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Torokgerendás fedélszerkgzet kontykialakÍtására
nyrijt tá'jéko?t'atast az ö0. ábra. Látjuk, hogy
1kgnty s]mulő szarufáit az utolső torokg-erendáház
fecskefarkri lapolással csatlakoző torokgerenda-
cs.9$9\ gyá,molítják. Az éIsz,atufákat pedig diago-

"áli* 
irányír. torokgerendacsonkok tá,masztj ák meg.

. Egy T.í*ik megoldása a kérdéseknek, hogy &
konty alatti csonka torokgerendákat nem a nor-
mál.is irányri torokgerendákkal .gy síkba, hanem
.az ok fÓ lÖtt, az okLlo z hozz ,csav at o zY a al k al m az z rr k .

61. ábra. Taréjszelcmenes fedélszék kontycsrics-részlete.
nem 8[ kcrntycsrics alá esíJ fószaruállás esetében

mas2kodhatnak az éLszatuk, az utőbbiakhoz csat-
lakoznak az ítn. csonka szarud'llrisok és a simul(l
szaruk (49. ábra).

Az éIszarufáknak ég a kontycsÍrcsnál levó szaru.
fáknak megfelelíí csatlakozási mődját látjuk a 49.
á"brán. IrTem volna helyes a, kontvfeliiletnek a
gerinc .fol$.g,!ásában levó szarrrfáját a konty.
csírcsnál taláIkozó élszarufák kozé csatlakoztatni.
mert így ' csomőpontban tril sok gerenda talál-
kozna. Elzzel kapcsolatosan a helyes rnegoldás az,
hogy a szóban forgő szarufát kiváltjuk (51. ábra),
vagy a kontyrészen olyan szarufakiosztást terve-
ziink, hogy a teréj fol5ltatásába ne essék szarufa.

2. ábra. I(ét, állÓszékií, szelentenes fetlélszék k<;rrtv.
kialakítása (tr, szelerrrertfclrtlrrlÓ alatt nincs oszlo1i!;

5l}. ríbra. Szelemenfordulo kialakítása;
rt,/ magasa.bban levti harántszelemennel és V.lábbal, b) a gerine irányáll;r

es fél fi5szaruállássa|: .r - oszlop; 2 _ drjlcgerenda:- 3 _ v-lÁb

Az állríszőkes szelemones fedélszerkezot konty-
kikőpzősénok elvei. Áttatában kívánatos, hogy a
kontycsricsok aIá, f szaruállások kertiljenek. Ebból
tr, kiiriilményból a kovetkez e|önvok származhat-
ttak: a) az- é|szatuk két iránvbán merev sz&ru-
tíllásnak támaszkodhatnak , b) ;konty alatt esetleg
alkalmazott diagonális és hosszirányri fogőfák szer.
vesen csatlakozhatnak a kontycsrics alatti f szat,u-
állá^s (harántirányír) fogÓfáihoz ( 6e ábra).

A két kontycsrics távolsága (a gerinc lrossza)
legtobbsz<ir nem egyezik meg a normális (általában
4 m-es) f szatuá,llrís-távolság eg{sz szá,mu t bbsz -
r sével. Ilyenkor két lehetóség van: a) egvik
kontycsricsnál maradék föszaruáIlás-távolsággal,
vagy b) a normálisnál kisebb (pl. 3 m-es) fószarrt-
állás-távolságokkal dolgozni.

Mindazonáltal nincs drjntó jelentósége annak,
hogy a kontycsricsok a|á, föszaruállások kertiljerrel< '
Taréjszelemenes megoldásoknál pl. $vakran el -
fordul, hogy a fószaruállás a csírcsoktÓl egy Szaru-

b


