
Komp utcai árvízvédelmi támfal megerősítésének tervezői és kivitelezői tapasztalatai
Tárgyi tervezési feladat elvégzésére a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. adta a megbízást.
Környezet és a meglévő gát ismertetése
A tervezési terület Budapesten a IV. kerületben, az Újpesti-öböl mentén a Zsilip utca - Komp
utca közti szakaszon helyezkedik el, ahol az ingatlanhatáron vezetett fővédvonal keresztezi a
Komp utcát.

Itt két nagyobb méretű, fa betétgerendás zárás kiépítése (VIII. és IX. számú kapuk) szükséges
minden, a küszöbszintet meghaladó árvíz esetén.



Kézenfekvő a nevezett 2 árvízvédelmi kapu mobil árvízvédelmi fallal történő kiváltása. A
mobil gáttal lehetőséget kellett teremteni a Komp utca árvédelmi fallal védett utolsó
ingatlanának (volt MAHART terület) árvízi helyzetben történő megközelítésére.
Az árvízvédelmi fal a Zsilip utcától a 70406 hrsz. közterület és a 70407 hrsz. magánterület
határán húzódik. A hullámtéri oldalon az Újpesti-öböl (Téli kikötő) határolja. Az öböl másik
oldalán lévő volt MAHART hajójavító üzemtől az árvízvédelmi gát hullámtéri oldala mellett
betonburkolatú út halad a gáton létesített, kb 3,0 m széles átjáróhoz. Innentől a Komp utcáig 7
db nagyátmérőjű, részben már csonkolt, öreg fa található a hullámtéren, a gáthoz viszonylag
közel.



A Komp utca Dunára vezető rámpáját elérve az árvízvédelmi fal az ingatlanhatáron befordul a
Komp utca felé, és beköt a IX. árvízvédelmi kapu beton pillérébe. A rámpa mellett jelenleg
betonba rakott terméskő rézsű és 1,1-1,4 m széles betonba rakott terméskő járda határolja a
meglévő árvízvédelmi falat. A rámpán át történik a hajók mozgatása is.

A terület a 70408/2 hrsz. ingatlan részeként magánterület, a Komp utcai közterület a VIII. sz.
árvízvédelmi kaputól keletre kezdődik.
A kikötőt a Népsziget Kft. üzemelteti. A Kft. a gát melletti 70407 hrsz. ingatlannak (volt
MAHART terület) is tulajdonosa. Az árvízvédelmi fal mentett oldalán magas fákból álló fasor
található. Az udvar rendezetlen, anyagtároló depóniák, szemét, építési hulladék és törmelék,
az épület mellett kerítéssel határolt csónaktároló, északi végén autójavító található. FCSM Zrt.
a mentett oldalon fenntartó sáv kialakítását kérte, a tulajdonos ragaszkodott a fákhoz

A IV. kerület érvényes szabályozási tervvel rendelkezik az érintett területre, mely szerint
Duna-parti sétányt óhajt létrehozni az öböl mentén, szabad bejárással a Zsilip utca felől.



A Zsilip utcai XI. sz. árvízvédelmi kaputól kezdődik a Komp utcai árvízvédelmi fal, melynek
bő kétszáz méteres hossza magassághiányos. A fal mentén rendszeresen jelentős védelmi
tevékenységet kellett folytatni, 2013-ban pedig az árvízvédelmi falon csorgások és a fal
mentén fakadóvizek jelentkeztek. Az árvízvédelmi falat ma három gerendazárral
elrekeszthető árvízi kapu tagolja. Ezek közül kettő viszonylag széles, így beépítésük daruzást,
gépi földmunkát igényel. A 2013-as árvíz alkalmával a IX. kapu gerendái eltörtek és egyre
jelentősebb átszivárgás indult meg. Komoly erőfeszítések eredményeképp sikerült a
szerkezetet megtámasztani oly módon, hogy elöntés ne alakuljon ki.
A támfal kb. 100 éves, vegyes szerkezetű súlytámfal. Betonból készített sávalapra habarcsba
rakott terméskő falból áll. Erre később egy keskenyebb, habarcsba rakott, kisméretű téglából
épült fal került, melyet beton fedkő zárt le.
A tárgyi árvízvédelmi fal a Duna jobbparti elsőrendű árvízvédelmi vonalának gyenge pontja
volt régebben is, elsősorban átszivárgások fordultak elő a vegyes falszerkezet és a meglevő
repedések miatt. A falat ezért a hullámtéri oldal felől lőttbeton vízzáró fallal erősítették meg.

Szivárgás vizsgálat
A tervezett támfal mentén 3db 4,1 m mély talajfeltáró fúrás készült 2015. 03. 20-án, melyek
szerint a talaj rétegződése egyenletesnek tekinthető, a fúrásokban a vékony humuszos
fedőréteg alatt minden esetben barna, kavicsszórványos iszapos homok réteget tártak fel. Az
alapfeltárás adatai szerint a gátfal alapozási síkja a terepszint alatt 1,7 m mélységben
helyezkedik el, az alapozási sík alatti talaj homokos iszapnak minősül. Talajvíz a Komp utcai
rámpánál a terepszint alatt 2,43 m mélységben jelentkezett. A talajvíz helyzetét a Duna
vízállása határozza meg, mivel a talajvíz és a szivárgó vizek is a Duna felé áramlanak.
Mivel az új mértékadó árvízszint jelentősen (kb. 2,0 m) meghaladja a mentett oldali
terepszintet, bekövetkezése esetén a közepesen vízáteresztő talajban, a gátfal alatt meginduló
vízáramlás hatására átszivárgásra, buzgárok kialakulására kell számítani. Ennek elkerülésére a
szivárgási hossz megnövelése szükséges (pl. résfallal, vízzáró szádfallal)
A vízáteresztési együttható mért értékei: 7,4x10-5,   1,8x10-4,   9,2-9,3x10-3 cm/s.
Átlagos értéke: k=10-3 cm/s értékkel vehető figyelembe. A fúrásokban a vizsgált rétegek
szemeloszlása jól osztályozott, 2-4 m-es mélységben az egyenlőtlenségi mutató Cu>15,
vagyis folyósodásra kevésbé érzékeny.



Szivárgás szempontjából mértékadó hely ott van, ahol a mentett oldali terep szintje a
legalacsonyabb. A hullámtér felől nem tekintettük vízzárónak az új gát és a terméskő burkolat
találkozási vonalát. Legrövidebb szivárgási úthossz így12,00 m-nek adódott.
A szivárgási sebesség csökkentése érdekében megnöveltük a szivárgási úthosszt, ezért a résfal
mélységét min. 3,0 m-ben határoztuk meg.
Átlagos hidraulikus gradiens 106,40 mBf-nél: I = 3,4/12,0 = 0,28

MÁSZ meghatározása
Az érintett terület a Duna 1655+100 és 1654+850 fkm szelvények közti szakasza melletti
elsőrendű árvízvédelmi vonal és annak környezete. A kiépítési szint meghatározása során a
Duna mértékadó árvízszintjét a hatályos 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet 1. melléklete alapján
határoztuk meg.
A MÁSZ szintje a tervezett létesítménynél 105,10 mBf.
A magassági biztonság értéke +130 cm
A fővédvonalra szükséges kiépítés szintje 105,10+1,30=106,40 mBf.

Szerkezeti kialakítás
A talajvizsgálati jelentés megállapítása szerint a meglévő árvízvédelmi támfal alapozása a
nagy valószínűséggel megfelel a magasabb mértékadó árvízszint keltette igénybevételeknek, a
gátfal egésze azonban a mértékadó árvízszint kialakulása mellett tönkremegy, kiborul. A
támfal teljes bontása a képződő nagymennyiségű betontörmelék miatt nem javasolt.



A statikailag nem megfelelő régi támfal a helyén marad, közvetlenül mellette új vb. támfal
épül résfalas alapozással, 105,20 mBf. gátkorona szinttel a IX. sz. árvízvédelmi kapu Duna
felőli pilléréig. A fix gát fölött 106,40 mBf. árvízi biztonsági szintet 120 cm-es mobilgátas
magasítással lehet elérni.

A tervezett rész alapozása, 2m-es egységekből álló résfal, amely a meglévő falat követi
nyomvonalában. A réselés a teljes fal hosszában egységesen készült, lavírsíkja: B. 102,50 m.
Az új vasbeton falat a meglévő vegyes szerkezetű fallal egy nyírófogsor beépítésével
együttdolgozóvá tettük, így egy karcsú új szerkezet hozzáépítésével a kiegészülő szerkezet
már állékonyságra megfelel. A tervezett védőfal 12-m-es dilatációs egységekből áll. Az egyes
egységeket dilatációs szalag köti össze. Az alaptípusú egységtől eltérő egységekről, melyek
építését közműáttörések, vagy kapuk teszik szükségessé, egyedi tervek készültek.
A fix gát végétől induló, az úttestet a rámpa végénél keresztező mobilgátas elzáró szakasz
95,92° szöget zár be a tervezett fix gáttal. A nyugati áthajtó 9,74 m-es szakasza után
egyedileg alakított és méretezett mobil sarokoszlop teszi lehetővé a gát nyomvonalában lévő
111,70°-os iránytörést. A sarokoszlopot csak a mobilgát felállításakor helyezik rá a speciális
lehorgonyzó elemre, árvízmentes időben a vízhez a lejutást nem gátolja semmi. A 9,74 m-es
mobilgát szakasz után új vb. falszakasszal lehet a VIII: sz. árvízvédelmi pillérhez csatlakozni.
Az üzemeltető kérésére a VIII. sz. pillér változatlanul megmarad. A törtvonalú mobilgát
szakaszon az azonos oszlopkiosztás miatt ugyanolyan hosszú mobil gerendákat lehet
alkalmazni.



A mobilgátas szakaszon a fix beépítésű tartószerkezeteket B106,40 mBf szintre kell kiépíteni,
mivel a mobilgátaknál további magasításra nincs lehetőség. A mobilgátas szakasz árvízmentes
időben szabadon átjárható. A 3,4 m-es max. vízoszlop nyomás miatt hátsó kitámasztású
oszlopok lettek betervezve. (A kép csak illusztráció.)

A méretezett oszlopok terveit a mobilgát gyártó bocsátotta rendelkezésre



Közműkeresztezések

A területen több nagyátmérőjű közmű halad, részben magán, részben közterületen. A kikötő
elektromos és ivóvíz ellátása a 70407 hrsz. telek felől történik, magánvezetékkel, a vezetékek
pontos kilépési helyéről adat nem állt rendelkezésre. Általánosságban elmondható, hogy a
nyilvántartás pontatlan és hiányos, lévén magánterület.
A keresztező közművezetékeket vízzáró tömítéssel kell átvezetni az épülő új gát résfal-
alapozásán. Közmű átvezetés környezetében a vezetéket kézzel fel kell tárni. Az érintett
réstábla helyén dúcolt munkagödör létesül, melyből kézi erővel történik a talaj eltávolítása. A
hagyományosan zsaluzott-vasszerelt szakaszon a meglévő közművet 2 félcsőből
összeragasztott védőcsőben kell átvezetni, vízzáró tömítés védelme mellett.

NÁ 200 iparivíz vezeték és csápos kút



A hullámtéren a Komp utcai rámpától pár méterre víznyerő csápos kút található elektromos
kapcsolószekrénnyel és 3 lábú szivattyú-kiemelő bakkal. A kútból nyert ipari víz a meglévő
árvízvédelmi gáton átvezetett DN200 nyomóvezetéken át a szomszéd telken lévő
hidroglóbuszba kerül.

Az árvízvédelmi gát szükséges magasítása miatt a nyomóvezeték gát fölötti átvezetése
megszűnt, helyette a földben létesült DN 200 összeköttetés a kút nyomócső kivezetése és az
eddig is földben vezetett csőszakasz között, részletterv szerint.



NÁ 800 a vízvezeték
A Komp utcai rámpánál lép be a 70407 hrsz. telekre a meglévő gát alatt. A gát ívét követve
halad a Zsilip utca felé, több helyen a nagyátmérőjű fákból álló fasor közvetlen közelében
vagy alatta. A mentett oldalon beton szerelvényakna található, melyen keresztül a vezeték
Ø40 b csövön át a Dunába üríthető. A szakági adatszolgáltatás szerint a vízvezeték acél
anyaga elöregedett. A vízcső résfalon történő átvezetésére külön fedvényterv készült.



230/250 SZ1vb csatorna és DN 400 Ha (6 bar) gázvezeték
Az Észak-pesti szennyvíztisztító felé haladó vasbeton főgyűjtő a Komp utca végénél
keresztezi a mobil gát szakaszt. A vb. csatorna takarása a Komp utca keresztezésénél
rendkívül csekély, alig 40 cm. A gázvezetékről a mobilgát résfalainak építésekor derült ki,
hogy a szakági nyilvántartástól eltérő helyen halad.
Ezen kívül találtak ismeretlen eredetű és funkciójú közműveket (3 db párhuzamosan egymás
mellé fektetett Ø100 acélcső a szennyvíz főgyűjtő mellett). A gát magassága miatt a mobilgát
oszlopoknak hátsó megtámasztás kellett, a vb. résfal stabilitását biztosító merőleges résfalak
megépítését (102a, 103a, 104a, 105a) viszont ezek a közművek ellehetetlenítették, ezért a
mobilgátas szakasz szerkezeti terveit módosítani kellett.

A tervek 2015-ben elkészültek, 2016. 01. hóra az engedélyeztetés is befejeződött.



A kivitelezést a közbeszerzési eljárás során a COLAS-ALTERRA Zrt.nyerte el.

Az FCSM Zrt. megbízásából március közepén Colas Alterra Zrt. megkezdte a Budapest IV.
kerület Komp utca – Zsilip utca közötti fővédvonal üzemeltethetőségének javítását.
A kivitelezés a már említett hullámtéri, öreg, korhadt fák kivágásával kezdődött. Ebben az
esetben a kivágást nem tudtuk elkerülni, hiszen egyrészt a fák rossz állapota miatt, egy
nagyobb vihar akár ki is dönthette volna őket, veszélyeztetve gátat. Másrészt a kivitelezést
megnehezítette, ellehetetlenítette volna.

A projekt során a meglévő támfal hullámtéri oldalára közel 220 fm hosszban új, réslapozott
fal készül. A támfal alapozását 45 cm széles, 3 méterre lemélyített rések adják, amelyre egy
45 cm széles fal kerül. A régi és az új szerkezet együttdolgozását, a meglévő támfalba
mélyített nyírófogak adják.

A rések földkiemelését 60 cm széles markoló szerelékkel felszerelt forgó kotróval végezzük.
A talaj állékonysága miatt zagymegtámasztás nélküli, úgynevezett száraz réseket készítünk.



A rések mélyítése, sakktábla szerűen készül. A rések közé, szakaszoló acélszerkezeteket
építettünk a betonozás idejére, amely a kizsaluzás után egy félköríves mélyedést képez a
betontábla oldalában. Ez egyrészről megnöveli a szivárgási út hosszát, amely nagyobb
biztonságot ad a buzgárosodás kialakulása ellen. Másrészről a rések együtt dolgozásában,
teherátadásában nagymértékben közrejátszik.



Az így elkészült résalapozásra, 12 méteres dilatációs szakaszokban építjük rá a vasbeton falat.
A dilatációs szakaszok közötti vízzárást, dilatációs fugaszalagok biztosítják.



A megvalósítandó támfal önmagában is magasabb árvíz védekezési szintre épül mint a régi,
de még ezen felül mobilgát elemekkel 120 cm-rel megmagasítható.
A támfal tetejébe 3 méterenként beépítünk speciális mobilgát oszlop fogadó lemezeket,
melyek segítségével magasítható a fal további 120 cm-rel. A mobilgát fal tartóoszlopai
csavarkötéssel csatlakoztathatók a lemezekhez, amelyek közé 20 cm magas betétgerendák
kerülnek. A betétgerendák fogas kialakítással kapcsolódnak egymáshoz, EPDM gumi tömítő
profilok biztosítják a vízzárást.

Az íves vonalvezetésű gátfal miatt nagyon gondosan kellett kitűzni a gát tetejére kerülő mobil
oszlopok lehorgonyzó lemezeit, tekintettel a gyártmány által megkívánt tűrésekre.
(lehorgonyzó lemezek tengelytávolsága 3000 mm±3 mm, max. ±3° szögtörés lehetséges a
lehorgonyzó lemez mindkét oldalán, ennél nagyobb elfordulásnál egyedi oszlop szükséges.)



A mobilgát kapuk esetében az elkészített résalapozásra, talpgerenda vagy vasbeton lemez
kerül. Az 1. számú kapunál talpgerendába, míg a 2. – 3. számú összevont kapunál vasbeton
lemezbe épített fogadó elemek biztosítják a mobilgát fogadását.

A régi támfal tetejének megfelelő vízlevezetése érdekében rézsűs felbetonozást alkalmazunk.

A projekt kivitelezése jelenleg is folyik, amelynek szerződéses határideje 2016.07.16.


