
A v í g-m e n t i c s ú s z á s o k h l o h o v e c  v á r o s m e l l e t t
X X

Mahr Tibor - Otepka Ján

Jelenleg Szlovákia területén a legelterjedtebb geodinamikai 
folyamatokat a lejtömozgások képviselik. Gyakran fordulnál: 
elő fliss területeken, továbbá a vulkáni hegységek perem ré
szein, valamint a neogén medencékben / T.i-iahr, 1979 /, de 
előfordulnak a Kisalföld területén is. Talajcsuszások és más 
jellegű lejtömozgások évente jelentős károkat okoznak.
A Vág-folyó bal partján, Hlohovec és Sered városok közöt egy 
15 km hosszúságú, összefügö partcsuszások alakultak ki. A 
part magassága helyenként eléri a 150 m-t is. A magaspartokat 
homokos, és agyagos neogén lerakodások alkotják. A homokos 
rétegekben több nyomásalatti talajvízszint észlelhető. Ezek 
a mérnökgeológiai viszonyok tehát kedvezőek a lejtömozgások 
kialakulására és továbbterjedésére.
E területen egy vizierömü építése van tervbevéve. Kivitele
zését viszont a lejtömozgások nehézitik. Ennek következtében 
az említett területen jelenleg egy nagykiterjedésü mérnökge
ológiai feltárási munkálatok folynál:. A beszámolónk össze
foglalja e munkálatok eddig elért eredményeit.
A LEJTÄK0ZGÁSOK KIALAKULÁSAINAK FELTÉTELEI
A fejtömozgásokat előidéző körülményeket mindig maga az a kö
rnyezet határozza meg, amelyben e mozgások lezajlódnak. A 
kedvező körülményeket tehát az éghajlati, geomorfológiai,víz
földtani és geológiai viszonyai valamint a közetek tulajdon
ságai alkotják / A.Nemcok, 1977 /•

A terület a mérsékelt éghajlati övezet melegebb zónájában 
fekszik. A jelentős hőmérsékleti ingadozások - hónapos, sőt 
évi átlaga - negatív hatással van a kohéziós talajokra.

x/ Slovak Technical University, Bratislava, CSSR
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Nyári időszakban a talajok kiszáradnak, és a zsugorodás kö
vetkeztében létrejött repedéseken át, vízbehatolás keletkezik. 
A csapadék évi átlaga ezen a területen 622 mm. Nyáron a csa
padék rövid időtartamú de intenzív. Tekintettel a lerakódások 
tulajdonságaira, nagy areális, valamint a 10m mélységet is 
elérő lineáris erózió keletkezik / 1 .  és 2.ábra /.
GE0H0E50LŐGIAI_VISZŰNT0K
A Nitrai-domborzat valamint a Vág völgyének területe, két 
különböző geomorfológiai egységet képvisel. A lejtömozgások 
keletkezése szempontjából nagy jelentősége van annak a tény
nek hogy a Nitrai-domborzat perem része Hlohovec-nél 120-150m 
-re emelkedik a Vág medre fölé. Ez a magasság déli irányban 
csökken és mér Sered városnál csak mintegy 15-20m. A nagy 
szintkülönbség valószinüleg tektonikus törés következtében 
jött létre, viszont idáig nem sikerült e felutelezett törést 
bebizonyítani.

A területet pliocén eredetű agyag és homok /pont/ lerakodások 
alkotják. A homokrétegek helyenként homokkő formájába szilár
dulnak. Az agysigok színezése sokrétű. Gyakran előfordulnak 
agyagmárgás betétek is. Az agyagok változó mennyiségű homokos 
frakciót tartalmaznak. A homok finom, és közepes szemcsézetű, 
változó mennyiségű agyag és szilt frakciókkal. Több méter vas
tag /helyenként 10-30m/, összefügö betéteket alkot. A ho
mokkő 0,3-0,5m vastag rétegekben található. Az lm-nél nagyob 
vastagságú réteg ritkán fordul elő / J.Otepka - J.Fison,1980/
A negyedidöszakú lerakodások a Nitrai-domborzadtban elérik 
a l-3m vastagságot. Csak a helyenkénti depressziókban érik 
el a 6-7 m-t. A kialakulás szempontjából, deluviális és pro- 
luviális lerakodások és eolikus képz"odményékről van szó.
A Vág völgyében a fluviális képződmények vastagsága eléri a 
15 m-t. A felszíni homokos iszap és az alatta fekvő homok ré
teg összvastagsága eléri a 3-^ m-t. A homokos kavics lerako
dások 5-12m vastagságot mutatnak ki.
A kavics szemcséi legömbölyödöttek, átmérőjük 1-12 cm, de hely
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énként elérik a 20 cm-t is. Kvarc, gránit, gneisz, melafír 
és homokkő bol származnak.
A_talaj_tulajdonságai^
Azokat a talajokat melyeknek túlajdonségai a lejtő állékony
ságénak szempontjából fontosnak mondhatók, két csoportba 
osztható. Az egyiket agyagos a másikat pedig homokos talajok 
képviselik, melyek rendszertelenül' váltakoznak.
1.Agyag. Többnyire erősen képlékeny talajról van szó melynek 
szemcse összetételének 50-90£-át 0,005 mm-nél kissebb átmé
rőjű szemcsék alkotják. Némely esetben nagy mennyiségű homo
kot tartalmaznak. Homokon kivül még számottevő mennyiségű 
kalcit konkréciókat /0,5-3cm átméretü/ és CaCO^ lisztet is 
tartalmaznak. A konzistencio állapotuk töbnyire merev. A te
litett homokréteg érintkezésénél a konzistenciájuk közepes 
sőt néha lágy is lehet.
Az agyagos talaj egésszében két részre volt felosztva; erősen 
képlékeny /1^3 20/ és közepesen képlékeny. Azon kívül az erő
sen képlékeny agyagos talajt még továb negyedidöszakú és neo- 
génire osztották be. O.Menzelová/An M.Mesko et al / az agya
gok részére a következő átlagos talajmechanikai jellemzőket
javasolja: erősen közép.

képlékeny képi.
Kvartér Neogén

Természetes víztartalom w % 24,88 17,74 16,16
Faj súly JTs tm-^ 2,71 2,72 2,70
Térfogatsúly 0

Ph tm-^ 1,99 2,08 2,01
A száraz tál.térfogatsúlya 0

fd tm-^ 1,60 1,77 1.74
Hézagtérfogat n % 39,68 35,03 35,35
Telítettség Sr % 91,91 88,30 77,12
Folyási határ wt % 59,14 55,98 34,27
Plasztikus index XP % 58,00 36,11 15,81

Az agyag hatékony nyírószilárdságának a megállapítása céljá
ból 60 talajmintán a laboratóriumba nyírókisérletet végeztek. 
Tizenegy talajmintán pedig ismételt nyírókisérletet alkalmoz- 
tak az agyag reziduális nyírószilárdságának megállapitására.
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A nyírókisérletek a kővetkező eredményeket hozták:

nyírószilárdság csúcsértéke:

■ Л

MPa

о
MPa

max. min. átlag

25*40' 15*40' 21*30
0,025
;ke:

0,010 0,015

15* 9* 11*15
0 - _

2.Homok. Talajmintát csak olyan homokos talajból sikerült ki
emelni, amely agyagos volt. A laboratórium a kővetkező átla
gos kísérleti eredményeket tüntette fel:
Térfogatsúly J"n= 1,75 tm~^
Súrlódási fok yí* = 29*
Áteresztöképességi együtható к̂ .= 5.10-^ ms’^
Az említett területet a MCS skála szint a 7e-es szeizmikus 
zónába sorolhatjuk.

•A talajvíz a masszívum homokos rétegeiben öszpontosul. Két 
vízzáró réteg közé zárva, nyomás alatti vizszint keletkezik 
/artézi jellegű/. Ilyen vizel telitet horizont több is lehet 
egymás felet. Ötven méter mely fúrások 2 ilyen jellegű víz
horizontot mutattak ki. Az elért vízszint mindig 2-5m-rel, 
helyenlcét még 10m-rel is felszökött / M.Mesko-O.Menzelová- 
-J.Otepka,1981/. Kern minden homokos talaj viszont telitett.
A talajvíz réteg források formájában gyakran lép ki a lejtő 
felületére /l.sz.ábra/. Csuszamláskor a vízhordó rétegek és 
horizontok lezárulnak. A talajvíz ez által behatol a csúszó
lapra és negatív hatással van a stabilitásra. A csuszamlások 
alsó /akumulációs/ része gazdagabb a talajvízre mint a lejtő 
felső stabil része, ezt sok esetben maiga a növényzet is ta
núsítja.
A neogén lerakodásokban fellépő homokos betétek áteresztö
képességi együthatója B.Lesko és ä.Tichy /1965/ szerint 

-A -1kf= 10 ms x.
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LEJTŐMOZGÁSOK ISMERTETÉSE
A lejtönozgások a Vág-folyó bal partján Hlohovec és Serei kö
zött egy 15 km hosszúságú összefügö sávot alkotnak, mely vi
szont több különböző formájú, tipusú csuszamiásókból áll, 
más és más kialakulási stádium és aktivitási szint mellett.
A terület déli részében, ahol aránylag alacsony partok vannak 
a folyó medre idáig nem volt szabályozva. így a partokat 
10-20m magas meredek fal alkotja. A lecsúszott talajtömeget 
a folyó álandóan elmossa. A partvonal ezálltal évente több 
métert is visszavonul.
Viszont a terület középső részében, ahol már meder regulációt 
alkalmaztak a Vágón a helyzet már teljesen más. Ugyanis a 
csúszások alsó része stabil,de a felső része még aktív /2.sz. 
ábra/. A homlokvonal folyamatosan visszavonulásban van. A 
csúszások egyes fázisa köralakú csúszólapok mentén történnek. 
Az agyag kohéziója lehetővé teszi, hogy a csuszamlás folya
mán a part nagy darabokban is leszakad, ami tömb tipusú lej- 
tömozgásokhoz hasonló formákat alakít.
A legbonyorultabb helyzet a terület északi részében Hlohovec 
város mellett lelhető, ahol .a lejtők ugyanis legmagasabbak. 
Több generációs csuszamlások egész rendszerealakult itt ki.
Az l.sz. ábrán bemutatott területen a csúszások három gene
rációját lehet megfigyelni. Az első generáció /I.-jelölve/ 
kapcsolódik a magasabb szintú eróziós bázishoz. Ezek a csú
szások elérkeztek az utolsó stádiumba, amikor mér a valóság
ban a lejtő az előző eróziós bázison stabilizálódott.
A jelenlegi felületük átlagos dőlési szöge 8* amely tekin
tettel a reziduális nyírószilérdságra s a talajvíz jelenlé
tére, megfelelőnek bizonyulhat a stabilitás szempontjából.
Később a csúszások egyes részei újra akti viz ál ód talc az ala
csonyabb eróziós bázisra/ II. generáció/. A csuszásoJc harma
dik generációja /III./ a jelenlegi eróziós bázisra kapcsoló
dik. Töbnyire az aktivitás kezdő stádiumában vannak. Kivételt 
csak az ábrán felmutatott középső rész jelent, ahol már a
III.generációhoz tartozó csúszás előrehaladott. Még az első
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stádiumból /111^/ eredő csúszamlási lerakodások már megkötöt
tek, a legfelsőbb rész /111^/ élő csúszást képvisel és a lej- 
tőmozgás homlokvonala visszavonulóban van.
A lejtömozgások sebességének mérése céljából az említett te
rületen geodetikai pontok hálózatot létesítettek. A mérése
ket mikrotrianguláóós módszerre végzik. Az idáig végzett méré
sek /kb.2 év/ eredményei azt mutatják, hogy az élő lejtömoz- 
gások sebessége eléri a 96 cm/év. Szunnyadó csúszások sebes
sége 1-3 cm/év, mig a megkötőiteknél a mozgásokat nem lehet
séges kimutatni, mivel a mérési hibák kereteit nem haladják 
túl / J.Ábeloviő,1981 /.

A csúszólap mélységének megállapitása céljából a fúrásokba, 
deformációt jelző PVC csövet helyeztek el. A csuszamlás te
rületének a mérnökgeológiai feltérképezése segítségére repü
lőfelvételek vannak alkalmazva.Kísérletként néhány csúszás
nál vízszintes vízmentesítö fúrások voltak létesítve. A fel
tárási munkálatok mindidáig még nem fejeződtek be.
A LEJTÖMOZGÁSOK KIHATÁSA A VIZIERÖm 5rE
Eredetileg a vizierömüvet három variánsban tervezték. A tá
roló medence kihasnálásának lehetősége szempontjából a leg
megfelelőbbnek a Serei melletti duzzasztómüves variáns lát- 
szódna. Ebben az esetben viszont a csúszások alsó részei 
a víz alá kerülnének. Gyakorlatilag ez a csúszások megkötött 
részeinek aktivizálásához vezetne. A terület középső szaka
szán lévő csúszások álékonysága / Jambu számítási módszere 
alapján / megközelíti a F=1 értéket.
E okokbol több mint valószínű hogy a harmadik variáns lesz 
realizálásra javasolva. Ez variáns a duzzasztómüvet Zelenice 
község mellé javasolja /kb. a terület középrésze/. A felvíz
csatorna Zelenicé-töl a Sereá-i vizierömüvig fog vezetni. A 
Hlohovec-nél létező legmagassabb lejtő részét baloldali gát
tal javasoljuk megvédeni. Ennek ellenére kimarad egy véletlen 
kb.4 km hosszúságú szakasz. Ezen a szakaszon jelenleg inten
zív feltárási munkák folynak. Egyes szakaszok száméra már ki 
vannak dolgozva a szanálási eljárások és módszerek. Ezek sze
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rint .a csúszások alsó része ellensúlyzó töltéssel lesz sta
bilizálva, kombinálva a vízszintes vízelvezető fúrásokkal,
melyek a medence vizszintje felett vannak elhelyezve.
Ez a szanálási módszerek kombinációja jól bevált a Liptovská
Мага-i vizierömünél keletkezett csúszás stabilizálásnál.
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ÁBRÁK JEGYZÉKE

1. ábra: A Hlohovec és Sered közötti földcsuszamlási terület
északi szakaszának a vázlatos térképe.

2. ábra: A Hlohovec és Sered közötti csuszamlási terület kö
zép szakaszának a vázlatos mérnökgeológiai térképe. 
1-agyag, homok /Pliocén - pont/, 2-kavics, homok, 
iszap./Negyedidöszak/, 3- első generáció /I./ csú
szások homlokvonala, 4— második generáció /II./ 
csúszások homlokvonala, 5- harmadik generáció csú
szások homlokvonala, 6- élő csúszások, 7- szunyadó 
csúszások, 8- megkötött csúszások, 9- tömbök a csú
szásokban, 10- csúszások kialakulásának stádiuma 
/ 1,2,3/, 11- eróziós vízmosás, 12- nedves hely,
13- forrás, lé—  fúrások, 15- geodéta megfigyelő 
pontok, 16- csuszamlási mélyedés, 17- alluviális 
törmelékkúp
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LANDSLIDES OK THE LEFT VÁH RIVER БАНК BELOT TEE KLOHOVEC TOWN 
Mahr Tibor - Otepka Ján

Slope movements are the actual most widespread geodynamic 
processes in the territory of Slovakia. They are the most fre
quent in the flysch zone, on the margins of volcanic mountain 
ranges and in basins, but they occilr also in the Danube Plain.

On the left bank of the Váh river, between the towns of 
Hlohovec and Serei, there is a continued 15 km long territory 
of landslides. There are caused by the lateral river erosion 
into the western margin of the Nitra hilly country. The left 
bank near Hlohovec attains the height up to 150 и. It gradually 
subsides towards the South and near Serei"its height attains 
15 - 20 m. The territory is built by Neogene clayey-sandy sedi
ments /Pliocene, Pontian/.Ground water in the sandy layers forms 
several horizons of confined water table level. Therefore the 
engineering geological conditions are favourable for the occur
rence and development of landslides.

In the southern part of territory, where the banks are low, 
the river bed is not processed. Banks are formed by active 
landslides. The accumulation of landslides is constantly trans
ported by the river.In the middle part of the territory, where 
the river bed is processed, the lower parts of the landslides are 
stabilized, meanwhile the upper parts are active /Pig.2/. In the 
northern part of the territory, near Hlohovec, where the banks 
are the highest, a whole set of landslides formed of several ge
nerations and development stady /Fig.l/.

The construction of a hydraulic work is suggested in the 
area. However, its realization is complicated by landslides.lt 
is why an extensive engineering geological investigation is being 
carried out in this territory. Our contribution is dealing with 
its preliminary results.
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ОПОДЗД ВДОЛЬ РЕКИ ВАГ ВОЗЛЕ ГОРОДА ХЛ0Х0В5Д 

Табор МАР -  Ян ОТЕПКА

На левом побережье реки Вах, между городами Хлоховец и Ше- 
редь, на участке длиной 15 км произошли оползни берега. 
Вследствие эрозионного воздействия реки в западной оконеч- 
еоотл рельефа Нктра образовались крутые берега высотой 
100-150 м. Высокие берега образованы песчаными и глинисты
ми неогенными отложениями. В песчаных слоях наблюдается 
несколько уровней грунтовых вод под давлением.

Зти инженерно-геологические условия благоприятно воздейст
вуют на протекание движения склонов. Вейду того, что на 
реке Ваг между городами Хлоховец и Шередь запроектировано 
строительство ноеой электростанции, оползни едоль реки Ваг 
представляют серьезную проблему как для проектировщиков, 
так и для строителей. Значит вследствие этого в настоящее 
гремя на упомянутой территории ведутся крупные инженерно
геологические разведочные работы.

Отчет обобщает результаты, достигнутые до сих пор в ходе
проведения данных работ.
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