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A  magyarorszA  magyarorszáági felszgi felszíínmozgnmozgáásos tersos terüületek legfontosabb letek legfontosabb ááltalltaláános nos 
talajmechanikai jellemztalajmechanikai jellemzııi, s az elmi, s az elmúúlt lt éévekben tvekben töörtrtéént felsznt felszíínmozgnmozgáások sok 

kialakulkialakuláássáának fnak fıı okaiokai

� 1999-2000-ben szokatlanul intenzív csapadékos idıszakok fordultak elı

� Jelentıs felszínmozgások történtek olyan területeken, ahol különbözı földtörténeti 
korokban  agyag, lösz, iszap, finom és/vagy közepes homok rétegek egymást 
követve települtek le, s az így kialakult  szendvicshez hasonló rétegrendszer enyhén 
lejt egy vízfolyás felé.

� Általános esetben (átlagos csapadékviszonyok mellett) ezeken területeken a 
vízáteresztı rétegek idıegység alatti vízátbocsájtó képessége egyenlı, vagy 
nagyobb, mint a mögöttes vízgyőjtı területrıl a felszín alatti rétegekben a vízfolyás 
felé áramló talajvíz mennyisége.

� Ilyen esetben a teljes szendvicshez hasonló rétegrendszerő talajösszlet stabil, 
egyensúlyi állapotban van.

� Elıadódhat azonban olyan helyzet, amikor vagy a vízáteresztı rétegekben áramló
talajvíz mennyisége nı meg hirtelen és jelentısen (pl.víznyomócsı sérülés, nem 
vízzáró csatornák, esetleg szokatlanul intenzív csapadék a vízgyőjtı területen), vagy 
a vízáteresztı talajrétegekben áramló talajvíz kifolyási lehetısége csökken a 
vízfolyásnál radikálisan. Ilyenkor felborul a korábbi egyensúlyi állapot

A kA k öövetkezmvetkezm éény: ny: ……..Felsz..Felsz íínmozgnmozg áás, fs, f ööldcsuszamlldcsuszaml ááss……....
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1. sz. ábra

KKöözepes vzepes víízszint, a vzszint, a víízgyzgyőőjtjtıı terterüületrletrııl l éérkezrkezıı talajvtalajvííz szabadon kifolyik, z szabadon kifolyik, 

a partoldali ra partoldali réézszsőő stabil stabil áállapotban vanllapotban van

Partoldali 
rézső

Duna

Áramló talajvíz, szabad kifolyás

Vízáteresztı
talajrétegek

Vízzáró talajrétegek

A rétegek 

lejtısen 

települtek
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2. sz. 2. sz. áábrabra
ÁÁrvrvíízi zi áállapot, a vllapot, a víízvezetzvezetıı rréétegek vtegek víízzel telzzel telíített tett áállapotba kerllapotba kerüülnek, de a lnek, de a 

szabad talajvszabad talajvíízzááramlramláás lehets lehetıısséége mge méég fenng fennáállll

Duna, árvízi  
vízszinttel

Partoldal

Vízzáró talajrétegek

Vízáteresztı talajrétegek 
vízzel telített állapotban

A vízgyőjtı területrıl 
érkezı talajvíz

Lejtés
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3. sz. 3. sz. áábrabra
ÁÁrvrvííz utz utááni ni áállapot, a rllapot, a réézszsőőlláábnbnáál az l az áárvrvííz z ááztatztatóó hathatáása sa éés a hulls a hulláámzmzáás s 

ereróózizióója miatt kialakul az elsja miatt kialakul az elsıı cscsúúszszáás (nincs partvs (nincs partvééddıımmőő))

Duna 

közepes vízállás

Az elsı csúszás 
kialakul az átázott 
telített talajban

Vízzáró talajrétegek

Az áramló talajvíz szabad kifolyása már gátolva 
van

Vízáteresztı talajrétegek
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4. sz. 4. sz. áábrabra
A kA köövetkezvetkezıı nagyobb nagyobb áárhullrhulláámnmnáál a vl a víízzááteresztteresztıı talajok teljesen teltalajok teljesen telíített tett 

áállapotba kerllapotba kerüülnek , a talajvlnek , a talajvííz z piezometrikuspiezometrikus nyomnyomáása nsa nıı

Duna

Újabb magas árvízszint

Az elsı, már 
korábban 
bekövetkezett  
helyi csúszás

A magasabban fekvı vízgyőjtı
területekrıl áramló talajvíz

A vízzel telített vízáteresztı
rétegekben a talajvíz 
nyomás alá kerülVízzáró

talajrétegek
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Duna 

Közepes vízszint

Az elsı csúszás

Az újabb árvíz után 
bekövetkezett csúszások

Vízzáró talajrétegek

Átázott, nyomás alatti talajvízzel telített 
vízvezetı tétegek

5. sz. ábra

Az árvíz gyors levonulásával kialakulnak az újabb c súszások
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Hogyan elHogyan el ıızhetzhetıı meg az a helyzet, amikor a vmeg az a helyzet, amikor a v íízvezetzvezetıı rréétegekben tegekben ááramlraml óó
talajvtalajv ííz mennyisz mennyis éége meghaladja  a vge meghaladja  a v íízvezetzvezetıı rréétegek kifolytegek kifoly áási si 

kapacitkapacit áássáát? (Ugyanis ez a felszt? (Ugyanis ez a felsz íínmozgnmozg áás legfontosabb kivs legfontosabb kiv ááltlt óó oka.)oka.)

� A vízvezet ı rétegek vízátbocsátó és kifolyási kapacitásának jele ntıs 
növelése.

� A vízvezet ı rétegekben áramló talajvíz mennyiségének er ıteljes 
csökkentése veszélyeztetett zónában.
(A felszínmozgásra érzékeny partfalaknál a vízgyőjtı területen a csapadék 
talajba történı beszivárgásának minél nagyobb mértékő korlátozása 
füvesítéssel, növényzet, erdı ültetésével, a felszíni vízelvezetı rendszer 
kiépítésével és karbantartásával, a mögöttes terület felszínrendezésével, a 
sérült közmővezetékek azonnali javításával stb.)
Különösen intenzív,és/vagy hosszantartó csapadékos idıszak esetén ezek 
a fentiekben említett intézkedések sem elegendık a földcsuszamlások 
megelızéséhez.

Két lehetıség kínálkozik az egyensúlyi állapot visszaállítására:

A kA kéét lehett lehetıısséég egyg együüttes alkalmazttes alkalmazáása az igazi megoldsa az igazi megoldáás !!!!!s !!!!!
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A vA víízvezetzvezetıı rréétegek vtegek víízszzszáállllííttóó éés kifolys kifolyáási kapacitsi kapacitáássáának nnak nöövelveléése a se a 
felszfelszíínmozgnmozgáásra veszsra veszéélyes partfalnlyes partfalnáál l éés a ms a mööggööttes terttes terüületen nagy leten nagy 

mméélyslyséégben aktgben aktíív fv fúúrt szivrt sziváárgrgóó rendszerrelrendszerrel

A szükséges teendık:
� Részletes talajmechanikai feltárás készítése, mely kiterjed a felszín alatti 

rétegek elhelyezkedésének, vastagságának, dılésének, esetleges 
győrıdéseinek megállapítására is.

� A talajrétegekbıl laboratóriumi vizsgálatok ( szemeloszlás, vízáteresztı
képesség, víztartalom, kohézió, stb.) céljára mintavétel .

� Talajvízszint észlelı kutak telepítése.
� A fúrt szivárgó rendszer telepítése elıtt a nyugalmi talajvízszint felületének  

megfelelı részletességgel történı meghatározása.
� A talajmechanikai feltárások eredményei alapján a felszín alatti fúrt szivárgó

rendszer megtervezése.
� Kavicsoszlopok építése az egymás feletti vízvezetı rétegek közötti 

kapcsolat biztosítására (ha szükséges).
� Speciális öntisztító szőrıcsövek beépítése egyenként, vagy összehangolt 

rendszerben irányított fúróberendezéssel, vagy visszanyerhetı acél 
köpenycsöves fúrás-sajtolással.

� A talajvízszint csökkenés folyamatos mérése és dokumentálása.
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6.sz. 6.sz. áábrabra
IrIráánynyíított ftott fúúrráással bessal beééppíített sztett szőőrrııcscsöövekkel vekkel éés kavicsoszlopokkal s kavicsoszlopokkal 
kialakkialakíított nagymtott nagyméélyslysééggőő szivsziváárgrgóó rendszer rendszer ááltalltaláános esetbennos esetben

Vízzáró talajrétegek

Vízáteresztı
talajrétegek

Függıleges kavicsoszlopok

Irányított fúrással beépített 
szőrıcsövek

Irányított fúrással 
beépített szőrıcsövek
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7. sz. ábra
Az Ercsi Halász sori magaspart felszínmozgásos területének jellemzı

metszete

A több, egymás feletti szinten található vízáteresztı és vízzáró rétegek helyzete, valamint a 
talajvíz felszín alakulása az 1999.-2000. évi felszínmozgások után a talajmechanikai feltá-
rások eredményeinek és a talajvízszintészlelı kutakban  mért vízszintek értékelése alapján.

Vízzáró alsó kemény agyagmárga réteg

Vízvezetı rétegek

Talajvízszint az észlelı kútban

Vízzáró talajrétegek

D
U

N
A
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8. sz. ábra
Irányított fúrás az alsó vízáteresztı rétegben

DUNA

Irányított 
fúróberendezés

A fúrófej a kívánt 
pontossággal megjelenik a 
felszínen

A rádiószonda vezérléssel 
irányított fúrás nyomvonala

A rádiószonda irányítással vezérelt rendszerrel az elızetes talajmechanikai feltárások 
alapján megtervezett nyomvonalon mindvégig a vízáteresztı rétegben vezetik a fúrófejet
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9. sz. ábra.
A fúrófej visszahúzásával a szőrıcsövek beépítése az elıre 

megtervezett nyomvonalban

Szőrıcsı

D
U

N
A

Irányított 
fúróberendezés
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10. sz. ábra.
Több szinten irányított fúrással beépített szőrıcsövek

A több szintre irányított fúrással beépített szőrıcsövekkel kialakított szivárgó rendszer hatására a 
teljes partfalszakaszon gyakorlatilag leürültek a vízvezetı rétegek, megszőnt a rétegekben a 
piezometrikus nyomás a további földmozgásokat kiváltó okokat is sikerült megszüntetni.

Szivárgók (szőrıcsövek)

Vízgyőjtı és ellenırzı akna

S
za

ba
d 

ki
fo

ly
ás
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A kA köövetkezvetkezııkben bemutatunk egy kben bemutatunk egy 

filmet az Ercsiben filmet az Ercsiben 

vvéégzett munkgzett munkáárróóll
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Baja, Szentháromság tér, felszín alatti fúrt szivárgórendszer
Helyszínrajz
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Szivárgócsáp hossz-szelvénye a talajrétegek feltüntetésével

09.06.     -4,20 m 09.06.     -5,95 m

09.30.     -5,60 m 09.30.     -9,15 m
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Talajvízszint-változás
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KKööszszöönnööm figyelmm figyelmüüketket

Esetleges kEsetleges kéérdrdéések, sek, 
megjegyzmegjegyzéések?sek?

www.sycons.huwww.sycons.hu

istvanistvan..szemesyszemesy@sycons.hu@sycons.hu


