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0_7 SZERKEZETEK

Épületek vagy építmények az újszerű, innovatív szerkezetük miatt
is műemlékké, az épített örökség részévé válhatnak. Az épületek
szerkezete, a tartóváz megoldása általában az adott korban vagy
területen rendelkezésre álló technológiát és anyagokat használja,
de a változó igények miatt gyakran van szükség újabb megoldások
kikísérletezésére. A bevált újítások idővel elterjednek, és meghatározzák az adott kor vagy település építészetét és arculatát.

legkorszerűbb és legjobban merevített lánchídja volt. Ma Budapest
és egész Magyarország meghatározó szimbóluma, amelyet mindenki ismer, és amivel mindenki azonosul. A Lánchíd egy ország
jelképévé vált.

INNOVÁCIÓ ÉS FEJLŐDÉS

ÚJRAGONDOLT FUNKCIÓ

A történeti építészetre például a kőből és téglából épült tartószerkezetek (falak, pillérek, boltozatok), és a kőből vagy fából épült
tetőszerkezetek (gerendák, lemezek) használata volt jellemző. Ez
a technológia viszonylag kisebb távolságok áthidalására volt alkalmas. A 20. században ezt felváltották a nagyobb távolságok
áthidalására alkalmas, acélból készült szerkezetek (rácsostartók,
gerendák, láncok, kábelek, függőtetők). Az acélszerkezetek fejlődését a hídszerkezetek változásában is megfigyelheted.

Még a saját korukban innovatívnak számító szerkezetek is meghaladottá válhatnak idővel, és elveszíthetik eredeti funkciójukat. Szimbolikus jelentőségük ennek ellenére megmaradhat. A Széchenyi
lánchíd például régen az egyetlen híd volt, amely Budát és Pestet
összekötötte. Emiatt pótolhatatlan értéke volt. Ma már csak egy
a tizenkét híd közül, és azok között is a legkeskenyebb. Emellett
ez az egyetlen közforgalmú budapesti híd, amelyikhez nem kapcsolódnak főútvonalak. Így a közlekedési szerepe az eredetinek
töredékére csökkent.

Keress olyan példákat, tárgyakat, műalkotásokat, amelyeken
a Lánchíd van!

Mi a különbség a Kilenclyukú híd, a Lánchíd és a Megyeri híd között? Mi befolyásolta a szerkezetük kialakítását? Milyen igényeknek kellett megfelelniük, és hogyan oldották meg ezt a korabeli
mérnökök?

INSPIRÁLÓ: a Szabadság híd időszakos lezárása. Amikor nyaranta
néhány hétvégére lezárják a forgalom elől, lakosok százai jönnek ide
barátokkal találkozni, beszélgetni, sörözni, dolgozni, jógázni vagy
zenét hallgatni.

SZIMBOLIKUS JELENTŐSÉG

Te hogyan használnád a Lánchidat? Milyen kihasználatlan műemléki épületeket ismersz, és hogyan hasznosítanád ezeket?
Keress inspiráló példákat a környezetben!

A Széchenyi lánchíd nem csak szép, de építése idején korának
egyik legkiemelkedőbb műszaki alkotása is volt. Akkor a világ egyik
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Acélszerkezet?

Lánchíd?

Kőszerkezet?

Függőhíd?

Alternatív térhasználat?

Rendeltetésszerű térhasználat?

Ikonikus?
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Az első?

Egy a sok közül?

Jelképes?

