
VÍZELZÁRÓ SZERKEZETEK A VÍZIEROMŰVEK ALAPOZÁSÁNÁL A VÁGÓN 
ÉS A DUNÁN.'

X
Jozef Hulla

Az energetikai problémák; megoldásához és a környezet.ja
vításához nagy mértékben hozzájárulnak a vízierőművek is.
A gabcikovói yizierömű.

Építészmérnökeinknek a dunai vízierőmű megépítésére tör
tént erőfeszítéseit végül is siker koronázta.Celenleg a leg
nagyobb figyelem a gabSíkovói erőmű egyes részeinek építé
sére irányul,Az erőmű tervezett teljesítménye 720 Ш . А  vízi- 
erőmű olyan helyen épül,ahol a nagy áteresztőképességű kavi
csos talaj а 5OO m mélységet is eléri,s amellett a talajvíz- 
szint elérheti a terepszintet.A munkagödör tervezett mélysé
ge 55 m.Az adott körülmények között nem volt lehetséges a 
munkagödör víztelenítése nyiltvíztartással,sem kutakkal va
ló talajvízszint - süllyesztéssel,sem pedig vízkiszorítással. 
Ezért az alapozásnál,körülzárt munkagödör használata látszott 
a legcélszerűbbnek.A körülzárást oldalról szivárgásgátló rés
falak biztosítják szilárduló résiszap használatával.A munka
gödör aljénak vízzáróságát cement-agyag szuszpenziós injektá
lással biztosítjuk.E ssivárgásgátló elemek legtöbb paraméte
rei világviszonylatban is egyedülállóak.A résfalak mélysége 
42 aj a munkagödör alját fokozatosan 55 - 64 m mélységben 
7 m vastag rétegben injektálják,ezáltal kedvező alapozási fel
tételeket teremtünk arra,hogy az erőmű alapozását 214 x 582 m 
alapterületű nyílt munkagödörben lehet elvégezni.

A legfontosabb feladatot a szivárgásgátló konstrukciók 
hatékonyságának biztosítása jelenti.A számítások szerint a 
tervezett paraméterek betartása mellett 1 m^/s vízmennyisé
get kell folyamatosan kiszivattyúzni,hogy a talajvíz szintje 
a munkagödör alja alatt legyen.Ez a vízmennyiség viszont jóval 
nagyobb lehet,ha az elemek / úgy a résfal mint a munkagödör 
injektált alja /,lokálisan megrongálódnának.Ezért olyan ellen-
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őrző rendszert kell létrehozni,mely kimutatja a megrongáló
dás helyét.Erre azért van szükség,hogy a körülzárt munkagö
dör beszivárgást helyeit még a gödör mélyítése előtt vízzá
róvá lehessen tenni.

Az általunk javasolt ellenőrző rendszer a gödrön belül 
végbemenő vízáramlás analíziséből indul ki.Olyan megfigyelő- 
objektumok beépítését javasoljuk,melyek lehetővé teszik nem
csak a talajvízszint ingadozásénak a megfigyelését,hanem a 
szivárgási sebességnek az indikátoros módszerrel való meg. - 
figyelését is.Ezeket a megfigyelő-objektumokat szűrővel el
látott perforált csövek.alkotják.Az l.sz. ábra.a csövek el
helyezésének alaprajzát, a 2.sz. ábra pedig a csövek kereszt- 
metszetét mutatja be.’

A 2.sz. ábrán a munkagödör kimetszett részében létező 
szivárgási sebesség átlagos értékeinek vektorai láthatók,me
lyek irányai megegyeznek a megfigyelő-objektumot és a kutat 
összekötő egyenes irányával /a 15. és a 25. objektum kivé
telével /•

A vízmélység az egyes megfigyelő-csövekben eltérő.A gödör 
közepe irányába nő az injektált réteg lépcsőzetes mélyülésé
nek függvényében.Ennek következtében a vízszivárgási sebessé
geinek értékel a fúrt kutak irányában számottevően nem növe
kednek,az injektált rétegen át történő növekedő beszivárgás 
ellenére sem.

Előzetes számítások szerint feltételezzük,hogy a résfa
lak akkor érik el a várt áteresztőképesség! együtthatótП J  . ../ kjg = 2.10 ' m.s /,ha a közeli megfigyelő-csövekben a szi
várgási sebesség / indikátoros módszerrel megállapítva/ nem 
haladja meg a 4,5.10”'’ nus”1 - nél nagyobb értéket.A résfal 
esetleges megrogálódása esetén kialakult áteresztő részek, 
megnövelik a megfigyelő-objektumok vízhozamát.

Az injektált gödöralj akkor éri el a tervezett együtt
hatót,s nem alakulnak ki áteresztőbb helyek,ha a szivárgási 
sebességek nem haladják meg a 6.10”^ - 8.10“^ m.s”1 értéket.
A megfigyelő-objektumoknál /a vízáramlás irányában/ csak 
akkor fordulhat elő helyi beszivárgás az injektált rétegen 
át,ha a szivárgási átlagsebesség a megfigyelő-kutakban nem 
lesz nagyobb mint 8.10”^ m.s”1.
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A szivárgási sebesség átlag értékei alapján az áramlás 
folytonosságénak egyenletéből számításokkal megállapítható 
a vízáramlás eloszlása a kutak irányában /a 2.sz. ábra alsó 
része /.A résfalakon átszivárgó vízmennyiség /Q$/ a kutakhoz 
való vízáramlás irányában állandó értéket mutat.Az injektált 
rétegen keresztül beszivárgó vízmennyiség.a kutak irányában 
megközelítőleg lineáris arányban nvekszik.Az injektált réteg 
áteresztöbb részeire a kútba való beáramlás lokális növekedé
séből következtethetünk.Az ilyen helyeket megközelítőleg úgy 
lehet meghatározni,hogy pontosan mérjük az egyes kutakból ki
szivattyúzott vízmennyiséget,Az áteresztőbb helyek pontosabb 
meghatározása és lokalizálása az indikátoros módszerrel érhe
tő el.'
Próbaszakasz,

A próbaszakasz a gabőíkovói vízierömtt injektált és körül
zárt munkagödrének egy része,mely az alvízi rész baloldali 
szárnyéban terül el /l.sz. ábra/.Alaprajzi méretei*
48,4 X 51>6 mj a vízzáró résfalak mélysége 47 m,az injektált 
réteg ezen a szakaszon 5 m vastag és vízszintesnek mondható.

A próbaszakasz vízzáróelemei áteresztőbb részeinek jelen
létéről már akkor meggyőződhettünk,amikor a ténylegesen kiszi
vattyúzott vízmennyiség /Q=0,092 m^.s“V  nagyobb volt a fel
tételezett vízmennyiségnél /Q=0,051 m^.s“V»természetesen az 
elemek áteresztöképességi együtthatóinak betartása mellett, 
ugyanakkor a vízszintsüllyesztés elérte a 18,5 m-t.Ezek az 
adatok viszont csak az áteresztőbb helyeket jelezték, de nem 
lokalizálták azokat,még a megfigyelő-objektumokban levő víz- 
szint alapján sem.'

A legmegbízhatóbb adatokat az áteresztőbb helyekről és 
azok lokalizációjáról a megfigyelö-kutak vízáramlást sebessé
gének mérésére irányuló indikátoros módszer szolgáltatta.
A 5,sz. ábrán kimutattuk a szivárgási átlagsebesség vektorait 
mérések alapján / vonal /,és a számítások alapján /szaggatott 
vonal/ szerzett értékeit a Ss-l.sz. kútból való szivattyúzás
nál.

A 12. 15. 16. 17. 20. sz. megfigyelő-objektumokban,amelyek
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a résfalak közelében helyezkednek el,olyan szivárgási sebessé
geket észleltünk,melyek egészen megközelítik a teljesen vízzá-r 
ró.résfal esetére számított értéket.Ellenben a 10. 11. 15. 19. 
sz. megfigyelö-kutakban a sebességek lénygesen nagyobb érté
keket mutattak.A függőleges áramlás eloszlása viszont arról 
tanúskodott,hogy a beszivárgás az injektált rétegen át történt 
Ezek alapján arra következtettünk,hogy a résfalak áteresztö- 
képességi együtthatója eléri a feltételezett értéket / к*>„ =

rí —1  ̂®
= 2.10” 'm.s /.vagyis a résfalakban nem voltak számottevő 
áteresztöbb részek.

A 3. 7. 10. 19. sz.’ megfigyelő-objektumokban a szivárgási 
sebességek lényegesen nagyóbbak,mint amelyek megfelelnének a 
teljesen vízzáró elemek esetére.Ebből arra következtettünk, 
hogy a vízzáró elemek előterében /a szivárgás irányában/ az 
injektált rétegben igen áteresztő szakaszok vannak,melyeket 
a 3.SZ. ábrán a bevonalazott résszel jelöltük.A próbaszakasz 
egyes tartományaiban eloszló vízáramlásból /4.sz. ábra/ meg
közelítőleg meghatározhatjuk a z .áteresztöbb részeken a gödör
be beszivárgó vízmennyiséget is.Ezt a vízmennyiséget a 3. és 
4. sz. ábrán i q  - val jelöltük.A beszivárgó vízmennyiséget 
az áteresztöbb. helyek utólagos injektálásával jelentősen 
csökkenthetjük.

Ha összevetjük az általunk végzett mérésekből eredő víz- . 
mennyiségek értékeit /0,120 m ^ . s " V  a valóságban kiszivattyú- 
zottakkal /0,092 m^.s”V  - a 4.sz. ábra £  <j skáláján - ,arra 
a következtetésre jutunk,hogy a mérésekben. és az egyszerűsí
tett számításokban előforduló eltérések kb. 30 % - ot tesz
nek ki,de csak a szivárgási sebességekre.és a belőlük ki
számított vízmennyiségekre vonatkoztatva.

Ha - helytelenül - azt tételeznénk fel,hogy a gödör in - 
jektált aljában nem léteznek áteresztöbb részek,akkor a szi
vattyúzás! kisérletek alapján a gödör alja számára a k^d =
= 7,2.10-6 m.s-1 értékö áteresztöképességi együtthatót álla
pítanánk meg.Ögy véljük,hogy az áteresztöbb részek / feltün
tetve a 3.SZ. ábrán/ újra injektálása után elérnénk a gödör 
aljának az eredetileg tervezett áteresztöképességi együtt
hatóját,azaz a kfd = 2.10”6 m.s_1 értéket,ami annyit jelentene
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hogy 18,5 и vizszintsüllyesztésnél elegendő lenne a körülzárt, 
munkagödörből Q = 0,051 m^.s“'*' vízmennyiséget kiszivattyúzni.
A královal vizierOnd

A.Krédóvá nad Váhom - i vízierOmü tervezett teljesítménye 
45 lüW.Az erőmű a vizeröteleppel a duzzasztóművel és a hajózsi
lipekkel együtt egy 25 m mély munkagödörben alapozandó.Ebben 
a térségben a kvartér eredeti! kavicsos talaj eléri a terep- 
szinttől számított 14 - 17 m mélységet! alatta aránylag víz
záró neogén agyagréteg helyezkedik el.A munkagödör körülzérá- 
sát szilárduló résiszap felhasználásával épített résfalak biz
tosítják} a 0,6 m vastagságú résfal.1,25 m -re kötődik a neor- 
gén rétegbe és teljes hossza 1570 m. A munkagödör - szűk tér
beli viszonyok ellenére - rézstts oldalfalakkal volt kialakít
va,melynek víztelenítése nyiltviztartással történt.Az átszi
várgó vízmennyiség a számítások alapján 0,018 m^.s-'1' volt,a 
valóságban viszont 0,120 - 0,150 m^.s“'1’ mennyiséget szivattyúz
tak^ résfalak közelében - mindkét oldalon - megfigyelö-kuta- 
kat létesítettünk.A munkagödör belsejében lezajló vízáramlás 
analízisekor két olyan tartomány mutatkozott,ahol öszponto- 
sitott beszivárgást észleltünk} lehetetlen volt azonban meg
állapítani, hogy a beszivárgás a résfalon ét vagy a résfal 
alatt történik.A megnövekedett beszivárgás nem okozott ko
molyabb gondot az alapozási munkálatoknál.A beszivárgást he
lyek pontos megállapítása problémáival úgy véljük foglalkozni 
kell,az esetleg még a gabéikovói vizierömü alapozásánál is. 
előfordulható hasonló problémák megoldásának a szempontjából.
E probléma megoldására tehát komoly figyelmet kell fordíta
nunk.

Kb. a 0,75 km - nél a résfal külső oldalától 5 m távolság
ban PS-11 és a résfal belső oldalától ugyanilyen távolságban 
PS-12 számú megfigyelő-objektumokat létesítettünk.Az 5«8zámú 
ábrán feltüntettük az objektumokban fellépő függőleges viz- 
mozgást a mélység függvényében, a geológiai összetételt és 
a résfal elhelyezését.1

A résfal külső és belső oldala között fellépő vlzszint - 
különbség, 4,6 m.Ez már önmagában arra vall,hogy a résfal nem 
teljesen vízzáró.
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Teljes vízzáróság esetén ugyanis ez a vízszintkülönbség eléri 
a 9 в - t. A vízszintkülönbség viszont még nem ad tiszta ké
pet arról,hogy.az átszivárgás a résfalon ét vagy a résfal 
alatt történik.Ennek eldöntésére a legjobb támpontot a megfi
gyelő-objektumokban a függőleges vízmozgás megállapítására 
végzett indikátoros mérések eredményei szolgáltatják,

A PS—12.sz, objektumban /5.sz.ábra/ a mérések lefelé irá
nyuló vízáramlást mutattak ki.A szivárgás irányában a függő
legesen áramló vízmennyiség 10,8 - 12,5 m mélységben novek- 
szik.Ez egyértelmöen azt bizonyít ja,hogy a beszivárgás a rés
falon át történik.Ha ugyanis a fal teljesen vízzáró volna és 
• beszivárgás a résfal alatt történne,akkor a megfigyelö-objek 
tusiban a függőleges vízmozgás alulról felfelé irányulna.

A PS-ll.sz. objektumban szintén lefelé irányuló vízmozgást 
észleltünk három beszivárgási zónával.Megkell jegyezni azon
ban,hogy a megfigyelő-objektum a résfal külső oldalán helyez
kedik el és a benne fellépő vízmozgést igencsak befolyásolja 
a munkagödör korul kialakuló vízáramlás a közeli Vág folyó 
vizszintjének ingadozása következtében.Az a tény,hogy a fürt 
kútból történő elszivárgás zónája /a szivárgás irányában a 
függőleges vízmozgás csökken/ 9,3 - 11,3 m mélységben mutat-, 
kozik,azzal magyarázható,hogy ott a résfal nem vízzáró.Az el
szivárgást ezeken a helyeken a munkagödörbe beható vízáramlás 
szívó hatáisa idézi elő.'

A.függőleges vízmozgás mérései alapján elért eredmények a 
PS-11. és a PS—12. sz. megfigyelő-objektumokban azt mutatják, 
hogy a résfal 9,3 - 11,3 m mélységben a csövek nyílásától 
nem vízzáró.

Esetünkben a szilárduló résiszapos résfal nem vizzárósá— 
génak több oka is lehet.A legvalószinőbnek azt tartjuk,hogy a 
rés felső részeiből kiperegnek a kavicsszemcsék,mivel a szusz
penzió ritkább.így a kavicsszemcsék lefelé haladnak s a sze- 
dimentálásuk csak ott ér véget,ahol a szuszpenzió sűrűsége 
nagyobb ellenállást tanúsít.Megmutatkozott,hogy az így kelet
kezett átereaztőbb .helyek nem feltétlenül a résfal also 
részein keletkeznek.

224



Befejezés.

Beszámolónkban csak rövid említést tettunk néhány problé
máról melyek előfordulnak a vízierömflvek alapozásénál a Vágór 
és a Dunán,valamint igyekeztünk ismertetni a problémák megol
dásához való hozzáállásunkat a pozsonyi geotechnikal tanszék 
e téren szerzett tapasztalataiból kiindulva.Az indikátoros 
módszerek tovább-fejlesztóse tanszékünk tudományos-kutató 
tevékenységének egyik legfontosabb részét képezi.В módszerek 
a talajfelderitö munkálatok sorén alapadatokat nyújtanak a 
tervezéshez} az építkezés,majd az üzemeltetés periódusában 
tájékoztató adatokat szolgálnak a természeti környezet válto- 
zésáról5mely a műtárgy létrehozása következtében előáll. 
Ezáltal hozzájárulnak a geotechnikai.problémák megoldásának 
minőségi és hatékonysági növeléséhez.A figyelt problémák 
gazdasági effektusának érzékeltetése céljából egy példát 
emlitek.Az áteresztöbb részek lokalizálása a vízzáró elemek
ben majd a szanálása lehetővé teszi az építkezési idő és a 
dunai vízierömíl üzembehelyezési időpontjának elöbbrehozatalát 
A vízierömíl,teljes üzemeltetése után, Csehszlovákiának naponta 
több mint két milió korona nyereséget hoz.'
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1« ábra. A gab&lkovoi vízierömü résfallal és injektálással körülzárt munkagödrének alaprajza 
a megfigyelő - objektumok és kutak feltüntetésével.
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KERESZTMETSZET

INJEKTÁLÁS^ 
NÉLKÜLI RÉSZ

' 2 ^  ~2T 25 22
f  X

. 4 * 4 .  .tó___ 35_____tó__ 33___J24
A SZIVÁRGÁSI SEBESSÉGEK VEKTORAI

, , 5, ' 10x'lŐ 5m s1A BESZIVÁRGÁS ELOSZLÁSA
A RÉSFALAKON 
KERESZTÜL
A MUNKAGÖDÖR’ ALJÄN KERESZTÜL
ME6RONGALOOASKÖVETKEZTEBE

A KÚT TENGELYE
О.Ю

A MUNKAGÖDÖR TENGELYE

2.ábra. A gabéíkovoi vízierömü munkagödre injektált aljának
feltételezett megrongálódása kimutatkozik a szivárgási 
sebességek vektorainak nagyságaiban a beszivárgás 
eloszlásában és a kutakból kiszivattyúzott vízmennyi
ségekben.
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SZIVÁRGÁSI SEBESSÉGEK
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SZÁMÍTÁSOK ALAPJÁN ELÉRT ÉRTEKEK A VÍZZÁRC ELEMEK TERVEZETT SZIVÁRGÁS TÉNYEZŐINEK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL

AZ INJEKTÁLT MUNKAGÖDÖR ALJANAK LEGÁTERESZTŐBB RÉSZÉI *

*
3.ábra. A szivárgási sebességek vektorai és a legáteresztőb 

tartományok a gabéíkovoi víziertfmü munkagödre injelj 
tál£ aljának hitolesítési szakaszán a £ s - l  sz.kútbo 
való szivattyúzás alapjan. /2-20 megfigyeld - objek tumok/.
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4. ábra. Az átszivárgó vízoennyiségek eloszlása a gabélkovoi
hitelesítési szakasz egyes tartományaiban a 1 ez. 
kútbol való szivattyúzás alapjan.
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о P S - 11 PS-12

5.ábra. Függőleges átszivárgás a mélység fügvényében kimutatva a 0, 
a 0,75 km-nél beépített megfigyelő - objektumoknál /králova 
vlzieromű/. Az ábrán látható a geológiai ősszetetol és a ré 
fal elhelyezése is.
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SEALING STRUCTURES IN FOUNDATION OF WATER STRUCTURES 
ON THE RIVER DANUBE AND VÁH

JozoF Hulla

The main objects of the water structure on the Danube 
near Gaböíkovo are founded in open sloped pits. They are pro
tected from the sides against water inlet by underground sea
ling walls built of selfhardening suspension, and against 
water inlet from bottom by pregrouted layer of gravolous soils 
/Fig. 1, 2/. To check the effect of these sealing structures 
indikative methods were developed. By means of these methods 
we can define the water stream velocity in boreholes. We have 
successfully localized leaky places /Fig.3/ and certain am- 
mounts of water flowing through during the pumping test /Fig.4/.

The foundation pit for water structure Králová on the 
river Váh was sealed by underground walls built of selfharde
ning suspension bound into impermeable layer of Neogene clays.
By means of indikative measurements of vertical water flow in 
boreholes, places with higher permeability in walls were loca
lized /Fig.5/.
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ОГРАБЛЕН IE КОТЛОДАНА ПГИ ВОЗВЕДЕШЬ ШГАПЕНТОВ ПОД ГЭС НА 
ДУНАЕ И ВДОЛЬ РЕЮ! ВАГ

Иожеф ХУЛЛА

Возведение фундаментов осноеных объектов ГЭС на Дунае и 
вдоль реки Ваг осуществляется в огражденных котлованах. При 
фундировании габчикоЕской электростанции котлоеяны были 
ограждены "стенами в грунте" с использованием тЕердеющей 
суспензии.

"Водонепроницаемость" дна котлована в галечникоЕЫх грунтах 
достигается инъектированием с использованием цементно-гли
няной суспензии.

С точки зрения успешного обезвоживания котлована чрезвычайно 
Еакно позаботиться о соответствующей эффективности водоупор
ных элементов, либо вовремя установить места просачивания, 
где имеется возможность концентрации течения грунтогых вод.

Отчет излагает знания, приобретенные е данной области Гео- 
' технической Кафедрой.
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