
ISMERTETÉSEK. 

Az épületek határfalainak legelőnyösebb méretei. 
E czim alatt egy igen érdekes és mély tudományossággal irt hosszabb 

értekezést olvasunk az „Allgemeine Bauzeitung" f. é. Il-ik és Ill-ik kettős 
füzetében Weiss Th. tudor és dresdai műegyetemi tanártól; kivonatilag kö-
zöljük azt ezennel, azokat, kiket a dolog elméleti része is közelebbről érde-
kel, az eredeti munkálat megolvasására utasítván. 

Ha egyelőre — igy kezdi a tudós tanár — minden szépészeti igényt te-
kinteten kívül hagyunk, ha azon természetszerű ösztönt, mely mai nap már az 
egyszerű laképületek külsejét is Ízléses építészeti idomzattal lá t ja el, teljesen 
nem létezőnek gondoljuk, ha végre a folyton fokozódó kényelmi igényeket is 
elhanyagolva, tisztán technikai szempontból tek in t jük a jelen tárgyunkul föl-
vett kérdést: akkor egy lakóházat elméletileg olykép határozhatnánk meg, 
hogy az az embernek oly tartózkodási helye,, melytől az időviszontagságok 
elleni védelmét vár ja , s e felfogás szerént azon a határfalak és tetőzet, mint 
fő alkatrészek tűnnek fel. 

Ha e falakat lehetőleg ezéiszerüen s egyszersmind lehetőleg olcsón akar-
juk előállítani, ugy mindenek előtt azon kérdés kiván határozott feleletet, 
mily vastagsági méretekkel bir janak azok ? E kérdésre pedig rendesen az 
állékonysági viszonyok kizárólagos tekintetbe vételével szoktak válaszolni, 
azon vastagságot mondván legczélravezetőbbnek, melyekkel az épület saját 
terhét és belső megterheltetését épen viselni, s az idöviszontagságokkal tartó-
sabban daczolni képes. 

Szigorúan véve azonban a dolgot még más szempontból is bir az fontos-
sággal. Azon arányban ugyanis, melyben a határfalak véknyulnak, növekszik 
ama hötömeg, mely hülésként elillan, s ugyanez arány szerént növekszik egy-
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szersmind azon költség, melyet évenkint a füté3 génybe vesz. Ha tehát — ez 
az észszerű következtetés — a véknyabb fal az elöállitás költségeit kevesb-
biti is, mégis azon viszony szerint, a mint tél idején erösebb fűtést s igy na-
gyobb fűtési költekezést igényel, aránytalan költség növekvést idézhet elő. 

E kérdés tisztába hozatala azt eredményezheti, hogy a gazdaságilag leg-
ezélszerübbül meghatározandó falvastagság leginkább a fűtési igények viszo 
nyaitól függend. 

E tekintetben az eddig tett megfigyelési kísérletek azon eredményre 
vezettek ugyanis, hogy lakházainknak határfalait a szokottaknál sokkal vas-
tagabbaknak kellene épiteni. Nem leend azért talán érdektelen e tekintetben 
tüzetesebb számitási kisérletet tenni. 

E végre azon pénzügyi elvet tartottunk szem előtt, hogy egy épület bir-
toklása oly évenkinti költséget képvisel, mely az előállítási költség kamatai-
val, és illetőleg javítási és fűtési költségek összegével egyenlő, és igy azon fal-
vastagság a legelőnyösebb, melynek alkalmazásánál e költségösszeg legkisebb. 
A számitás folyama alatt továbbá azon okoskodást is szemmel tartottuk, hogy 
egy helyiség fülési képességét csupán azon hőmennyiségből lehet alaposan 
megitélni, mely a határfalakon és nyílásokon keresztül hülésképen elillan. 
Mert a füléshez szükséges hőmennyiséget a fütendő helyiség nagysága, terü-
lete szerént Ítélni meg, mikén az rendesen történni szokott, teljesen elhibá-
zott, visszás eljárás. Sőt még a fűtési időszak elején, tehát az úgynevezett ki-
fütésnél is kevesebb fontossággal bir a megmelegítendő légmennyiség, sem 
mint a hideg faltömeg, mely az illető tért keriti. Már pedig, miután mindez a 
fűtés első óráiban illetőleg a tél első napjaiban megmelegszik, ennélfogva 
azontúl csupán az olymódon elillant hőmennyiséget kell pótolni, valamint azon 
lég fölmelegitésére szükséges hőmennyiségét, mely légszellőztetési okokból 
bocsájtatik az illető helyiségekbe. 

Ez elvek előre bocsájtása után a fal vastagságát í-vel fejezvén ki a tudós 
szerző az erre szükséges előállítási költségekot ő egy függvényének q> (áVnek 
tekinti s ennek alapján valamennyi tényezők szigorú számbavételével terje-
delmes számítást eszközöl. Megjegyzendő, hogy a S a fal középvastagságát 
méterekben fejezi ki. 

Mellőzve itt — miként bevezető sorainkban is mondottuk — e számtétel 
ismétlését, csupán a nyert eredményt akarjuk olvasóinkkal megismertetni, 
azon megjegyzésekkel együtt, melyeket Weiss tr. azokhoz csatolt. 

Azon gyakran hangoztatott és becslés vagy felületes számításon alapuló 
állitás — úgymond szerző, hogy elönyösebb volna lakházaink határfalainak 
lényegesen erösebb méreteket adni, mint szokásban van, mert ez által a fűtési 
költségek tetemesen alább szállíttatnának, téves. Mert habár e költség ily vas-
tagság mellett csekélyebbé válik is, az ily módon történhető meggazdálkodás 
más oldalról az előállítási költségek növekedése által olyszerü viszonyba jut, 
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hogy a higgadt ítélet azt eredményezi, hogy elönyösebb, a szerkezet-méreteket 
lehetőleg kicsinyekül venni fel.*) 

A szabványos falméret e szerént (különben rendes körülmények között) 
közönséges kályhák vagy általán olcsón előállítható fűtési készülékek alkab 
mazása mellett, soha se vétessék 1 —1'5 lábnyinál nagyobbra, drágább fűté-
seknél pedig, (mint pl. viz- vagy gőzfűtés), 1'5—2 lábnyinál nagyobb vas-
tagsággal. 

Legtöbb esetben tehát e tekintetben is csak az állékonysági igények 
lehetnek mérvadók. 

Megemlíthetjük még egyébiránt, hogy a túlságos falméretek ellen a 
gazdálkodásin kivül még az egészségügyi tekintetek is küzdenek. 

Mert habár első tekintetre a túlságos falméretek e kérdés szempontjából 
azt látszanak bizonyítani,'' hogy azon körülménynél fogva, miszerént a belső 
helyiségek hirtelen kihűlését megakadályozván, vagy legalább nehezítvén, 
előnyösek, mégis az ellenkező nézet inkább okadatolt. Mert tagadhatatlan, 
hogy nem létezik mindennemű meghűlések tekintetében veszedelmesebb 
helyiség, mint az, mely túlságosan vastag falakkal birván, a tavaszi é3 őszi 
időszakokban a falakba, ha szabad e kifejezés — beszívódott hideget a hir-
telen megenyhült légmérsék kezdetén, lakóira mintegy kisugároztatják, s igy 
pinczeszerüeknek mondhatók. Ezenkívül a vastag falak a természetszerű szel-
lőzés folyamát is megakadályozzák. 

Pettenkofer egy kisérletet tett, mely szerént egy gyertya lángja — bár-
mily hihetlennek tessék is ez — másfél lábnyi vastagságú falon keresztül szo-
rított légnyomás folytán láthatólag lobogni kezdett. A lég ez esetben a vako-
lat lyikacsain és a kő és vakolat közt maradt alig észrevehető hézagokon szű-
rődik keresztül, mely átszürödést csakis a falnak többszörös falkárpittal való 
beboritása vagy erős olajmáz által lehet megakadályozni. 

Ha e szerént lehetőleg vékony falak alkalmazása mellett az abból szár-
mazó légszürödést papirkárpitok, deszkaburkolat vagy olajmáz által kellőleg 
szabályozzuk, ez által ugyan nem a legalkalmasabb szellőzést hoztuk létre, 
mindazáltal mesterséges szellőztetés hiányában meglehetős eredményt él-
tünk el. 

Mindebből az következik: a fönnebb megállapított falméreteket csak 
azon esetben tanácsos túlhágni, ha azt az állékonysági viszonyok követelik. 

N. B. 

*) S ez különösen tekintetbe veendő oly építkezéseknél, hol a nyerendő használható 
tér is gyakran óriási értéket képvisel, mint pl. Pesten, hol jelenleg köztudomásnlag százakkal 
fizetik a háztelkek négyszeg ölét. Szerk. 
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