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Bevezetés 

A hordalékszállítással foglalkozó szakirodalomban mostohagyereknek tűnik a lebegtetett hor-

dalékszállítással foglalkozó szakterület. Ez még olyan országoknál is így van, ahol rendelkez-

nek nagy kiterjedésű állóvízzel, tenger- vagy óceán parttal. Bizonyos mértékig érthető, hiszen 

a lebegtetett hordalékhoz kapcsolódó medermorfológiai változás sokkal kisebb, mint általában 

a görgetett hordalékszállításnál. A változás intenzitása ugyan kisebb, de a gyakorisága, az ál-

landó és sokszor azonos irányú hatása nem elhanyagolható. (Ezt sűríti egy mondatba a „lassú 

víz partot mos” népi bölcsesség.) Tározóknál, alluviális folyószakaszok duzzasztásánál elke-

rülhetetlen a hordaléklerakódás, de a duzzasztóművek utáni folyószakaszokon a „folyamatos” 

medermélyülés is.  

A szakirodalom további szűkítését jelenti, ha csak a csatornákban, vezetékhálózatokban törté-

nő folyadékszállítást tekintjük. A hordalék mozgás-nyugvás határállapotának vizsgálatakor 

annak nincs lényeges befolyásoló hatása, hogy szilárd fallal határolt nyílt csatornában, vagy 

zárt csővezetékben történik az áramlás. 

Leülepedett hordaléktól mentes burkolt csatorna-felületnél, vagy ’tiszta’ csőnél hiába van olyan hidraulikai 

feltétel, mely megmozgatná a hordalékot, ha az nincs lerakva. Ugyanakkor, némi – a mozgás megindulását 

befolyásoló – eltérés van a szilárd felület vagy alluviális mederfenék esetén az első hordalék réteg leülepedé-

se vagy felvétele között. 

Szilárd fallal határolt nyílt csatornákban vagy zárt vezetékhálózatokban áramló folyadékoknál 

a folyadékok által szállított szilárd anyagok leülepedésével kapcsolatban nem szoktak morfo-

lógiai változásról beszélni. Pedig szigorúan véve a leülepedett anyag megváltoztatja az alakot, 

– a morfológiát – az eredeti áramlási keresztszelvényt. Csapadékvíz csatornahálózatokban 

problémákat okozhat a leülepedett anyag, a hordalék. Mint azt Knolmár Marcel PhD érteke-

zésében írja: „A 2000-es évektől a csatornahálózatok modellezése területén áthelyeződött a 

hangsúly az összetettebb jelenségek (pl. vízminőségi problémák, hordalékmozgás) vizsgála-

tára.  A hordalékmozgás modellezése jelentősen segítheti a meglevő csatornahálózat bőví-

tésének, rekonstrukciójának tervezését, a célszerű üzemeltetési beavatkozás kiválasztását.” 

(Knolmár 2011). . E folyamatok monitorozása és előrejelzése a hálózat üzembiztonsága és 

költséghatékonysága szempontjából nagy jelentőségű. A folyamat első fázisa a hordalék 

mozgás-nyugvás határállapota, ennek értelmezése, a jelenség matematikai leírása e ta-

nulmány célja. Betartva a tudományos kutatás szabályát először áttekintjük e szűk témához 

kapcsolódó legfontosabb hazai és nemzetközi irodalmat.  

A most kitűzött cél egy későbbi feladat megoldásának – egy csatornahálózatban lejátszódó 

hordalékmozgási folyamat numerikus modellezése – alapját adja. (SWMM vagy EPANET hid-

rodinamikai modellbe beépíthető morfológiai modul, Rátky-Knolmár 2016). 
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A mozgás-nyugvás határállapota, a kritikus sebesség 

Röviden hordalékmozgásnak nevezett jelenség alatt egy összetett jelenség-csoportot értünk: a 

hordalékszállítás folyamatát, a hordalék leülepedését és a már leülepedett anyag felkeveredé-

sét, felvételét. A mozgás-nyugvás határállapotán a már leülepedett anyag megmozdulásának 

vagy a szállított hordalék leülepedésének kezdetét értjük. (E fogalommeghatározás bizonyta-

lanságára később visszatérünk.) Sajnos e tudományterületen az átlagosnál is gyakrabban for-

dulnak elő nem pontos, vagy mindenki által nem azonosan értelmezett fogalmak. Pontos fo-

galmazásnál mindig meg kell mondani, hogy e három fő folyamat, állapot közül melyikről 

van szó. Mindegyik önmagában is nagyon összetett. A hordalékmozgás folyamatában négy, 

tulajdonságaiban, jelenségre való hatásában jól elkülöníthető befolyásoló összetevőt kell fi-

gyelembe venni: a folyadékot, a szállított anyagot, a határoló felületeket és a külső befolyá-

soló hatást (Rátky-Rátky, 2013). A szállított anyag a hordalék; a külső befolyásoló hatás: a fo-

lyadék-terhelés és a szállított anyag-terhelés. A fizikai törvények és e négy tényező egymásra 

hatásának eredményeként jön létre az, amit a szaknyelv hordalékmozgásnak nevez. A most a 

részletesebben elemzett mozgás-nyugvás határállapot a hordalékra vonatkozik, ami természe-

tesen a mozgó folyadék és a hordalék egymásra hatásának következménye, eredménye. A 

mozgásnál – még egydimenziós (1D) közelítésnél is – igen sok jellemzőt (állapotváltozót) 

kell figyelembe venni. Felsorolás szerűen néhány fontosabb:  

 a folyadéknál, annak mozgás állapotánál a szelvény középsebességét (vsz), 

viszkozitását (ν), sűrűségét (), a vízmélységet (h) vagy a hidraulikus sugarat (R); 

 a hordaléknál a jellemző, a mértékadó szemátmérőt (dm) és szemeloszlást (di-pi), a 

sűrűséget (s), a folyadék, a lebegő hordalékszem és a gravitációs tér hatására 

kialakuló ülepedési sebességet (ωs), az átlagos koncentrációt (  , töménységet); 

 a kölcsönhatásoknál a folyadék és a szilárd határoló fal (pl. a cső) egymásra hatását 

leíró csősúrlódási tényezőt (λ), a folyadék és a leülepedett anyag (vagy szilárd fal) 

egymásra hatását figyelembe vevő fenékcsúsztató feszültséget (), vagy a 

hordalékszemek egymásra hatását (leárnyékolás, ’kitettséget’) kell figyelembe venni. 

A leülepedett hordalékszem megmozdulásának, a mozgás-nyugvás határállapot vagy kritikus 

sebesség (vcr) vizsgálatának igen nagy irodalma van. A főleg a nagyobb szemek tartományá-

ban végeztek kiterjedt laboratóriumi vizsgálatokat, (elvétve természetbeni mérést). Csak né-

hány ismertebb hazai és nemzetközi irodalmat említve: Bogárdi 1971, Rákóczi 1975, Stelczer 

1980, van Rijn 1984a, 1984b, 1984c, Parker 2004. Köztudott, hogy a görgetett (bed-load 

transport) és a lebegtetett (suspended-load transport) mozgásforma nem csak a szemátmérő-

től hanem – többek között – a folyadék sebességétől, a turbulencia mértékétől is függ. Lebeg-

tetettnél a szemátmérőn kívüli hatások egyre nagyobb súlyúak. Evvel magyarázható, hogy 

az ismertebb összefüggések, vagy grafikonok, melyek csak a szemátmérő függvényében ad-

ják meg a kritikus sebességet, lebegtetett hordaléknál nagyon bizonytalanok (pontatlanok). 

Példaként illusztráljuk ezt egy ábrával. Az 1.ábra a Shields-diagram (Svensson 1987) mellett 

Hjulstöm,  Soulsby és van Rijn kritikus sebességre vonatkozó kapcsolatait tartalmazza. 
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1. ábra Kritikus sebesség szélső értékeinek változása a szemátmérő függvényében 

 

Számtalan formában feldolgozott, új adatokkal kibővített – a hordalék mozgás-nyugvás határállapotot meg-

adó – Shields-diagramot mi most Soulsby (1997), Soulsby-Whitehouse (1997) 

   
  

    

       

                       

összefüggéséből számított és van Rijn (1984a) numerikus  

                         
        

   

                             
        

      

összefüggéseivel közelített ’Shields-görbe’ egy részletével adtuk meg. Az ábrán látható, hogy Hjulstöm se-

besség értékei d < 0,2 mm alatti igen nagy tartomány fognak át. Ebben a tartományban d csökkenésével 

Hjulstöm vcr értékei növekednek, Soulsby értékei csökkennek, míg van Rijn konstans kritikus sebességet ad.  

E tanulmányban nem volt célunk az eredmények közötti különbségek okainak feltárása. (Álta-

lában a hordalék-mérésekkel kapcsolatos problémákról későbbiekben szólunk.) Az 1.ábra 

megadásával csak felhívjuk a figyelmet: attól függően, mely szerző összefüggését alkalmaz-

zuk, nagy eltérések lehetnek az eredményben. Mégis egy – talán leglényegesebb – okot meg 

kell említeni. Azon egyszerűsítésen kívül, hogy csak egy paraméter (d) függvényében adják 

meg vcr-t, túl nagy tartományt próbálnak hasonló függvény-formával leírni; példa erre Soulsby 

összefüggése. Különböző súllyal hatnak a kis és nagy szemekre (és azok keverékére) a fizikai 

törvények, ennek eredményeként jön létre a görgetett vagy a lebegtetett mozgásforma. Ez 

nem csak a folyamatos mozgásnál, hanem a mozgás megindulásnál is így van. Úgy gondol-

juk, hogy a fentiekben bemutatott eredményeknél pontosabbat kapunk, ha csak azokat az 

összefüggéseket vizsgáljuk, melyeket – az irodalmi adatok alapján – kis szemnagyságú hor-

dalékokra ajánlottak a szerzők.  

0.1 

1 

10 

100 

1000 

0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 

v, cm/s 

d, mm  

vcr_max Hjulstrom 

vcr_max Hjulstrom 

vcr_Soulsby 

vcr_van Rijn 

ERÓZIÓ és SZÁLLÍTÁS 

LEBEGVE SZÁLLÍTÁS 
LERAKÁS 



4 

 

Kritikus sebességek irodalmi adatok alapján 

Az 1.táblázatban több mint 100 évet átfogva, közel 40 hazai és nemzetközi szakirodalmat 

áttanulmányozva adjuk meg irodalmi kutatásunk leglényegesebb eredményét. Az ’eredeti 

szerző’ elnevezésű oszlopban azoknak a szerzőknek a nevét és a függvénykapcsolat levezeté-

sének (felállításának) évét adtuk meg, melyet a ’forrás’-ban találtunk. (Tehát a ’forrás’ osz-

lopban megadott irodalmak voltak a tulajdonképpeni források.)  

Az ’eredeti függvénykapcsolat’ oszlopban adott összefüggéseknél törekedtünk arra, hogy va-

lóban az eredeti formát adjuk meg. Természetesen a ’forrás’ művekben nagyon eltérő jelölé-

sekkel, mértékegységekkel találkoztunk. A könnyebb áttekinthetőség érdekében néhol eltér-

tünk az eredeti jelöléstől és megpróbáltuk az azonos fizikai tartalmú változókat egyformán je-

lölni. A mértékegységeknél csak ott írtuk ki, zárójelek között az eredetit, ahol az eltért a ma 

szabványos SI-től, (némelyik összefüggést mi alakítottuk át SI rendszerűre). 

Az ’átalakított függvénykapcsolat’ oszlopban az eredeti összefüggést úgy rendeztük át, hogy 

a kritikus, a mozgás-nyugvás határállapotához tartozó sebességet (vcr stb.) adjuk meg, a 

többi változó függvényében (térben különböző sebességeket értelmezünk, a jelöléseket a 

2.táblázatban részletezzük). Itt minden változó mértékegysége SI-ben van. 

Az ’érvényesség’ oszlopban, – ott ahol az irodalomban szerepelt – megadtuk az eredeti össze-

függések származtatásánál vagy ellenőrzésénél alkalmazott jellemző szemátmérőket, d, mm-

ben. Az üresen hagyott helyeknél a forrás irodalomban nem volt megadva érvényesség. 

Az ’átalakított függvénykapcsolat’ oszlopban és az ’eredeti függvénykapcsolat’ oszlopban 

szereplő jelölések értelmezését a 2.táblázatban adtuk meg.  

Az álló, A4-es formátumú ábrákat, táblázatokat a szöveg között, míg a fekvőket a tanulmány végén adjuk 

meg. 

Minden kritikus sebesség függvénykapcsolatban természetesen szerepel a legfontosabb válto-

zó, a homogén vagy vegyes szemeloszlásra jellemzőnek elfogadott- vagy mértékadó szemát-

mérő (vcr = vcr(d,…), vf,cr = vf,cr(d,…) stb.). A 2.ábrán szemléltetjük a kritikus sebességek d 

szemátmérőtől való függését. A táblázatban adott függvénykapcsolatokból néhány nem sze-

repel az ábrán: az extrém értéket adó 2. sorszámú; a d-től független 4. és 5.; az azonosak – 

vagy az ábrázolási pontosságon belül azonosak – közül csak az egyik, ilyenek pl. a 7., 12., 

13., a 14., 31., vagy a 22., 28. A vcr értékeket 5-150 μm között változó d, és a többi paraméter 

változatlan értéke mellett számítottuk. Reális értékekkel felvett konstans paraméterek:  

    kinematikai viszkozitás:     ν = 1,0·10
-6

 m
2
/s (T = 20 °C), 

    víz alatti ’súlyerő’:       Δ = 1,0 (s = 2000 kg/m
3
), 

    csősúrlódási tényező:      λ = 0,0225, 

    vízmélység:          h = 0,10 m és 

    átlagos lebegőhordalék-koncentráció:           . 
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Jelölés Jelentés 

   a szelvényben lévő lebegtetett hordalék átlagos koncentrációja (töménysége) 

d  dm jellemző, mértékadó szemátmérő, (m) 

d90 90%-os súlyszázalékhoz tartozó szemátmérő, (m) 

D* dimenziómentes szemátmérő            
  

  
 
 

  

 

E a hordalék felvétel mértéke (felületegységre vonatkoztatott tömegáram, kg/(sm2)) 

h az eredeti összefüggésekben vízmélység, (m) 

L jellemző hossz, ’Monin-Obukhov hossz’, (m) 

phk 
az i-edik frakció (az összes szem általi) leárnyékoltságának a valószínűsége 

        
    

  

     
 , 

phk 
az i-edik frakció (az összes szem általi) kitettségének a valószínűsége 

        
    

  

     
  

qB egységnyi szélességre eső görgetett hordalékhozam, (m2/s) 

  
  

hordalékhozam paraméter, dimenziómentes hordalékhozam 

Bogárdi (1971):       
             

R hidraulikus sugár, (m) 

Rfc 
kritikus Richardson szám (a hordalék lebegtetéshez, szállításához szükséges és rendelkezésre 

álló turbulens kinetikai energiát veszi figyelembe) 

   fenékcsúsztató sebesség, (m/s),     (        ) 

      kritikus fenékcsúsztató sebesség, (m/s),     (             ) 

vcr kritikus sebesség, (m/s) 

vf,cr kritikus fenéksebesség, (m/s) 

vf,cr,min minimális kritikus fenéksebesség, (m/s) 

vf,cr,max maximális kritikus fenéksebesség, (m/s) 

vfk,cr kritikus függély középsebesség, (m/s) 

vfk,cr,min minimális kritikus függély középsebesség, (m/s) 

vfk,cr,max maximális kritikus függély középsebesség, (m/s) 

vsz,cr kritikus szelvény középsebesség, (m/s) 

vsz,cr,min minimális kritikus szelvény középsebesség, (m/s) 

 kísérleti állandó,  = 0,02 

  a víz fajsúlya, (N/m3) 

 s a hordalék fajsúlya, (N/m3) 

Δ a hordalékszem víz alatti ’súly-erejét’ veszi figyelembe,     Δ = s/-1 

 Kármán-féle univerzális állandó,  = 0,4 

λ csősúrlódási tényező 

ν a víz kinematikai viszkozitása, (m2/s) 

 a folyadék, a víz sűrűsége, (kg/m3) 

s a hordalék sűrűsége, (kg/m3) 

 fenékcsúsztató feszültség, (N/m2)          
  

cr kritikus fenékcsúsztató feszültség, (N/m2) 

* dimenziómentes fenékcsúsztató feszültség ,    *=/(Δgd) 

   Einstein-féle dimenziómentes szállítási intenzitás, vízfolyás intenzitás 

Φb Einstein-féle dimenziómentes hordalékszállítás intenzitása, hordalékhozam paraméter 

Φsi dimenziómentes lebegtetett hordalék szállítási kapacitása az i. frakciónak 

ωs a hordalékszem ülepedési sebesség, (m/s) 

ωsi az i-edik frakció jellemző hordalékszemének ülepedési sebessége, (m/s) 

2.táblázat  Az 1.táblázatban alkalmazott jelölések értelmezése 
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Az 1.táblázat utolsó két oszlopában megadtuk, a felvett paraméterekkel, az ábrázolt d inter-

vallum (5–150 μm) szélső érékeinél számított kritikus sebességeket is (vcr,min, vcr,max, cm/s). A 

felvett konstans paraméterek mellett egy-egy összefüggésnél a kritikus értékek – csak d-től 

függően – ekkora intervallumban mozognak.  

Áttekinthetetlen lett volna a 2.ábra, ha mindegyik görbét azonosítunk a szerző nevével vagy az 

1.táblázatbeli sorszámmal. Az ábra csak azt szemlélteti, hogy milyen széles intervallumban és milyen nagy 

szórása van az egyes összefüggésekkel számított kritikus értéknek. Ezt azzal lehetett volna hangsúlyozni, 

hogy nem kötjük össze a diszkrét pontokat folytonos vagy szaggatott vonallal. (A részletek után érdeklődők 

az azonosítást megtehetik az 1.táblázat utolsó két oszlopa segítségével.) 

Az alábbiakban az értékeléshez, a helyes következtetések levonásához néhány nagyon fontos 

megjegyzést teszünk: 

1) A determinisztikus összefüggések mindegyikét döntően laboratóriumi kísérletek, méré-

sek eredményeiből határozták meg, és csak néhánynál volt természetbeni mérés is a pon-

tosításhoz, az igazoláshoz.  

Itt nem részletezzük, hogy általában milyen nagy eltérések lehetnek egy ’steril’ laboratóriumi és a ter-

mészetbeli körülmény között. Ugyanakkor, most a laboratóriumi eredet nem akkora probléma, mint egy 

nyílt felszínű természetes vízfolyásnál, hiszen a csatornahálózat egy művi rendszer, nincs benne a fo-

lyóknál elkerülhetetlen mederfenék lokális esés, mederalak nemprizmatikusság, kanyargósság, (nehezen 

előrejelezhető árhullámok). Pontosabban a lokális nemprizmatikusság pl. vezetékátmérő változás vagy 

iránytörés van, de ezek ismertek lehetnek. 

2) A négyszög szelvényű laboratóriumi csatornák általában üveg, acél vagy műanyagból 

(’plexi’, polikarbonát) készültek, a fenék és az oldalfalak mesterséges érdesítésével. Ben-

nük az áramlás nyíltfelszínű, nem nyomás alatti. A laboratóriumi csatornákban a sebes-

ségeloszlás mind kereszt irányban, mind függély mentén eltér egy zárt, esetleg nyomás 

alatti vezetékben kialakuló sebességeloszlástól. 

Szerencsére, a fenék közelében, ahol a mozgás-nyugvás határállapotát elsősorban meghatározó sebessé-

gek vannak, ott kisebb az eltérés a két sebességeloszlásban. 

3) A kritikus sebességeket különböző módon tudtuk meghatározni: 

a) Maguk a szerzők adtak valamilyen kritikus sebességet pl. vcr, vf,cr, vsz,cr stb. (a jelölé-

sek értelmezését a 2.táblázatban adtuk meg). 

b) A megadott kritikus fenékcsúsztató feszültségekből cr-ből, vagy a dimenziómentes 

fenékcsúsztató feszültségekből   
 -ből számítottuk. 

c) A hordalékfelvétel vagy a szállítás mértékét megadó összefüggésekből származtattuk, 

nulla vagy minimális szállítást feltételezve. E = 0, ΦB = 0 vagy Φsi = 0. 

4) Az idézet írásokban nagyon eltérő részletességgel, pontossággal adták meg az ajánlott 

összefüggések származtatásának körülményeit. Felsorolás szerűen néhány jellemző (nem 

lényegtelen!) körülmény, melyet nem adtak meg, vagy kellően nem részleteztek:  

a) Mennyire alapoztak természetbeni mérésekre is. 

b) Sima-, átmenet- vagy hidraulikailag érdes volt a határoló felület. 

c) Volt e mederfenék alakzat (homokhullám, dűne, antidűne stb.). 

d) Homogén, vagy vegyes volt a szemeloszlás. 
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e) Vegyes szemeloszlásnál a jellemző szemátmérő értelmezése (átlagos-, közepes-, szitá-

lási-, triaxiális-, ülepedési átmérő stb.). 

f) Permanens vagy nempermanens állapot: hosszú ideig tartó permanens, vagy hosz-

szabb-rövidebb ideig tartó nempermanens hidraulikai állapot alatt nagyon különböző 

mederfenék alakzat, és mederfenék szemeloszlás alakulhat ki.  

Az „önburkoló mederfenék”, a „pikkelyeződött”, a „cementálódott” vagy a „páncélozódott” meder-

fenék nagymértékben befolyásolja a meder fenék-anyag szemeloszlásán belül az egyes szemek 

megmozdulását vagy nyugalomba maradását (Stelzcer 1980). Ezek a jelenségek (ha nem is pontosan 

ugyanúgy) nemcsak a nagyobb szemeket is tartalmazó görgetett hordalék mozgásformáknál fordul-

nak elő. 

g) A hordalék ásványi összetétele (szerves-szervetlen aránya). 

h) A hordalék sűrűsége: Ha egyáltalában megadták (néhol a fajsúlyt), az többségében 

~2400-2700 kg/m
3
 körüli érték volt. Ahol nem adták meg, ott s=2650 kg/m

3
 értéket 

tételeztünk fel (kvarc, zárványos kvarc). 

i) A kritikus állapot értelmezése: Ez adhatja a leglényegesebb eltéréseket az egyes 

összefüggések között. Fizikailag és különösen matematikailag nehezen ’megfogható’ 

állapot. A kutatók a hordalékszemek megmozdulásának más és más állapotát tekintet-

ték kritikusnak, így a származtatott determinisztikus összefüggések is más és más fi-

zikai jelenségre vonatkoznak.  

A kritikus állapot, nem köthető egy paraméter pontosan definiálható küszöbértékéhez, inkább 

egy folyamat. „Kramer (1935) a hordalékmozgás következő fokozatait állapította meg:  

– nyugalmi állapot, nincs mozgás; 

– gyenge hordalékmozgás, néhány még megszámlálható mennyiségű hordalékszem mozgásba jön; 

– közepes hordalékmozgás, a mozgó kavicsszemek már ránézésre nem számolhatók meg; 

– általános hordalékmozgás, az előforduló összes szemek mozgásba jönnek.” (Stelczer 1980). 

A fenti osztályozás értelmezésében is sok bizonytalanság van (’megszámlálható’, ’nem számlálható 

meg’, ’előforduló összes szemek’). Az ismertetett kutatásokban még ennyire sem definiálták a szer-

zők az általuk kritikusnak nevezett jelenséget.  

j) További bizonytalanságot jelentett az, hogy a megadott kritikus jelenséget milyen se-

bességhez kötötték: szelvény középsebességhez, függély középsebességhez vagy fe-

néksebességhez. Legtöbbször a kritikus csúsztató feszültséget (cr, N/m
2
), vagy hely-

telenül a kritikus „hordalékmozgató erő”-nek nevezett mennyiséget adták meg, ezek-

ből a függély- vagy szelvény-középsebesség kritikus állapota származtatható. Néhány 

szerző, utalva a már említett kritikus állapot intervallum jellegére, a sebesség minimá-

lis vagy maximális értékét adta meg: pl. kritikus fenéksebesség minimális értéke, 

vf,cr,min; kritikus szelvény középsebesség minimuma, vsz,cr,min; függély középsebesség 

kritikus értékének maximuma,vfk,cr,max.  

A kritikus jelenség értelmezésének nehézségei, a mérési körülmények különbözősége és mind 

ezek nem pontos megadása tükrében nem meglepő, hogy az összefüggések ugyanakkora 

szemátmérőhöz nagyon különböző kritikus sebességet adnak. E szűk szakterület ismerői 

ezen nem lepődnek meg. Ezért van az, hogy akik tisztában vannak a fent leírtakkal, a 2.ábrán 

látottak alapján azt szokták mondani: az eltérések ’nem nagyok’, ’nagy vonalakban meg-

egyeznek’, az eredmények a megszokott, (kényszerűségből elfogadott) hibahatáron belül 

vannak.  
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Vegyes szemösszetételű mederagyagok állékonyságával kapcsolatban Dr. Rákóczi írja: „Az egyes kutatók 

eredményei nagy vonalakban, irányzatukban megegyeznek, de jelentős eltérések tapasztalhatók közöttük. … 

egyik módszer sem megbízhatóbb bizonyíthatóan a másiknál…” (Rákóczi 1988, kiemelés tőlem). 

Hazai és nemzetközi források említik, hogy 1-3 nagyságrendű eltérések lehetnek ugyanazon 

hidraulikai körülmények mellett (azonos paraméterekkel), különböző összefüggésekből szá-

mított hordalékhozamok között (Bogárdi 1971, Stelczer 1981, van Rijn 1984, Wu-Wang-Jia 

2000, Wu 2001, Jia-Wang 2001, Parker 2004a, Rátky-Rátky 2013). A kritikus állapotokat adó 

összefüggésekben meglévő eltérések részben magyarázhatják a hordalékhozam (tömegáram) 

számításának említett mértékű különbségét, a ’hibákat’.  

Nem véletlen  –  mint az 1.ábrán – kettős-logaritmikus skálán szokták ábrázolni a hordalékmozgással fog-

lalkozó irodalmak az eredményeket, pl. Bogárdi 1969, Breusers 1983-84 stb. Mi most nem ezt tettük, hanem 

leírtuk azt, amit az irodalmi adatokból kaptunk, és korrektül ismertettük azokat a bizonytalanságokat, ame-

lyeket a jelenség értelmezésének nehézségei, a mérés korlátai, a mérési körülmények különbözőségei és 

mindezek nem pontos megadása okozhatott. 

Az 1.táblázatban az összefüggéseket abban a sorrendben adtuk meg, ahogy kutatásaink során 

’megtaláltuk’. Utólag lehetett volna valamilyen szempont alapján csoportosítani, tipizálni az 

egyes szerzők által adott kapcsolatokat. Ezt nem tartottuk szükségesnek, hiszen most csak a 

kritikus sebesség meghatározása volt a fő cél, és nem a kronológiai fejlődés, a különböző 

irodalmakban található összefüggések összehasonlítása, egymáshoz viszonyított kritikai 

elemzése. A rendelkezésre álló, még a hiányosan megadott (származtatási) körülmények is-

meretében is meg lehetett volna szűrni, kihagyni némelyiket. Hiszen pl. d = 5–150 μm-nél a 

szélső értékek (vcr,max, vcr,min) aránya közel 15-szörös (másfél nagyságrend). Ha egy adott át-

mérőjű hordalékszemnél változnak is a befolyásoló körülmények, az összefüggésben figye-

lembe nem vett befolyásoló tényezők (pl. a hordalék sűrűsége, vegyes szemszerkezetben a di-

pi arány, a leárnyékoltság, a kitettség stb.), nehezen képzelhető el 15-szörös eltérés a kritikus 

sebesség (a mozgás megindulás pillanata) értékében. Talán ez alól kivétel, ha cementálódás, 

kémiai kötés alakul ki a fenéken lévő anyagban. 

Úgy gondoljuk, hogy a fent említett bizonytalanságok miatt az egyes összefüggések minden 

további elemzése, ’pontosítása’ csak látszat pontosítás (tudományosan nem megalapozott 

spekuláció) lenne.  

Egy szóródó adatrendszernél megszokott, hogy azokat statisztikailag kezelve, egy középér-

tékkel és egy szórással jellemzik. Itt most ezt nem tehetjük, hiszen az adatok nem azonosan 

értelmezett esemény egy-egy (csak a véletlen által befolyásolt) reprezentációja. A mechani-

kus, statisztikai kezelés helyett logikai, gyakorlatias megfontolások alapján kiválasztottunk 

két összefüggést. A továbbiakban a minimális kritikus sebességeket Mavis (1938) összefüg-

géséből (1.táblázat 17. sorsz.), a maximális kritikus sebességeket Soulsby (1997) összefüg-

géséből (32. sorsz.) határozzuk meg. A 2.ábrán vastag, folytonos és szaggatott (tömör és üres 

háromszöggel is jelölt) vonallal kiemelve látható, hogy e kapcsolatok által adott vonalak az 

alsó és felsőburkoló görbék közelében helyezkednek el. Ugyanakkor nem adnak kiugró szélső 

értékeket, amit pl. a 3. vagy a 25. összefüggés. 



9 

 

Érzékenység vizsgálat 

Fent megadtuk azokat a paraméter értékeket (ν, Δ, ρs, λ, h és   ), melyekkel számítottuk a 

2.ábra görbéit. Az említett bizonytalanságok, az egyes paraméterek vcr-re való hatásának 

mértéke alapvető fontosságú a csatornahálózat bővítését, rekonstrukciójának tervezését, 

vagy az üzemeltetési beavatkozásokat számító modellek adat-előállításánál. 

A minimális és maximális kritikus sebességeket számító kiválasztott függvények nem tartalmazzák a   -t és 

közvetlenül a h-t sem, így azokra vonatkozóan nem kellett érzékenység vizsgálatot végezni. A h-tól való 

közvetlen függetlenség nem meglepő – Bogárdi (1971) mutatta ki, hogy egy laboratóriumi ~7 cm-es és egy 

dunai ~240 cm-es vízmélység esetén közel azonos volt a vizsgált hordalékszem kritikus sebessége. Megje-

gyezzük, hogy Tadaoki-Tsutomu (1980) összefüggése tartalmazza ezeket a paramétereket, de véleményünk 

szerint nagy    és h érékek esetén kb. d > 50 μm fölött túlságosan nagy vcr értékeket adnak. A koncentráció 

ilyen domináns hatása ellentmond annak az ismert összefüggésnek, ami c-nek az ülepedési sebességre való 

hatását fejezi ki. Irodalmi adatok (Breusers-Raudkivi 1991) alapján, D < 40 esetén, ωs = (1-c)4,65ωo (ahol ωo 

a hordalék-mentes vízben az ülepedési sebesség). Ezen összefüggés alapján általában csatornahálózatban elő-

forduló koncentrációknál c hatása elhanyagolható. Ugyanakkor ez az egy összefüggés veszi közvetlenül fi-

gyelembe a turbulencia hatását; a középsebesség növekedésével nő a turbulencia, aminek csökkenteni kellene 

a vcr-t (azt a sebességet, aminél megmozdul, vagy szállítás állapotába jut a hordalékszem). A lejátszódó fo-

lyamat összetettségét hangsúlyozandó, meg kell említeni, hogy a nagyobb hordalékszemek esetén lehet, hogy 

a nagyobb tömegerő (gravitációs erő) dominál a turbulencia helyett. 

Ahhoz, hogy csökkentsük az érzékenység vizsgálatnál a vcr-ra közvetlenül ható (figyelembe 

vett) paraméterek számát, először a csősúrlódási tényező vizsgálatát végeztük el. ’Tiszta’ 

nem hordalékos víz esetén köztudott, hogy a csősúrlódási tényező a csőfal relatív érdes-

ségétől (k/D, k a Nikuradse-féle homok-érdesség, D a csőátmérő) és a Reynolds-számtól (Re) 

függ (’Nikuradse-féle hárfa’, Moody-diagram). Az ismert diagramban a Re-szám foglalja ma-

gába a szelvény-középsebességet (v) és a viszkozitást, ami a hőmérséklettől, T-től függ. A 

gyakorlatban a v és a T lehet ismert, ezért meghatároztuk a λ = f(T) és a λ = f(v) függvények 

diszkrét pontjait. A számítást Blasius- és Nikuradse közelítő összefüggéseit felhasználva vé-

geztük el, (MI-10-291/3-85). A felvett értékek:  

csőátmérő,       D = 0,1; 0,4 és 0,7 m, 

szelvény középsebesség,  v = 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 0,75 és 1,0 m/s, 

hőmérséklet,      T = 5; 10; 20; 30; 40 és 50 °C.  

A 3.ábrán a függvény jellege mellett a számított értékeket táblázatosan is megadtuk. A vizs-

gált d < 200 m hordalékszem-méretek esetén csak v < 0,2 m/s mellett lesz a hordalék a moz-

gás-nyugvás határán (lásd 2.ábra). Ekkor λ = 0,0146 – 0,0445 intervallumban fog mozogni. 

Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy hordalékos vízről van szó, és amennyiben már le-

ülepedés van, akkor a csőfal sem olyan sima, mint amit az alkalmazott (Blasius- és 

Nikuradse-) összefüggések (akár huzamosabb ideig használt csöveknél) feltételeznek. 

Csatornahálózatoknál reális feltételezhető csősúrlódási tényező intervallum ismerete után vé-

geztük el vcr-re az érzékenység vizsgálatot. A 4.ábrán szemléltetjük a hőmérséklet (T, C), a 

hordalék sűrűség (ρs, kg/m
3
) és a csősúrlódási tényező (λ) hatását a vcr,max-ra és a vcr,min-re. (A 

d-től való hatást maga a független változó mutatja.) A hőmérséklet egyrészt közvetlenül a ki-
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nematikai viszkozitáson (ν, m
2
/s), másrészt közvetve a csősúrlódási tényezőn keresztül befo-

lyásolja a jelenséget (λ a Reynolds-számtól függ, a 3.ábránál már részleteztük). A 4.ábrán 

T = 20 °C,  ν = 1,0·10
-6

 m
2
/s,  s = 2000 kg/m

3
,  (Δ = (s/ρ-1) = 1,0),  λ = 0,0225 

alap- (közép-) értékekkel, valamint nagyobb és kisebb értékekkel is kiszámítottuk a kritikus 

sebességeket. Az 3. és 4.ábrán látható és a vcr,min (17. sorsz.) és a vcr,max (32. sorsz.) összefüg-

gések matematikai alakjaiból következik, hogy a csősúrlódási tényező növekedésével csök-

ken a vcr,max értéke (növekvő érdesség  növekvő turbulencia hatására), míg ha nő a horda-

lék sűrűsége (’nehezebb’ anyagnál) nő a kritikus sebesség. A hőmérséklet emelkedésével 

csökken a viszkozitás, ez növeli a Reynolds-számot, ami csökkenti a csősúrlódási tényezőt 

(hidraulikailag sima és átmeneti tartományban, Colebrook-White összefüggés). A λ csökkené-

se viszont növeli a vcr értékét. Tehát T hatása kétirányú.  

Csatornahálózatoknál egy csapadék esemény után megnőhet a hordalék-terhelés, ekkor a folyadékáramlásnál 

lassabban csúszó vagy már leülepedett hordalék nagy fenék-érdességet okoz. Ezt nagy csősúrlódási tényező-

vel lehet modellezni. Hidraulikailag érdes csöveknél Prandtl ismert (MI-10-291/3-85) 1/ = -2 lg(k/3,7D) 

összefüggését alkalmazva, k = 0,003 m és D = 0,3 m paraméterek esetén  = 0,038 értéket kapunk. A 

4.ábrán bemutatjuk λ = 0,038 értékkel számított vcr,max eredményét is, (ami csak kis mértékben tér el 

λmax = 0,0445-el számított értékektől). 

Összefoglalás  

Vezetékekben lebegtetett (pontosabban később lebegve szállított) vegyes szemszerkezetű 

hordalék mozgás-nyugvás határállapotát, a kritikus állapotot, – mint intervallumot – iro-

dalmi adatok alapján közelítőleg jellemezhetjük: 

 vcr,min – a szelvény középsebesség egy minimális és 

 vcr,max – a szelvény középsebesség egy maximális értékével, valamint ezek 

 Δvcr – bizonytalanságát (a szóródását) tükröző %-os értékekkel. 

A jellemző értékek a következő mennyiségek függvényeként írhatók le: 

d – a szemeloszlás jellemző szemmérete, a mértékadó szemátmérő, 

ρs  –a hordalék sűrűsége, 

λ – a csősúrlódási tényező és 

T – a víz hőmérséklete.  

Ezek a fizikai mennyiségek közvetve meghatároznak és befolyásolnak további mennyiségeket 

pl. az ülepedési sebességet (ωs), a kinematikai viszkozitási együtthatót (ν) és a víz sűrűségét 

(ρ). 

Matematikai, általános formában (csak a lényegesebb paramétereket megadva): 

vcr,min = f (d, ρs, , λ, T, ωs, ν)  Δvcr,min és 

vcr,max = f (d, ρs, , λ, T, ωs, ν)  Δvcr,max. 

A hazai és nemzetközi irodalomban található, a kritikus állapotot leíró determinisztikus ösz-

szefüggések nagyon különböző kritikus sebességet adnak (2.ábra és 1.táblázat)). Ennek 

legfőbb okai: 
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 a jelenség összetettsége, 

 az összefüggésekben nem minden, lényeges befolyásoló tényező figyelembe vétele, 

 a határállapot értelmezésének nehézségei, 

 a mérési körülmények különbözősége és mind ezek mellett, 

 az érvényesség, a kísérletek körülményeinek nem pontos megadása. 

A hordalék leülepedésére és felkeveredésére nagy hatása a d szemátmérőnek, a λ-nak és a ρs-

nek van. A paraméterek – egy csatornahálózatnál – reális feltételezhető értékeit felvéve kap-

tuk vcr,min és vcr,max értékeket (4.ábra). A bizonytalanságot, – a leglényegesebb befolyásoló 

paraméterek változásának hatását – a választott alap értékekhez viszonyított eltérést vcr %-ban 

adtuk meg. A vcr értékére legnagyobb hatással szemátmérő változása van, d-től való érzé-

kenységet a 4.ábra mutatja. 

(alap értékek: T = 20 °C,  ν = 1,0·10
-6

 m
2
/s,  s = 2000 kg/m

3
,  (Δ = (s/ρ-1) = 1,0),  λ = 0,0225). 

 vcr növekedés vcr csökkenés 

λ növelése        vcr,max-ra  ~29-29% 

λ csökkentése  vcr,max-ra ~24-24%  

ρs növelése       vcr,max-ra ~27-20%  

ρs csökkentése vcr,max-ra  ~28-23% 

T növelése        vcr,max-ra  ~3-15% 

T csökkentése  vcr,max-ra ~1-11%  

ρs növelése       vcr,min-re ~29-29%  

ρs csökkentése vcr,min-re  ~29-29% 

A vcr növekedés és csökkenésnél lévő intervallumoknál az első érték mindig a vizsgált 

legkisebb szemátmérőnél a második a legnagyobbnál adja meg a változást. 

Tehát fontos, hogy minél nagyobb pontossággal becsüljük meg a vegyes szemeloszlás 

mértékadó szemátmérőjét, és a hordalék sűrűségét, amennyiben leülepedik, úgy vegyük 

figyelembe annak súrlódási ellenállást befolyásoló hatását.  

A kapott vcr,min és vcr,max lehetőséget ad arra is, hogy a valóságban mindig vegyes szemelosz-

lással jellemezhető már leülepedett hordalék (hordalék-összetétel) mozgás-nyugvás határálla-

potának részbeni megmozdulására adjunk becslést. A 4.ábrán jelöltük azokat a (d-v) terü-

leteket ahol a d-vel jellemzett vegyes szemeloszlásban lévő minden szem mozog vagy áll, ill. 

egy része mozog („a vegyes szem mind MOZOG” vagy  „a vegyes szem mind ÁLL” ill. „a vegyes 

szem EGY RÉSZE MOZOG”).  

A terület-becslést az a logika támasztja alá, hogy a forrásként felhasznált összefüggéseknél mindig vegyes 

szemeloszlású – bár számunkra pontosan nem ismert – adatokat használtak fel, és ezeket jellemezték egy-egy 

mértékadó átmérővel. Többek között ezért is kaptunk az 2.ábrán olyan nagy szóródású ponthalmazt.  

Fontossága miatt megismételjük, a fent említett bizonytalanságok miatt az egyes összefüg-

gések – vagy akár a kiválasztott két összefüggés – minden további elemzése, ’pontosítása’ 

csak látszat pontosítás (tudományosan nem megalapozott spekuláció) lenne. Az ismertetett 

irodalmi feldolgozás adatrendszerének több, – a kitűzött célunk szempontjából – hasznosít-

ható információ tartalma nincs. Az az információ, ami a rendszer szempontjából hasznos, az 
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a 2.– 4.ábrákon és a 1.táblázatban összefoglalva megtalálható. A későbbi feladat – a csa-

tornahálózatban lejátszódó hordalékmozgási folyamat numerikus modellezése és az eredmé-

nyek igazolása – csak irodalmi adatokra alapozva nem oldható meg. Tisztában vagyunk azzal, 

hogy e szakirodalmi eredmények nem helyettesítik a – jövőben végzendő – helyszíni méré-

seket vagy a speciális feltételeknek megfelelő pontosságú laboratóriumi kísérleteket. 
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1.táblázat  Különböző szerzők által ajánlott kritikus sebességek 

sor 

sz. eredeti szerző 
eredeti függvénykapcsolat átalakított függvénykapcsolat érvényesség 

forrás 
vcr,min vcr,max 

jelölések értelmezése a 2.táblázatban jelölések értelmezése a 2.táblázatban d,  mm cm/s cm/s 

1. 
Bagnold 
(1966) 

  , 𝑟

𝜔𝑠
= 1 v 𝑟 = 1,54

∆

𝜈√λ
 2  

van Rijn 
(1984b) 

0,03 23,1 

2. 
Engelund 

(1965) 

  , 𝑟

𝜔𝑠
= 0,25 v 𝑟 = 0,385

∆

𝜈√λ
 2  

van Rijn 
(1984b) 

0,00 5,8 

3. 
van Rijn 
(1982) 

  , 𝑟

𝜔𝑠
=

4

  
 v 𝑟 = 2,88

∆2 3 

𝜈1 3  √λ
  d < 0,168 

van Rijn 
(1984b) 

0,96 28,8 

4. 
van Rijn 

(1984)   𝑟 = 0,24  
 1 v 𝑟 = 2,966

 𝜈∆ 1 3 

√λ
 d < 0,168 

van Rijn 

(1984a) 
19,8 19,8 

5. 
Fernandez-Ludue 

(1974) E=s(Δgd)
0,5

(-cr)
1,5

 v 𝑟 = 2,966
 𝜈∆ 1 3 

√λ
 d > 0,130 

van Rijn 
(1984c) 

19,8 19,8 

6. 
Nagakawa-

Tsujimoto (1980) E=s(Δgd)
0,5

(1-0,035/)
3
 v 𝑟 = 1,657 

∆ 

λ
 

0,5

 d > 0,130 
van Rijn 

(1984c) 
2,5 13,5 

7. 
Mayer-Peter 

(1947)  𝐵
 

*1/2
= (4

*
-0,188)

3/2
 v 𝑟 = 1,921 

∆ 

λ
 

0,5

  d > 0,400 
Bogárdi 
(1971) 

2,9 15,7 

8. 
Graf  

(1971) cr = 0,3208 d
0,2238

 v 𝑟 = 0,01821 
∆

λ
 

0,5

 0,112  d < 6,0 
Sonnen 
(1977) 

3,1 4,5 

9. 
Brownline 

(1981) 

 𝑟
 = 0,22𝑅  

 0,6 + 0,06

∙ 10( 7,7𝑅  
 0,5) 

𝑅  =  𝑅𝑔  /𝜈 

v 𝑟 = 𝑓  𝑟
  𝑅     d > 8,8 

Parker 
(2004) 

16,9 20,1 

10. 
Schoklitsh 

(1934) cr = 29125,75 d
1,5

 v 𝑟 = 11,88 
∆

λ
 

0,5

 0,75  d < 0,50 
Stelczer 
(1980) 

0,84 10,7 

11. 
Bogárdi 
(1962) cr = 0,307 d

0,118
 v 𝑟 = 0,03858 

∆

λ
 

0,5

 0,059  d ≤ 0,145 
Bogárdi 
(1971) 

12,5 15,3 

12. 
Bogárdi 
(1962) cr = 759,15 d v 𝑟 = 1,918 

∆ 

λ
 

0,5

 d > 0,145 
Stelczer 
(1980) 

2,9 15,7 
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1.táblázat 1.folytatása 

13. 
Mayer-Peter-Muller 

(1947) cr = 760,7 d v 𝑟 = 1,920 
∆ 

λ
 

0,5

 d > 0,200 
Stelczer 
(1980) 

2,9 15,7 

14. 
Laursen 
(1958) cr = 628,35 d v 𝑟 = 1,755 

∆ 

λ
 

0,5

 
d < 0,20 
d = 0,04 

Stelczer 
(1980) 

2,6 14,3 

15a. 
Kalmár 
 (1952) 

vsz,cr = 33,0 d
0,14   

(cm/s; mm) vsz,cr = 0,6757 Δ0,5
d

0,14
 0,1 < d < 1,0 

Stelczer 
(1980) 

12,2 19,7 

15. 
Kalmár 
(1952) vf,cr = 20,0 d

0,1   
(cm/s; mm) vf,cr = 0,3107 Δ0,5

d
0,1

 0,1 < d < 1,0 
Stelczer 
(1980) 

9,2 12,9 

16. 
Sainjon 

 (Partiot 1871) 
vf,cr = 7,07 d

0,5
 vf,cr = 5,504 (Δd)0,5

  
Stelczer 
(1980) 

1,2 6,7 

17. 
Mavis  
(1938) vf,cr = 15,2 ( s-1)

0,5
d

4/9   
(cm/s; mm) vf,cr = 3,275 Δ0,5

d
4/9

  d > 0,30 
Stelczer 
(1980) 

1,5 6,6 

18. 
Bogárdi-Yen 

(1938) vcr = 22,9 ( s-1)
0,5

d
4/9   

(cm/s; mm) vcr = 4,934 Δ0,5
d

4/9
 d > 0,30 

Bogárdi 
(1971) 

2,2 9,9 

19. BME  vf,cr = 11,3 d
0,27 

(cm/s; mm) vf,cr = 0,9928 Δ0,5
d

0,27
 0,1 < d < 1,0 

Bogárdi 
(1971) 

3,7 9,2 

20. 
Novak-Nalluri 

(1974) vsz,cr = 0,16 ( s-1)
0,5

 d
0,16   

(mm) vsz,cr = 0,4832 d
0,16Δ0,5

 kőr, csatorna 
Stelczer 
(1980) 

6,7 11,8 

21. 
Hankó 

(1968) 

v𝑠𝑧 , 𝑟

=
0,995

√ 
 
 
𝑠
  

 
𝜈0,294𝑔0,353 0,059  v𝑠𝑧 , 𝑟 = 2,228 

∆

λ
 

0,5

𝜈0,294 0,059  d < 0,145 
Stelczer 

(1980) 
12,5 15,2 

22. 
Te-Yun Liu  

( ? ) cr = 448,16 d v 𝑟 = 1,474 
∆ 

λ
 

0,5

 1,4 < d < 4,4 
Bogárdi 
(1971) 

2,2 12,0 

23. 
Roszinszkij 

(1968) v𝑓 , 𝑟 = 2,35  
 

 90
 

0,2

 𝑔𝛥  vf,cr = 6,787 (Δd)0,5
  

Stelczer 
(1980) 

1,5 8,3 

24. 
Mirckulova 

(1967) 
vf,cr,max = 1,41 vf,cr,min vf,cr,max = 1,41 vf,cr,min d < 30 

Stelczer 

(1980) 
– – 

24a. 
Samov 
(1954) 

vfk,cr,max = 1,65 vfk,cr,min vfk,cr,max = 1,65 vfk,cr,min  
Stelczer 
(1980) 

– – 

25. 

Mayer-Peter- 
Favré-Einstein 

(1934) 
vsz,cr,min = 0,61 d

0,375
 vsz,cr,min = 0,4749 Δ0,5

d
0,375

  
Stelczer 
(1980) 

0,5 1,8 

26. 
Kalinszke 

(1947) cr = 0,1006( s- )d    (g/cm2; cm) v 𝑟 = 2,809  
∆ 

λ
 

0,5

 d < 0,20 
Stelczer 
(1980) 

4,2 22,9 
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1.táblázat 2. folytatása 

27. 
V.Nagy-Karádi 

(1960) cr = 0,0036( s- )d
0,4

    (g/cm2; cm) v 𝑟 = 0,1272 
∆

λ
 

0,5

 0,2 d < 0,10 
Stelczer 
(1980) 

7,4 14,6 

28. 
Mavis-Liu-Soucek 

(1936) cr = 45,7 d    (g/m
2
; mm) v 𝑟 = 1,474 

∆ 

λ
 

0,5

 d < 5,0 
Stelczer 
(1980) 

2,2 12,0 

29. Bogárdi 
𝑔 

  
2 = 550 0,882    

 
(cm/s; cm) v 𝑟 = 0,0224 

∆

λ
 

0,5

 0,059  0,01 < d < 0,15 
Bogárdi 
(1971) 

7,3 8,9 

30. 
Mayer-Peter- 

Einstein Ψ =
𝛥 

  
2
≥ 30 v 𝑟 = 1,617 

∆ 

λ
 

0,5

 d > 2,0 
HEC-RAS 

(2000) 
2,4 13,2 

31. 
Soulsby 
(1997) 

𝛷𝑏

q𝑏

 𝑔Δ 3
= 12  

0,5    0,04  v 𝑟 = 1,772 
∆ 

λ
 

0,5

 görgetett h.  Davis 2,6 14,5 

31a. 
Soulsby 
(1997) 

    0,04 = 0  é𝑠  

  ,𝑠𝑓 =
𝜅v

𝑙𝑔 12ℎ/   1
 v 𝑟 = 1,566 Δ  0,5  𝑙𝑔  

12ℎ

 
  1  

görgetett  és 
lebegtetett h. 

Davis 1,5 5,6 

32. 
Soulsby 
(1997) 

  𝑟 =
0,3

1 + 1,2  

+ 0,055 1

   0,02    

v𝐜𝐫 = 𝟒,𝟖𝟓𝟏 
∆𝐝

λ
 
𝟎,𝟓

𝛎𝟏 𝟑  𝛎𝟐 𝟑 

+ 𝟐,𝟓𝟔𝟗𝚫𝟏/𝟑𝐝  𝟎,𝟓 

d > 0,125 
Zhang-Shi 

(2014) 
6,8 18,0 

35. 
Gessler 
(1965) táblázat (d - cr) mért értékekkel vcr =(0.10058+290,1d)*(Δ/1,65)

0,5
 0,13 < d < 0,88 

Stelczer 
(1980) 

8,4 11,6 

36. 
Mirckulova 

(1967) 
táblázat (d – vf,cr,min) mért 

értékekkel 
vf,cr,min =(0.004883+44,83d)*(Δ/1,65)

0,5
 0,15 < d < 1,0 

Stelczer 

(1980) 
6,9 7,9 

39. 
Wu-Wang-Jia 

(2000) 

Φsi = 0,0000262   
τ

τcr

 1 
v

ωsi
 

1,74

 
v 𝑟 = 1,534 

∆ 

λ
 

0,5

 
 ℎ𝑖
  𝑖

 
0,3

 0,01 < d < 2,37 
Weiming 

Wu 
(2001) 

2,3 12,5 

40. 
Tadaoki-Tsutomu 

(1980) 

𝑅𝑓 =
ℎ

𝐿
 1 + 𝛼

ℎ

𝐿
 
 1

= 0,02 

1

𝐿
=

𝜅𝑔 𝛾𝑠/𝛾  1 𝜔𝑠  

  
3

 

ha =7;  =0,4 

v 𝑟 = 12,77
 Δ  2/3

 0,5
 
ℎ  

𝜈
 

1/3

 
0,10 < d < 0,35 

Tadaoki-
Tsutomu 
(1980) 

2,5 24,0 
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2.ábra  Különböző szerzők által ajánlott kritikus sebesség a szemátmérő függvényében   



18 

 

 
D = 0.1 m 

    

 

 
 

           
v,m/s  \ T,ᵒC 5 10 20 30 40 50 

          
λ 

 0.05 0.0445 0.0433 0.0410 0.0388 0.0368 0.0348 

            0.1 0.0377 0.0367 0.0347 0.0329 0.0311 0.0295 

            0.2 0.0319 0.0310 0.0294 0.0278 0.0264 0.0250 

  
0.01 0.2000 

        0.5 0.0232 0.0225 0.0213 0.0201 0.0190 0.0180 

  
0.045 0.2000 

        0.75 0.0210 0.0204 0.0192 0.0182 0.0172 0.0164 

            1 0.0195 0.0190 0.0179 0.0170 0.0162 0.0156 

            
                   
                   

 
D = 0.4 m 

                
v,m/s  \ T,ᵒC 5 10 20 30 40 50 

            0.05 0.0292 0.0283 0.0268 0.0253 0.0239 0.0226 

            0.1 0.0245 0.0238 0.0225 0.0213 0.0201 0.0190 

            0.2 0.0206 0.0200 0.0189 0.0179 0.0170 0.0162 

            0.5 0.0166 0.0162 0.0155 0.0149 0.0143 0.0137 

            0.75 0.0153 0.0150 0.0144 0.0138 0.0133 0.0127 

            1 0.0145 0.0142 0.0137 0.0131 0.0126 0.0121 

            
                   
                   

 
D = 0.7 m 

             
ᵒ 

  
v,m/s  \ T,ᵒC 5 10 20 30 40 50 

         
λ 

  0.05 0.0253 0.0246 0.0233 0.0220 0.0208 0.0197 

            0.1 0.0213 0.0207 0.0196 0.0185 0.0174 0.0167 

            0.2 0.0179 0.0174 0.0166 0.0159 0.0152 0.0146 

            0.5 0.0149 0.0146 0.0140 0.0134 0.0129 0.0124 

            0.75 0.0138 0.0135 0.0130 0.0125 0.0120 0.0115 

            1 0.0131 0.0129 0.0124 0.0119 0.0114 0.0110 
            

                   
3.ábra  Csősurlódási tényező (λ) változása a hőmérséklet (T), a csőátmérő (D) és a szelvény középsebesség (v) függvényében 
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Csősúrlódási tényező, λ 

 λ(T)_D=0,4 m; v=0,1 m/s 

 λ(T)_D=0,7 m; v=1,0 m/s 

 λ(T)_D=0,1 m; v=0,05 m/s 

 λ(v)_D=0,1 m; T=5 ᵒC 

 λ(v)_D=0,4 m; T=20 ᵒC 

 λ(v)_D=0,1 m; T=50 C 

v, m/s 
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4.ábra   A minimális és a maximális kritikus sebességek (vcr,min és vcr,max,  m/s) változása a hőmérséklet (T, C),  
a csősúrlódási tényező (λ) és a hordalék sűrűség (ρs, kg/m3) függvényében 

a vegyes szem  mind MOZOG 

a vegyes szem mind ÁLL 

a vegyes szem EGY RÉSZE MOZOG 

=0,0380 

2000 kg/m3 

=0,0146 

2650 kg/m3 

5 C 

50 C 

1500 kg/m3 

=0,0445 

1500 kg/m3 

2650 kg/m3 

=0,0225; 2000 kg/m3; 20 C 


