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A témaválasztás okai és a dolgozat célja 
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Munkahelyi 
gyakorlatban 

felmerülő 
feladat 

Valós probléma 
megoldása iránti 

törekvés 

Kapcsolat a 
geotechnika és a 
vízépítés között 

Helyismeret 
előnyei 

Alapadatok 
beszerezhetősége 

A Principális-csatorna hiányos védvonala 
Nagykanizsa területén 



A témaválasztás okai és a dolgozat célja 
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Probléma megismerése 

Vízfolyás 
sajátosságai 

Talajadottságok 

Tapasztalatok 

Lehetséges megoldások 

Felmerülő 
felszíni és 
felszín alatti 
geotechnikai 
megoldások 
számbavétele 

Geotechnikai modellezés 

Az ígéretes 
lehetőségek 
vizsgálata  
Plaxis 2D 
programmal 

Költségbecslés 

Az egyes 
eljárások 
költségeinek 
össze-
hasonlítása 

Műszakilag és 
gazdaságilag 

megfelelő 
megoldás 
javaslata 



Az érintett terület bemutatása 
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Principáls-csatorna adatai 
 Hossz: 57,3 km 
 Vízgyűjtő nagysága: 609 km2 

 Forrás: Misefa 
 Befogadó: Mura folyó (2+245 fkm) 
 Dombvidéki mellékvízfolyások és 

kis esésű völgyfenék jellemzi 
 Qmax 2014 szept: 5,4 m3/s 
 Q10%= 11,5 m3/s 
 Q1%= 29,5 m3/s 

 

Nagykanizsa 

Forrás: Google Earth 



Az érintett terület bemutatása 
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Országos szinten kiemelkedő éves 
csapadékmennyiség 

(2014. évi csapadékösszegek) 

Egyre gyakoribb szélsőséges 
csapadékesemények 

(2014. október havi csapadékmennyiségek) 

Forrás: www.metnet.hu 



Kiindulási adatok ismertetése 
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Talajvizsgálati jelentés 

• Készítette: SOILTEST Kft. 

• Készítés ideje: 2014. nov. 

• 6 db, 5 m mély fúrás  
a 2 km-es védvonalon 

• Cél: Hozzávetőleges kép 
az altalaj-adottságokról 

Hidrodinamikai modellezés 

• Készítette: SOLVEX Kft. 

• Készítés ideje: 2014. szept. 

• Cél: a mértékadó víz-
hozamok hatásának 
becslése 

Geodéziai felmérés 

• Készítette: NYUDUVÍZIG 

• Készítés ideje: 2014. szept. 

• Cél: A teljes elöntéssel 
fenyegetett terület 
megismerése 



Lehetséges megoldások 
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• Homogén gát 

• Szerkezetes gát 

• Mobilgát 

Védmű 
terepszint 

feletti 
része 

• Szádfal 

• Plasztikus résfal 

• Trenchmix 

• Drénezés 

Védmű 
terepszint 

alatti 
része 

A felmerült megoldások előzetes értékelése különböző szempontok alapján 

A geotechnikai modellezésre kiválasztott műszaki megoldások: 

 Homogén gát  
 Szerkezetes gát 
 Mobilgát 

 Plasztikus résfal 
 Trenchmix (talajstabilizáció) 



Geotechnikai modellezés 
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A modelltér meghatározása: 
 Áramlási vizsgálatok miatt minél szélesebb keresztmetszet (geodéziai 

felmérés miatt ez jelen esetben 50 m) 
 A vízfolyás tengelye határként definiálható a védmű és a meder 

közelsége miatt 
 A rétegek kifuttatása a mederfelszínre geológiai megfontolások alapján 
 Vertikálisan a fúrások mélysége szab határt (5 m) 

A legkedvezőtlenebb keresztszelvény kiválasztása az alapadatok alapján: 

 Kedvezőtlen altalaj-adottságok 
(vastag tőzeg és építési törmelék) 

 Legnagyobb magassághiány 
(felszíni eredetű elöntés első helye) 

Principális-csatorna 
18+380 fkm 

Talajmodell (Hardening soil) parametrizálása: 

 Elégtelen mennyiségű vizsgálat  
a szükséges paraméterek meghatározásához 

 
  Adatok megadása tapasztalati alapon 
a szabvány szerinti elnevezések alapján 



Geotechnikai modellezés 
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Az vizsgált változatok geometriája 



Geotechnikai modellezés 
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A modelleredmények értékelésének szempontjai: 

 Az altalajban, a mentett oldali töltésláb 
függélyében szivárgó víz hozama 

 Mentett oldalon felszínre szivárgó víz hozama 

 Hidraulikus talajtörés veszélye 

 Teljes elmozdulások 

 Pórusvíznyomások eloszlása 

 Állékonyság biztonsági tényezője 

n=2,5 



Költségbecslés 
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Felszín feletti eljárások 

• Homogén gát 178.434.000 Ft 

• Szerkezetes gát 188.934.000 Ft 

• Rapidam 202.640.000 Ft 

• Csőgát 104.040.000 Ft 

Felszín alatti eljárások 

• Plasztikus résfal: 193.660.000 Ft 

• Trenchmix 80.260.000 Ft
  

A költségek forrásai: 

 Belső konzulens 
 Külföldi forgalmazók 
 MVH normagyűjtemény 
 Munkahelyi tapasztalat 

A figyelembe vett költségek: 

 Kivitelezési költség 
 10 éves fenntartási költség 

Jellemző mennyiségek: 

 Felszínen megközelítőleg 2 km védmű 
 Felszín alatt 2 km hosszan  

0,4 m vastag és 4,5 m mély szerkezet 



Az eredmények értékelése 
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Összefoglalás 
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A választás indokai: 

 Kedvező altalajbeli áramlások mind 
vízszintesen, mind függőlegesen 

 Alacsony költség  
a többi megoldáshoz képest 

 A felszíni védelem  
ritka szükségessége 

 Az újítás elfogadtatása  
iránti törekvés 

 Nem szükséges  
a terület arculatának változtatása 

 

A választott megoldás geometriája 
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


