
I S M E R T E T É S E K . 

Az 1873-diki bécsi közkiállitás. 

(XIX. , X X . , X X I . , X X I I . , X X I I I . , X X I V . és X X V - i k tábla.) 

(Folytatás.) 

Az előadottakból látjuk, hogy azon belső kör-rudak, melyek minden 
rézsútos tetőben előfordulnak a kupalakunál a gyűrű kötelékekkel helyette-
sittetnek és így a tetőt hordó oszlopok a feldöntésnek kitéve egyátalában 
nem lehetnek. De ezen tetőknek a több külön álló részekből szerkesztett tető-
zetek felett még több nagy előnyük is van, mert ez utóbbiakban egy szerkezeti 
résznek hibás volta az egészet veszélyezteti, az összefüggő kúptetőnél veszély ad-
dig nem lehet míg az egész nem szenved gyengülést; és így bizton következtet-
hetjük, hogy egy különben megfelelő erős szerkezettel biró kúptető úgy a nyo-
másnak mint feszülésnek teljesen képes ellenállani és hogy a sugár és körirányu 
tartók tulajdonkép nem tekinthetjük úgy mint szerkezeti alkatrészeket, hanem 
csak mint olyakat melyek az egésznek nagyobb merevséget kölcsönöznek. Sőt 
ha ez utóbbi szempontból Ítéljük meg őket; úgy valóságos veszélyforrásai, 
mert ha az összes terhet mint egyedül rájuk nehezedőt tekintjük ugy a kérdé-
ses bécsi köröndnél 30 olyan) vonalunk van a kup felületén, melyen minden 
nyomás összpontosul s ezen vonalok mint sugaras tartók arra törekednek, 
hogy a közéjük eső kúpszeleteket egyenesre kihúzzák és hogy a kúpalakot 30 
oldalú gúlává változtassák. Ezt a törekvést hiúsítják meg a gyűrűk és az azo-
kat megerősítő kapcsok, melyek természetesen oly erősen szerkesztvék, hogy 
ily helyi igénybevételeknek teljesen ellenállhassanak. Az ily igénybevételek 
ellen való biztosítás végett köttettek a nagy lámpás oszlopai egymással egy 
erős gyűrűs tartóban össze, mely gyűrű keresztül hat a felső tányér lapján s 
magával a kúplemezzel van a legerősebb kapcsolatba hozva épen azért, hogy 
így a lámpás súlya a kúpfelületre egyenlően vitessék át és hogy az ne a 30 
sugár tartóra gyakorolja nyomását. 
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A csonka kúp felső karikája tehát a terhelés által összenyomatásnak 
van kitéve, ezen összenyomásra való törekvés a köröndnél ellensúlyozva van 
a 20 láb széles és 120 láb külső átmérőjű erős gyűrű által, mely a felső gyűrű 
síkot képezi és a mely a fent már leírt három központi körtartó által van 
megerősítve, melyek közül a két külső még maga a gyűrű síkot erősítő köté-
sek keretéül is szolgál. 

Ezeknek előrebocsátása mellett a felállítás következő módon hajtatott 
végre. Az oszlopok alsó része 20—30 láb magasságig készen hozatott a gyár-
telepről s a waggonokról egyenesen az alapzömökre állíttatott közönséges 
kocsiemelő csavarok segélyével s pontos elhelyezésűk után az oszlopok hiányzó 
része lemezenként rakatott volna fel a vaslapok sarokvasak stb. két csiga soron 
keresztül vetett kötél és megfelelő két csavarodó gépen lóerővel lett volna 
felhúzandó. 

Valamennyi oszlopnak felállítása egyszerre lett volna megkezdendő és 
bevégzendő s eleintén mindegyik oszlop ideiglenes gerendázattal köttetett volna 
a mellette levőkhöz, mely később elvétetvén más czélokra lett volna használ-
ható, előbb azonban az oszlopfők az első koszorú-tartókkal voltak összeköten-
dők, molyeket szintén ugyanazon két emelő gépnek kellett felrakni két-két 
oszlop köznek megfelelő köríves darabokban. A tetőnek két alsó koszorú-tar-
tója között eső részére már ekkor a 3' széles és 20' hosszú lemezek is felrakat-
hattak volna egymást fedő eresztékekkel, a felhúzást pedig szintén a már em-
lített s lóerő által működő két gépnek kellett volna teljesíteni; minthogy pedig 
a szegecselés rögtön volt eszközlendő a mint a két oszlop közötti rész összeál-
líttatott : a bevégzett tető rész már összetartó alkatrészként lett volna igénybe 
vehető. A szegecselés nem sok nehézséggel járt volna, a mennyiben lecsüngő 
mozgó állványokról munkások alól és felül egyidejűleg dolgozhattak. 

Ezután következett volna a sugár irányú tartók azon részének felrakása 
mely az oszlopfőkön nyugszik. Ezek lemezenként voltak felrakandók és üssze-
szegecselendők épen ügy, mint az oszlopok felső részei. Eddig tehát az épü-
let minden különös állvány nélkül lett volna összeállítható arra nézve, hogy a 
ínég hátra levő rész is így legyen felrakható, szükséges volt, hogy a sugár irá-
nyú tartókból oly nagy részletek emeltessenek fel, a mint csak a gép működési 
határa közt lehetséges, mert a mint ezek a koszorú-tartókkal és az oszlopfőkkel 
összeszegccseltcttek, ezen helyzetben már olyan tartó hálózatot képeztek volna 
mely önsúlyát merevségénél fogva saját magában képes lett volna hordani. 
Ha pedig mégis lehajlás mutatkozott volna, azt igen könnyű lett volna megaka-
dályozni. a sugártartók végeinek cgymásközt ideiglenesen tartó erős fagerenda 
kötésekkel. 

A sugárirányú vastartók ezután a leirt módon újból kellőképen meg-
hosszabbíttatván, ismét arra lettek volna felhasználhatók, hogy a fedél lemezek 
csüngő részeinek szolgáljanak kiindulási tartó alapúi, melyek a mint összesze-
gecseltettek a sugár tartrónak következő darabja és a következő lemez sor 



2 3 5 

tétetett volna fel, mig így az egész munka véget nem ért. Kilenc körtartó ív 
részletei természetesen egy darabban lettek volna illető helyeiken elhelyezen-
dők. Az előadott módon lehetségessé vált volna feljutni a nagy erkély síkjáig 
az által, hogy a kész részek használtattak volna fel állvány és működési tér 
gyanánt az utánnuk következő részek felállítására. Azt felesleges említeni is 
hogy minden sugár tartó pár között egész sereg munkásnak lehetett volna dol-
gozni, kiknek munkája alatt az egész épités egyenletesen haladhatott volna 
előre a mindinkább összeszoruló központos körökön. A nagy lámpás fedele és 
koronája ugyancsak az előadott módon lett volna felépíthető, minden különös 
nehézség nélkül. 

Meggondolva ezen nagy tetőnek terhét és az ajánlott egyszerű felrakási 
rendszert alig lehet valami tudományosan szebbet és gyakorlatilag könnyebben 
kivihetőt képzelni. A tudományos elvek pontos alkalmazása képesítette volna 
a mérnököt egy 354 láb átmérő, és 250 láb magassággal biró épületet alkotni 
a melynek összes súlya 2000 tonnát, költségei pedig 400,000 forintot teendet-
tek; a felállítás költsége pedig a kivitelben zérussá vált volna, minthogy a 
fenti összeg tulajdonképen csak a gyártás költségeit képviselte. Sőt a gyár-
tási költségek is minimumra leszoríttattak volna, a mennyiben mint már fent 
is említettük a számtalan sok lemez mind egy alak és egy nagyságban állítta-
tott elő s a körtartók kivételével az egész gyártás a legegyszerűbb egyenes 
lemezű alkatrészek előállításából állva, a lemezek görbülete annyira elenyésző 
lévén, hogy azok tényleg mint egyenesek állíttathattak elő. E körülmény foly-
tán a vasnak előbbi ára mellett is a hajtott vasrészekre felvett árból tonnánként 
40 frt volt megtakarítható a német ajánlatok ellenében. 

A mű gyors és pontos végrehajtására azonban a felelősség a műszaki 
bizottságot terhelvén, ez elhatározta, hogy a felállítás módozataira nézve a 
vállalkozónak egészen szabad kezet enged a czélból, hogy a mű befejezésére 
nagyon is szűken szabott 10 hónapi határidő meg nem tartása esetén mentsé-
gül a vállalkozó ezt fel ne használhassa. Harkort ki is kötötte ajánlatában 
hogy a felállítást saját terve szerint végezendi; s az ő terve volt: egy roppant 
hidlást állítani elő az épület fölött, melyhez a szükséges fákat be is szerezte 
mielőtt még Russel tervét megismerte s talán e miatt, saját eszméje mellett 
meg is maradt, minek következménye az lett, hogy a mű, melynek már 1872. 
szept. 15-kén készen kellett volna lenni csak 1873. aprilisban készülhetett el. 

A nagy körönd eredeti tervével következő három okmány küldetett ki az 
ajánlattételre hivó felszólításokkal: 

Rövid leírása a terveknek, melyek 4 darabban adattak át u. m. egy pho-
togragfiai kép a tér felvételéről, függélyes metszet a vasszerkezeten, ugyan-
arról alaprajz, s egy lap vázlatos részletrajz. 

A második okmány volt a szükséglet sommás kimutatása, melyben a 
különféle osztályú lemez és sarokvasakra kitett vastagsági méretek mindenütt 
azok maximumát jelelték; a harmadik az ajánlati feltételek kivonata. A 
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méretekkel való felszerelés s a súlyoknak meghatározott keretbe vonása akko 
volt foganatosítandó, ha a természetes nagyságú részletrajzokat a vállalkozó 
elkészítette. 

Rajzokból csatoltattak: 
1. Áttekintése a világkiállítás központi épületcsoportjának a vasépít-

mény elhelyezésével. 
2. A központi vasépitmény szerkezetének vízszintes vetülete, egyik 

felén a pontozott vonalok mutatván a pallózat faszerkezetét és a vas-
oszlopokat, másik felén szintén a vasoszlopokat és a vastetőt egész ma-
gasságában; az oszlopok külseje körül látható a vasból késztilt mellvédtartó 
az oszlopok belső felén egy második hasonló vastartó, mely két külön tartó a 
közöttük eső fedélrészlettel egy összekapcsolt főkoszorú tartót képez, a mely az 
egész épületet körülfutja. A többi rész mutatja felét a kúptető 30 sugár irá-
nyú egyenes tartóinak. Ezeket 5 koszorú tartó keresztezi. A kúptető vasleme-
zei ezen tartók alatt feküsznek, össze vannak azonban amazokkal szegecselve. 
Az alsó tető egy vízszintes erkély síkban végződik, mely két vasmellvéd 
köze zárva közepén harmadik körtartóval van kétfelé osztva; mely utóbbiból 
emelkednek ki a második tető oszlopai. Ezen 3 körtartót a 3 vastag körvo-
nal jelzi. 

A második emeletet már nem 32, hanem 30 oszlop tartja, egyebekben 
hasonló az alsóhoz azon kivétellel, hogy a méretek aránylag gyengébbek. — 
Ez szintén erkély síkban végződik, melynek közepéből emelkedik ismét a tető 
harmadik részlete. Az erkély 3 koszorú tartója erős körvonalokkal van jelölve 

A 3-dik idom mutatja a vasoszlop függélyes metszetét, melyben a vasré-
szek folytonos, a farészek pedig pontozott vonalokkal jelölvék, az oszlopok béton 
tömbjeit pedig árnyék vonalok jelölik. Harmiczkét ily tartó hordja a tetőt; az 
egymással szemközt esők központól központig számítva 343,775 lábnyi távolra 
esnek egymástól, a központjaikat egyesitő kör hossza tesz 1080 lábat. Ez a kör te-
kinthető a tető kúpja kiindulási vonalának, melytől az erkély sík távola 200 láb 

A 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. idomok a fővasrészek szerkezeti részleteit mutatják, 
így A A a körönd oszlopait 10' X 41 X 801 méretekkel s felül a reá erősített 
tartóval. Ez oszlopok általában 31 X 101 hosszú vaslapokból állanak (hor-
nyolás nélküli méret) melyek 4/41 négyzetes lemezekkel vannak az oszlopok 
belsejében hosszirányban összekapcsolva. EF G (Idom 7.8. 9.) metszékek közül 
E az alap, F az oszlopderék és G azon részeket mutatják, hol a szilárdító 
lapok vannak alkalmazva. Az oszlop kül- és beloldalai ugyanazon méretű 
szegecselt lapokból állanak a sarokvasak 4 /4", a szegecsek távolsága pedig 611. 

A koszorú-tartók, melyek ezen oszlopokon körül futnak A ponttal jelölt 
felfekvésüknél H és K metszőkkel vízszintes kiterjedésükben pedig D D alak-
kal birnak. Alsó részük a vastető alsó lemezeiből áll, mely itt 5 lábnyira 3 
hüvelyknyi távolságban van szegecselve. A tartó szerkezet merevitését // , K, 
részletek mutatják, 
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Meg kell említenünk, hogy ezen koszorú tartó az oszlopokra részlétekben 
rakatott fel. s a részletek csak azután köttettek össze folytonos tartóvá. Midőn 
pedig a tető lemezeihez szegecseltettek, ekkor a kúptetővel közös és folytonos 
tartó szerkezetté váltak, a mint ez látható a BB, CC, DD részletekben, me-
lyek közül BB a nagy kör (1080 láb) részlete, mely alatt a külső felette pedig 
a belső koszorú van. ÜD-níA láthatók a sugártartók felső lemezei BC, AC. A 30 
egyenes tartó IIKLM-ncl metszi a koszorú tartókat H ós K a két koszorú 
tartó a szerkesztési körvonal BB két oldalán; L a CC-n él átvonuló koszorú 
találkozása; M és a többi négy rövidebb közökön következnek egymásra, és 
aránylag csekélyebb méretűek is. 

Részletes meghatározások a vállalat kiadásánál. 
»E vállalat egy vert vasból épitendő nagy központi csarnok előállítására 

v onatkozik. 
A l a k j a : az alaprajzban köralakú kúppal fedett henger; fesztávola 

egyik oszlop központjától a másikig 343.775 láb, vagy 104.779 méter, magos-
sága a talajtól a koronáig 250 láb. 

Az építési anyag: vert lemez és sarok-vas, vastartók módjára szegecselve. 
A vasanyag súlya 2000 tonnát meghalad, minőségre nézve ugyanaz, mely 

híd- és hajóépitéseknél használtatik; az egyes darabok a gyár bélyegével meg-
bélyegzendők. 

Méretek: az épület főalkatrészei V>n vastag lemezek és 4 X 411 sarok-
vasakból állitandók elő. 

S z e r k e z e t : A lemezek és sarokvasak egymástól 6 lábnyira szege-
eselendők. A mely részekben a vastagság csekélyebb, ott a szegecselés sűrűbb 
(kivétel erre nézve a tető alja 5 lábnyi hosszúságon, hol a szegecsek egymás-
tól három hüvelyknyire állnak.) A lemezek hosszeresztéke borított rovatékú, 
végeik pedig tompán ütközők, melyre kívülről takaró lemez van szegecselve s 
minden kapcsolat vízmentesen tákolt. 

A f o g a n a t o s í t á s mindenütt hidegen történik. 
M é r t a n i v o n a l o k : A szerkesztésben irányadó fővonal a kör 

1080 angolláb kerülettel; ez képezi a kúpterv alapvonalát, melynek felületi 
sugara 200 láb. Ez a tetőnek mintegy 30 foknyi hajlást ad és aljában 343.775 
lábnyi átmérő. 

T e t ő : A tető emeletekben magaslik fel. Az első emelet 150 lábig emel-
kedik. Ott 20 láb széles vízszintes körsíkban végződik. A második emelet 30 
lábnyi magas, függélyes hengert képez, innen emelkedik ki a második 44 láb-
nyi hosszú kúptetö, mely 10 láb széles körsíkban végződik. A harmadik eme-
let az épületen levő koronáig a talajtól mérve 250 láb magasságon végződik. 

A tetőt 30 oszlop hordja, melynek magassága 801, mélysége 1.0°, széles-
sége 4 , szerkezeti anyagja lemezvas. Ez oszlopok a szerkesztési kör 12 fokny 
távolán és így 36 távolságra állanak egymástól. 
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A tető és gyámok egymással szögecselt összeköttetésben vannak s ezen 
összeköttetés képezi a felszerkezet támpontját. A 30 oszlopon kivül még két 
külön oszlop is állitandó a főhajó keresztrzési pontján. 

Az a l a p o z á s nem képezi jelen szerződés tárgyát, az a körönd tala-
jáig készen adatik át. 

F e l s z e r e l é s : A tető alsó része számára hibátlan és elegendő 
számú gömbölyű fejű szögecsek szállitandök a felállításhoz a netalán szüksé-
ges kiegészítéshez vagy pótláshoz. 

Az idevonatkozó teljesítmények vagy az egészre nézve egy szerződésben 
foglaltatnak vagy következő külön felosztással adatnak ki. 

1-ső osztály 30 oszlop (80 X 10 X 41) és két külön oszlop mind y2n vas-
tag vaslemezből 4 X 411 sarokvasakkal sűlya 600 tonna. 

2-ik osztály 30 hajtott átló ezen oszlopokra rakva és azokkal, valamint 
egymásközt is szögecselve 361 X 51 X 121 y 2 " - e s lemezekbők súlya 300 tonna 

3-ik o s z t á ly . Ezt képezi az alsó kúptető, melynek alsó karimája 300 
láb és egészben 1/2" vastag lemezből készítendő hornyolt ütközéssel szege-
cselve az alsó részen. 30 db. bordástartó fut felfelé a tetőn, melyek az oszlopo-
kon 5 láb szélesek és felfelé keskenyülnek. 7 koszorutartó fútja körül a tetőt, 
melyek a fenti bordákkal összeköttetésbe hozandók. Ezek közül a két leg-
felső 4 láb magas és a felső 20 lábnyi széles erkélysikböl emelkedik ki. Ez az 
osztály szintén 1J2" vastag lemezvasból és *Jt" sarokvasból áll, súlya 
1000 tonna. 

A 4-ik o s z t á l y : áll a felső kúptetö, a felső oszlopsor és ezt össze-
kapcsoló ívből, melyek a tetőt együttesen tartják, a gyámok, ivek, és a kiilső-
koszoru tartó 3/s" vastag lemezből és 3/3 sarokvasból készítendő. A tetőnek 
sugárirányú tartói, valamint koszorütartói 1/«n vastag vaslemezből 2 '/a X 
2 '/2

n sarokvasból állanak. 
A csúcson levő erkélysík 20 láb széles, két mellvéddel bir, mely 3' magas 

súlya 200 tonna. 
5-ik o s z t á l y : Egy 30 láb átmérő és 40r magos henger 3 / , C I I vastag 

lemez és 2 '/2 — 21/2 sarokvasból, melynek tetőzete a császári koronában 
végződik. 

K i v o n a t a r é s z l e t e s f e l t é t e l e k b ő l . 
A j á n l a t t é t e l h a t á r i d e j e : A különösen felhívott vállalkozók 

ajánlataikat 1871. october 7-éig nyújthatták be. 
A z a j á n 1 a 11 a r t a 1 m a. Az ajánlattevőnek világosan ki kell jelen-

teni, hogy az összes műveletekre és szállításokra, vagy pedig az elősorolt osz-
tályok egyikére, vagy többre szól-e ajánlata. Az árak tonnánként és sterling-
ben voltak kiteendők. 

A v á l l a l k o z ó á l t a l a d a n d ó r a j z o k . 
Az ajánlat elfogadása iránti értesítéstől számítva legfelebb 10 nap alatt 

köteles a vállalkozó a mű azon részének természetes nagyságban előállított rész-
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letterveit műszaki vizsgálat alá terjeszteni, melyek neki oda ítéltettek, s mielőtt 
a műszaki bizottság jóvá nem hagyta a méretéket súlyt s az anyag mennyisé-
gét az egyezség megállapítottnak nem tekinthető. 

A v á l l a l k o z ó á l t a l v i s e l e n d ő k ö l t s é g e k . Mindazon költségek, 
melyek az anyagoknak Bécsbe és pedig az építés helyére szállításából, a fel-
állításból és bárminéven nevezendő más körülményekből erednek, bennfoglal-
tatnak az ajánlott árban úgy, hogy a vállalkozó ezen összegeken kivül a kiál-
lítási alap ellenében semminemű igényeket nem támaszthat. 

Vállalkozó tartozik kijelenteni, hogy az általa ajánlott ár reá nézve min-
den körülmények között kötelező, és hogy az túl nem léphető, sem az anyag 
értékének sem a napszámoknak sem az agiónak esetleges emelkedése kö-
vetkeztében. 

V á m i l l e t é k a b e v i t e l n é l . Vállalkozó teljes vámmentességet 
élvez mindazon anyagok, szerek és szerszámoknak külföldről beszállításánál, 
melyek neki a központi csarnok felépítéséhez szükségesek, az erre szükséges 
intézkedések megtétele a kormányt illeti. 

K i v i t e l i h a t á r i d ő . A központi csarnok építésének megkezdése és 
bevégzésére következő határidők tűzetnek ki. 

Az első sorozati munkákhoz a körönd pilléreihez való szállítás legkésőbb 
1872. január 1-én veszi kezdetét s a felállítással együtt bevégezendő legkésőbb 
1872. mártius 1-én. 

A második sorozatbeli munkák: az oszlopok felett levő koszorütartók 
anyagszállítása megkezdendő január 1-ón a felállítás, szegecselés pedig bevég-
zendő legkésőbb 1872. april 1-én. 

A harmadik sorozatba eső s a kűptető alsó részére nézve az anyagszál-
lítás szinte 1872. évi január 1-én veszi kezdetét, a teljes felállítás szegecselés-
sel együtt pedig bevégzendő legkésőbb 1872. juliűs 1-én, 

A negyedik sorozatbeli munkákra n<'jzve, mint a kúptetö többi részei és 
a felső nagy lámpás a szállítás megkezdendő 1872. május 15-én s felállítással 
szegecseléssel bevégzendő ugyanazon évi augusztus 15-én. 

Az ötödik sorozatbeli munkákra nézve (koronázó szerkezet) az anyag-
szállítás kezdődik 1872. augusztus 1-én és a felállítás szegecselés és teljes be-
fejezés végződik 1872. szeptember 15-én. 

A h a t á r i d ő t ú l l é p é s é n e k k ö v e t k e z m é n y c i . Ha vállalkozó 
a fent elősorolt határidőket meg nem tartja, az elősorolt 1-ső, 2-ik 4—5 sor-
zati munkálatok késedelméért fizet naponként 200 frtot o. é. a 3-ik sorozat-
beli munkák elkésett helyreállítása esetén pedig naponként 400 frtot o. é. Ezen 
bírságok a vállalkozó járandóságaiból levonhatók a nélkül, hogy e levonás a 
szerződés meg nem tartása esetében ellenében egyéb végső rendszabályok alkal-
mazásának útját állaná. 

B i z t o s í t é k . Az ajánlat elfogadásáról lett értesítése után 14 nap 
alatt köteles vállalkozó a vállalat értékének 10%-át biztosítékul letenni. 
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A s z e r z ő d é s i k ö t e l e z e t t s é g t e j e s í t é s é n e k á t a l á n o s 
k ö v e t k e z m é n y e i . Ha vállalkozó bármi tekintetben nem felel meg szerző-
dési kötelezettségeinek, a világkiállítási bizottságnak jogában álland a vállal-
kozót vagy kötelezettségeinek pontos teljesítésére szorítani, vagy pedig a szer-
ződést semmisnek tekinteni s az anyagok felett, valamint a munka létesítése 
iránt a vállalat veszélyére intézkedni, az építést saját felügyelete alatt befe-
jeztetni, s mindegyik esetben szabadon fedezni a szenvedett károkat és veszte-
ségeket első sorban a vállalkozó óvadékából, azután a vállalatnak bármely 
ingó és ingatlan vagyonából. 

A k é s e d e l e m k ti l ö n l e g e s k ö v e t k e z m é n y e i . A z e czím alatt 
foglalt rendszabályok akkor alkalmaztatnak, ha a vállalati munkálatok csekély 
előhaladásából alapos kétségek támadhatnak, azok kellő időben való befejez-
hetésük iránt és ha a vállalat a munkák gyorsítása iránt hozzáintézett felszó-
lításnak a kitűzött záros határidő alatt meg nem felel. Ez esetben a világkiál-
lítás műszaki igazgatósága a vállalat költségére végrehajtás utján teszi meg 
intézkedéseit. 

F i z e t é s e k . Részletes fizetéseket csak bevégzett munkákért vehet 
igénybe a vállalat. 

A bevégzett munkák minden hónapban felvétetnek s ezek értékének 75 
°/o-ka kifizettetik. A maradék 25"/« osak akkor fizettetik ki, ha a szerződésnek 
vállalkozó teljesen megfelelt s a bevégzett építmény az igazgatóság részéről 
átvétetett. A csak szállított, de fel nem állított anyagokra előleg nem adatik. 

A p e r e s ü g y e k az osztrák törvények szerint intéztetnek el, s illeté-
kes biróságúl a bécsi törvényszék jelöltetik ki. 

A mennyiben a felállítási rendszer szorosan összefügg a tervtől történt 
minden eltéréssel, szükségesnek tartjuk leírni a vállalkozó által követett fel-
állítási rendszert, kimutatván egyidejűleg azt is, hogy ennek folytán a szerke-
zeti részletek súlya mennyivel növeltetett. 

Az oszlopok felállításához a körönd körül 8 meter magas erős köráll-
Vány állíttatott. — Ezen állvány pallójára 64 erős csavar függesztetett és így 
minden oszlop számára kettő. Az oszlopok részletekben hozattak az épités he-
lyére elől az oszlopfők és végül a talapzati részek. Az oszlopfők elhelyeztettek 
a beton alapra azon állásban, melyet felállítva el kell foglalniok s összeköttet-
tek azon vastartókkal, melyek a kúptető alján körülfutó karzatot hordani hi* 
vatvák. A körszeletek küloldalához rövid, erős vastartók foglaltattak, melybe 
kapcsoltattak a csavarokról lelóggó lánczszemek. Ekkor mind a 64 csavar hoszú 
farudak segélyével egyszerre húzatott meg, mire az oszlopfők minden fordulat-
ról a csavarmenet magasságára emeltettek, mely műtét addig folytattatott, 
mig az oszlopfők igen magasan álltak arra nézve, hogy uj körszeletek felsze-
gecselése lehetővé váljék. A vas rövid tartók ekkor levétettek az oszlopfőkről, 
és ezen alsó részhez erősíttettek, a csavarok pedig megeresztettek annyira, hogy 
a láncz újból beakasztható volt. Az emelés ekkor épen ugy történt, mint az 
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előbbiekben mondatott, s a harmadik részlet is felszegecseltetett, s e műtét 
mindaddig ismételtetett, míg az egész oszlop helyre nem állittatott. — Ugyan-
azon idő alatt egy más körállvány is állíttatott, mely elég bő és tágas volt 
arra nézve, hogy rajta a nagy lámpás erkélysíkja felállítható legyen. 

Az erkélysík felállítása után a sugártartók rakattak össze a belső terü-
let azon pontjain, a melyek felett azoknak elhelyeztetni kellett. Ekkor egy 
darabban üsszeszegecselve felliuzattak a csavaró gépek segélyével felső végei 
összeszögecséltettek az erkélysík tartóival, alsó végeik pedig megerősíttettek az 
oszlopfőkhöz. 

A felállítás körüli eljárásnak fentebbiekben történt ismertetését elegen-
dőnek tartjuk arra, hogy az ennek folytán szükségkép bekövetkezett anyagpa-
zarlást bebizonyíthassuk. 

Visszatérve ugyanis az oszlopokra, azonnal belátható, hogy azok külol-
dalaikon emeltetvén, súlypontjaik nem eshettek a csavar középpontján keresz-
tülhúzott függélyesbe, hanem azon jóval belül és így nyilvánvaló, hogy az 
emelés alatt minden oszlop befelé esni törekedett és hogy az oszlopfő a bekap-
csolási pont körül az emelésnél bizonyos nagyságú körivet írt le. 

Ezen befelé esési törekvésnek az által vétetett eleje, hogy az oszlopok a 
felső koszorútartó által összekötettek, ezzel azonban azon baj állott elő, hogy 
a csavaroknak az oszlopok aljáról ható szorítása azokban kifelé görbülési tö-
rekvést idézett elő, melynek előrelátása miatt szükséges volt e tekintetben is 
kielégítő külön merev szerkezetet adni, melyet azok helyeikre állítva a rajtuk 
nyugvó tető holt súlya biztos hordása czéljából nélkülözhettek volna. A felál-
lítás és építészeti rendszer ezen megváltoztatásának következménye az lett, 
hogy az oszlopok súlya a kétszeresnél is nagyobbra emelkedett. A balkövet-
kezmények azonban ezzel nem értek véget, mert az oszlopok nagyobb súlya a 
felszerkezetnek nagyobb súlyát vonta maga után. 

A sugártartók ugyanis mr. Scott Hűssel eredeti terve szerint a kúptető' 
nek csak nagyobb merevséget adni voltak hivatva minden egyéb független, 
czél kizárásával. Most ez megváltozott, mert a tartók a pallón egy darabba 
szögecseltettek súgy húzattak fel végleges rendeltetési helyükre,hol mint állvány 
tesznek ismét szolgálatot a kúp építésében; és így világos, hogy azoknak e 
czélokra oly erős méretekkel kellett előállíttatni, hogy: 

1. Rendeltetési helyükön saját súlyokat önállóan hordhassák. 
2. Hogy fenntarthassák a reájuk függesztett mozgó gerenda állványt 

mely a terv építésére szolgál, továbbá az azokon működő munkásokat a szttk-
séges szerszámokat és anyagkészletet. 

3. Hogy ellenállhassanak azon feszülésnek, melylyel felső végeikre hat a 
bcvégezetlen alsó csonkakúpnak terhe. 

Ennek következtében az eredeti terv merevítő bordái, melyeknek alsó 
lemezét maga a tető képezte, átváltoztattak súlyos önálló tartókká, melyek 
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azonkívül, hogy alsó lemezzel is elláttattak, minden egyéb részeikben is erősebb 
méreteket nyertek. 

A súly tehát itt is kétszeresére szaporodott,s egyszersmind maga után vonta 
azt is, hogy ezen tartók befelé ható megnagyobbodott nyomása folytán az ezt 
felfogó nagy lámpás erkély-síkban e czélra ismét külön erősítés szükségelte-
tett, a mi a tartók felső végeire alkalmazott külön öv hozzáadása által 
éretett el. 

Az oszlopok, a sugártartók és a nagy lámpás síkjában történt súlyszapo-
rításnak még további következményei is vannak. 

Mondatott ugyanis fentebb, hogy az oszlopok feletti koszorútartónak 
feladata: nemcsak a kúp résbordáinak kifelé ható nyomását ellensúlyozni, ha-
nem arra is elég erősnek kellett lenni, hogy azon oszlopokat fenntartsa, me-
lyeknek alapja netalán sülyedt, 

A kifelé ható nyomásra már láttuk, hogy az a sugártartók külön súlya 
által tetemesen felszaporíttatott; valamely oszlop fenntartásánál kifejtendő 
hordképesség szinte nagyobb mértékben vétetik igénybe, mert a mint fent 
mondottuk, az oszlopok súlya az eredetinek kétszeresénél is többre nö-
veltetett. 

Ennek következtében ezen gyűrű súlyát is nagy mértékben kellett nö-
velni és valóban egészen szabályos hasábtartóvá nőtte ki magát az által, hogy 
az első és második koszorutartók felső lemezei 1/2n vastag lapokkal köttettek 
össze, az eresztékeknél szintén kétszeres lemezek tétettek és a koszorútartó há-
romszög alakú merevítő támjai kibővíttettek az egész hasáb szelvény és betöltő 
válaszfallá. 

Az említettekhez hasonló okoknál fogva változások tétettek a tetőn és a 
nagy lámpáson is, és ha még megemlítjük, hogy az oszlopfőkön körülfutó 1050 
láb hosszú karzat, az eredetin nem volt felvéve, és igy szintén utólagos súly-
szaporitásnak tekinthető ; nem lehet meglepő, ha az eredetileg megállapított 
összes szerkezeti süly a kivitelben közel kétszeresre emelkedett. 

A fő vasalkatrészek részletes leírását a tetőt tartó oszlopokon kezdjük 
— Ezek a fenn előadott okoknál fogva hasábos szelvényüek méreteik a tenge-
lyen mérve: magosságuk 24.4 méter mélységük, 3.05 méter szélességük, 1.24 
méter. Meg kell jegyezni, hogy a hasáb szelvény nem folytonos a meny-
nyiben 7 nyílása van mindegyiknek a 3.05 méteres oldalon. E nyílások 
méretei 1.806 — 1.798 méter. Minden oszlop nyolez sarokvassal van erősítve, 
melyek az alapozási vaslaptól kezdve az oszlopfőig felérnek, és pedig egy-egy 
a hasáb 4 sarkában és egy-egy a nyílások szegélyein. — Van ezenkívül bennök 
] 6 fő keresztbetét, sarokvasakból álló rostély műből, mint vízszintes erősítés 
melyeknek mindegyike egy-egy nyílásnak vízszintes részeit kapcsolja össze. 
— Ezen főbetétek a hasáb egész vízszintes metszékét betöltik, de ezeken ki-
lül 14 alsóbb rendű is van szintén sarokvasakból készült rostélymű, melyek kö-

zönségesen a nyílások közepébe vannak elhelyezve, és csak annyit foglalnak 
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el a liasáb szélvényéből mindegyik oldalon, a mennyi a köponti részek kiha-
gyása után nyílásul felmarad. Az oszlopok feje és talpa erősebben van szer-
kesztve, mint a többi rész, és pedig az előbbi, a mennyiben a közép-tengely 
hosszán 3.437 méternyire zárt hasábalakúlag van alkotva s ezenkívül egy kö-
zép lemez betéttel bír, melynek mélysége 106 meter, mig az utóbbi nemcsak 
hogy zárt szekrényt képez egy méter magosságon, de ezenkívül el van látva 
két függélyes átló betéttel, mely az alaplemeztől felnyúlik az első nyílás szé-
léig. 14.1 méter magasságon az oszlopok oldalán vaslemezekből kiálló támok 
vannak, melyek az ivek támpontjaiul szolgálnak s egyszersmind az épület bel-
sejének díszítésénél is jellemző alkatrészt képeznek. Az oszlopfők 300—44*428 
szög alatt vannak vágva, s az a sarok, melyet a kúp és az oszlop belseje képez 
ívalakú tartók által van kitöltve. A lemezek 10 meter vastagok, kivéve az ala-
pok lemezeit, melyek 13 inméter vastagok.— A sarokvasak 0 -l X 0 1 X 0.013 
s a hol csak alkalmazható volt hosszúságúk nagyobb 6 méternél, a szegecslyu-
kak változatlanúl 18 m. m. átmérőjűek. A lemezek és sarokvasak vízszintes 
eresztékei, habár nyomásra vannak is igénybe véve, szegecselve vannak a ne-
talán gondatlan szerkesztés ellen való clővigyázatból. 

Az oszlopok fejein levő koszorútartó függélyes szelvénye szintén liasáb-
alaku méretei következők : hossza a központi tengelyen 329.26 méter, felső és 
alsó oldalai a hasábnak 3.548, a hasáb végei 1.524 méter. 

A hasáb alja csupán a kúp alsó körszeletjéből áll, felső oldala az 
aljhoz hasonlóan teljesen párhuzamos kúpot képez, a két más oldal a tetőre 
függélyesen áll, következésképen két kúp alsó szeletjét képezi, melyeknek hegye 
ugyanazon függélyesben fekszik a felső kúptetőével, és a melyeknek hajlásszeg-
lete kiegészítő szögét képezi a kúptető liajlásszögletének. — A körtartó mind 
a négy oldala közreműködik a kúptető nyomásának felfogásában, mig az osz-
lopok fenntartásában csak a rövid oldal vesz részt. — A két oszlop között eső 
körszelet 3 sugárirányú betéttel van erősítve, melyek ugyanazon alakkal bír-
nak, mint a hasáb szelvénye; az oszlopok felett pedig a leérő sugártartók vé-
gei teszik ugyanazon szolgálatot. — Az épület két fő tengelyében eső körsze-
letek erősebben szerkesztvék, mint a többiek, minthogy, a mint fönt is említte-
tett az ide nyúló sugártartók nem feküsznek oszlopokon, következéskép ezek 
tartalékpontját csak a koszorútartónak a tetőre függélyes állású gyűrűi képe-
zik. A nagyobb hordképesség itt az által éretett el, hogy a két gyűrű közé még 
egy harmadik iktattatott. — Ez utolsó gyűrű pontosan az oszlopok közép 
pontja fölé helyezhetett. 

A hasáb felső oldalán ajtókkal zárható tisztító nyílások vannak a festők 
és egyéb munkások bebocsátására, hasonló, de ajtónélküli nyílások vannak az 
erősítő rekesz leniezeken. 

A hasáb 4 oldalának sugárirányú függélyes eresztékei egymást fedezőleg 
vannak elhelyezve, a szegecselés kettős fedő lemezekkel és egymástól 100 ni. 
méterre eső 4 soros 18 m. mét. vastag szegecsekke történt. A hasáb alsó és felső 
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oldalában lévő lemezek vastagsága 12 mméter, míg a két más oldalon és be-
tétekben 13 mméter. A borító szalaglemezek 8 m. m., a sarokvasak legnagyobb 
részükben O'lO X 0.10 X 0.013;— a szegecsek kivétel nélkül 18 mmőteresek. 

Az alsó kúp minden erősítő gyűrűje a legfelső kivételével megegyez a most 
leirt kettővel. Egyébiránt semmi uj nincs rajtuk, a mennyiben közönséges bor-
dás lemeztartók, melyeknek hosszúsága a kúpon elfoglalt helyzetük által 
szabályoztatik, magasságuk pedig olyan, hogy minden gyűrű elférhet a felfelé 
kisebbedő sugártartók alsó és felső lemezei között.— Alsó lemezlapjuk a kúp-
tető minden második lemezéhez van csak szegecselve, a fennmaradó nyílások 
az esővíz levezetésére szolgálnak. A két sugártartó között eső körszeletek minde-
gyike 3 darab háromszögű kapcsolólemezzel van ellátva, hogy a kúpon foglalt 
helyzetében biztosíttassák. 

A felső gyűrű a nagy lámpás erkélysíkjával képezi az utolsó szerke-
zeti részt, mely a tető befelé irányuló nyomásának ellentállni van hivatva. 

Ez különbözik a többitől hengeres alakja által, vagyis a helyett, hogy 
a tető rézsút irányára egyenes szög alatt állna, függélyesen áll felfelé s azzal 
tompa szöget képez. — Szerkezetre nézve is erősebb, mint a többi azon reá 
ható nagy nyomás folytán, melyet ki állania kell. Magassága 0.903 méter, mely-
ből mintegy 0.213 az erkélysík lapján kiemelkedik. Az erkély-lemezeinek met-
széspontja négy sarokvassal van erősítve az itt látható kereszt alak- i 
ban. Agyűrű alsó lemeze négy sarokvasból és két-két tompa szeg- j | | 
letü sarokvasból áll, melyek a gyűrűnek a kúppal való összekötésére H j j " -

szolgálnak. — Ez utolsó sarokvas méretei. [ 
0.13 X 0 . 1 3 ^ ^ X 0.15 és az itt alkalmazott szögecsek 
23 mméter át- ^ ^ mérőjűek. A többi sarokvasak 0.10 X 
0.10 X 0.013 J K S S S S S — — " méteresek és a lapok vastagsága 13 
milliméter, a szegecsek átmérője 18 m. méter. 

A sugár- irányú tartók egyszerű bordás lemeztar-
tók, melyek felfelé kisebbedő szelvénynyel birnak. A legtöbbnek alsó része 
az oszlopokon nyugszik felső részük pedig a most leírt koszorútartókhoz tá-
maszkodik.' Alsó szelvényök beesik az oszlopokon levő koszorútartóba s ez 
hosszúkás alakkal bír; a többi részen a függélyesen mért magosság 1.524 mé-
terről elfogy a csúcs felé az említett méternek szinte felére. 

A 0.66 —0.4 méter szélességig változó felső lemez két m. méter vastag 
s egymással összeszegecselt lemezből áll s bordájához 2 sarokvassal van kap-
csolva, melynek méretei 0.100 — 0.100 — 0.013 méter. Az alsó lemez, mely 
szilárdsága legnagyobb részát a tető lemezeitől nyeri gyengébb, mint a felső, s 
csakis két szokásos méretű sarokvas és egy 0.273 meter széles és 11 m. meter 
vastag lemezből áll, moly a tető lapjával össze van szegecselye, a tartó bordája 
13 m. méter vastag lemez. Minden sugártartó felső végére egy háromszög 
alakú sarktám van kapcsolva, melynek egy oldala vízszintes. Ezen sarok-
törések képezik a nagy lámpás gyűrűsíkjának támpontjait s ennek lemezei 
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odaszegecselvék a háromszög vízszintes oldalához. A nagy lámpás oszlopait 
közvetlenül szintén ezek a rövid háromszög alakú tartók hordják. Ezekkel 
egészen egyenlő rövid tartók vannak még alkalmazva minden oszloppár között 
megfelelően összekapcsolva a sugártartók végeivel és a tetővel, úgy hogy a 
4*03 méter széles felső erkélygyürü összesen 60 sugárirányú tartón nyugszik-

Az épület felső része szerkezeti elvek tekintetében csak másolata a most 
leírtnak, habár több jelentékeny részletben kölönbözik is attól. A felső kúp úgy 
mint az alsó 30 oszlopon áll, melyek mindegyike 10-468 méter magas. A fel-
sők azonban alaprajzban nem mind egyenlők, mert minden 3-ik jelentékenyen 
erősebb a többinél. — E berendezés oka tisztán építészeti, mert arról győződ-
tek meg, hogy ha minden oszlop egyenlő méreteket nyer, azoknak vastagsági 
és magassági aránya az építészeti részletek hozzáadása után összeszorította 
volna az ablakok nyílásait. Ezt megengedni nem lehetett a világítás szempont-
jából. Elhatároztatott tehát, hogy az oszlopok úgy rendeztessenek, hogy az ab-
lakok teljes nagyságukat megtarthassák. E czél eléretett az által, hogy min-
den harmadik oszlop vastagabban állíttatott elő, a többiek pedig karcsúbban 
hagyattak. E választásnak következménye ugyanaz lett, hogy a vékony oszlo-
pok tengelye nem esett össze a sugártartók tengelyével, ez eltérés azonban cse-
kélyebb mérvű, sem hogy alulról nézve észre lehetne venni. 

A vastagabb oszlopok száma 10, alaprajzi méreteik : 1"524 X 0 610 mé-
ter. Oldalberendezésük teljesen megegyezik az alsó nagy oszlopok sugárirányú 
oldalaival. Minden oszlop egyszerű rácstartó, melynek két hossztartóját a kes-
kenyebb oldalok képezik, a két rácsmű pedig a hosszoldalt képviseli. — A 
keskenyebb oldalok a tulajdonképeni tartó részek s ezek mindegyike 6 mméter 
vastag egyes lemezekből és két saroklemezből áll, mely utóbbinak méretei 
(0 060 X 0*060 X 0*007) méter, míg a rácsművek egyedül ezek összefoglalá-
sára szolgálnak. A széles oldalok 7 szakaszra oszlanak, a szakaszok mind-
egyike két átló vasrúddal van kitöltve, a szakaszok maguk pedig vízszintes be-
tétek által vannak elválasztva, melyek egymást keresztező sarokvasakból ké-
peztetvén, betöltik az oszlop szelvényét. Az oszlopfők és aljak vízszintes 
keresztvaslemezekkel vannak szilárdítva. 

A kisebb oszlopok száma 20, magasságuk és szerkezetük ugyanaz mint a 
vastagoké. Alaprajzi méreteik (l'OOO X 0-400). A saroklemezek méretei 
0-060 X 0-060 X 0-007 méter. A szegecsek átmérője 15 milliméter. A szege-
csek hossza a fejek közt átalában 0-120 méter. 

Az oszlopok egymással az alsó tetőnél alkalmazott teljesen hasonló 
szerkezettel bíró liasábalaku koszorutartóval vannak összekötve, s átalában 
minden szerkezeti rész csak ismétlése kisebb meretekben annak, a mit az alsó 
tetőnél előadtunk. 

A kis lámpás és annak kupoláján végződik az egész tetőszerkezet. A lám-
pásnak tíz 9'06 méter magas és felül rácsművel összekapcsolt oszlopa van. Az 
oszlopokból egy-egy ivtartó emelkedik ki s ezek hordják a kupola bordázását. 
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Ez ívtartók azonban nem érnek egészen össze, hanem szintén egy gyűrűben 
végződnek, mely szintén erkélyszerű szélességgel bír s a vert vasból készült 
gazdagon aranyozott császári korona erre állíttatott. 

A fentebbiekben leírt tetőnek lemezboritékáról csak annyi mondani 
való van, hogy az felfelé keskenyülő lemezekből áll, melyeknek vastagsága a 
tető alsó részén 12 mméter, a felső részeken pedig 11 mméter. A hosszereszté-
keken 18 mméter vastag szegecsekkel egymást fedve vannak szegecselve 0'16 
méter távolságban, kivéve a koszorútartók felett eső eresz részt, hol nagyobb 
szilárdság elérése végett fedőlemezek és 0" 100 méter távolságon négysoros 
szegecselés van alkalmazva. A körben esö eresztékek nyomásra lévén igénybe 
véve tompán ütköznek s fedő lemezekkel szegecseltettek. 

Az épület vázát képező vasszerkezetnek ismertetése után a követ-
kezőkben előadjuk, hogy a nagy körönd miként alakíttatott át emlékszerii 
építménynyé. 

Említettek, hogy a köröndöt kívülről egy körcsarnok veszi körül, mely-
nek teteje felett az előbbinek oszlopai csak 6 lábbal emelkednek ki, és így alól 
a körönd oldaalaiból csak igen csekély rész látható; s minthogy a középtető 
maga sugaras és koszorútartóival díszítésre alig alkalmas, beláthatni, hogy a 
gazdag díszítés tárgyait csak a két lámpás képezhette, s valóban azok úgy is 
néznek ki mint egy óriási kúp talapzaton nyugvó gazdag ékitményü kupolás 
templom. Belől azonban minden részlet alkalmas a legpazarabb díszítés felvéte-
lére, mely azonban az e részben rendelkezésre állott 4 hónap alatt egységes 
stylben alig volt kivihető. 

Az általános építészeti styl a római renaissance-rendszerhez sorozható 
s féloszlopok, pillérek és ivek összetételéből áll, melyek párkány-, szobor- és 
domborművekkel diszitvék, s ezenkívül jelentékeny számban fordulnak elő a 
neutral színekbe festett ékítményábrák. A kúp alsó részén lévő koszorútartók 
körpillérei tafotával vannak beaggatva, mely élénk színek és aranyba festett 
nagy ábrákkal van ékítve s az alsó és felső sarkokon élénken díszített szegély-
lyel bír. — A tafotaborítás alant mint fent a sarkokon hajtott doniborműben 
végződik, mely a kúp alja s a lámpás közt tetszetős átmeneti alakot képez. A 
részletek következők: 

Minden oszlopnak négyszegletes pilléridoma van, mely megfelelő aljaza-
ton nagyszerű gerendázatot és párkányzati művet s ez utóbbin a nagy kúpte-
tőt látszik hordani. A négy láb szélességű keskeny oldal mint coryntliusi fe-
jezetű fél oszlop tűnik fel. A bosszú 10 lábas oldalok pedig két elkülönített 
faloszloppá vannak idomítva a mezőkre osztott gerendázattal; az oszlop talapzata 
szintén álezázó gerendázatbúl állíttatván elő. Az ívezetek szintén gerendákból 
vannak alakítva, míg a felettűk és az oszlopok között eső rész erős fakeretekre 
van osztva, mintha az építmény szilárdításáúl szolgálna, holott az tényleg 
csak vakolási alapot képez. Ez ugyanis könnyű deszkázattal boríttatott, melyre 
apró gömbölyű pálczákból hálózat szögeztetett a végre, hogy a vakolatnak fo-
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gódzási tért adjon. Maga a díszvakolat a bécsi díszítőknek e téren ismeretes 
ízlése ós ügyességével. Az oszlopfőket körítő nagy párkány azonban eltérőleg 
állíttatott elő. Tapasztaltatott ugyanis, hogy ha ez a szokásos arányokkal állítta-
tik elő, felső részében oly erkélyt képezhet, mely elég térséget nyújt 1400 em-
ber számára. Elhatároztatott tehát, hogy az karzatúl liasználtassék fel s hogy 
e czélra kellő szilárdsággal állíttassék elő. Az erkély és párkány vázát képező 
tartók tehát fa helyett vasból szerkesztettek s minthogy itt a díszvakolat a rez-
gés miatt hamar szenvedhetett volna, czément helyett az is vert czinkből ké-
szült, mely a festés után a többi díszvakolattól meg nem különböztethető, tar-
tóssága pedig kétszeres. A kúp alján és felső részén említett gömbölyű sarok-
diszítmény szinte czinkből készült, mely azonban itt favázra rakatott fel. Ezek 
között van kifeszítve a tartókat fedő tafota-diszítmény, mely apró, e czélra 
szolgáló fejes szögecsekkel erősíttetett fel. A kelme világos-szürke aranyszínű, 
melybe kék, barna és aranyszínű idomok vannak festve. Ezen aranyszín tafotá-
ból annyi van a tetőn felhasználva, hogy az valóban ugy néz ki, mint egy me-
zőkre osztott s festményekkel díszített aranyozott födény. Hogy fogalmunk le-
gyen azonban az itt uralgó óriási méretekről megemlítjük, hogy a festmények 
angyalidomai 21 láb hosszúak, a cupidók pedig közönséges ember magasságúak. 

Az oszlopok közei nyitottak, kivéve a négy kisebb oszlop közt esőt, mely 
az erkélyre vezető lépcsőházul használtatott fel. Az egész azonban díszes vas-
szerkezettel van elfedve. 

A faloszlopok homlokzata, az ívlábak feletti térek és párkányzatok fres-
coszerű festményekkel gazdagon díszitvék, melyek azonban nem valóságos fres-
cók, hanem vászonfestmények olajban, megfelelő keretekben kifeszítve, melye-
ket a vakolat elkészülte után csak felrakni és megerősíteni kellett. 

A kis lámpás díszítményei szintén horganyból valók, kivéve a csúcson lévő 
koronát. Ez utóbbi mesterileg van előállítva s nagymértékben hű mása a csá-
szári koronának. Magassága nagyobb 25 lábnál, s az egész gazdagon aranyozott 
vékony vert vaslemezből van előállítva, a gyöngyök pedig szines üvegből utá-
nozva. Ezekből több van rajta 1100 darabnál s csillogásuk a napfényben meg-
ragadó képet nyújt. 

A körönd nagyobb részének pallózata 4—5 lábbal alacsonyabb, mint a 
kiállítási palota egyéb részein, úgy hogy a körcsarnok pallója mint terasse tű-
nik fel, melybe a közlekedés körlépcsőkön történik. A körönd közepét kitűnő 
mívű kútfő foglalja el, mely a franczia kiállítás tárgyát képezi. A leírt beren-
dezés hatása igen kedvező, a mennyiben a körcsarnok talaján álló szemlélő mint 
egy madártávból tekintheti át egy mélyebben fekvő kert gyanánt a nagy kö-
röndöt szökőkútjával s szerteszét álló egyéb becses kiállítási tárgyaival. Míg 
az alant álló előtt az épület nagyobbszerűnek látszik az által, hogy valósággal 
úgy tűnik fel, mintha emelvényen állana. 

Az épületnek biztonság és kényelmi tekintetben való berendezését il-
illetöleg: 

A magy. mérn. és épít.-egyl. közi. VII. köt. 2 0 
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1. A mi a villámcsapás elleni biztonságát illeti, ez, mint tudjuk, valamely 
épületnél csak akkor veszélyes, ha a villamfolyam legkisebb ellenállással biró 
utján nem-vezető anyagok nagy tömege fekszik, mint kő- vagy téglaanyag, s a 
villám-vezetők czélja csak ezen megszakításnak elháritása. Úgyde a nagy kö-
röndön mindezen elővígyázati készülék szükségtelen, minthogy az épületen nin-
csenek ellenálló anyagok, sőt ellenkezőleg az egész egy óriási conductornak 
minden tulajdonaival bír s a becsapó villámfolyam azonnal szétterül az egész 
tetőn s a földbe vezető utat minden oszlopban feltalálja, erre nézve tehát kü-
lön készülékről gondoskodni felesleges lett volna. 

2. V á l t o z á s o k a k ü l ö n b ö z ő h ő m é r s é k k ö v e t k e z t é b e n . 
Ha feltesszük, hogy az épület 10 0 foknyi normál hőmérsék mellett állíttatott 
fel, a hőség nagymérvű változása az épületben is változásokat okoz. 

A vertvas, mint tudjuk, a hőmérsék növekedés minden C fokára saját 
hosszának 0.000012204, és igy a külső koszorú, melynek kerülete kerekszám-
ban 1110 láb, a hőmérséknek 50 fokkal történt változása után mintegy 8.13 
hüvelyknyire terjed ki — vagyis a kúp aljának sugara 1.3 hüvelykkel hoszab-
bodott volna, vagy más szavakkal, az oszlopok fejei ennyire tolattak volna ki-
felé, mely távolság, ha tekintetbe vesszük, hogy az oszlopok magassága 80 láb, 
elenyészően csekély. Ugyanazon időben kibővül azonban a kúp felső gyűrűje 
is, valamint minden sugártartója is meghoszabbodik bizonyos mértékben ugy, 
hogy minden adott hőmérséknél pontosan meghatározható az épület alakjának 
változása, mely állható sságának veszélyeztetésére semmi befolyással sem bír. 

3. H ó é s e s ő . A tömeges hóesés ellen szükséges volt gondoskodni,hogy az 
a tetőről nagy tömegben le ne csúszliassék, hanem lehető egyenletes felosz-
tással visszatartatván, mint hóviz vezettessék le. E czélra szolgál a koszorú 
tartóknak a tető lemeze fölötti elhelyezése. A levezető nyílások pedig ugy álltak 
elő, hogy e tartók csak minden második lemezsorhoz erősíttettek. A víz te-
hát szabadon fut le az ereszes gyűrűig, hol a csatornákból az oszlopokba he-
lyezett csöveken vezettetik le az épület alatti alagcsövekbe. — A lemezek eresz-
tékei ólmozva és mázolva vannak és igy teljesen vízhatlanok. 

4. V i l á g í t á s . Minden középület világításánál az lévén a főczél, hogy a 
világosság sugarak ne a szemlélő szemeihez, hanem az épület belrészeire vez e 
tessenek, e czél itt teljesen eléretett az által, hogy a világosságnak két nagy 
forrása van, u. m. a nagy lámpás, és a körcsarnok ablakai, az előbbiek megvi-
lágítják a kúp alsó részét, az oszlop beloldalait s az épület talajának jelenté-
keny ter iletét, míg az ablakokon beömlő egyenlékeny világítás az alsó szerke-
zetet világítja meg. Az alacsony ablakokon egyenes sugarak nem messze hatol-
hatnak az épület központja felé, minthogy fedve [vannak a felemelt körcsar-
nok építményeivel és a nap minél magasabban áll, az egyenes sugarakból annál 
kevesebb hatolhat be és annál kisebb területre terjednek. 

A köröndben álló szemlélő szemébe a felső ablakból egyenes sugár csak 
azon időben jöhet, mikor a szemlélő álláspontját az ablakon keresztül egyenes 



2 4 9 

vonalú összeköttetésbe lehet hozni a nappal. Ez azonban a lámpásnak az épü-
let alsó részén fennálló arányok között napjában csak egyszer s akkor is rövid 
időre következhetik be. 

Ha a lámpás átmérője és magassága nagyobb volna, ez esetben hosszabb 
ideig tartó és nagyobb egyenes világítás éretnék el, míg ha e méretek kisebbek 
volnának, az egyenes világítás egészen is mellőzhető lett volna, a lámpás mé-
reteinek bizonyos határig nagyobbítása által. A legnagyobb világítás volna el-
érhető, ha a kúpoldal rézsut iránya az ablakok csúcsát metszené és hogyha 
azon egyenes vonallal, mely a kúp aljától az ablakok aljáig húzható, ezen 
rézsút irány a lehető legnagyobb szegletet képezné. -— A lámpás nagyságát 
azonban a gyakorlatban igy nem lehetett meghatározni, mert ez esetben az 
építészeti árányok torzittattak volna el. 

5. S z e l l ő z é s . A szellőzést az egész iparpalotára nézve a köröndtető 
és a lámpások ablakai közvetítik. Az érczkúp alatt felmelegedett levegő fel-
emelkedvén, a lámpás-ablakokon kitakarodik s alól ujjal pótoltatik s ekként a 
kúptető úgy működik mint egy óriási szellőztető kémény. 

6. K ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k . Az első karzatra és a nagy lámpás-
hoz két emelőgépen és két lépcsőházon juthatni, melyek a főtengely mellett 
eső oszlopközökben vannak elhelyezve. Az oszlopcsúcs közelében egy 2-ik lép-
csőház ágazik ki, mely a tetőre s a nagy lámpás terrasseára vezet, maga a fő-
lépcső azonban csak a karzatig lialad. Hasonlókép vannak az emelőgép tárnái 
ls berendezve. A közönség a nagy lámpás terrasseán felül nem mehet, de az 
épületi szolgálattévők számára a lámpás fala mellett vaslétra és egy második 
lépcsőház van elhelyezve a kúp felső gyűrűjén. 

A nagy körönd vasszerkezete felrakásának eredeti terve mint már emiitettük 
Mr. Scott Russeltől eredt. A tényleges felállítás azonban Harkort főmérnöke : 
Steiger terve szerint történt, melyet szintén kívánunk megismertetni, nem mintha 
czélszerű és takarékos lett volna, hanem eredetiségeért. A vasmű tervezetében 
az uj felállítási rendszer folytán szükségessé vált módosítások részben szinte 
Steiger részint pedig a műszaki bizottság javaslata folytán foganatosíttattak. 

A béton-alap belső körületét egy körvasút övezte, a központ szinte 
vasúttal volt összekötve a kerülettel s e vasút kiterjedt azon vonalig, mely a 
Praterba épen csak a kiállítás czéljaira volt bevezetve. A szárnyvasútvonal 
s amazoknak metszés pontjain fordító korongok osztották el kivánt irányban a 
vasakkal terhelt vaggonokat. A körvasút különösen az oszlopok anyagainak 
szállítását közvetítette, míg a sugárirányún szállíttattak a két lámpás minden 
része, a koszorútartók s a terasse lemezei a körönd középpontjára. A mint a 
kocsik megérkeztek, tartalmuk a pálya mellé kirakatott s az a használatba 
vétel idejéig sokszor 2—3 hónapig is ott hevert. Az újból felrakás könnyíté-
sére egy pályakocsira helyezett mozgó darú és álló emelőgépek szolgáltak s 
az újból felrakott anyagok a kitérőkön szállíttattak az épület belsejébe. Álló 
darúk voltak még a pálya melletti faállványokon is alkalmazva közel a szárny-

21* 
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vonal kiágazásához, melyek segélyével a vvaggonok tartalmát egyszerre át le-
hetett rakni az e ezélra épített rendkívül erős lori kocsikra, melyek ügy szer-
kesztettek, hogy a körpályán minden könnyűséggel haladhattak. 

Az oszlopok felállításához a bétonalap külső falai körül körállvány 
állíttatott oly módon, hogy külső oldala mögött 4 erős faoszlop ál-
líttatott s ezek felül négyszeg gerendákkal összeköttettek, melyek, minthogy 
a csavarkészüléket s ezzel az összes terhet hordani voltak hivatva, annak meg-
felelő erős méretekkel bírtak. A hátradülés ellen az oszlopok mögött alkal-
mazott rézsúttámok biztosították a körállványt, s ezen háttámok tartják azon 
könnyű állványt is, melyen a munkások dolgoztak. 

Az állványoszlopok fejeit összekötő szegletes gerendázat képezte az al-
jazatot azon erős öntött vasgyűrük számára, melyeken működtek az oszlopokat 
emelő csavarok. A csavarok hosszü emeltyűrudakkal hozattak működésbe, 
ellátva oly záró készülékkel, mely előre és hátra egyformán működhetett. A 
csavar aljához köttetett egy láncz, melynek szemei hosszú rudakból állottak 
mint a lánczhidaknál. Három ilyen tag volt minden lánczban, melyek közül az 
első és harmadik volt kettős. A szemek kötései úgy voltak alkotva, hogy az 
egyes tagok egymástól mint a csavartól könnyen eltávolíthatók. Minden osz-
lophoz volt két csavar és két láncz, melyeknekalsó tagjai egy kétkarú emeltyű 
1) végéhez akasztattak, ennek tengelyéhez volt ismét erősítve az oszlop külol-
dalához kapcsolt s vert vasból készült rövid tartó. Az egész készülékből A és 
C mutatja a zár-kapocs és csavaró rúd felső és oldalnézetét. R idom 
fedő lap nélkül tünteti elő a készülékeket, hol C C a fogas kereket magában 
foglalja a hatszögü csavarfőt a bevágott anyacsavar-menettel, a a képezi a 
két zárkapcsot, melyek közül egyik a csavarszár emelése, másik annak lebo-
csátására szolgál b b két (excenter) kül központos cső a kapcsoknak a fo-
gak közé benyomása és kiemelésére; II a csavarszár, G a láncznak egy szeme 
F a láncz feje, D ós E pedig az emeltyű, mely közvetlenül az alaphoz erősített 
s az emelő rövid tartóba van bekapcsolva. 

Az emelési műtét megkezdése előtt először a pillérek alaplemezei átté-
tettek helyükre és hogy a kellő színvonalba állíttassanak 4 kis ék segélyével 
lejtmérő műszer után beigazíttattak s az ékek közötti űr málterrel kitöltetett, 
melynek megkeményedése után rakatott fel a vaspillérszerkezet. A pillérek 
5 darabban hozattak a helyszínére. Először, az oszlopfők tétettek helyeikre 
mi úgy történt, hogy a pályakocsikról csúsztató állványok bocsáttattak az osz-
loptalapzatokhoz s a csúsztatás egyszerű kocsi emelő csavarokkal vitetett, 
véghez. A mint az oszlop pillérfők mind helyükön voltak, az első erkély tartója 
és a kúptető alsó szelvény lemezei, valamint a két legbelső koszorú tartó egy-
mással összeköttettek; a külső koszorú, mely az állvány vonalába esett volna 
egyelőre ideiglenesen behelyezett gerendákkal helyettesíttetett. Ekkor az oszlop-
fők küloldalára erősíttettek a rövid emelő törzsek, ezekhez az emeltyű D és a 
a lánczszemek s a felcsavaráshoz ez által minden előkészíttetett. Hogy pedig-
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a csavarok egyenletesen fordíttassanak, a jelzésre harangjelek használtattak; 
az első harangjel szolgált a csavaráshoz való készülésre, a második a csavarok 
meghúzására, a harmadik pedig a csavaró-ruddal a kiindulási helyre való 
visszatérésre. Ezt ismételve az emelés végrehajtatott a csavarszárak egész 
hosszának megfelelő magasságig, az emelés ideje alatt a netaláni lezuhanás 
ellen az oszlopok az emelés előhaladásálioz képest alátámasztattak s a lán-
czok kellően megrövidíttetvén a működés tovább folytattatott mindaddig míg 
a lánczszemek helyett maguk a csavarszárak kapcsoltattak az emeltyűbe és 
mikor ez a 4-ik emelési fokozat is eléretett, ekkor már a pillérek felső részei 
oly magasan voltak, bogy az utánna következő részletet alájuk lehetett helyezni, 
minek megtörténte után a gyámok kivétettek. 

Ekkor az oszlopfők lebocsáttattak a csavarok segélyével az alájuk tolt 
törzsekre, a kapcsoló lemezek betétettek helyeikre s a szegelés végrehajtatott, 
az emelő rövid tám az oszlopfőkről leakasztatott s alól erősíttetett meg, a 
láncz kitoldatott kellő hosszúságra s az egész készület az előbbi állapotba 
helyeztetett azon különbséggel, hogy az oszlopok már ekkor egy részlet helyett 
kettőből álltak. Ez az eljárás addig ismételtetett míg az egész oszlop helyén 
állott, s csak azt kell megemlíteni, hogy a mint az oszlopfők az állvány és 
csavarok felett kiemelkedtek a második vagy külső koszorú is helyére erősít-
tetett minden szilárdító betét részeivel együtt. 

Nem kell azonban hinni, hogy mindez oly rendben történhetett mint elő-
adatott, mivel tényleg számos baleset történt, melyek a munka előhaladását 
tetemesen hátráltatták. Eent már említettük, hogy ez a felemelési módozat 
az oszlopokat erős rézsútos feszülésnek tette ki az által, hogy a súlyvonal 
nem esett a húzás irányába és a vonó csavarok tengelyébe, minek következ-
ménye az volt, hogy a csavarok első fordulatánál az oszloprészek alsó párká-
nya annyira befelé nyomult, hogy az alapozási lemezek sarokvasait ágyaikból 
kitörte, kiszakitotta. Az oszlopoknak ezen befelé esésre törekvése az emelésre 
szolgáló emeltyű-rudak körül mint központ körül mutatkozott az által, hogy 
az őket fenntartó gyűrűket összenyomni igyekezett, mely törekvés oly nagy 
volt mindaddig, míg a külső koszorú tartó fel nem tétetett, bogy a kúptetö 
alsó részét egészen hullámossá görbítette; s ennek csak ellenkező irányban 
alkalmazott csavarok által lehetett elejét venni mi a munkát az untatásig 
gátolta előhaladásában. Másik forrása volt a zavaroknak az oszlopok alsó 
részének növekedőleg tapasztalt behajlása, minek oka abban rejlett, hogy a 
csavarszárak és lánczszemek nem voltak függélyesen állíthatók, mely akadály-
nak végre is egy 1060 lábnyi körületű s egymásba kapcsolt rudakból szerkesz-
tett vasgyűrű alkalmazása által kellett elejét venni. Végre a munka kez-
detetétől fogva sok ba j volt azzal is, hogy az anyacsavar is együtt fordult a 
csavarszárral a miatt, hogy az ezeket tartó öntött-vasgyűrük nem voltak any-
nyira megerősíthetők, hogy helyüket szilárdan megtarthatták volna. Ezek uj 
beillesztése pedig szintén sok időt ós munkát vett igénybe. Midőn pedig végre 
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mindezen nehézségek leküzdettek, az tapasztaltatott, hogy az oszlopok nem 
egyenesek. Ekkor tehát ezeknek kiegyenlítéséhez kellett látni, a mi csavarok-
kal emelt duczoknak majd itt majd ott működtetésével foganatosíttatott, míg 
ezen egyenetlenségek annyira kiküszöböltettek, hogy az egész épület csak né-
hány hüvelyknyivel tért el tervezett állásából. 

A míg ezek történtek, azalatt az épület központjában is előre haladt az 
óriási állvány építése, mely a nagy lámpás erkélylapjának a kúp felső szelet-
jének s a vele járó koszorú tartók és a sugártartók végső részeinek felrakására 
szolgált. A munka ezen része semmi kiváló nehézségekkel nem járt . Az 
egyes alkatrészek az állvány alján álló mozgó gőzgépek által hajtott emelő 
készülékeken húzattak fel. A tető felső része pedig ékekre rakatott fel a végre, 
hogy bizonyos határok közt emelni v agy sülyeszteni lehessen. 

A legközelebbi munka volt ekkor a sugárirányú tartóknak egy darabban 
felhúzása, mely úgy történt, hogy a tartó felső lemezének mindegyik végén 
erős vaslapok szegecseltettek fel, ezen vaslapok mindegyikébe lyukak fúrattak 
az emelő horgok befogadására a melyből mindegyik végén kettő és két csigasor 
alkalmaztatott. Két csigasor csúcsán elővigyázatból alkalmaztatott, nehogy 
az egyik csigasor törése az egész tartó tönkre tételét okozhassa. A tartók vé-
konyabb végeinek felelemelésére szolgáló berendezés egyszerűen abból állott 
hogy a tartó és jövendő állásának megfelelő hely felett a magasban két erős 
gerenda húzatott át állványokon, ezekre álló csigák köttettek; az ezeken ke-
resztül vetett kötelek pedig kézi tekerő gép által hozattak feszülésbe. A tartó 
mindegyik oldalán két kötél működött, mely a nagyobb átmérőjű gerendelyről 
(Welle) csavarodás után a kisebb gerendelyre tekerődzött úgy, hogy a nagy 
hengeren két vagy három csavarodásnál több soha sem volt s így az emelés 
végéig teljes erejével működhetett. 

A tartók nehéz végének emelésére szolgáló gép mindegyike egy pár tra-
pezoid gerenda keretből állott, mely a koszorú tartó felső lemezén állt, az itt 

látható idom szerint. Ilyen két keret egymástól kis 
távolra helyeztetett el ós egymással szorosan össze-
kapcsoltatott. Az oszlop felett két felől messze ki-
nyúló felső gerenda belső végére akasztatott az álló 
csiga, a külsőről pedig egy-egy kötél erősíttetett az 
oszlop alsó talapzatához. Ezok czélja az lévén, hogy 
a tartó súlya alatt a keret lebillenését megakadá-
lyozzák. A csavaró gépek a sugár irányában hátul 
állottak az oszlop mögött, kettő tartozván minden 
csigasorhoz. A trapezoid alsó rövidebb oldalának 
két vég kampóval volt ellátva arra nézve, hogy le 

ne csuszszék s másnemű erősítés egyátalában nem is alkalmaztatott úgy, hogy 
a felső koszorún egyik oszloptól a másikig tolható volt az alatt míg a több1 

előkészületek tétettek. 
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Az emelés műtéte pedig következőkép történt. Előbb a tartó könnyű 
vége emeltetett fel úgy, hogy hajlása valamivel nagyobb szöget képezett 30"— 
45I-nál. Ezután mind a két vég egyenletesen emeltetett, mig a tartó valamivel 
felebb ért végleges helyénél. Ekkor a nehéz vége csendesen lebocsáttatott s 
pontosan behelyeztetett; ezután a felső rész is lebocsáttatott s ideiglenesen 
beszegecseltetett a felső gyűrű tartóba, a melyről meg kellett volna jegyez-
nünk, hogy már korábban felrakatott. A végleges szegelés akkorra hagyatott 
mikor az egész erkély szerkezet végleges helyére tétetett, minthogy kezdetben 
ez is néhány hüvelykkel magasabbra emeltetett az állványok üllepedésére 
való előrelátásból. így rakatott fel egymás után 30 sugár irányú tartó s csakis 
egy baleset történt az által, hogy az egyik tartó felső vége egy fába ütközvén 
összegörbült s mintha csak papírlemezből állna szétszakadt. Az így elhelye-
lyezett tartóknál azonban szeles időben nagymérvű zúgás tapasztaltatván, e 
miatt ideiglenesen közbe rakott gerenda kötések alkalmaztattak addig, míg a 
koszorú tartók feltétettek a kúptetőre. 

Legközelebbi teendő volt ekkor a tető lemezeinek felrakása, mely műtét 
a sugaras tartókra akasztott igen elmés csüngő állványokról történt. Ugyanis 
a tartó mindkét oldalánál egy-egy fordított 4-es alakú keret alkalmaztatott 
melyeknek függélyes gerendái a tartó felső le-
mezén jóval felül értek, mint az ábra mutat ja s 
végeik egy erős kereszt gerendával köttettek 
össze, mely ismét jóval tűiért amazokon. Ezen 
vízszintes süveg fák külső végein voltak az 
álló tengelyű csigák, melyeken a lemezek fel-
huzattak a tetőre. A süvegfa alatt, de a tartó 
lemezén nyugvólag volt egy-egy öntött vas 
görgő henger, mely erős vert vastengelylyel 
volt a függélyes gerendákba forgathatólag be-
helyezve a czélból, hogy az állványt a szük-
séghez képest feljebb tólni lehessen. Ezen fel-
felé tolás az állványon keresztül vetett köte-
lekkel hajtatott végre, melyek a nagy lámpás erkélyen elhelyezett gerendélyekre 
csavarodtak. Az említett két állvány-keret egymással alól is szilárdan össze 
volt gerendákkal kapcsolva és a 30 hasonló állvány a vízszintes gerendákra 
felfektetett laza gerendázattal volt összeköttetésbe hozva, miáltal az egész 
körben téres állvány állíttatott elő úgy a munkások, mint az anyagok számára. 
Ez állvány a feljebb tolatásnál a keretekkel együtt haladt előre s az egyetlen 
teendő csak abban állott: arra vigyázni, hogy a lazán fekvő hosszgerendák 
abban az arányban lefűrészeltessenek a mint a kör összébb szorult. Szükséges 
volt végre az állványok alsó végét kötelekkel kikötni a belső erkélyhez, honnét 
a kötelek végei függélyesen bocsáttattak le és erősíttettek meg alant, minthogy 
e nélkül a hengereken nyugvó állvány a csigák működtetése alatt örökösen 
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lebegő mozgásban lett volna. Mikor a lemezek felrakásával a koszorú-tartók 
helyén túlhaladtak, az előbbiek felrakása is eszközöltetett ; és pedig úgy. 
hogy ezek darabonként szintén a függő állvány csigasorai és alul működő forgó 
gerendelyei segélyével húzattak fel 

Tgy épült a kúp aljából felfelé, de ugyanazon idő alatt a csúcstól lefelé 
is kiegészíttetett. A munka ezen része függő állvány nélkül hajtatott 
végre. A két utolsó előtti koszorú tartó ugyanis szelvényekben felhuzatván és 
a sugártartókhoz megerősíttetvén, egy állvány síkot képezett úgy, hogy 
ennek támgerendái egyik végükkel a nagy központi állványon másik végükkel 
pedig a sugártartók alsó lemezein nyugodtak. Erről a felső állványról rakattak 
fel a kúp magasabban álló részei. Mikor az alsó rész annyira haladt, hogy 
elérte a felsőt a különböző állványok és állások kiverettek s azzal a kúp ké-
szen állott. 

Míg az előadottak végeztettek a két lámpáson és tetőzeten is szorgalma-
san dolgoztak. Ezeknek aránylagosan kisebb méretei folytán azonban a felál-
lítás semmi különös nehézségekkel nem járt. Az oszlopok mind egy darabban 
húzattak fel az állvány alján lévő gőzgép által és midőn a nagy erkélyre felér-
tek egy nagy háromlábú bak és tekerő gerendák segélyével illesztettek helyre, 
s a mint ez megtörtént, fejeik a kettős koszorúval azonnal összeköttettek. A 
kis lámpás erkélye ugyanzon idő alatt bevégeztetett s a könnyű sugártartók, 
melyek azt az oszlopfőkkel kötötték össze minden nehézség nélkül helyeikre 
tétettek. A tető lemezeinek felrakására egy állvány rakatott, melynek gerendái 
az oszlopfőkre és a központi nagy állványra támaszkodtak s mikor ez már nem 
volt elegendő, akkor erre egy második könnyebb állíttatott bakokból és desz-
kákból. E módon bevégeztetett a felső kúp építése is. A csúcs lámpást kupola 
tetőjével kasonló könnyű módon állították fel úgy, hogy ujat mondanunk erről 
sem lehet. 

Az elmondottakban előadtuk a javasolt és tényleg kivitel alá vett felál-
lítási rendszert úgy, hogy a kettő előnyei közt könnyen megvonható a párhu-
zam. A bírálatban valószínű, hogy csak kevés eltérés lehet, mert míg a javas-
lat szerint a kivitelhez a szó szoros értelmében csak néhány szálfa és 3—4 ló 
kívántatott, az utóbbi szerint kellett két óriási nagy és számos kisebb állvány, 
64 emelő csigasor, az oszlopokhoz 100 felhúzó gép, két gőzgép és kötél oly 
mennyiségben, hogy az nem ölével, hanem kötésenként vétetett számadásba. 
Ezen felül nem lehet figyelmen kiviil hagyni az egész szerkezetnek ezáltal fel-
szaporodott súlyát, sem azt, hogy ily óriási előkészület daczára is a felrakás 
sem elég szabatossággal sem a kellő határidőben nem volt bevégezhető. 

Ismertetésünk végén czélszerünek látjuk még némelyeket elmondani a 
k ú p t e t ő k e l m é l e t é r ő l . 

A folytatólagos kúptető rendszer általános elvei ugyan könnyen érthe-
tők, azonban a tetőben működő különböző igénybevételek mathematicai pon-
tossággal való meghatározása kissé bonyolódott. Tapasztalati úton egy lámpa 



255 

ernyővel tett megfelelő kísérletnél azt találjuk, hogy az alsó karima húzásra 
a felső pedig nyomásra vétetik igénybe, ha t. i. a kúpfelülelet felső részén 
vagy oldalain egyenletesen megterheljük. 

Vegyük vizsgálat alá először egy a kúp metszésének megfelelő gerenda 
keretet (ábra), melynek önsúlya és terhe-
lése legyen W szarufáinak emelkedési 
szöge pedig a. H a feltesszük, hogy a terhe-
lés úgy alkalmaztatik, hogy a súly-vonal 
a két szarufa között a középre essék, úgy e 
keretre a következő külerők hatnak. 

1. A támpontokon felfelé visszaható 
W 

ellenállás — . Jj 
W 2. A B B- pontok súlyvonalán ható terhelés — 
U 

Ezek közül mindegyik helyettesíthető más kettővel, melyek egyike az A 
W W támponton működő — a másika pedig a B ponton működő — 

W W W Ennél fogva a támpontokon van mint felfelé ható — — — =z — 
2 2 4 

W és /i-nél mint lefelé ható - —; 4.-ban pedig az AB irányon működő erő hatása 

A B - W 
4 sin a. 

W cos n 
Ha pedig mint eredőt felbontjuk ugy A A' irányban van = 4 s j n " 

W 
— cos «, mely ^4-baii húzást gyakorol A' B-ben B B' irányban nyomást gya-

W korló erő hasonlókép —— cos «. 
Az AB oldal tehát természetesen nyomást szenved, mely a támponton 

W 
—.—--ra emelkedik. 

2 sin a 
Ekként megnyervén az erők általános kifejezéseit, hogy azok bármely 

rúdban működő belerejét ismerjük, erre nézve az egész igénybevétel elosztandó 
a rúd szelvényével s így kitűnik annak nagysága négyszeghüvelykenként ton-
nákban vagy fontokban. 

A gerendakeretről áttérve egy sima talapzaton álló kúpfelületre, vizsgá-
lati eljárásunk ugyanaz marad s a külerők következők : 

1. A kúp súlya ellen a talapzatnak visszaható ereje = II' 
2. A kúp súlya W, mely a kúpot képező tompa ékalakú elemek súly-
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pontjait összekötő körben működik. — Ez utóbbi helyettesíthető mint fennt a 
két összetevő által, melynek egyike alsó, másika a felső 
karimán működik, s melyek a két gyűrűnek a súlypont-

tól mért távolával fordított viszonyban állanak és így ha a kúp egész volna 
a súlypont távola az alsó karimától az oldal '/3-adán esnék, következéskép a 

2 W W kúp súlyát helyettesítő két erő lenne: ———•, mely az alsó karimán és Q , mely 

2 W W a felső karimán működnék lefelé, ezeknek eredője pedig: W — 

mely az alsó karima körül felfelé hat. 
Ha a kúp csonka, ez esetben a súlypont valahol a rézsút oldal második 

és harmadik metszése közt esik; s helyzete különösen a rézsút oldal hosszától 
és annak hajlásától függ. Vegyük jelen esetben az összes súly egyik összetevő-

id 
jét mely az alsó karimán működő külerők eredője lesz: W , mely a kúp 

•ézsüjén 11 W rézsűjén | W 
sin a 

kifejezést nyer, mely utóbbit, ha felbontjuk a ka-

W 
rima sugarain működő vizirányosokra, ezzel — — j cosy « — t mint a 

/ W\ kúp alsó karimáján kifelé, és ugyancsak I W ) cosy a — t mint a kúp 

felső karimája sugarán vizirányosan befelé ható erőt nyerjük. 
Ha már most a kúp bizonyos számú sugárirányú szeletre vágatik, me-

lyek csupán a felső és alsó karima gyűrűje által tartatnak össze: a gyűrűkre 
ható igénybevétel következőkép puhatolható ki : 
Az itt látható kör képezte a kúp alsó karimáját, 
a sugárirányú nyilak pedig a kifelé ható vizirá-
nyos nyomást, ezek a gyűrű feszítésére egyenléke-
nyen működnek s a feszülés mérvét meghatároz-
hatjuk, ha a gyürüt A és ü-nél két egyenlő részre 
vágva képzeljük. Az összes vizirányos igénybevé-

/ 
tel akkor mint fennt = I W— — j cosy re, s a 

értéke 2 és 3 között esik. Innét a kerület egysé-

W —1 cosy a gének igénybevétele 

körsugárt jelzi. Ezek öszege az AB átmérő felén 

W 

hol r a 

w - W ) n j 

2 ti r 

cosy a X 2 r = 
2 n r 

W — cosy « Minthogy pedig ezen igénybevétel az anyag ellenállása 
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által megsemmisíttetik, ennélfogva A B-ben ennek mértéke: \ n } 
I W — I cosy a 

— > n 
melyből a négyszeghüyelykre eső mennyiség nyeretik, ha a fennti képlet a 
gyűrű és B szelvényében foglalt hüvelykek által elosztatik. Hasonló módon 
található a felső gyűrű nyomásra való igénybevétele. 

A küp azonban tényleg nincs szeletekre osztva, sőt ellenkezőleg a foly-
tonos és összefüggő gyűrűkből áll, melyek szintén bizonyos részt vesznek úgy 
a húzás mint a nyomásellenes igénybevételben, az összes be- és kifelé bató 
nyomás ugyan nem változik ezen tényleges állapot mellett sem, minthogy a 
küp összes terhe és oldalának hajlásszöge ugyanaz marad és így csak az lesz 
meghatározandó, hogy ezen vizirányos igénybevétel mértéke mennyi a kúpfe-
lület bármelyik pontján. Ha erre nézve elképzeljük, hogy az összes szétfeszí-
tési törekvés a kúp alján összpontosúl, minthogy ez esetben a szelvény — o 
lesz a képlet, az összes feszülés elosztva a feszülési szenvedő területtel vagyis 
véges mennyiség elosztva zérussal = oo, mely képlet azt fejezi ki, hogy a küp 
az említett körülmények között semmiféle súlyt hordani nem képes, mit a ta-
pasztalás képtelenségnek bizonyít. H a tehát ez által kényszerítve vagyunk el-
ismerni, hogy az igénybevétel nincs összpontosítva, az alsó és felső gyűrűben, 
úgy a kúpot alkotó egyes gyűrürészletek igénybevételének nagyságára nézve 
az eddigi feltevésekből nincs kiindulásunk. Erre nézve szükséges meghatározni 
először az aljon levő vízszintes feszülést mint fennt történt, azután ugyan-
azt meghatározni valamely fenntebb fekvő szelvényben, a kettőt egymásból ki-
vonni, a különbség fogja adni az alsó karima és a horizontális metszék közt 
eső gyűrűben működő feszülést. H a ez megvan, ez úton meghatározható a gyű-
rűknek közép igénybevétele is. 

Legyen mint előbb az itteni ábra egy sima felületen álló kúp, jelen eset-
ben csak önsúlyával terhelve. 

W — az önsúly; 
iv — az alsó karima és 

egy vízszintes metszék kö-
zött eső gyűrű önsúlya; 

rí — az alsó karima 
sugara; 

r2 — a felső gyürü su-
gara; 

r — valamely tetszés szerinti vizirányos metszés sugara; 
a az oldal hajlásszöge. 
A kifelé sugárirányban ható összes vizirányos nyomás feltalálhatására 

nézve mindenekelőtt ismernünk kell az idom súlypontját. Erre nézve a csonka 

kúp képlete: x = —- , ^ hol li = a csonka küp magassága, kö-
3 Ti r2 
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vetkezéskép a hajlott oldal a súlypontban két metszékre osztatik u. m. x co-
sec « és (h — x) cosec rc-ra, következéskép két összetevője által helyette-

/jj cosec íí síthető és pedig W ——-— —val, mely az alsó karimára lefelé hat, és ° h cosec re 
ffi cosec (í 

\V ra, mely a felső karimán működik ugyanazon irányban. 
h cosec « ' J J 

A területnek, melyen a kúp áll, ellenható ereje világos, hogy = W, is-
Jj / j j 

mét a visszahatás és a súly közötti különbség = W •— W ^ , s x he-

lyett a fennti értéket téve = W ( 1 ^ 2— - é s igy 
V 3 ( r - , - j - r2) 1 a kifelé sugárosan ható nyomás egyenlő a fennti képlettel szorozva cosy «-val 

Keressük most ugyanazon nyomás .értékét ugyanazon kúpnak a talap-
zat felett kissé feljebb eső metszékére, melynek sugara legyen r az ábrában. 
Ha az alsó rész súlya w, úgy a levágott rész súlya lesz W — w. 

Ezen szelet súlya a vízszintes metszőkben ll'r — w felfelé ható ellenha-
tással fog bírni. És így úgy a felső mint alsó metszék súlya ezen szelvényre 

lefelé hatónak képzelhető, a 
hatás mérve természetesen a 

\ kis részlet súlypontjának a 
kérdésben levő vízszintes szel-

N. vénytől való távolától függ-
\ vén. Ezen három csőnek u. 

m.: a felfelé ható ellenhatás 
és két súlynak lefelé működése egy oly eredőt ad, mely vagy fel vagy lefelé • 
működik a szerint a mint az ellenhatás nagyobb vagy kisebb a két jelzett 
súlynál. Addig míg az eredő felfelé irányúi a gyűrűben huzási feszültség 
uralkodik és megfordítva, ha az eredő lefelé irányúi a gyürü összes nyoma-
tásnak van kitéve, mig akkor, ha az eredő = 0, a gyűrű semmiféle feszülést 
sem szenved s ez esetben feltaláltuk a közömbös szelvényt. Hogy az elmondot-
takat képletbe foglalhassuk, legyen az alsó részlet súlya = ll7 súlyponttávola 

az alj az attól lesz = — — - — " ' X ' ' ^T-—- és igy w-ből a vízszintes 
3 rí r 

w (ri — r) tg a. r, -j- 2 r ^ , 
szelvényre ható rész kifejezése = r, 4- >• =iv. — 3 (,., ,.) {ri — r) tg n 

A felső rész súlya W — io és ennek a horizontális szelvényre ható része 

ugyanez úton ^ TP— te j ^ 1 — ^ - t f ^ j és a három erő t. i. az ellenha-
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/ \ r - 4 - 2 r- — ü r, 
tás és a két súly algebrai összese I 1F— w —7—; —tv -r-7 1 r-

J ö 8 \ / 3 (r + r2) 3 (V, - f r,) 
Ha ezen mennyiséget cosy «-val szorozzuk, nyerjük a kérdésben levő 

szelvény sugárirányú vízszintes igénybevételét, s ha ezt kivonjuk a kúp aljára 
nézve fennt talált igénybevételből: megkapjuk azon mennyiséget, mely képvi-
seli az összes igénybevételt azon kúprészletre nézve, mely az alsó karima és 
vízszintes szelvény között esik. Elnevezvén ezt röviden T-nek, úgy a kerület 

T egységére eső rész lesz : , hol r a középsugárt jelenti. Ebből 2 71 V 
T T — X 2 r = jelzi a fél körkerületre ható igénybevételt, melynek 

2 n r 71 
iránya minden ponton függélyes az illető félkör átmérőjére. 

Minthogy pedig ezen igénybevétel a gyűrű érczanyaga által ellensúlyoz-
tatik, ennek a szelvényre való kiszámítása semmi nehézséggel sem jár. 

Hogy pedig a közömbös tengely helyzetét feltaláljuk, erre nézve a külső 
erőknek valamely vízszintes szelvényre ható eredőjét kell 0-al egyenlőknek 
vennünk s az egyenletet r-re felololdanunk; tehát 

frir \ r - f 2 r2 r, + 2 r 
( W - ) 3 O + ~ " 3 (r, + r ) = l l 0 n n é t 

r könnyen meghatározható. 
A fenntebbiekben részletezvén az iparpalota és a nagy köröndre vonat-

kozó műszaki adatokat, hátra van a gépészeti és gazdászati csarnok, a vízmű-
vek s némely más nevezetesebb épületek műszaki ismeitetése. 

A gépészeti csarnok mint ilyen valószínűleg a legnagyobb fennálló épü-
let a maga nemében, a mennyiben hossza nem kevesebb mint 797'14 méter = 
2615 láb; szélessége 50 méter = 164 láb, s az általa befedett terület pedig 
40,000 négyszegméter = 11,123 négyszeg öl. Áll pedig egy főhajóból, mely 
oldalt egy-egy szinte végig futó szárnynyal bír. A főhajó, — hol a közlő és 
álló gépek mint motorok vannak elhelyezve — 28 méter széles és 13'22 méter 
magas a tető aljáig, a szárnyhajók pedig, hol a kézi gépek s a nem működő 
eg£éb gépek vannak kiállítva 8-53 méter szélesek és 5'16 méter magasak. — 
Az épület 4 sor téglaoszlopon áll, melyek úgy épitvék, hogy minden oszlop tá-
maszt képez az ezen osztályt fedező tető gerendázatának, a két szárnynak oszlo-
pai tartják a vert vasból készült szarúgerendákat, melyek a szárnyak fél föde-
lét hordják. A szarúgerendák másik vége a hajó oszlopaihoz van erősítve. 
Minden oszlop betonalapon nyugszik és pedig a főhajónál 1*28 X 1'58 méter 
szelvényű bétonzömön, a szárnyak oszlopai pedig 1'28 X 0'79 szelvényen. 

E méretek ahhoz képest, hogy ezen oszlopok nem hordanak közlő geren-
delyeket és hogy a gépészeti csarnokban végzett munka komoly ingást nem 
okoz, túlságosan nagy annyival inkább, minthogy a kiállítás végével e csar-
uok lebontatik s legfeljebb az ócska anyag értékét téríti vissza és így nagy 
értékcsökkenést szenved. Míg ha ugyanezen oszlopok kellően vátasztott mére-
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tekkel és alakkal öntött vasból készíttetnek, egyfelől jelen rendeltetésüknek is 
megfelelhettek volna, de másfelől azután legalább is 6 nagyobb vasútállomás 
csarnokaihoz adhattak volna anyagot, mely darabokra szétszedve könnyen el-
szállítható és újból felállítható lett volna ép úgy mint elszállíttatott a londoni 
csarnok Sydenhamba, s ez esetben az anyagok megtarthatták volna csaknem 
egész értéküket. 

A főhajó oszlopai, ott, hol azokat a szárnyak teteje eléri, egymással tég-
la boltívekkel vannak összekötve, az e felett lévő egyközényalakü terek foglal-
ják magukban az ablakokat, a szárnyak pedig a külső oszlopok között lévő 
ablakokon nyernek kellő világítást. 

A hajó tetőzetét egy sor vasszarúzat tart ja , melynek fesztávola 29-58 
méter, magassága a szárú tövéig 6*92 méter. A szarútartók hengerzett I va-
sak a támhüvelyek öntött vasból vannak, míg az összekötő rudak mint közönsé-
gesen gömbölyű vert vasból valók. A vasszarúgerendákra faszelenczék vannak 
erősítve, melyeket átló irányban rakott deszkázat borít, melyre rakatott a külső 
zinkfedél. A szárnyak tetőzetén a fa és horgany ugyanígy van alkalmazva, a 
szarüzat azonban itt egyes hajtott vastartókból áll. 

A csarnok talaja kavicstöltésbe ágyazott ászokfákra rakott deszkázat-
ból áll, a deszkák vastagsága a főhajóban 0*065 méter (2-6 hüvelyk) a szárnya-

4 
kon 0*035 méter (1"jq hüvelyk). 

A közlő gerendelyek itt a szokásos berendezéstől eltérőleg vannak al-
kalmazva. Van ugyanis két sor főgerendely, mely az épület tengelyével párhu-
zamosan állított két sor öntött vasoszlopon áll. A tengelytől mindegyik osz-
lopsor 3 méternyire áll, és így az oszlopok kereszttávola 6 méter, míg a ten-
gely irányán egymástól 3*57 méternyire állanak. Az oszlopfőket egymás közt 
mindegyik sorban massiv lemeztartók kötik össze, ezenkívül a szemközt álló 
oszlopok kereszttartókkal is össze vannak egymással kötve. — Az oszlopok 
derékon mért átmérője átalában 0'24 méter, mely az alap felé azonban meg-
nagyobbodik, s a fentebbiekben leírt berendezés csak az álló gépeknél tér el, a 
mennyiben ezeknél nagyobb biztonság kedveért négy oszlop van egymás mellé 
állítva és csavarszárakkal együvé összekapcsolva. 

A gerendely átmérője 0*09 méter (3*6") s amerikai szabályozható csap-
ágyakon nyugszik, melyek az oszlopokba öntött csavar hüvelyekben mozgó 
csavarszárakkal függélyes irányban jelentékeny méretekre emelhetők vagy 
sülylyeszthetők. E rendszer kétségkívül nagy előnyökkel jár gyorsan épült 
műhelyekben, hol az alapzat az üllepedés ellen teljes biztosságot nem nyújt, a 
hol az oszlopok egyszersmind a tetőt is hordják, de alig indokolható a bécsi 
világkiállításnál, hol az oszlopok alapozása teljes biztos levén, a gerendelynek 
a vízszintes irányból való kiesésétől tartani nem lehetett. 

A kazánok a főépületen kívül külön színek alatt vannak elhelyezve s 
minden ország, mely gépeket állított ki, külön kazánházzal bír. Ezek a föld 
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szine alatt fokvő kifalazott vermeket képeznek, melyekből a földsziuig csak a ka-
zánok felső fala ér. E vermek mellvédfalakkal vannak körülvéve s nyitott geren-
dázaton álló tetővel fedve. Minden kazánház külön vascsőkéménnyel bír. A 
kazánokhoz való menetre két lépcső szolgál. 

A két gazdászati csarnok, melyhez ujabban Amerika számára a nyugoti 
csarnok mögött még egy harmadik is emeltetett, egészen fából készült, meg-
lehetősen durva előállítással. Az oldalfalak valamint a tető deszkázottak, s a 
tető vízhatlan lemezzel van a beázás ellen biztosítva 

A nyugoti csarnok egyközény alakú épület, melynek egyik oldalából 
négy szárny ágazik ki, a szárnyak végei fedett folyosókkal lévén összekötve, 
mi által 3 udvar nyeretett, melyek kiállítási czélokra szintén felhasználhatók. 

Az amerikai csarnok egyszerű hosszúkás épület, melyről ujat nem mond-
hatunk. 

A keleti nagyobb csarnok ugyanazon berendezéssel bír, mint a nyugoti, 
kivéve azt, hogy a szárnyak száma itt csak három s az udvaroké kettő. 

A kiállítás vízvezetékére vonatkozólag, mint tudjuk, azon nagy vízveze-
ték, mely az egész várost ezentúl vízzel ellátni hivatva lesz, el nem ké-
szült, ennek számára tehát külön vízvezeték létesítéséről kellett gondoskodni. 

A tervet Grünburg tanár készitette s a vezetékkel ellátja a szökő-
kutakat, vízműveket a tüzoltógépek tartányát, a kazánokat, a vendéglők kony-
háit, árnyékszékeit s egyéb egészségügyi létesítményeket. A víztorony 
138 láb magasságú víztartója 24 láb átmérőjű s 20 láb mély, szegecselt vas-
lemezekből készült tartányt képez, mely kilencz öntött vasoszlopon áll, melyek-
nek magasságá 105 láb, alapzatuk pedig 15 lábnyi magas 8 szegletü tégla 
oszlop. Az oszlopok vert vasból készült gyűrűk és átlókkal vannak összekötve, 
s üvegesek lévén kettő közülök mint vezető cső működik míg a központon lévő 
harmadik képezi a 8000 köbláb űrméretű tartány tápcsővét, E víztorony, mely 
a kiállítás nyugati bejárása mellett van épitve óránként 18000 köbláb vizet 
szolgáltat s ellát 9 kútfőt és 180 tisztító vízcsapot. Vízszükségletét 18 láb szé-
les és 22 láb mély kút látja el egy 100 lóerejü s két vízszintes liengerü gép 
segélyével. 

A két nagyobb kútfőt ezenkívül egy külön készülék is táplálja, mely 
mintegy tartalékát is képezi a most leírt víztoronynak. Ennek berendezése is 
eltérő a másiktól, a mennyiben itt tartány nincs alkalmazva, hanem a szivaty-
tyúk egyenesen nyomják a vizet a kútfőkhöz vezető csövekbe. Tervezete ameri-
kai és minden részletében új és eredeti találmány. Két ötven lóerejü gép mű-
ködik közvetlenül minden golyvás henger nélkül, nincsenek kül központos 
tárcsák, hanem a szelepek közvetlenül emelhető peczkek által hozatnak tevé-
kenységbe. A 20 láb mély és 12 láb átmérőjű kút óránként 6000 köbláb 
vizet ad. 

A gépcsarnok kazánjai és süritői külön szivattyúk által láttatnak el, 
melyek a fennt leirottaktól szintén különböznek. Ezek rendszere a Northon-
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féle csőnek nagymérvű alkalmazása. A csövek t, i. leverettek addig, míg élő 
vizet értek s a szivattyúk közvetlenül a csövek végeire alkalmaztattak; ezáltal 
a külön kút építés mellőztetett s a felszivattyúzott víz a csarnok talaja felett 
18 lábnyi magasan álló tartányba hajtatik. 

A kiállítás összes vízszükségletére vonatkozó helyes képet nyerünk, ha 
tekintetbe veszsziík, hogy a vízvezetéki csövek összes hossza mintegy 12 mért-
földet tesz. 

Közli: H o r v á t h Lajos 
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Á magyar mérnök és épitéöz-egyletkozlimve. YI.kotH.XX Utal. 
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M e t s z e l a körmidün esz (ül 

Bécsi köz Mali it ás. 




