-

leg annál kevésbbé veszélyes az altalaj rengések esetén, minél nagyobb

benne a rugalmas hullám terjedési sebessége. Ennek következtében elméleti

meggondolásokból kifolyólag és a gyakorlati tapasztalatoknak megfelelen

a felszíni nem mállott, nem repedezett, szilárd szikla a legjobb építkezési

altalaj. Ha azonban már (elegend vastag) mállási takaróval fedett a szi-
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Iád szikla, akkor 3 Mercalli-fokig emelkedhetik a rengéshatásersség nö-

vekedése.

Ugyanis, amint a rengéssugár a szilárd sziklából az azt fed, laza

szerkezet üledékbe, mállási takaróba, vagy kiszáradt 'vízfenékbe (4. kép)

megy át, megnövekszik a rezgéstágasság. Hogy ennek mi az oka, azt e
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helyen figyelmen kívül hagyjuk. Meg van továbbá a lehetség az ülepe-

désre és lejtn a csuszamlásra is. Ebbl folyólag az ilyen altalajfajták kü-

lönböz mértékben veszélyesek ; különösen nagy a rengéshatásersség meg-

növekedése, ha a laza altalaj vízzel átitatott. Evvel magyarázható az a fel-

tn jelenség, hogy egyes talajfajták száraz évszakban veszélytelenek, víz-

bben pedig rajtuk feltn nagy a pusztulás. Az elmondottakat abban
foglalhatjuk össze, hogy igen nagy veszélynek kitettek rengés esetén azok

az épületek, amelyek síkságon, vagy mállási takaróval fedett magas föl-

deken, völgyben, valamint törmelékkúpokon vagy lejtre települt törmeléken

helyezkednek el.

Nem kevésbbé veszélyes egyes vetdések szomszédsága. Arra nézve,

hogy mely vetk veszélyesek, eddig még semmiféle törvényszerséget sem
lehetett felismerni. Néha pl. egészen jelentéktelen vetdések közelében sok-

kal nagyobb a rengéshatások ersségének megnövekedése, mint hasonló

korú hatalmas törések szomszédságát an.

A rengéskárok és az altalajviszonyok összefüggésének törvénye igen

szigorúan érvényesül. Így például egy külországbeli földi-olajterm vidékre

az altalajfelépítés ismeretében elre meg tudtam mondani a rengéshatások

ersségeloszlását. A vidék meglátogatása „jóslatomat" mindenben meg-

ersítette.

Új építmények, új utak helyének kiválasztása alkalmával gyakran

nehéz a veszélyes altalajfajtákat valamint vetdéseket kikerülni, bár ez

kívánatos és a gazdaságosság szempontjából tanácsos volna.

Egész helységek, valamint városok áttelepítése csak ritkán és csak a

rengéstl való teljes elpusztításuk esetén j szóba. Azonban csak akkor

lehet az ilyen nagy beavatkozás kockázatát vállalni, ha a közelben meg-

felel veszélytelen altalejfajta található, mert másképen esetleg bizonyos

gazdasági, egészségügyi, vagy más elnyök biztosítása az új helyen lehe-

tetlen volna. Nem egyszer a gazdaságosság kérdésén fordul meg, hogy va-

lamely ipari-, köz- vagy közlekedési üzem áthelyezése vagy az esetleges

rengéskár vállalása elnyösebb-e, amennyiben ritka (pl. egy emberölt

gyakoriságú) az ers rengés. Egy alkalommal a viszonyok helyi tanulmá-

nyozása alapján szót emeltem annak érdekében, hogy az elpusztított

városrészt a közelben lev másik helyen építsék fel ; más alkalommal vi-

szont helyesebbnek láttam, hogy egy földrengés alkalmával tönkre ment

ipari üzem ugyanott épüljön fel újra.

A használatos földtani térképek a szükséges altalaj-adatokat csak a

kristályos, az eruptív kzetekre, valamint laza, feltöltött talajfajtákra, árad-

mányos területekre, tehát a két végletre adják meg. A szilárd üledékekre

már nem megfelelek, mivel kizárólag rétegtani szempontok szerint készültek.

Épen ezért a rengéskár magyarázata vagy megelzés céljából való felhasz-

nálásuk esetén átdolgozandók
;
magától értetden az ilyen átdolgozások

céljukat csak akkor érik el, ha nem csak térképekre és irodalmi adatokra

támaszkodnak. Mert a gyakorlat számára elengedhetetlen, hogy minden

egyes épületre nézve a helyszínen történjék altalajviszonyainak tisztázása.

6. A rengesálló építkezési eljárás. A rengésálló építkezési eljárás.



Építésmszaki vizsgálatok a rengéskárok elleni védekezés érdekében 27

vagyis az ennek megfelel épületszerkezet, építési anyag és az épületek min-

denkori állapota természetesen minden esetben elengedhetetlen elfeltétele

annak, hogy ers földrengést emberi élet és anyagi javak elviselhet káro-

sodása mellett élje át valamely település.

E helyen azonban meg kell cáfolnunk egy általánosan elterjedt téves

véleményt, amelv mind emberbaráti, mind gazdasági szempontból nagy

károkat okozott. Nagy tévedés ugyanis azt hinni, hogy van minden körül-

mények között rengésálló építkezési mód. Mert hiszen, ha még a véletlen

esetektl el is tekintünk, kétségtelen, hogy a rengésálló épületszerkezetek

csak bizonyos körülmények között felelnek meg nevüknek. Gondoljunk

csak az elbbiekben tárgyalt, földrengésersséget módosító tényezkre és

mindjárt világos lesz, hogy mennyi az értékük az állításunk ellenkezjét

látszólagosan bizonyító összehasonlító statisztikáknak. Hogy egyebet ne is

említsek, legyük fel azt a széls esetei, hogy az épület elegend szerkezeti

szilárdsága következtében nem gyöngült meg, mégis használhatatlanná vá-

lik, ha a rengéslökés után ferdén áll, ami pedig könnyen bekövetkezhetik.

Vagy a benne lakók életét és testi épségét veszélyezteti az a körülmény,

hogy a berendezési tárgyak benne feldlnek. Gépalapozások viszonylag

kicsi megzökkenése vagy elferdülése a tengelyek és csapágyak megszoru-

lását vonhatja maga után, ami üzemzavart és hosszadalmas javítási mun-

kát eredményezhet, különösen abban az esetben, ha a pótalkatrészek és

munkaerk messzirl hozandók.

Ezért a gazdaságosság szempontjából hibás lertne válogatás nélkül

minden üzemet rákényszeríteni a rengésálló építkezési módra ; észszerüleg

ennek a létfontosságú köz- és üzemi épületek készítésénél kell feltétlenül

alkalmazást találnia.

Hangsúlyozom, nem szabad elcsüggednünk az elmondott, talán lesuj-

tónak érzett igazságok hallatára, mert ha nem is minden körülmények kö-

zött, de a legtöbb esetben viszonylag kis anyagi áldozatok árán lehetséges

a rengéskárok elleni védekezés, vagy legalábbis a károknak elviselhet

mértékre való leszorítása.

Mert ha le is kell mondanunk épületeink feltétlen rengésállóságáról,

a lakóházak és üzemi épületek megfelel elrelátással elkészíthetk úgy,

hogy a bennük tartózkodók élete és vagyona az emberi lehetségek korlátái

között földrengés esetén is védve legyen. És evvel már sokat tettünk, kü-

lönösen, ha tekintetbe vesszük azt is, hogy a célt az illet országban hasz-

nálatos eszközökkel és a szokásos építési költségek nem jelents megnöve-

lésével értük el. Még további nagy elny, hogy így meg van az anyagi le-

hetség arra, hogy a jöv érdekében általánosan felhasználják a védekezés

minden szükségesnek látszó eljárását, míg a „rengésálló ' építkezési eljárás

költségei túlhaladnák az anyagi lehetségeket és így általánosan megvaló-

sítatlanok maradnának.

Amint görögországi tapasztalataim bizonyítják, a kérdés egyik bizalom-

gerjeszt megoldása abban áll, hogy a különben kell védelmet nem nyújtó

közönséges téglaépítkezést egyszer és olcsó eszközökkel rengésállóvá lehet

tenni. Ennék egyik elfeltétele a szakszer kivitelezés elsrend anyagból.
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hogy a megfelel oldal és sarokmerevség biztosítva legyen. Tapasztalat sze-

rint azonban ez magánvállalkozás útján nem érhet el. Ezért az államnak
kell átvennie az építésvezetést és a szigorú felügyeletet, hogy az eredmény
el ne maradjon. Bár ez az építkezési mód eredetileg csak kisebb épüle-

tekre tervezett, tapasztalt építész számára alig lehet nehéz feladat tovább-

fejleszteni azt, amit eddig elért s ezt az építkezési módot nagyobb épüle-

tekre is a célnak megfelelen alkalmassá tenni.

A ffeladat itt az, hogy a fekvhézagokban a téglák habarcságyazá-

sának összetörését és evvel a téglák elmozdulását meg tudjuk akadályozni.

Ezt megfelel oldal- és sarokmerevség biztosítja, amit viszont sajátos kivite-

lezés eredményez.

Ezen kívül a jövben a korszeren módosított, rugalmasan enged
építkezési módnak alkalmazást kell találnia mindenütt, ahol megfelel meny-

nyiség épületfa rendelkezésre áll. Tapasztalatom szerint sok földrengéstl

látogatott vidéken egyszer kivitelezés faházak is egészen beváltak mint

falusi vagy családi házak. Hogy csak egyetlen példát említsek, rámutatok

a legutóbbi romániai földrengés alkalmával tett megfigyeléseimre. Ott a nagy

károsodást szenvedett helységekben is az igazi nagy pusztulást majdnem
kizárólag k- és téglaházak szenvedték, míg ugyanitt csak egyes kivételes

kedveztlenül elhelyezett, dorongkeretes és rzsefonatos, agyagvakolattal

készített parasztkunyhók sérültek meg és ezek is viszonylag csekély mér-

tékben. Ez az olcsó építkezési mód az embernek biztonságot nyújt, a be-

rendezést azonban már kevesebb eredménnyel védi. A rengés ugyanis a

vázat nem képes elpusztítani, de tönkre teszi a vakolatot és a keretek ki-

tölt anyagát, ami kihull. További veszélyforrások a tet és a kémények.

Nem lehet vitás, hogy megfelel javítások útján ez az építkezési mód a

fejlettebb lakáskultúra igényeit is kielégítheti anélkül, hogy ellenállóképes-

sége kisebbednék.

Az összes épületekre az átépítés és ráépítés különösen jelents ve-

szélyforrásokká válik. Hogy mennyit árthat az egyébként ilyen irányú gya-

nút nem kelt kis átalakítás is, azt szembetnen láttam egy újabban ké-

szült kórházépületen. Míg a küls falak egészen jelentéktelen sérülést szen-

vedtek, az épületek belseje a lerombolásra érett volt. Utólag a falba vágott

szellz csatornák okozták a szerencsétlenséget.

Egy utóbbi idben feltnést keltett esetben a hatóságok vagy a tervezt,

vagy az építvállalkozót, vagy mind a kettt igyekeztek nagy rengéskár

bekövetkezéséért felelssé tenni. Mivel az ilyen eljárás iskolát teremthet, a

dolgot elvi oldalról szeretném megvilágítani. Ilyen felelssététel igazolt, ha a

tervben vagy a kivitelezésben valami jelents mhiba elkövetése, vagy si-

lány építkezési anyag felhasználása bizonyítható. Ezen felül azonban semmi

ok sincs a felelsségrevonásra feltéve, hogy az épület rengésálló kivitele-

zését az építtet kifejezetten nem követelte és azt a kivitelez felelsséggel

nem vállalta. Ha egyáltalán valaki hibás, hibás elssorban az épíkezést

ellenrz hatóság, mivel az feladata a tervet, a kivitelezést, a felhasznált

anyagot folytonosan ellenrizni és nagy építkezés esetén megfelel helyen

a földrengésveszélyre figyelmet felhívni. Mindenekeltt pedig az átépít-

tetésekért a felels.
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A felsorolt részleteredmények számbavétele már sejtteti, hogy célszer

kísérleti kutatások a földrengéskárok ellen való építésmszaki védekezés

kérdéseinek megoldásában alapvet jelentségek ; új, sikert Ígér utat

követünk. Az eddigi eredmények ellenrzése az 1940. november 10-i romá-

niai földrengéskárt szenvedett vidéken egyrészt azok megersítését, másrészt

a gyakorlati alkalmazás lekintetébert új szempontok felmerülését eredmé-

nyezték. Ennek megfelelen további kérdések merültek fel és újabb lehe-

tségek ezek megoldására. Ezen kutatási ág továbbfejlesztése megjavított

eszközökkel a Német Birodalmi Földrengéskutató Intézetben máris folya-

matba vétetett.

IRODALOM. — SCHRIFTTUM.

A. Sieberg: „Beitráge zr erdbebenkundlichen Bautechnik und Bodenme-

chanik. 1. Qualitative Versuche über Erdbebenstösse und ihre zerstörende Wirkung

auf Ziegelmauerwerk. II. Gebáudescháden und ihre geologische Bedingtheit beim

Oberschwábischen Erdbeben vöm 27. Juni 1935. 78. S„ 38. Abb., 1 íarbige Karte. Ver-

óffentlichungen dér Reichsanstalt für Erdbebeniorschung, Heft 29, Berlin 1937. —
W. Sponheuer: „Untersuchung über die Beanspruchung elastischen prismatischer

Stábé bei erdbebenartigen Stosswirkungen." 36. S., 8. Abb. Ebenda Heít 37., Berlin

1941. — A. Sieberg: „Vorschláge für Beseitigung dér vorhandenen und die Ver-

hütung zukünftiger Erdbebenscháden in Rumánien." Denkschrift für die Königlich-

Rumánische Regierung, 34 S., 17 Abb. 2 Anlagen. Als Manuskript gedruckt 1940.

— J. Alanasiu-Th. Krautner: „Das Erdbeben vöm 10. November 1940. in

Rumánien." Mit Isoseistenkarte und zahlreichen Abbildungen. Rumánische Geolo-

gische Landesanstalt in Bukarest 1941. Auszug bearbeitet für die Veröffentlichung

dér Reichsanstalt für Erdbebeniorschung, im Druck.

ÚJABB ADATOK AZ EGRI OLIGOCÉN RÉTEGEK
FAUNÁJÁHOZ ÉS A PALEOGÉN-NEOGÉN HAJÁRKÉRDÉS.*

Irta : Dr. Majzon László.

A m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának engedélye és megért tá-

mogatása révén 1935 év októberében alkalmam volt majdnem egy hétig

id. Noszky Jen múzeumi igazgató úr társaságában az egri oligocén,

különösen pedig igen gazdag molluszka-faunája révén eddig egyedülálló

Wind-féle téglagyár feltárásának kattien rétegsorát begyüjtenem s ezt fo-

raminiferákra megvizsgálnom. Rétegminta anyagot gyjtöttem Eger más
kattien- és rupélienkorú üledékeibl is.

A Wind-féle téglagyár feltárásának lelhelyét az irodalomban B ö c k h

J. (1. p. 233) említi 1867-ben elször s az innen kikerült pár kövület alap-

ján a rétegeket felsmediterrán korúnak veszi. Szabó J. (2. p. 101) már
a következ évben megjelent munkájában és az ehhez csatolt térképén

* Eladta a szerz a Magyarhoni Földtani Társulat 1941 január 22-én tartott

szakülésén.




