Könyvismertetés.
» A fővárosi közmunkatanács
sítendő csatornarendszer

műszaki osztálya előterjesztései a Budapesten létemegállapítása és végrehajtása tárgyában.«
(V-ik tábla.)

Az c czini alatt a fővárosi közmunkák tanácsának, a műszaki osztály
igazgatója , R e i t t e r F c r e n c z úr által benyújtott s a közmunkatanács
által több példányban kinyomatott s véleményezés végett egyletünknek is megküldött dolgozatot a következőkben kívánjuk olvasóinknak bemutatni :
Szerző a főváros csatornázására nézve Bazalgette, Beiwinkler Károly
és Horváth Farkas által készített tervezetek leírása és bírálata után a következő — itt csak rövid kivonatban ismertetett — pontokban terjeszti elő programmját és annak indokolását.
I.
Pest város vízszedő területe 20 ezer holdra tehető. Ebből Pest és Kőbánya jelenleg beépült részeire 22751/s hold esik (a mellékelt térképen sötétebb vörös színezéssel — mellékletünkben sürübb vonásozással — jelölve. Tekintettel a jövő 100 év alatt bekövetkezhető nagyobbulásra, a beépített terület 5170 holdra lett kiterjesztve, (a térképen sötét és világosabb vörös színezéssel jelölt terület). A város területének beépített része földalatti csatornákkal látandó el a vízszetlő terület többi részének vizei pedig részint a
Rákos patak, részint nyílt árkok által csapolandók le.
II.
A csatornák által a liázi-, konyha-, árnyékszéki s csővizeken, és az utóbbi
által elsodort iszapon kívül a pőczeanyagok is levezetendők lesznek. Ezen
csatornázási rendszer azonban csak a vízvezeték kiegészítése és házi- s utczamosó víznek bő kiszolgáltatása esetében lehet czélszerü. Különösen szükséges
a vizárnyékszékek behozatala. Miután e tekintetben minden vízpazarlás jótékony hatással bir a pőcze anyag higitása és a csatorna tisztítási költségeinek
kisebbítése tekintetében, ajánlatos volna a vizet nem bizonyos mérték, hanem
szabadon a szükséglet szerint, lehető kis dij mellett szolgáltatni ki.
III.
Mélyen íekvő városoknál, rendesen a csatorna-folyadéknak szivattyúk
általi kiemeltetése szükséges. A pőczeanyagi ós házi vizek kiszivattyuzása
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nem kerül sokba, ellenben az esővíz rendkívül nagy mennyiségekben gyűlhet
össze, s ennek emelése már tetemes költséget okoz. Pest a magassági viszonyokat illetőleg a legkedvezőtlenebb fekvésű városok közé tartozik, miután
területének fele csak 14—22'-al fekszik a Duna zéruspontja felett, mig -}- 20—
22'-as Duna vízállások lehetségesek + 18-asak pedig aránylag nem ritkák
mint ez a programmboz E alatt mellékelt, sok évi észlelés eredményeit tartalmazó táblázatból kitűnik. Ezek következménye a z , hogy a jelenlegi csatornáknál —j-14— 16'-nyi vízállásoknál a csatorna-folyadék csak szivattyúzás által
távolítható el, sőt hogy az kisebb vízállásnál is visszatorlasztatván, a csatornákban erjedésbe megy át, mi a lakosság egészségére nézve a legkárosabb
hatású.
A pesti csatornavíznek szivattyúzás nélkül elvezetését azonban a dunaszabályozás máris lehetővé tette. Miután ugyanis a Duna zéruspontja Rácz almáson, hol az elzárt soroksári ág a Dunával közlekedik, —1' 3"-vel mélyebben fekszik, mint Budapesten, biztos, hogy a soroksári Dunaág vize a zárgát
alatt -j-7'-nál (a budapesti zeruspontra vonatkozva) magasabbra nem fog
emelkedhetni. A soroksári ágba tehát Pest város legmélyebb részei is bármikor lecsapolhatok s csak is azon kérdés t á m a d , egészségi szempontokból
tanácso-e az összes csatornafolyadékot ezen ágba vezetni. Az organikus
hulladékok mennyisége Pest város jelen lakosszámának (200,000) megfelelőleg évenként 4.4000,000 köblábmi tehető. A párizsi egészségügyi tanács
bebizonyitá, hogy 250—300-szoros hígításnál az organikus anyagok már, ha
rothadtak is, ártalmatlanok: a vízvezeték által nyújtott víz mennyiségét fejenként és naponta 5 köböllábba, a soroksári ágba a tápzsilipen át bebocsátott
viz mennyiségét pedig másodperczenként 1000 köblábba véve föl, Pesten a
hulladékok hígítása azonban 7260-szorosra jön ki. Daczára ennek, nehogy a
Duna melletti községeknek panaszra adassék alkalom, mégis tanácsosabb a
pesti csatornavizet csak akkor bocsátani a soroksári ágba, ha az eső- vagy
folyóvíz által ennél még nagyobb mérvben higittatott.
A normális minőségű csatornavíz tehát a nagy Dunába vezetendő, nag
esőzések idejében azonban, valamint akkor is, miclőn folyóvíz ereszthető a csatornákba, azok folyadéka a soroksári dunaágba bocsátható,
IV.
Irányadóul véve föl több más nagy város csatornáinak esését, a főgyűjtők lejtője Vsioo^ban állapittatik meg. A mellékcsatornák lejtőjét illetőleg
pedig tekintettel arra, hogy ezek szárazon ne feküdjenek legczélszerübb azt.
'/soo — 1/i2oo-nak venni; nagyobb lejtővel bíró területeken a fenék lépcsőzetes
építése által lehet ezen esést megtartani.
V.
A csatorna folyadék kőzépsebessége másodperczoüként 3' legyeü.
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VI.
Tekintettel a földnyomásra és arra, hogy a folyadék kisehb mennyisége
mellett is a víz mélysége a csatornákban lehető nagy legyen, a gyűjtőknek a
mellékelt térképen az 1-ső ábrában előtűntetett tojásdad alakü keresztszelvény adandó.
VII.
A város összes csatornafolyadéka X-nél (lásd a mellékelt térképet) az
összekötő vasút hídja alatt elhelyezendő gyüjtőmedenczébe vezetendő és pedig
előlegesen 3 főgyűjtő által, melyek méretei úgy alapitandók meg, hogy azok
az idővel nagyobbodott város folyadékmennyiségének is megfeleljenek.
Az első főgyűjtő, a margitszigeti hidfőnél yl-nál kezdődik s a Duna partjával párhuzamosan az X-el jelölt gyüjtőmedenczéig terjed.
A második főgyüjö a kiilső váczi-úton az osztr. államvaspálya társulat
indóháza felé, innen pedig a nagy körút mentében a C-vel jelzett pontig vezetendő, hol az elsővel egyesül.
A harmadik főgyűjtő, mely az 1838-iki árviz árterületén kivül fekszik, a
kerepesi vámnál kezdődik, innen a nagyobb utczákon át a Ludoviceum előtt
halad el egész a Remete-utcza végéig; e ponttól egyenesen a Dunának irányul
melybe d ponton nyilik be, miután már előbb az alatta fekvő első csatornával
ugy összeköttetett, hogy azon esetben, ha a Duna magas vízállása következtében folyadéka a Dunába nem folyhat, az a gyűjtő medenczébe vezettethessék.
A gyüjtőmedenczétől a soroksári ág zárgátja alatt .D-vel jelölt pontig egy
főkiömlő építendő, mely az összes csatornafolyadék levezetésére szolgál oly
időben, midőn az a rendesnél nagyobb mennyiségű vízzel vegyített és szivattyúzás nélkül a Dunába, annak vízállása következtében le nem folyhat.
(Lásd a következőket.)
Az első főgyűjtő hossza 3000°, fenékmagassága kezdőpontján (A)-\-\0',
végpontján a medenczénél -j-2' 6" a Duna. zérus pontja felett.
A második főgyűjtő hossza 35 30"; fenékmagassága 7?-nél -f-13' az
elöbbiveli egyesülési pontján C-nél -)-4' fi".
A harmadik főgyűjtő hossza 1700°, fenék magassága kezdőpontján
18' 0", végpontján +14'.
A főkiömlő hossza a gyüjtőmedenczétől. kiötnléseig X>*ig 2000 fenékmagassága a gyüjtőmedeuozében -j-2' 0" innen az C-vel jelölt pontig -j-5'*ig
emelkedik, E-től pedig Vscoo eséssel bir a gátig, mely alatt + 2 ' 6" magasság
mellett nyilik ki. Ennélfogva csak akkor ürülhet ki a gyüjtőmedencze
soroksári Dunaágba, ha benne a folyndék 3'-al a szempont fölé emelkedik.
A gyüjtőmedencze -f-4' fenékmagasságú kiömlővel látandó el; -f-'-nál
kisebb vizállásoknál tehát a csatorna folyadék szabadon ömölhet a nagy
Dunába. Másrészt -(-ll'-nál magasabb vízállásnál a fenebbiek szerint a csarnavíz a soroksári Dunaágba bocsátható és pedig szivattyúzás nélkül, miutáu

ilyenkor a Dunából az első főgyűjtőbe annak felső végén higító víz ereszthető ;
ugyanez eszközölhető nagyobb esőzésekkor és oly időben is, midőn a Rákospatakból vagyr más később megnevezendő helyekről (VIII.) vezethető higitóviz a
csatornákba.
A Duna vízállása átlagosan évenként 28 napon át -f-4'-on alul és 73
napon át -j-ll'-on feliíl van. Tekintettel ezekre és azon körülményre, hogy az
említettek szerint a csatornavíz nagyobi) esőzésekkor, valamint oly időben is
bebocsátható a soroksári ágba midőn a Rákospatakból vagy valamely más
később (VIII.) megnevezendő helyről lehet liigítóvizet a csatornákba bocsátani, feltehető, hogy a szivattyúzás csak az év egyik felében lesz szükséges.
A már meglevő csatornák, melyek nagyrészt jól épültek, működésükben
e mellett, a főgyűjtők fennebb leirt elhelyezése következtében, nem gátoltatnak,
miután azok a főgyűjtőkkel nagyrészt könnyű szerrel összeköthetők lesznek.
VIII.
Mindaddig mig a csatornák a házakból elegendő vizet nem nyernek, mi
a vízvezeték teljes kiépitéseig nem lehető, szükséges a csatornák öblítéséről
gondoskodni, hogy a leülepedő nehezebb vagy netalán megkeményedett anyagok is eltávolíttassanak. A mellékcsatornáknál eztorlasztásáltal eszközölhető;
a főcsatornáknál öblítő víz bevezetése által. Az első főgyűjtő, mint már említők is, - f l l ' - n á l nagyobb dunavizállásnál dunavizzel mosható. A második
főgyűjtőbe, valamint a 3-ikba és számos más csatornába is a Rákospatakból
vezethető öblítővíz. Végre a kőbányai tartány tisztítása alkalmával ennek
vize is a csatornák öblítésére lesz használható.
IX.
A főgyűjtők keresztszelvénye, az általuk levezetendő legnagyobb csatornafolyadék mennyisége szerint, a már emiitett 3' sebesség alapulvétele mellett
számítandó. A vízvezetéki víz mennyisége fejenként s naponta 5 köblábra, az
emberi ürülékek mennyisége fejenként s évenként L'O köblábra, a legnagyobb
esők vízmennyisége V2"*1'0? ennek a csatornákba jutó része 1/4"-re, tehető és fel
lehet venni, hogy a rendes csatornavíznek fele 10 óra alatt foly le, A főkiömlö által levezetendő folyadék mennyisége másodperczenként ezen alapon
számítva 112 köbláb, keresztszelvényének tehát 371/5 D'-nak kell lenni. Hogy
a fökiömlő egészen meg ne teljék, fennebb leirl tojásdad keresztvényének 9'
magasság fi' szélesség adandó.
X.
Az első főgyűjtő a, b és c pontokon, a második c-nél, a harmadik kiömlésénél vészkiömlövel látandó el. Ezen vészkiömhiknek önműködőknek kell
lenni, úgy hogy azon esetben, ha a csatorna,folyadék magasabban áll, mint a
Duna vize, kinyíljanak, nagy dunavizállásnál pedig maguktól záródjanak.
Hogy azonban a h és <• ponton rendes időben a csatorna folyadék ki ne ömöl-
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hessék, ezen torkolatok 1—2
fenekénél.

lábbal

magasabbra

helyezenelök a gyűjtő

XI.
A szivattyú-telep területe előre is oly nagynak vétessék, hogy rajta
500,000 lakosnak megfelelő szivattyúgépek elhelyezhetők legyenek, de ezen
gépek előlegesen csak 250.000 lakosnak megfelelőleg állíttassanak fel s a
szükséglet szerint nagyobbitandók.
A gépek munkaképességét illetőleg számításba veendő, hogy az ismert
vizállási adatokból következik, miszerint évenként legfeljebb 6 hónapon át lesz
szükséges a csatornafolyadék normális mennyiségét lO'-nyira emelni.
XII.
A csatornarendszer működése csak akkor lesz üdvös, ha vele kapcsolatban egyéb berendezések és czélszerü intézkedések is megállapittatnak.
Az árnyékszékek szerkezete és üritésmódja; a házi csatornák szerkezete és
kezelésmódja; a mellékcsatornák tisztítása; az utczák felületének tisztán
tartása; a csatornák szelelése és a vízvezetéki víz bő kiszolgáltatása e tekintetben rendkívül fontos.
A vizárnyékszékek behozatala okvetlen szükséges, és új házakban,
melyek vízvezetékkel bíró utczában épülnek, csak is ezek alkalmazása engedendő meg, régi házak birtokosai szintén kötelezendők bizonyos idő eltelte után
vizszékek fölállítására. A házi csatornák szintén vízzáróval látandók el és
pedig a ház utczavonalán belül.
XIII.
A tervezet szerkezetését és kivitelét illetőleg, mindenek előtt a csatornázás alapelvei, a főkiömlő, főgyűjtők iránya, alakja, lejtője stb. és a rendszer
működés módja állapítandó meg, ezt követi a még hiányzó részletadatok gyűjtése és feldolgozása. A jelenleg első sorban szükségelt főgyűjtők, főkiömlő és
szivattyú-telep építése azonban rögtön a csatornázás alapelveinek megállapítása
után foganatba vehető, még a részletterv teljes kidolgozása előtt.
A megközelítő költségek e táblázatban vannak összeállítva. Miután a
munkálatok kivitele legalább is négy évet igényel: az évenként szükségelt
összeg 555,900 ti. leend.
li) Buda

csatornázása.

Buda város magassági viszonyai olyanok, hogy a természet maga megadja a fő vizfolyási vonalakat. A 4000" hosszú főgyűjtő az ó-budai flórián-téren
kezdődik, innen a fő-uteza felé, később részint a fő-utezán át, részint a Duna
partján, a folyam mentében, az összekötő Vasúti hídig vezettetik; öblítésére a
Kadl-inalniot hajtó 21 fokos (Róaumur) forrásból tetemes mennyiségű víz (2
köbláb pro m. p.) áll rendelkezésre. Miután Budának vízfogó területe rendkívül nagy és oly természetű, hogy rajta az esővíz igen gyorsan gyűlik össze,
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arra kell törekedni, hogy a csatorna folyadék szabadon ömölhessék a Dunába,
inert annak emelése rendkívül sokba kerülne. A főgyűjtő lejtője erre tekintettel a '/2íoo-ra, fenék magassága a flórián-téren -f-18'-ra állapítandó meg, mely
esetben a fenékmagasság a torkolatnál, leszámítva 1' magasságveszteséget az
ördögárok átvezetésénél (lásd I I I . I l I / a ábrákat), -j-7'. A csatornavíz a
főgyűjtőből tehát szivattyúzás nélkül szabadon folyhat a Dunába. A
főgyűjtő fenekének magassága (a Duna zérus pontja - felett) egyes pontokon e mellett a következő: a flórián-téren —(—1B'; a gyártelep gőzmalomnál —(—15' 3"; a lánczliid előtt-j-11' 5"; a sárosfürdőnél + 8 ' 3 " ; a torkolatnál -f-7'. A főgyűjtő keresztszelvénye tojásdad alakú 3/2 viszonynyal a
magasság s szélesség között. A nagy esővizek önműködő vészkiömlők által
vezettetnek le. Ily vészkiömlők a nagyobb mellékcsatornák torkolatánál a
térképen A, fí,C... egész O-val jelölt pontokon alkalmaztatnak, s egyenesen a
Dunába vezettetnek. Hogy miként kötendők ily mellékgyűjtők a főgyűjtővel öszsze, s mily módon helyezendők el ily helyeken a vészkiömlők, az a Il-ik ábrából tűnik ki. A főcsatorna méreteinek meghatározása végett Buda és O-Buda területe
annyi részre osztatott, a hány önálló vízszedő völgygyei bír. (Ezek határai a
térképen vörös — mellékletünkön erős fekete —vonalakkal vannak jelölve.)
Minden völgy mellékgyűjtőt nyer, s a főcsatorna méretei a beleömlő ágak
által vezetett folyadék mennyisége szerint nagyobbodnak úgy, hogy méretei
3' magasság és 2' szélességtől (az ó-budai Flórián-tértől Buda határaig) egész
6' mag. és 4' szélességig (a Sárosfürdőtől a kiömlésig) változnak.
A vészkiömlők kezdetén fenekük 4 " ? 8V»-el fekszik magasabban mint
a főgyűjtőé; a torkolatnál pedig fenekük a Sárosfürdő fölött 7'-al, alább
6'-al fektetendők a Duna sempontja alá. Az Ördögárok kinyílása 4'-nyira
a sempont fölé helyeztetik vagy esetleg mélyebbre is ; a főcsatornával való találkozás pontján ez utóbbiban egy syphon készülék alkalmazandó, mint ez a mellékelt térképen a I I I . és I l I / a ábrákban látható.
C) Végjavaslat.
A fővárosi közmunkatanács műszaki osztályának igazgatója indítványozza: határozza el a közmunkatanács, elfogadja-e alapul a fenebbi javaslatokat, és intézkedjék a csatornázási kérdésben sürgősen, miután a nagy
körút, a sugárút, a dunaparti utczák és több más útvonal czélszerű létesítése
a csatornázás rendszerének megállapítása s annak részben kiépítése előtt foganatba nem vehető. A mi a részletterv megszerzésmódját illeti, az F alatti
mellékletben első rendű csatornázási szakmérnökök nevei közöltetnek, kik —
esetleg néhányan közülök — valamint hazai mérnökök is felszólitandók, nyilatkozzanak az iránt, vájjon nem hajlandók-e az előrebocsátott programmot
megbírálni esetleg uj programmot, ennek alapján részletterveket dolgozni
ki, s az épités vezetését elvállalni, és ha igen, mily feltételek alatt?
Közli: M a u r e r Y i 1 m o s.
A niagy. méru. és épit.-egyl. közi. Vili. köt.
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