
E R E D E T I DOLGOZATOK. 

VIII. 

A felsö-szabolcsi tiszai társulat által Berezelnél épített 
zsilip. 

MEISZNER ERNŐTŐL. 

(V. és V I . tábla.) 

A felső-szabolcsi tiszai társulat mintegy 90,000 holdnyi mentesített ár terü-
letén össszegyülő hó, eső és fakadó viznek levezetése, de különösen a fensikról 7 
ágban az ártérre ömlő nyíri víz lebocsáthatása végett elkerülhetlenül szükséges 
egy, ezen összes belvizek mennyiségének megfelelő méretű zsilip,melynek emésztési 
képessége a Tisza vízállása által megengedett 4—5 napi rövid időközökben is a 
(-{-) 10 láb fölötti, kárt okozó belvizet minél hamarabb levezesse. E végből az 
összes nyílás 15 láb szélességre számíttatott, mely 1' bel s kül vízszin különb-
ségnél másodperczenkint 1080 köbláb emésztési képességnek felel meg; tehát 
majd háromszor oly képességgel birand, mint a mennyit az összes nyiri víz tö-
mege másodperczenkint kitesz. Ezen emésztési képességgel, feltételezve, hogy a 
levezető csatornák is a zsilip emésztési képességének megfelelőleg ásatnak ki, 
24 óra alatt, 1 lábnyi víz magassággal számítva, mintegy 3000 hold mentesített 
tér óvatik meg a nyir-viz által való elöntéstől. 

A fenn idézett tiszai társulat a zsilip összedülése által már több ízben te-
temesen sújtatott. Nehogy ezen szerencsétlen catastropha ismétlődjék, a társulat, 
egyik választmányi gyűlésében elvileg elfogadta alólirott azon — bár nagyobb 
költséggel összefüggő — javaslatát, hogy a bármily nemű alapzatnál mindig ve-
szélyessé válható 8'—9' vastag rétegű folyó homok kiszedessék, s az építendő 
uj zsilip a 28 lábnyira megejtett fúrások által 0 alatt 8' 6" mélységre talált 
kemény kék agyagrétegre, mint biztos alapra tétessék. 

Ezen határozat értelmében — tehát a pilóta rendszerű alapzat mellőzé-
sével — szerkesztetett jelen tervezet, mely a n. m. minisztérium által megvizs-
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gáltatván, s több beérkezett tervek között a legjobbnak találtatván, annak 
felépítése elrendeltetett. 

A kivitelt illetőleg azon főfeladat volt irányadó, hogy a folyó homok 
8'—9' 0 alatti mélységre kiszedessék, mely feladat teljesítését a Tiszának 22' 
vízállásánál beállott 31 láb víznyomás igen nehezítette, s nehogy ily nagy víz-
nyomás mellett az ideiglenes körtöltések veszélyeztessenek, az épitési gödröt 
— terv szerint — körülövező fésíis czölöpök mielőbbi leverése sürgősen szük-
ségeltetett ; e végből alólirott által e czélra szerkesztett gőz-verőgép alkalma-
zásával, mely terv szerinti verőgépek a dunaszabályozásnál is sikerrel alkalmaz-
tattak, mintegy 1200 drb 18' hosszú fésűs czölöp jól összeillesztve az igen ke-
mény kék agyagrétegbe 5'—6' mélységre rövid idő alatt leveretett. Oránkint 
4000 köbláb vizet 22 láb magasságra emelő Groyne-féle forgany-szivattyúval 
az épitési gödör szárazon tartatott. A folyó homok kiszedése arányában a fésűs 
czölöpök közti kisebb nyílások, a víz s folyó homok befolyásának meggátlása 
végett beburkoltattak, s a fésűs czölöpfalak a 6 ölnyi magas földnyomásnak 
megfelelőleg kifeszíttettek. Tagadhatlan, hogy ilynemű talajnál s épitési viszo-
nyoknál fogva sűrített lég általi alapozás igen okadatolva lett volna, de tekin-
tetbe véve azon vidéken ilynemű műveletre hiányzó kézi erőt, a szükséges mellék 
gépeket s az építés mielőbbi végrehajtásának szükségét, úgy a két rendbeli 
alapozás összeegyeztetett költségeit, mind időre, mind gazdálkodásra nézve a 
kivitt módoni alapozás előnyt ígért. A 8' 6" vastag homokréteg kiszedetése 
után terv szerint 3' 6"-nyi kék agyagréteg lett volna leteendő, melyre aztán 
a 6 láb vastag béton alap lett volna fektetve, ezen agyag feltöltés megbirálása 
végett egy minisz. szakértő bizottmány kéretett. Ezen bizottmány együttes 
megállapodása szerint tervezett agyagréteg feltöltése elhagyandónak s a zsilip 
feneke pedig 2'-al lejebb, tehát 0 alatti 2-ra tétetni határoztatott. A kivitel alatt 
észleltetett, hogy azon folyó homokréteg feneke nem volt egész kiterjedésében 
vizirányos, sőt helyenkint hullámszerűen 1' változással, minek következtében a 
6—7' vastag béton feneke is a kék agyag felszínével párhuzamosan, tehát cse-
kély különbséggel különböző vastagságban tétetett le. A kerekszámmal 220 
köbölre menő béton-alapzat 30 nap alatt elkészült, s egy havi szünetelés után 
a béton megvizsgáltatván az a Csik József beocsini mészgyárnoktól vett hyd-
raulicus mész jó minőségénél fogva oly keménynek találtatott, hogy az építést 
haladéktalanul megkezdeni lehetett. 

A vas sínekre berendezett állvány az egész műnek 5 öl magasságig való 
felépítésére, úgy a 40 köb lábat tartalmazó quader kövek szállítására czélsze-
rünek bizonyult. 

A dicséretreméltó Ganz-féle vasöntödében készlilt kapu felhúzó gépezettel 
— egy lábnyi víznyomás mellett — mintegy 120 mázsa súlyú tiltó kapu 17' 
6" magasságra 3 Va óra alatt 180 fontnyi erővel vonható fel. A zsilip egyéb 
méretei a tervben foglaltatnak. 

Daczára azon sok, a helybeli viszonyokkal összefüggő akadályoknak s 
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azon körülménynek, liogy az építés ideje alatt úgy a munkaerő mint az építési 
anyagok árai a közelben épült vasutak szükséglete következtében a költsége-
lési árakat tetemesen felülhaladták: az 142,000 frtnyi költségelést s ezenfelül 
a zsilip küszöbének 2' lábbal mélyebbre helyezésére előirányzott 10,000 fr t 
többletet alig fogja 1/2 "% -tel felülmúlni. Az egész mű már készen áll, s csak 
az összekötő csatorna van munka alatt, melynek bevégeztével felül fog vizsgál-
tatni, 30 lábnyi viznyomásra megpróbáltatni. 






