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A Paksi Atomerőmű jelenlegi és jövőbeli biztonságos működéséhez elengedhetetlen követel-

mény a megfelelő hűtővíz biztosítása. A változó körülmények miatt ennek folyamatos ellenőrzé-

sére szükség van. Sőt, a becsülhető változások (éghajlati, meteorológiai, folyó morfológiai), ten-

denciák szükségessé teszik azok hatásait is előre számítani; időt nyerve így a biztonság fenntar-

tását biztosító üzemelési módok, vagy beavatkozások megtervezésére, megvalósítására. A „kül-

ső” hatásokon kívül gondolni kell a jövőbeni (esetleges) bővítés hűtővíz igényére is.  

A folyók hőterhelésének és a hőcsóva elkeveredésének hazai vizsgálata, kutatása közel fél év-

százados múltra tekint vissza. Néhány tanulmány a kezdeti időkből: Starosolszky 1968, Kádár 

1970, Szolnoky-Öllös 1975, Osztheimer-Szabolcs 1975. Ismereteink szerint a változások, köztük 

a bővítés hatását vizsgáló munkák ma is folynak. Kiemelünk ezek közül hármat, melyeket köz-

vetlenül használtunk e tanulmány összeállításakor:  

- A Paksi Atomerőmű 3760 MW-os kiépítési szintjén várható hőterhelés (VEIKI 1988). 

- A Paksi Atomerőmű 4 blokkos üzemeltetésének dunai hőterhelési kockázata a nyári hő-

ségperiódusban (BME INNOTECH 2007).  

- A Paksi Atomerőmű tervezett bővítése morfológiai, hidraulikai és vízminőségi feltételeinek 

áttekintése, frissvízhűtéses üzemeltetés esetén (VITUKI 2010). 

1. Célkitűzés 

Ebben a tanulmányban a fentiekhez csatlakozva a következő célokat tűztük magunk elé: 

1) Bemutatjuk, hogy a hőterjedési számítások nélkülözhetetlenek az Atomerőmű előírásokat 

figyelembevevő optimális hűtővíz-biztosításához (üzemeltetés, tervezés, távlati igények ki-

elégítése). A felhasznált elmélet, a (2D és 3D) numerikus módszerek és a számítástechni-

kai eszközök ma már nem számítanak újdonságnak. Alkalmazásuknak vannak bizonyos 

szabályai, fortélyai, melyek betartása nem csak megkönnyíti a használatukat, de biztosítja 

azt, hogy a kapott eredmények a valóság lehető legjobb becslései legyenek. 

A tanulmányunkban azt bizonyítjuk, hogy az eddig alkalmazott közelítő számítási módsze-

rek pl. a 2D analitikus, de még a 2D numerikus módszer sem ad megfelelő pontosságú 

eredményt. 

2) Konkrét példákon keresztül mutatjuk be a számításokhoz szükséges adatigényt, hangsú-

lyozva a megfelelő arányosítás fontosságát.  

3) Az ellenőrző szelvényben előírt maximális dunai hőmérsékletet befolyásoló legfontosabb 

paraméterekre megadjuk a érzékenység vizsgálati eredményeinket. 

4) Az általánosítható eredményeken túl, a maximális „hőszennyezés” szempontjából mérték-

adónak elfogadott terhelésekhez, meghatározzuk a Dunába engedhető maximális melegvíz 

hozamokat.  

2. A számítás matematikai alapjai és a felvett adatok  

A melegvíz csóva terjedésének számításához a Delft3D-Flow (4.000.01) többdimenziós hidrodi-

namikai és transzportfolyamatokat számító modellrendszert alkalmaztuk. Egy korábbi e modell-

rendszert alkalmazó tanulmányunkban (Rátky-Rátky 2013) indokoltuk hogy, miért nem tartjuk 

szükségesnek egy rövid tanulmányban  – egy-két oldalban – ismertetni a modell általános jel-

lemzőit. A modellrendszer részletes leírása – szabad hozzáféréssel – megtalálható az interneten 

(http://oss.deltares.nl/web/delft3D). 

 

http://oss.deltares.nl/web/delft3D
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2.1. Geometriai adatok 

Frissvízhűtéses üzemeltetéssel kapcsolatos fent idézett munkából (VITUKI 2010, melynek elké-

szítésében e tanulmány szerzője is részt vett) rendelkezésünkre álltak a medergeometriai adata-

tok. A vizsgálat során alkalmazott digitális terepmodellhez a Duna szakasz 2009. évi 100 m-

enkénti keresztszelvény felméréseiből generált terepmodell adatait használtuk (x=y=5 m-es 

diszkretizált háló rácspontjaiban EOV_X, EOV_Y-nál a terepszintek). A 2D-s számítások mel-

lett 3D-s szimulációkat is végeztünk ezért a nagy számítási igény csökkentése érdekében csak vi-

szonylag rövid szakaszt lehetett a vizsgálatba bevonni. A vizsgált terület a Duna 1526,3 fkm-től 

az 1525,2 fkm-ig terjedő szakasza. Az 1. ábrán mutatjuk be a digitális terepmodellből előállított 

85,0 mB.f. viszonyítószint alatti fenék mélységeket. 

 
1. ábra: A Duna 1525,21526,3 fkm-es szakaszának digitális terepmodellje  

A digitális terepmodellhez görbe vonalú négyszög-hálót alkalmaztunk. Az 1 100 m hosszú folyó-

szakaszon 2D-hez 13 500 db, 3D-hez 108 000 db számítási cellát alkalmaztunk. 2D számítások-

nál a cellaméretek: folyásirányban 1,915 m között voltak, átlag 7,4 m; keresztirányban 0,6-

10,6 m kötött, átlag 6,6 m. 

2.2. Hidraulikai adatok és hidraulikai arányosítás 

A hőcsóva dunai elkeveredését permanens hidrológiai-hidraulikai viszonyok feltételezésével 

vizsgáltuk. Ami azt jelentette, hogy egy-egy vizsgált változatnál: a Dunán érkező vízhozam, QD 

(és így a felső határfeltétel: Qfhf = QD + Qmv), és a vizsgált szakasz legalsó szelvényében a víz-

szint (alsó határfeltétel, Zahf,), valamint a melegvíz kivétel, majd a Dunába való visszavezetés, 

(Qmv oldalsó határfeltételek) konstans volt. A melegvíz visszavezetés vagy csak a Melegvíz-

csatornán keresztül történt (Qmv = QJP, ahol JP alsó index a jobb-parti bevezetésre utal), vagy a 

Melegvíz-csatorna mellett közvetlenül a Duna-mederbe a hajóút balszélénél (QBH, ahol BH alsó 

index a hajóút balszélére utal; ekkor Qmv = QJP+QBH). Feltételezzük, hogy a Duna-mederbe való 

vízbevezetés minden műszaki nehézsége megoldható, pl. nem korlátozza a hajózást. 

 85,0 mB.f. alatti mélység-vonalak 
m 
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A konstans vízhozamokhoz az alsó határfeltételi konstans szinteket vízszintrögzítések alapján be-

csültük meg. 15121533 fkm között kilométerenként, 10401887 m
3
/s vízhozam intervallumban 

rendelkezésünkre állt, az 19862009. években végzett 26 db kisvízi vízszintrögzítés. Ismert, 

hogy ezeket a méréseket nem „tökéletesen” permanens állapotban tudták rögzíteni (természetes 

vízfolyásokon szigorúan véve nincs is permanens állapot, csak un. kvázi-permanens állapot). 

Ezért az 1525, 1526 és 1527 fkm-es szelvényekben az ismert Q-Z értékpárokra trendvonalakat 

illesztettünk. Ezzel kívántuk kiegyenlíteni az egyes rögzítéseknél az áradásból vagy apadásból 

adódó, permanenstől való eltérésük „hibáját”. A trendvonalak egyenleteiből lineáris interpolálás-

sal határoztuk meg 1525,2 fkm-ben a Zahf alsó határfeltételi vízszinteket, és az 1526,3 fkm-es 

szelvényben az adott vízhozamokhoz tartozó vízszinteket, melyek alapján végeztük el a hidrodi-

namikai arányosításokat. Az arányosítás „szabadon” választható paraméterei a Manning-féle ér-

dességi együttható (n, s/m
1/3

) és a horizontális háttér eddy viszkozitási együttható (H
b
, m

2
/s) 

volt. A felszíngörbéket (a becsült vízszinteket) elfogadható hibahatáron belül 

n = 0,02270,0250 s/m
1/3

 (k = 4044 m
1/3

/s) és H
b
 = 0,25 m

2
/s arányossági paraméterek esetén 

kaptunk. 
Megjegyezzük, hogy az arányosítási paraméter, az érdesség változás (változtatás) elsősorban a sebesség vál-

tozás miatt okozz a melegvíz csóva hőmérsékletében, Txyz-ben változást, arányaiban kisebb mértékű a víz-

szinteken (vízmélységeken) keresztül történő hatás. Esetünkben a hő-transzporban a konvektív tag a nagyobb 

súlyú.  

Az arányosítás nehézsége az volt, hogy az arányosítandó változó az adott vízszint egydimenziós (az egész ke-

resztszelvényre megadott egyetlen érték), a valóságban ez a keresztszelvény mentén változó (keresztirányú 

esés van). Tovább bonyolította a helyzetet, hogy a vízszintrögzítések természetesen az erőmű üzemelésekor, 

a Dunából történő vízkivétel és vízvisszavezetés mellett történtek, melynek értékeit nem ismertük. A dunai 

vízhozamnak akár 610 %-át kitevő jobb-parti koncentrált vízhozam terhelés a keresztszelvény mentién a 

sebesség eloszlást és a keresztirányú vízszintet is erősen befolyásolja. 

A környezetvédelmi előírások betartásához szükséges üzemelési előírásokhoz, vagy a bővítés 

hűtővízzel kapcsolatos tervezéséhez megfelelő mértékadó állapotokat kell megadni. A 

hőterhelést befolyásoló paraméterek nagy száma miatt  még a számítástechnika mai fejlettségi 

szintje mellett  sem képzelhető el, hogy ezek elméletileg lehetséges összes kombinációját figye-

lembe vevő számításokat végezzünk. Elméleti és gyakorlati ismereteink alapján a szűkített, a 

legnagyobb változást okozó paraméterek száma is kb. 1012 db. Az sem lenne reális, ha a 

hőterhelést befolyásoló paraméterek egyenkénti legkedvezőtlenebb értékeivel illetve ezek egy-

beesésével számolnánk (VEIKI 1988). E tanulmánynak nem célja a tervezést segítő, mértékadó 

(a méreteket adó) optimális paraméter kombináció meghatározása. Ehhez pontos üzemeltetési, 

hűtéstechnológiai, meteorológiai, hidrológiai, statisztikai, kockázat elemzési stb. ismeretekre 

lenne szükség. Figyelembe véve a bevezetőben idézett munkákban (VEIKI 1988, BME 

INNOTECH 2007, VITUKI 2010) írottakat, az alább megadott határfeltételekre, különböző mér-

tékadó állapotokra végeztük el a számításokat:  

 Dunai vízhozamok (QD):  

800 m
3
/s,  júliusszeptemberi hónapokra a jövőben várható mértékadó legkisebb dunai víz-

hozam. 

1030 m
3
/s  Dombori vízmérce 1936-2009. évek napi vízszint adatai alapján meghatározott jú-

liusszeptemberi vízhozamok minimuma. 

2210 m
3
/s a Duna közép-vízhozama (Q50%). 

 Alsó határfeltételek (Zahf): 

84,19 mB.f. 800 m
3
/s-nál.  

84,62 mB.f. 1030 m
3
/s-nál.  

87,03 mB.f. 2210 m
3
/s-nál. 
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 Oldalsó határfeltételek (QJP és QBH): 

„A 15/2001. sz. Az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív ki-

bocsátásokról és azok ellenőrzéséről című KöM rendelet 10§-a szerint … 

b) a kibocsátási ponttól folyásirányban számított 500 m-en lévő szelvény bármely 

pontján a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 °C-t. …” (BME 

INNOTECH 2007).  

Konkrét számításainknál akkora melegvíz hozamokat vettünk fel, hogy e környezetvédelmi 

előírás teljesüljön.  
Úgy is fogalmazhatunk, hogy meghatároztuk azokat a maximális melegvíz hozamokat („hőáramokat”, 

termikusenergia-áramokat), melyek Dunába vezetése engedélyezett. Amennyiben az erőmű üzeme közben 

ennél nagyobb elvezetendő „hőteljesítmény” keletkezik, annak elvezetéséről, hűtéséről külön gondoskodni 

kell vagy megfelelő üzemeltetéssel azt csökkenteni kell.  

A Dunába történő bevezetési ponttól folyásirányban számított 500 m-nél lévő szelvényben 

(továbbiakban röviden +500 m-es szelvényben), Txyz = T+500,max ≤ 30 C feltételt a különböző 

határfeltételektől függően az alábbi melegvíz hozamokkal tudtuk biztosítani: 

QJP = 29148 m
3
/s, csak jobb-parti bevezetés esetén; 

QJP = 31110 m
3
/s és QBH = 49275 m

3
/s, mind a két helyen egyszerre történő bevezetés ese-

tén. 

Az egyes állapotokhoz a számított, pontos értékeket a 2. táblázatban az eredmények értékelését a 

4. pontban adjuk meg. 

2.3. A hőtranszport arányosítása 

Célkitűzésünkkel összhangban, a legnagyobb pontosságot a hőterjedés számításánál kell biztosí-

tani.  
Az a lényeg, hogy a hidrodinamikai folyamat (vízszintek, vízhozamok) számítása során elkövetett hiba elha-

nyagolható mértékben befolyásolja a számított hőmérsékleteket. Az elhanyagolhatóságot természetesen a hő-

transzport egyenlet megoldási hibáihoz viszonyítva kell érteni. 

A BME INNOTECH (2007) tanulmányból rendelkezésünkre állt 9 db helyszíni mérés (2002-

2006. évekből), így minden adat ismert volt ahhoz, hogy a +500 m-es szelvényben a mért hő-

mérsékletre arányosítsuk a modelleket. Az 1. táblázatban megadtuk a határfeltételi adatokon kí-

vül az arányosítás számított paramétereit is.  

Időpont HPaks QD
* 

QD Qmv TD Tmv T T+500 ZPaks Zahf Z1526,3 (DH
b
)2D (DH

b
)3D 

év.hó.nap cm m
3
/s m

3
/s m

3
/s °C °C °C °C mB.f. mB.f. mB.f. m2/s m2/s 

2002.06.26 205 2240 2300 110 23,4 31,3 7,9 27,9 87,43 87,21 87,25 0,563 

2003.06.18 172 2240 2120 82,5 23,3 31,2 7,9 26,3 87,10 86,85 86,90 0,875 0,25 

2003.07.29 85 1560 1650 55,0 25,3 31,6 6,3 28,4 86,23 85,90 85,97 0,386 

2004.09.07 120 1810 1840 110 19,5 28,3 8,8 23,8 86,58 86,28 86,34 0,950 0,01 

2004.09.14 8 1220 1240 110 18,8 27,9 9,1 23,8 85,46 85,07 85,15 0,900 0,33 

2005.08.02 148 1970 1990 110 23,9 31,7 7,8 28,1 86,86 86,59 86,64 0,750 0,00 

2005.09.06 260 2460 2590 110 19,4 27,0 7,6 23,1 87,98 87,81 87,84 0,720 0,07

2006.08.01 79 1560 1620 110 26,3 34,0 7,7 29,4 86,17 85,84 85,91 1,400 

2006.08.29 175 1960 2135 110 19,6 27,5 7,9 23,8 87,13 86,88 86,93 0,715 

1. táblázat: A hőtranszport arányosítására használt mérések adatai és a számított paraméterek 
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Kiemeltük (vastagítva, de nem dőlt betűvel) azokat az adatokat, melyeket közvetlenül felhasznál-

tunk a modellek arányosításához. A táblázat fejlécében alkalmazott „beszédes” jelöléseket külön 

nem kell értelmezni. Néhány megjegyzés: QD
*
 oszlop az idézett irodalomban található eredeti ér-

tékeket tartalmazza. A vízhozam pontosítása, érdekében – e szakaszra jellemző folyamatos me-

dersüllyedést is figyelembe vevő  paksi Q-H görbéből HPaks ismeretében határoztuk meg a Du-

nán érkező hozamot (QD). A melegvíz hozam, Qmv, az üzemelő blokkok száma alapján becsült 

érték (pl. 4 db blokk üzemelése esetén Qmv = 110 m
3
/s). Az alsó határfeltételi és a számításunk 

legfelső szelvényében a vízszinteket (Zahf és Z1526,3) a Hidraulikai adatok és hidraulikai arányo-

sítás alfejezetben ismertetett módon – kisvízrögzítések alapján  becsültük. 

A mért T+500,max-ra történő arányosítást a háttér horizontális és vertikális diffúziós együtthatók 

(DH
b
 és DV

b
, m

2
/s) segítségével végeztük el. Az együtthatók szempontjából is különbség van 2D-

s vagy 3D-s számítás között. 2D-s számításnál csak DH
b
 értékét lehet megadni (természetesen, 

hiszen feltételezzük, hogy nincs vertikális változás). 3D-s számítás esetében a választott turbu-

lens modell mellett a DH
b
, V

b
 és DV

b
-t, is meg kell adni (V

b 
a vertikális háttér eddy viszkozitási 

együttható). Tekintve, hogy a +500 m-es szelvényben a hőmérséklet eloszlása nem ismert, a mért 

T+500 hőmérsékletről csak azt tudjuk, hogy ez a szelvényben a maximális érték, nem volt értelme 

V
b
 és DV

b
 „default”-tól eltérő megadásának. Minden 3D-s számításnál V

b 
= 0,0 m

2
/s-t és DV

b 

= 0,0 m
2
/s-t adtunk meg. Az 1. táblázat (DH

b
)2D oszlopában a 2D számításnál felvett horizontális 

diffúziós együtthatókat, a (DH
b
)3D oszlopában 3D-s számításnál k- turbulens modell mellett fel-

vett háttér horizontális diffúziós együtthatókat adtuk meg.  

Az arányosításnál különböző mérésekhez számított különböző DH
b
 értékek alapján meg kell ha-

tározni azt az arányosítási paramétert (vagy paramétereket), melyet a mértékadó „éles” számítá-

soknál alkalmazunk. 

2.3.1. A 2D hőtranszport modell arányosítása 

A mértékadó állapotok számításához alkalmazott (DH
b
)2D lehet állandó, vagy valamilyen válto-

zótól függő, függvény kapcsolatból számítható érték. A kapott diffúziós együtthatók statisztikai 

vizsgálatához kevés az elemszám, egyetlen „külső változóval” sem igazolható szoros függvény-

kapcsolat. A mért adatok pontosságát is figyelembe véve az eredmények alapján az alábbi kö-

vetkeztetésekre jutottunk: 

– Három számított (DH
b
)2D-t (0,386, 0,563 és 1,40 m

2
/s) mint a többihez képest kiugró ér-

téket nem vesszük figyelembe. (Megjegyezzük, hogy ezt statisztikailag nem tudjuk iga-

zolni!)  

– A megmaradt 6 db diffúziós együttható már sokkal kisebb intervallumban ingadozik 

(0,715  0,950 m
2
/s). Ezek alapján az alábbi lehetőségek közül választhattunk: 

• Hőlépcső alapján: ha   T > 8 C akkor (DH
b
)2D ≈ 0,900,95 m

2
/s ≈ 0,93 m

2
/s, 

           T ≤ 8 C akkor (DH
b
)2D ≈ 0,720,75 m

2
/s ≈ 0,73 m

2
/s. 

• Vízhozam alapján: ha  QD < 1900 m
3
/s akkor (DH

b
)2D ≈ 0,900,95 m

2
/s ≈ 0,93 m

2
/s, 

           QD ≥ 1900 m
3
/s akkor (DH

b
)2D ≈ 0,720,75 m

2
/s ≈ 0,73 m

2
/s. 

• Függetlenül a hőlépcső vagy a Duna vízhozamától 0,81 m
2
/s konstans értékkel számo-

lunk. Ez az érték közelítőleg a kiugró értékek elhagyásával kapott diffúziós együttha-

tók középértéke, de a 9 mérésből számított (DH
b
)2D átlaga is közel ennyi. 

Figyelembe véve a QD, Qmv és TD meghatározásában elkerülhetetlen hibákat, továbbá a T+500,max 

mérés hibáit, látszat pontosságnak tűnne, ha T+500,max számításához a diffúziós együtthatót 

(DH
b
)2D ≈ f(T vagy QD) alapján határoznánk meg. Az érzékenység vizsgálatok  melyről részle-

tesebben a 3. pontban írunk  és az a tény, hogy a későbbi („éles”) futtatások határfeltételei alig 

térnek el az arányosítás változóitól, megengedhető, hogy 2D modellnél a vizsgálandó mértékadó 

állapotokat (DH
b
)2D = 0,81 m

2
/s konstans értékkel számítsuk.  
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2.3.2. A 3D hőtranszport modell arányosítása 

Az alapegyenletek levezetését ismerve természetes, hogy elméletileg is különböző a (DH
b
)2D és a 

(DH
b
)3D diffúziós együttható. Mégis sokszor elfeledkezünk erről. Különösen ha már van arányo-

sításunk, vagy becslésünk (DH
b
)2D-re és tévesen úgy gondoljuk elfogadható közelítés ugyanezt 

alkalmazni 3D-re is. Fontossága miatt ismételten hangsúlyozzuk, hogy ezek a fizikai jelentéssel 

is bíró mennyiségek modell-függő arányosítási paraméterek. Számértékük nem csak a skalár-

mennyiség diffúzióját (szétosztását) adják meg, hanem a konkrét 2D vagy 3D modell minden 

közelítésének hibáját javító, arányosítást is magukba foglalják.  

Tehát szigorúan még az sem fogadható el (maximum csak közelítésként), hogy egy másik 3D modellrend-

szerrel arányosított paramétert használjunk. Sőt ugyanavval a programmal mások által végzett arányosításnál 

a részleteket is tudni kell: a számított paraméter érvényességi tartományát; más, közvetve befolyásoló válto-

zók értékkészletét (pl. érdességi együtthatók, horizontális és vertikális viszkozitási paraméterek stb.); nume-

rikus változók intervallumait (pl. x, y, z és t stb.); az alkalmazott elméleti, numerikus technikákat (pl. a 

turbulencia figyelembevételének módját: k- vagy algebrai modell stb.). Ezek mind befolyásolják az aktuális 

bearányosítási paramétereket. 

Az 1. táblázat (DH
b
)3D fejlécű oszlopa tartalmazza a 3D-s modellel történő arányosítás paraméte-

reit. Hasonló logikai megfontolások alapján, mint a 2D-nél itt is egy konstans háttár horizontális 

diffúziós együtthatót (DH
b
)3D = 0,15 m

2
/s-ot fogunk használni a mértékadó számításokhoz.  

Az arányosítás folyamán a különböző, felvett együtthatók tájékoztatást adtak T+500,max-nak 

(DH
b
)3D-re való érzékenységére is (A vizsgálat eredményeit a 3. pontban részletezzük).  

Az arányosítással kapcsolatos általános következtetések: 

 Természetes, hogy az eltérő hidrológiai-hidraulikai körülmények miatt különböző arányo-

sítási paramétereket kapunk  
A numerikus modell nem tudja tökéletesen leírni a valóságos jelenséget, hiszen ez csak annak egy mo-

dellje. 

 Az viszont meglepő, hogy a határfeltételek (QD, Qmv, TD, Tmv) viszonylag nem nagy válto-

zására az arányosítási paraméterek ekkora intervallumot fognak át Pl. (DH
b
)2D.≈ 

0,381,4 m
2
/s.  

Összehasonlítva a hidrodinamikai arányosítási paraméterekkel: az érdesség (simasági együttható) ekkora 

- több mint háromszoros - változása óriási vízszint és sebesség változásokat eredményezne. 

 A 2D-s és a 3D-s együtthatók között ilyen nagy a különbség. 
Ennek oka, az elméleti, fizikai tartalmon túl az, hogy a 3D-s számításnál a ’végleges’ diffúziós együttható 

egy részét a háttér érték mellett egy turbulens modell  esetünkben a k-  számítja.  

 Ugyanakkor  mint már említettük,  nem az a lényeg, hogy egy arányosítási paraméter-

nek mekkora az ingadozása, hanem az hogy ez az ingadozás mekkora változást (hibát) 

eredményez a számított hőmérsékletben. 

 Ha több mérés alapján tudtunk arányosítást végezni, a kapott és eltérő arányosítási paramé-

terekből, a további számításhoz alkalmazni kívánt érték meghatározásához, az érzékenység 

vizsgálat eredményeit is figyelembe kell venni.  

2.4. Igazoló futtatások 

A mérésekre történő arányosításkor a megfelelő diffúziós együtthatók felvételéig több értékkel 

kellett „lefuttatni” egy-egy változatot, (volt olyan eset, hogy 8 db különböző érték után találtuk 

meg a megfelelőt). Kevesebb mérésből is lehetett volna arányosítani és néhányat pedig felhasz-

nálni a további számításokhoz az ajánlott arányosítási paraméterek elfogadhatóságának igazolá-

sára. (Mint ahogy ez szokás egy hidrodinamikai modellnél.) 

Mint már említettük az arányosításként használt észlelések és mérések (határfeltételek: QD, Qmv, 

TD, Tmv) intervallumai közel megegyeznek az „éles” számításokhoz felvett mértékadó hidrológi-

ai-hidraulikai állapotokkal. Ezért a próbálkozások eredményeit elfogadtuk a modellek (2D vagy 

3D) megfelelő működése igazolásaként. Sőt, mint majd pontosabban részletezzük a következő 
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pontban, a próbálkozások eredményei adták az érzékenység vizsgálat becsült értékeit is. A meg-

felelő itt azt jelenti, hogy az összes lényeges körülményt figyelembe véve (pl. az adatok mennyi-

sége és minősége; az eredmények felhasználásától függő, kívánt pontosság; általában egy nume-

rikus modellel szemben elvárható pontosság), csak a 3D modell-közelítés számítja elfogadható 

hibahatárral a melegvíz bevezetés alatti 500 m-re lévő Duna szelvényben a maximális hőmér-

sékleteket.  

Ez a konkrét vizsgálatra vonatkozó megállapítás úgy általánosítható, hogy: ha a szükséges (ha-

tárfeltételek, arányosításra és igazolásra alkalmas) adatok megfelelő mennyiségben és minőség-

ben rendelkezésre állnak, akkor az itt leírt arányosítási és igazoló módszert alkalmazva a 3D 

modellrendszer a kitűzött célra alkalmas, hatékony és megbízható eszköz, röviden egy validált 

módszer.   

3. Érzékenység vizsgálat  

A hőmérsékletet befolyásoló változókra szűkített (nem teljes körű), érzékenység vizsgálatot vé-

geztünk.  
Azért nevezzük szűkítettnek, mert nem terjed ki mindem változóra, csak a lényegesebbekre, azaz nem teljes 

körű. Továbbá nem ölel át széles intervallumot, csak az arányosítás és a vizsgált mértékadó állapotokhoz kö-

zeli intervallumokra terjedt ki. Pl. ha a számítás közben valamely paraméter valamilyen irányú változtatásá-

nak hatása a hő-transzportra elhanyagolható volt, tovább nem vizsgáltuk a másik irányú változtatás hatását.  

Nehézséget jelentett megválasztani a különböző paraméterek változtatásának mértékét, ami természetesen 

befolyásolja a hőmérsékletre gyakorolt hatás nagyságát. A paraméterekben a változtatás (hiba) mértéke min-

dig a paramétertől függő a gyakorlatban reális érték volt (pl. nem tételeztünk fel 0,5 m-es vízszint hibát, vagy 

az érdességben 50 %-os becslési hibát).  

A 3D-s modell teljes körű érzékenység vizsgálatának elvégzését a jövő feladatának tartjuk.  

Az eredmények általában nem okoztak meglepetést, legtöbbször megerősítették az eddigi isme-

reteinket. Például közismert, hogy QD, Qmv, TD, Tmv változóknak legnagyobb a hatása, csakhogy 

QD és TD mint határfeltételek gyakorlatilag általunk nem befolyásolhatók, Qmv és Tmv is csak 

üzemrend változtatással, bizonyos határok között változtathatók (hiszen szorzatuktól függő meg-

határozott hőteljesítményt el kell vonni a turbináktól). Ezért ezek Txyz vagy T+500,max-re való hatá-

sát nem vizsgáltuk.  

Minden minősítés relatív; valamely paraméter hatását, az érzékenységet a legnagyobb hőmérsék-

letváltozást okozóhoz viszonyítjuk. (Minden értékelésnél ezt nem írjuk le, nem ismételjük meg.). 

A vizsgált változókkal kapcsolatban a következőket állapítottuk meg: 

– A hidrodinamikai arányosítás vízszint hibájának hatása általában elhanyagolható. Pl. 

QD=1240 m
3
/s-os arányosításnál Z ≈ 0,1 m vízszint különbség T+500,max ≈ 0,1 C válto-

zást eredményezett. Ez  Q-H görbe ismerete alapján  tájékoztatást adhat QD meghatáro-

zásában elkövetett hiba hatására is.  

(A paksi Q-H görbe alapján: Z ≈ 0,1 m → Q ≈ 54 m
3
/s → T+500,max ≈ 0,1 C) 

– Érdességi paraméterben elkövetett hiba hatása T+500,max-ra nagyon kicsi. Mint már megje-

gyeztük, az érdesség elsősorban a sebesség változtató hatásán keresztül hat a hőterjedésre. 

Pl. QD = 800 m
3
/s esetén k~4 m

1/3
/s csak század nagyságrendű változást okozott T+500,max-

ban.  

– Háttér horizontális viszkozitási együttható hatása is mérsékelt. Ugyanakkor H
b
 nagy bi-

zonytalansággal becsülhető meg. Hatására egy példa: QD = 1240 m
3
/s-os arányosításnál 

H
b 
-t ötszörösére emelve T+500,max ~ 0,16 C-ot emelkedett. 

– A háttér horizontális diffúziós együttható változásának hatása T+500,max-ra jelentős. 

(DH
b
) ≈ ±0,1 m

2
/s-os változására a +500 m-es szelvényben a maximális hőmérséklet 2D 

modell alkalmazásakor ±0,4 C-ot, 3D és k- turbulencia modell alkalmazásakor ±0,3 C-ot 

változott. Mindkét esetben a kapcsolat fordított: (DH
b
) növelése a T+500,max csökkenését 

eredményezi. 
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– A melegvíz csóva Dunába történő a bebocsátásától folyásirányban számított 500 m-ig a fe-

lületi termikusenrgia-áram (régi nevén hőcsere) hatása T+500,max-ra elhanyagolható. Ezt 

bizonyítottuk a QD = 1030 m
3
/s-os mértékadó paraméterekkel végzett modell-számítások-

kal: a felületi hőcsere figyelembevételével és nélküle végzett számításnál T+500,max-ban az 

eltérés néhány század fok volt. 

Meg kell jegyezni, hogy valamely paraméter-változás T+500,max-ra való hatása (a függvénykap-

csolat) nem lineáris, a megadott értékek csak a mért T+500,max-hoz közeli intervallumra érvénye-

sek.  

A konkrét számításon kívül részletesebben is megvizsgáltuk a transzport egyenlet többi tagjához 

viszonyítva a felületi termikusenergia-áram hatását, súlyát. 

3.1. Felületi termikusenergia-áram nagysága 

Folyóknál a víz a mederfenéken és a vízfelszínen érintkezik a környezetével. Ezeken a felülete-

ken áramolhat termikusenergia a külvilág felé (a környezetbe). Legtöbbször a mederfenéken tör-

ténő áramot, a talajvíz hozzá- vagy elfolyásából és a súrlódásból származó hőhatást el szokták 

hanyagolni. Mi is ezt tesszük. A szakirodalmak legtöbbször csak a vízfelületen történő 

termikusenergia-áramot vizsgálják és azt röviden felületi hőcserének nevezik. A számításának 

kiterjedt szakirodalma van, melyekben különböző közelítésekkel élnek. Az alkalmazott Delft3D-

Flow modell is több lehetőséget ajánl. A választás előtt megvizsgáltuk, hogy  konkrétan a dunai 

viszonyokat tekintve  a felületi hőcsere (termikusenergia-áram, W/m
2
) nagysága a hőtranszport 

egyenlet többi tagjához viszonyítva mekkora. A vizsgálathoz az egyszerűsített 2D-s hőtranszport 

egyenletnek csak a domináns tagjait vettük figyelembe: 

hc
....

x

T
v

t

T

p

tot














 

a felületi hőcsere mellett a lokális változást és a hosszirányú konvektív tagot. (A jelölések értel-

mezését a konkrét számértékekkel együtt később adjuk meg.) 

A vizsgálatra azért is volt szükség, mert a különböző módszerek további alapadatokat kívánnak, 

melyek nem álltak rendelkezésünkre. Becslésük további bizonytalanságot vitt volna az arányosí-

tásba. A már többször idézett VITUKI (2010) tanulmányban  a hazai és a nemzetközi irodalmak 

alapján  rövid összefoglalás található a felületi hőcserével kapcsolatos legfontosabb ismertek-

ről. Ott bemutattuk, hogy a kilenc fő energia fajtából a melegvíz Dunába vezetésének speciális 

körülményeit figyelembe véve (mértékadó állapotok és időszakok), csak 4 energia fajtát érdemes 

tovább vizsgálni. Ezek: 

–  a rövidhullámú sugárzásból a vízfelszínre érkező termikusenergia-áram, Φri, 

– a hosszúhullámú sugárzásból a vízfelszínről kibocsátott, Φbw, 

– az atmoszférában található vízpára, ózon, széndioxid és oxigén hosszúhullámú sugárzása, 

Φba, és 

– párolgással távozó termikusenergia-áram, ΦE. 

Közelítő számítások alapján bizonyított (Csoma 1985) hogy, a minket érdeklő nyári időszakban 

e négy sugárzással az összes felületi hőcsere 97-98 %-át figyelembe lehet venni.  

A hőcsere számítására többféle közelítő összefüggést dolgoztak ki. Az általunk alkalmazott ösz-

szefüggések megtalálhatók az irodalomban (BME 1980, Csoma 1985, VITUKI 2010). T+500,max 

tekintetében a biztonság növelése irányába történő becsléssel, olyan meteorológiai helyzetet téte-

leztünk fel, melynél a transzport egyenlet felületi hőcserét figyelembevevő forrás tagja összessé-

gében pozitív, a levegőből, az égboltról termikusenergia-áram érkezik (még a melegvíz csóva is 

melegszik). Reálisan az alábbi meteorológiai helyzet előállhat júniusszeptember hónapokban 

Paksnál, a 46 -os földrajzi szélességi foknál: 

– a vízcsóvában a hőmérséklet,   Tvíz = 30 C, 
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– a léghőmérséklet,        Tair = 37 C, 

– a felhőborítottság,       C  = 10,  

– a relatív páratartalom,     RH = 95 %, 

– a szélsebesség,        w = 0 m/s. 

A közelítő összefüggések alapján, néhány empirikus állandó és a felvett változók mellett, a vízfe-

lületen a teljes termikusenergia-áram 

Φtot = Φri - Φbw + Φba - ΦE = 359 – 473 + 490 – 29 = 347 W/m
2
 

Feltételezve a Duna e szakaszára  kisvizes időszakban  olyan jellemző hidraulikai értékeket, 

melyek a közelítő 2D transzport egyenlet baloldalára a legkisebb, a jobboldalára a legnagyobb 

pozitív értéket adják: 

– jellemző vízmélység,     h  ≈ 3,5 m, 

– függély-középsebesség,    v  ≈1 m/s, 

– vízhőmérséklet változás,   ΔT ≈ 4,7 ºC, a Dunán Δx ≈ 500 m hosszon, 

– a víz fajhője állandó nyomáson, cp  = 4183 J/(kg ºK), 

– a víz sűrűsége,        ρ   ≈ 1000 kg/m
3
, 

– 500 m-t, 1 m/s-os sebességgel  Δt   ≈ 500 s alatt „tesz meg a víz”. 

Ezek alapján: 
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A vízfelületen a „hőcsere”, a termikusenergia-áram kb. három nagyságrenddel kisebb, mint az 

egyszerűsített, 2D, konvektív-diszperziós transzport egyenlet domináns tagjainak összege. Tehát 

numerikus számításoknál a paksi melegvíz bevezetés alatt 500 m távolságig (a kontroll szel-

vényig) e tag elhanyagolása megengedett. Az elhanyagolás más, meteorológiai, hidraulikai jel-

lemzőkben lévő bizonytalanságoknál nagyságrendileg kisebb hibát eredményez a kontroll szel-

vényben számított hőmérsékletben.  

Hasonló nagyságrendű felületi hőcserét kaphatunk a VEIKI 1988-as tanulmánya alapján. A ta-

nulmányban, az irodalomban elterjedt egyszerű lineáris hőátadási összefüggést alkalmazták. Az 

általunk használt jelölésekkel Φtot = ks·(Tmv-TD). Az egyenlet egyszerűsége mellet igen nagy elő-

nye, hogy gondos helyszíni mérésekből meghatározott paraméter illesztésekkel igazolták az álta-

luk levezetett un. „speciális hőcsere tényezőt” (ks-t) számító közelítő összefüggést. A Dunán 

1983-1988. években 7 alkalommal, több szelvényben mérték a hőcsóvában kialakuló maximális 

hőmérsékleteket (a melegvíz bevezetéshez közel sűrűbben: 80, 160, 360 és 610 m-es kereszt-

szelvényekben). Ugyanakkor mérték az átlagos szélsebességet is (w, m/s). A levezetett közelítő 

egyenletből a „speciális hőcsere tényezőt” a vízhőmérséklet és a szélsebesség függvényében ha-

tározták meg, ks = f(TD,w), W/(m
2°K). A 7 méréssorozat 4 db szelvényében (összesen 28 db) 

számított hőcsere együttható ks ~ 3058 W/(m
2°K) intervallumban mozgott.  

Esetünkben, mértékadó állapotban, 500 m-ig a csóva mentén a vízhőmérséklet Tmv,max 

3034,7 °C között várható, amikor a Duna alaphőmérséklete TD ≈ 26,7 °C. Így szélső értékeknél 

a teljes felületi termikusenergia-áram 

Φtot ≈ [30  58]·(34,7-26,7) = 240  464 W/m
2
 

között lehet. Intervallum közép 352 W/m
2
, ami gyakorlatilag megegyezi a VITUKI tanulmány-

ban adott közelítő összefüggésekből számított 347 W/m
2
 termikusenergia-árammal. 

A felületi hőcserével kapcsolatban hasonló megállapításra jutottak a VEIKI kutatói is. Mérési eredmények 

alapján megállapították „…a melegvízcsóva gyakorlati jelentőségű szakaszán (0-20) [0-20 fkm!] a felszíni 
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hőátadásnak, a visszahűlésben meghatározó elkeveredés mellett, csak másodrendű szerepe van.” (VEIKI 

1988 20. old.). 

A Delft3D-Flow modellrendszer is felkínálja a legegyszerűbb „túlhaladási hőmérsékleten” alapu-

ló modellt (Sweers 1976 in Delft3D-Flow User Manual 2011 ). A fent részletezett mértékadó pa-

raméterek (a legfelső, vízfelületi réteg  3D!  hőmérséklete és a szélsebesség) alapján, az aján-

lott összefüggésből 29,3 W/(m
2 
°K) felületi hőcsere együttható számítható.  

Megnyugtató, hogy a legkülönbözőbb méréseken alapuló közelítő összefüggések viszonylag 

nem nagy eltéréssel adják meg a felületi termikusenergia-áramot.  

Összefoglalva: elméleti megfontolások, közelítő összefüggésekből számított eredmények és méré-

sek is alátámasztják, hogy mértékadó állapotban, a kontroll szelvényben (+500 m) kialakuló hő-

mérséklet numerikus modellekkel történő számításánál, a vízfelület termikusenergia-áramának 

elhanyagolása elfogadható. 

4. Modellszámítások és az eredmények értékelése  

A mért geometriai, hidraulikai-hidrológiai és hőmérsékleti adatok alapján arányosított modellel 

számításokat végeztünk. Célunknak megfelelően a „hőszennyezés” szempontjából mértékadónak 

elfogadott alsó és felső határfeltételekhez azokat a maximálisan bevezethető melegvíz hozamokat, 

QJP-t és QBH-t kellett meghatározni, melyeknél a Dunán a bebocsátási ponttól folyásirányban 

számított 500 m-en lévő szelvény bármely pontjában a víz hőmérséklete nem haladja meg a 

30 °C-t.  

A 2D és a 3D modell-közelítéssel végzett számítások eredményeit a 2. táblázatban adtuk meg. A 

táblázat fölött és alatt a legfontosabb jellemzők és a jelölések értelmezése található.  
Alábbiakban „eredmény” alatt a számított QJP és QBH értékeket értjük. 

Különböző dunai vízhozamoknál bevezethető maximális melegvíz-hozamok 

Melegvíz bevezetések: a jobb parti Melegvíz-csatornából (JP) és a hajóút balszélénél (BH); 

a bevezetések alatt 500 m-re lévő szelvényben a számított maximális hőmérséklet: TJP és TBH; 

a Duna-víz alaphőmérséklete: 26,7 °C; a bevezetett melegvíz hőmérséklete 34,7 °C; 

a melegvíz csatorna alatt 500 m-re megengedett maximális hőmérséklet 30,0 °C. 

2D számítás (DH
b
)2D-vel;  3D számítás (DH

b
)3D-vel     3D számítás (DH

b
)2D-vel 

 QD QJP QBH TJP TBH ΣQm Qm/QD  QD QJP QBH TJP TBH ΣQm Qm/QD 

 m
3
/s m

3
/s m

3
/s °C °C m

3
/s %  m

3
/s m

3
/s m

3
/s °C °C m

3
/s % 

2D 800 51  29,95  51 6,4         

 800 51 112 30,03 29,96 163 20,4         

3D 800 29  30,01  29 3,6  800 62  29,95  62 7,8 

 800 31 49 29,98 29,98 80 10,0  800 62 110 29,96 29,97 172 21,5 

2D 1030 60  29,99  60 5,8         

 1030 58 142 29,99 29,99 200 19,4         

3D 1030 41  30,00  41 4,0  1030 74  30,00  74 7,18 

 1030 45 63 30,00 30,01 108 10,5  1030 74 142 29,95 30,07 216 21,0 

2D 2210 91  30,00  91 4,1         

 2210 88 275 30,01 29,98 363 16,4         

3D 2210 116  30,01  116 5,2  2210 148  29,98  148 6,70 

 2210 110 141 29,98 30,01 251 11,4  2210 148 275 29,88 30,02 423 19,1 

Az eddigi jelöléseken túl: Qm   a Dunába bevezetett melegvíz hozama;   Qm = QJP+QBH. 

2. táblázat: Hidrodinamikailag és transzportra is arányosított 2D és 3D számítások eredményei 
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Az eredményekből levonható következtetések, megjegyzések: 

1. Összehasonlítva az eredményeket az azonos határfeltételek mellett 2D analitikus módszer-

rel meghatározott értékekkel (VITUKI 2010: 9. és 11. táblázat) nagy eltéréseket tapaszta-

lunk.  
Ismerve a 2D analitikus összefüggés levezetésekor alkalmazott feltételezéseket, az, hogy van eltérés nem 

meglepő. Az eltérés nagysága viszont meglepő. Minden vízhozamnál nagyobb beengedhető melegvíz ho-

zamot számít az analitikus módszer.  

A biztonság kárára tévednek az analitikus számításnál! 

2. A 2D és a 3D modell-számítás eredményei között is lényeges az eltérés. QD = 800 és 

1030 m
3
/s-os dunai vízhozamoknál 3D modellel kisebb QJP és QBH értékeket kaptunk, míg 

2210 m
3
/s-nál nagyobbakat. (Kisebb dunai hozamoknál több mint kétszeres az eltérés!) Ha 

elfogadjuk, hogy a magasabb dimenziójú modellezés a pontosabb (ez elméletileg biztos!), 

akkor 3D-vel kell végezni a számításokat; különben kisebb QD-nél a biztonság kárára té-

vedünk, míg a nagyobb QD-nél nem használjuk ki a hűtés szempontjából megengedhető le-

hetőséget. 

2D modell annak ellenére számít mást, hogy ugyanazokra a mért értékekre lett 2D módszerrel arányosít-

va, mint a 3D-s modell 3D-s arányosítással. Tekintve, hogy a 3D-s eredmények elméletileg pontosabbak, 

 esetünkben a legpontosabbak  a 2D eredményeket hibásnak kell tekintenünk. A 2D-s modell ilyen 

mértékű hibáinak pontos vizsgálatát a jövő feladatának tartjuk. 

Kis dunai vízhozamoknál (800 és 1030 m
3
/s) nagyobb beengedhető melegvíz-hozamot kap-

tunk 2D-s közelítés esetén, mint 3D-s esetben. Tehát az elméletileg pontatlanabb, 2D szá-

mítás esetén a legkritikusabb esetekben a biztonság kárára tévedünk. A Dunába veze-

tett termikusenergia-áram 2D-nél kisebb mértékben diffundál a mélység mentén és oldal 

irányban (2. ábra és 3. ábra), így kevésbé keveredik a hidegebb vízzel. 
 

 
2. ábra: Különböző rácspontokban 2D-nél és 3D-nél számított T(Z) eloszlás (QD = 1990 m

3
/s) 

A 2. ábrán különböző rácspontokban láthatjuk a hőmérséklet mélység menti eloszlását, QD = 1990 m
3
/s-

os 3D-s arányosításnál, (a további jellemzők az 1. táblázatban). A rácspontoknak a melegvíz Dunába való 

bevezetésétől számított távolsága 0, 150, 270 és 500 m. Minden rácspont az adott kereszt-szelvényben 

legnagyobb hőmérsékletű pont. A 3D-s számítás alapján kapott (T(Z)i,3D) görbéken kívül berajzoltuk a 

2D-s modell-közelítéssel számított függély-közép hőmérsékleteket (Ti,2D) (függőleges vonalak). Látható, 

hogy Ti,2D értékek minden függélyben nagyobbak, mint a görbék kiegyenlítő (numerikus közép) értéke. 

Tehát a függélyben feltételezett konstans hőmérséklet és így feltételezhető, hogy a függélyben és a ke-

resztszelvényben is a termikusenergia-áram (hőáram, ami arányos Q×Txyz-vel) 2D-nél nagyobb, mint 3D-

nél.  
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3. ábra: Kereszt-szelvényekben T(y) eloszlás 2D és 3D számításnál (QD = 1990 m

3
/s) 

Kereszt-irányban nagyobb diffúzió figyelhető meg 3D-nél, mint 2D-nél. A 3. ábrán a 2. ábra T(Z)i,3D 

pontjait tartalmazó kereszt-szelvényekben (a bevezetéstől számított 150, 270 és 500 m) 2D-s és 3D-s mo-

dell-közelítés esetén a kereszt-irányú hőmérséklet eloszlást mutatjuk be. (3D-nél a legfelső mélység-réteg 

hőmérsékletét ábrázoltuk, ami egyben a függélyben, a mélyég mentén a maximum.) Az ábra nem a teljes 

nedvesített kereszt-szelvényt, csak a kb. 170-180 m széles csóvát mutatja. 3D-nél kereszt-irányban annak 

ellenére nagyobb a szétterülés, hogy (DH
b
)3D < (DH

b
)2D (0,15 m

2
/s < 0,81 m

2
/s). Nem szabad elfelejteni, 

hogy 3D-nél a viszkozitás és a diffúzivitás egy része a háttér értéken kívül a k-ε turbulens modellből 

származik. 

3. A biztonság kárára tévedünk akkor is, ha a 3D-s modellel-számítást 2D-s hőtranszport 

arányosítással meghatározott (DH
b
)2D-vel végezzük. 

A 3D-s modellel, de 2D-s arányosítással meghatározott (DH
b
)2D-vel számított beengedhető maximális 

melegvíz-hozamokat is megadtuk a 2. táblázatban. A (DH
b
)3D-vel való számítás eredményéhez képest, ki-

sebb dunai vízhozamoknál (QD = 800 és 1030 m3/s) több mint kétszer akkora ΣQm-et kaptunk.  

4. A Dunába a hajózóút balszélén  a hő-korlát betartása mellett  több melegvíz-hozam 

engedhető be, mint a Melegvíz-csatornából.  

Ez logikus, hiszen nem a parton történő bevezetés esetén nagyobb a vízmélység (a befogadó víztömeg) és 

a kereszt-szelvény mentén két irányban diffundálhat a hő. (elméletileg harang görbe alakul ki). QBH  és 

QJP aránya nagyon különböző, többek között a modell-közelítéstől (2D vagy 3D), és a dunai vízhozamtól 

függ. A vizsgált esetekben 2D-nél QBH ≈ (2-3)QJP, 3D-nél QBH ≈ (1,3-1,6)QJP. 

A számítások és elméleti megfontolások alapján általánosan is kijelenthetjük, hogy a 

parti bevezetés mellett a Duna nagyobb mélységű területére (területeire) is bevezetve a 

melegvízet, a hőmérsékleti korlát megsértése nélkül többszörösére növelhető a bevezet-

hető összes melegvíz-hozam.  

Pl. a hajózóút balszélére is bevezetve a melegvizet, közel háromszorosára növekedett a Dunába vezethető 

ΣQm. Mint már említettük, azt nem vizsgáltuk, hogy a megvalósításának milyen nehézségei vannak (pl. a 

hajózást nem akadályozhatja). 

5. A hajózóút balszélén beengedett hozam hőcsóvája 500 m-nél kismértékben már hat a parti 

bevezetés csóvájára.  
Ez az 5. ábrán a felvett nagy osztásközű színskálán nem látható. 

Szemléltetésként QD = 2210 m
3
/s dunai vízhozamnál, QJP =110 m

3
/s és QBH =141 m

3
/s melegvíz 

bevezetések esetén 3D modell-számításból kapott felszíni sebesség eloszlást a 4. ábrán és a 

hőcsóva eloszlást az 5. ábrán mutatjuk be.  
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A 4. ábrán látható a melegvíz bevezetések sebesség-növelő hatása. Különösen a mederbe való 

bevezetésnél nagy a sebesség, ami természetes, hiszen QBH = 141 m
3
/s koncentráltan vízhozam 

érkezik. A maximális felszíni sebesség 2,3 m/s.  

Az 5. ábrán a höcsóváknál jól látható a konvekció domináns hatása. Ahol nagy a sebesség ott 

relatíve kisebb a diffúzió hatása, (a skalár mennyiség, a hőmennyiség kevésbé terül szét). A me-

derbe bevezetett melegvíz, (QBH) hőcsóvájának a szélessége sokkal keskenyebb, mint a jobb-

parti bevezetés, (QJP) csóva-szélessége. Ez annak ellenére van így, hogy a parti bevezetés csak 

egy kereszt irányba tud terjedni, míg a mederbeli két irányba.  

6. Az elkeveredés javítását célzó megoldások: kőszórás hosszabbítás, úszó-terelőmű stb., nem 

biztos, hogy összességében csökkentik a kontroll-szelvényben a hőmérsékletet. Részletes 

numerikus számítás nélkül nem dönthető el, hogy a nagyobb sebességű terekben a viszony-

lag kisebb súlyú diffúziós-, szétterítő hatás, vagy a nagyobb vízmélység, nagyobb víztö-

meg hígító hatása lesz nagyobb, így kedvezőbb a T+500,max-ra.  

Az 5. ábrán bejelöltük a jobb-parti melegvíz bebocsátástól folyásirányban számított 500 m-nél 

lévő kontroll-szelvényben azokat a pontokat, melyekben Tmax ≈ 30 °C.  

 

4. ábra: Felszíni sebesség eloszlás QD = 2210 m
3
/s, QJP =110 m

3
/s és QBH =141 m

3
/s esetén 

m/s 
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5. ábra: Hőcsóva eloszlása QD = 2210 m
3
/s, QJP =110 m

3
/s és QBH =141 m

3
/s esetén 

5. Összefoglalás  

Nem becsülve le a szakirodalomban található, a hőterhelés csökkentésére vagy a T+500,max konk-

rét mérésére (mérés helyére, statisztikai származtatására) adott számtalan ötletet, javaslatot, de 

úgy gondoljuk, hogy ezek nem a lényeget ragadják meg. A hűtési lehetőségek teljes skáláját át-

tekintve, azok összetett ökonómiai, ökológiai hatását kell megismerni és ezen az alapon dönteni. 

A frissvízhűtés esetén a szükséges vizsgálatsorozat egy szegmense a Duna ökológiai rendszeré-

nek megismerése. Ez a tanulmány ehhez az összetett probléma megoldásához ad segítséget. 

Úgy gondoljuk, hogy részletes ökonómiai vizsgálatok (gazdaságossági számítások, kockázat 

elemzés) mellett, részletes hidrobiológiai vizsgálatok alapján kell a Duna megengedhető 

hőterhelését meghatározni. Ehhez az élőlény társulások (a fito- és zooplanktonok, makrosz-

kópikus gerincesek, halak stb.) életterének fizikai: hidraulikai, hőtani jellemzőit a bemutatott 

modellrendszerrel meg tudjuk becsülni.  

Az 1. pontban említett négy célkitűzés lényegében egy célt szolgál: a Paksi Atomerőmű frissvíz 

hűtéses üzemekor, a Dunába engedett melegvíz hatására, a folyóban kialakuló hidraulikai és hő-

mérsékleti jellemzőket számító 2D és 3D numerikus modell eredményeinek bemutatása, össze-

hasonlítása. A részletek, a tanulmány alfejezetei tulajdonképpen a validálás lépéseit adják 

meg. Ezek: az adatigény leírása, az arányosítás és az azt megkönnyítő érzékenység vizsgálat; a 

mértékadó terhelések felvétele; az eredmények megbízhatóságát igazoló futtatások és az ered-

mények felhasználási körének ismertetése, bemutatása. 

Ma még csak ott tartunk, hogy a megengedhető hőterhelést két konkrét fizikai mennyiséggel 

adjuk meg: ez a T+500,max és a T (hőlépcső). 30-40 évvel ezelőtt az akkori ismeretek és technikai 

segédeszközök (pl. méréstechnika, számítástechnika) ezt indokolhatták, Ma már tudjuk, hogy a 

felszíni vizeink élőlény társulásai, sőt azon belül az egyes fajok hőtűrő képessége különböző. 

Ezért is és a fenntartható fejlődés fontosságágát felismerve, ökológiailag felelősen gondolkodva 

nem elégedhetünk meg ennyivel.  

°C 
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Nem valószínű, hogy a jövőben az Atomerőmű hűtése minden ökológiai károsodás nélkül meg-

oldható (és itt nem csak a dunai folyóvízzel való hűtésre gondolunk). Az biztos, hogy a közeljö-

vőben a fenntartható fejlődés, az emberi beavatkozások hosszú távú káros hatásának minimalizá-

lása érdekében, a tudomány fejlődésével lépést kell tartani. A fenti említett két fizikai mennyiség 

alapján nem lehet megalapozottan dönteni.  
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