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CXXXIII. tábla.) 

Fővárosunkban a műszaki megoldandó kérdések egyik legfontosabbja a 
csatornázási rendszer kérdése, melynek sikerült megoldása által képesekké 
kell lennünk mindazon bajokon segíteni, melyekkel a jelenleg létező rendszer 
bir. Hogy ezen kérdésnek minden szempontból való vizsgálata szükséges és 
kivánatos, az iránt kétség nem lebet, annál kevésbbé, mivel a csatornázás kér-
dése a legközelebbi időben véglegesen megoldandó lesz. A L i e m u r - f é l e 
rendszer habár nem birhat is nagy befolyással a mi általános csatornázási 
rendszerünk megállapítására, mégis magában véve is elég érdekes, arra, hogy 
ezt szintén tekintetbe vegyük, az ezen ügyet illető tanulmányaink keretében. 

Az eszme, melyen alapszik új, habár az egyes elvek már ismeretesek 
és részben alkalmazásban is vannak, de az egész alkalmazás és egy eddig, a 
csatornázásoknál nem alkalmazott physikai elvnek segítségülvétele egészen 
ú j alakot ad ezen rendszernek. 

Mennyire lehetséges ezen rendszert általában véve népes városokban 
előnynyel alkalmazni, és főleg mennyire volna ez a mi fővárosunkra nézve ki-
vánatos vagy czélszerű ? arról az olvasó maga fog Ítélhetni. 

Bizonyos, hogy a L i e r n u r - f é l e rendszer képes a czatornázási rend-
szereknél eddig alkalmazásban volt elvekben változást előidézni, főleg ha azon 
egyes hiányoktól megszabadítható, melyekkel a gyakorlati alkalmazásnál 
eddigelé még bir. 

Az eddig ismert és leginkább alkalmazásban lévő rendszerek közül, a 
mint tudva van, különösen kettő emelhető ki, mely minden nagyobb város 
csatornázásánál leginkább tekintetbe vétetett. 

Az első az úgynevezett » l o n d o n i ú s z t a t ó r e n d s z e r , « melynél 
mind az utcza vize, mind pedig a házakból eredő folyadékok és pőcze-anyagok 
az utczai csatornában vezettetnek le; vagy közvetlenül a folyóba, vagy pedig 
átszivattyúzás által. 
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A másik az ismeretes »p á r i s i r e n d s z e r ,« melynél csak az eső és 
házi-vizek jutnak a csatornába, hol önsúlyuk következtében szabadon folynak 
a folyóba, míg a pőcze-anyagok szilárdabb részei a háznál zárt edényekbe 
gyűjtetnek, és ezekkel együtt hordatnak ki a városon kívül. 

A L i e r n u r - f é l e rendszer nagyobbrészt ezen utóbbi elven alapszik. I t t 
is az utczai és házi vizek a csatornába vezettetnek, míg a pőcze-anyagok kölön 
gyűjtetnek és távolíttatnak el, azon különbséggel, hogy az anyagok nem a 
h á z n á l gyűjtetnek, s így ezeknek eltávolítása nem is történik elliordható 
edényekben, hanem egy ezen czélra külön fektetett csövezetben, gyűjtő me-
denczék közbefektetése által, mely medenczékbe légnyomás segítségével jut-
nak, és melyekből ugyanezen mozgató erő által vezettetnek egy főgyűjtő-me-
denczébe, hol aztán hordókba töltve vagy messzebbre vitetnek el kiürítés végett, 
vagy pedig földművelési czélokra fordíttatnak. 

Röviden a L i e r n u r - f é l e r e n d s z e r a következőkből ál l : 
A városnak egyik részében— vagy a szükséglethez képest több helyen —-

szivattyú-állomás állíttatik fel, mely egy gőzerővel működő légszivattyúból, egy 
főgyűjtő-medenczéből és egy ürítő hengerből áll; ezen három készülék egy-
mással úgy van csövezettel összekötve, hogy a légszivattyú akár a medenczére 
akár pedig az ürítő hengerre hathat. Mindezen csövek elzáró csappal vannak 
ellátva (lásd I. ábra). A főmedenczébe nyílnak az utczai főcsövek mind, me-
lyek szintén elzáró csappal birnak. A főcsövek az utczákban elhelyezett első-
rendű medenczékkel állanak közlekedésben légmentes csövezet által, az első 
rendű medenczék, távolabbra eső másodrendű medenczékkel, ezek pedig vagy 
közvetlenül a házban lévő ürszékekkel vagy pedig, ha a távolság igen nagy, 
még egy közbe igtatott medenczével állanak összefüggésben. (Lásd II. ábra) 
A medenczékbe nyíló csövek mind elzáró csappal vannak ellátva. A meden-
czék azonkívül vacuum mérővel birnak. mely a medenczében történendő ürítést 
vagy megtelítést mutatja. 

A csövek bizonyos távolságokban (szükséglet szerint minden 15—30 öl 
távolságban) vízzáró syplionnal vannak ellátva, ép úgy a medencze közvetlen 
benyilásánál is ily syphon van alkalmazva, (lásd I I I . ábra.) 

Az ürszékekből levezető cső a szék alatt szintén vízzáró syplionnal van 
szerkesztve, a szék maga pedig akármely systema szerint való lehet, fel téve 
hogy benne az ürülék nem gyűlhet össze nagy mennyiségben, és hogy a bűz-
nek felszállása megakadályozható (a mint ez megközelítőleg a IY-dik ábrá-
ban látható.) A csövek és medenczék mind vasból készíttetnek. 

A működés maga a következő módon megy végbe: Előszóra lég a fő-
gyűjtő medenczéből szivattyúztatik ki, ez meglévén, egy utczai főcsőnek csapja 
kinyittatik, valamint az első rendű medencze is melynek minden csapja zárva 
tartatik, kivéve azon egyet, mely a fő medenczével való összeköttetést eszközli. 
A légszivattyú természetesen folytonosan működik, minek következtében 
nemcsak a lég hanem a medenczében tartalmazott pőcze-anyag is gyorsan 
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átnyonml a főmedenczébe. Ezután a másodrendű medenczék hozatnak egy-
másután a légszivattyú hatása alá, és végre a házakból levezető osövezetek. 

Ily módon a pőcze-anyag a székből az utczában lévő legközelebbi me-
denczéken át a főmedenczébe nyomatik a külső lég nyomása alatt. Ily me-
denczének telítése és ürítése nem tart tovább 1—2 percznól. 

A légszivattyú folytonosan működvén világos, hogy a medenczékben ós 
az ezeket összekötő csövezetben folytonosan bizonyos határig légvacuum lé-
tezik, s így akármely időben is a székek könnyen üríthetők, ha azon csapok 
megnyittatnak, melyek a levezető csövet a medenczétől elzárják. Ezen művelet 
minden 24 óra alatt egyszer történik. 

H a a főmedenczében elegendő anyag van összegyűjtve, akkor az ürítő 
hengerből távolittatik cl a lég, ezután pedig a henger és főgyűjtő közti elzáró 
csap nyittatik meg, s így a henger gyorsan megtelik anyaggal, mely a henger-
ből hordókba töltetvén eltávolíttatik. 

Az egész művelet alatt az ártalmas bűzök a légkörbe nem nyomulhat-
nak, miután az egész készülék minden részeiben légmentesen zárva van. A 
szerkezetből kiszivattyúzott bűzös lég pedig a gép által a tűzhelyen át vezet-
tetik a légkörbe, azaz nagyobbrészt elégetési átalakítása után jut csak a 
szabadba. 

A rendszer jó működésének elérése végett szükséges mindenekelőtt, hogy 
a házi székekbe semmiféle más anyag vagy folyadék ne juthasson mint épen 
csak a természetes ürülék, sőt a water closeteknél mosásra használt vizet sem 
szabad a székekbe vezetni, mert ez által a pőcze-anyag annyira meglűgíttatik, 
hogy a lég ezen könnyen átnyomulhatna a nélkül, hogy az anyagot maga 
előtt a medenczébe szorítaná. 

A mint látható, ezen rendszer tökéletesen független az utczákban"alkal-
mazott csatorna-rendszertől, miután egy önálló készülékböl'áll, mely a csator-
nákkal semmiféle összeköttetésben nincsen. A terület lejtméreti viszonyaitól is 
bizonyos határig független, mert az anyagot a légnyomás segítségével felfelé 
is lehet mozdítani, s igy igen könnyű mélyen fekvő város részekből a; pőcze-
anyagot minden körülmények közt gyorsan eltávolítani és ezt akármily vízál-
lásnál is a folyóba vezetni. 

Tudjuk hogy a londoni rendszernek fő hibája az, hogy daczára azon 
nagy elővigyázatnak melylyel az ártalmas gőzök kinyomulását'megakadályoz-
ni igyekeznek, azok mégis, sok esetben a légkörbe jutnak, és hogy a pőcze-
anyag lassú átszivárgása következtében, a csatornák körül fekvő földtömeg 
rothadási anyaggal telik meg s így a természetes gyűlvizeket rontja, mi a 
légkörre ártalmas hatást gyakorol, ez természetesen annál gyorsabban és 
nagyobb mértékben történik, minél lassabban folyhat le a csatorna-anyag. Ha 
pedig a pőcze-anyag jó módon külön kezelhető, akkor mindezen bajokon se-
gítve van. Ez a mint tudva van, Párisban történik így, de szintén ösmeretes 
dolog az is, hogy daczára az igen szigorú felügyelet alatt végrehajtott keze-
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lésnek, mégis sok panaszra ad okot, mert a pőcze-anyag a liáznál gyűl össze, 
hol némelykor hónapokig is marad, az elhordás pedig a told alatti csatornák-
ban történik, mi igen kényelmetlen, költséges és még sem kielégítő, mert az 
edények a továbbszállításnál mégis sok esetben gőzöket képesek a légkör-
be juttatni. 

L i e r n u r rendszere ezen hátrányon gyökeresen segít, mivel az anyag, 
minden 24 óra alatt légmentes módon zárt csövezetben eltávolíttatik és pedig 
nemcsak a székekből, hanem az egész utczai csövezetből is, a mellett még lég-
ujítást is okoz. 

De mindazonáltal ezen rendszernek létesítése bajos dolog oly városok-
ban, hol az egész levezető szerkezet már oly módon van alkalmazva a házak 
belsejében, hogy azt egészen át kellene alakítani. így a jelenlegi mód, moly 
szerint a székekbe és azoknak levezető szerkezetébe a házból eredő folyadé-
kok is mind bevezettetnek, megváltoztatandó lenne úgy, hogy a házi vizek kü-
lön levezethetők legyenek, mi igen költséges. Másrészt igen nehéz a mi ház-
népeinket arra szoktatni hogy a székekbe, mindenféle szilárd testet és anyagot, 
mely a csövezetben dugulást okoz, ne vessenek. Kívánatos, hogy a pőcze-anyag 
még a székekben desinfectálv a legyen úgy, hogy még azon időben is mig ott 
marad, ne legyen képes ártalmas hatást okozni, ez pedig a mi szolga-sze-
mélyzetünk rosz szokásai mellett még a legszigorúbb felügyelet mellett sem 
látszik keresztülvihetőnek. 

De főleg a költségesség szempontjából tekintve jár ezen rendszer na-
gyobb nehézséggel oly városban, hol már csatorna-rendszer létezik. Elte-
kintve ugyanis attól, hogy már a házakban az egész létező levezetési rendszert 
át kell alakítani, mindenesetre szükséges lenne, az egész városban új csövezetet 
fektetni, mi csak a létező kövezetnek felbontásával lehetséges, és kétségen-
kívül igen költséges dolog. 

Budapest városára nézve tehát, nézetűnk szerint, előnyösebbnek és ol-
csóbbnak mutatkozik, a jelenlegi nagy értékű csatorna-hálózatot átalakítani 
oly rendszerre, mely a létező körülmények előnyös felhasználását megengedi. 

Nézetünk szerint a L i e r[n u r-féle csatorna-rendszer oly városokban 
melyek még csatornákkal ellátva nincsenek, igen előnyösen alkalmazható, 
főleg pedig oly helyeken, hol a pőcze-anyagot nagyobb folyóba nem lehet 
könnyen levezetni, és hol a csatorna-anyag a létező vízútat annyira megfertőzi 
hogy rosz egészségi viszonyokat idézhet elő. 

H a a Liernur-féle rendszer általánosan alkalmaztatik a fent említett 
körülmények közt, akkor utczai csatornákra annyira lenne szükség, a meny-
nyire a házi vizek levezetése ezt kívánja, ezen czélra pedig igen kis csatornák 
vagy is inkább csövek elégségesek, az esővíz pedig a felületen folyhatnék le> 
ezen elrendezés által az egész területnek földtömege természetes állapotjában 
marad, s a gyűlvizek, melyek majdnem mindenütt ivóvíznek használtatnak, meg 
nem fertőztetnéknek, mi közegészségi szempontból tekintve igen nagy előny. 
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miután tudvalévő dolog, hogy semmi sem terjeszti gyorsabban a járványos és 
ragadós betegségeket, mint a fertőztetett víz. 

A gyűjtött pőcze-anyag hordókba töltve, messze távolságra szállítható s 
úgy mint trágya értékesíthető, annál is inkább, mivel a pőcze-anyagban tartal-
mazott trágya-elemek mind benne maradnak összepontosított állapotban, 
holott minden más rendszernél nyert anyagot, vagy át kell előbb alakítani, 
mi által sokat veszt erejéből, vagy pedig azt, a nagy liigítás következtében, 
már a csatornákban úgyis nagyobb részt elvesztette, mielőtt a szántóföld-
re ér. 

Az itt leírt L i e r n u r - f é l e r e n d s z e r jelenleg Amsterdam váro-
sában épités, és részben már alkalmazásban van. 



énaok és építesz- egylet közlönye W l ö t e t . X X X E . tábla. 

Lierirar csatornázási rendszere. 


