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Előregyártott vasbetonelemekből kivitelezett támasztó szerkezetek,
vasalt földtámrendszerek a mélyépítési, vízépítészeti és közlekedési

gyakorlatban, ezek pozitív hatása az építkezés környezetére

Dr. Mihalik András
Nagyváradi Egyetem, Építőmérnöki Tanszék

(folytatás a Műszaki Szemle előző számából)

3.3. Torrens gátak, küszöbgátak, előre gyártott vasbetonelemekből
Az ide vonatkozó munkákban a torrens vizeket vízmosásoknak, vadpatakoknak, hegyi patakoknak stb.

nevezik. Lényegében ezek ugyanazon fogalomkörbe vonható rohanó vizeket jelentenek, annak ellenére, hogy
keletkezésük helye szerint egymástól igen eltérő jellegűek lehetnek. Más jellege van a magas hegyvidékeken,
más a közép és dombos vidékeken keletkezett torrensnek, de nagy mértékben befolyásolhatja annak kialakulá-
sát az is, hogy milyen a vidék talajának a minősége. Az aránylag rövid, többé-kevésbé meredek ágyban folyó,
gyorsan áradó víz nevezhető vadpataknak, mely medrét és partjait mozgásba hozza, miközben anyagokat,
hordalékot ragad magával és azokat rendszerint kárt okozóan rakja le a mélyebben fekvő területeken.

39. ábra
 Torrens gát terméskövekből kivitelezve.

40. ábra
A kövekből kivitelezett gát alatt épül

az előregyártott vasbetonelemekből a következő gát.

A vadpatakok nincsenek a leírt módon állandóan működésben, csak bizonyos esetekben záporok,
hóolvadások után, ilyenkor azonban nagy víztömegeket fékevesztetten és hordalékkal telítve visznek a völgy-
be, mindent lerombolva ami az útjukba kerül.

41. ábra
A fent bemutatott torrens eltömi a vasúti átereszt, a

pályát és a forgalmat veszélyeztetve.

42. ábra
Egy torrens gát építés közben,

a vadpatak alsó szakaszán
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Ez tekinthető legjellemzőbb tulajdonságuknak.
Sok olyan vadpatakot találunk, mely az év legnagyobb részében száraz. Ha a vízgyűjtő talaja nem víz-

áteresztő, akkor az eső vagy zápor megszűntével szinte egy időben a torrens medrében is megszűnik a vízfo-
lyás, míg ha a talaj áteresztő, akkor a vízbeszivárgás következményeképpen raktározott víz ideig-óráig még a
csapadék megszűnte után is mutatkozik.

A védekezés általában a torrens medrének és partjának megvédése céljából az árvíz sebességének és így
az elragadó erejének megtöréséből áll. Az e célt szolgáló biztosítási munkákat a torrens medrében hajtjuk végre.

43. ábra
Egy működő torrens gát,

valahol a bihari hegyekben.

A víz sebességének megtörésére szol-
gálnak az esést mérséklő gátak, amelyeket a
torrens lejtőjének figyelembe vételével egy-
mástól olyan távolságra helyeznek el és olyan
magasra építenek, hogy a víz sebessége káro-
kat ne okozhasson. Általános elv, hogy az
egymást követő gátak fenékpontját és koro-
náját összekötő vonal lejtője 30%-nál nem
lehet nagyobb, míg finomszerű hordalék
esetén 4�10%-ig lehet mérsékelni.

A klasszikus gátak építési anyaga még
ma is a cementhabarcsba rakott terméskőfal.
Ezeknek a klasszikus gátaknak az építkezési
anyagát, a technológiáját, valamint a műkö-
dési elvének a megváltoztatását tűzték ki
célul az előregyártott vasbetonelemeknek a
segítségével.

A klasszikus, monolitikus gátak több hátránnyal is rendelkeznek. Körülményes kivitelezés, gondos alapo-
zás, a cementhabarcs előkészítése, évszakhoz van kötve a kivitelezés, mivel nem szivárgó rendszerű, csak ún.
nyílásokkal ellátott, egy bizonyos ideig a hordaléknyomás mellett hidrodinamikus nyomásnak is alá van vetve.

Ezeket a hátrányokat küszöböli ki az előre gyártott vasbetonelemekből kialakított gátstruktúra. Alapo-
zás nélkül, a hordalékra szerelik a szilárdsági vázat. A struktúra megtöltése a mederben helyben található kő-
anyaggal történik. A gát végeinek a befogása a parti oldalakon különös gondosságot igényel. Az alámosások
kivédésére mind a hegyi, mind a völgy felé lévő oldalon a vasbetonelemekből ún. védő �vízpárná�-t kell ki-
alakítani négyzetek formájában, amelyek szintén nagyobb kövekkel vannak kitöltve. A hordalékmozgás nagy
�frekvenciájának� köszönhetően a szivárgó �testű� gát elég hamar átalakul monolitikus szerkezetté, utána a
víz átbukik a gát koronáján.

Ez a struktúra rugalmasan követi a torrens �lüktetését�, ugyanis a gát magasságát az elemek �hozzáadá-
sával� növelni lehet. Még egy nagyon fontos előny: kis gátmagassággal lehet kezdeni, mely könnyebben elvi-
seli a vízfolyás nyomását, és amikor kialakult a számított hosszanti lejtő, a gát koronáját le kell betonozni. A
kivitelezés a termelékenység szempontjából igen előnyös, egy képzett vezető jelenlétében napszámosokkal,
képzetlen munkásokkal összeszerelhető.

Sok esetben, amikor a megfelelő torrens szakaszon a víz nagyobb köveket is görget, célszerű a támadott
oldalon kőrakással megvédeni a közvetlen ütésektől a vasbetonelemeket.

Abban az esetben, ha az ilyen típusú gátakat kisebb, állandó hozammal rendelkező folyók medrében ki-
vitelezik, küszöbgátaknak, fenékgátaknak nevezik. Ezeknek a gátaknak a rendeltetése egy adott helyen a víz-
magasság növelése. Ha ez a hely például egy part menti vízmű, a magasság növelésével fokozódik a part
menti szivárgás a vízmű hosszanti árok szivárgói felé, biztosítva ezáltal a szükséges vízhozamot az adott tele-
pülésnek. Ha előregyártott vasbetonelemeket használunk az illető küszöbgát építésekor, akkor a part hosszanti
megerősítését egy szivárgó típusú támfallal hajtjuk végre, amely a partbiztosítás mellett állandó szivárgást
biztosít a hosszanti drének, szivárgók felé. Ilyen típusú rendszerrel alakították ki. Élesd és Belényes városok
vízműveinek a megfelelő vízhozambiztosítását.

A nagyváradi 4-es vízműnél 1987-ben egy előregyártott vasbetonelemekkel kivitelezett küszöbgát való-
sult meg, mint egyedüli ilyen konstrukció a vízépítészeti gyakorlatban. A műszaki irodalomban ilyen építmé-
nyekkel nem találkoztunk. A meglévő terméskövekből kivitelezett küszöbgátat az árvizek után mindig újra
kellett építeni, s ebből kifolyólag született meg az elhatározás egy végleges küszöbgát megépítésére. A meg-
felelő engedélyekkel és tervezéssel a nagyváradi vasbetonművek gyártották le a már ismert és speciális vas-
betonelemeket. Az ábrán is látható módon, 40 cm-es vastagságú, megfelelő méretű üreges fenéklemezekre
(alaplemezek) kerültek szerelés formájában a speciális előregyártott vasbetonelemek.
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Az alapozási elem üregeibe éles sarkú terméskövek kerültek, amelyek belemélyedve ezeken a pontokon
a fenéklemez alatti hordalékba, mintegy lehorgonyozták ezt, növelvén a hosszanti súrlódási erőt a fenéklemez
és a hordalék között.

44. ábra
A küszöbgát gerince, alaplemezek

és fektetett speciális előregyártott vasbetonelemek.

A küszöbgát végleges keresztmetszetét a már is-
mert két típusú elem segítségével alakították ki, mind a
hegy felőli, mind a völgy felőli részen. A küszöbgát
struktúrája terméskővel gondosan töltötték ki, a szabad
felületet pedig 20 cm-es vastagságú speciális hidrotech-
nikai betonnal alakították ki.

A küszöbgát betonnal lehorgonyzott végeit két
keresztirányú travers-szal rögzítették speciálisan kiala-
kítva az árvízvédelmi töltésekhez, megakadályozva
ezáltal a gát végeinek az alámosását. Lényegében a
küszöbgát nem más, mint egy rugalmas, a végeken me-
reven befogott szerkezet, amely már 14 éve működik
megfelelve az előírásoknak.

Egy ilyen műszaki létesítmény viselkedését kö-
vetni kell, karbantartani kell, ami sajnos a jelen esetben
nem történt meg a vízmű tulajdonosa részéről. Mint
egyedüli ilyen építmény a hidrotechnikai gyakorlatban a
vízügyi szervek részéről is figyelmet, valamint műszaki
kiértékelést érdemelne 14 év után.

45. ábra
A küszöbgát végének a befogása lebetonozással.

46. ábra
 Az előregyártott speciális vasbetonelemek szerelése

a gát �gerincében�

47. ábra
 A kialakított küszöbgát keresztmetszete,

a már ismert két típusú kiselemekkel.

48. ábra
A struktúra feltöltése terméskövekkel

 és a felület betonozása.
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49. ábra
A gát végének bekötése egy travers-szal

 az árvizvédelmi töltésben

50. ábra
Tavaszi jégzajlás a küszöbgát felületén

51. ábra
A működő küszöbgát 1987-2000.

52. ábra
Az árvíz által elmosott vasúti töltés

53. ábra
Az elmosott vasúti töltés, előregyártott

vasbetonelemekből kivitelezett
 töltés szivárgóval helyettesítve.

54. ábra
 A szivárgó töltés keresztmetszete,

az elmosott vasúti töltés helyén

4. Befejezés, következtetések
A földművek építése egyike a legrégibb emberi

tevékenységnek. Alig van műszaki alkotás, amely a
természettel oly szoros kapcsolatban lenne mint a
mérnöki létesítmények közül a földművek. A föld-
művek létesítése során a mérnök nem csak holt, ha-
nem élő biológiai építőanyagot is felhasznál. Ez a
tevékenység nem nélkülözheti az éghajlat, a talaj-
összetétel és a vízháztartás szempontjait. A fejlődés,
technológia és méretezési módszer mindig sokat kö-
szönhetett az építmények viselkedésének megfigyelé-
séből fakadó ismereteknek.

55. ábra
Part menti, hosszanti szivárgó gát, a Sebes-Körösön,

Nagyvárad alatt.
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Ezek a megfigyelések alkalmasak az elméleti úton levezetett tételek igazolására és ellenőrzésére, ugya-
nakkor arra is, hogy figyelmünket azokra a problémákra irányítsa, amelyek gyakorlati vonatkozásban megha-
tározó jelentőségűek.

A magas százalékban a támasztószerkezeteknél károsodott struktúrák megfigyelése meghatározta kuta-
tásaink a célját, amely még most, negyven év elteltével is, mint aktuális problémaként jelentkezik a kivitelező
mérnöki gyakorlatban.

Jelen tanulmányból kitűnik, hogy olyan támasztószerkezeteket terveztünk és kiviteleztünk, amelyek
konkrétan megoldották azokat az elméleti problémákat, amelyeket a kohéziós talajok viselkedése a megfelelő
esetekben, a vasút alépítményénél felvetett.

Az előregyártott vasbetonelemekből kivitelezett szerkezetek a tervezés és különösen a kivitelezés fázisá-
ban szigorú elemzésnek voltak alávetve az üzembiztonság szempontjából, az illető vasúti műszaki szerveknél.

A kísérleti szakaszok engedélyezése, az elért eredmények elemzése után egy hosszú idő telt el míg a
minisztérium Vasúti Műszaki Igazgatósága kutató- és tervezőközpont ajánlása alapján bevezetésre kerültek
előírásos alapon az ország minden pályamesteri szakaszán. Az előírás alapján minden pályamesteri szakasz
saját maga kellett legyártsa ezeket az elemeket, készenlétben tartva a károsodások jelentkezése esetén, a for-
galom biztonsága és folytonossága érdekében. (148/297. Col. 1969 rendelet MT.D.CF)

Mint említettem, ezzel magyarázható a több évtizedes kutató, tervező és kivitelezési munka eredmé-
nyeinek � a konkrét struktúrára vonatkoztatva � a gyakorlatba való átültetése (szivárgó rendszerű támfalak,
vasalt földtám szerkezetek, torrensek stb.) az elért pozitív paraméterek figyelembevételével.

A kutatások eredményeképpen kimutattuk ezeknek a rendszereknek a hatékonyságát a kohéziós tala-
jokban, a földfelületek állandó szellőzése, s ennek alapján az agyagban elhelyezkedő rugalmas páratartalom
kikényszerített kicsapódása folytán víz formájában. Ennek a jelenségnek a hatására növekedtek a belső ellen-
állás paraméterei, a földtömeg statikai biztonsága.

Megváltozott a karbantartás elve (mélyszivárgók), megjelent a termoozmózis jelensége. A közbeavat-
kozások gyorsasága biztosított egy �repülő� technológiát a károsodások helyreállításának különböző pontjain.
A torrens gátaknál követni lehet a torrens �lüktetését� hidrológiai tanulmányok előzetes elvégzése nélkül.
Egyes növények bevonása a mozgó talajvíz kimutatására vagy a csúszólapoknak a rézsűfelületen való megje-
lenésére nagyban befolyásolták a biztonságos kivitelezést. Az elért eredmények még egyszer aláhúzták a mér-
nökbiológiának a hasznosságát, alkalmazását még a középszintű műszakiak mindennapos aktivitásában is.

A küszöbgátak esetében egyedülálló, előregyártott, rugalmas szerkezetet alakítottunk ki a közepes víz-
folyásokra (Körösök stb.) vonatkoztatva, ami a hordalék dinamikus egyensúlyának a biztosításánál nem elha-
nyagolható elméleti probléma.

A hosszanti szivárgó partbiztosítások nagyban járultak hozzá a folyók menti vízművek vízhozamának
állandósulásához.

A tanulmányban bemutatott struktúrák nem befolyásolják érezhetően �idegen test�-ként a vízháztartás-
ban, s mint egyedüli természetkímélő, természetbarát mérnöki létesítmény dolgoznak kéz a kézben a termé-
szettel.
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