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Molnár János barlang

BB-metszet, a fedő közet vastagsága ~36,5m

a konzol felszerelése csónakból

a barlang térképe, jelölve a Kessler teremben felvett két metszet síkja
mérés a konzolon elhelyezett műszerrel

A Szent Lukács Gyógyfürdő gyógyvize a szomszédos Molnár János
barlangból származik. A barlangban összegyűlő gyógyvíz
vizsgálatával a BME több tanszéke is foglalkozik. Egyrészt
vizsgálják a gyógyvíz kémiai összetételét, másrészt vizsgálják a
vizek eredetét is. Ebből a szempontból fontos kérdés a barlangot
fedő kőzetréteg vastagsága, melyet Jónás Máté diplomamunkája
keretében határoztunk meg. A Kessler-teremben két egymásra
merőleges metszetet vettünk fel, majd a metszetsíkokat kitűztük a
terepen, nagyjából a volt Szot szálló kertjében, és megmértük a
metszetsíkokban a terep jellemző pontjait. Mivel a Kessler-teremben
víz van, ezért a barlang falára konzolokat kellett felszerelnünk, a
konzolokról végeztük a mérést, a műszert kézi kontrollerről
vezérelve. A barlang bejáratánál GPS-technikával meghatározott
alappontokról sokszögeléssel teremtettük meg a felszínen és a
barlangban felvett részletpontok közötti geometriai kapcsolatot.

A budafoki Záborszky pincéből a 6-os főút kivezető szakasza, a vasúti
pálya és a Nagytétényi út alatt húzódó alagutakon keresztül közvetlenül
ki lehet jutni a Dunapartra. Régen vizi úton szállították a pincékben tárolt
borokat, valamint az alagutakon keresztül görgették ki a hordókat, hogy
a Duna vizével tisztára mossák. Az alagutak újrahasznosításának
igénye merült fel nemrég, ugyanis a pincékben berendezett borvárost a
turisták hajóval közelíthetnék meg. Nehézséget jelent ugyanakkor, hogy
jelenleg csak a Promontorbori ághoz vezető alagút nyitható újra, és ez a
pinceág egy szinttel a borváros alatt található. A többszintes
pincerendszerben tehát új összekötő ágat kell tervezni, amelyen
keresztül a turisták kényelmesen eljuthatnak a Dunapartról a
borvárosba. Az áttörést statikai tervezést is igényel és mindenképpen
szükséges az érintett pinceágak geodéziai felmérése.

Budafok Záborszky pince

mérés a felszínen

pontfelhő magasság alapján szinezve

A felmérést egyrészt klasszikus geodéziai módszerekkel hajtottuk végre.
Kényszerközpontos sokszögeléssel határoztuk meg a földalatti
alapponthálózatot, majd mérőállomással végrehajtott részletmérésből
állítottuk elő a pincejáratok drótvázmodelljét. A két különböző szinten
található pincerendszer között egy nagyjából függőleges aknán
keresztül lehetett a két pinceág alappobnthálózatának összhangját
ellenőrizni vetítéssel, valamint szintezéssel. A felmérést földi
lézerszkenneléssel is elvégeztük.
metszet a tervezett
áttörés helyén

modell textúrával
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Budafok tervezett jégcsarnok alatti pince

a tervezett jégcsarnok homlokzata

vetítés aknán keresztül

magasságátvitel aknán keresztül

Budapest XXII. kerület Önkormányzata 201 4. őszén egy multifunkcionális
jégcsarnok tervezésére adott megbízást, a jégcsarnokot eredetileg a Gyula vezér
és Rákóczi út sarkára gondolták. A terület sajátossága, hogy a tervezett
jégcsarnok épülete alatt részben pince húzódik, melyet korábban
gombatermesztésre használtak, jelenleg használaton kívüli. A tervezett
csarnoképület alapozása szempontjából vizsgálták a pince állékonyságát, ehhez a
pince geodéziai felmérésre is szükség volt.

Diósdi pince
meglévő pincetérkép georeferálásához az aknák
bemérése GNSS-technikával

felszíni és földalatti hálózat összemérése
mechanikai vetítéssel, valamint
magasságátvitel mérőszalag segítségével

Budafokkal szomszédos Diósd város területén is található hasonló
kőpince. A pincék a századforduló nagy budapesti építkezései során jöttek
létre. Akkor épült számos fővárosi bérház, illetve középület, többek között
az Országház építőkövei kerültek ki innen. A pincéket később
mezőgazdasági célra, gombatermesztésre, bortárolásra használták. A
diósdi pince újrahasznosítása napirenden van. Az újrahasznosítás
lehetőségeit vizsgálják a BME Építészmérnöki Karának hallgatói és
oktatói. A tervezéshez szükséges a meglévő pincetérkép és a felszínt
ábrázoló térképek, űrfelvételek közös rendszerben történő megjelenítése,
valamint a terep, a pincefőte és a pincepadló jellemző
magasságviszonyainak meghatározása, ábrázolása.

