


Víztározók a Garam, a Sajó és az
Ipoly vízgyűjtőjén



Hidrológiai viszonyok
Vízfolyás: Slatina folyó
Hossza: 55 km
Vízgyűjtő terület 71,6 km2

Évi átlagos csapadékmennyiség: 957 mm
Vízhozamok a gáttest (41,1 fkm)szelvényében: Q364=0,08 m3/s

Q355=0,11 m3/s
Q100=70 m3/s



Néhány kép a vízfolyásról



Bevezetés

 A tározó felépítésére vonatkozó döntés 1956-ban
születik meg.
 Közép-Szlovákia déli területének biztonságos

ivóvízellátása a cél
 Főtervező: Tervező: Hydroprojekt n. p. Bratislava
 Kivitelező: Doprastav n. p. Bratislava
 Kivitelezés megkezdése. 1960.
 Üzembe helyezés: 1965.
 Üzemeltető: SVP, š.p., O. Z.  Banská Bystrica



A Herencsvölgyi-Hriňovái tározó
zárógátjának anyagát föld és kő alkotja. A
víztározó ivóvíz biztosítása céljából épült ki,
elsősorban Losonc és Fülek térsége ivóvízzel
történő ellátása szempontjából. Az eredetileg
tervezett biztosítandó vízmennyiség 300 l/s
volt.
A feltöltés megkezdése: 1965.
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1. Herencsvölgyi/Hriňová

2. Mátyásfalvi/Môtová

Víztározók a folyón



A tározó funkciói

 Ivóvíz biztosítása a Losonc-Fülek térségi ivóvízellátó
rendszer számára
 A tározó alvizén a vízhozam szükség szerinti növelése

(121,1 l/s)
 A hidroenergetikai potenciál kihasználása törpe

vízierőművek (2db) üzemeltetésével
 Halgazdálkodás (pisztrángtenyésztés



A tározó alapvető adatai
- maximális vízszint: 565,6 mB.f.
- maximális elöntött felület: 4,8 km2

- teljes térfogat: 7,379 millió m3 /
-ebből hasznos térfogat: 7,051 millió m3

- vésztározási kapacitás: 101 ezer m³
A fenékleeresztő Na 2000 mm acél
csővezeték, kapacitása: 62,7 m3/s
A tározóból történő vízkivétel Na 600 mm
acél csővezetéken történik, mely a kivett
vizet a vízkezelőbe továbbítja. A vízkivételi
toronyban magasságilag két helyütt van
lehetőség víz kivételére.



A gáttest adatai:
magasság az alapvonal
felett: 51,0 m

a völgyfenék felett: 41,5 m

gátkorona hossza: 242,8
m



A gáttest építése

Altalaj: erősen töredezett granodiorit, tektonikus breccsa
rétegekkel



Üzemeltetési tapasztalatok
Az elmúlt 50 esztendő az alábbi időszakokra osztható fel
- 1965-1971. az első feltöltési időszak és a hibák keletkezése
- 1971-1988. üzemeltetés csökkentett üzemvízszint mellett

(553,0-559,0 mB.f. között)
- 1988-1992. a hibák megszüntetése, a gáttest teljes

rekonstrukciója
- 1994-1997. ellenőrző üzemeltetés a rekonstrukciót

követően
- 1997-2016. problémamentes üzemeltetés, maximális

üzemvízszint tartása mellett



A tározó feltöltését követően, nem egészen egy év alatt a gáttest
mentett oldalán felszíni szivárgások indultak meg. Kiterjedésük
gyorsan növekedett és a gáttest felületén helyi suvadás alakult ki.
Ezzel egyidejűleg a rézsűn és a gáttest alatt átszivárgó
vízmennyiség intenzitása növekedett és elérte a mintegy 100 l/s
értéket, ezért a tartott üzemvízszintet a minimálisra kellett
csökkenteni. 1967-ben, a helyreállítási munkákat követően, a tározó
ismét közel teljes feltöltésre került.
1989-1992. között, a gáttest körüli bizonytalanságok, valamint az
ivóvízigény növekvő volta miatt újabb, ezúttal nagyszabású
rekonstrukció végrehajtására került sor. Ezt négy ütemben
valósították végre, így a legfontosabbat, a gáttest alatti szigetelőfal
megépítését, 250 m hosszban és 60-80 cm szélességben Ezt
követően a korábbi gáttest alatti átszivárgások megszűntek, a
tározó üzemeltetési biztonsága megteremtődött és egyúttal
minden, vele szemben támasztott követelménynek megfelel.
Mindezt a rendszeres revízió és az állandóan üzemelő monitoring
rendszer is alátámasztja.



Az első problémák..



A gáttest profilja

oldalleeresztő

fenékleeresztő

vízkivétel

injektálás

agyagszigetelés

zúzottkő belső drén talpdrén
injektáló függöny

kőbordák



A legjelentősebb beavatkozások;  1 - szigetelés, 2 –
szűrők, 3 –stabilizált rész, 4 –kiinjektált szűrők, 5 –szigetelőfal,  6 –
injektáló alagút, 7 –legyezőszerű injektálás, 8 – padozat alatti
injektálás





Az ellenőrző és az állandó üzemeltetés

 Az ellenőrző üzemeltetés négy esztendeig tartott
 Beigazolódott a javasolt és nagypontossággal

végrehajtott rekonstrukciós munkák megfelelősége
 Összefoglaló jelentés készült az ellenőrző üzemeltetés

tapasztalatairól
 Ezt követően a víztározó állandó, korlátozás mentes

üzemeltetése történt meg, 1998. 01. 01-től napjainkig



A fenékleeresztő és a vízkezelő mű

Vízkezelő mű



A törpe vízierőmű (50 kw)
Építési idő: 1986.
Privatizációja: 2008.
Felújítása: 2009.



Köszönöm megtisztelő figyelmüket
Papanek László

c. egyetemi docens
osztályvezető


