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Televízió- és kilátótorony
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Torony metszete
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Toronyfej és a feljáró lépcső részlete

A kilátó az avasi rondella helyén épült,
s a 72 m magas televíziós antennatornyot
gazdagítja egy értékes építészeti gondolattal.
A műszaki helyiségeket és berendezéseket
a részben földbe süllyesztett íves mély
földszinten helyeztük el. Televíziós-műszaki
szempontok miatt a torony kettős közlekedési
rendszerű. A toronyban a TV személyzet
lépcsője és hágcsója, valamint a kábelcsatorna
vezetékek kerültek elhelyezésre. A közönség
a külső lépcsőn ju t fel a n yitott felső teraszra
és a 15 m magasban levő kilátó-eszpresszóba.
A kör-kilátás biztosítása érdekében az esz
presszó teljes külső felületét üveggel meg
nyitottuk.
A szerkezeti megoldás lényegében monolit
vasbeton-váz. A betont osztályozott szemszerkezetű adalékanyaggal írtuk elő, bazalt
zúzalékkal javítva.
A torony alapját a mély-földszint sugárirá
nyú vasbeton falai, ill. az alattuk levő kőbeton
sávalapok képezik. E vasbeton falak biztosítják
a szerkezetet feldőlés ellen.
A torony 62 m magasságig monolit vas
betonból készült. Az acélszerelés 20 m magas
ságig betonacél, 20 m felett a szükséges acél
jelentős része idomacél, merev vázként kiala
kítva. 50 m felett a merev vázat acélcső
képezi, 62 m felett az antenna tisztán acélszerkezetű.
A merev vázat az állványozás és a zsaluzás
egyszerűsítése céljából terveztük. A merev
váz további előnye, hogy — a szerelés elké
szülte után, de még a betonozás megkezdése
előtt — függőbe lehetett állítani a szerkezetet.
A kilátó-szint födémé a toronyra épített
konzollemez, áttörve a felérkező lépcsőkar
ral, de azzal részben meg is támasztva.
Az eszpresszó szintjén levő födém meg
oldását a torony oldalán felérkező lépcsők
szabták meg. E lépcsők a födémet nagyrészt
elvágták a toronytól, s így megfelelő támasztás
o tt nem alakulhatott ki, ezért a födémet a
felette levő födémre függesztettük. Szerke
zete: rejtett bordák közötti, kétirányban
teherbíró vasbetonlemez. A felfüggesztés
koracéllal történt, külső kerületen láthatóan,
belül rejtve.
Az eszpresszó feletti födém kettős terhelést
hord, a saját, valamint a ráfüggesztett födém
terhét. Emiatt középső, töm ör magból indí
to tt, 160 cm magas konzolgerendákat tervez
tünk, alul monolit vasbetonlemez csatlakozás
sal. A bordák tetejére kőszivacs pallók
kerültek.
A külső lépcső alsó szakasza az első pihenőig
monolit vb. mellvédtartókból és ráfüggesztett
előregyártott fokokból készült, alul gördülő
alátámasztásokkal. A további szakasz — a
kilátó szintig — teljesen monolit vasbeton
szerkezet. Ennek folytatásaként — az esz
presszóig — toronytörzsbe befogott konzolos
lépcsők kerültek monolit kivitelben. A torony
belsejébe 20 m-ig — helyszínen előregyár
to tt — csigalépcsők vezetnek, azon felül
pedig acélhágcsók.
V. Gy.
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