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A T a r a c z h i d alapozása.*) 
(I. TI. ITT. IV. tábla.) 

S Z A B V A S Y G Y Ö R G Y T Ő L 

A magyar észak-keleti vasút azon vonala, mely a Királyházai elágazás -
ponttól egész Máramaros-Szigetig a Tisza folyó mentén TTgocsa és Mára-
maros vármegyéken vonul át, »nyilt völgyi vaspálya,« mely az ujabb időben 
épült vasutak közül aránylag véve legtöbb, az épitésre nézve igen érdekes 
fa-, valamint vashidat mutathat fel. 

A taraczhid Máramaros vármegyében Bedő és Taraczköz helységek 
közt, mintegy három mértföldnyire fekszik az észak-keleti vaspálya végpont-
jától, Szigettől. Ezen 7 nyilasból álló összesen 215.25 méter hosszú állandó 
hid Sclnvedler rendszer szerinti vasfelszerkezete 6 falazott hidoszlopon és 2 
hidfőn nyugszik, melyeknek egymástól való távolságuk, középtől középig szá-
mítva 30.75 méter. 

Valamennyi oszlop alapozása, »sülyesztő vasszekrényekkel« (Caissons) 
történt. Mielőtt azonban ezen alapozási módot, valamint az ezen mód körül 
tett tapasztalataimat tüzetesebben leírnám, legyen megengedve az áthidalt Ta-
raczfolyó természetét és sajátságait megismertetni. 

A Taracz-folyó, mely a tulajdonképeni záporpatakok (Wildbacli) minden 
jellemző tulajdonával bír, a Tiszának egy mellékfolyója és mintegy 2000 mé-
ternyi távolságban a hídon alul a Tiszába ömlik. 

Nyári időben és kemény tél alkalmával a Taracz folyó rendesen csak egy 
fő-ágból áll, melyben a vízmennyiség oly csekély, hogy e folyón minden nehéz-
ség és veszély nélkül kocsin, legtöbb helyütt pedig gyalog is át lehet kelni. 
A középvíz ellenben a főágon kívül még több mellékágra is kiterjed. Hóolva-
dásük után vagy erős esőzések, különösen pedig felhőszakadások következtében 
az árviz rohamosan jővén, ez gyakran és gyorsan szokatlan magasságra emel-
kedik. Miután a folyó medrének átlagos esése 1:300-hoz helyenként pedig 
1:120-hoz, az árvizeknek nagy sebességük van — 2.50 méter másodperczen-

*) Olvastatott, a M. Mérn. és Épi t -egyle t 187". évi máj. 31-én 1 ártott egyet, 
szakülésén. 
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ként — mely körülménynél fogva az árvizek parttöréseket és az egyes szige-
teken lévő szántóföldeken nemcsak tetemes pusztításokat okoznak, de a folyó 
egyes ágait is jelentékenyen változtatják. 

A Taraczvölgy vidékén élő legöregebb emberek sem emlékeznek oly 
nagy árvízre, mint az 1869. évi november 25-iki volt. Az ártér szélessége 
a vasúti tengelyben mérve 1182 méter és a több helyen pontosan felvett ke-
resztszelvények alapján számított vízmennyiség, másodperczenként 2151 köb-
méter volt. 

Ugy a pályatest valamint a falazott hídfők biztosítására feltétlenül 
szükséges, hogy az árvíz bizonyos határok közé szorítva, a híd alatt akadály-
talanul folyhasson át. E czél elérése végett oly földtöltések, zárgátak (Sperr-
dámme) építtettek, melyeknek rézsői a víz felőli oldalon 1:3-hoz, 0.3 méter vas-
tag kövezettel és megfelelő kőhányásokkal láttattak el, végpontjai pedig a 
folyó jobb oldalán a fennsíkkal, bal oldalán az úgynevezett Malinszky-patak 
magas partjával köttettek össze. A töltés koronája 3 méter széles és az ezen 
töltések között felduzzasztott árviz színén felül, átlag véve egy méterrel emel-
kedik magasabbra. 

Véleményem szerint rőzsevédtöltések minden más anyagból való töltések-
nél előnyösebbek lettek volna, mert ezen laza összefüggésű görgyület (Gerölle) 
mellett, mely az egész folyam medrét képezi és a zárgátak közti sebess égnél 
fogva igen könnyen megeshetik, hogy valamely helyen alámosás fordul elő. 
Ennek természetes következménye leend az, hogy a földtöltés leszáll s a rajta 
évő kőburkolat összeköttetésében háboríttatván, a laza föld lassanként el fog 
mosatni, végre a töltés is áttöretik s a tulajdonképeni pályatöltés az árviz ál-
dozatává lehet. 

Igaz ugyan, hogy alámosatás által a rőzsetöltés is üllepedik, az üllepe-
dés által mindazonáltal összefüggését, mint test, el nem veszíti; a folyam 
felőli oldalon alkalmazott sülyesztő rőzsék, a tulaj donképeni töltéstest-
tel együtt saját súlyuknál fogva a földszinhez (Terrain) simulnak, felül pedig 
utánépités által a töltés kiegyenlíthető. Ha a töltéshez használt vesszők frissek 
és gyökeret vernek, akkor az ily rőzsegátak a vizépitészetnek elpusztíthatlan 
védszereket nyújtanak. 

Hogy a sok ágazatu folyamágynak a zárgátak között némileg szabályos 
menetet lehessen adni és a közép vízállásnál a vizet egy főágba lehessen gyűj-
teni,— mely egyúttal a tutajozás végett is nélkülözhetlen szükséges: egy 15 
méter széles csatorna ásatott. 

A folyómeder egész terjedelmében laza összefüggésű, tyúktojás nagy-
ságú egész egy köblábnyi tartalmú kő hordalékból áll, mely a vizet mint va-
lami rosta úgy bocsátja át. 

Azon a helyen, hol a Taraczfolyó átlíielaltatott, a folyómeder legmélyebb 
pontján alul számítva mintegy 2'5 méternyi mélységben, egy 0.5 méter vastag 
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igen puha homokkőrétegre és e rétegen alul tömött, kék agyagra (blauen 
Tegel) akadtunk. 

Megemlíthetni egyúttal, hogy kémfurások által azon eredményhez 
jutottunk, hogy a Tiszafolyó ágya hasonló talajképzödésü. A vasúti vonal 
Hosszumező város közelében vágja a tiszalblyót, mely utóbbi, két czölöpözött 
jármon nyugvó, farácshiddal liidaltatott át. A tulaj donkép eni híd hét 30 mé-
teres nyílásból, az ártéri hid három 20 méteres nyílásból áll. 

Hogy a Taracz-híd oszlopai alámosás ellen biztosítva legyenek, a sü-
lyesztő-vasszekrényeket oly mélyre sülyesztettük le, hogy azok a homokkőré-
tegben, alsó párkányukkal pedig a tömött kék agyagon nyugosznak. A sii-
lyesztő-vasszekrényeken belüli építési gödör még átlag véve 40 centimé-
terrel mélyebre ásatott úgy, hogy minden egyes oszlopnak az alapzata 3.5 
egész 3.8 méterrel — a folyómeder legmélyebb pontján alul — fekszik. A 
Taraczhíd alapozásánál alkalmazásba jött köralaku sülyesztő-vasszekrények 
(Caissons) 4.09 méter felső és 4.19 méter alsó átmérővel birnak; a 0.95 méter 
széles,1.90 méter hosszú és 6 millimeter vastag vaslemezek L alakú s 1 centimeter 
vastagságú vízszintes és függőleges vasak segélyével oly módon szegecseltettek, 
hogy ezáltal 95 centimeter magas, egyes gyűrűk támadtak. Az egyes gyűrűk 
alsó és felső végükön alkalmazott vízszintes szögvasak szegecseltetése által, a 
sülyesztő-vasszekrények a szükséghez képest hosszabíttathattak. Minden sülyesz-
tő-vasszekrény alsó párkányához még egy 2 centimeter vastag és 18 centi-
meter széles úgynevezett »sülyesztő-gyürü (Senkring)« szegecseltetett. 

A Taracz-folyónak fentebb körülírt a hídoszlopok valamint a hidfők 
alapozási mélységére nézve igen kedvező talajképződése következtében, az egyes 
sülyesztő-vasszekrények csak egy siilyesztő és négy magas gyűrűből 
állottak. 

Miután minden egyes oszlop 2.8 méter vastag és 8.0 méter hosszú, 
ennélfogva minden egyes oszlop alapozásához két sülyesztő-vasszekrényt 
kellett alkalmazni, melyek egymástól 30 centimeter távolságban az illető he-
lyen összeállíttattak, szegecseltettek és azután függőlegesen lesülyesztettek. 

Hogyha egy oszlop nem esett véletlenül valamely vizérbe, akkor, de 
még mielőtt a vasszekrények összeállíttattak volna, az építési gödör annyira 
mélyíttetett, mennyire a fenálló vízállás ezt megengedte. 

A sülyesztő-vasszekrények szegecseltetésök után, felhúzó gépekkel (Win-
den) előirt helyükre pontosan beigazittattak és minden egyes vasszekrény 86 
darab 6.5 méter hosszú siunel terheltetett úgy, hogy egy-egy sülyesztő-vas-
szekrény saját súlyával együtt, mely 100 vámmázsa, összesen 462 vámmázsát 
nyomott. 

A Taraczhídnál alkalmazott alapozási mód azon elven alapszik, hogy ha 
az ily vaslemezekből összeállított és szegecselt, függőleges, valamint vízszintes 
vasakkal szilárdított henger megfelelően megterhelve, abból a víz folytonason 
kiszivattyúztatik azon czélból, hogy az alap sülyesztésére szükséges földmnn-
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kák végbevitethessenek, ez saját, valamint a reá rakott súlynál fogva foko-
zatosan lesülyed. 

Ez alkalommal megemlítem meg, miszerint az adott körülmények között, 
különösen pedig ezen vadfolyó őszkor és tavaszkor gyakran beállni szokott ár-
vizei s az épitési idő rövid tartama miatt, másféle alapozási mód kétsOgkiviíl 
nagyobb költséggel és a kivitelre nézve több nehézséggel járt volna. 

A mint fentebb már említettem, egy oszlop számára két sülyesztő-vas-
szekrényt kellett lesülyeszteni; s takarékosság tekintetéből a sülyesztés mind-
kettővel egyidejűleg vitetett végbe. 

A víz kiszivattyúztatúsa 6 és 8 hüvelyk átmérőjű röpszivattyúk (Centri-
fugalpumpen) alkalmazása által történt, melyek 9 illetőleg 12 lóerejü gőzgé-
pekkel (Lokomobilen) hajtattak. Tapasztalásom szerint egy 6 hüvelyk átmé-
rőjű röpszivattyú 3000 egész 4001', egy 8 hüvelyk átmérőjű pedig 6000 egész 
8000 akó vizet képes óránként szivattyúzni, Uendes viszonyok alatt, két sü-
lyesztö-vasszekrény elősülyesztéséhez (Vorsenken) egész 2 méter mélységig 
(a folyómeder legmélyebb pontján alül számítva) két 6 hüvelyk átmérőjű röp-
szivattyünak folyton kellett működni, hogy a belül dolgozó munkásoknak a 
víz térden felül ne érjen, s ezáltal a munka feltartóztatva ne legyen. A má-
sodik méteren alúli sülyesztés sokkal nagyobb nehézségekkel járt, mert a sü-
lyesztő-vasszekrényeken belüli víz szinét fenti magasságban tartani csak 
két 8 hüvelyknyi röpszivattyú által volt lehetséges. Az egyes oszlopoknál al-
kalmazásban volt röpszivattyúk száma egyébiránt a fennálló vizállástól füg-
gött, mert azon körülmény, hogy a laza összefügésii hordalék a vizet mint va-
lami rosta úgy bocsátja át és mindazáltal, hogy a sülyesztő-vasszekrények 
eresztékei kóczczal (Werg) és míniummal gondosan betömettek, különösen az 
utolsó méterben a víz odafolyása alulról gyakran oly erős volt, hogy négy 
röpszivattyúnak is működnie kellett. Árvizek alkalmával a munka megszűnt 
s ha ilyenkor a sülyesztés már annyira előrehaladott, hogy a sülyesztő-vas-
szekrények felső párkányukkal a földszinhez közel voltak, azok, nehogy horda-
lékkal ismét tele legyenek, deszkákkal fedettek, melyekre még néhány sin 
tétetett. 

Egy-egy sülyesztő-vasszekrény terhelésénél a szükséges sinek két cso-
portban úgy tétettek fel, hogy a vasszekrény közepe egész átmérőjében szaba-
don lévén, e nyíláson át két fából készült emelőgép (Holzwinden) segítségével 
az épitési gödörben előállított anyag, deszkákból készült 60 centimeter hosszú 
40 centimeter széles és magas szekrényekben húzatott fel. Egy vasszekrényen 
belül rendesen 10 ember dolgozott, kik a szükséges földmunkát végezvén, az 
agyagot egyszersmind a faszekrényekbe rakták. Az emelőgépeknél alkal-
mazott 10 munkás félnaponként vagy féléjjelenként egymást felváltották, 
mert e munkások őszi és tavaszi időben 5 vagy 6 óránál tovább a vízben állani 
nem voltak képesek. 

Mint már mondtam, a sülyesztő-vasszekrényeket oly mélyre kellett 
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sülyeszteni, hogy minden egyes oszlopnak az alapzata még átlag véve 40 cen-
timéterrel a tömött kék agyagban legyen, mit figyelmen kívül hagyni azért nem 
lett volna tanácsos, mert előfordulható mélység-kimosások (Rolke) következ-
tében az oszlopok közelében, ezek alapzatai is könnyen alámosathatának. 

A Taracz-hid építéséhez, négy gőzgép, két 6 és két 8 hüvelyknyi átmérőjű 
röpszivattyú állott rendelkezésünkre. A sülyesztési munkálatok két oszlopnál 
egyidejűleg kezdettek meg, ós olykép folytattattak, hogy ha vagy az egyik, 
vagy a másiknál kedvezőtlen viszonyok következtében a víz odafolyását meg-
gátolni nem lehetett, mind a három vagy mind a négy gőzgép és röpszivattyú 
használatával, csakis az egyik oszlophoz való vasszekrények sülyesztettek le 
egészen, azaz az előírt mélységig. 

A sülyesztési munkálatokhoz 1871. évi julius hó végével és pedig a VI I I . 
számú hídfőnél hozzá fogni és olykép erőtetni, hogy a híd még a reá követ-
kező esztendőben tökéletesen készen s a forgalomnak átadható legyen, megle-
hetős nehéz feladat volt, miután az ottani vidéken az 187,/72. évi tél oly ke-
mény volt, hogy az efféle vízben való munkák kivitelére gondolni sem lehetett. 

Julius hó végétől egész november hó elejéig, azaz ezen sülyesztési mun-
kálatok beszüntetéséig a rosz időjárás miatt a VIII., VII., VI., V. és IV. 
számú oszlopokhoz tartozó szekrények egészen sülyesztve, bétonozva, kifalazva 
s a 'VII I . és V. számú oszlopok egész a faragott kövek alsó széléig fel is fa-
lazva voltak. A reá következő tavaszkor csak április hó közepétől lehetett is-
mét a többi oszlopokhoz való szekrények — úgymint III., II., és 1. —- sü-
lyesztéséhez fogni, melyek május végével már bétonozva is voltak. 

A sülyesztésre nézve a viszonyok egyáltalában őszkor nem igen kedve-
zők voltak, mert többféle nehézségekkel küzdöttünk, nevezetesen pedig : eleintén 
gyakorlatlan munkás embereink voltak, későbben esős időjárás következtében 
gyakran árvizek állottak be, mi miatt a munkával szüneteltünk, ezenkívül vá-
sárok és ünnepek miatt sok szép napot vesztettünk. A munkára nézve 
minden tekintetben kedvezőbb volt a tavasz, a miért is a tavaszkori sülyesz-
tésnek az eredménye, összehasonlítva az őszkorival, hasonlíthatlanul jobban 
ütött ki. 

Talán nem lesz érdektelen, hogyha ezen, a Taraczhídnál a fenálló körül-
mények között jó sikerrel alkalmazott alapozási mód, valamint az általános 
teljesítmény megítélésére néhány adatot közlök. E végből a sülyesztés ered-
ményét a VI. és V. számú oszlopoknál említem megjegyezvén, miszerint a 
viszonyok a VI. oszlopnál minden tekintetben kedvezőtlenek, az V-nél ellenben 
igen kedvezők voltak. 

A VI-ik oszlophoz való vasszekrények sülyesztése szeptember 13-tól 
egész október 27-ig tartott. Többször beállott árvizek és rosz időjárás foly-
tán, nemkülönben a vasárnap- és ünnepnapok miatt a sülyesztés tulajdonké-
peni ideje 14 nap és 5 éjszaka a munkaidőt 10 órával számítva. 

Ezen oszlop a Taracz-folyó második főágában, tehát vízben áll és a ,ras-
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szekrényeket 4.1 méternyire kellett a medren alul számítva, az előirt mély-
ségig sülyeszteni. Az első két méter sülyesztési ideje alatt a vasszekrények 
naponként 30—35 centiméterrel lejebb mentek, a további 2.1 méter sülyesz-
tési ideje alatt, a midőn a természetes a külfelületekeni súrlódás tetemesebb, 
valamint a víz odafolyása a magasabb vízoszlop nyomása következtében sokkal 
nagyobb, minden nap 15—20 centimeterrel sülyedtek. 

Az V-ik oszlophoz tartozó vasszekrények sülyesztési munkája augusztu s 
27-én kezdődött és szeptember 12-én végeztetett be. Sem árviz, sein rosz idő-
járás nem volt, s a munka fenakadást nem szenvedett. A vasárnap- és ünnep-
napok levonásával a sülyesztési idő 10 nap és 6 éjszaka, a munkaidőt 10 
órával számítva. A Taracz-folyó kisvíz- valamint középvíz- állásánál ezen 
oszlop szárazban áll; a vasszekrényeket az előirt mélységig 4.7 méterrel, a 
földszinttől számítva, kellett sülyeszteni. 

A két első méter sülyesztési ideje alatt e vasszekrények naponként 35 — 
40 centimeterrel, a további 2.7 méter siilyesztésének ideje alatt pedig 20—25 
centimeterrel sülyedtek. 

Mindazáltal, hogy a viszonyok a sülyesztési munkálatokra általában ked-
vezők épen nem voltak, a tényleges költségek mégis kisebbek voltak mint bármily 
másféle alapozási mód alkalmaztatásánál. Két, egy oszlophoz való szekrényt a 
kellő mélységig lesülyeszteni, szóval az alapozás gödröt olykép elkészíteni, hogy a 
tulajdonképeni alapozást, azaz a betonozást akadálytalanul megkezdeni le-
hessen, átlag véve 6600 forintba került. Ezen összegben következők foglal-
tatnak úgymint: 

1. A vasalkatrészek, melyek Poroszországban készültek, megszerzés- és a 
hidhoz szállítással. 

2. A sülyesztő-vasszekrények sze gecselteté se, a faszén elhasználá-
sával együtt. 

3. A sülyesztő-vasszekrények sínekkel, valamint emelő-gépekkel fel-
és leszerelése. 

4. A gőzgépekhez felhasznált tüzifaanyag megvétele. 
5. A 2 gépész, 2 fűtő és 2 felvigyázó havi íizetései és az 50 munkás 

napi dijjai. 
6. Gépek és szerszámok elhasználása, valamint egyéb kiadások. 
Ezen alapozási mód mellett, csakis a zárfalakkal (Spundwand) való ala-

pozási módozat lett volna alkalmazható, mely azonban a viszonyokhoz mérve 
egy oszlop számára 6700 forintba, teliát a sülyesztő-vasszekrényeknél többe 
került volna. 

E költségvetésnél feltettük, hogy -"/.!» centiméter méretű kemény fából 
készült és erős sarukkal ellátott czölöpök közvetlenül egymásmellé verendők 
és azon mértékben, amint az anyag, kézi kotró-gépekkel kiemeltetik, az egyes 
czölöpök is fokozatosan utána lettek volna verendők. A puha homokkő-ré-
tegbe a czölöpök csak igen nehezen hatnának be. mint ezt tapasztalni a tiszai 
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farács-hidak (Hosszumezőnél) czölöpözési munkálatainál alkalmunk volt. Mi-
után az előirt alapozási mélység következtében, úgy a hidfők, min ta hid-
oszlopok alapzatai, a homokkő-rétegen alul, azaz a tömött kék agyagba esnek, 
ezen anyagok eltávolítása, illetőleg kiemelése czéljából, az építési gödörben 
levő vizet röpszivattyúk által kellett volna kiszivattyüzni. Hogyha a zárfal 
mögé még egy süríí és jó védgátat is állítottunk volna sem, sikerült volna véle-
ményem szerint egyformán minden oszlopnál és nem vezetett volna a kellő idő-
ben czélhoz ezen alapozási művelet. A nagyáglii (Husztnál) hidoszlopok ala-
pozásánál ily zárfalak verettek, minthogy azonban a czölöpöket a kellő mély-
ségig leverni nem lehetett, ez alapozási módozat félbenhagyatott, a czölöpök 
kihúzattak és a sülyesztő-vasszekrényekkel való alapozás fogadtatott el. 

Hidaknál a sülyesztő-vasszekrényekkel való alapozást ajánlhatjuk kü-
lönösen ot t : 

1. hol a folyómeder bizonyos mélységre hordalékból áll s e hordalékon 
alúli rétegek szilárd anyagokból állanak, melyekbe az alapzat fektetni szán" 
dékoltatik és ez oknál fogva zár falat csak nagy költséggel és idő vesztéssel 
lehetne előállítani. 

2. hegyi folyókban, melyeknek nagy esésök van, hol tehát árvizek roha-
mosan jővén, romboló hatásuknál fogva nagy pusztításokat okozhatnak, mi 
miatt állványokat p. o. czölöpverő gépek számára stb. nem igen lehet fel-
állítani ; 

3. hol valamely alapozást gyorsan végbe kell vinni; 
4. hol általában a vas aránylag véve olcsóbb a fánál és a téglaanyagnál. 
Hol a vas drágább a téglaanyagnál, ott valamely alapozáshoz sok 

előnynyel téglából falazott kutakat is lehet alkalmazni, különösen azon ese-
tekben, ha a talaj homokból, sárga agyagból vagy hasonnemű anyagokból áll. 

A Talahor folyónál, mely minden tekintetben hasonlít a Taracz folyóhoz, 
próbakisérlet tétetett egy téglából falazott, egy méter belső átmérőjű kút 
sülyesztésével; miután e kút a földszinén felül 6 méter magasságra falaztatott, 
fölébe egy faállvány veretett és ezután a kút beljében lévő görgyiíletnek csöb-
rökkel való kivétele kezdetett meg, s egyidejűleg a víz is kiszivattyúztatott. Ezen 
eljárás folytán a kút saját súlyánál fogva sülyedett. 

Ez alkalommal többször történt az, hogy az egy láb vastagságú falazat 
valamely nagyob kőre jutott, melyet csak nagy fáradsággal lehetett elmozdí-
tani, mi miatt a kút oly ferdén állott, hogy bedüléstől lehetett tartani. E 
kút három méter mélységre sülyesztetett. 

Ha mármost ily eset oly nagy kútnál fordulna elő, milyen kút egy lii-
doszlop alapozásához szükséges, a falazatban oly repedések történnének, me-
lyek folytán a további sülyesztés nemcsak kétségessé, hanem az alkalmazott 
munkásokra nézve is felettél) veszélyessé válhatnék. Ezen falazott kutakkal való 
alapozási mód a Taracz hidnál elejtetetett és elhatároztatott siilyesztő-vas-
szekrényeket alkalmazni. 
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Miután tehát a sülyesztő-vasszekrényekkel való alapozást, amint ez 
a Taraczhid építésénél alkalmazásban volt s az ezen mód körül tett tapaszta-
lásaimat, — röviden előadtam, biztosíthatom egyúttal mindazon tisztelt szaktár-
saimat, kiknek valamely hídnál alkalmazandó alapozási mód meghatározá-
sánál döntő befolyásuk van, hogy e mód alkalmazása mellett azon örvendetes 
eredményhez fognak jutni, hogy ez nemcsak olcsóságánál fogva czélszerü, de 
minden egyes adott esetben gyorsan ós gyakorlatilag is kivihető. 

Mihelyt a siilyesztő- vasszekrények a kellő mélységre le voltak sü-
lyesztve, a vasszekrények 2 méternyire bétonnal töltettek ki. A béton facsö-
veken öntetett a vasszekrényekbe, melyeknek felső végeik tölcsér alakúak. A 
béton készült 1 rész cement. 1 rész homok és 3 rész darabolt kavicsból 
(Schlögel-Schotter). 

Megemlítem itt, hogy kisérletképen egy vasszekrényt csak 1.5 méter-
nyire töltöttünk ki bétonnal, azonban azon meggyőződésre jutottunk, hogy e 
bétonréteg kiszivattyúztatása után mind a mellett, hogy tökéletesen megkemé-
nyedett, az alsó víznyomásnak nem állott ellent, mert a rétegben egyes repe-
dések. melyeken a víz nagy erővel keresztül hatott, voltak észlelhetők. Kény-
telenek voltunk tehát a szivattyüztátást abban hagyni és 0.5 méter vastag 
bétonréteget még reá tölteni. 

Mihelyt a vasszekrényekben a béton tökéletesen megkeményedett, mi 
rendesen 4 vagy 5 nap múlva beállott, a víz egy vagy némely esetben köt 6 
hüvelyknyi röpszivattyú által kiszivattyúztatott, azután pedig mindkét szek-
rény egyidejűleg egész a felső párkányáig durván faragott termés kövekkel 
vízhatlan mészben (hydraulischer Kaik) kifalaztatott. Miután a falazás ideje 
alatt a vizet folytonosan szivattyúzni kellett, a röpszivattyúhoz tartozó s a 
vasszekrény fenekéig érő gummicső körülfalaztatott, mely kút későbben 
bétonnal töltetett ki. 

Ezen alapfalazatra az oszlop alakja pontosan felrajzoltatott s ezután a 
felső falazat 30 és 45 centiméter magas rétegekben vízhatlan mészben épí-
tetett fel. 

Az oszlopok homlokzatai faragott kövekből készültek, melyek a szabá-
lyos kőkötés kívánalmai szerint akkép helyeztettek el, hogy egymás között jó kö-
tésben legyenek; belső részeik pedig durván faragott terméskövekből állanak, 
a szerint, amint a felhasznált kövek szabályos vagy szabálytalan alakkal 
bírtak. Miután mint már említetett, a vasszekrények egymástól 30 centimé-
ternyi távolságban sülyesztettek le, az egyes vasszekrényeken nyugvó falazatok 
egy 1 méter és két 1.7 méter tiszta szélességgel bíró, faragott kövekből álló 
boltozatokkal kapcsoltattak össze, melyeknek ívcsúcsai egy magasságban 
vannak. 

A hidoszlopok nagyobb biztosítására, ezek a kisvizen felül érő kőrakással 
(Steinsatz) vétettek körül. 

A Taracz-folyó hídtartói (Tráger) Schwedler rendszere szerint szer-
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kesztve, állanak — minden egyes nyilas összefüggés nélkül a másikkal — 
egyenes alsó hossz-rudakból (untere Gurtungen) melyekkel a felső liosszrudak 
(obere Gurtungen) négy mezőn át párhuzamosak, végeik pedig a két szélső 
mezőn át egy liajtalék görbében (Parabel Curve) görbitvók. A liosszrudak 
közötti szerkezet egészen egyszerű, függélyes támaszokból (Vertikalstützen) és 
rézsútos tárnokból áll (Streben). 

A hídtartók öntött vasalapokon (gusseiserne Auflager) nyugosznak, 
melyeknek tengely távolságuk 29.50 méter, tehát két oszlop közötti tiszta 
szélesség 27.95 méter. A sinek tölgy keresztfákon és ez utóbbiak vas hossztar-
tókon feküsznek, melyek a kereszttartókkal szegecselve vannak. 

A vasszerkezet alkatrészei C h r i s t o f h gyárában Niskyben (Porosz-
ország) készültek. 

A vasszerkezetek faállványokon állíttattak és szegecseltettek össze es 
azok elvétele után eresztettek le. 

Egy nyilás vasszerkezetének összeállítását és bevégzett szegecseltetesét 
négy munkáscsapat 6 emberből 18 munkanap alatt eszközölte. 

Sinek, keresztfák és az öntött vasalapok nélkül egy nyilás vasszerkezete 
795 vámmázsát nyom, mely a próbaterhelésnél, mi 3-ad osztályú teherszállító 
mozdonyvonattal történt, igen jónak bizonyult, miután úgy nyugvó, mint 
mozgó terhelésnél — óránként 42 kilométernyi sebességgel az esetleges 
behajlások valamennyi nyílásnál 15 és 18 miliméter között, a maradandó be-
hajlások azonban zérus voltak. 

A Taraczhid építési költségeinek összege az alábbi összeállítás szerint 
246,877 forintot teszen. 

1. Epités-vezetés és felügyelet 6,200 forint. 
2. Alapozás 52,800 » 
3. Bétonozás 16,000 » 
4. Kőmüvés, és kőfaragó munka 33,990 » 
5. Vasszerkezet 110,985 » 
6. Ács munka 5,852 » 
7. Kőrakások 3,150 » 
8. Ideiglenes fahíd, fabódék, bérbe vett földek és 

árvizek által okozott károk 17,000 » 

Összesen . 246,877 forint 
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