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A buzgárképződés, a hidraulikus talajtörés az árvízvédelmi gátak tönkremenetelének műszakilag
talán a legérdekesebb és a suvadással együtt a “leglátványosabb” módja. A folyók vízszintjének
emelkedése, és az ezt követő gátmagasítások várhatóan egyre több buzgár megjelenését okozzák.

A buzgárképződés folyamata, a talajtörést kiváltó három tényező – a hidraulikai, a szemeloszlási és
a rétegződési - bonyolult összhangot alkot. Egyenként egyre jobban paraméterbe tudjuk foglalni a
buzgárképződés kritériumait, meg tudjuk egyértelműen előre határozni azt, hogy mely szakaszokon
várható buzgár és azt is, milyen vízállásnál lehet számítani a védképesség ilyen irányú
kimerülésére. Azonban azt, hogy hol kell katasztrófára számítanunk, azt nem lehet megmondani,
mert függ a védekezők aktivitásától is. Vannak biztos eljárásaink, mind árvízvédekezésre, mind a
biztonság növelésére (szivárgási úthossz növelése, szabályozott vízkivezetés, vízzárófal
alkalmazása, stb.) melyek alkalmazása elkerülhetővé teszi a katasztrófa kialakulását. Jelen
könyvben bemutatott vizsgálatok eredményei is közelebb visznek a buzgár megértéséhez (például a
szemeloszlási kritériumok értékelése), a buzgáros talajtörés folyamatának megismeréséhez.
Amikor a buzgárokról, a buzgárból kimosott talajról beszélünk, mindig hallgatólagosan
feltételezzük, hogy egy réteg mosódik ki, nemcsak egy frakció. Hasonló feltételezéssel élnek a
külföldi publikációk is. A következőkben bemutatott vizsgálati eredmények részben
alátámasztják, részben cáfolják a külföldi tapasztalatokat. A Delfti és Floridai különböző
léptékű modellkísérleteknél alkalmazott talajok ugyancsak megerősítést kapnak ezekkel a
vizsgálatokkal.

Jelen közleményben a 2014. évi árvíznél kialakult, többségében törpe buzgárokból kimosódott
talajok vizsgálatával foglalkozunk. Azt vizsgáljuk, hogy a buzgárokkal kapcsolatos manapság
kialakult ismereteket hogyan támasztja alá, vagy cáfolja meg a Dráva árvíznél tapasztaltak. Így
a korábbi vizsgálati eredményeket (Nagy 2014) jelen közleményben, mint alapot használva
kutattuk a szemeloszlásból származó hasonlóságokat és különbözőségeket.

Vizsgálati helyek

A korábbi 66 vizsgálat egészült ki, kerül összehasonlításra az 1. táblázatban lévő 12 db
Dráva menti vizsgálattal. A 66 vizsgálat megoszlása a következő volt 40 db Duna völgyi,
amiből 29 db a szigetközi szakaszról, valamint 26 db Tisza-völgyi (ezen belül db Sajó
menti, db Körösök völgyéből).



Hely Talaj megnevezés
Lanka sztp. műtárgy burkolat közepes és finom homok
Fekete-víz jp. 1+850 közepes és finom homok
Fekete-víz jp. 2+034 közepes és finom homok
Fekete-víz jp. 2+056 közepes és finom homok
Dráva bp. 4+570 iszapos homok
Dráva bp. 5+800 iszapos finom homok
Dráva bp. 9+916 közepes és finom homok
Dráva bp. 18+227 közepes és finom homok
Dráva bp. 18+230 közepes és finom homok
Dráva bp. 18+232 közepes és finom homok
Dráva bp. 18+410 közepes és finom homok
Dráva bp. 18+913 iszapos homok

1. táblázat Buzgárok vizsgálatának helye a 2014. Dráva mintánkon

A Dráva árvíznél a buzgárokból kimosott talajoknál a szemeloszlási görbék (1. ábra), és a
görbékből képzett jellemzők (2. táblázat) szűk határok között változtak, lényegesen szűkebb
határok között, mint a 66 minta alapján meghatározott határgörbék.

Hely d10 d60 CU d80 CC

Lanka sztp. műtárgy burkolat 0,126 0,23 1,83 0,3 0,97
Fekete-víz jp. 1+850 0,096 0,325 3,4 0,38 1,15
Fekete-víz jp. 2+034 0,079 0,18 2,29 0,22 0,86
Fekete-víz jp. 2+056 0,088 0,251 2,87 0,35 0,89
Dráva bp. 4+570 0,053 0,21 3,99 0,27 1,63
Dráva bp. 5+800 0,08 0,167 2,1 0,195 0,9
Dráva bp. 9+916 0,083 0,179 2,16 0,2 1,03
Dráva bp. 18+227 0,076 0,167 2,1 0,19 0,89
Dráva bp. 18+230 0,071 0,118 1,65 0,15 0,98
Dráva bp. 18+232 0,075 0,138 1,84 0,17 0,91
Dráva bp. 18+410 0,058 0,167 2,89 0,2 0,93
Dráva bp. 18+913 0,037 0,193 5,23 0,26 1,38

2. táblázat A 2014. évi buzgárok mintavételi helyei és fontosabb mérési eredményei

A szemeloszlási görbe lefutása, a talajok osztályozása

Megállapítható, hogy a buzgárból kimosott talajok jól definiálhatók, a szemeloszlási görbéik
minden esetben folyamatos lefutásúak, természetes talajokban általánosan előforduló
jelleget mutattak. Az összes görbét egy szemeloszlási ábrára felrakva, egyértelműen
megállapítható, hogy a görbék egy relatíve szűk sávot jelölnek ki, a szemcsék mérete a
szemeloszlás szűk tartományát öleli fel (1. ábra). Ebben a sávban (iszapos homok, finom
homok, közepes homok) a talajoknak már nincs számottevő kohéziója, ugyanakkor a
talajszemcsék tömege olyan kicsi, hogy az áramló víz el tudja mozdítani a szemcséket (1.
ábra). Meg kell azonban jegyezni, hogy megfelelően magas hidraulikus gradienssel minden



talaj (sőt kőzet is) elmosható. Itt inkább az dominál, hogy ezen szemeloszlási
tartományoknál van a legkisebb gradiensre szükség.

1. és 2. kép Dráva bal parti buzgárok a Fekete-víz torkolata felett

3.-6. képek Törpebuzgárok a Dráva bal parton

A talaj szemeloszlási görbe szerinti megnevezése az EUROCODE 7 (MSZ EN ISO 14688-
2) alapján egyértelmű, az egyes megnevezések megoszlását a 3. táblázat mutatja. A
megnevezés is mutatja, hogy viszonylag keskeny sáv az, amelyik a szemeloszlás széles
spektrumából kimosódik, a homokos durva iszaptól a közepes homokig.
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SZEMELOSZLÁSI GÖRBE

Lanka sztp. műtárgy burkolat

Fekete-víz jp. 2 tkm környezete

Dráva bp. 4-6 tkm között

Dráva bp. 9+916

Dráva bp. 18-19 tkm között

iszap
finom            közepes           durva

agyag homok
finom            közepes           durva

kavics
apró közepes         durva

1. ábra A buzgárból kimosott talajok szemeloszlási görbéi a 2014. évi mintáknál (pirossal a 66
vizsgálatból meghatározott határgörbék láthatók)

Előfordulás (%)
Talaj megnevezése

korábbi drávai
Homokos durva iszap 3 -
Iszapos homok 36 25

finom és közepes 21 75
finom 15 -Homok
közepes 25 -

3. táblázat A buzgárból kimosott talajok megnevezése az EUROCODE alapján

A 3. táblázat alapján megállapítható, hogy a vizsgált buzgárból kimosott talajok elsősorban
homok és iszapos homok megnevezésűek, az arányuk a Dráva menti buzgároknál 100 %-t
képviselt.

Iszaptartalom

Azt ismerjük, hogy az áteresztőképességi együttható hogyan változik finomszemcsés
talajoknál növekvő iszaptartalom hatására. Arra azonban kevesebb adat van, hogy a növekvő
iszaptartalom hogyan változtatja meg a talaj buzgárképződéssel szembeni ellenállását.
Ennek empirikus vizsgálata a buzgárból kimosódott talaj szemeloszlásának értékelése
alapján történhet.

Közismert tény, hogy növekvő iszaptartalom növeli a finom szemcsék közötti összetartó
erőt, csökkenti a szemcsék leválásának lehetőségét. Az iszaptartalom megoszlását a
szemeloszlási görbék alapján a 4. táblázat mutatja.



A buzgárból kimosott talaj szemeloszlását vizsgálva megállapítható, hogy az iszaptartalom
ritkán volt 40 % felett1, a sűrűsödés 0 – 10 % iszaptartalom közötti  tartományban van, a
görbéknek több, mint a fele esik ide (4. táblázat). Tíz százalékonkénti iszaptartalom
növekedésénél a gyakoriság változását a 2. ábra szemlélteti. Az iszaptartalom növekedésével
a gyakoriság csökken, vagyis összefoglalóan megállapítható, hogy azok a finomszemcsés
talajok hajlamosabbak a szemcsekimosódásra, melyek kevesebb iszapot tartalmaznak. A
relatíve alacsony számú drávai buzgárhomok bár kissé eltérő százalékos eredményt ad,
azonban a 66 vizsgálat mintáitól nem okoz jelentős eltérést.

4. táblázat Az iszap frakció részaránya a buzgárból kimosott talajok szemeloszlásában
Iszaptartalom < 5 % 5 %-10 % 10 %-15 % 15 %-20 % 20%-30 % 30 %-40 % 40 %-50 %

66 vizsgálat (%) 38 17 9 10 14 9 3

drávai minták (%) 8 8 16 16 16 32 0
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2. ábra A buzgárból kimosott talajok iszaptartalmának gyakorisága 66 vizsgálat eredménye alapján
valamint a drávai mintáknál. (A 4. táblázat grafikus feldolgozása.)

A jellemző szemcseátmérők

Kétségtelenül a teljes szemeloszlási görbe figyelembevétele lenne a megfelelő megoldás a
buzgárosodásra hajlamos talajok megítélésénél, azonban érdemes megvizsgálni a
szemeloszlási görbe néhány reprezentatív értékét, a 10, 60, 80 súlyszázalékhoz tartozó
szemcseátmérőket.

A 10 súlyszázalékhoz tartozó szemcseátmérő

1 Csak a két milléri mintában.



Minden szemeloszlási görbe vizsgálatánál egy sarkalatos pont a 10 súlyszázalékhoz tartozó
szemcseátmérő meghatározása (ld. 5. táblázat). Ez a szemcseátmérő meghatározó a
szivárgási folyamatok szempontjából, illetve a szemeloszlás elnyújtottságának
megítélésénél. A drávai buzgárból kimosott anyagoknál nem került azonosításra 0,037 < d10
< 0,126 mm átmérőjű szemcse. Tehát a d10-hez tartozó szemcséknek több, mint fél
nagyságrendnyi tartománya érintett a buzgár kimosódásban. Az előfordulási tartomány
szélei felé (feltételezve valamilyen véltetlen jelleget), a gyakoriságnak csökkennie kellene,
azonban valószínűleg a relatíve kis elemszám és a kategóriák számának szélessége miatt ez
a tendencia nem érvényesül.

5. táblázat A 10 súlyszázalékhoz tartozó szemcseátmérő néhány jellemzője2

d10 66 vizsgálat drávai minták
Darab 66 12

Minimum 0,004 0,037
Maximum 0,186 0,126

Átlag 0,076 0,077

Az egyenlőtlenségi mutató (CU) értékei

Az egyenlőtlenségi mutató indikátor szerepével a hazai és nemzetközi szakmai sajtó is
gyakran foglalkozik, nemcsak a buzgárosodás, hanem a földrengés hatására történő
megfolyósodás szempontjából is.

A buzgárból kimosott talajok egyenlőtlenségi mutató (CU) értékei a 6. táblázatban vannak
feltüntetve. A 66 vizsgálat mintáiban legmagasabb érték CU = 17,8, az átlag CU = 4,7-re
adódott. CU < 1,8 talajt nem került azonosításra. Az egyenlőtlenségi mutató növekedésével
az egyes tartományoknak számossága csökken (6. táblázat). A drávai mintáknál az
egyenlőtlenségi mutató átlagos értéke csak 2,7 volt! Az egyenlőtlenségi mutató
megoszlásánál a CU < 5 kategória a legnépesebb, csaknem az összes minta ide esik. A drávai
mintáknál a legkisebb egyenlőtlenségi mutató 1,65 volt, kisebb, mint a 66 minták közül
bármelyiknél. Az alacsony egyenlőtlenségi mutatójú finom szemcsés talajok a
legkönnyebben elmoshatók, az ilyen szemcsék a legkönnyebben elmozdíthatók a helyükről,
ugyanis kohéziójuk nincs, a szemcsék tömege pedig kicsi.

6. táblázat A buzgárból kimosott talajok egyenlőtlenségi mutatójának megoszlása
CU 66 vizsgálat drávai minták
< 5 46 11

5 - 8 11 1
8 - 11 4 0

11 - 14 3 0
> 14 2 0

Összesen 66 12

Várhatóan a nagyon jól graduált talajok kevésbé lesznek érzékenyek a buzgárképződésre, de
nem szabad elfelejtkezni arról, hogy minden talaj elmosható megfelelően nagy hidraulikus

2 Óvatosan kell kezelni a statisztikai feldolgozást, mert a vizsgált talajok nem normális eloszlásúak.



gradienssel. Az egyenlőtlenségi mutató statisztikai értékelésénél (7. táblázat) külön ki kell
térni az alacsony szórásra, és az ebből származó alacsony variációs tényezőre.

7. táblázat Az egyenlőtlenségi mutatóhoz tartozó statisztikai jellemzők
CU 66 vizsgálat drávai minták

Darab 66 12
Minimum 1,8 1,65
Maximum 17,8 5,23

Átlag 4,658 2,7
Szórás 3,413 1,06

Variációs tényező 0,73 0,39

Az egyenlőtlenségi mutató és a d80 kapcsolata

A talaj vázát a finom és durva szemcsék együttesen határozzák meg. A buzgárból kimosott
talajoknál mintha a szemeloszláson belül a durvább szemcsék volnának a meghatározók,
ami a talaj jellegét biztosítja. Amíg a 10 súlyszázalékhoz tartozó átmérőkben lényegesen
nagyobb az eltérés (Nagy 2014), ezzel szemben a 80 súlyszázalékhoz tartozó átmérőkben
feleakkora. Lehetséges, hogy ezt a viselkedést magasabb súlyszázalékhoz tartozó átmérővel
célszerű jellemezni, például d80 értékével. A 80 súlyszázalékhoz tartozó átmérő a 66
szemeloszlási görbe elemzése alapján nem mutat korrelációt az egyenlőtlenségi mutatóval
(nem függ tőle), így a korábbi indoklások alátámasztásával alkalmas lehet a buzgárokból
kimosott talajok szemeloszlásának értékelésére.

A 80 súlyszázalékhoz tartozó átmérők viszonylag szűk határok között mozognak, melyekre

d80 = 0,1 – 0,6 mm vagy d80 = 0,2 – 0,45 mm

határértékek adhatók meg. Ezen értékek kiegészítve az egyenlőtlenségi mutató értékének
leggyakoribb előfordulásával buzgárképződés szemeloszlási kritériuma adható meg. A 66
mintánál, mely alapján a szemeloszlási kritérium meghatározásra került, az egyenlőtlenségi
mutató CU = 1,8 – 18,7 között változott a vizsgált mintáknál, értéke leggyakrabban CU < 12
volt. Ezek a határértékek segítenek térképezni a buzgárképződésre hajlamos talajokat.

A fentiekkel párhuzamosan felállíthatunk különálló veszélyességi fokozatokat a
szemeloszlási görbe kiválasztott pontjára, jelen esetben a d80-ra:

nem veszélyes d80 < 0,1 és  d80 > 0,6 mm
veszélyes d80 = 0,1 - 0,15 és d80 = 0,45 – 0,6 mm
nagyon veszélyes 0,15 < d80 < 0,45

és/vagy az egyenlőtlenségi mutató értékére:
nem veszélyes CU > 12
veszélyes 6< CU < 12
nagyon veszélyes CU < 6.

Ez az írott kritérium rendszer a 3. ábra alapján foglalható görbe struktúrába.
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3. ábra A Dráva talajminták veszélyességének értékelése

A szemeloszlás veszélyességének kombinált értékelése a 8. ábra szerinti osztályozással
lehetséges a szemeloszlási görbe illetve annak kitüntetett pontjai alapján. Gyakorlatilag az
összes Dráva menti talajminta a nagyon veszélyes kategóriába illetve annak közvetlen
közelébe esett.
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4. ábra A drávai mintáknál az alsó határgörbe lényegesen szűkebbre adható meg, mint a 66
vizsgálatösszesítésénél (ld. szaggatott piros görbe)



A határgörbékkel kapcsolatban két fontos megállapítást lehet tenni:
 Nem jelenti a jelen megállapítások helytelenségét az, ha a jövőben a határgörbéken kívül

eső szemeloszlást tapasztalunk egy buzgárnál. Ezek a görbék azt mutatják, hogy a
magyarországi rétegviszonyok között, az itteni hidraulikus állapotoknál ezek a talajok
mosódnak ki. Megismételve a korábbi megállapítást, nem szabad elfelejteni, hogy
megfelelően nagy víznyomással minden talaj elmosható (csak a jet-grouting
technológiára, vagy néhány rosszul alapozott nagygát tönkremenetelére kell gondolni).

 A finom frakció oldali határgörbe meghatározásánál szempont volt a Milléri minták
kizárásának elkerülése a 66 mintánál. Ezért az alsó határgörbe viszonylag széles
tartományt jelöl ki (4. ábra). Jelenleg, úgy tűnik, hogy az alső határgörbék
megrajzolásakor 1/3-ad nagyságrenddel a határgörbe a durva frakció felé eltolható lenne
(ld szaggatott vonal a 4. ábrán). Sőt még jobb megoldás, ha tört vonallal közelítenénk a
finom frakció oldalát.

Egy-egy kisebb területre a 66 minta által meghatározott, a 4. ábrán is bemutatott
határgörbénél  szűkebb határgörbék is adhatók, így például a Nagy-Dunára és Mosoni-
Dunára (Nagy 2014) szerintiek, amelyeknél nem feltétlenül kell egyenessel közelíteni a
határoló felületet.

A vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a Dráva menti törpebuzgároknál is ugyanaz a
szemeloszlási görbesereg jelentkezik, mint a közepes és nagy buzgároknál, csak itt a
víznyomás, a hidraulikus gradiens nem nem volt elég nagy (illetve a védekezők aktivitása
volt megfelelően nagy), hogy a buzgárok nem fejlődtek tovább. Tehát a buzgárképződésre
veszélyes talajok nem függnek a kialakult hidraulikus gradienstől.

7. kép A Duna jobb part 11+035 tkm szelvényben található buzgár az ellennyomó medence mentett oldali
lábától 2 m-re, elfogása egy félkörívvel történt. Már nem veszélyes, a meredek domborzati viszonyok miatt kb.

2800 zsákot építettek be a teljesen felázott talajra a 2013. évi árvíznél.
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