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György Pál*

BEVEZETÉS

A Dunakiliti duzzasztómű megépítéséhez 55*000 m2 alapterü
letű és legmélyebb pontján az 1 %-os árvizszint alatt 19,70 
m mélységű munkagödör kiemelése szükséges.
A munkatérbe beáramló - azaz az onnan kiemelendő, illetve 
kizárandó - vizhozam az épités 4 évre tervezett időtartama 
alatt

középviznél 11-14 m3/s
5 #-os valószinüségü nagyviznél 17-25 m3/s
1 #-os valószinüségü árvizszintnél 37 m3/s.

Ilyen vízhozamok folyamatos és biztonságos kiszivattyuzása 
igen költséges volna, igy inkább a munkagödör vizzáró kö
rülhatárolása került előtérbe. A tervek szerint - melyeket a 
VIZITERV a KÉV-METRÓ és a francia SOLETANCHE bevonásával ké
szítette el - a vizzáró körülhatárolást a munkagödör alá ké
szítendő 5 m vastag, két rétegű /: cement-bentonit és szuper
gél :/ injektált paplannal és az ebbe bekötött részben plasz
tikus /: cement-bentonit :/ részben vasbeton résfalakkal kell 
megvalósítani. /: l.ábra :/
Ezt a körülhatárolási módot hasonló talajviszonyok mellett 
az elmúlt 30 évben többször alkalmazták sikeresen /: pl. a 
Rajnán épitett vizierőmüveknél :/, azonban a méretek meg sem 
közelitették a Dunakiliti vagy a Gabcsikovoi létesítmények 
méreteit. Hazánkban ilyen jellegű és méretű vizzáró körül
határolás még nem készült, ezért 1979-1981 között nagymodell
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kísérletet hajtottunk végre, melynek célja
- a körülhatárolás vízzárósági paramétereinek igazolása,
- a technológia részleteinek kikisérletezése,
- az alkalmazható és alkalmazandó anyagok és keverékek 

kiválasztása,
- és a várható teljesitmények meghatározása volt.

A kísérleti műtárgyon végzett mérésekkel igazolni kellett, 
hogy a résfal vizáteresztő képessége nem nagyobb 10~^ m/s- 
nál és az injektált paplan vizáteresztő képessége nem nagyobb 
10~® m/s-nál.
A kísérlet a KÉV-METEÓ tervei alapjául és kivitelezésében 
valósult meg.

A KÍSÉRLET á l t a l á n o s i s m e r t e t é s e

A kísérleti műtárgy a munkagödör legmélyebb szakaszához ké
szítendő 30 m mélyen elhelyezett, 5 m vastag 2 rétegű injek
tált paplanból és az abba bekötő, cca 20 m átmérőjű hengerbe 
irható nyolcszögletű, zárt 65 cm vastag plasztikus résfalból 
áll, /: 2.ábra :/ mely a nagy munkagödörtől kb 80 m-re D-re 
és a duzzasztómű tengelyétől kb 20-30 m-re К-re helyezkedett 
el. A szükséges leszívásokhoz a műtárgy tengelyében egy 25 m 
mély 2A0 mm 0 szivókut épült, a vizszintek változását 7 db 
159 mm 0 észlelőkutba figyelhettük meg.
A kísérlet végrehajtásának sorrendje a következő volt:

- talajfeltárás a kísérlet helyén,
- szivókut és észlelőkutak telepítése,
- szívás, vízhozam és depresszió mérés,
- injektáló furatok készítése,
- cement-bentonit injektálás,
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- plasztikus résfal készítése,
- második próbaszivattyuzás, vízhozam és depresszió 

mérés,
- szupergél injektálás,
- harmadik próbaszivattyuzás, vízhozam és depresszió 
. mérés,
- értékelés.

Természetesen menetközben megtörténtek a szükséges üzemi 
kísérletek a különböző szóbajöhető technológiai anyagok 
összeállítására és keverésére.
A kísérlet helyén végzett talajfeltárások eredményeiből 
/: a vizsgálatokat a KTMF Geotechnikai Intézete végezte :/ 
az injektált zónára az alábbi jellemző adatokat érdemes 
kiemelni:

vízáteresztő képesség 5 x 10”^-tól 7 x 10“® m/s
talaj halmaz térfogata 1,9 Mp/m3
talaj belső súrlódási szöge 30-40°
talaj hézagtérfogata 15-56

A jellemző szemelosztási görbék a 3. ábra szerintiek a ta
laj erősen rétegzett, a jól és rosszul gradulált rétegek 
sűrűn és szeszélyesen változtak.

AZ ALKAI^ÍAZOTT TECHNOLÓGIÁK E3 TAPASZTALATOK

Az injektáló csöveket ? x 7 m-es raszterben létesített,
36 m mély 0 3,3/4" furatokba helyeztük el. A fúrásokat a 4—es 
ábrán feltüntetett géplánccal végeztük, F-320 tip. jobb öb- 
litésese, Rotary renszerü vezérgéppel. A szeszélyesen vál
tozó talajrétegződés miatt sok probléma merült fel a fúrá
sok soréin. Összesen hatféle furóiszap összetétellel ptóbál- 
koztunk, melyek közül a szokásos cement-bentonit-viz össze-
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tételű öblitőiszapok nagy veszteséget mutattak.
A veszteségeket jelentős cementadagolás emeléssel /:300 kg/ 
a:/, illetve mészkőliszt, kovaföld, vagy perlit adalékkal 
lehetett elviselhető mértékűre csökkenteni. /: 5 ábra :/

A fúrás tapasztalatai alapján feltételezhető, hogy a talaj 
- 0 - 8  m-ig hiányos szemszerkezetű és laza, /: alacsony 

előtoló erő, nagy iszapveszteség :/
- 8 -12 m-ig hiányos szerkezetű, durva kavics /: időnként 

magas előtoló erő, magas iszapveszteség :/
-12-36 m-ig erősen változó rétegek, esetenként sok finom 

szemmel, máshol hiányos szemszerkezettel.

A furatok elkészülte után rögtön beépítették az injektáló 
csöveket. A fúróiszap egyben ágyazóhabarcsként is szerepelt. 
Az injektálási technológia gépláncát a fúrógéplánccal együtt
véve már bemutattam. Az injektálás elvét és eszközeit a 6. 
ábrán követhetjük. A műanyag, vagy acél injektálócső 33 óm
enként perforált és kívülről gumiszeleppel un. "mandzsettá
val" van ellátva.

Az első injektálási fázis során cement-bentonit keveréket 
injektáltunk a talajba. A munkát próbainjektálással kezdtük, 
melyből meghatároztuk az alkalmazható injektálási sebességet. 
A próbákat először vizzel, majd 44 Marsh s viszkozitású 
cement-bentonit géppel végeztük el 400-600-800-1200 l/h 
injektálási sebességgel. A nyomások 20-70 bar között vál
toztak.

Végül a 800 l/h sebességet választottuk, mert ez viszony
lag magas és igy a munka ütemesen folytatható, de még el
viselhető nyomásokat okoz. A beinjektálandó mennyiséget a 
talaj 15-30 között változó hézagtérfogatához a kezelt 
talaj térfogatának 32 $-ában határozták meg.
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A szélső furatokba további, a kezelt talaj 6,4 5í-ának meg
felelő többletet kellett besajtolni, a "szélső" hatás kikü
szöbölése céljából.
Az injektálási sorrend az alábbi volt:

először a külső furatokat injektálták alulról felfelé 
haladva, és ezután következett a négy középső furat 
injektálása, szintén alulról felfelé haladva.

A bevált injektáló keverék összetétele a következő volt:
1000 It viz

44 kg RHBV^ bentonit
2,5 kg nátriumkarbonát 
220 kg KSPC 350 P cement

A keverék kezdeti viszkozitása 42-44 Marsh s volt. Az injek
tálás általában 18-20 bar nyomással indult és 25-28 barral 
fejeződött be. A kezdeti nyomásnövekedést a rétegződéstől 
függően nyomásingadozás követte /:változó áteresztőképes
ségű talajviszonyok, repesztés és átitatás váltakozása:/, 
majd az injektálást csaknem mindig emelkedő nyomástendenciá
val lehetett befejezni szelepenként. A 7. ábra az injektáló 
nyomás változását mutatja az idő, illetve a beinjektált 
mennyiség függvényében. Ugyancsak láthatjuk a dugattyú holt
ponti nyomás és a keverék viszkozitásának változását. A holt
ponti nyomás a talaj áteresztő képességére jellemző. A 8. áb
ra jól szemlélteti az injektáló anyag terjedési folyamatát, 
a telitődés előrehaladását, és a repesztések jelentkezését, 
illetve a kellő váltakozását.
A 9- ábra inkább telitődési jelleget mutat.
Az injektálást a plasztikus résfalak készitése követte.
A plasztikus résfal lényege az, hogy az alkalmazott résiszap 
egyben a rés végleges, vizzáró kitöltő anyaga is. A réselés 
folyamatosan történik markolással, főfogások és átharapások 
váltakozásával. /: 10. ábra :/
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/ A réselést а ГО 1207-es alapgépre szerelt Kelly rudas, 
hidraulikus markolóval felszerelt réselőberendezés végezte./ 
A résiszap viszkozitásának növekedését úgy kell beszabályoz
ni, hogy a kinyitott fogás melleti résiszap már állékony le
gyen, de még könnyen fejthető. Ugyanakkor végszilárdsága se" 
legyen túl magas, az anyag ne váljék merevvé, maradjon kép
lékeny. így érhető el, az hogy a megszilárdult függönyfal 
követni tudja a munkagödör kiemelése során és a talajvizszint 
változásából létrejövő talajmozgatásokat, repedés vagy más 
folytonossági hiány kialakulása nélkül.
Az alkalmazott anyagok alapreceptjeit a VITUKI és a KÉV-METBÓ 
laboratóriumi vizsgálatai alapján állapították meg, majd több 
fázisú félüzemi és üzemi kisérlet után alakult ki a hely
színen a ténylegesen alkalmazandó keverék receptje:

1000 It viz
50 kg EHBV^ bentonit 

25О kg KSPC 350 cement 
8 lt Barralént.

A réselés során a fúráshoz hasonlóan jelentős résiszap vesz
teségek léptek fel, a tapasztalat szerint elméleti térfogat:

0 - 8 m között 2 szeresét 
8 -12 m között 4- szeresét
12-24 m között 3 szorosát 
24-30 m között 4 szeresét használták fel.

Ennek okai:
- feltöltés nagy hézagtérfogata,
- hiányos szemszerkezetű durva kavicsos rétegekben a 

tixotrop hártya nem alakulhatott ki a szemcsék közti 
relativ nagy méretű hézagok miatt,
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- az alsó rétegekben csökkent réselési teljesitmény miatt 
a feljebb elszivárgó résiszapot hosszabb időn át kellett 
pótolni,

- a kiemelt talajszemcsékkel az időközben megnövekedett 
viszkozitású résiszap egy részét is kiemelték és el
szállították,

A szilárdított paplanban a réselés teljesitménye igen le
lassult, annak viszonylagos nagy szilárdsága miatt. Az; ismer
tetett, magas résiszapveszteség csökkentésére eredményesen al
kalmaztak különböző tömítőanyagokat /: pl. erőmüvi pernye, 
kovaföld, mészkőliszt,stb.:/ amelyek beszerzésével azonban 
sok gond és nem várt költség merülhet fel.
Az ismertetett módon előállt a kísérleti műtárgy első vizs
gálandó állapota.

Az ekkor végzett próbaszivattyuzás során kapott adatok sze
rint a kísérleti műtárgy falának áteresztőképessége megfele
lőre, tehát 10"7 m/s-nál kisebbre, az injektált paplan viz- 
áteresztő képessége azonban még csak 9 x 10 m/s-га adódott, 
amely egy nagyságrenddel még nagyobb volt az igényeltnél.
E probléma kiküszöbölésére végeztük az injektálás második 
fázisát, egy szupergél nevű keverékkel. Ez különlegesen ala
csony viszkozitású injektáló habarcs, melynek behatoló ké
pessége lényegesen nagyobb a cement-bentoniténál és injek- 
tálhatósági ideje is jóval hosszabb. így tehát alkalmas arra, 
hogy a cement-bentonit által ki nem töltött hézagokat eltöm
je. Az alkalmazott és jónak bizonyult szupergél keverék össze
tétele a következő volt:
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1000 It viz
45 leg RHBV^ bentonit - szilárdságot, vizzáróságot ad, 
2,2 kg nátriumkarbonát - kötésidőt szabályoz,

2 kg nátriumpirofoszfát - deflokuáló reagens,
40 lt vizüveg - gél képző anyag,

9,5 lt bőrsav - gélesitő reagens.
Ez a keverék bevált, viszkozitása a kezdeti 30 Karsh s érték
ről 90 perc alatt kb 45 Marsh s értékűre nőtt. A szupergéllel 
is injektált réteg az injektált paplan alsó szintje felett 
66 cm-rel elhelyezkedő alsó sikú, 1,65 m vastagságú /: 4 sze
lepen injektált :/ réteg. Azért került ide, hogy a cement - 
bentonit tömb esetleges lazább legaljából a kis viszkozitású 
gél nehogy a talajba áramoljon.
A beinjektált mennyiség a réteg kezelt talajának térfogatá
ra vetitett 9 volt. Az injektálási sebességet 300 lt/h ér
tékűre csökkentették az eredményes átitatás érdekében.

A szupergél injektálás során derült ki, hogy a korábban hasz
nált műanyag mandzsettás csövek a nagy nyomások miatt tönkre
mentek és igy újabb furatokat kellett fúrni a szupergél be
sä j tolásához.
Összesítve az injektálás tapasztalatait célszerűbb az acél
csövek alkalmazása, mert ezek jobban elviselik a rongáló 
hatásokat, /dugattyúk rángatása, magas injektáló nyomások/
A szupergél injektálást különösebb meglepetések nélkül el 
lehetett végezni. Az alacsony viszkozitású és stabil keve
réket két fázisban injektálták, 20-25 bar-os első és néhány 
bárral magasabb nyomású második lépcsőben. Nehézséget okozott, 
az, hogy a keverék adagolását igen pontosan kellett megtenni, 
mert az adagolás kis pontatlansága már jelentős viszkozitási
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anomáliákat okozott. A szupergél injektálás befejezése után 
végrehajtották a harmadik próbaszivattyúzást is, melynek 
eredménye szerint a paplan vizát eresztő képessége a fal válto
zatlanul maximum 10" m/s áteresztőképessége mellett 1,7 x 
—710"' m/s-ra adódott.

Ezek alapján a kisérleti műtárgyban a mértékadó 19,7 m maxi
mális leszivási szintkülönbségnél a megengedett 237 lt/perc 
helyett csak 25,5 lt/perc vizhozam volt érzékelhető.

Természetesen e biztonsági tartalékra szükség van, hiszen a 
munkagödör körülhatárolás résfal felület injektáltság felület 
aránya a valóságban 0,322; a kisérleti műtárgynál pedig ez az 
arány 5,56.
Ezen kivül kísérleteket végeztünk a feltöltés felső szakaszá
nak vízszintes csápokkal történő viztelenitésére és más egyéb, 
a körülhatárolás építéseken előforduló tisztázatlan kérdések 
megválaszolására. Többek között elkészítettük kísérletképpen 
hazánk legmélyebb és legnagyobb ürtartalmú /31 m mély, 220 a/ 
"T" profilú réstábláját is.

Ezek alapján a kisérlet sikeresnek mondható, a fő paraméte
rek igazolást nyertek, a technológia pontosítása és kidolgo
zása lehetővé vált, és elkészülhettek a munkagödör körülha
tárolás végleges kiviteli tervei. Szükség esetén pedig ele
gendő tapasztalat áll rendelkezésünkre a munka kivitelezésé
hez is. Igen sajnáljuk, hogy a még elevenen élő tapasztalata
inkat nem tudjuk azonnal kamatoztatni és a kísérletnél össze- 
kovácsolódott és betanult gárdát még sokáig e munka reményé
ben összetartani.
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Befejezésül megemlítem, hogy a kísérlet sikeréhez nagymérték
ben hozzájárultak a generáltervező 7IZI2ERV, a keverékek kikí
sérletezéséhez több éves munkát folytató VIOUKI és a talajmecha
nikai vizsgálatokat kiértékelő és különböző laboratóriumi vizs
gálatokat végző K®!F közreműködő kollégái is.
Ugyancsak segítségünkre volt az eljárás külföldi licence gaz
dája a francia SObETANCHS cég is.

Irodalom:

3ohn István: Munkatér vízzáró körülhatárolása plasztikus fal
lal, injektált tekncvel.
Mélyépítés-tudományi Szemle, 1982. 5. sz.
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EXPERIENCES OE THE DUNAKILITI MODEL TEST

P. GYÖRGY MSc. CE.

For construction of the Dunakiliti dam and shiplock it is 
necessary to grab a pit with an area of 55*000 sqm and with 
a depth of 19>70 m under the maximal groundwater level.
To pump out the 11-37 m'Vs groundwater mass seemed to be fast 
impossible, so the dewatering of the big pit - grabbled in 
gravel and sandy gravel soils of high rate of water 
permeability, - must be solved by plastical cement - bentonit 
trench-walls and by an injected bottom. The injected bottom, 
where cement - bentonit suspension and "supergel" must be 
pressed in, will be 5 и thick, and must be resist against a 
19,70 m relative water pressure. The 0,65 m plastical 
diaphragm walls will be set 1,5-2,0 m intothe injected bottom. 
Before the planning works it was necessary to make a test to 
prove, that the maximal permeability of the plastical

П
diaphragm wall wonft be more than 10 'm/s and the maximal 
permeability of the injected bottom won’t be more than 10-6 m/s 
on the average.
The pumping tests were made on an in situ built object. This 
was a test-shaft with plastic diaphragm walls, which were set 
into a 5 m thick injected bottom, led at the -30 m level under 
the surface.
In the vertical axis of the shaft it was set a 23 m deep pumping 
tube-well and there were drilled seven water level observation 
wells, too. /Fig.2/
It were made three pumping tests /1. at the begiuning, 2. after 
finishing of the cement - bentonit/ injection phase and the 
plastic diaphragm wall, 3» after finishing of the supergel 
injection works.
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The model test was made in 1979/81, and according to the 
observations, measurements and experiences the wanted 
permeability rates became proved. It was observed and 
measured, that the water permeability of the plastic wall

__Q
was maximum 10 m/s and the permeability of the injected 
bottom was not more than 1,7 x 10 m/s.
The technological and practical experiences and observations 
also proved, that it would be sure possible to make the big 
pit relativ« waterproof by using the tested method.
The details of drilling, injection and diaphragm walling 
are given in the article and on the figures 5-11.
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ОП':лТ КРУШЮ:.;ОЕЕЛЬ-ыУ гЗСПЕИёНЕВТОВ ПРИ РАБОТАХ в 
ДУНАКИЛИТИ

Пал БЕРДЬ
ОПлощадь запруды в Бунакилити составляет 55.000 м , и в ее 

наиболее низкой точке, ниже I %-хо уровня половодья, водо
непроницаемое ограждение котлоЕана глубиной IS.70 м заплани

ровали выполнить пластической /цементно-бентонитоЕой/ "стеной 
в грунте" и заинъектирОЕанным е нескольких Тазах /цекентно- 
бентонитоным и супергельным/ слоем. До проектирования были 
выполнены крупномодельные экспер менты, целью которых яви

лись: подтверждение водоупорных параметров водонепроницаемо
го ограждения; экспериментирование технологии и определение 
применяемых материалов, смесей и ожидаемой производительнос
ти.

Пробная откачка, проведенная на созданном в ходе эксперимен
та объекте, подтвердила, что имеется возможность обеспечения
тоебуемой водопроницаемости "стены в грунте" - КГ'м/с, а£также инъектированного слоя - 10 м/с. На основании этого 
водонепроницаемое ограждение большого котлована выполнило 
созданной e ходе эксперимента технологией.
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Á B R A J E G Y Z É K

1. ábra: a munkagödör körülzárás általános metszete,

2. ábra: a kisérlet általános terve,

3. ábra: jellemző szemeloszlási görbék,

4. ábra: fúrási és injektáló géplánc,

5. ábra: zagyfelhasználás a furatmélység függvényében,

különböző furóiszapokkal,
6. ábra: az injektálás elve és eszközei,

7. ábra: injektáló nyomás változása,

8. ábra: injektálási diagram telités és repedések

váltakozása,

9. ábra: telitőjellegű injektálás diagramja,
10. ábra: réselési sorrend,
11. ábra: szupergél injektálás diagramjai.
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