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íáagyarország árvizvédelmi fővédvonalainak hossza mir.t- 
egy 4183 ka, -melynek 93 £-a földből épült, 0,5 >í-s egyéb 
anyagból /Kőből, téglából, betonból/ mig 6,5 természe
tes fekvésű msgaspart.
Az 1980 évi kedvezőtlen árvízi jelenségek - e Körösök völ
gyében két gátszakadás történt - rámutatott arra, hogy c.z 
1840-1850-ез évek között elkezdődött ármentesités napjaink
ban sem tekinthető befejezettnek - még ez előirt mértékre 
kiépitett töltésszelvények esetében sem - hanem további mű
szaki problémákat vet fel, melyek megoldása igen 30krstü 
feladatot jelent.
A helyszíni un. "in 3itu" vizsgálatoktól kezdve e speciális 
laboratóriumi vizsgálatokig ujebb és ujebb eluárások válnak 
szükségessé az árvizvédelmi gátak védőképességének fokozása 
érdekében.

Legelső feladatunk kell, hogy legyen egy-egy árvizvédel
mi töltésszakasz előéletének tanulmányozása. Töltéseink 
többsége a múlt századtól kezdődően többszöri megerősítést 
követően vette fel jelenlegi geometriai paramétereit. Így 
például Szeghalomnál a Berettyó folyó töltése mintegy öt
szöri, a Sebes-Körös hatszor!, a Tisza pedig a Tiszadob - 
Polgár közötti szakaszon - az un. "Széchenyi töltés"- szin
tén hatszori erősítés eredményeként nyerte el mai formáját.
A töltésszelvények fejlődése az 1. 2. 3. számú ábrán látható. 
Az ilyen jellegű töltések nem homogének. Kialakul az un. 
"hagymeszerkezet". Egy-egy erősítési felület környezete 
azonban igen sok probléma okozója lehet, mivel s töltés
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felületét a legkülönbözőbb hatások érhetik. Ezek a hatások 
röviden összefoglalva a következők lehetnek:

Hatások
Kérj, el

kilúgozás
sálás
ásványi átalakulások 
hőmérsékleti hatások

nedvesedés - kiszáradás

fegyás - folmelígedio 
terhelés - teheraentesités 
duzzadás - zsugorodás 
erózió - árvízi hordalék 

lerakódása 
szivárgás

humuszráteg, növényzet 
állati kártevők 

szilárd burkolatú gátkorona 
járműforgalom

A feltárások eredményeképpen megállapítható, hogy egy-egy 
töltésszelvény anyagát tekintve sem tekinthetők homogénnek.
A különböző anyagnyerőhelyekről a töltésekbe beépített ta
lajrétegek rendkívül változóak, és még egyszerű talajrétegek 
esetén sem rendelkeznek azonos talajfizikai tulajdonságokkal, 
például jelentős eltéréseket tapasztaltunk az agysgásványtar
talomban mely közvetlen hatással van a nyirószilárdságra. 
Rendkívüli jelentősége lehet az árvízvédelmi töltések vizs
gálatánál a helyszínen történő tanulmányozásnak. Egy-egy 
töltéskorrekció alkalmával a régi elbontandó töltésszakaszt 
teljes keresztmetszetében lehet tanulmányozni, abból a töl
tések előéletére, építésére következtetni, a legjellemzőbb 
helyekről mintavételeket végezni, melyek a további töltés
szakaszok megépítése szempontjából jó tapasztalatokat nyújt
hatnak.
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Ilyen jellegű vizsgálatokét végeztünk г Berettyó két part
ján, e bp-on ez 57+315. e jobbparton ez 58+735 e Sebes - 
Körös jobbperton a 12+54o, e Tisza balpertjár. e I0+7 G0 ina 
szelvényekben. A helyszini szemrevételezés alkalmával olyan 
.részletek tárulnak fel a töltéstestről amelyek jelezi.g sem
mi féle helyszini talajmechanikai feltárással vagy geofizi
kai módszerrel nem mutathatók ki.
A 4.sz. 'ábrán fúrással feltárt töltés az 5 és G-os számú áb
rán keresztmetszetében megnyitott töltés rétegsora látható.

Fontos г helyszínen rögzíteni akár ez árvizek alkalmával, 
akár árvízmentes időben s töltés repedez-ttségét, tériogát
változásra erózióra veló hajlamát, a humuszréteg vastagságát, 
az állati kártevők hatását, továbbá e szivárgások, fakadó- 
vizek buzgárok pontos helyeit. A töltáskoronán lévő repedései: 
száma és a plasztikus indez közötti kapcsolat a 7-es számú 
ábrán látható. A töltéstest átfegyási mélységének alakulása c 
hőréteg vastagságának függvényében a 8-es számú ábrán van fel
tüntetve.
Az árvizvédelmi töltések vizsgálatánál a legjobban elterjedt 
módszer - melytől sokáig idegenkedtek - a talayfurásoel tör
ténő zavart és zavartalan mintavétel.
Az 1970-33 évek végétől kezdtek elterjedni a töltések, illet
ve a töltések menti altalaj vizsgálatánál a mérnökgeofizikai 
módszerek. Az 1280 évi árviz után ezeknek a módszereknek az 
alkalmazása széles körben terjedt el.

Igazgatóságunk 1972 év óta végez elektromos mikroszelvé- 
nyezsst, mely e mélység függvényében regisztrálja a különbö
ző talajrétegek fajlagos ellenállásváltozásait. így ilyen 
telejszelvényezési diagram a 2 sz. ábrán látható. A mélység 
függvényében jól elkülöníthetők a különböző fajlagos ellen
állású talajrétegek, a kisebb helyi inhomogenitások. 1282 év 
óta alkalmazzuk sz árvizvédelmi töltések menti altalaj ré
tegződésének meghatározáséra az ELGI által kidolgozott 
HESZ /Horizontális Elektromos Szelvényezés/ mely szintén
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8 különböző talajok változó fajlagos ellenállásának mérésén 
alapul. Az említett módszerekkel végezzük az árvízvédelmi 
töltéseket keresztező holtmedrek vizsgálatát és minősítését.
A szelvényezéseket ez árvízvédelmi, gáttal párhuzamosan, e v 
mentett oldalon a töltéstől néhány méter távolságban végez
zük, négy féle /0,55; 1,66; 3,0; 5,0 m/ behatolási mélység
gel. A különböző ellenállásszelványek alapján jól elkülönít
hetők a vízzáró /kövér és közepes agyag/ a korlátozottan 
vízzáró /sovány agyag és iszap/ e korlátozottan vizvezető 
/iszapos homokliszt, homokliszt,/ és a vizvezető /homok, ho
mokos kavics/ talajrétegek. A mért ellenállásártékeket és a 
hozzájuk tartozó kiértékelést mérnökgeofizikai hossz-szelvé
nyen tüntetjük fel. lo sz. ábra.
Ilyen töltés - holtmederkeresztezésnál jelentkező altalaj- 
probléma miatt következett be 1280 évben a KettŐ3-Körös jobb- 
parti árvízvédelmi vonalán a töltésszakadás.
A helyszíni vizsgálatok másik lényeges eleme a "k" vizáteresz 
tő képességé együttható mérése a kötött talajrétegekben. A 
laboratóriumban meghatározott "k" tényező igen'nagy eltérést 
mutat a helyszínen mért értékektől. A kötött talajok elsősor
ban szerkezetesen vezetik a vizet, és a fúrás, a mintavétel, 
elsősorban a vizet vezető repedésrendszert teszi tönkre- az 
esetek jelentős részében.

Az árvízvédelmi töltések helyszíni vizsgálatai közül meg
említhetjük a cs8k a VITUKI által végzett infravörös légi- 
fár.ykápezést és a talajradart. Ezek a vizsgálatok széles kör
ben nem terjedtek el és kiértékelésük sem teljesen egyértelmű

A laboratóriumi vizsgálatok közül a rutin jellegűek mel
lett továbbra is a legnagyobb jelentőségű a töltástast nyiró- 
szilárdsági paramétereinek a meghatározása.
Az 1280 évi Sebes-Körös-Berettyó torkolati gátszakadás irá
nyította rá a figyelmet a kötött talajok diszperzitására. A 
diszperziv kötött talajokban kicsik a belső felületi erők, a
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tele,,szemcsék könnyen szétválnak egymástól. Az erózió-vesz 
lyes talajt a pórusvizben oldott sók mennyisége és összetáte 
le jellemzi. Veszélyes ha az összes sótartalom kicsi, ha az 
összes kationon belül s ka viszonylag sok. üegss ke százalék 
.ás járatos erózióra való hajlem leggyakoribb г nontmorilloni 
kevesebb az illit-tertalmu ás ritka a kaolinit tartalmú tele 
„okban. Székét figyelembevéve fontos a mérnöki gyakorlat öze 
pontjából s legfontosabb agyagásványok ismeret;, melyek meg
határozása termoanalitikai módszerrel történhet, lisgyerorszá 
gon az alábbi jellegzetes sgysg-tipusok fordulnak elő:
- liisgss moatmorillonit-tertelmu agysgok:esek a talajok kővár 

igen képlékenyek, jellemző rájuk, hogy vizáterosztőkápessá 
gük kicsi, hosszú a konszolidációs időjük, erősön térfogat 
változóak, vizsrzékenyek csúszásveszélyesek, fizfelvételre
nagyon hajlamosak, eredeti térfogatuk 20-30 szorosára is 
aegduzsadhatnek. Duzzadva plasztikusak szsppeaezsrüek lesz 
nek. A természetben ez sz cgyegtipus nem gyakori, со rónak 
vül veszélyes mert sok építési hibát okoz.

- magas illit-tsrtel.au agyagok:közepes képlékenyeégü agyagok 
tartoznak ebbe a csoportba. Ezeket éltaláber. még nagy tér
fogatváltozás, hosszú konszolidációs idő jellemzi, из a má
sodlagos konszolidáció már jelentéktelen, л talaj kr.tió: -c 
képessége viszonylag kicsi, i-gy tulajdonságai állandóak. H 
zánkban ez a leggyakoribb egyegféleség, térfogatváltozás n 
pontjából veszélyes.

- lila-talajok: azokban e talajokban, ahol e kicserélhető kation 
За, rendesen diszpergált szerkezet figyelhető meg. Ez a viz 
epitésben hátrányos. Bár a talaj vizzáró, elnedvesedéskor 
nagy a szilárdságcsökkenés, a talsjszetfolyik. Az alföldi 
szódás szikes talajok tartoznak ebbe a csoportban. Fontos 
vizsgálat a kötött talajok minőségi csoportjainak megállepi 
tása belső erőrendszerük és ennek állandóságé alapján. Ez r 
mértékadó hézagtányező meghatározásán slrpul, melynek alap
ján s kötött talajok négy fő csoportja különböztethető meg:
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- Viozálló csoport з-^=2,5-3,5 gyengén kötött, stabil ásványi 
tulajdonságokkal rendelkező talajok.

- Duzzadó vagy duzzadó jellegű, mállásra hajlamos csoport 
0;p 3,5-6 közepesen vagy erősen kötött erősen tárfogatvál- 
tozó talajok. Agyagos jellegű mállásra hajlamosak.

- Ssétfolyó jellegű csoport e- >6 agyagásványaik telítődéseül
esetleges egyes ásványaik átalakulása vagy szétesése miatt 
felduzzadó, majd szétfolyó talajok.

- Szerkezetes, vagy szerkezetessé alakulásra hajlamos talajok 
csoportja e, <2,5 kilúgozás vagy oxidációs folyamatok hatá
sára morzsalékossá alakult talajok. Kötöttségük ellenére 
homoksserü tulajdonságokkal rendelkeznek. Ham térfogatvál- 
tozóak, áteresztőképességük nagy.

A diszperziv talaj felszínét a viz könnyen erodálja, benne 
mély hasadékokat, járatokat hozva létre. A töltésen keresz
tül valamilyen járatokon meginduló vizszivárgás a járatokat 
igen rövid idő alatt erodálhatja, mely ez árvizvádelmi töl
tés szakadásához vezethet. így lett az egyik legfontosabb, 
a vízépítésben alkalmazott vizsgálati módszer a tüssurás vizs
gálat a kötött talajok diszperzitásának meghatározására.
Az említett uj vizsgálati módszereket már figyelembevéve ké
szültek el az alábbi műszaki szabályozási kiadványok:
Lil-10-268/1 Árvizvádelmi töltések talajának és építési anya
gának vizsgálata, az Ы1-10-268/2 Vizsgálat mérés, minősítés, • 
ás az
üI-10-269 Töltésállapot vizsgálata árvíz idején - melyek rög
zítik és egységes rendszerbe foglalják az árvizvádelmi tölté
sek vizsgálati módszereit.

Széknek ez egységes vizsgálati módszereknek a birtokában 
megvalósíthatjuk azt a régi elképzelésünket, az építésföld
tani térképezéshez hasonlóan gátkatssztert készítsünk,
- mind az altalajra mind pedig a töltéstestre vonatkozóan 
illetve azok kiértékelését feltüntessük, ezzel is elősegítve 
az árvizek elleni védekezést.
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TÖLTESSZELVENY FEJLŐDÉSE A BERETTYÓ FOLYON
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Berettyó jp. 58-735 km sz

I Sötétszürke szerves agyag Ifedőréteg)

2. Sötétbarna agyagos .trágya“! NH^ •  iOt8 mg /k g  )

3. Szürke agyag (hullámtéri erősítés)

4. Szár késsárga rozsda foltos agyag (töltés erősítés és fejelés)

5. Sárgásbarna homoklisztéi kereti agyag I nyom ópadka)

6 Sárgásszürke ill szürke agyag ( töltéserősítés és fejelés) 

7. Barnássárga m eszes agyag (tejeles)

6. ábra
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A felszíni repedések száma és a plasztikus 
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A töltéstest átfagyási mélységének alakulása a 
hóréteg vastagságának függvényében
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TALAJ SZELVÉN YE ZESI DIAGRAM Sebes-Körös jp. 16-400 sz.

Э.аЬга
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Engineerin': yeolorical examination of floodwater 
dykes

László Béres

■Ihere arc floodwater dykes with considerable lenvth 
in 'Tun-ar-. In the la.st few -errs several "oreachin- 
occured raisin- a need for a general revision of the 
enistin- dyke s -stem. Several different suecial tests 
were carried ov.t to measure-the condition of the dykes.
It was found that some sodic soils of the Hungarian 
Plains, showed dispersive characteristics. Pore water 
chemistry of these soils showed low salt concentration 
end hiyh sodium "ercent. Ihese soils slake in water.
In dispersive soils the revulsion forces are dominant 
over the neyliyible attractive forces.
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