
2 szekció: A vízkárelhárítás időszerű feladatai
Nagyvízi meder kijelölése, nagyvízi mederkezelés, modellezés, tervezés, egyeztetés
tapasztalatai

A folyó, mint a nagyvízi meder része
Keresztgátak kialakítása fizikai kisminta-kísérlet segítségével

Tekeháza térségében a Tisza 773,95 fkm szelvényében található szivattyús vízkivétel
felújításra szorul. Gazdasági okok miatt célszerű lenne ezt a vízkivételt gravitációssá
alakítani, ehhez azonban a kis és középvízszintek emelése szükséges, melyet csak
fenékküszöbbel lehet biztosítani.  A modellvizsgálat célja a tervezett fenékküszöb
kialakításának vizsgálata és a várható vízszintek meghatározása telt mederig. (Q=1300 m3/s)
Már a jelenlegi állapot vizsgálata során egyértelművé vált, hogy a duzzasztás előfeltétele az
áramlási viszonyok rendezése. Csak ennek elvégzése után állhattunk neki egy keresztgát
kialakításának.

A fenékküszöb helyszínrajzi elrendezése

A rávezetés és a küszöb kialakítása



A modellben a korona szélessége 10m, rézsűhajlás 1:15, utófenék hossza 10 m.
A rávezetés kialakítása és a vízszintemelés megfelelő volt, azonban a mű és környezete a
vizsgálatok során tönkrement és a mért adatok szerint a mű mértékadó árhullám esetén 3 m-el
emeli meg a vízszinteket, ami töltésmeghágást eredményezne.

A kialakult áramkép és a tönkremenetel
A vizsgálat egyértelművé tette, hogy az árvízszintek csökkentése érdekében mindenképpen be
kell vonni a tervezett műtárgy felett található mellékágat a vízszállításba és módosítani kell a
keresztgát kialakításán is.
A mellékág kotrását 40 m-es fenékszélességnek megfelelően végeztük el a modellben és a
szükséges rávezetést is kialakítottuk. A mellékág teljes szélességének vízborítása érdekében a
szakaszt jellemző nagy esést (90 cm/km) több kisebb fenékküszöbbel biztosítottuk.
A műtárgy kialakításával kapcsolatban azonban teljesen tanácstalanok voltunk. Végül azt a
kiöblösödést, amit a víz a keresztgát bekötésénél kimosott a modellben, 1:10
rézsűkialakítással kiköveztük a bal parton, ez egyben a bukóél meghosszabbítását is
eredményezte. A jobb parton ezt a beavatkozást nem végeztük el, mert úgy gondoltuk, hogy a
mellékág majd elvezeti az itt romboló víztömeget.

A mellékágmegnyitás és az átalakított műtárgy a modellben
Ezekkel az átalakításokkal már sokkal jobban működött a modell, az árvízszintek csökkentek.



Az átalakítás után kialakult áramképek a modellben
A mellékág felé kialakított rávezetés jól csatlakozott a főmeder áramlási irányához, de
vízszállítását növelni kellett. A mellékág kiágazása felett a főmederben kialakított mű még
elhúzta az áramlást, így a mellékág vízszállítása még nem volt kielégítő. Ennek oka a mű jobb
partjának hibás kialakítása lehet.
A bal parton a víz a kialakított kiöblösödést teljes szélességben igénybe vette, ugyanakkor a
part alatt nem tapasztaltunk kimosódásra utaló jelet. Ezen tehát nem volt szükséges
változtatni. Az utófenéken azonban jelentős kimosódásokat tapasztaltunk.

A vizsgálat befejezését követően leürített
modell.
Az utófenék tönkremenetele nem a meder
középvonalában következett be, hanem a
két part alatt. Tehát az utófeneket U
alakban meg kell hosszabbítani.
A tapasztalatok alapján újabb változatokat
kellett kialakítani.



Először a mellékág fenékszélességét növeltük 60 m-re. A jobb parton a mellékág árvízi
vízszállításba történő jobb bekapcsolása és a fő műtárgy vízemésztésének javítása érdekében
további átalakításokat végeztünk, míg kialakult a javasolható változat. Mindkét parton ki
kellett alakítani a kiöblösödést és még árvizes állapotban is meg kellett szüntetni az átfolyás
lehetőségét a főmeder és a rehabilitált  mellékág között.

A javasolt kialakítás a modellben és a
kialakult áramképek.



A javasolt kialakítás a bukó hosszát 95 m-el növelte meg, ehhez jön még hozzá a mellékág 60
m-es fenékszintje. A modellezett maximális 1300 m3/s vízhozam mellett az eredeti tervhez
képest 40 cm-es vízszintcsökkenés volt elérhető, tehát a bukó visszaduzzasztása ebben a
vízhozam-tartományban 60 cm-re tehető.

A mért adatok alapján már meghatározható volt a bukó m0 tényezője: 0,58, és így már
számítható volt a mértékadó helyzetben várható vízszint is, melyet természetesen numerikus
modellel ellenőrizni kell.
A modellben mért paraméterek figyelembe vételével az eredeti terv alapján számított bukó 3
m-es, míg az új kialakítású bukó 1,7 m-es visszaduzzasztást okoz. Még ez utóbbi érték is túl
magas, ezért a mellékág bevonása elkerülhetetlen. Mellékágmegnyitással a két műtárgy
visszaduzzasztásának mértéke már 1,4 m, ami még elviselhető. A bukó 4400, a mellékág
közel 1000m3/s vízhozamot szállít mértékadó helyzetben.
A mellékág keresztgátjainak a turisztikai hasznosítás lehetőségét biztosító kialakítását
kollégáim végezték el.

A kenucsúszda terve és kialakítása a
valóságban



A mellékágelzárás alvízi rézsűhajlása 1:10, középen a kenuforgalom levezénylése érdekében
1:15 rézsűhajlású csúszda került kialakításra. Ezzel a kialakítással a szigetközi tapasztalatok
szerint nem kell az utófenék tönkremenetelével számolni.
De ha már keresztgátakról esik szó, nézzük meg itthoni keresztgátjainkat is, hiszen a
mellékágak bevonása az árvizek levezetésébe sürgető. A legtöbb keresztgát alvízi rézsűhajlása
1:3. A frissítő víz bevezetésének igénye miatt gyakran süllyesztjük le az amúgy nagyon
magas szintre kiépített keresztgát egy szakaszát DB, vagy DB+0,5 m-re, míg a csatlakozó
szakaszok magasságát változatlanul hagyjuk. Ennek eredményeképpen a víz a gátsüllyesztés
alatt jelentős kimosódást okoz, ami visszarágódva a műtárgy állékonyságát veszélyezteti.
Már rövidebb mellékágak esetén, ahol a vízszinttartás 40 cm, is jelentős különbség van a
fajlagos vízszállításban a süllyesztett és az eredeti bukóprofil között. Ha az eltérés mértéke 1
m, akkor a teljes gát 1 m-es vízborítása esetén a gát felett a fajlagos vízhozam 2,5, míg a bukó
felett már 7 m2/s. Ha a különbség 2 m, akkor pedig már 13 m2/s. Tehát a bukó körüli szakasz
aránytalanul nagyobb terhet vállal a vízszállításban.
Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy szükséges-e ez a kialakítás és nem nyernénk-e
többet a gátkorona egységes süllyesztésével, vagy legalább törekedjünk arra, hogy a
süllyesztett profil és a gátkorona közötti szintkülönbség minél kisebb legyen. Az osztott
süllyesztéssel ugyanis nem csak az a probléma, hogy kopolyát képez maga alatt, hanem az is,
hogy az innen elragadott mederanyagot  két oldalra kirakva szűkíti a medret, melyen ha a
növényzet is megtelepszik, az a nagyvízi vízszállítás számára elveszik. A gátkorona egységes
süllyesztésével ez a folyamat gátolható.
Hasonló jelenség tapasztalható akkor is, ha zsilippel biztosítjuk a mellékág vízpótlását.
Vannak esetek, amikor ez elkerülhetetlen (közlekedés), de ha lehetséges, a mellékágak
megőrzése miatt célszerű lenne a minél alacsonyabb, de minél hosszabb bukókorona
kialakítása.
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