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1. A munkagödör körülhatárolás lehetséges műdjai, a változa
tok értékelése.
A duzzasztómű munkatér kialakítás szempontjából igen ked
vezőtlen területen fekszik. Az építési hely geológiai és 
hidrológiai adottságai a műtárgy megépítését megnehezítik.
A geológiai, talajmechanikai jellemzők ismeretében elmélet
ben több lehetőség kínálkozik víztelenített munkatér kiala
kítására.
Elsősorban a nyiltvíztartás.*. A műtárgy alapterületen cca.216 ooo m a partfalak nélkül, és az alapozási sík mintegy 
2o m-rel van az 1% valőszinüségü árvízszint alatt. E két 
adatból, valamint a lo’ m̂/s nagyságrendű szivárgási tényező 
értékből, és az igen rövid hozzáfolyási távolságból - tudni 
illik a műtárgy árterületen fekszik - következik, hogy igen 
nagy vízmennyiségeket kell a munkatérből eltávolítani.
Ekkora 'vízmennyiség nagyméretű víztelenítő árokrendszert 
kiván, ezzel a mély munkaterületet megnöveli. Az árokrendszer 
méretét a szivárgó víz belépéséhez szükséges kellő nagyságú 
felület és a folyási sebesség bizonyos szint alatt tartása 
határozza meg. A különböző módszerekkel végzett számítást a 
VITUKI szakemberei elektromos analóg modell segítségével ki
egészítették. £ számítások és a modell a különböző külső 
vízszintek esetén lo-5o m̂ /s beszivárgó vízmennyiséget adott 
eredményül. Ekkora vízmennyiség úszó szivattyútelepet, vagy 
telepeket, és igen megbízható nagymennyiségű elektromos ener
giát igényel az építés mintegy négy évében, mely óriási épí
tési és üzemi költségeket eredményez.
A víztelenítés természetesen jnélykutakkal is megvalósítható.
A vízhozam nagyjából az előzőek szerint alakulna, bár a terü
let némiképp csökkenthető a nyilt árokrendszer elmaradása 
miatt, így a beáramló víz mennyisége is csökken.
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Igen nagy számú mélykutat kell viszont építeni, ami magas költ
séget és import gépek bevonását jelenti. Nem beszélve a mély
építést zavaré kút és csővezeték rendszerről, melyet ráadásul 
az építés folyamatában többször át kell építeni, helyezni.
§zekrény_sül iyesztés es _m 6 d sz e r_
Ez a megoldás a műtárgy sok kis egységre való szeletelését kí
vánná, minthogy az óriási alapterület és a műtárgy alakja egyet
len szekrény készítését nem teszi lehetővé.
A kisebb egységek süllyesztése, a technológiai berendezések által 
megkívánt pontosság betartása, és a felmerülő építéstechnológiai 
nehézségek a műtárgy összméretéhek, a költségeknek és a lebonyo
lítás nehézségének óriási növekedését okozza.
.Víz. alatti_betonozás_
Az alaplemez mérete, a Duna természetes vízszintjétől mért mély
sége, a pontossági igény és a technológiai berendezések /elzárá
sok/ elhelyezésének szükségessége kizárja ezt a módszert. Ezen 
túl egyéb lehetőségek is felmerülnek /fóliával körülzárt gödör, 
építés visszatöltött talajra, vagy vizalatti beton fenékzárás, 
stb./ melyek szintén elestek, kifejtésük szükségtelen.
Egyetlen ésszerű lehetőség vastag vízáteresztő rétegen való ala
pozás esetén a .vízzáró. tekn6yel_ való körülzárás.
E módszerrel épültek a Rajna völgyi vízlépcsők. A Rajna felső 
szakaszán fenékzárásra mégsem volt szükség az alsó vízzáró réteg 
még függőleges fallal elérhető volt.
A folyó középső szakaszán az erőmüvek - hasonlóan a dunakiliti 
viszonyokhoz - 2oo m-es mélységű kavicsos alluviumra épültek, így 
a földmunkák megkezdése előtt egy injektálással készült fenékle- 
zárő teknő építése volt szükséges. /FESSENHEIM, VOGELGRÜN, MAR- 
COLSHEIM, RHINAU/.
Ezek a műtárgyak az ötvenes, hatvanas években épültek. Építésük 
során rengeteg tapasztalat gyűlt össze, az építéstechnológia so
kat fejlődött.



fl dunakiliti duzzasztómű tervezése során a munkatér körül- 
zárására a kedvező külföldi tapasztalatok és az egyéb még 
szóbajövő megoldások lehetetlenülése miatt az injektált 
teknős megoldást választottuk.

2. fl nagymodell kisérlet készítésének célja.
2A körülzárandó terület mérete mintegy 75 ooo m volt. Ilyen 

méretű körülhatárolás még nem épült Európában sem. Az épí
tési terület - bár földtanilag egységes - az injektálási 
technológia szempontjából korántsem homogén, fl terület ala
pozási szempontból kellően feltárt, de az injektálás terve
zéséhez az egész injektált zóna ismerete lenne a teljes biz
tonságot adó. Természetesen ez lehetetlen igény a feltárások 
költsége miatt. Ráadásul a mintavétel módszerei sem adnak 
kellően értékelhető eredményt az injektálás tervezéséhez 
/pl, finom szemcsék kimosődása a mintavétel során/. Ezért a 
körülmények pontosabb megismerésére az építési hely közvet
len közelében kisérlet végzése mellett döntöttek az érdekel
tek, hogy az injektálás tervezése biztosabb alapokra kerül
jön.

3. fl munkagödör alapterület csökkentésének lehetősége, korlátái.
A munkagödör körülzárása injektált teknővel és függőleges víz
záró fallal a jelen esetben tényleg az egyetlen reális megva
lósítási mód. Azonban tetemes költségei vannak. Az első gondo
lat a munkaterület méreteinek csökkentése. Természetesen a mű
tárgy méretei adottak. Az építéstechnológia, a kivitelezés 
helyigénye már többféle lehet, fl lehetőségek közül a legkisebb 
helyigényüeket kell választani. Hegjegyzendő, hogy a nagymére
tű munkagödrök, mint pl. a vízlépcsőké, általában rézsüs körül
határolással készülnek. Ennek oka, hogy általában az építési 
terület korlátlanul rendelkezésre áll, és a függőleges oldal- 
határolás általában költségesebb a rézsüsnél. Esetünkben azon
ban a körülmények mások, flz építési hely nem áll korlátlanul 
rendelkezésre, ill. létesítése a hullámtéri elhelyezés miatt
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költséges. A területet körtöltéssel kell védeni és víztele
níteni kell az árvizek esetén, vagy fel kell tölteni. A 
terület adottságai miatt az utőbbit, a feltöltést válasz
tottuk.
A függőleges oldalhatárolással a víztelenítendő terület 
csökkenthető. Érthető, hiszen a már elmondottak szerint 
mintegy 2o m-rel vagyunk az árvízszint alatt, a rézsű víz-Оszintes vetülete a gödör kerülete mentán 3o-4o m teknőalap- 
terület növekedést okoz. Célszerűnek látszik tehát függőle
ges határolás alkalmazása. Természetesen a "puha" plaszti
kus fal erre nem alkalmas, a földnyomásnak ellenálló vasbe
ton réseit fal készítése szükséges, horgonyzással.
Ez azonban nem alkalmazható a gödör teljes területe mentén, 
mert az új medert keresztező szakaszán elbontása túl nehéz 
és költséges műszaki feladatot jelentene. Ezért létesítése 
csak a munkagödör vízfolyással párhuzamos oldalán lehetsé
ges. Mindenesetre e lehetőség kihasználásával mintegy lo- 
-15 ooo m2 teknőterület csökkentést lehetett elérni. Ez a 
munkaterület elrendezésének változtatását tette szükségessé, 
de lehetővé tette a szállítások, a mozgatás meggyorsítását a 
függőleges fal mentén.

4. A nagymodell kísérletből levonható következtetések és azok 
hatása a tervezésre.
A tervezők számára a sikeres kísérlet legnagyobb eredménye, 
hogy bizonyította az adott földtani körülmények között sike
resen meg lehet oldani egy mély munkagödör víztelenítését.
A plasztikus oldalfalhatárolás és az injektált fenék lénye
gében hazai anyagokból elkészíthető, és bár külföldi együtt
működéssel, de magyar kivitelező vállalat által megvalósít
ható.
Ez tehát a leglényegesebb eredmény, de egyéb következtetések 
is levonhatók. Ilyenek a kísérletről tartott előadásban már 
említett építéstechnológiát érintő tapasztalatok, mint a fu
rattávolság csökkentése, és a nagyobb nyomást is bíró
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injektáló csövek alkalmazása.
Az egész munkatér elrendezésre kiható,..a munkagödör méreté
nek csökkentését lehetővé tevó függőleges oldalhatárolás 
megvalósíthatőságát bizonyította az előzőekben ismertetett 
kisérlet egy befejező része, mely az 1-2 m-rel a talajvíz
szint alatt indított talajhorgony egyszerű, helyi vizszint 
csökkentéssel történő építéséhez adott bizonyítékot.
A függőleges vasbeton fal horgonyzása építéskivitelezési 
szempontból - az esetenkénti magas talajvízállás miatt - 
minél magasabb szinten lenne célszerű.
A falban keletkező hajlítőigénybevételek azonban a horgony
zási hely szintjének csökkentésével csökkenthetők. Korlátot 
szab a talajvízszint. Talajvízzel szemben ugyanis furatot 
készíteni ugyan lehet, de sokkal nehezebb, időigényesebb és 
drágább. Ráadásul a módszer hazánkban még nem kikisérletezett 
rutinszerűen nem építhető. Ezért van nagy jelentősége a kisér 
let azon eredményének, mely igazolta a horgonyzás környezeté
nek egyszerű módszerekkel való víztelenítését.
Végül megállapítható, hogy a javasolt munkatérkörülhatárolási 
módszer - beleértve az egyik szakasz függőleges kialakítását 
is - az ismertetett szempontok figyelembevételével eredménye
sen megvalósítható.

5. A függőleges vasbeton fal mozgásainak mérése, megfigyelése.
A kihorgonyzott vasbeton fal igénybevételeit Blum-féle mód
szerrel számítottuk. Ezen számítások eredményeit az Építés- 
tudományi Intézet rugalmasan ágyazott gerenda feltételezésé
vel számítógépes módszerrel igazolta. A talajba rugalmasan 
befogott rugalmas horgonnyal megtámasztott hajlékony vb.rés
fal valódi alakváltozásának megismerését azonban igen fontos
nak tartjuk. Ezért az ÉTI szakemberei kidolgozták a mérés és 
megfigyelés módszereit!
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- tengelydeformáció mérés teljes mélységen végigmenó bebe
tonozott acélszerkezettel, nyúlásméró bélyegekkel;

- földnyomásméró cellák elhelyezése betonozás során;
- a horgonyeró változásának mérése a lehorgonyzó szerelvény 
alá elhelyezett dinamométerrel;

- abszolút süllyedés és elmozdulás mérés geodéziai módsze
rekkel.

E megfigyeléssorozattól várjuk a résfalak mozgásának meg
ismerését, melyből következtetni tudnánk a ténylegesen fel
lépő igénybevételekre. Ez támpontot fog adni később terve
zésre kerülő partfalak igénybevételeinek pontosabb számítá
sához, azok megvalósításához.
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DESIGNING 0? THE DUNAKILITI TRENCH BY APPLYING EXPERIENCES 
GAINED IN THE COURSE OF PERFORMING LARGE-SCALE MODEL TEST

András Korompay

Methods of the trench enclosure, the alternatives’ technical 
and economical estimation.

The aim of the large-scale model test’s performing. 
Possibilities of the trench’s area reduction, and its limits.

Conclusions which could be drawn from the large-scale model 
test and their influence on the designing.
Vertical reinforced concrete wall motions’ planned measurement, 
surveillance.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОТЛОВАНА 3 1УНАКШИТИ 0 ИСПОЛЬЗОВАН» ГЕУ ОПЫТА 
КРУПНО',ЮВЕЛЬНОГО ЗКСП'РИМЕНТА

Андраш КОРО’ШАИ

Возможные способы ограждения котлоЕана, техническая а эко
номическая оцена Еариантов.
Цель выполнения крупномодельного эксперимента.

Возможности, ограничения уменьшения площади котлована.

Выводы крупномодельных экспериментов и их влияние на проекти
рование.

Планируемое измерение, наблюдение движения вертикальной 
железобетонной стены.
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