XXYI.
A Buda és Pest közt építendő vasúti híd alatti folyammederben eszközölt kémfurások.
MÜNCZBERGER

MÁTÉTÓL.

(XXXIX. és XL. tábla és egy táblázat.)

Mielőtt egy nagyobb folyam hídjának építése- vagy csak tervezéséhez
is fognánk, szükséges az oszlop-helyek alapjainak földrétegeit megvizsgálni,
azok hordképességet kipuhatolni, mert ezen rétegek milyensége s mélységétől
függ magának az alapzatnak mélysége, és az egész alapozásnak rendszere és
módja is.
Azért az efféle nagj T obb építmények megkezdését mindig megszokták
előzni a meder feneke alatt levő földnemeket megismertető kém-fúrások.
A Buda és Pest közt építendő vasúti hidnál, — mely a Duna pesti partját az úgynevezett táborikórházon alul, a budai partot pedig a nádorkerten
felül érintené, — szintén tétettek, — a folyammeder illető földrétegeinek
megvizsgálása czéljából, ilyen kémlő fúrások és mélység-észleletek, melyek
eredményei részint jelen rövid leírásban, részint pedig a mellékelt táblázatban foglalvák. Ezen táblázat az egyes rétegeknek a folyam-meder alatti
mélységét, minőséget, azok vastagságát és végre a fúrás menetének egymásutánját mutatja ki egyes rovataiban.
A fúrások munkálatai két 22*0 méter hosszú és 5"0 méter széles hajón
eszközöltettek, mely hajók gerendákkal egybekapcsoltatván és fönt bedeszkáztatván, az ekként képzett faszerkezeten egy, a csövek vezetésére és elhelyezésére szolgáló, állvány állíttatott fel.
Egy szögmérések által előbb meghatározott ponton, csupán 21 centiméter átmérőjű vasbádogcsövek sülyesztettek a talajba, de csak akkor, ha a
szögmérési metszet oly pontra esett, a melyen a vízállás a 4'0 méternyi mélységet meg nem haladta.
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Nagyobb vízmélyedéseknél, illetőleg tetemesebb folyam-sebességnél
azonban, a bádogcsövek egyszerű besülyesztése nem volt elégséges, hanem
előbb faczölöpöt kellett kallógéppel a Duna fenekébe vernünk, mely czölöp
egyik hosszoldala ki volt vájva, hogy az említett cső kerületének mintegy 1/5
részével ezen vájatnak neki dőlhessen, mint ezt a 7-dik ábra mutatja.
Az egyes fúrási müveletek, az anyag — illetőleg a földréteg — minősége szerint, külön-külön fúró eszközökkel vitettek véghez. Ezek közt megemlítendő :
a k a v i c s - f ú r ó , (lásd b ábra). E különféle nagyságban használt fúrónak alsó része hímcsavarban végződik, felső része pedig üres gúlát képez.
Egy további műszer volt a v é s ő-f ú r ó, (lásd a, b, c, d ábrát), mely véső
alakú eszköz, nagyság- és alakra nézve különféle, s az alakot mindig azon
kőréteg határozza meg, a melyben az eszközt használni akarjuk.
Az e ábra egy k ő d a r a b o l ó e s z k ö z t , a <7 ábra pedig egy k i s e b b
k ö v e k k i s z e d é s é r e s z o l g á l ó m ű s z e r t tüntet fel.
Az / á b r a túrót és vésőt mutat egy darabban. _
Homokos talajban eszközlendő kémletre fúró eszközül az m ábra szerinti fúró használtatik; melynek közepe (x) bőrből van készítve. Az u ábra
szerinti fúró pedig tiszta homok kiemelésére való.
A szóban forgó vizsgálatnál agyagfúrók is használtattak; szintén különféle alak- és nagyságban, mint azt az i, k, l ábrák mutatják.
Az eddig leirt fúrók, mind négyszögletes vasrudakkal hosszabbíttattak
meg, melyek végein csavarmetszetek voltak.
A vasrudak hosszúsága 2 2 és 3'3 méter közt változott, metszetük
pedig 1 Q hüvelyk volt. A rudak felhúzása mindig kötélen megerősített villa
alakú vasfogóval eszközöltetetett; mely villa a csavarok rudjain alkalmazott
gyűrűkbe fogódzott.
A j> ábrában feltüntetett szerszám eltört fúró-készülékek kiemelésére
szolgál.
Az s ábra pedig azon műszert mutatja, melynek segítségével — két ember által forgatva — az egyes fúrók rúdjaikkal együtt a talajba be- é3 kicsavartatnak.
Az o ábrában feltüntetett szerszám a vasbádogcsöveknek a talajból
való kiemelésére szolgál.
A Buda és Pest közt építendő vasúti híd alatti folyammeder négy helyen
fúratott meg: a leendő hid két partoszlopa, s a középső oszlop helyén,
továbbá még egy fúrás tétetett a budai parttól 110*0 méternyi távolban befelé
a szükséges ideiglenes fahíd miatt. Ezt a Duna keresztszelvényeit feltüntető
4-dik ábra magyarázza meg, melyben az egyes rétegek számokkal vannak
jelezve.
A fúrások eredményei:
Az első fúrásnak eredménye volt:
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1. Kövecs, finom, homokkal vegyest 2*60 méter vastagságban.
2. Gorombább kövecs, gorombább homokkal 3*70 méter vastagságban.
3. Kő (lelet) 0"10 méter vastagságban.
4. Szürke agyag, homokkal 0'40 méter vastagságban.
5. Agyag mész csikókkal 0'30 méter vastagságban.
6. Kék agyag 18'66 méternyire.
A második furáshelyen találtatott:
1. Goromba kövecs, nagyobb kő darabokkal 1 7 5 méter vastagságban.
2. Kövecs, sárga agyaggal 0"10 méter vastagságban.
3. Szürkés agyag homokkal 5'11 méter vastagságban.
4. Kék agyag 12"40 méternyire.
A harmadik helyen:
1. Kövecs finom homokkal 10'23 méter vastagságban.
2. Gorombább kövecs, gorombább homokkal 1*05 méter vastagságban.
3. Szürkés agyag homokkal 2'07 méter vastagságban.
4. Kék agyag 7*66 .méternyire.
A negyedik fúrásnál végre :
1. Tiszta homok 2'51 méter vastagságban.
2. Goromba kövecs, homokkal 3'62 méter vastagságban.
3. Szürkés agyag homokkal 2"86 méter vastagságban.
4. Kék agyag 7'48 méternyire.
Mindezekből kitűnik, hogy a leendő vasúti híd helyén a Duna medre
alatt mindenütt nem is oly szerfelette nagy mélységben, hordképes réteg
létezik, és pedig földtani tekintetben ugyanazon kék agyag, melyen, a budapesti lánczhíd oszlopai oly biztosan nyugosznak.
Ezek után Ítélve alapozási mélységül, a meddig t. i. caissonokat sülyeszteni szükséges leend, felvehető a partoszlopoknál 8 —10 méter, a középsőknél pedig 12—14 méter, a budai lánczhíd-oszlopon levő vízmércze
0 pontja alatt.
«
Az áthidalás az eddigi tervezetek szerint fog történni: egy állandó, négy
nyílással (egy-egy 105 méternyi oszlopközzel) bíró vas szerkezettel; a Duna
medre szélességének megmaradó részén pedig, addig, míg a dunaszabályozás
annyira előre halad, hogy töltést lehessen készíteni, ideiglenes fahíd van tervezve, megszakítva egy 80 méternyi, nyilt közzel biró vashíd által, mely a
tervben levő két kikötőnek közlekedési csatornája felett épülne.
Bár valósulnának e tervek minél előbb az ország javára s felvirágzására !
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