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9. fejezet - Sík-, hegy- és dombvidéki
vízrendezés
1. 1.1 Bevezetés
Jelen modul a „Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai” tantárgy kilencedik fejezete. A tananyag a vízkárelhárítás
és vízhasznosítás témaköreit tekinti át egyszerűsített formában, csak a lényegi részekre kitérve.
A fejezetben a vízkárelhárítás és vízhasznosítás rövid bevezetőben történő áttekintése után az egyes témakörök
részletesebb ismertetése történik meg. Így foglalkozik a fejezet a hegy- és dombvidéki vízrendezéssel, ezen
belül az erózió elleni védelemmel, a hegy- és dombvidéki vízfolyások rendezésével; a síkvidéki vízrendezéssel,
ezen belül a kisesésű patakok rendezésével, az ármentesítéssel és árvízvédelemmel, a belvízrendezéssel, a
talajcsövezéssel; az öntözés témakörével; a víztározással és végül, de nem utolsósorban a belterületi
vízrendezéssel.
Az előbbi feladatok a területi vízgazdálkodáshoz tartoznak, ezért a bevezetőben célszerű azt definiálni. A
területi vízgazdálkodás alapvető feladata a különböző területhasználati igényeknek megfelelő vízgazdálkodási
viszonyok megteremtése. Eszközeivel csökkenti a vízbőség , és mérsékli a szélsőséges vízhiány okozta károkat.
Tevékenységét a sík- és dombvidéki vízrendezés, a belterületi csapadékvizek elvezetése, a térségi vízszétosztás
és a mezőgazdasági vízgazdálkodás területén fejti ki. A vízrendezés olyan műszaki beavatkozások összessége,
amelyeknek célja a a vizek kártétel nélküli elvezetése a településeken, az ipartelepeken, a mező- és
erdőgazdasági területeken a lehető legjobb kapcsolat kialakítása a természetes vizek és a felszíni, felszín közeli
talajrétegek között (www.vkki.hu).

2. Hegy- és dombvidéki vízrendezés
A vízrendezés területi alapegysége a vízgyűjtő terület, amelyről a felszínen és a felszín alatt összegyülekező
vizek a terület mélypontján lépnek ki, illetve vezethetők el.

2.1. 1.2.1 Az erózió
A hegy- és dombvidéki vízrendezési munkálatok elsősorban az eróziós károk megszüntetésére, ill. megelőzésére
irányulnak. A tevékenység a vízmosások, vadpatakok és tordák (torrens) vízgyűjtőjének valamint medrének
rendezésére terjed ki.

2.1.1. 1.2.1.1 Az erózió fogalma, a hordalék mozgása
Azt a folyamatot, aminek során a felszínen vagy mederben folyó víz energiája a talaj-, ill. kőzetrészeket
helyükről kimozdítja és a kimozdított szemeket a víz továbbsodorja, eróziónak nevezzük.
Az erózió földtörténeti jelenség. Az erózió az esőcseppek lecsapódásával, az ún. csepperózióval kezdődik és az
összegyűlt cseppekből kialakult felszíni erózió kimosó hatásával folytatódik. A talajra csapódó cseppek
energiája az átnedvesedett talajmorzsákat szétveri és a fellazult szemcséket a víz továbbsodorja.
A felületi elfolyás csak rövid ideig borítja egyenletesen a talajfelszínt. A víz mennyiségének növekedésével a
talaj mélyedéseit kihasználva a víz meder kialakítására törekszik. A medrecskékben a víz tömege és sebessége
egyre nagyobb lesz és rohamosan nő elsodró ereje, így kialakul az ún. felszíni erózió, mely először a termőtalajt
támadja meg, majd a lejtő hosszának növekedésével lassan az alapkőzetbe hatol. Ez már az ún. mélységi erózió.
A mélységi erózió során keletkeznek a 0,3-0,5 m mély árkok, majd 3-30 m mély vízmosások és a rövidebb,
lépcsős szakadékok, majd a széles és mély völgyek. A völgyek kialakulásával az erózió lassan megszűnik, és az
oldalak állandósulnak.
Az erózió mértéke függ a csapadék mennyiségétől és intenzitásától, a lejtő hosszától és esésétől, a talaj, ill. a
kőzet minőségétől és a talajt borító növényzettől (ebbe beleértve a talajművelés módját is)
A várható talajveszteség becslésére használt egyenletek közül világszerte legelerjedtebb a Wischmeier és Smith
(1960) (Universal Soil Loss Equition, röviden USLE) által javasolt egyenlet. A várható felületi erózió becslésére
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szolgáló összefüggés abból indul ki, hogy az erózió a csapadék erodáló képességének, valamint a terület
erodálhatóságának a függvénye:

Ahol: A, az átlagos évi talajveszteség (t/ha·év); R, az esőtényező (t/ha·év); K, a talaj erodálhatóságát kifejező
tényező; L, a lejtőhosszúság tényezője; S, a lejtőhajlás tényezője; C, a növénytermesztés és gazdálkodás
tényezője; R, a talajművelés tényezője.
A vízfolyások hordaléktartalmukat jelentős részben a vízgyűjtő területek felszíni eróziójából nyerik.
A vízfolyás hidraulikai tulajdonságai befolyással vannak a hordalékra, így sebes folyású, nagy esésű folyók,
folyószakaszok hordaléka durvább, míg a lassú, kis esésűeké finomabb szemű. Ezen kívül a hordalék a vízfolyás
hosszában állandó kopásnak van kitéve, így a szemcsék a felső vízfolyásszakaszoktól lefelé haladva állandóan
kisebbek lesznek.
A hordalék mozgatása munkát igényel. A munkát a víz hordalékmozgató ereje végzi, amelynek fajlagos értéke a
vízoszlop súlyának lejtő irányú összetevőjével kifejezve a következő:

ahol: S, az egységnyi felületre ható hordalékmozgató erő (N/m2); ă, a víz fajsúlya (N/m3) , h, a vízmélység,
amely széles medreknél a hidraulikus sugárral (R) helyettesíthető (m); T, a figyelembe vett víztérfogat
alapterülete (m2), I=tgα, a mederesés.
A hordalékmozgató erő növekedése során a nyugalmi állapotban lévő hordalékszemek először rezgésbe jönnek,
majd megmozdulnak. A hordalékmozgató erő növekedése során azt az állapotot, mikor a fenékhordalék is
megindul, kritikus állapotnak nevezzük.
A kritikus állapot jellemzésére a tervezési munkáknál (eróziós védelemnél, öntözőcsatorna építésnél) a kritikus
hordalékmozgató erő helyett alkalmasabb a kritikus sebesség (vkr). A kritikus sebesség viszont a kritikus
hordalékmozgató erőből (Chézy-képletét felhasználva) határozható meg. A kritikus sebességre az 1. táblázat [2]
adatai az irányadók.

1. táblázat - A kritikus sebességek értékei (Pankotai-Rácz 1975)
Anyag minősége

vkr (m/s)

finom homok

0,2-0,3

durva homok

0,3-0,6

homokos agyag

0,3-0,5

közepes kavics

0,6-1,0

borsó nagyságú hordalék

0,8

tyúktojás nagyságú hordalék

1,7

előző éles éllel

1,6-1,8

A hordalék két nagy csoportra osztható: görgetett (amely a fenéken gördülve mozog) és lebegtetett (amely a
víztérben szuszpendált) hordalékra. A mozdulatlan fenék felett elhelyezkedő hordalék, az ún. laza fenék, csak
nagyobb áradások idején vesz részt a mozgásban, egyébként nyugalomban van. E felett találunk egy
mozgékonyabb takaró réteget (1. ábra [3]). Mivel a szilárd meder és a hordalékkal terhelt vízfolyás között
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dinamikai egyensúly van a görgetve és lebegtetve szállított hordalék mennyisége és aránya is a sebességtől, ill.
hordalékmozgató erőtől függően változik.

1. ábra A hordalék rétegződése egy függélyben (Pankotai-Rácz 1975)
Az egységnyi víztérfogatban található hordalékszemcsék tömegét hordaléktöménységnek nevezzük (c, kg/m3).
Egy keresztszelvényben mérhető hordalékhozam (G, kg/s) arányos az átlagtöménységgel (cá, kg/m3) és a
vízhozammal (Q, m3/s).

Mivel a szelvényben a sebességeloszlás és így a hordaléktöménység is különböző (1. ábra [3]), az átlagos
töménységet a keresztszelvény egyes pontjaiban vett mintákhoz tartozó területtel súlyozva határozhatjuk meg.
A talaj felszínén természetes és mesterséges erózió jelenhet meg. A természetes erózió állandó folyamatnak
tekinthető. A lepusztulás csekély mértékű és legfeljebb a folyamatosan keletkezett talajmennyiséggel egyenlő,
mert a felszínt természetes növénytakaró borítja, ami nagyon hatásos védelmet nyújt az erózió ellen. A
mesterséges erózió akkor veszi kezdetét, ha az ember a természetes növénytakarót eltávolítja. A védelem nélkül
hagyott talajt megtámadja és elsodorja a víz. Rendszerint kis talajseb is elegendő az erózió megindulásához. A
mesterséges eróziónak azt a fokát, amikor a termőtalajt a víz lehordta, teljes lepusztulásnak hívjuk.
Az eruptív (magmás) kőzetek felaprózatlan állapotban rendkívül ellenállók, de nem mentesek az erózió
hatásától. Az eruptív kőzeteknél puhább szedimentációs (üledékes) kőzetek kevésbé ellenállók. Könnyen
mállanak, ezért jó talajképzők, de az eróziós hatásoknak is kevésbé állnak ellen.
A geológiai rétegek dőlése jelentősen befolyásolja az eróziós folyamatot. A lejtő hajlásszögével egyező
rétegdőlés esetén gyorsan következik be a talajpusztulás. Az erózió hatása az üledékes kőzetekhez tartozó
löszön és lösztalajokon érvényesül a legerősebben, itt a suvadásos jelenségek is gyakoribbak lehetnek.
A vízmosások általában három szakaszból állnak. Felső részük a katlan, ahol az erodáló-hatás a hordalék zömét
kitermeli (2. ábra). Az erózió a katlanban mindig hátrafelé halad. A kimélyült mederben az alámosott oldalak
beomlanak, s a katlan szélesedik. A mederbe szakadt föld- és kőzettömegeket a víz szétaprózza és
továbbszállítja (2. ábra). A Vízmosás alsó része a hordalékkúp, ahol a víz sebességének csökkenése révén a
hordalék lerakódik. A katlant és a hordalékkúpot az un. torokszakasz köti össze. A torokszakaszban a vízmosás
a medrét nem mélyíti, de a hordalék lerakása sem kezdődött meg, tehát egyensúly van.
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2. ábra A vízmosások szakaszai (Pankotai-Rácz 1975)

2.2. 1.2.2 Hegy- és dombvidéki vízgyűjtők, vízfolyások rendezése
2.2.1. 1.2.2.1 Hegy- és dombvidéki vízgyűjtők, vízfolyások rendezésének
alapelvei
A beavatkozás alapelve legyen, hogy az eróziót okozó vizet vezessük be a talajba és tartsuk a területen, ameddig
csak lehet. Nagyon fontos a hordalékképződés megszüntetése, illetve lényeges csökkentése.
A vízrendezési tevékenység a vízgyűjtő terület, valamint a meder rendezéséből áll, amelynek során a munkákat
a vízgyűjtő szélén kell kezdeni. A vízgyűjtő terület rendezése túlnyomóan a növénytakaró helyreállításából,
tehát gyepesítésből és fásításból, a meder rendezése pedig vízépítési jellegű tevékenységekből áll. Sikeres és
tartós megoldás érdekében az egész vízgyűjtő területre érvényes gazdálkodási rendszabályokat kell alkalmazni. .

2.2.2. 1.2.2.2 A vízgyűjtő terület rendezése
A vízgyűjtő terület rendezése elsősorban a növénytakaró helyreállításából áll. A talajpusztulás legbiztosabb
megelőzője, ha 15 %-nál nagyobb lejtőn erdőt telepítünk, 8-15 % között szóba jöhet a gyepesítés és csak 8 %
alatt engedhető meg szántóföldi művelés, eróziócsökkentő rendszabályok alkalmazása nélkül. A növényzet
helyreállítása során a kisebb barázdákat, melyeket már az erózió kialakított , megfelelő rőzsefonással kötjük
meg.
Szántóföldi művelés esetén a szántást a rétegvonalak irányában végezzük. Az esés-vonal irányában futó keskeny
parcellák esetén tagosítani célszerű.
Az eróziót megelőzhetjük sáncolással is. Ez nem más, mint széles alacsony terephullám előállítása, melyeken
kis vízgyűjtők alakulnak ki. Így a víz beszivárog a talajba és nem rohan le. Ez a vízfolyás vízhozamát is
csökkenti. Kevés csapadék esetén, ahol a talaj vízfelvevő képessége nagy, vízszintes. egyébként a csapadék egy
részének levezetésére lejtős sáncolást alkalmazunk.
A sáncok méreteire, az elemek elnevezéseire és a sáncok egymástól való távolságára az 3. ábra [5] és az 2 [5].
táblázat adatai a mértékadók.
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3. táblázat - ábra Sáncelemek elnevezése (Pankotai-Rácz 1975)2. táblázat A sáncok
közötti távolság (Pankotai-Rácz 1975)
Vízszintes távolság (m) az erózióval szemben
Lejtő (%)

gyengén

közepesen

jól

ellenálló talajon
2

41,0

49,0

55,0

4

30,0

35,0

39,0

6

23,5

28,0

32,0

8

20,5

25,0

28,0

10

18,5

22,0

24,5

12

17,0

20,0

22,5

A vízszintes sáncok építési tapasztalatai arra mutatnak, hogy vízáteresztő talajoknál nyújtanak segítséget. Lejtős
sáncok 0,3-0,6% eséssel épülnek. Használhatjuk még az ún. duzzasztott vízszintű sáncolást, mely magában véve
vízszintes sáncokból áll. Magasságuk 0,4 m és a sáncvégeket fél sáncmélységig elgátoljuk. A gáton átbukó vizet
gyepes vízelvezető hajlatokon eresztjük le. A gátat rőzsefonással biztosítjuk.
Az olvadási erózió ellen jó védelmet nyújt az ún. kazettás őszi mélyszántás is. Lejtős terepen folyó intenzív
gazdálkodás (szőlő, gyümölcs) esetén tereplépcsőzést, teraszépítést is használunk.
A gyepesítés célja nemcsak a talaj gyors beborítása, hanem az is, hogy a gyorsan képződő gyökérszövedék a
talajt megkösse. A gyökérmélység általában 10-30 cm közötti, bár a lucernaféléknél 1-2 m is lehet.
A bokrosítás részben a gyepesítés, részben az erdősítés kiegészítője. A bokrok gyorsan fejlődnek és hirtelen
nyújtanak segítséget. A talajt kevésbé terhelik. Telepítésük történhet ültetéssel, gyökérsarjjal és dugvánnyal.
Meredek oldalakon sövényszerű padkákat készítsünk. A bokrosítást nagyon előnyös sáncolással összekapcsolni.
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Az erdősítést többnyire a bokrosítással és gyepesítéssel kombinálva végezzük. A kopár területek beerdősítése
előtt a katlan továbbfejlődését akadályozzuk meg. Ez a vízmosásfej természetes rézsűjének a tereppel való
metszésénél kezdődjék. A metszésvonal felett létesített övárkokkal vagy sáncokkal megakadályozzuk, hogy
nagy mennyiségű víz kerüljön a katlanba. Az övárkokat 0,2-0,5 %-al oldalt vezetjük. Az árokból kikerülő vizet
megfelelő helyen szétosztjuk.
A vízmosást védő övárok vagy sánc felett 2-3 m-re víznyelő erdősávot telepítünk. Az erdősáv legalább
kétszerese, háromszorosa legyen a famagasságnak (kb. 60 m), hogy az avarszőnyeg képződésére legyen
lehetőség. Az avar és az alatta kialakult talaj biztosítja a víz befogadását és tárolását. A telepítésre a padkás
ültetést ajánljuk.
Az övárok vége alatt újabb árkok húzhatók, amelyek lefelé egymás alatt eltolódva helyezkednek el a felszíni
vizek fokozatos elterelésére.
A vízmosás két szélén szintén szegélysávot ültetünk. Az ültetés árkosan történjék a vízmosás szélétől kb. 2 mre, vagy annál nagyobb távolságra (4. ábra [6]). A fafajok tekintetében erdészeti szakember tanácsát kérjük . A
katlan fejlődésének megakadályozása után megkezdhetjük a vízgyűjtő terület rendezését az erdészeti
irányelveknek megfelelően.

4. ábra A vízmosás katlanjának megkötése (Pankotai-Rácz 1975)

2.2.3. 1.2.2.3 A mederrendezés munkálatai
A mederrendezési munkálatok feladata egyrészt a fenék- és oldaleróziók okozta károk továbbfejlődésének
megakadályozása, másrészt az erózió előrehaladásával kivájt katlan feltöltése, a hordalék visszatartása.
E feladat megoldására szolgáló műtárgyakat az alábbi csoportokra osztjuk:
1. Fenék- és oldaleróziót meggátló művek. Hordalékot nem fognak fel: támasztó- vagy fenékövek, burkolatok,
fenéklépcsők (fenékgátak) és surrantók.
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2. Feltöltő és tároló művek: vízmosáskötő gátak (a hordalékfelfogáson kívül a medret is megkötik), iszapolók,
hordalékfogók (csak hordalékfelfogási szerepük van).
A fenék- és oldaleróziót meggátoló műveket ott alkalmazzuk, ahol a feltöltő művek létesítése nem lehetséges, de
a fenék- és oldaleróziót meg kell akadályozni. Az alkalmazás területét elsősorban a vadpatakok, ill. a hegy- és
dombvidéki területen vezetett vonalas létesítmények (elsősorban utak) vízelvezető művei képezik.
A támasztó- vagy fenékövek a mederfenékkel egy szintben lévő építmények, bukómagasság nélkül (5. ábra [7]).
A víz mélyítő hatását, a meder szakaszokra osztásával nem engedik érvényesülni . Az egymástól való
távolságuk általában 15-20 m.

5. ábra Egyszerű beton-terméskő fenéköv (Pankotai-Rácz 1975)
A burkolatok célja a könnyen erodálható mederanyag védelme. Alkalmazását a talaj sajátosságai, a víz
sebessége és mélysége teszi szükségessé. A földanyagú medrekre megengedett kritikus sebességet, ha a
mederben kialakuló sebesség túllépi, a fenék- és oldalerózió ellen burkolással, vagy a fenék lépcsőzésével lehet
hatásosan védekezni. A gyakoribb mederburkolatokra megengedhető sebességet az 3. táblázat [7] tartalmazza. A
terméskő mellett a burkolat lehet helyszínen csömöszölt betonburkolat, előregyártott betonburkolat, vagy
cementstabilizáció. A 6. ábra [7] egy terméskő burkolatra mutat példát. A felületi víz burkolat alá való
szivárgásának lehetőségét ki kell zárni.

3. táblázat - A mederburkolatokra megengedhető legnagyobb sebesség
A burkolat fajtája

vkmax (m/s)
0,3

0,5

0,75

1,0

1,0<

m mélységű szelvényben
Betonba rakott üledékes terméskő,
helyben csömöszölt betonlap

3,5

4,3

5,0

5,5

6,0

Betonba rakott eruptív terméskő,
előregyártott betonlap

4,0

4,8

5,5

6,0

6,5
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6. ábra Terméskő burkolatok (Pankotai-Rácz 1975)
A fenéklépcsők, fenékgátak és surrantók 1,5 m magasságig készülnek, tökéletlen átbukást okoznak, a medret
lépcsőzik, így az esést csökkentik. Készülhetnek függőleges, ferde és íves (ún. szinoid) átvezetéssel. Az
utóbbiakat surrantóknak nevezik. Az egyes fenéklépcsők között a meder földanyagú, ezért a vízsebesség és az
esés nem haladhatja mag a megengedhető értéket.
A függőleges átvezetés vagy lépcsőzés természetes anyagokból is készülhet.Íígy vannak fából, rőzsefonásból
készült fenékgátak, amelyeket kővel erősítenek meg, sőt élő építmények is alkalmazhatók fűzfa dugványokból.
Készülhetnek terméskő falazatból, vagy betonból is (7. ábra [8]),.

7. ábra Fenéklépcső kialakítása: a, állandó fenékszélesség, b, állandó felső szélesség. (Pankotai-Rácz 1975)
A ferde és íves átvezetést, valamint a szinoid szerkesztését a 8. ábra [8] szemlélteti. A surrantókat magas
kopásállóságú és megfelelő szilárdságú anyagból kell készíteni.
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8. ábra Surrantók: a, ferde átvezetés; b, íves átvezetés (szinoid); c, szinoid szerkesztése (Pankotai-Rácz 1975)
Vízmosáskötő gátak építése ott javasolt, ahol az alávájás előrehaladt és nem elég a medret megkötni, hanem az
alávájt oldalakat is biztosítani kell. A vízmosáskötő gátak 1,5-7,0 m zuhogó magassággal kőfalazatból, vagy
betonból készülnek. Feladatuk és hatásuk a következő:
1. A gátudvar a hordalék összegyűjtésével feltöltődik és a „V” alakú szelvény trapézzá alakul. A széles, lapos
profilon a vízmélység kisebb lesz. A gátkorona képezi az eróziós bázist, ami az eróziónak ellenáll.
2. A mederesés csökken és lépcsőssé válik, ami a hordalékszállító erőt csökkenti. Az alávájt oldalakat az
összegyülemlett hordalék megtámasztja. A talajvízszint nem csökken tovább.
3. A lépcsős hossz-szelvény többször felemelhető.
A vízmosáskötő gát magasságát a helyi körülmények szabják meg (szűk, szakadék, hosszú gátudvar,
alacsonyabb gát). A gát hatótávolsága (L, m) (9. ábra [9]) számítható a gát hasznos magassága (H’, m), a
vízmosásfenék esése (I1) és a hordalék rakódási rézsűje (I2). .

9. ábra Vízmosáskötő gát hatótávolsága (Pankotai-Rácz 1975)
A gátak közötti távolságba bele kell számítani az utófenék hosszát is , mert azt felesleges hordalékkal elborítani.
A hordalék felfogása akkor tekinthető gazdaságosnak, ha az 1 m3 gátfalazatra eső hordalék legalább 25 m3.
A rőzsegátakat kisebb, nem előrehaladott állapotban lévő vízmosások megkötésére használjuk. Szerkezetük
voltaképpen rőzse, száraz kőrakat és föld kombinációja.
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Fában és kőben gazdag vidékeken az ún. kőszekrényes gátakat építik, melyek rovott rúdfakeretből készült,
darabos terméskővel kitöltött rekeszekből állnak.
A kőnemű anyagú vízmosáskötő gátak, amelyek teherviselés szerint súlygátak, betonba rakott terméskőből,
cementhabarcsba rakott terméskőből, betonból és sodronyhálóba rakott elemekből (gabionokból) készülhetnek.
.

10. ábra Kőnemű anyagból készült súlygátak általános elrendezése (Pankotai-Rácz 1975)
A kőnemű anyagú vízmosáskötő gátak szerkezeti részei a következők (10. ábra): A gáttest a hordalékos víz
felfogására, majd átszűrésére, és így a hordaléknak az un, gátudvarban való visszatartására szolgál. A gát
vízfelőli oldala a vízfal (vízoldali fal, felvízi oldal), a gát másik oldala a levegőoldali fal, vagy alvízi oldal. A
gátkoronán átbukó vízsugár ütőhatásának felvételére és a víz energiájának megtörésére az un. utófenék szolgál.
A gátkoronán a víz átvezetését a bukócsésze biztosítja. A hordaléktól megtisztult vizet szivárgó nyílások vezetik
át a gáttesten.
A gáttestet alapozzuk, de az alaptest általában azzal egybefüggően készül, teljesen megegyező anyagból. A
gáttestet mind alul, mind pedig a széleken a terepbe kötjük, ami az állékonyságot növeli.
A vízmosásfej további fejlődésének, hátrarágódásának akadályozására épül az un. fejgát. Kialakítása és
szerkezeti elrendezés megegyezik az előzőekben leírtakkal, de gátudvarral nem rendelkezik, tehát hordalékkiszűrési feladata nincs.
A vízmosáskötő gátak alaprajzi elrendezése lehet egyenes, vagy íves. A gáttest keresztmetszete lehet háromszög
alapszelvényből kiegészített összetett szelvény, alávágott összetett és trapéz szelvény. A falazat készülhet sík és
fogazott alappal.
A gáttestet felül a gátkorona zárja le, amelyet közép felé 5-10 %-os eséssel alakítunk ki, a bukócsésze
vízemésztő képességét esetleg meghaladó árvízhozam közép felé terelése érdekében.
A gáttest alapozásána mélysége középen legalább 1,00 m, az oldalakon 1,50 m legyen.
A gátkoronán az árvízhozam átvezetését a bukócsésze biztosítja, ami lehet derékszögű négyszög, trapéz vagy
parabola.
A vízsugárnak a gátalaptól való távoltartása és a falazat víz ellen való védelme érdekében a bukócsészét
konzolosan képezzük ki, ez a vízorr. A vízorr 0,30 m magas és legalább 0,10 m mély legyen.
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A gáthoz csatlakozó mederrészt a víz kimosó erejével szemben védeni kelt. Erre a célra megfelelően kialakított
utófenék szolgál. Az utófenéknek fel kell venni az átbukó vízsugár ütőhatását és meg kell törni a rohanó víz
energiáját. Ezt a kettős feladatot a sík, vagy az un. vízládás utófenék látja el (11. ábra [11]). A vízládás utófenék
hidraulikai és gazdaságossági szempontból egyaránt előnyösebb, mint a sík utófenék. A vízpárna felfogja a
vízsugár ütőhatását, az energiatörő küszöb pedig megtöri a víz mozgási energiáját. Az utófeneket oldalirányban
falazat, vagy burkolt rézsű zárja le. A vízláda vagy egyéb megoldás után a csillapodó hullámok kártétele ellen az
utófeneket még egy rövid szakaszon burkolni kell (11. ábra [11]).

11. ábra A vízláda és az enegiatörő küszöb kialakítása (Pankotai-Rácz 1975)
A gát szűrőhatását a gáttesten áttört nyílások kialakítéséval biztosítjuk. A vízáteresztő nyílások gátudvar felé eső
végét szűrő kőrakattal látjuk el, amit a háttöltéssel megtámasztunk.
Földanyagú hordalékfogó gátak építése olyan kőben és homokos kavicsban szegény területen javasolható, ahol
a kőből és betonból készülő gátak építési költsége igen magas.
A földanyagú vízmosáskötő gát részei a következők: gáttest és az árvíz átbocsájtására szolgáló árapasztó.
A gáttest koronaszélessége 3-5 m, de ha gépjármű közlekedésre is fel akarjuk használni, nem ajánlatos 5 m-nél
keskenyebb koronát tervezni. Közút átvezetésénél ez az érték legalább 7 m legyen. A rézsűhajlás nagyságát a
talajféleség és gátmagasság függvényében az 4. táblázat [11] alapján vehetjük fel. A gátmagasság a szilárd
anyagból készült gátak kiosztósával megegyező módon határozható meg. A vízmosás fenékesése és a hordalék
szemcseátmérője alapján. Ajánlatos figyelembe venni a vízmosás partjának magasságát is.

4. táblázat - Föld anyagú hordalékfogó gátak rézsűhajlása átlagos viszonyok mellett
A gát anyaga

0-5

5-8

8-12

m magas gát esetén a
oldal részűje
Homokos agyag (vályog)

Iszapos agyag

Homok, a gát felvízi oldalán min.
1,5 m vastag vízzáró agyagréteggel
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Homok, a gát közepén átlag 2m
vastag agyagmaggal
A gátkorona magasságát a gátudvar legnagyobb vízszintje (LNV) felett 1,00 m-es biztonsági magassággal kell
tervezni .
Hordalékfogó földgát céljára az agyagos-iszapos-homok felel meg legjobban, (lapos szemeloszlási görbével
bíró, vegyes szemeloszlású talajok). A szemcsés talajok (homok, homokos- kavics) csak úgy használhatók fel,
ha a vízátszivárgást agyagmag, vagy agyagréteg beépítésével megakadályozzuk.
Az árvíz átbocsátására szolgáló árapasztó kialakítása többféle lehet: gáttestbe épített bukó, surrantó kialakítása a
gáttest szélén (a gáttast vállánál ), bukóaknás csőáteresztő beépítése a gáttestbe.
Az említett megoldások közül a bukóaknás csőáteresztő alkalmazása bizonyult a legcélravezetőbbnek (12. ábra).
Ennek fő részei:
1. a gátudvarban létesített víznyelő akna,
2. csőáteresztő,
3. vízláda energiatörő küszöbbel és burkolt utófenék .
A víznyelőakna és csőáteresztő találkozását a kontrakció csökkentése érdekében ajánlatos ívesen kialakítani. Az
akna készülhet a csőáteresztővel együtt vasbetonból, helyszíni kialakítással, vagy részben előregyártott
szerkezetek felhasználásával.

12. ábra Földgát kialakítása bukóaknás csőáteresztővel (Pankotai-Rácz 1975)
A csőáteresztő lejtését úgy válasszuk meg, hogy az öntisztulás biztosítva legyen, de a v kmax értéket ne lépjük túl.
Ez 1-3 % közötti esésnél valósul meg.
Az akna gátudvar felé eső részét perforáltan alakítsuk ki a hordaléktól megtisztult víz elvezetésére. A nyílások
5-10 cm átmérővel készüljenek, A nyílásokat szűrő kőrakattal lássuk el és a szerkezet állékonyságát földből
vagy száraz kőrakatból készített töltéssel fokozzuk.

12
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Sík-, hegy- és dombvidéki
vízrendezés
A gát vízoldali rézsűjének védelméről gondoskodni kell. Legalább a bukóakna szélességét 2-3 m-rel meghaladó
felületet burkoljuk jó minőségű terméskővel, vagy műanyagszövettel erősített gyepszőnyeggel. A burkolat az
akna felett 0,4D magasságban érjen véget. A rézsű ezen kívül eső részét gyepesíteni kell,
A csőáteresztő végének lezárása támfalszerűen készüljön. A falazat keresztmetszete a támfalnak megfelelő
legyen. A koronaszélesség min. 50 cm, a csőáteresztő felső részén pedig mintegy 20-30 cm-rel nyúljon túl.
A vízláda oldala a csővég lezárásával megegyező méretű és anyagú falból készül, de burkolt rézsű is jól
megfelel. A fenékburkolat és az energiatörő küszöb falvastagsága legalább 30 cm jó minőségű betonból legyen.
A rézsűburkolat is ezzel megegyezően készül.
Az utófenék után 1-3 m hosszú, szárazon rakott terméskőburkolat készüljön az alávájás megakadályozására.

3. 1.3 Síkvidéki vízrendezés
3.1. 1.3.1 Kisesésű patakok rendezése
A mederrendezési munkálatok vonatkozásában ide soroljuk a patakokon kívül a többi kisvízfolyást is.
A patakok medre kis- és középvíz levezetésére alkalmas. A legnagyobb víz rendszerint kilép a mederből és
elönti a terepet. A vízzel érkező hordalék a kisesésű patakok medrét feltölti, gyakran függő medrek alakulnak ki,
a terepre jutott víz nem tud visszafolyni a mederbe, károk keletkeznek.
A patakok - mint azt a hidrológiából tudjuk, - kanyargósan haladnak, a kanyarulatok a homorú oldal felé
eltolódnak, átvágások, holt medrek keletkeznek. A patakok medre mindig hosszabb, mint maga a völgy.
Aszerint, hogy a meder hossza a völgy hosszúságával milyen viszonyban van fejletlen, fejlett és túlfejlett
mederről beszélünk. A fejletlen meder mélyülésre hajlamos, a fejlett medernél közel állunk az egyensúlyhoz,
míg a túlfejlett medernél rövidülések, természetes mederátszakadások következnek be.
A víz kártétel nélküli levezetésére irányuló szabályozó munkálat a patakrendezés. A patakrendezés a munkák
jellege és a beavatkozás mértéke szerint lehet medertisztogatás, mederápolás és mederszabályozás.
A medertisztogatás műszaki tervek nélkül végzett munka és a meder eredeti szelvényének helyreállítására
szorítkozik. A munka során az eliszaposodást, a partcsúszások lefolyást gátló anyagát távolítják el.
A mederápolás (jó karba helyezés) célja már több, a mederben szállítható vízmennyiség növelésére irányuló
munkákból, így az esés, esetleg az átfolyási szelvény növeléséből áll. Ott alkalmazzuk, ahol a meder közel
egyensúlyi állapotban van. Helyszínrajzi változtatás nem történik.
A mederszabályozást túlfejlett vízfolyásoknál alkalmazzuk, és ennek során új medret tervezünk. Gyakran a
betorkolló vízfolyásokat is szabályozzuk. A munkálatokat építési terv alapján végezzük.

3.1.1. 1.3.1.1 A mederszabályozás tervezése
A tervezési munka a következő tevékenységeket öleli fel:
a. Előkészítő munkálatok
b. Külső bejárás, adatgyűjtés, geodéziai felvétel
i. Mértékadó vízhozam meghatározása
a. Hordalék kizárása a mederből
b. Helyszínrajzi tervezés
A tervezési munka egyes lépéseiről az előző modulban szólunk részletesen, úgyhogy itt csak szorosan a
patakrendezéshez kapcsolódó ismereteket taglaljuk.
A helyesen tervezett mederszabályozás az egész vízgyűjtő komplex vízrendezési munkálatainak a része.
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A túlmélyített mederrel gyakran lecsapoljuk a talajvizet és ezzel károkat is okozhatunk. A talajvízállásról ezért
furásokkal tájékozódunk. Az erdő számára az a legkedvezőbb, ha a talajvízszint a felszíntől számítva 2 m körül
van, de az egyes erdőtípusok vízigénye igen eltérő. Szántóföldi művelésnél 1,00 m talajvízszintnél ne
tervezzünk magasabbat, réteknél felmehetünk 0,40 m-ig is.
Az előkészítő munkálatok során a tervezéshez szükséges térképanyagot és adatokat szerezzük be.
Külső bejárás, adatok begyűjtése, geodéziai felvétel végrehajtása. A külső bejárásoknak az a feladata, hogy
megismerjük a vízfolyást a hozzátartozó vízgyűjtőterülettel együtt. A lefolyási viszonyoknak, az erózió
mértékének tanulmányozására nagy figyelmet kell fordítani.
A bejárás során felkeressük az alappontokat is és elvégezzük a rendelkezésre álló térképi anyag beazonosítását
és kiegészítését. A talajviszonyok és a talajvíz megismerésére furásokat végzünk. A talajminták vizsgálati
eredményeit, valamint a talajvíz méréseket jól fel tudjuk használni a tervezés későbbi szakaszában (pl. rézsűk
tervezése, meder mélysége).
A vízfolyás geodéziai felvételét a parton vezetett sokszögvonal kitűzésével és állandósításával kezdjük. A
polygon bemérését annak szelvényezése követi (persze az újabb típusú mérőműszerekkel, a kettő egy menetben
is történhet). A keresztszelvényeket a vízfolyás jellemző pontjaiban vesszük fel. A szelvény iránya a
sodorvonalra legyen merőleges. A szelvényezés a befogadó és a betorkolló vízfolyások sodorvonalainak
keresztezési pontjában kezdődik. A beszelvényezett pontokat állandósítani kell (13. ábra [14]).
A kijelölt szelvénypontok hossz-szintezése korábban szintezőműszerrel történt, a korszerű műszereknél ez már a
keresztszelvény felvétellel (mint részletméréssel) egy időben megvalósulhat. A helyszínrajzi méreteknél cm-es,
magassági értelemben viszont általában a mm-es pontosság az elvárás. Ajánlatos helyenként a medernél jóval
szélesebb keresztszelvényt, un. völgyszelvényt is felvenni. A mérési adatok felhordása után a gazdasági
szempontok gondos mérlegelése mellett megállapítjuk a beavatkozás mértékét.

13. ábra Patakmeder geodéziai felvétele (Pankotai-Rácz 1975)
A következő feladat a vízfolyás adott szelvényében, vagy szelvényei között, a mértékadó vízhozam
meghatározása, például az un. Racionális-módszerrel. A kisvízfolyásokat - így a patakokat is — az elöntéssel
veszélyeztetett terület gazdasági értékének figyelembevételével, az alábbi valószínűséggel bekövetkező
árvízhozamra szokás méretezni: települések belterületi, valamint gazdasági szempontból nagy értékű
létesítmény közelében lévő szakaszait 1-3 %, erdő, rét 20-33 %, szántó 10-20 %.
A hordalék kizárása a mederből lényeges kérdés. A szabályozás alatt álló vízfolyásba torkolló medrek
hordalékos vizet lehetőleg ne szállítsanak a szabályozott vízfolyásba. A hordalékos víz ugyanis rövid idő alatt
feliszapolja az új medret, és a kielégítő vízszállítást csak ismételt kotrással lehet fenntartani, ami jelentős kiadást
von maga után. A hordalék kizárására a következő eljárásokat alkalmazhatjuk:
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a. Hordalékképződés megakadályozása a vízgyűjtő területen egységes, talajvédő gazdálkodással.
b. Hordalék felfogása a vízmosáskatlanban.
i. Hordalék kiválasztása a betorkollás előtt párhuzamos árokrendszer, iszapfogó töltés, iszapfogó fűzsáv és
iszapoltató tó létesítésével.
Az a, és b, pont alatti módszereket a Hegy- és dombvidéki vízgyűjtők, vízfolyások rendezése fejezetben
áttekintettük.
A hordalék vízből való kiülepítésének módszereit akkor kell alkalmaznunk, ha anyagi vagy egyéb ok miatt nem
áll módunkban a vízgyűjtő rendezését megoldani. A hordalék kiülepítéséhez a víz sebességét le kell csökkenteni
olyan mértékben , hogy a víz a lebegő szemcsehalmaz túlnyomó részét lerakja.
A párhuzamos árokrendszer alkalmazásánál a betorkolló meder vizét egy, a szabályozott vízfolyással többnyire
megegyező irányban vezetett árokba juttatjuk. Az árok mélysége fokozatosan csökken mindaddig, amíg a fenék
ki nem fut a terepre. Ezzel biztosítjuk a hordalékos víz terepre vezetését és sebességének jelentős csökkentését.
A hordalékot a lepelszerűen mozgó víz le fogja rakni az árok alatt. A megtisztult vizet az előző árokkal
párhuzamosan vezetett gyűjtőárokkal fogjuk fel és vezetjük be a szabályozott vízfolyásba (14. ábra).

14. ábra Párhuzamos árokrendszer a hordalék kiülepítésére (Pankotai-Rácz 1975)
Ha a hordalékot kis helyen kell felfogni, töltéssel körülvett tároló-helyet építünk, melyet a feltöltődést követően
tovább helyezhetünk. A hordaléktároló hely fokozatos áthelyezésével az alacsonyabb helyeket feltölthetjük és
később művelés alá vonhatjuk. Ez az un. sankolás (15. ábra [15]) A hordaléktól megtisztított vizet gyűjtőárokkal
fogjuk fel és vezetjük a befogadóba. A hordalék sűrűn telepített bokorfűz iszapolóval is kiülepíthető . A vékony
fűzágak a vizet vékony szálakra bontják és sok levegővel keverik. A sebesség csökken, s a hordalék leülepedik.
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15. ábra Hordalék kiülepítése iszapoltató töltéssel. (Pankotai-Rácz 1975)
Helyszínrajzi tervezés: Az új meder megtervezésénél vegyük figyelembe a Fargue francia mérnök által
megfogalmazott alaktani szabályokat:
1. A mélységek maximuma és a zátonyok tetőpontja a kanyarulatok csúcspontjához, ill. az inflexiós pontokhoz
viszonyítva a vízfolyás irányában eltolódik. (Eltolódás törvénye.)
2. A kanyarulat csúcspontjának görbületi értéke szabja meg a legnagyobb mélységet (Maximális mélység
törvénye.)
3. Mind a maximális, mind a közepes mélységek akkor állandósulnak, ha a kanyarulatok hossza a folyó egyéni
sajátságához igazodó közepes hosszúságtól nem tér el. (Kanyarhosszúság törvénye.)
4. Az üstök középmélységét a kanyarulatok középponti szöge határozza meg. (Irányváltozási szög törvénye.)
5. A fenék hossz-szelvénye csak akkor szabályos, ha a görbületi mérték fokozatosan változik. (Folytonosság
törvénye.)
6. Ha a kanyarulat alakja megfelel a folytonosság követelményének, akkor a mederesés helyi értékét a görbületi
mérték változását ábrázoló görbe érintőjének iránytangense adja meg. (Fenékesés törvénye.)
A hordalékmentes vízfolyások medrét egyenesen vagy nagysugarú ívekkel vezethetjük, míg hordalékos patakok
esetén ne tervezzünk egyeneseket, hanem a természetes vízfolyásnak megfelelő kanyarulatok sorozatát. Helyes
tervezés esetén a vízfolyás sodra kissé a homorú part felé húzódik, és így csak azt kell védeni, egyoldali
partbiztosítással. Az ívek klotoidhoz hasonló görbék legyenek, melyek jól megközelítik a természetes
vonalazást. Túlfejlett medrek esetén a kanyarokat átvágjuk és ezzel a vízfolyást megrövidítjük, az esést
növeljük. A megrövidítést csak mérsékelten végezzük, mert a túlzottan kiegyenesített meder gyorsan elfajul (16.
ábra [16]).
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16. ábra Helyszínrajzi tervezés (Pankotai-Rácz 1975)
Kisebb vízfolyásokon az átvágást teljes szelvényben kiépítjük, ahol azonban a víz elsodró ereje nagy elég egy
vezérárok készítése. A többit elvégzi maga a vízfolyás. A felhagyott medret a KV magasságáig kő- vagy
földgáttal elzárjuk az új medret - szükség szerint - a homorú oldal felé biztosítjuk. Így a NV behatolhat a régi
mederbe és azt iszappal feltöltheti.
Utak tervezésénél gyakori eset, hogy mederáthelyezéssel vízátvezető műtárgyakat takaríthatunk meg. Az e
célból végzett szabályozásnál is arra kelt törekedni, hogy az új meder vonala a vízfolyás irányát fokozatosan,
durva törésektől mentesen változtassa.
A hossz-szelvény és keresztszelvény tervezése. A munka végrehajtásához a következő adatok szükségesek:
mértékadó vízhozam, Q (m3/sec); mederesés, I (%), ami a hossz-szelvény terepvonalának esésével vehető
számításba; mederérdességi tényező (pl. Manning-féle n); rézsűhajlás (ρ ) a talajtól függően az 5. táblázat [17]
szerint; megengedhető legnagyobb sebesség értéke, vkmax (m/sec); megengedhető legkisebb sebesség értéke, vkmin
(m/sec) a hordaléklerakás alapján.

5. táblázat - Vízépítésnél alkalmazott földrézsűk
Talajtípus

Szemcsés

Vízfolyás
jellege

sebesség
(m/sec)

0-1

1-3

3-6

állandó

0,80

5/4

6/4

8/4

0,80

6/4

8/4

10/4

0,80

4/4

5/4

7/4

0,80

5/4

6/4

8/4

1,00

4/4

5/4

6/4

1,00

5/4

6/4

7/4

1,00

4/4

5/4

6/4

időszakos

Kötött

Bevágás mélysége (m)

állandó

időszakos
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1,00

4/4

6/4

6/4

A keresztszelvény kialakítása fokozatosan történik, többszöri próbálkozással, a nyílt felszínű csatornák
tervezésére vonatkozó alapvető hidraulikai összefüggésekkel (pl. Chézy-képlet) és az ott lefektetett elveknek
megfelelően. A szelvény tervezésénél ezen kívül a következőket célszerű betartani:
a. A meder képes legyen a mértékadó vízhozamot kiöntés nélkül levezetni akkor is, ha a szelvény 20 %-ban
feliszapolódik. Ezt a biztonságot már a tervezésnél vegyük figyelembe.
b. A tervezett középsebesség megfeleljen, azaz vkmax>vk>vkmin
i. A meder mérete a vízgyűjtő nagyságához igazodjon, tehát felfelé fokozatosan csökkenjen.
a. A mederfenék szélessége legalább 1,00 m legyen, és kisvíznél (KV) érje el a 0,50 m vízmélységet. Előnyös
ennek biztosítására kisvízi medret kialakítani, ami gátolja a mederelfajulást.
b. Az alkalmazandó mederkeresztszelvény formákat a 17. ábra [18] mutatja.
c. A rézsű növényzettel való borítását a mederérdességi számmal vegyük figyelembe.

17. ábra A keresztszelvények formái: a, trapéz; b, összetett trapéz; c, csésze; d, összetett csésze (Pankotai-Rácz
1975)
Ha a tervezett sebesség meghaladja a megengedett legnagyobb sebességet, a földmedret burkolni vagy lépcsőzni
kell. A lépcsőzés sokkal olcsóbb, ezért a két megoldás közül ezt helyezzük előtérbe. A 0,60 m-nél magasabb
lépcsőket vízládával építsük. A lépcsők kialakításánál a „Hegy és dombvidéki vízrendezés” fejezetben
foglaltakat vegyük figyelembe.
A mederszelvény kialakításánál a kikerülő földet a parton deponáljuk. A partél és a depónia közötti sáv a padka,
mely a földnek a mederbe való visszahullását akadályozza meg. A padka szélessége 2-2,5 m. A depóniát
töltésként is felhasználhatjuk. Ebben az esetben a becsatlakozó vízfolyásokat torkolati szakaszukon szintén
töltéssel csatlakoztatjuk. Ezt nevezzük visszatöltésezésnek (18 [19]. ábra). A kinnrekedt vizek mederbe való
bevezetését csappantyús csőelzáró szerkezettel ellátott csőáteresztőkkel lehet biztosítani. Az elzáró szerkezet
árvíz idején automatikusan zár, a levonulás után pedig nyit.
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18. ábra Visszatöltésezés (Pankotai-Rácz 1975)
Ha a depónia árvízmentesítést nem szolgát, a mély tereprészeknél vágjuk át a térszínen összegyűlő víz mederbe
vezetése céljából.
Függő meder esetén fontoljuk meg, hogy nem lenne-e jobb megoldás, ha az új medret a régi meder mellé
helyeznénk át. Mindezt az árvíz esetén létrejövő, kinnrekedő vizek és a földmunka csökkentése érdekében téve.
A partbiztosítás, partvédelem részben ismertetendő megoldásokat nemcsak az új, hanem a meglévő medrek
esetében is lehet alkalmazni.
A partbiztosítást az áramlási viszonyok, a jégviszonyok és a talajviszonyok teszik szükségessé. A földrézsűk
védelem nélkül általában nem tudnak az eróziónak tartósan ellenállni. A partbiztosítás történhet élő és holt
növényzettel, építményekkel, vagy a kettő kombinációjával. Általában törekedni kell arra, hogy természetes és
tájba illő partbiztosításokat alakítsunk ki. A lágy- és fásszárú növényzet igen eredményesen alkalmazható
partvédelemre, a részletes megoldásokat a biotechnikával foglalkozó irodalom taglalja.
A partbiztosítási módokat a következőképpen csoportosíthatjuk: rézsűtakarók, rézsűburkolatok, partvédő
sarkantyú, p artbiztosítás lágyszárú növényekkel, partbiztosítás fásszárú növényekkel.

3.2. 1.3.2 Árvízmentesítés és árvízvédelem
3.2.1. 1.3.2.1 Az árvízmentesítés módjai
Az árvízmentesítés a vízjárta területek veszélyeztetettségét csökkentő megelőző rendszabályok összessége.
Az árvízmentesítésre szolgáló rendszabályok a következők: a, A vízgyűjtő terület rendezése. A lefolyás
mérséklése megfelelő erdészeti rendszabályokkal és agrotechnika módszerekkel. b, A vízfolyás medrének
rendezése, levezető képességének növelése. c, Árvízi meder létesítése, vagy az árvíz teljesen új mederbe
vezetése (árapasztó meder létesítése). d, Az árvíz tárolása völgyzárógátas, vagy síkvidéki tároló tavakban.
Hazánk nagyobb folyóinál főleg a c, pont szerint történik az árvízmentesítés. Az árvízi medret a középvízi
meder partjával párhuzamosan kiépített gátrendszer alkotja.
Az ármentesítés lehet teljes, ha a területet a legnagyobb vizek ellen is megvédjük, és részleges, amikor csak
bizonyos nagyságú árvíz ellen építünk gátrendszert. Pl. a nagyobb folyók hullámterében épített un. nyári gátak a
tenyészidő alatt előforduló alacsonyabb vizek ellen védik a területet. Részleges ármentesítés az is, amikor
nagyobb területeken csak a községeket védjük töltéssel.
A gátakkal közrefogott árvízi mederben a víz nemcsak folyik, hanem a hullámteret feltöltve bizonyos mértékig
tározódik is, ami gyorsítja az árhullám ellapulását. A hullámterek gyakran nagy területeket vonnak el a
termeléstől. A gátak által a folyótól, mint befogadótól elzárt mélyebb fekvésű terület víztelenítésével a
belvízrendezés foglalkozik.
Az árvízvédelmi gátak egyszerű, vagy összetett trapézszelvénnyel kialakított földművek. A koronaszélesség 3—
5 m. A vízoldali rézsűhajlás 3:1 (12/4), 2:1 (8/4), a mentett oldali pedig 3:1—6:1 (12/4-24/4). A gátat
gyepszőnyeggel burkoljuk, mely az elhabolással szemben is védelmet nyújt. A gátak méreteit az állékonyság
követelményei szerint állapítjuk meg. Tekintetbe kell azonban venni, hogy mivel a gátak többsége helyi
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anyagból épült, ezért nem mindig vízzáróak, s így a víz átszivároghat a töltésen. Követelmény, hogy a szivárgási
görbe a szelvényen belül maradjon (19. ábra [20]).

19. ábra Gáttestben kialakuló szivárgási görbe (Pankotai-Rácz 1975)

3.2.2. 1.3.2.2 Árvízvédelem
Az árvízvédelem az ármentesítésre szolgáló művek megvédésére irányuló tevékenység, árvíz idején, a víz
romboló hatása ellen . Az árvíz ideje alatt a töltéseket az alábbi veszélyekkel szemben kell védeni: a hulámverés
erodáló hatása az un. elhabolás, a csurgás, a szivárgás, az átázás, a megcsúszás, a buzgár, és a gátkoronát átlépő
víz ellen.
Védekezés hullámverés ellen. A hullámverés a szél és a víz együttes mechanikai hatása, ami a töltés erodálását
eredményezi. A hullámverés akkor a legveszélyesebb, ha a hosszantartó árvíz idején a töltés átázik. A
hullámverés, az un. elhabolás által meggyöngült gátat a víznyomás könnyen átszakítja. A hullám a nyugvó
vízszinttől 60 cm magas, és 30 cm mély sávban támadja a gát rézsűjét.
A hullámverés ellen a legjobb védelmet a hullámtéri véderdő-sáv biztosítja. Kisebb szakaszokon holt
anyagokból készített szerkezeteket alkalmazunk. Ezekre ott van szükség, ahol a véderdő-sáv hiányzik. A
hullámtér kialakítása — a víz-, mező- és erdőgazdálkodási érdekek alapulvételével — az alábbi sávok szerint
történik (20. ábra [20]): töltés melletti gyepsáv, hullámtéri véderdő-sáv, középső sáv, szabadon tartandó sáv,
meder (középvízi meder).

20. ábra A hullámtéri véderdő sáv elhelyezkedése és szerkezete (Pankotai-Rácz 1975)
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Védekezés csurgás ellen. Ha gátakba szervesanyag, pl fagyökér kerül, vagy valamely állat a gáton át járatot
készít, a gát e helyén csurgás keletkezik. Ilyen esetben a beömlő nyílást kell megkeresni. A felszínhez közel
lévő beömlés az örvényből megállapítható, míg a mélyebben lévő nyílást két lécre erősített tapogatóponyvával,
vagy műanyaglepedővel keressük meg. Ha a ponyva a nyílást elfedi, a mentett oldalon jelentkező csurgás
mérséklődik. A felfedett nyílást gereblyézéssel tömjük el.
Védekezés szivárgás ellen. A gáttesten, vagy annak alapján jelentkező szivárgás a talaj finomabb szemcséit
magával ragadhatja és talajtörést okozhat. Ezen felül az átázott töltés elveszti állékonyságát. A töltésen
jelentkező szivárgás ellen hatásosan lehet védekezni műanyagfólia terítésével, amit a vízoldali rézsűn helyeznek
el. Igen erős szivárgás jelentkezése esetén az árvíz felőli oldalon szádfalazást és mögé feltöltést alkalmazunk.
Átázás, megcsúszás, felfakadó víz elleni védekezés. Az átázott töltés megcsúszásával számolni kell. Az átázás
megszüntetése az első, utána a töltést a mentett oldalon kőlábbal, vagy vízáteresztő anyagból épített padkával
megtámasztjuk. Fontos, hogy a szivárgást a mentett oldalon ne zárjuk el, mert ez a töltés további fellazulását
okozza. Ha a gát alatt vízáteresztő talaj van, a mentett oldalon a víz felfakadhat. A szivárgást megszüntető,
említett eljáráson kívül a mentett oldalon kisebb, un szorító gátat építünk, amivel a felfakadó víz szintjét
megemeljük.
Védekezés buzgárok ellen. A buzgárok a töltés mentett oldalán, annak közelében felfakadó források.
Keletkezésük feltétele a vízzáró talajréteg a töltés alatt, majd ez alatt jó vízáteresztő talaj (21. ábra). Ha a vízzáró
réteg elegendő súlyú és a vízáteresztő szintben a víz nyomását egyensúlyban tartja, megtörténik, hogy a vízzáró
rétegen keresztül korhadt gyökér helyén, vagy állati járaton keresztül a víz utat tör magának és a felszínen forrás
keletkezik. Ha a víznyomással szemben a vízzáró réteg az egyensúlyt nem képes tartani, akkor hidraulikus
talajtörés keletkezik. A buzgár ellen szorítógáttal , vagy körülötte épített körgáttal védekezünk és visszaszorítjuk
arra a mértékre, amikor már csak tiszta vizet szállít.

21. ábra Buzgár keletkezése talajtöréssel (Pankotai-Rácz 1975)
Védekezés a gátkoronán átlépő víz ellen. Ha az árvízvédelmi töltés a növekvő vízszinttel szemben alacsonynak
bizonyul,akkor azt magasítani kell. A gát magasítása a 22. ábra [21] mutatott módon történik. A nyúlgát 0,80 m,
a jászolgát 1,5 m magasságig készíthető. Az árvízvédelem elsősorban annak a szervezetnek a feladata, amelynek
a kezelésében van a vízfolyás.

22. ábra Gátkorona magasítása: a, és b, Nyúlgát; c, Jászolgát. (Pankotai-Rácz 1975)
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3.3. 1.3.3 Belvízrendezés
3.3.1. 1.3.3.1 A belvízrendezés alapfogalmai
Belvíznek nevezzük a csapadéknak, vagy nagyobb folyók kiáradásából származó víznek azt a részét, amely sem
a talajba beszivárogni, sem lefolyni nem tud, hanem a mélyebb tereprészeken összegyülekezve időszakos
vízállásokat képez Ezek a vízállások mind a mező-, mind az erdőgazdaságra károsak.
A belvizek levezetésére irányuló tevékenységet belvízrendezésnek nevezzük. A belvizet megfelelő csatorna és
árokrendszerrel az előre kiválasztott befogadóba vezetjük, ill. ha ennek vízállása magas, szivattyúzással
átemeljük.
Ha a belvízlevezető hálózaton belül tárolási lehetőségek, holt ágak, halastavak, stb. vannak, a belvíz egy részét
ezekben tárolhatjuk, és onnan olyan ütemben bocsátjuk a hálózatba, ahogy az átemelő telep azt szivattyúzni
képes, ill. ahogy a terület vízhasznosítása megkívánja.
Magyarország belvízgyűjtő területe 41.000 km2, melyből 25.000 km2 területet veszélyeztet belvíz.
Belvízrendezési célkitűzéseinkben a 6-7 évenként jelentkező közepes vízmennyiség levezetését kívánjuk elérni
14 nap alatt.
A belvízgyűjtő terület vagy öblözet, zárt vízgyűjtő egység, ahol a területre hulló csapadék, vagy más úton
odakerülő víz a befogadó felé áramlik. Az öblözet két részből áll: belvízártérből és külvízártérből.
A belvízártér az a terület ahol az összegyülekező vizek vízállás formájában közvetlenül károsítanak, míg a
külvízártér, ahonnan a víz lefolyik a belvíz ártérre, de közvetlen károkat nem okoz, az esetleges erózión kívül.
Tekintettel arra, hogy a mező- és erdőgazdálkodást általában a vízhiány jellemzi Magyarország síkvidéki
területein, célszerű mindent megtenni a víz károsítás nélküli visszatartására a külvízártérben. Alapelvnek kell
tekinteni azt, hogy olyan víz ne távozzon az öblözetből, amelyre később, esetleg még ugyanabban az évben ott
szükség lehet. Ennek elérése érdekében, a belvízvédelem szűkebb céljai helyett, a vízgazdálkodás összetett
tevékenységét felölelő általános vízrendezés kerül a feladatok előterébe.
A belvízelöntés általában február és március hónapokban jelentkezik, de elhúzódhat tovább is. A veszélyt növeli
az előző csapadékos évekből a talajban felhalmozódott víz mennyisége.

3.3.2. 1.3.3.2 A belvízelvezető hálózat tervezése
A belvízlevezető hálózat tervezése az alábbi lépésekből áll: a, a térképanyag beszerzése; b, talajmechanikai
vizsgálat és szakvélemény készítése; c, az árok, ill., csatornahálózat helyszínrajzi megtervezése; d, levezetendő
vízhozam meghatározása; e, csatornahálózat és műtárgyak méretezése.
a, A térképanyag beszerzését a domborzatot lehetőleg 0,5 m-es szintvonallal ábrázoló térképpel kell kezdeni. A
térképbe be kell rajzolnunk a legutolsó vízrendezési terv végrehajtása során keletkezett változásokat és a
belvízrendezéssel kapcsolatos összes adatot. Ezek az adatok pl. az elöntések helye, a víz magassága, tárolási
lehetőségek, stb. A rendelkezésre álló térképet, szükség esetén, terepi mérés alapján ki kell egészíteni.
b, A talajmechanikai vizsgálatnak az új létesítmények környékére kell kiterjednie. A műtárgyak alapozásánál a
vízzáró rétegig mélyítsünk furásokat.
c, A rendelkezésre álló adatok birtokában elkészítjük a csatornahálózat rendezési tervét. Kiválasztjuk a
befogadót, ahová közvetlenül vagy kis átemelési magassággal bejuttathatjuk a vizet. Kijelöljük a torkolati mű
helyét is. A külvízártér vizeit többnyire övcsatornával gyűjtjük össze és gravitációsan a belvízártér kikerülésével
vezetjük a befogadóba. A befogadóba való csatlakozást visszatöltésezzük.
A csatornahálózatot az öblözet jelentősebb völgyein és mélyedésein végigvezetjük. A munka jó elvégzése
részletes szintvonalas térképet igényel. Az öblözet legalacsonyabb pontja a torkolati zsilip. Itt időnként jelentős
vízszintkülönbség van, aminek következménye a talajvíz áramlása. A talajvíz mértéken felüli áramlási
sebessége a finom homok talajoknál kimosást okozhat, mely ellen védekezni kell, pl. az alapozás során
(szádfalazással).
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A gravitációs levezetés hiányában szivattyút alkalmazunk, amely lehet állandó, vagy ideiglenes. Utóbbi esetben
csak a szivattyúállást építjük ki. A kijelölt csatornákról hossz-szelvényt készítünk, a rendelkezésre álló adatok
feltüntetésével.
d, A levezetendő belvízhozam nagyságát ismerni kell, a csatornahálózat egyes szelvényeiben adódó mértékadó
vízhozam és a keresztszelvény geometriai métereinek számításához.
A q fajlagos belvízhozam értéke (l/(sec·km2)):

ahol: qcs, csapadékból származó fajlagos vízhozam; qö, öntözésből származó fajlagos vízhozam; q t, talajvízből
származó fajlagos vízhozam; qsz, árvízmentesítő töltéseken átszivárgó fajlagos vízhozam; q á, árvízből származó
fajlagos vízhozam.
A csatornaszelvény méretezéséhez szükséges mértékadó vízhozam (Q (m3/s)) a fajlagos vízhozam (q) és
szelvényhez tartozó vízgyűjtőterület (A (km2)) szorzataként számítható:
Q=A·q
e, A csatornaszelvény méreteinek meghatározása a mértékadó vízhozam (Q) és pl. a Chézy-képlet alapján. A
szelvény mérete legyen összhangban a hozzá kapcsolódó belvízgyűjtő terület kiterjedésével. A végleges
szelvény méretét nagyon gyakran fokozatos közelítéssel tudjuk meghatározni. A mederérdességi tényezőt pl. a
Strickler-Manning-féle formulához 1/n=26-40-nel vesszük figyelembe. A szelvényformája többnyire trapéz . A
csatorna anyagából készített kétoldali töltéssel összetett trapézszelvény is kialakítható.

3.3.3. 1.3.3.3 A meder elzárását biztosító szerkezetek és egyéb műtárgyak
A meder elzárására többnyire mozgatható szerkezetek szolgálnak. Ilyen szerkezetek az un. zsilipek, vagy kisebb
vízfolyásoknál a tiltók.
Tiltók. A kisebb belvízlevezető csatornák és öntözővíz csatornák kisméretű záróműtárgyai. Készülhetnek
önállóan, vagy más műtárgyakkal összeépítve (áteresztő, bujtató). A tiltó acél, vagy fa tábláját a tiltófejben
helyezzük el. A táblát kézzel, vagy esetleg csavarorsós emelő segítségével mozgatják, amely utóbbi kialakítás
átmenetet képez a zsilipek felé.
Zsilipek. A zsilip befogadására betonépítmény szolgál. Általános elrendezését a 23. ábra [23] alapján
szemléltetjük. A mezőgazdasági vízgazdálkodási gyakorlatban többnyire fatáblás, ritkán acéltáblás zsilipeket
építenek, melyek az elzárandó szelvény méretei szerint lehetnek egy vagy többnyílásúak. A nyílásokat beton-,
vagy acélpillérek, ill. támasztókeretek választják el.
A tábla magasságát a mederfenék, ill. a tervezett duzzasztási szint szabja meg. A hullámok és úszó tárgyak miatt
25-50 cm-es túlmérettel számolunk. A tábla szélessége az álfolyási szelvénytől függ. A zsiliptáblák U szelvényű
idomacél keretben vagy a beton oldallal acéllemezzel bélelt horonyban csúsznak. A táblákat felhúzó szerkezet
mozgatja. A műtárgyat kezelőhíddal és korláttal látjuk el. A zsilip beton építménye a térszínig terjed, a tábla
vezetését ezen túl acélkeret biztosítja. A zsilip beton oldalfalaiba hornyokat képezünk, melybe betétgerendát
helyezve a zsilip előtti tér a zsiliptábla javítása esetén elzárható. A zsilip beton oldalfalát szárnyfalakkal kell a
mederrel összekapcsolni. A táblaelemeket 6-30 cm méretig készítjük fából (ált. tölgyfa vagy vörösfenyő
anyagból).
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23. ábra Fatáblás zsilip általános elrendezése (Pankotai-Rácz 1975)
Csőzsilipek. Nagyon gyakori megoldás, hogy a zsiliptábla befogadására alkalmas építményt a csőáteresztővel
egybeépítve készítik. Az ilyen szerkezeti kialakítást hívjuk csőzsilipnek, melynek számos változata van.
Az aknás csőzsilip, betonból vagy vasbetonból készül. A zsiliptábla befogadására szolgáló zsilipfej kialakítása
aknaként történik, ami elhelyezhető a cső végén, vagy egy közbenső helyen is. Az aknás csőzsilip változata az
un. barátzsilip, amit víztárolóknál és öntözőcsatornáknál használnak (24. ábra [24]). Az elzárás történhet
betétpallókkal, vagy kis zsiliptáblával.
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24. ábra Barátzsilip és csappantyús csőzsilip (Pankotai-Rácz 1975)
A csappantyús csőzsilip zárása és nyitása automatikusan történik. A belvizet átengedi, de az árvíz kiáramlását
megakadályozza a vízoszlop leszorító erejének, azaz a víznyomás hatására. Csatlakoztatható hozzá kézi
vezérlésű nyitószerkezet is.
Bújtatók. Akkor alkalmazzuk, ha vízfolyás vízfolyást keresztez, vagy ha a vízfolyást olyan vonalas létesítmény
alatt kell átvezetni, ahol a cső felett elengedhetetlenül szükséges teherelosztó réteg (feltöltés) nem biztosítható.
A bujtatókat úgy alakítjuk ki, hogy a beömlő nyílásnál (de sokszor a kiömlő nyílásnál is) zsiliptábla (tiltótábla)
befogadására alkalmasak legyenek (25. ábra [25]). Működésüket illetően szifonoknak tekinthetők.

25. ábra Bújtató (Pankotai-Rácz 1975)

3.4. 1.3.4 Talajcsövezés
3.4.1. 1.3.4.1 A talajcsövezés feladatai, kialakításának elvei
A talajcsövezés (másként alagcsövezés vagy drénezés) egy olyan felszín alatti vízelvezető rendszer, amely a
kötöttebb ásványi talajokból a növényekre káros talajnedvességet eltávolítja, és a talaj szerkezetét a szellőzés és
felmelegedés biztosításával javítja.
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A csőhálózat szívó és azokat összefogó gyűjtő ágakból áll. A gyűjtő ágak a befogadóba torkollanak, mely
rendszerint egy nyílt árok. Az esetleges eliszapolódás elkerülésére 500-1000 m gyűjtőhosszra egy-egy aknát
építünk. Az alagcső hálózat torkolati nyílását ráccsal védjük az állatok betelepedése ellen, mert azok fészke,
teteme azt eltömi. A gyűjtőcső torkolati végződésének kialakításánál az állékonyságot burkolattal, vagy
falazattal biztosítani kell. A torkolati szakaszokat ne képezzük ki nagyon hegyes szög alatt. A befogadó KV
szintje felett a cső alja legalább 0,20 m-rel magasabban legyen.
A terepfelszín rétegvonalaihoz képest a szívócsövek elhelyezkedésének háromféle módját különböztetjük meg.
Ha a szívócsővek a szintvonalakkal nagyjából párhuzamosak, akkor keresztdrénről, ha a szintvonalakra
merőlegesek, akkor hosszdrénről, és ha a szintvonalakkal hegyes szöget zárnak be, akkor ferde drénről
beszélünk (26. ábra [26]).

26. ábra Talajcsőhálózat elhelyezési módok: a, keresztdrén,;b, hosszdrén; c, ferde drén (Pankotai-Rácz 1975)
A dréncsövek (talajcsövek) régebben égetett agyagból, újabban inkább műanyagból készülnek. A csőhálózat
építéséhez idomdarabok állnak rendelkezésre, mint az elágazások, csőátmenetek és végződések. A műanyag
csövek esetében a hajlékonyságot gégecsőszerű kialakítással biztosítják. A vízfelvétel a paláston kialakított
nyílásokon (perforáción) történik (27. ábra [26]). A műanyag dréncsövek gépi fektetése igen gyors.
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27. ábra Vízbelépés az égetett agyag (1), simafalú (2) és flexibilis műanyag (3) csöveknél (Thyll et al. 1983)

3.4.2. 1.3.4.2 A talajcsőhálózat tervezése
A csővezeték mélysége a talaj és a termőhelyi tényezők függvénye. A gyűjtők mélysége a szívók mélységétől
függ. A túltöltés min. 0,80 m legyen. Ennek figyelembevételével a szívócsövek mélységére az alábbi
irányértékek adhatók: Sekély fektetés 0,8-1,00 m. Igen kötött talajnál, vagy nedves éghajlatnál, homoktalajnál (a
kiszáradás veszélye miatt). Közepesen mély fektetés 1,00-1,20 m. Nehezen és középnehezen áteresztő
talajoknál.Mély
fektetés
1,20-1,30
m.
Középnehezen
áteresztő,
tápanyagdús
különösen
mészgazdagtalajoknál.Igen mély fektetés 1,30-1,50 m. Igen mély gyökerű növényeknél (pl. lucerna)Réteknél
általában, 0,70-1,00-re helyezzük el a talajcsöveket.
Helyszínrajzi tervezés. A szívó és gyűjtőcsőhálózat pontos megtervezéséhez 0,20 m szintvonalközzel
szerkesztett M=1:1000, vagy M=1:2000 alaptérkép szükséges. Először a gyűjtőcsőhálózatot, majd az ehhez
csatlakozó szívócsőhálózatot tervezzük meg. Kijelöljük a befogadóba való becsatlakozás helyét, valamint az
ellenőrző és tisztító aknák helyeit.
A szívócsövek hossza kereszt- és ferdedrén esetén 200-250 m, hosszdrénnél 150 m. Csekély esésnél 100 m alatt
maradjunk. Egy gyűjtőbe egy helyen csak egy oldalról csatlakozzunk. Hegyes csatlakozási szöget kerüljük. Ha
iszapolódás várható, nagyobb átmérő szükséges. A szívócső esése 0,25 %-nál ne legyen kisebb.
A szívócsövek távolsága függ a talajfizikai jellemzőktől, a választott mélységtől, a művelési módtól,
csapadékviszonyoktól és az esetleges talajszinttől . A szívócsövek távolságának megállapítása a 6. táblázat.
Szívócsövek távolsága [27]

6. táblázat - Szívócsövek távolsága(Pankotai-Rácz 1975)
Szívócsövek távolsága (m), ha a felszín
alatti mélység (m)

s. Talajnem

Fiz. féleség Iszapolható rész
(d<0,02 mm)
súlyszázaléka
1. Kötött
agyag

75

0,8

1,0

1,2

1,3

1,4-1,4

6,207,90

6,608,55

7,009,10

7,259,40

7,459,70
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2. Agyag

60-75

9,10

10,00

10,75

11,10

11,55

3. Kötött
vályog

50-60

10,20

11,25

12,25

12,75

13,25

4. Vályog

40-50

11,70

13,10

14,50

15,10

15,95

5. Homokos
vályog

25-40

14,45

16,00

19,30

20,55

21,90

6. Vályogos
homok

10-25

18,00

22,00

26,00

28,00

30,00

7. Homok

0-10

20,80

24,50

A távolságok ferde- és keresztdrénre vonatkoznak 600 mm évi átlagos csapadék és 2%-nál kisebb terephajlás
esetén.
A főgyűjtő lehetőleg a legmélyebb terepvonalba fektetendő. A gyűjtők hossza 1000 m-nél ne legyen nagyobb.
Régi árokba ne fektessünk gyűjtőt, és két párhuzamosan futó gyűjtő se kerüljön közös árokba. Árokkal paralel
futó gyűjtő attól teljes csőtávolságra fektetendő. Úttal való kereszteződésnél megfelelő védőpalást építendő és
legalább 0,80 m túltöltés legyen.
Az ülepítő és ellenőrző aknákat ott kell alkalmazni, ahol több gyűjtő találkozik, erős esés vagy irányváltozás
van, és általában 500 m-enként.
A fák gyökerei az alagcső hálózatot tönkretehetik, ezért a gyűjtők a fáktól, vagy cserjéktől legalább 20 m-re
legyenek.
A gyűjtőcső aknáját felhasználhatjuk felszíni víz befogadására is, abban az esetben, ha erre más mód nem
kínálkozik. Ebben az esetben az aknát víznyelővel és szűrővel kell kialakítani A hordalék hálózatból történő
kizárására homokos kavics, vagy kőtörmelék használható fel.
A mértékadó vízhozam meghatározása. A vízhozam annál nagyobb, minél nagyobb a talaj vízáteresztő
képessége és minél kisebb a terep esése, valamint minél nagyobb és minél szabálytalanabb a csapadék.
A vízhozam meghatározására több eljárás áll rendelkezésre. Hazai viszonyokra a levezetendő fajlagos vízhozam
(q, l/sec·ha), az évi átlagos csapadék és talajféleség alapján a 7. táblázat [28] segítségével állapítható meg. A
mértékadó vízhozam (QM, m3/s) pedig: QM=A·q·0,001 , ahol A a vízgyűjtő terület (ha), 0,001 az átszámítási
tényező (liter-m3).

7. táblázat - Talajcsövezésnél levezetendő fajlagos vízhozam(Pankotai-Rácz 1975)
Évi átlagos csapadék (mm)

Fajlagos vízhozam (l/sec ha) ha a talaj
kötött

középkötött

laza

-650

0,40

0,40

0,55

650-750

0,40

0,55

0,70

750-1000

0,55

0,70

1,00

A csőátmérő számítása. A gyűjtőcső vonalainak esése hossz-szelvény készítéssel állapítható meg, amit a
szintvonalas térkép alapján lehet előkészíteni. A szívócsövek lejtését elég csak levenni.
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A csőátmérőt úgy kell megválasztani, hogy a mértékadó vizet biztonságosan elvezesse. Az átmérő a
szelvényhez tartozó terület változását kövesse.
A cső vízszállító képessége: Q(m3/s)=A·vk, ahol A(m2) a csőkeresztmetszet, vk(m/s) a sebesség. A csőméret
akkor megfelelő, ha QM<Q. A vk sebesség a Chézy-féle képlettel számítható (vk=C·(R·I)0,5).
A vízsebességi tényező, a C, a Strikler-Manning összefüggéssel számítható. A csőben kialakuló sebességnél be
kell tartani az alábbi egyenlőtlenséget: vkmin<vk<vkmax, illetve Imin<I<Imax (8. táblázat).
A vízhozamot előnyös az esés és a csőátmérő függvényében grafikusan ábrázolni, a könnyebb kezelhetőség
biztosítására.

8. táblázat - A megengedhető legnagyobb és legkisebb esés és sebesség talajcsöveknél
(Pankotai-Rácz 1975)
A talajcső átm. d A legkisebb esés Imin(%)
(mm)

A legnagyobb esés
Imax (%)

kötött talajoknál
vkmin=0,20 m/s

laza talajoknál
vkmin=0,35 m/s

vkmax=1,00 m/s

40

0,64

1,92

16,0

50

0,45

1,33

10,8

65

0,28

0,85

6,91

80

(0,2)

0,60

4,87

100

(0,13)

0,42

3,36

130

(0,09)

0,27

2,18

160

(0,06)

(0,19)

1,56

180

(0,05)

(0,16)

1,30

200

(0,04)

(0,14)

1,10

250

(0,03)

(0,10)

0,78

Gyakorlati szempontból a gyűjtő vezetékeknél 0,25%-nál kisebb esést ne tervezzünk. Szívó vezetékek
fektetésénél 0,5%-nál kisebb esést csak nagyon indokolt esetben használjunk, de soha ne menjünk 0,3%-alá. A
legnagyobb esés szívócsöveknél 10%.

3.4.3. 1.3.4.3 A talajcsőhálózat építése
A talajcsőhálózat építésénél különös figyelmet kell fordítani a tervezett esések betartására, a munkálatok
szakszerű elvégzésére.
Fagyban csőfektetést nem szabad végezni. Az előforduló akadályokat (vezetékoszlop, fa, stb.) lapos ívekkel kell
kikerülni. A talaj a kiemelés és visszatöltés alatt ne keveredjen össze, a rétegek ne cserélődjenek ki. Törekedni
kell a keskeny árok kiemelésére: agyagtalajnál 0,3 m, homoknál 0,5 m az árok szélessége. Az aknákat és
torkolatokat feltűnően meg kell jelölni.
Az építés végezhető kézzel és géppel, illetve a kézi és gépi munka vegyes alkalmazásával.
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3.4.4. 1.3.4.4 Műszaki talajcsövezés
A talajcsövezés műszaki célokra is felhasználható.
Építési segédeszközként ideiglenes munkagödör és árok víztelenítésére használjuk.
Műtárgy tartozékként végleges és szerves része a létesítménynek. Támfal, bélésfal, hídfő mögé készített alagcső
elhelyezése jobb víztelenítést biztosít.
Burkolt nedves területek víztelenítése és a vízszint alacsony tartása alagcső-hálózattal biztosítható.
Nedves épület kiszárítására kettős szívócsővonalat fektetünk, a faltól 1-2 m-re. Az alsó vonal az alapsík alá
legalább 0,5 m-re érjen le. A felső cső a mélység felénél legyen. A legalább 0,15 m átmérőjű cső lefektetése
után az árkot homokos kaviccsal töltsük ki.
A forrásvíz talajszint alatti összegyűjtésére dréncsövet is használhatunk. Erre akkor van szükség, ha a forrásvíz
nem egy konkrét helyen, hanem egy vonal mentén közelíti meg a terepfelszínt.
Előnyösen alkalmazható a drénezés nagy terület kiszárítására (pályaudvarok, repülőterek, sportpályák, stb.) is.

4. 1.4 Öntözés
4.1. 1.4.1 Az öntézés alapfogalmai
Az öntözés az a tevékenység, melynek során a talaj természetes vízkészletét a termeszteni kívánt növény
vízigényeinek megfelelően mesterségesen egészítjük ki.
Az öntözés következtében a vízháztartási egyenletben szereplő tagok aránya megváltozik. A hozzáfolyó
vízmennyiség növekszik, s ezáltal a kiadási tételek között szereplő transzspirációs vízfelhasználás is
növekedhet.
Az öntözést követheti talajvízszint emelkedés is. Túlzott öntözés következtében ez az emelkedés káros mértéket
is elérhet. A növények optimális fejlődéséhez a talaj pórusaiban a víz és levegő arányának - növényfajták szerint
változóan - 75-25 %-nak kell lennie. Ez a nedvesség állapot a növény statikai vízigénye.
Az un. dinamikai vízigény alatt a növény fejlődési szakaszától függő, időben változó vízigényét értjük. Ezt
ábrázolja az un. vízfogyasztási görbe, mely összeggörbe jellegű. A görbe szerkesztésénél az abszcissza
tengelyen van a naptári időbeosztás, az ordinátán az összes fogyasztás gramban.
A csapadék eloszlása akkor kedvező, ha a növények által a talajból felvett vízmennyiséggel arányos és azt úgy
pótolja, hogy a talaj víztartalma a statikai vízigény körül marad. Az öntözés feladata a csapadék pótlása abban
az esetben, ha az a statikai vízigényt biztosítani nem képes. A gyakorlatban a szükséges vizet öntözővíz-normák
adják meg, a növényfajta fejlődési állapot, naptári idő és öntözési mód függvényében. Az öntözővíz szükséglet
megtervezésénél figyelembe kell venni a minden valószínűség szerint bekövetkező csapadékot is. A talaj
víztartalmának vizsgálatakor azt a talajréteget ellenőrizzük, ahol a gyökerek zöme helyezkedik el.

4.2. 1.4.2 Az öntőzés célja és módszerei
Az öntözés céljai a következők lehetnek, ill. célok szerint megkülönböztetünk tároló, vízpótló, frissítő, trágyázó,
fagyvédelmi és talajjavító öntözést.
A tároló öntözésnél a talaj mélyebb rétegeiben tárolunk vizet, arra az időre amikor a természetes csapadék
kiegészítésre szorul. Így az öntözési idényen kívül rendelkezésre álló vízkészletet is tudjuk hasznosítani. A
tároló öntözést abban az esetben alkalmazzuk, ha a víztárolásra alkalmas talajrétegeket a csapadék a tenyészidő
előtt nem tudja feltölteni. A tároló öntözés kockázattal jár, mert a váratlanul bekövetkezett csapadék esetén a
belvízkárokat növeli, mivel a rendkívüli csapadék az öntözéssel telített rétegekbe nem tud beszivárogni.
Hazánkban a jelentős éghajlati bizonytalanság miatt háttérbe kerül.
A vízpótló öntözés során a tenyészidő alatt egészítjük ki a termőréteg vízkészletét.
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Frissítő öntözés a harmatot és kisebb esőt pótolja, a párologtatást mérsékli, Előnyös akkor is, ha a talajban
vízkészletünk elegendő, de a forróság hatására a páraszegény levegő a növényt károsan igénybe veszi.
A trágyázó öntözés során az öntözővízzel együtt tápanyagot is juttatunk a talajba, (ide sorolható a trágyalével
való öntözés is.)
A fagyvédelmi öntözést tavaszi fagyok esetén permetszerű formában hajtjuk végre. A permet beborítja a finom
rügyeket. A víz, amíg teljes tömegében meg nem fagy, 0°C marad, és a rövid ideig tartó fagy a teljes víztömeget
nem képes lehűteni annyira, hogy az egész tömegében megfagyjon. A vékony vízlepel megfagyásakor fagyáshő
szabadul fel, ami tehát védelmet nyújt a növényi részek megfagyása ellen. Ez azután a hajtások körül
védőburkot képez.
A talajjavító öntözéssel a talaj felső rétegeiben tárolt káros sókat mossuk az alsóbb talajrétegekbe. Hazai
szikeseink talajjavítása öntözéssel nem járt sikerrel, mert a kedvezőtlen tulajdonságokat nem a Na-sók, hanem a
kicserélhető Na okozza.
Hazai viszonyaink között a tenyészidő alatt végzett öntözés vált be legjobban.
A módszerek szerint megkülönböztetünk: felületi, esőztető és altalajöntözést.
• A felületi öntözés esetén az öntözővíz a felszínen vezetve szivárog a talajba. Erre több megoldás kínálkozik,
un.: árasztó, csörgedeztető és áztató eljárás.
• Az esőztető öntözésnél a vizet gépi berendezésekkel szórjuk szét és alakítjuk esőszerű permetté.
• Az altalaj öntözésnél a vizet a talajba fektetett csőhálózaton, vagy vízáteresztő rétegen át adagoljuk.
• A csepegtető öntözésnél a vizet folyamatosan kis adagokban juttatjuk ki.
Felületi öntözési módok
Az elárasztó öntözésnél az öntözendő területet vízréteggel borítjuk be egészen addig, amíg a talaj a kívánt
mértékig beázik. Annak megakadályozására, hogy a víz a mélyebb tereprészeken összegyülekezzen, a területet
gátacskákkal mezőkre osztjuk. Ez az eljárás olyan növényeknél alkalmas, melyek hosszabb vízborítást kívánnak
(pl. rizs). A mezők nagyságára mértékadó, hogy bennük 5-10 cm-nél nagyobb szintkülönbség ne legyen. A talaj
beázásához legalább 150-200 mm vízréteg kell. 0,2 %-os lejtésen felül a módszer alkalmazása nem gazdaságos
a növekvő kalitkasűrűség miatt.
A csörgedeztető (sávos) öntözésnél az esésvonal irányában vízréteget engedünk lefolyni. Ez a módszer is
egyenletes terepet kíván. A víz folyását terelő-gátacskákkal lehet irányítani, melyek 8-10 m távolságban sávokra
osztják a terepet. A talaj beázásához szükséges időt kísérletekkel határozzuk meg a helyszínen. Az eróziós hatás
megszabja azt az esést, amelynél a módszer alkalmazható. Ez növénnyel borított talajon 1,0-1,6 %, puszta
földön 0,5-0,6 %, Ebből a szempontból a vízmennyiség is korlátozott. Az első esetben 7 l/ sec, a másodikban
csupán 3 l/sec 1 m sávszélességre vonatkoztatva.
A barázdás (áztató) öntözés a felületi öntözések közül hazánkban legelterjedtebb. Az öntözendő növények
között húzott barázdákba vizet eresztünk, mely a talajt beáztatja. Az áztató öntözés a levegőigényes növényeket
is kielégíti. A barázdatávolság laza talajon 50-60 cm, kötött talajon 100-140 cm, a barázda 10-30 cm mély és
40—80 cm széles. A laza talajon sekély, széles, kötött talajon mély, keskeny barázdák ajánlhatók. A barázda
esése a 0,5 %-ot ne lépje túl. A barázdákat vetés vagy palántázós előtt ekével készítik.
Az esőztető öntözés
Ennél a módszernél az öntözővíz az esőhöz hasonlóan jut a talajra, ill. a növényre. A vizet nyomócsővezetéken
szállítják a terepre és ott leszűkítetett nyílású szórófejeken juttatjuk a levegőbe.
A szórófejek jellemzői az üzemi nyomás, a vízhozam, a szórótávolság, az átlagos hevesség, valamint az
intenzitás eloszlása (az un. sugármenti eloszlási görbe).
Vízgazdálkodási szempontból lényeges hogy az esőszerűen kiszórt vízből mennyi jut a talajba és mennyi
párolog el szórás közben.
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Az esőeloszlást az un, szóráskép mutatja. A szóráskép alakulását a szélerősség is befolyásolja. A szóráskép a
szórófej körül egyenlő intenzitású pontokat összekötő görbékből áll.
A több szórófejből elosztott víz hatását a területi tényezővel és az egyenlőtlenségi fokkal mérjük. Az előbbi az
eredményesen öntözött és beszórt terület hányadosa, az utóbbi az egyenletes eloszlás esetén feltételezett átlagos
vízréteg magassága és a területen egyenletesen elhelyezett megfigyelőhelyeken mért eredmény hányadosa.
Kívánatos, hogy az eltérés 20—30 %-nál ne legyen nagyobb.
Altalajöntözés
Amennyiben a vizet közvetlenül a talajba vezetjük, altalajöntözésről beszélünk. A vizet abba a rétegbe vezessük,
ahol azt a növények legjobban tudják hasznosítani. A víz a növényzet gyökérzónájába kapilláris úton emelkedik
fel.
Műszaki megoldásul a talajcsőhöz hasonló hálózat kínálkozik, mely a művelt rétegeknél mélyebben
helyezkedjék el. A víz a csőbe ne kerüljön nyomás alatt. Jelenlegi alkalmazása nagyobb területeken nem
gazdaságos, kertszerű művelésnél azonban előnyei túlsúlyba kerülnek. A talajcsőhálózat (különösen, ha az kis
eséssel rendelkezik) vízkormányzó zsilipek beépítésével felhasználható altalajöntözésre. Az altalajöntözés nyílt
árkos formában is megvalósítható, ha a felszínhez közel jó vízvezető, ez alatt pedig jó vízzáró tulajdonságú
talajréteg van. A vízszállító-tároló árkok távolsága a vízvezető réteg szivárgási tényezőjétől és vastagságától
függ. A vízszint szabályozása itt is zsilipekkel történik.
Csepegtető öntözés
Az öntözővíz talajhoz juttatása szerint átmenetet képez a felületi és az altalajöntözés között. A csepegtető
(cseppenkénti, kortyonkénti) öntözés lényege, hogy a vizet nem időközönként, nagyobb mennyiségben, hanem
folyamatosan, kis adagocskákban, cseppekben adják ki. A vízszállító hálózat ezért vékony műanyagcsövekkel
épül ki, melyeket a terepre, vagy közvetlenül a terep alá helyeznek. A víz kis túlnyomással jut a talajhoz. A
folyamatos vízadagolás lehetőséget ad arra, hagy a víz-levegő arányát állandóan az optimális értéken tartsák (ez
a többi öntözési móddal általában nem valósítható meg), ami a legnagyobb terméseredmény elérését biztosítja.
Az öntözővíz hasznosítását illetően ez a igen gazdaságos, mert alig van párolgási veszteség (Pankotai-Rácz
1975).

4.3. 1.4.3 Öntözési eljárások és berendezések
Az öntöző elemek – kalitkák, sávok, szórófejek stb. – közötti vízelosztás módjait öntözési eljárásoknak
nevezzük. Az eljárásokat biztosító műszaki berendezések az öntözőberendezések
Az öntözési eljárások a következőek: állandó csatornás, ideiglenes csatornás, felszíni csöves, kutas és felszín
alatti csöves.
Az öntözőberendezések fő alkotórészei a következők (Fekete-Dobos 1975):
• Vízkivételi mű: szivattyútelep, szivattyú gépcsoport, zsilip, tiltó, stb.
• Vízszállító művek: fővezeték, főcsatorna, mellékvezeték és mellékcsatorna.
• Vízszétosztó elem: szárnyvezeték
Az öntözővíznek káros sóktól (Na-sók) 10-30 °C hőmérsékletű víz alkalmas. Az összes sótartalom
megengedhető értéke 500 mg/l.

5. 1.5 Víztározók tervezése
5.1. 1.5.1 Tározótavak jellemzése méretük szerint
A tározók legfontosabb jellemzői közé tarozik az üzemi vízszint függvényében változó víztérfogat (V),
vízfelület (A), valamint a földmunka igényt kifejező gáttesttömeg (G), amelyeket jelleggörbékkel szokás
ábrázolni (28. ábra [32]).
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28. ábra A tározótavak jelleggörbéinek ábrázolása (Madarassy 2003)
A víztározó a tározótérfogat (V) szerint lehet:
• mikro tározó, ha víztérfogata 100 ezer m3-nél kisebb;
• kis tározó, ha a víztérfogat 100- 500 ezer m3 közötti;
• közepes tározó, ha 500 ezer m3 és 3 millió m3 közötti;
• nagy tározó, ha a víztérfogat 3 millió m3 feletti.
A tározó gátjának magassága (hm) szerint megkülönböztetünk:
• alacsony gátat, ha a vízoszlop magassága 5 m-nél kisebb,
• közepes gátat, ha 5 és 10 m közötti ,
• magas gátat, ha a vízoszlop magassága több, mint 10 m.
A topográfiai adottságoknak megfelelően a tározótavaknak két fő típusa van: dombvidéki és síkvidéki tározók.
A tavakat lejtős területen völgyzárógáttal, síkvidéken pedig leggyakrabban természetes mélyedésben, vagy
földmedrű medencében hozzuk létre (Madarassy 2003).

5.2. 1.5.2 Tározótavak típusai lejtős területen
Domb- és hegyvidéken, a topográfiai adottságokból következően, az egyszerű völgyzárógátas tározótó
kialakítása a leggyakoribb, a szélesebb völgyekben ennek hossztöltéses változata alakítható ki. A két típus
előnyeit és hátrányait a lehetőségek ismeretében a hasznosítási célok szemszögéből kell értékelni.
A völgyzárógátas tározótó a völgy teljes szélességében való elzárásával alakítható ki. Ennek lényege, hogy a
vízfolyás völgyét erre alkalmas szelvényben keresztben teljesen elrekesztik (29. ábra [33]) . A gát a természetes
lefolyású árvízszint fölé ér, és a duzzasztás okozta elöntés általában a völgy egész szélességére kiterjed.
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29. ábra A völgyzárógátas tározó hosszmetszete és annak jellemzői (Madarassy 2003)
A völgyzárógátas tározó tavak helyszínrajzi kialakítását a 30. ábra [34] mutatja. Az ábrán a tározók egy
kaszkádrendszert alkotnak, melyeken keresztül áthalad a vízfolyás. Ez a megoldás árvízi szempontból nem
előnyös. Az árvíz kockázatmentes elvezetéséhez árapasztó műtárgy és csatorna létesítése szükséges.
A hossztöltéses tó a fél völgyet elzáró kereszttöltéssel és a patak mellett húzódó hossztöltéssel alakítható ki,
ezért fél völgyzárógátasnak is hívják. E megoldásnál (31. ábra [35]) a tápláló vízfolyás a tómedren kívülre kerül,
így a nagyvizek a tározótérből kizárhatók. A tavat a patakkal tápcsatorna köti össze, feltöltéséhez duzzasztómű
szükséges. Az ilyen elrendezés esetében nincs szükség árapasztó műtárgyra. A hossztöltéses tavak megépítése
költségesebb, mint a völgyzárógátasé, de a kialakításukból előny is származik, így mindenekelőtt a tavat tápláló
víz mennyiségének szabályozhatósága.
Sajátos tározótípus a mellékvölgyi tározó, amelyet akkor célszerű kialakítani, ha a fővölgy geológiai viszonyai,
beépítettsége, vagy egyéb okok miatt tározó létesítésére alkalmatlan, és a közelben kedvező adottságú
mellékvölgy található, ahova a fővölgy vize gravitációsan vagy szivattyúsan átvezethető. Az elzárás megoldása
szerint a mellékvölgyi tározó is lehet völgyzárógátas, vagy hossztöltéses.
A völgyzárógátas tavak jelentősen csökkenthetik az árvízcsúcsokat és visszatarthatják a hordalékot. A jelentős
vízszintingadozás a művek nagyobb igénybevételén túl, a hasznosítást is károsan befolyásolja.

34
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Sík-, hegy- és dombvidéki
vízrendezés

30. ábra Völgyzárógátas tározó helyszínrajzi kialakítása (Madarassy 2003)

31. ábra Hossztöltéses, vagy fél völgyzárógátas tározótó helyszínrajza
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5.3. 1.5.3 Tározótavak fő típusai síkvidéken
5.3.1. 1.5.3.1 Csapadék és talajvíz gyűjtő medencék
A kisebb méretű tározótavakat gyakran természetes mélyedésben, egykori vizes élőhely helyén, vagy
mesterséges földmedencében alakítjuk ki. Ezek a medencék a korábban megszűnt vízfelületek
rekonstrukciójának is felfoghatók. A víz forrása gyakran a talajvíz, ezért nagy jelentősége van a hely
megválasztásának, melyet legbiztosabban a területen látható indikátor (nedvesség kedvelő) növényzet
segítségével lehet kiválasztani. Megfelelő talajvíz hiányában ritkábban előfordulhat kutakkal kitermelt rétegvíz
táplálás is. A gyakorlatban vegyes (talajvíz + kút) vízforrású esetek is előfordulnak. A talajvíz-gyűjtő
medencéknél vízminőségi problémák fordulhatnak elő, például a nagy sótartalom miatt k vizük öntözésre
ritkábban használható.
A talajvíz-gyűjtő medence működéséhez a fizikai alapot a közlekedő edények elve adja. A talajvíz-gyűjtő
medence alakja hidraulikai megfontolásból elnyújtott és keskeny. Ennek magyarázata, hogy a talajvízhozam a
partvonal hosszától függ. (32. ábra [36]).

32. ábra Talajvíz-gyűjtő medence kialakítása

5.3.2. 1.5.3.2 Körtöltéses síkvidéki tározók
Síkvidéken, a nagyobb vízfelületek kialakításának leggyakoribb megoldása a körtöltés. A síkvidéki tározó lehet
halastó, de speciális talajviszonyoknál vetésforgó része is (három év száraz és egy év nedves használat). A tavak
általános elrendezését a 33. ábra [36] mutatja.
A körtöltés-építés lényegesen növeli a beruházási költségeket, azonban előnyt is biztosít. A sík terep
mindenekelőtt nagyobb lehetőséget nyújt a tavak olyan kedvező elrendezésére, amely mellett minden egyes
tavat a többitől függetlenül lehet feltölteni és lecsapolni. A síkvidéki halastó víztakarékosabb, mert csak annyi
vizet lehet, illetve kell bevezetni, amennyi szükséges, átfolyó víz nincs a tavakban. Minden tavat akkor lehet
lecsapolni, amikor a gazdaság érdekei azt megkívánják. A tavak vízmélysége egyenletes, termelésből kieső
sekély vízborítású szélvizek alig fordulnak elő. Egyik tóból nem folyik át a víz a másikba, mely a fertőzések
továbbterjedésének megállítása szempontjából előnyös.
Kedvező, hogy táplálóvízzel csak kevés hordalék juthat e tavakba — ellentétben a dombvidéki átfolyásos
tározókkal — gyors feliszapolódástól nem kell tartani. Az ilyen tavak — a szivárgási veszteség csökkentésére
— mesterséges úton jobban kolmatálhatók.
Azt lehet mondani, hogy termelési szempontból csak előnyei vannak a síkvidéki halastavaknak, a hátrányok
műszaki és tájba illesztési szempontból jelentkeznek, melyeknek azonban gazdaságossági kihatásai vannak. A
nagyobb építési költségek mellett a fenntartási költségek is magasabbak. Hosszú töltést kell a hullámzás miatti
elhabolás ellen védeni, s a védekezés is nehezebb, mint a dombvidéki halastavaknál. A megoldás a biológia
védelem (nádpadka), ám ez helyigényes megoldás.
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33. ábra Síkvidéki körtöltéses halastó kialakítása (Madarassy 2003)

5.3.3. 1.5.3.3 Katlan-jellegű vagy vápa tározótavak
Viszonylag kedvező megoldás, amikor egy helyi mélyedés kifolyási szelvényére épített alacsonyabb gát
építésével hozunk létre vízfelületet. Ebben az esetben a tározótérfogatot a mélyedés és a duzzasztás térfogatának
összege adja. Ilyen víztározás a terephajlatokban, vagyis a vápákban és az egykori holtmedrek nyomvonalán
lehetséges. A tározótó egyik oldala a mesterséges keresztgát, azaz a mélyedést lezáró gát, a többi része pedig
természetes vonalvezetésű partvonal.

6. 1.6 Belterületi vízrendezés
A belterületi vízrendezés kifejezetten önkormányzati feladat és a települések felszíni vizeinek az elvezetésével
foglalkozik. A művek kiépítési foka jelenleg elmaradott. Fokozza a nehézségeket, hogy a településeknek már
mindegyikén létezik a vezetékes vízellátás, a csatornázás azonban csak alig 45 százalékukon valósult meg. A
belterületi vízrendezést össze kell hangolni a csatornázási fejlesztési tervekkel és a külső befogadók
kapacitásával (www.aquadocinter.hu).
A települések belterületén elvégzendő vízrendezési munkákat több, a települést jellemző körülmény határozza
meg. Ilyen körülmények: a település szerkezete, vízhálózata, hidrológiai jellemzők, lejtési viszonyok, talajtani
adottságok, stb. A település szerkezete, beépítettsége nagyban meghatározza a vízrendezési művek
vonalvezetését, a nyílt vagy zárt rendszerű árkok, csatornák kialakítását. A sűrűn lakott, burkolattal ellátott
helyeken a zárt rendszerek szükségesek (bár számos hátrányt hordoznak), míg a laza - falusias vagy
zöldövezetes településeken a nyílt, tájba illő vízelvezető árkok kialakítása javasolt. A tervező számára a
település vízhálózata és hidrológiai viszonyai szolgálnak vízrendezési alapadatként, figyelembe véve az
időszakos és az állandó vízfolyásokat, valamint a csapadékvíz elvezetésére szolgáló árkokat, zárt csatornákat.
A belterületi vízrendezési feladatok közül kiemelendő a települést veszélyeztető vízfolyások, és belvízcsatornák
rendezése, a csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése, a talajvízszint káros megemelkedését gátló vagy
csökkentő beavatkozások, a külterületekről származó víz- és hordalékelöntés megelőzése, az alápincézett és
mozgásveszélyes területek védelmét szolgáló létesítmények építése. A belterületek vízkár-események elleni
hatékony védelme csak a térségi vízgazdálkodási egység - vízgyűjtő, öblözet - komplex vizsgálata alapján
meghatározott létesítmények, beavatkozások megvalósításával oldható meg. Így biztosítani kell a belterületekről
elvezetendő víz befogadókba jutását a külterületi mederszakaszok kiépítésével, rekonstrukciójával; a belterületi
vízrendezési létesítmények tehermentesítését záportározók, árvízcsúcs-csökkentő tározók, megkerülő csatornák
építésével; az ár- és belvíz elleni védelmet körtöltések építésével; a víz és hordalékelöntés elleni védelmet
övárkok létesítésével és a települések feletti vízmosások megkötésével (www.vkki.hu).
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A települések különösen érzékenyek a rajtuk keresztül haladó vízfolyások levezető képességére, így a belterületi
vízrendezésre vonatkozó információkat a vízfolyásrendezés példáján keresztül ismertetjük röviden.
A vízfolyások belterületi szakaszainak rendezése jelentősen különbözik a külterületeken kialakult
megoldásoktól. A kiépítés mértéke a szokásos 3-10%-os valószínűség (10-33 éves visszatérési idő) helyett, 13% (33-100 éves visszatérési idő). Megszokottak a teljesen zárt, vagy burkolt megoldások.
Alapelvként kell rögzíteni, hogy itt nem a természetes, hanem az épített környezetbe illesztésről van szó. A
biztonsági és esztétikai követelmények ennek megfelelően más minőséget képviselnek. Az emberléptékű
települési környezetnek hangsúlyos és városképi szempontból meghatározó eleme kell legyen az átfolyó víz. A
beépítési kötöttségek (helyszűke) miatt ez gyakran csak hosszútávon megoldható feladat. A szükséges
feltételeket a településrendezési tervnek kell biztosítania. A megoldást össze kell kötni a településrekonstrukciós
feladatokkal. A továbbiakban néhány általános elvet és javaslatot ismertetünk, hangsúlyozva, hogy
alkalmazásuk mindig a konkrét esetek elemzésétől függ:
• Általában ne válasszunk lefedést, mint megoldást. Erre a múltban elsősorban a belterületek értéke és a
belterületi szakaszok erős szennyezése miatt esztétikai és közegészségügyi problémák miatt került sor.
• Gondot okoz a nagyvíz/kisvíz esetenként több száz- vagy több ezerszeres aránya, egyrészt a mértékadó
nagyvizek átvezetése, másrészt az élővíz hiánya. A megoldás ebben az esetben pl. az osztóműves-árapasztós
változat, a kisvizek változatlan átvezetése mellett a nagyvizek más vízgyűjtőbe, vagy külterületi mederbe
terelésével.
• Az egyensúlyi medernek (hordalékszállítás és lerakás egyensúlya) itt még hangsúlyosabb jelentősége van.
Belterületen a szokásos fenntartási munkák a település életének olyan mértékű zavarásával és költségekkel
járnak, hogy azokat a kiépítéssel a minimumra kell szorítani. Előbbiek miatt a belterületeken létjogosultsága
van, a biztosításnak, a kőnek, a betonnak, a burkolatoknak.
• A belterületi szakasz általában nem lehet egységes kiépítésű a település teljes területén. Nyilván más
megoldást igényel a történelmi, műemléki városmag, a zöldterületeken átvezető szakasz, vagy a lakótelepi
rész. Mindig együtt kell látni és vizsgálni az adott vízfolyásdarabot a partján lévő épített környezettel.
A kialakítandó szelvényre és a burkolatokra a következő javaslatok tehetők . A merev, függőleges partokkal
kialakított átvezetést célszerű elkerülni. A nagy mesterséges felületek rontják a vízfolyás egyébként kedvező
képét. Ne alkalmazzunk függőleges támfalak közötti, a mértékadó nagyvizek levezetésére alkalmas
négyszögszelvényt. Óhatatlanul felhalmozódik benne a település hulladéka. A néhány cm-es mélységgel lefolyó
kisvíz a szennyezett mederben esztétikailag elfogadhatatlan. Helyette osztott szelvényt célszerű választani,
amelyben a kisvíz biztosított mederben folyik le, a közép- és naqyvízi meder (árvízcsúcs csökkentés) ápolt
zöldterület sétánnyal, gyeppel és növényzettel. Zöldterületen ez a park részeként és azzal egységben tervezendő!
Korlátot, mellvédet ne alkalmazzunk helyette alacsony sövény, vagy váltakozó díszcserje lássa el a határolás és
a balesetvédelem feladatait.
Műemléki környezetben a faragott terméskő, igényes műkő lehet a biztosítás anyaga. Modern városrészekben
monolitként is ki lehet alakítani. Takaréküreges elemeknél a tartósan víz alatti üregeket sovány betonnal
célszerű kitölteni, a víz felettieket pedig zöldbetonként kialakítani. Zöldterületeken, parkokban csak a rejtett
biztosítás fogadható el.
Burkolt, vagy biztosított szakaszokon a jól összefogott kisvízi mederben gyakran szükség lehet
eséscsökkentésre. Ezt minden esetben surrantóként alakítsuk ki, helyéül pedig a gyalogosforgalom által
leglátogatottabb területet (bevásárlóközpont, pihenőpark) válasszuk. Belterületeken a bögézés általában
kerülendő, mert a duzzasztott szakaszon felhalmozódó iszap eltávolítása gondot okoz (Bognár 1989).
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