
VI. 

A Feistritz folyó 
egy részének iparczélok érdekében történt szabályozása körében véghezvitt 

b é t o n - é p í t k e z é s e k . 
(3 rajzlappal . VI—VIII . ) 

A béton fontosságának méltányló elismerése ujabb időben mindinkább 
terjed, s e körülmény a béton-építés alkalmazásának folyvást táguló tért 
szerez. 

Nem egyedül a vizi építés körében és víz alatt használtatik az már most, 
hanem a szárazban —• illetőleg a levegőn — is különféle építkezések történnek 
részben, vagy egészen bétonból: liidfők, támfalak, gátak, járdák, víztartó- és 
fürdő-medenczék, pinczék, vízergék, laképületek sőt ezeknek födele is létesül-
nek már egészen bétonból. 

Legnagyobb fontossággal bír azonban a béton vizi építmények alapítá-
sára, mert használata által mellőzhetők a költséges zárgátak, vízmerés és 
a czölöp-rácsozatok. 

Igen hasznos szolgálatot tesz továbbá a béton, ha vizenyős helyeken 
laképületeket kell emelni, mely esetben az alapfalak egykét láb magasságban 
a földszínen felül bétonból építtetvén, a nedvesség a tömör bétonon nem hatol-
hat keresztül az épület felső falaiba; vagy a hol a földárja közel a föld színéig 
szokott emelkedni, s e miatt pinezéket a kellő mélységben — hogy hűvösek 
és szárazak legyenek — közönséges mészfallal építeni nem lehet. Bétonból 
tetszés szerinti mélységben építhetni pinezéket, melyeknek fenék- s oldalfalai 
és boltazata a lépcsőkkel együtt egy darabban levén készíthető, azok hűvösek 
és szárazak lesznek. — A légi viszontagságok behatásának kitett közönséges 
falak béton-vakolattal ellátva sokkal tartósabbak lesznek és a nyirkosságtól 
megóvatnak; s a t. 

Ezen lényeges előnyöknél fogva, és mivel az elláthatlan tartóságú béton-
építmények, melyek falai — a mint tudva van — építésük után 20—30 évig 
mindinkább keményedő kővé válnak, sok esetben kevesebb költségbe kerülnek 
az építkezésnek eddig szokásos egyéb, csekélyebb szilárdságú, de több nehéz-
séggel járó módjainál, a béton-épités egyre nagyobb elterjedést nyer annyival 



inkább, mert alkalmazását és olcsóságát az is előmozdítja hogy az ujabb kor-
ban mindenfelé szorgalommal űzött földtani kutatások folytán, nevezetesen ha-
zánkban is számos bolyén természetes vizimész födöztetett fel, vagy oly anya-
gok találtattak, melyekből ha közönséges kövér mészszel kellő módon vegyít-
tetnek, mesterséges czement készíthető. 

Utalunk e tekintetben többek között a következő kitűnő munkára: 
„P r a k t i s c h e A n l e i t u n g z u m B é t o n b a u f ü r a 11 e Z w e i g e d e s 
B a u w e s e n s v o n J o l i a n n v. M i h á 1 i k," é s S z u m r á k P á l Pestváros 
főmérnökének egyleti közlönyünk 1867. évi 3. füzetében megjelent czikkére. 

Ezek folytában, úgy hisszük, szívesen veendik tisztelt olvasóink a követ?, 
kező érdekes közleményt, mely a sebesfolyású F e i s t r i t z folyóviznek egy 
5550 láb hosszú vonalban — az ott létező nagyszerű katonai lőpor-gyártelep -
zet érdekében — történt szabályozása végett egészen betonból létesített külön-
féle vizi müvek építését gyakorlatilag ismerteti. 

Ezen czikket, egy a beton-építésben kitűnő hazánkfiának használatunkra 
szívességből átengedett jegyzeményeiből közöljük, megjegyezvén, hogy ugyan-
ezen jeles szakférfi vala az, kit a szóban forgó vizi építmények tervezése iránt 
tartott előleges tanácskozmányokra — mint ez a közlemény szövegében annak 
helyén megemlíttetik — a cs. k. tüzérség főnöke meghívott. 

A VI. tábla 1. ábrája a F e i s t r i t z folyó völgyének egy szakaszát mu-
tatja, S t e i n n é l L a i b a c h mellett, hol a kormány egy nagyszerű lőpor-
gyár felállítása alkalmából több érdekes beton-építkezést eszközöltetett. 

Általában véve a F e i s t r i t z folyó egy rohamos hegyi patak jellemé' 
vei bír. 

Esése rendkívüli nagy (0.77 hüvelyek egy vontölre), medre nagy mér-
tékben rendetlen, erős esőzés után hirtelen megárad, s nagy robajjal és rohanó 
sebességgel ragadja magával a nagy mennyiségű nehéz toladékot. 

A kormány 1856-ban beváltván a szükséges területet, a Feistritz folyó 
i i partját, ennek lejtvénye szerint mérve, 16 láb széles kőburkolattal biztosít-
tatta, melynél a lejtvény aránya 3 volt a 2-höz. 

A kövezet talpa egy süvegfára támaszkodott, mely egymástól hat-hét 
lábnyi távolságban levert czölöpökre csapolva, lehető mélységre vala a folyó 
azon időbeli feneke alá letéve. 

Minden a rézsü-kövezet épségben tartására foganatosított biztosítási és 
védmunkálatok nem voltak eléggé hathatósak a vadvíz erejének sikerrel 
ellenállani; miért is az egész partvédemény nem sok idő múlva sorsának — 
az elpusztulásnak— esett áldozatul. Történt pedig ez 1859-ben, az ezen évben 
beállott két rendkívül magas árvíz alkalmával. 

Ezek tartama alatt a Feistritz néhány partvéd-sarkantyú elpusztítása 
után, folyásának irány-vonalát, vagyis a vízsodrát többízben változtatva, a kő-
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vezettel borítottt partot több helyen megtámadta, az annak talpául szolgáló 
süvegfát a felszínre emelte, s helyenként a kövezetet is annyira alámosta, hogy 
az hosszának együttvéve mintegy harmadrészében lesíippedczett, sőt a víznek 
rohamos ereje több helyen még magát a partot is megszakgatta. 

Kősarkantyukkal sem lehetett e helyen biztos sikert eszközölni. 
Ezen tapasztalások után világos volt, hogy a folyó ezen szakasza gyö-

keres, úgyszólván a szabályozásnak legtökéletesebb módját igényli, s e tekin-
tetben azon — már ezelőtt is felmerült — eszme lőn alapelvül elfogadva, mi-
kép az egyik part biztosítása a másiknak megerősítése nélkül, mindig csak fél-
rendszabály leend, mely a legjobb esetben is csak helyi védelem gyanánt tekint-
hető, miért is ez esetben mellőzhetlenül szükséges a partokat elegendő számú 
kötpontok között állandósítani oly módon, hogy azok között a vízsodrának az 
eddigihez hasonló jelentékeny változása többé lehetséges ne legyen, egyúttal 
pedig a folyó medre természetének megfelelő szélességre szorittassék, és hogy 
a partok alja a kivájatástól biztosítva meg is maradjon, a vízsodrát állandóan 
a meder közepén kell tartani. 

E czél elérhetése végett, legelőször arra gondoltak, hogy egymással át-
ellenben párosan — azaz a jobb és bal parton — sarkantyúkat kell építeni, 
melyekkel a folyómedrének mindmegannyi rendszeres kereszt-szelvénye lenne 
előallítva. 

De mivel előre látható vala, hogy a víznek rohanó folyása miatt, mely 
magas vizállások idején gyakran 12 lábnál nagyobb sebességet ér el, és 1859-
ben, köztudomás szerint, egy körülbelül 40 köblábnyi nagyságú követ mesz-
szebb sodort 900 lábnál, a sarkantyúk fejei (legyenek azok bármily ismert 
mód szerint építve) soha elegendő tartóssággal biztosíthatók nem lesznek: azon 
eszme keletkezett, hogy az egymással átellenben építendő sarkantyúkat meg 
kell hosszabbítani annyira, miszerint a meder közepén egymást elérjék; 
más szavakkal kifejezve, eljutottak annak felismerésére, hogy egymással át-
ellenes, és a folyónak sajátképeni ágyát nyitvahagyó sarkantyúk helyett czé!-
szerübb, azonnal, a folyónak egész szélességét átfogó, teljes fenék-gátakat 
építeni. 

Az itt előadott alapeszme a vizépítészet körében hazánkban is működött, 
a béton-építésben tapasztalt, s ennélfogva a béton-építmények létesítésére a 
hadügyminisztérium rendelkezésére bocsátott báró Rhemen Hermann kor-
mány-mérnöktől származott, s további fejlesztése a következő volt: 

A folyónak 5550 láb hosszú szabályozandó szakasza (1. és 2. ábra) 10 
gáttal 11 részre osztatott, és a meder szabványos szélessége — a lefolyó víz 
mennyiségére nézve tett pontos vizsgálatok alapján — 180 lábbal állapítta-
tott meg. 

Minthogy pedig világos vala, hogy ha a meglevő eset a meder fenekére 
egyenletesen oszlanék el, akkor s szabályozás bevégezte után a víz az eddigi-
nél még nagyobb sebességet fogna nyerni: ennok megtörése éa csökkentése 
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végett a gátak 21/2 láb magasságú bukógátak gyanánt terveztettek, és így a 
meglevő 59 lábnyi összes esésből 25 láb elfogyasztatván, a megmaradó 34 láb 
a bukógátak közötti egyes fenékrészletekre egyenlően osztatott el. 

Ezen gátak fekvését az 1, ábra (VI. tábla), az általuk eszközölt eset fel-
osztását a 2. ábra, s végül a gátak szerkezetét a 10., 11. és 12. ábrák 
mutatják. 

A mint ezen rajzokból látható, a gátaknak, a vizirányos ejtelékben a folyó 
ellen fordított, s 360 ölnyi félmérővel kanyarított hajlás adatott, és bukványuk 
teteje is a lefolyó víz lehető összesítése okáért, akként hajlíttatott, hogy köze-
pétől kezdve mindkétfelé a partokig emelkedik. — 18. ábra. 

A meder szabványos sebességében létesített gátak két vége erős gátfők-
hez csatlakozik, melyeknek hasonlított hossza és szélessége 11/2 láb, s magas-
ságuk az újra kiegészített jobb parttal egyenlő. — E mellett minden jobbparti 
gátfő magába ezen partba van beépülve,'mig ellenben a balparti gátfők, mivel 
ott a medernek mostani természetes meder-szélessége sokkal meghaladja a 
folyónak szabványos keresztszelvényét, még most a mederben állanak ; és a 
balpart képződésének előmozdítására egyrészt a kiásott föld az ekként állandó-
sított kötpontok között lerakatott s azonnal beültettetett; másrészt pedig a 
bukógátak húrjának irányában a gátfőktől, a part felé d', d' kereszttöltések 
(1., 10., 11. ábrák) készíttettek, melyek előtt nagyobb biztosítás kedveért, 2 
láb vastag bétonfalak húzattak, és a melyek némileg a fenék-gátak folytatá-
sát, és azoknak a természetes balparttal való összekötését képezik. 

Végre hogy a vízsodra két-két bukógát között is szabályozott irányban 
legyen vezetve, a bukógátak közé még fenékgátak, — voltaképen béton fala-
zatból álló fenék-küszöbök, (1., 2., 13., 14. és 15. ábrák) helyeztettek, melyek 
mind vizirányos, mind függélyes ejtelékiikben a bukógátakkal párhuzamosan 
készíttettek, és gyökerük (fejük), ezekéhez hasonlóan a partba beeresztetett. 
Ezen fenék-küszöbök tehát csak annyiban különböztek a bukógátaktól, hogy 
ezek, mint elsőrendű müvek, a meder fenekéből kiemelkedő 9' vastag szilárd 
tömegeket képeznek, amazok ellenben csak 2' vastagsággal birnak, és magas-
ságuk a folyónak egész medrén keresztül ennek fenekébe van beillesztve, 
illetőleg annyira,.mint az egyenlően elosztott eset kívánja, beeresztve. 

Az ezennel leirt szabályozási müvek a Feistritz folyó ágyát, szabályo-
zás alá vett szakaszában, az árvizek lefolyására szükséges keresztszelvényre 
korlátolják, és mind a két partját olyképen biztosítják, hogy az említett müvek 
megkerülésétől tartani nem lehet. De alámosatásuk miatt sem kell aggódni, 
mert ezen müvek a víznek folyását nem akadályozzák, hanem inkább a víz-
sodrát szabályszerű és minden igényeknek megfelelő irányban vezetik. 

Végtére eliszapoltatás sem érheti egykönnyen ezen gátakat, mert tete-
jük teknőalaku liorpadással lévén ellátva, ezzel a víznek tömegét mindig a 
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meder közepein, közetkezéskép a víznek folyását ott szünet nélkül nyitva 
tartják ; ezenkívül a gátak bukványa oly csekély magasságú, liogy a víz sebes-
ségének csakis azon növekedését mellőzik, melynek szükségkép be kellene 
következni, ha a folyó, gátak nélkül, bármi más módon szabályoztatnék. 

Az eddig elősorolt folyószabályozási müvek azonban, magától érthetőleg, 
csak egy részét, és pedig aránylag csekélyebb jelentőségű részét képezik azon 
vízi építményeknek, melyek a Feistritz folyón az ezen czikk elején említett 
czél érdekében létesíttettek. 

A főtárgyak közé tartoznak az ü z l e t c s a t o r n a , többféle áthidalá-
saival és medenczéivel, továbbá a Feistritz medrébe épített nagy d u z-
z a s z t ó-g á t. E műtárgyak helyzetét lényegileg szintén az 1. ábra mutatja, 
szerkezetük és építésüket illetőleg pedig a következő megjegyzések szolgálja-
nak magyarázatul. 

Az üzletcsatorna. 

Ezen csatorna földtöltésen vala vezetendő, és tervezésére nézve zsinór-
mértékül szolgált: hogy kereszt-szelvénye — belső világosságban — 12 láb 
szélességgel és • > láb vízmélységgel birjon, hogy a sajátképeni üzlet-telepzet 
helye a VII. VIII közötti vonalban (1. és 15. ábra) volt kijelölve, és hogy 
Ugyanezen vonalban, megszabott egymástóli távokban, a csatorna mindkét ol-
dalán összesen 10 felülcsapó vizi kerék, még pedig kilencz 8 lábnyi, és egy 
10 lábnyi átmérővel vala forgásba teendő. 

Továbbá valamennyi vizikerék akképen vala alkalmazandó,Jiogy talpuk 
3 labbal az illető építménynek foldszine alá jusson, kerületük legmagasabb 
pontja pedig a vízvezető üzletcsatorna fenekével egyenlő magasságban legyen. 
(21. ábra). 

Ezen föltételekből és azon körülményből, hogy az üzletcsatorna építési 
vonala minden vontölre közel 3/4" esettel bírt, önként következett, hogy a 
csatornát a VII. VIII. pontok között négy, fokozatosan készítendő, s egymással 
bukó-gátakkal összekötendő medenczére vagy víztartányra kell osztani (17. 
ábra), mely elosztás akként foganatosíttatott, hogy a felső 3 tartányból két-
két, a 4-ből pedig 3 vizi kereket lehet forgásba tenni. 

Az üzletcsatorna építése. 

A tervezetben az vala megállapítva, hogy az üzletcsatornának főalkat-
részét képező négy víztartány medre bétonból készíttessék. 

Az üzletcsatorna béton-medrének alapjául töltés alakban azon föld há-
nyatott fel, mely a fölös víz levezetésére ásott két mellékcsatornából került, 
mely töltésnek egy tél volt hagyva ülepedésre. 
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Ezután hozzáfogtak a bétonirozáshoz oly módon, hogy körülbelül 
ponttól (16. ábra) kezdve fölfele, az üzletcsatorna feneke és partfalai küleö 
lapjának befoglalására 3 — 3 lábnyi távokban G/6 lmvelknyi karók a töltésbe 
beverettek, és a szükséges magasságra bedeszkáztatván, az így létesített sá-
mozatban az 1 láb vastag fenékréteg szárazban bétonnal kidoboltatott, azaz 
a rétegenkint odahányt béton, fasulyokkkal való tömörítéssel, 1 láb vastagsá-
gig töltetett. 

Ezen fenékrétegre állíttattak aztán a két partfal belső oldalait meghatá-
rozó sámok, melyek 4 darab, széltében egymáshoz illesztett, s hevederekkel 
összefoglalt deszkából állottak. Álló helyzetben ezen sániokat kis oszlopok 
tartották, melyek a partfal külső 1 apjának sáindeszkázatához tartozó karókkal 
szemközt állíttattak, és ezekkel léczdarabokkal összekötve, s szintén ilyenek-
kel egymásközt is kellőképen kifeszítve valának. 

Az ekképen alkotott sámszekrényekbe a 3'/,, láb magas, hasonlítva 1'/« 
láb vastag béton-partfalak azonnal besulykoztattak, még pedig oly módon, 
hogy az átellenes két part falának készítése mindig egyenlő mértékben 
haladott. 

A sámszekrények deszkázata a béton-készités után harmadik napon le-
szedetett, és isméti használatra előrébb megint felállíttatott, úgy, hogy egész-
ben véve a sámdeszkázathoz nem nagy anyagkészlet szükségeltetett. 

A minta-deszkázat leszedésével egyidejűleg eszközöltetett a partfalak 
külső oldalának földdel való megtöltése , azaz a csatorna ágyát képező töltés 
kiegészítése. 

Magától értetik, hogy a víz átejtő- és beeresztő zúgók küszöb- vagy fej-
fái és araklábaik (oszlopok) már a csatorna fenék- és partfalainak készítése-
kor helyeztettek és tömettek be a betonba, és hogy az illető falrészek a szük-
séghez képest erősebbre építettek. (20. ábra.) 

Mihelyt a legalsó víztartány elkészült, a vége r pontnál (16. ábra), va-
lamint a kerék-csatornák számára hagyott oldalnyílások is bétonfallal ideig-
lenesen bezárattak, és a tartány (egy a hegylejtő aljában húzódó vadvíz-áro-
kig érő egyszerű csővezeték segítségével) vízzel megtöltetett: s ugyanaz tör-
tént későbben a többi víztartányokkal is. 

A legelső víztartánynyal egyszerre készült a legalsó tartány végén a 
ferde híd és r pont között alkalmazott (16, és 18. ábra) lejtvény vagy bukágy, 
mely nehéz munka azért hagyatott ezen későbbi időre, hogy addig a béton-
töméssel foglalkozó munkások, és a sámszekrények felállítására alkalmazott 
ácsok, maguknak a könnyebb munkáknál némi gyakorlatot szerezhes-
senek. 

Az ezen bukvány fenekén (fent és alant) alkalmazott két mélyedéknek 
(18. ábra) azaczélja, hogy a lebukó víznek sebessége megtöressék. 

A legalant álló üzlet-épület földszinétől béíonból készített lépcsőzet 
yrjjet az üzletcsatorna töltéséi-e, szintúgy minden alsó tartány talajszinétol n 
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következő felső tartányéhoz (16, 18, 19, és 20. ábra); végre a kererekek víz 
beeresztő csatornái bétonívekkel vannak áthidalva. Mindezen müvek az előbb 
leírtakkal czélszerü öszhangzásban létesíttettek. 

A VIII.-al jelölt ponttól (ott, hol a hegyoldal aljában már ezelőtt is lé-
tezett, 'és egyéb czélokra most is meghagyott vadvíz-árok az üzletcsatorná-
ból kiágazik) az I-el jelölt pontig, (1. ábra) az az a Feistritz folyóig szintén 
béfonból készittetett a vízvezetö meder, még pedig azon okból, hogy minden 
vízvesztességnek az ottani kövecses talajban eleje vétessék. 

Ezen 960 láb hoszszu vízvezeték egészen a már ott létezett árok alak-
zatában lett béton-fenékkel és oldalfalakkal ellátva, még pedig oly módon, 
hogy először a 3 lábnyi magasságról 1% lábnyira átmenő partfalak készíttet-
tek, s annakntána közöttük az '/2 láb vastag meder-fenck. 

Az üzletcsatorna megépítése után egy idő múlva hajrepedések kelet-
keztek a bétonból készült partfalakon, még pedig többnyire tetejükön. Ezeket 
részint a töltésnek utólagos s nem egészen egyenletes ülepedése, részint a — 
bár legnagyobb gondossággal készített — csatlakozások, de leginkább az 
okozhatta, h o g y a l é g m é r s é k v á l t o z á s a i n e m m a r a d h a t n a k 
h a t á s n é l k ü l i l y h o s s z ú s k e l l e t é n é l k i s s é t ö b b k o v a -
a g y a g o t t a r t a l m a z ó m é s z b ő l é p í t e t t f a l a k r a , mely nézet mel 
lett azon körülmény is bizonyít, hogy ezen repedések hébo-korban egészen 
eltűnnek, egyébiránt pedig oly jelentéktelenek, miszerint az általuk okozható 
vízvesztesség ügyeimet sem érdemel. 

Az ttzletcsatorna melletti áthidalások cs a véd falak 

A vízleeresztő csatornákon levő s a 16. ábrában IX-el jelölt hidak mind 
bétonból építtettek. 

A 22. ábra ezen műtárgyaknak részint alaprajzát, részint madár látsza-
tát; — a 23. ábra kereszt-szelvényüket, és a 24. ábra hossz-szelvényük és ol-
dallátszatuk felét mutatja. 

Hasonló hidak, csak kissé nagyobb mérvekben és laposabb ívek szerint 
létesíttettek a vadvíz-árok és az üzletcsatorna egybefolyásán alul; valamint 
az egyesített levezető csatornán (1 ábra) n és m pontoknál. 

Az első (n) ferde irányban vezet át a vízmedren, mely körülmény meg-
említése önként azon gondolatot kelti, hogy az egyszerű béton-épitési mód 
mily czélszerü az ilyen ferde áthidalásokra. 

A bétonból épített tárgyak közé tartoznak továbbá a X, XI (16 ábra) 
szerint létesitett védfalak is. 

Minthogy a lőporgyártás.üzletében a felrobbanások — fájdalom — nem 
esnek a lehetőségek körén kívül: az építkezések vezetőjének gondoskodnia 
kelle oly eszközről, mely az említett események netaláni bekövetkezésekor 
annak romboló hatását lehetőleg korlátolja. 



Ily eszköznek ismertetett az említett védfalaknak — számszerint négy-
nek — felállítása, mi által legalább a veszélynek leginkább kitett épületek 
némileg elszigetelteinek. 

A két nagyobb vedfalnak szerkezetét a 22 — 25 ábrák mutatják. 
Ugyanezen falakban vannak a dolgozó személyzet számára az árnyékszékek 
elhelyezve. 

Részint gazdálkodásból, részint a végre, hogy a hirtelen keletkező nagy 
légnyomás hatályának jobban ellentállhassanak: a védtálak folyó-gümocacsel 
megtöltött üregekkel építtettek. 

Az üzlet-csatoviia tápolásaít eszközli) uagy duzzasztó-gát. 

A mostani h (1 ábra) főgáton valamivel feljebb létezeit, s a folyó med-
rére ferde irányban építve volt régi s fagátnak roskatag állapota miatti lebon-
tása, már a mostani csatorna-építés előtt el vala határozva, s ennek folytán 
többszöri és beható tárgyalások tartattak a felett, hogy minő anyagból, s minő 
szerkezettel épittessék az új duzzasztó-gát? — Ezen tárgyalások egyiké-
hez 1856-dik évben a tüzérség főnöke ezen ismertetés szíves közlőjét is 
meghívta. • 

A logolőször szóbahozott, tüzér tisztek által készített t< rvezet szerint a 
gát faragott köböl lett volna építendő. 

Minthogy azonban ezen tervezet foganatosítása rendkívül nagy költsé-
get okozott volna (1 köböl faragott köböl készítendő falazat ára 316 fr. 45 kr 
osztr. ért. lévén) a meghivott jeles szakférfi a kérdéses miinek létesítésére a 
sokkal olcsóbb, s egyéb előnyökkel is kínálkozó béton-épitést ajánlotta; és 
pedig azon alakban, melynek alaprajzát és szelvényeit az 1 ábrán I, II, és az 
5 ábra tüntetik szem elé. 

A katonai szakértők eleinte nagy határozottsággal — mind az anyag" 
mind pedig a gát helyezése tekintetében, — különféle ellenvetéseket tettek 
ezen javaslat ellen. 

Nevezetesen azon véleményt nyilváníták, hogy egy ily rohamos, s nehéz 
toladékot szállító hegyi folyóvízben, a béton nem fog elegendő ellentállá-i ké 
pességgel bírni, és hogy egy erős faszerkezet (melyre szintén tervezet^készült 
jobb szolgálatot tenne; hasonlókép helytelennek ítélték a duzzasztó-gátnak 
a tisztelt közlő által ajánlott elhelyezését, s az ez által föltételezett — csak-
ugyan nem csekély — gáthosszaságot valamint a malom-árkok tápolására 
kívántató víznek megosztását, és a gátnak mindkét oldaláni kivezetését; s 
ezen ellenvetések kapcsában azon nézet nyilvánult, miszerint a takarékosság-
igényeinek legjobban megfelelve, — a kisvíznek az üzletcsatornába ^ezetése 
legbiztosabban eszközölve, — és árvizek idején az üzletcsatornának hordalék-
kal való betöltése leghatályosabban meggátolva az által lesz: ha ellntároz-



tátik, hogy az új gát közvetlenül a régi alatt, és egészen annak irányában 
építtessék. 

Azonban az ezen vitatás közben felmerült ellenvetések, többszöri fejtege-
tések, további fontolgatások és létező építményeknél bebizonyult tények a'ap-
ján végtére háttérbe szoríttattak. 

Az üzlet-csatornának időközben bevégzett bétonirozása eloszlatta a bé-
tonnak gátépítésre használhatása ellen táplált aggodalmakat, és a fából épí-
tendő gátra nézve elkészített költségvetés azt mutatta, hogy a faszerkezet — 
ha tökéletesen biztos, szilárd építés czéloztatik, — többe kerül a betonépít-
ménynél. 

Az üzletvíznok a gát két oldalán leendő kieresz'ése, illetőleg ennek ve-
szélyessége miatti aggóskodás — utalva a ozéljuknak egészen jól megfelelve 
létező hasonló müvekre — lecsillapult, és a gátépítésre kiszemelt helyet ille-
tőleg is, érvényre jutott azon meggyőződés, hogy az ismertetés szíves közlője 
által ajánlott helyezéssel a balparti begyökérelés sokkal biztosabban létesíthető, 
mint a könnyen váló sziget-talajon. 

Ezzel egyben elenyészett a gátnak nagy hossza ellen tett ellenvetés is, 
annyival inkább, mivel el kelle ismerni, hogy a gátnak nagyobb hosszasága 
— az árvizek könnyebb lefolyhatása miatt — igen hasznos. 

A mi azon aggodalmat illeti, hogy az üzlet-csatorna torkolatát a horda-
lék könnyen be fogja tölteni, senki sem tagadhatta, hogy bármi módon készít-
tessék a duzzasztó gát, azt egészen megakadályozni nem lehet, miszerint egy 
ily folyó, minő a Feistritz, a torkolatban kövecset és fövenyt le ne rakjon; 
hogy azonban a torkolatnak ezen beöntése figyelemre alig méltó, mivel a 
kérdéses keskeny torkolatnak évenkint egyszer-kétszer eszközlendő ti rioga-
tása jelentékeny költséget nem okozhat. 

Három évi tárgyalás után elvégre abban történt megállapodás, hogy a 
duzzasztó-gát, a tanácskozmányra meghívott tisztelt hazánkfiának javaslata 
értelmében bétonból, még pedig a fentemlített elhelyezésben és szelvények-
ben építtessék. 

A duzzasztó-gát szerkezete. 

Ezt szem elé állítják a 3—9 ábrák. 
A gátnak hossza ívben mérve 372 lábat, az ívnek félköre 792 lábal tesz. 
A gát tetejének 240 láb hosszú közép-része vízirányú, és a régi fa-gát -

átejtő küszöbével vagyis fejfájával egyező magasságra van állítva, és épen 
100' 0" 0"'-al fekszik az egész lejtékzet (nivellement) hasonlító síkja alatt. 

A vizirányos középső rész végeitől kezdve emelkedik a gát teteje a két 
parti gátfejekig 99' 6 ' 0"' függőjegyre ; az utóágyazat, vagyis a gát lejtvé-
nyének közepe 109' 0" 0" ' függőben fekszik, de a két part felé enyhe hajlás-
sal JOG', 0", 0"' függőre emelkedik, és alsó szélét egy czölöpre csapolt sti-
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vegfa szegélyzi, melynek alkalmazása szükségesnek látszott legalább azon 
időközre, melyben a béton a keményedés kellő fokát még el nem érte. 

Az eredeti terv szerint, a gát közepén is kellett volna egy 8 láb széles 
s felhúzható rekeszekkel ellátandó áteresztőt, s egy chcz vezető bürüt készí-
teni, hogy a Feistritz folyón annak idején a fürészmalmok számára úsztatni 
szokott fatörzsöket a gáton könnyebben át lehessen szállítani. Ezen készü-
lék azonban későbben nélkülözhetönek nyilváníttatván, elhagyott. 

A gátlók felső oldalán a Feistritz folyó jobb partján 1-nél az üzlet-csa-
torna, a balparton 1 I-nél egy tovább lefelé létező malmokra vizet vezető csa-
torna ágyazik ki Feistritz medréből (1. és 15. ábra). Ez utóbbinak torkolata, 
mint az 1. ábra mutatja, ezelőtt valamivel feljebb feküdt a folyón, és ide 
azért helyeztetett át, hogy minden keletkezhető vizjogi viszályoknak eleje 
vétessék. 

Az üzlet-csatorna torkának 18 láb világos szélesség adatott, és rekeszé-
nek küszöbe 101, 0", 0 '" függőre tétetett; ellenben a malom-csatorna torka 
12 láb világos szélességgel, s rekesz-küszöbje 1O0' 8", 0"' függőro fektetve 
készült. 

Mind a két torokrekesz, homok-, illetőleg kövecsfogó szekrénnyel van 
ellátva, melyekből az oda sodort kövecs annak idején leereszthető' hogy a tor-
kolat betömödése lehetőleg elháríttassék. 

Ezen kövec?fogó mélyedékek részleteit, leeresztőikkel együtt a 6., 7., 8. és 
9. ábrák mutatják. 

A csatorna-torkolatokkal és a duzzasztó-gáttal közvetlen kapcsolatban 
fölfelé, a folyónak mindkét partján jó darabon 2 láb vastag K partfalak (o. 
ábra) építtettek, melyek teteje 97' 0" 0"' függőben fekszik ; a gáton 
alul csak a balpart nyert ilyen erősítő falat, melynek teteje 102' 0" 0" ' füg-
gőben fekszik, mert az enyhe lejtősségben lenyesett jobb part kőburokkal 
lévén ellátva, további biztosítást nem igényelt. 

Az előadottak szerint tehát az üzlet-csatorna vízvezetékeivel és a gáttal 
együttvéve egy 2872 láb hosszú szakadatlan beton-tömeget képez. 

A duzzasztó gáttal kapcsolatban álló vízeresztő zúgók, kövecsfo ó szek-
rények és partfalak bétonirozására nézve nincs különös mondani való, mint-
hogy az egészen a már fent elősorolt tárgyaknál előadott móddal történt. El-
lenben fog tán némi érdekkel bírni az olvasóra, magának a duzzasztó-gát 
testének alkotása körül követett eljárás, miért is a kii vetkező néhány sor en-
nek előadására legyen szánva. 

Mindenekelőtt a folyó irányában felfelé fordult, függőleges faloldal támja 
cölöpök- és deszkákból képeztetvén, sájnoszlopokkal és kövecs háttöltékkel 
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kellő állásában megerősíttetett; ennekutána a folyó irányában lefelé fordult, éa 
hajlított vonalat képező gát-felulet tűzetett ki, mely végre — mint a boltoza-
tok építésénél szokásos — deszkából vágattak ki a hajlított vonal szerinti 
szelvény-minták, és a gátnak egész hosszában 6—6 lábnyi közökkel fel 
állíttattak. 

A bctonirozás a gát közepén kezdetvén meg, onnan egyenlő lépést 
tartva folytaltatott a két part felé. Mihelyt a bunkózva betömött beton azon 
magasságot elérte, melyben a hajlított vonal nagyobb domborodása miatt a 
a gát felületének szabadkézzeli alkotása lohctlenné vált: a szükséghez képest 
keskeny deszkadarabkák tolattak be a felállított egyik szelvény-mintától a 
másikig, és az ekként képezett deszkaburkolat alá a még beférő bétonmenyi-
ség kiváló szorgalommal betömetett. 

Hasonló móddal készült az üzletcsatornának bukványa ^4-nál (18 ábra.) 
A gát-építés idején egyébiránt különféte események jöttek közbe, me-

lyek már azért is említést érdemelnek, mert az építés elé jelentékeny akadá-
lyokat gördítettek. 

Már az építési-gödör (alap-mélyedék) ásatásakor több ízben, habár min-
dig csak rövid időre, igen feláradt a Feistritz vize, a mi az ásást a melyebb 
fekvésű kemény kövecs-rétegekben igen nehezítette, s ezenkívül annak 
szükségét okozta, hogy a folnyomuló víz leeresztésére a jobb part mel-
letti lapos zátonyban egy árkocskát kelle húzni. Ez által azonban a főmunka 
nem szenvedett valóságos megszakítást, és ezen változó vízállások, és az igen 
rosjz idő daczára, a bétonirozást még is meg lehetett kezdeni. 

Alig volt azonban mintegy 1500 köbláb béton felhasználva, a midőn a 
Feistritz vize (1859. évi september 17 én) hirtelen áradásnak indult, és rö-
vid idő alatt évek óta nem észlelt oly magasságra emelkedett, melynél a bé-
ton-munkát mulhatlannl félbe kellett szakítani. 

Ezen áradás csak október közepe táján enyészett el. 
A béton-épitést ekkor folytatni kettős tekintetben veszélyt hozhatott 

volna az egész építkezésre. Egy részt a tél, mely ezen hegyes vidéken ke-
mény szokott lenni, küszöbön állott, és nem volt remény hogy a még kellőkép 
meg nem keményedett bétonnak ártalmas fagynak bekövetkezte előtt az 
egész bétonirozást jókor elvégezni lehessen ; más részt semmi biztosíték sem 
vala arra, hogy nem fogják-e a munkát ismét árvizek megzavarni, mint hogy 
azok október 20-án és november elején (1859-ben) valóban be is következtek. 

Ezen akadályok miatt csakis az 1860 ik év tavaszán lehetett ismét a 
gát-építéshez fogni. 

A munkának újra megindításakor kövecs-zátonyon, az öszszel létesített 
ezölöpzet, valamint az egész építési gödör tökéletesen jó karban, hanoin min-
tegy 1 láb vastag iszapréteggel födve találtatott, mely alatt az ősszel betömött 
béton egészen tömörnek és megkeményedettnek mutatkozott. 
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Az akkor ismét megindított gát-épitéat 1860-ban még egy árvíz za-
varta meg, mely a gátnak egy jókora darabja alól a talajt kimosta, minek 
következtében ezen, alapjától megfosztott darab, a gát-testtöl elvált, illetőleg 
letört. 

Ezen bétondarab már annyira meg volt keményedve, miszerint, — 
hogy onnan eltávolítani lehessen — lőporrali szétvetést kelle alkalmazni. 

A duzzasztó-gát bezárásakor a. fel víznek erős áramlása, illetőleg szapo-
rodása miatt, ismét nehézségek támadtak, melyek az által mellőztettek el, 
hogy az érkező v/znek lefolyhalására, a gát testébe egy alagcső (Drainago-
Röhre) illesztetett. 

A gát-építés befejezése után az alagcső aek szája — minden segít-
ség nélkül — önmagától bedugult, és azóta minden fölösleges víz a gáton 
ömlik le. 

Az eddig említett oszves építkezéshez használt, s azok színhelyén felfö 
dözött természetes hydraulikus mésznek jósága, valamint a kissebb nagyobb 
mértékben vizenyős talajnak minősége, később Werner mérnökkari őrnagyot, 
mint az építkezésnek katonai részről megbízott vezetőjét, arra ösztönözték : 
hogy a bétont nagy mértékben használja a köz,- út,- és vízi építésiét körében 
azon különféle építményekhez, melyek létesítése az egész lőporgyári telepzct 
által föltételezve volt. 

Igy készültek aztán bétonból, egy a személyzet számára épített nagy 
lakháznak alapzata, pinczéje s ennek boltozatai, hasonlóképen a gát-íigyolői 
lakban és az őrségházban; — egy vízmedenczo 14 láb átmérővel és3'/2 láb 
mélységgel; — négy karlámpa talapzat, melyek egyike próbakép simára csi-
szoltatván, ezáltal igen csinossá lett; — több épület előtt a j á rda ; — egy mii-
hely-épület kerék-válúja (XII. XIII. 1. ábra), melynek szerkezete a 2ü és 32 
közötti ábrákban látható ; — egy ároknak nagyobbik hídja (33 ábra) az üzlet-
csatornától a magaslatra (XIV. l .ábra) vezető útban; — több kisebbszerü 
átjáratok ugyanazon útvonalban, — végre egy az üzlet-csatorna mellett 
álló épületen a házfedél helyett alkalmazott lapos-sík . (Plattform, Tér-
rácsé.) 

Az elősorolt öszves építkezésekre használt béton tömege körülbelül 
351,700 köblábat tesz. 

A vizi mész készítésére megkívántató követ Praschniker nevü vállal-
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kozó, a ki az öszazes beton-építkezéseket nagy szorgalommal végozte, közel 
az építés színhelyéhez K-nál (l. ábra) fejtette, saját mész-kemenczéiben 
égette, és két kölyii-malomban tinóm lisztté törette. 

Ezen igen értékes anyagnak fajsúlya 2"426, é3 a belőle készített mész-
pornak egy köblába 54 bécsi fontot nyom. *) L. J. 

*) A budapost-feistritzi-cemeiit-vállalal r a k t á r a Pesten Weil M. Frigyesnél, sétány-
utcza 13. sz. a la t t van. 










