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mobil árvízvédelem

Az utóbbi években, és kivált 2010-ben, az ország
északkeleti folyóvizes területein bekövetkezett szélsõséges árvízi események megmutatták egyrészt, hogy a
lakott területek gyakran nem, vagy nem kielégítõ mértékben védettek mûszaki létesítményekkel a magas vízállással szemben, másrészt, hogy a meglévõ gátrendszerek árvíz esetén történõ akut csõdje esetén szükséges védelmi munkák hatalmas anyagi és személyi ráfordítást igényelnek.

Az árvízvédelem mûszaki létesítményinek teljes felújítása, illetve rendbetétele a jövõben sem várható  jelesül a rendelkezésre álló anyagi eszközök korlátai miatt.
Ráadásul az árvízvédelem olyan konvencionális mûszaki
létesítményei, mint például a gátak, árvízvédelmi falak alkalmazása problematikus az olyan területeken, amelyek
esetében fontos lehet a lakó- vagy szabadidõs tevékenység minõsége vagy a turizmus, mint többszörösen fontos gazdasági faktor igényeinek teljesítése szempontjából a szabad panoráma megõrzése.
Ebbõl adódóan mind gyakrabban alkalmaznak mobil rendszereket nemcsak az árvízi védekezésben, hanem az árvizek megelõzése területén is. Számos konstrukciót fejlesztettek ki, amelyek a stabil (helyhez kötött)
vagy helyhez nem kötött rendszerekkel kombinálva alkalmazhatók. A helyhez nem kötött konstrukciók alkalmazása történhet helyi tervezés révén vagy vészhelyzetek esetén.

2.

olyan elõkészítõ mûveletek, mint például
a terület elegyengetése, geotechnikai beavatkozás a talaj teherbíró képességét javítandó és/vagy az altalaj tömörítése a
vízáteresztés ellen. Ezenfelül az eszközök
stabilan telepíthetõk az altalajhoz. A mobil alkotóelemek az elõre látható bevetési hely közelében tárolhatók. Fenyegetõ
árvízveszély esetén az alkotóelemek a tárolás helyérõl könnyen a védvonalba szállíthatók, illetve a helyszínen gépesítve
vagy kézzel tárolt állapotából a teljes védmagasságba juttathatók.
Helyhez nem kötött mobil árvízvédelmi rendszerek épített elõinstallációk
nélkül a legkülönbözõbb helyeken alkalmazhatók. Csak szükség esetén kerülnek
kiszállításra a bevetés helyszínére, egyébként egy másik  a lehetséges bevetés helyétõl nem távoli  helyen tárolhatók.

M OBIL

Tervezési
Bärbel Koppe

A mobil árvízvédelmi
rendszerek
rendszerezése

A mobil árvízvédelmi rendszerek helyhez
kötött és helyhez nem kötött rendszerekre oszthatók. (lásd 3. ábra!).
A helyhez kötött mobil árvízvédelmi
rendszerek olyan mobil eszközök, amelyek alkalmazási helye elõre meghatározható. Ilyenkor elvégezhetõk a védvonalon

Szerzõ:

Dr. Bärbel Koppe okleveles mérnök a Hannoveri Építõmérnöki Egyetemen a vízépítés szakon
tanult, majd a folytatásban a Rostocki Egyetem Hidraulikai Intézetében tudományos asszisztens, ahol elkészítette Árvízvédelmi menedzsment a Keleti-tenger
németországi partszakaszán címû disszertációját. 2006 óta a Lüneburgi
Leuphana Egyetem tudósaként hazai és nemzetközi vízépítési tárgyú projekteken dolgozik. Ezenfelül a vízépítés, a tengerpartmérnöki és kikötõtervezés gyakorlati mérnöki problematikájával foglalkozik bel- és külföldön.
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Az ismertetett mobil rendszerek,
amelyeket tervszerûen a magasabb vízállások visszafordítására alkalmaznak olyan
területeken, ahol állandó árvízvédelmi létesítmények kihasználtsági okokból nem
alkalmazhatók, a megelõzõ árvízvédelem
tárgykörébe tartoznak. Mindazonáltal léteznek olyan mobil árvízvédelmi rendszerek, amiket az állandó árvízvédelmi rendszerek sérült állapotú, összeomlástól fenyegetett szakaszain alkalmaznak (vészhelyzeti bevetés), és ennek alapján az elhárító árvízvédelem tárgykörébe sorolhatók.
A helyhez kötött rendszerek is
letehnek részlegesen mobilak, de a helyhez nem kötött rendszerek a definíciónak
megfelelõen mindig teljesen mobil kialakításúak. A részben mobil rendszereknél

Fókusz
Prof. Dr. Ing. habil. Birgitt Brinkmann építõmérnökként végzett
a Hannoveri Egyetemen. 1984-1989 között a Hannoveri Egyetem
Franzius Vízépítés, Tengerpartmérnöki Intézetének tudományos
munkatársaként dolgozott, ahol Adalékok az apályterületen végbemenõ folyó-kikötõ közötti vízcsere meghatározásához címmel készítette el disszertációját. Ezt követõen két éven keresztül
az ausztrál Thiess Építõipari Vállalatnál dolgozott. Németországba visszatérve 1991-tõl 1994-ig a Prof. Dr. Lackner & Partner (ma
Inros Lackner Rt.) tanácsadó cégnél dolgozott Brémában, 1995tõl 1996-ig pedig a hamburgi Sellhorn Mérnökirodánál.
Brinkmann asszony 1997 óta a vízépítés és mélyépítés professzora elõbb az AlsóSzászországi Fõiskolán, majd 2005 óta a Lüneburgi Leuphana Egyetemen. 2004-ben
Tengeri kikötõk  tervezése és javaslat terminálokra habilitációs dolgozatáért kapta a Prof.
Dr. Ing. habil. címet.
Brinkmann professzor pályafutása során számos vízépítési objektum létrehozásán dolgozott bel- és külföldön.

többnyire valamilyen elõkészítés található a talajban, amelyek a mobil elemek
erõkapcsolatos illesztését teszi lehetõvé.
Az állandó árvízvédelmi rendszerek
végén vagy az árvízbiztos módon kialakított épületeken vannak függõleges rögzí-

ÁRVÍZVÉDELEM

2.
rész

kritériumok és rendszerezés
 Birgitt Brinkmann
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Vízzel töltött
árvízvédelmi
szerkezetek tesztelése az
Elbán Hamburgnál 2010
áprilisában
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Mobil
árvízvédelmi rendszerek
Helyhez nem kötött mobil
rendszerek

mobil árvízvédelem

Helyhez nem
kötött mobil
rendszerek

Teljesen
elõkészített

Részlegesen
elõkészített

Billenõ rend-

Betétgerenda
szer elõalaporendszer
zással

3. ábra:

Billenõ
rendszer

Ideiglenes
árvízvédelmi
rendszerek felosztása

" 

Épített
szerkezet
mobil fallal

Leengedhetõ
/felhúzható
fallal

Tömeg
rendszerek

Teknõs
rendszerek

Tömlõ
rendszer

Homokzsák
rendszer

Tömlõ
rendszer

Teknõs

rendszer

tési pontok. A 3. ábra a mobil árvízvédelmi rendszerek különbözõ kialakításainak
összesítõ áttekintését adja.
A következõkben két, helyhez nem
kötött rendszert írunk le közelebbrõl: homokzsák-rendszereket és vízzel töltött
tömlõkonstrukcióból kialakított rendszereket.

2.1 Homokzsák-rendszerek
A homokzsákos rendszerek alkalmazás
tekintetében egyszerûek és rugalmasak,
ugyanakkor bevetéskor élõerõ- és anyagigényes megoldások. Világszerte és gyakran alkalmazzák a megelõzõ, ám fõként
az elhárító árvízvédelemben. A homokkal
töltött zsákokat alacsonyan fekvõ területek védelmére szolgáló magasítások építésére, meglévõ töltések magasítására,
töltésrések eltorlaszolására, járulékos
szûrõként töltések belsõ oldalán a rézsûcsúszások, alaprepedések megakadályozására, és objektumvédelemre (ajtók, ablakok eltorlaszolására) használják.
Homokzsák gyanánt elõszeretettel
alkalmaznak kézzel jól kezelhetõ, 30-35 x
55-70 cm méretû egységeket, amiket a
helyszínen rendelkezésre álló vagy a lehetõ legközelebbrõl szállított homokkal

Tömeg
elemek

Billenõ
rendszerek

Billenõ
rendszer

Fal
rendszerek

Bak
rendszer

Gát
Tábla
rendszer rendszer

vagy murvával mintegy 2/3-ig töltenek
meg. A zsák anyagául általában jó fogású
szövet, pl. juta alkalmas. Gyapjúszövetek
viszonylag csekély formatartásuk és foghatóságuk miatt elõnytelen tulajdonságokat mutatnak.
Egy homokzsák-gát felépítéséhez
elegendõ egy szakavatott helyi segítõ, aki
elvégzi a vészhelyzeti bevetés során a laikus segéderõk felvilágosítását. Ugyanakkor a homok, a zsákok és a megtöltött
homokzsákok szállítását szakszerûen
szervezi.
A homokzsák-rendszerek építése a
segéderõk magas létszámát követeli meg
(1. táblázat) Egy 0,5 m magas, 100 m
hosszú homokzsák-gát felépítéséhez
7000 homokzsákra van szükség (THW,
2010). Egyedül a homokzsákok megtöltéséhez és egy megfelelõ homokzsák-gát
felépítéséhez egy órán keresztül mintegy
60 segéderõt kell alkalmazni. Ezenfelül
figyelembe kell venni a homok és a zsákok szállítását, valamint a megtöltött zsákok kárhelyszínre juttatását végzõk személyi ráfordításait is.
Az árvíz levonulását követõen a védvonalat el kell takarítani. A zsákokat el
kell távolítani, míg a töltõanyag építõanyagként rendszerint ismét felhasznál-
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Egy homokzsák súlya szárazon*
Egy homokzsák súlya nedvesen*
Egy homokzsák térfogata*
Jármûvek teherkapacitása*
Homokzsák felületenként*
Homokzsák térfogatként*
Homokzsákok töltése**
Teli homokzsákok szállítása (10 m távolságra)*
ható. Egy stabil, víztömör homokzsák gát
felépítéséhez elsõsorban a homokzsákok
tömör kötésére és a tiszta fektetéstechnikára kell ügyelni (lásd 4. ábra).

2.2

Helyhez nem kötött
tömlõrendszerek

A helyhez nem kötött tömlõrendszerek
textilbõl vagy mûanyagból készült köpenybõl állnak, adott esetben egy keretszerkezetbõl valamint kitöltõanyagból.
Töltõanyagként elsõsorban a víz jön számításba. Különösen a nagy kiterjedésû
tömlõkonstrukciók felépítésénél a rendszer bevetési helyen történõ kifektetéséhez elõnyt jelenthet a rendszert elõbb levegõvel feltölteni. Az azt követõ vízzel feltöltés során a levegõ felül elillan a szerkezeten kialakított nyílásokon. A vízzel való
feltöltés olyan szivattyúkkal történik,
amelyeknek a szállítási teljesítménye a
szállítandó mennyiségnek, szállítási magasságnak, valamint a teljesítmény- és
egyedi veszteségeknek megfelelõen méretezendõ. A szállítási mennyiség megállapításánál a lehetséges szivárgási veszteségeket figyelembe kell venni. A mindenko-

20 kg
+ 30 kg
13 l
500 teli zsák (10 t)
8 zsák/m2
80 zsák/m3
60 homokzsák/óra/ember
80 homokzsák/óra/ember

ri töltõ berendezéseket az egyes készülékek meghibásodásának figyelembevételével redundáns módon kell kialakítani.

A vízzel töltött tömlõrendszerek alkalmazásánál elõnyt jelent a viszonylag
csekély létszámigény. Problémát jelenthet ezzel szemben elsõsorban a felúszás
veszélye teljes duzzadáskor, és ezzel a
rendszer hirtelen csõdje. Mindazonáltal a
vízzel töltött konstrukciók érzékenyek a
tömítetlenségekre és a vandalizmusra, valamint a henger formájú elemek hajlamosak lehetnek az elgördülésre és elmozdulásra. Éppen ezért alkalmazás közben folyamatos mûködõképesség-kontrollra van
szükség.
A helyhez nem kötött tömlõrendszereknél a helyi rögzítés pusztán a víztöltet
tömeghatása révén történik. Nincsenek
rögzítõsínek, ugyanígy nem léteznek végelzáró építmények. Az alkalmazott anyagok rugalmasak és jól illeszkednek az altalajhoz. Alapozásra rendszerint nincs
szükség, ám a talajnak megfelelõ teherbíró képességgel kell rendelkeznie, kielégí-
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1. táblázat:
Homokzsákok
alkalmazása
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4. ábra:
Egy homokzsák-gát
építésének fektetéstechnikája
Egy gát metszete, a
szürkék a keresztirányba fektetett zsákok (THW, 2010)
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tõ tapadó súrlódásnak kell fennállnia és
nem lehetnek éles sarkok, élek a közelben. A védvonal görbe ívû kialakítása
rendszerint problémamentesen megvalósítható. Az egyes tömlõelemek összekapcsolásával tetszés szerinti hosszúságú védelmi létesítmény állítható elõ.
Nehézségek léphetnek fel a helyi
rögzítés során a zárt mobil árvízvédelmi
gátaknál. Különösen a dinamikus terhelés hatására a hengeres formájú elemek
oldalirányban elgördülhetnek. Ezt például két vagy több vízzel töltött belsõ tömlõ egy  ezen belsõ tömlõket egybefogó 
külsõ tömlõvel vagy külsõ hálóval lehet
megakadályozni (5. ábra). Az egyes belsõ
tömlõk között fellépõ, valamint a belsõ
tömlõk és a külsõ burkolat közötti dörzs-

hatás csökkenti a teljes rendszer elmozdulásait.
A tömlõrendszerek hosszanti stabilizálása egy belsõ erõsítések segítségével
kialakított speciális formaadás révén (6.
ábra) vagy egy második tömlõ külsõ csatolásával (7. ábra) is történhet. A bemutatott rendszerek fejlesztése és optimalizálása a futó Mobil árvízvédelem
(HOCHWASSERSCHUTZ-MOBIL) projekt
keretében zajlik. A konstrukciókat a projektben részt vevõ Karsten Daedler
(Trittau) és Optimal (Menden) vállalatok
gyártják.
A tömlõrendszerek egyes tömlõinek
hossza 5 és 60 méter között változik. Egy
hosszabb védvonal kialakításához az
egyes tömlõket összekapcsolják egymással. Ilyen esetekben az elemek csatlakozásainak messzemenõ víztömörségére
kell ügyelni. Ez különösen akkor valósítható meg, ha az elemek erõkapcsolata
olyan kialakítású, hogy feltöltésükkor
egymáshoz préselõdnek.
Egy mobil tömlõrendszer alkalmazásának elõnyei a viszonylag egyszerû és
gyors kezelhetõségben, a csekély anyagszükségletben, a stabil telepítésû létesítményektõl való eltekinthetõségben és a

5. ábra:
Egy tömlõgát példaértékû
szerkezete két belsõ és
egy külsõ tömlõvel

6. ábra:
A trittaui Karsten
Daedler vállalat
fejlesztés alatt lévõ,
belsõ merevítésû
tömlõrendszere
(Jürgens, 2009)
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relatíve alacsony költségráfordításban
mutatkoznak meg.
Hátrányos lehet adott esetben a
konstrukció rendszerfüggõ korlátozott
helyzetstabilitása, továbbá, hogy a sérülések, lyukadások, különösen a duplafalú, vagy még több falú rendszerek esetében, nehezen találhatók meg és nehezen
hozzáférhetõk.
Adott esetben fontolóra kell venni
egy póttömlõ alkalmazását. Ilyen esetben azonban problémát vethet fel a póttömlõ beiktatása, mivel a tömlõk kapcsolása egyoldalú, mindenkor az elõzõ tömlõ feltöltése után történik. Hosszabb állásidõ esetén a sérülékeny tömlõgátakat
õrizni kell a vandalizmust megelõzendõ.
Ezentúl a szerkezet a vízzel feltöltöttség miatt viszonylag könnyû. Amenynyiben a vízállás eléri a konstrukció koronamagasságát, felúszik és elveszíti védõfunkcióját, mégpedig teljesen és hirtelen.
Egyedül ezen az alapon vízzel töltött
konstrukciókkal csak építési magasságuk
70 százalékáig szabad duzzasztani.
Egyes vízzel töltött tömlõkonstrukciókat a víz felõli oldalon ponyvafedéssel
látnak el, ami a konstrukció alatti nyomás, és ezáltal a felhajtóhatás csökkenéséhez vezet. Az ilyen ponyvák hatékonysága függ az altalaj áteresztõképességétõl. Ebben az esetben érvényes, hogy
minél nagyobb az altalaj áteresztési
együtthatója, annál jobb hatás érhetõ el a
tömítõponyvával. Ha a tömítõponyva hidraulikai hatása korlátozott vagy helyi tömítetlenségeket mutat, a konstrukció felúszása ily módón sem akadályozható meg
teljes felduzzadás esetén.
Így a megfelelõ intézkedések  különösen olyan vészhelyzeti beavatkozáskor,
amikor nincs lehetõség az ott lévõ altalaj
vizsgálatára  csak korlátozott biztonságot kínálnak.
Ha a hullámzásból eredõen magas
hidrodinamikai terhelések várhatók, egy
felduzzadás következtében oldalirányú elmozdulások és ebbõl eredõen a vízzel töltött rendszer tömítetlenségei következhetnek.

Fókusz

Egy vízzel töltött, nem helyzetrögzített rendszer túláradása mindenesetre elkerülendõ, mivel ennek következménye
egy hirtelen rendszercsõd lehet.
Vízzel töltött gátak alkalmazása télen problematikus lehet, amennyiben az
alkalmazott anyag a ható terheket nem
képes károsodás nélkül elviselni. A betöl-

Irodalomjegyzék
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7. ábra:
A mendeni Optimal
vállalat fejlesztés alatt
lévõ kettõs
tömlõrendszere
(Jürgens, 2009)
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tött víz tömlõn belüli megfagyása és a jég
ezzel járó  a vízhez képest 9 %  térfogatnövekedése a tömlõ fokozott húzóterheléséhez vezethet. Ezenkívül az ürítés a
jégképzõdés következtében akadályokba
ütközhet. A fagyás elkerülése céljából történõ vízzel való átöblítésre nincs lehetõség az egyenként sorba rakott, ám zárt
szegmensek esetében.
A HOCHWASSERSCHUTZ-MOBIL
projekt keretében fejlesztett konstrukciók fejlesztése során ezeket e problémate-

Fordította:

Juhász Béla szociológus-újságíró, fõszerkesztõ,
a Fire Press Kiadó tulajdonos-ügyvezetõje, a
Florian exPress tûzbiztonsági szakfolyóirat,
illetve a Tûzvonalban 105 tûzoltó magazin alapítója 1950-ben Miskolcon született. Egyetemi
diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, újságíró képesítését a Bálint György Újságíró Akadémián, szakmai felsõfokú végzettségét a
BM Tûzoltó Kiképzõ Központban (ma KOK) szerezte meg. 35 éve újságíró, 27 éve tûzvédelmi szakújságíró.

" "

rületeket részletesen kezelik, és olyan
megoldásokra törekednek, amelyek a vízzel töltött konstrukciók biztonságos alkalmazását teszik lehetõvé az árvízvédelem területén. 2011-ben a vízzel töltött
tömlõkonstrukciók biztonságtechnikai
szempontokból tanúsított prototípusai
állnak majd az árvízvédelem rendelkezésére. Ezeket a kutatási projektben részt
vevõ vállalatok, a DAEDLER és az OPTIMAL végül sorozatban fogják gyártani.n
(vége)
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