
Budapest, I. ker. Ördög-árok Duna folyami kitorkollófej károsodása, helyreállításának tervezői
és kivitelezői tapasztalatai

1. Az Ördög-árok előélete, a kiömlő és a csatlakozó burkolt rézsű felújítás előtti állapota

Az Ördög-árok a budai oldal egyik legjelentősebb vízfolyása, vízgyűjtőterülete 56 km2, amely magába
foglalja a fővárosi hegyvidék középső tömbjének keleti oldalát.
A patak torrens jellegét jól mutatja, hogy tartós száraz időszakban a medre víz nélkül marad, de 2%-os
valószínűségű torkolati vízhozama – a rendelkezésre álló dokumentációk szerint – 61 m3/s.
A Dunába beömlő Ördög-árok zárttá tételére szóló tervek az 1870-es évek időszakában készültek,
dunai torkolati mű és rézsűcsatlakozás eredeti tervei 1878. januári, augusztusi keltezésűek.
Az irodalom szerint az árok lefedésének munkálatai 1873-ban kezdődtek és több évig tartottak, 1878
májusában készült el a Városmajorig tartó szakasz.
Az építés közben 1875-ben súlyos villámárvíz érte el a torkolat környékét, amely a környezetet és az
építkezés egy részét is megrongálta.
A beboltozott árok Duna part – Döbrentei tér közötti szakasza 569/506 cm szelvényméretű. A
boltozatot megtámasztó és oldalirányú földnyomást 100 cm-t meghaladó vastagságú falazat veszi fel,
amelyek alatt 1,60 m széles, 1,07 m vtg. beton sávalapot létesítettek (az ősterv szerint). A szelvény
fenékburkolata a torkolatnál gránit, majd faragott kő, amelyek alatt 35-77 cm „betontalaj” van a
tervekben
A kiömlő fejnél a rézsűs burkolt rakparthoz illeszkedő kőszárnyfalak elejét lezáró foggal és fa
cölöpsorral biztosították. A cölöpöket a kifolyási szintnél alacsonyabb dunai vízállás esetén látni
lehetett, mert a meder felőli talajt részben az Ördög-árokból kiömlő – akár 50 m3/sec-ot is meghaladó
– csapadék és a Duna víz elhordta. A torkolati mű utólagos biztosítására kőszórást, betonozást
alkalmaztak és nagyméretű betonszekrényeket helyeztek el a rézsűláb (fa cölöpök) mentén a Duna
mederben az elmúlt időkben.

A víz munkája következtében a beton kolosszusok elmozdultak, a beton kitöltés letöredezett, a
vörösfenyő cölöpsor felső része elhasználódott és megtámasztás nélkül maradt.
A kiüregelődés és a Duna vízmozgása következtében a kitorkollófej melletti D-i oldali szárnyfal eleje
elmozdult, a habarcshézagolt ciklop rézsűburkolat mindkét szárnyfal melletti területen (főképpen a D-i
oldalon) erősen megsüllyedt és üreg képződött. Az É-i oldali falazat stabilabbnak látszik, a szárnyfalak
közötti fenékburkolat kövei is épek.



2. Az ún. Ördög-árok kiömlő torkolati szakasz rekonstrukciós munkájának tervezésére a
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. adott megbízást a MÉLY-TERV Kft-nek.
A Bp. I.ker. Döbrentei térnél az Erzsébet híd közelében a Duna folyamba bekötő Ördög-árok torkolati
művének (szárnyfal és a csatlakozó burkolt rézsűk) biztosítása-felújítása időszerűvé vált

3.A tervezett rekonstrukció
A kiviteli terv a torkolati mű stabilizációjaként a rézsűláb menti megtámasztását, továbbá a
megsüllyedt D-i oldali szárnyfal, valamint a rézsű burkolatok helyreállítását tűzte ki célul a
vízépítésben évszázados tapasztalattal alkalmazott bennmaradó acél szádfalas megtámasztás mellett. A
kiviteli terv elkészült, és hosszú folyamat végén a vízjogi létesítési engedély is előállt. A vállalkozásba
adást megelőzően a 2015. augusztus 17-i nagy csapadék a tervezéskori teendőket felülírva
megváltoztatta a korábbi elképzeléseket, cselekvéseket.

4. A bekövetkezett káresemény
A nevezett napon főváros egyes területein 80 mm-es csapadék hullott, az ebből eredő vízhozam 35-40
m3/s volt az Ördög-árok torkolatánál. Ez a felújításra megérett kitorkollómű folyásfenekének és
kétoldali – legfőképpen a D-i oldalai – szárnyfal nagy részének a tönkremenetelét idézte elő.
A szárnyfalhoz csatlakozó, terméskővel burkolt, az alsó rakparti utat megtámasztó rézsű – amelynek
felújítása-javítása ugyancsak időszerű volt már – jelentős felületen aláüregelődött, megcsúszott és az
átázott földrézsű suvadása következett be.



A rézsű stabilitásvesztése nyomán a Duna alsó rakparti út és az alatta lévő nagyszelvényű budai
szennyvízfőgyűjtő is veszélyzónába került.
A káresemény következtében az alsó rakparti út forgalmát is korlátozni kellett lokálisan a további
esetleges állagromlás elkerülése, de a helyreállítási munka sürgős megkezdése érdekében is.
A körülmények-és a viszonylagosan magas Duna vízszint következtében az eredeti tervben
előirányzott szádlemezelés végrehajtása már nem jöhetett szóba.
A kialakult helyzetben a szükséges felmérési/állapotrögzítési-, tervezési-, kivitelezési teendők
elindítása érdekében a beruházó/üzemeltető FCSM Zrt., a tervező  és a kijelölt kivitelező, Penta Kft.
sürgős cselekvési programot készítettek.
A rekonstrukciós terv készítője a MÉLY-TERV Kft. a kialakult állapot rögzítése érdekében szükséges
geodéziai felmérést – fényképes állapotfelvételezést haladéktalanul megkezdte és a
forgalomkorlátozási tervet soron kívül elkészítette, engedélyeztetette.
Megegyezés történt abban, hogy szakaszos tervszolgáltatás és heti rendszerességű helyszíni
kooperációk szükségesek a kivitelezési munka hatékonysága, a folyamatosság biztosítása érdekében.
A munka gyorsítását az instabil rézsű állapot és az igen forgalmas közúti üzem korlátozásának
mielőbbi feloldása sürgette. A szemrevételezés és állapotfelmérés nyomán megállapítható volt, hogy a
vihar következtében előállt romlás mértéke messze meghaladta a 2014. évi kiviteli tervben
előirányzott javítási munka előirányzatait, ugyanis:

- a rézsűt megtámasztó alsó, betonozott padka 13 fm hosszban tönkrement,
- a kiömlőt lezáró fog és a csatlakozó fenékburkolat leszakadt, és a Duna meder vonalánál 5,0

m-t meghaladó mélységű kiterjedt felületű üreg keletkezett a visszarágódott mederben,
- kiömlő két oldalán (főképpen a D-i oldalon) lévő megtámasztás nélkül maradt, több tonnás

idomkövekből épült szárnyfalak jelentősen sérültek, leszakadtak
- a D-i oldali szárnyfal mellett a rézsű burkolata nagy felületen tönkrement, az alatta lévő

rézsűben – a suvadás következtében – jelentős földanyaghiány, visszapótlandó üreg képződött.

A fentiekben körvonalazott állapotok rendbetétele képezte a soron kívüli tervezés és kivitelezés
tárgyát.
A szakaszos tervszolgáltatás a helyreállítási munka igényének megfelelően, a kooperációs
egyeztetéseken folytatott helyszíni megbeszélések, változtatási igények figyelembe vételével történt.

5. A helyreállítás fázisai

Geodéziai állapotfelvételezés
A területre rendelkezésre állt a 2014. évi tervezés során készült kótált magassági adatokat tartalmazó
geodéziai alaptérkép (káresemény előtti állapotra) és elkészült a tönkrement állapotot rögzítő felmérés.



Forgalomkorlátozások
A munkaterület kiszolgálását biztosító alsó rakparti út Duna felőli forgalmi sávját cca. 80 m hosszban
igénybe kellett venni felvonulási-anyagtárolási terület céljára, ezért egy forgalmi sávon folyt a közúti
forgalom. Ezzel a helyreállítási munka az alapvető eszközök (felvonulási konténerek, daru, kotrógép,
zúzottkő) helyszínre szállításával kezdetét vette.
A helyreállítási munka előrehaladtával el kellett készíteni – a nagy súlyú méretre gyártott tömbkövek
daruzása miatt – rakparti út teljes keresztmetszetében történő lezárására vonatkozó másik
forgalomkorlátozási tervet is.
Ez a terv 1 napig volt érvényben, ezt követően az út ilyen mértékű forgalomkorlátozása megszűnt, de a
munkálatok a Duna medernél tovább folytak.



A helyreállítás alépítményi és felépítményi munkái
Az Ördög-árok kiömlő D-i szárnyfalától mintegy 7,5-8,0 m hosszban a rézsű megcsúszása miatt a
rézsű testben kb. 4,5-5,0 m mélységig anyaghiány keletkezett.
A kiömlő elején – a Duna mederben – már a leszakadás előtti állapotban is volt 2,0 m-t meghaladó
kiüregelődés, ami a kifolyó kövezett fenékburkolatának megbomlása és a jobb oldali szárnyfal
leszakadása miatt tovább hátrált a partfal irányába, a kiterjedt üreg tovább mélyült .
A kialakult gödröt első lépésben az eredeti rézsűláb szintjéig vízépítési terméskővel fel kellett tölteni.
Ennek kettős célja volt:

- meggátolni az esetleges további rézsűromlást, a kifolyó fenék további leszakadását, a rézsűláb
megtámasztásával

- ideiglenes bejáró utat biztosítani a munkagépek számára a kitorkolló fej helyreállítási
munkálataihoz és – további kőszórással – a munkaterület hullámverés elleni védelmét is meg
kellett oldani

A kitorkolló fej előtt vízépítési terméskővel feltöltött üreget folyós konzisztenciájú szétosztályozódást
gátló víz alatt szilárduló betonnal kellett injektálni úgy, hogy a terméskövek közötti réseket
megfelelően kitöltése, a mederhiányt megszüntesse, stabilizálja. A betonátitatás után a kőkitöltés
felszínére  szerelőbeton került, amelyre a kb. 9,0 m széles 70 cm vastag trapéz alakú vasbeton lemez
került megépítésre.



A leszakadt kitorkolló fej alatti vasbeton lemez építését követően kezdődött meg a kifolyási
szárnyfalak helyreállítása. A süttői bányában fejtett és méretre szabott forrásvízi mészkövek helyszínre
szállítása, helyükre emelése rakparti útról történt az alsó rakparti út teljes lezárása mellett.



A kövek beillesztése után történt meg azok végeleges méretre csiszolása, szükséges a javítások
elvégzése.

A vasbeton fenéklemez a burkolat fogadására egy 60 cm-es raszterben kiosztott tüskézést kapott 16
mm átmérőjű betonacélból. A kőszárnyfal beton alaptestébe vízszintes tüskézés is került. A
fenéklemez teljes felületére 10 mm átmérőjű 15 cm osztású betonacél síkháló lett elhelyezve egy



rétegben, szélein a vízszintes tüskézéshez rögzítve. Ezzel a vasalással készült el a C25/30
szilárdságú kiegyenlítő betonréteg, amibe a mederfenék kőburkolatát ágyazták bazaltkockákból
pótolva, mivel az eredeti gránit kövek a Duna mederben elmerültek.

A vasbeton lemezhez É-i és D-i irányból a rézsűlábat megtámasztó partvédő gerenda vasbeton
szerkezete, illetve a kőszárnyfalakat a rézsű felől megtámasztó vasbeton támfalak csatlakoznak.



A partvédő szerkezetek funkciója kettős. Egyrészt a rézsűláb kimosódás elleni védelmét szolgálják
másrészt a rézsű helyreállítása után az új kőburkolat megtámasztása a feladatuk.
A partvédő vasbeton. gerendák megépítéséhez a korábban bejáró útként szolgált vízépítési terméskő
terítés felső részét vissza kellett bontani B 96,40 m szintig.
Erre került a szerelőbeton, majd a partvédő szerkezetek 1,3 m szélességgel  90 cm vastagságban, a
felső síkjukat a burkolt rézsűlábbal azonos szinten kialakítva.
A D-i oldali gerenda elkészülte után kerülhetett sor a rézsűcsúszás kitisztítására és a rézsű gabionos
megtámasztására. A laza részek eltávolítása után a kitermelt föld helyét a (B 96,6 m szintig)
földnedves betonnal kellett feltölteni. Ezután lehetett elhelyezni a zúzottkővel megtöltött gabion
kosarakat több sorban és több szintben.

A Gabion kosarak elhelyezése után a kialakult lépcsőket C16/20, földnedves sovány betonnal kellett
kiegyenlíteni. A betonozásnál törekedni kellett arra, hogy a kialakuló beton felület ne közelítse meg
0,3 m-nél jobban a végleges rézsűfelületet.



Ezt követően került sor a rézsű burkolására, fagyálló idomított terméskőből. A betonba ágyazott
terméskő burkolást a partvédő vasbeton szerkezetek (gerendák) rézsű felőli élétől kellett indítani és
csatlakoztatni a meglévő terméskő burkolathoz, és a kiömlő szárnyfalához.

A ciklop jellegű burkolat – a felső síkjától min. 5 cm mélységig cementhabarcs kitöltéssel lett lezárva,
amely fugavassal lett áthúzva.



Az előzőekben leírtak elvégzésével megvalósult a partvédőmű és az Ördög-árok kiömlő alépítményi
és felszerkezeti részeinek helyreállítása.
Befejezésképpen elvégzésre került még a kiömlőfenék víz felőli széle és a mederben fekvő 96,0 – 96,5
mB. felső síkú energiatörő vb. szekrények közötti kiüregelt Duna meder feltöltése terméskővel úgy,
hogy a kőszórás felső síkja a burkolt kifolyó szintje alatt cca. 10 cm-el lejjebb induljon, és a vb.
szekrények felső síkjával egyezően színeljen.



A kövek közötti tér injektáló betonnal lett kitöltve.

Legvégül a partvonal menti kőszórás kiterjedését és felületét kellett rendezni a helyszínen lévő kőzet,
és a pótlására dunabogdányi fagyálló dolomitot felhasználva.
Az előzőekben a kiömlőfej és a környezetében bekövetkezett elemi kár helyreállításának tervezői
megfogalmazásait és a kivitelezés folyamatát kívántuk rögzíteni és fényképekkel dokumentálni.




