
1 

 

CSAPADÉK CSATORNAHÁLÓZATOKBAN A HORDALÉKMOZGÁS 

MODELLEZÉSE 

(AZ ÜZEMELÉSI KOCKÁZAT CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN)  

Dr. Rátky István PhD
1
, Knolmár Marcel PhD

2
 

1 
ny. egy. docens,  

2 
BME Építőmérnöki Kar VKKT 

 

Bevezetés, célkitűzés 

Nehéz megmondani, hogy a fenntartható fejlődés (benne a környezetvédelem) igénye kény-

szeríti-e ki a technikai fejlődést, vagy fordítva a technika fejlettsége (pl. informatika, számí-

tástechnika) diktálja a fenntarthatóság kényszerét. A kérdés hasonló a tyúk és a tojás elsőbb-

ségének problémájához. Filozofálás helyett, abban mindenki egyetért, hogy a tudomány, a 

technika fejlettsége és a társadalom igénye (fenntartható fejlődés) együtt jár, egymást katali-

zálja. A mérnök társadalomnak ’nem kell mást tenni’, mint a tudományos, technikai ismereteit 

felhasználni a társadalom igényének kiszolgálása érdekében. Sokszor azt kell megmutatni, 

hogy már mások által kifejlesztett, meglévő technikai lehetőséget hogyan lehet felhasználni a 

társadalomi igény kielégítésére. Ilyen általános elvnek egy konkrét megjelenése a csapadék 

csatornatervezést gazdaságosabbá, az üzemeltetést biztonságosabbá tétele érdekében, a 

már más területen bizonyítottan hasznos elméleti és számítástechnikai ismeretek alkalmazása. 

Konkrétabban fogalmazva: célunk egy csapadék csatornahálózatban lejátszódó horda-

lékmozgási folyamat numerikus számítását lehetővé tevő modell kidolgozása és egy egy-

szerű hálózaton végzett modell-számítás eredményeinek bemutatása.  

Távlati célunk: a fenti ’hordalék modul’ tervezést, üzemeltetést segítő számítógépes prog-

ramba építése, gyakorlati alkalmazása. E cél felé az eső lépéseket már e tanulmány egyik 

szerzője megtette PhD értekezése kidolgozásakor (Knolmár 2011).  

Az idézett értekezésben áttekintette a témához kapcsolódó általános nemzetközi és hazai szak-

irodalmat, (amit most nem ismételünk meg). E tanulmányunkhoz szorosabban kapcsolódó, a 

csapadék csatornák hordalékszállítását számító ismertebb programrendszerek rövid jellemzőit 

foglaljuk össze (Knolmár 2011): 

 Az amerikai, állami fejlesztésű EPA SWMM (Storm Water Management Model) hidro-

lógiai-hidraulikai-vízminőségi szimulációs modellt világszerte elterjedten használják. 

A korai, 1973-as változat (Extended Transport Block - EXTRAN) (Roesner et al. 1992) 

még tartalmazott lebegtetett hordalékszállításra vonatkozó számításokat, amely verzió 

azonban még nem volt nyilvánosan elérhető. A programot azóta is folyamatosan javít-

ják, fejlesztik, de a hordalékszállítást nem fejlesztették tovább. A hordalékszállítási ré-

szeket később ki is vették a programból (Fan et al. 2003). Az SWMM újabb verzióiban 

(Rossman 2010) azóta sincs hordalékszámítás és az EPA fejlesztései sem ebben az 

irányban történnek. 
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 A dán fejlesztésű DHI Mouse csatorna szimulációs programban több beépített 

hordalékszámítási modell közül lehet kiválasztani az adott körülményekhez legalkal-

masabbat. A modelleket rugalmasan lehet alakítani a paraméterek megválasztásával. A 

morfológiai változásokat (lerakódás, erózió, mederfenék alakzatok) is számítani lehet. 

A fenékalakzatok hordalékszállításra gyakorolt hatása és az adhézió is figyelembe ve-

hető. Ugyanakkor a transzport modellek paraméterei megadásához kevés segítséget ad 

a felhasználói felület és a program dokumentációja. A beépített modellek használatá-

hoz az eredeti modellek alaposabb ismerete szükséges. A térinformatikai alapon mű-

ködő Mike Urban (DHI 2009) használata tapasztalataim szerint kissé nehézkes, bo-

nyolult. A térinformatikai megközelítés nyújtotta előnyök mellett magában hordozza a 

zárt kódú kereskedelmi termékekre jellemző hátrányokat. 

 Az angol Wallingford Software cég által fejlesztett InfoWorks CS hidrodinamikai szi-

mulációs csomagjában (Wallingford 2010) több hordalékszámítási modell közül lehet 

választani és a morfológia változásokat is figyelembe veszi, de egyes fontosabb para-

méterek és kezdeti feltételek nem állíthatók be a felhasználók igényei szerint 

(Mannina et al. 2011).  

 Az amerikai XP Software XPSWMM csomagja korszerű felhasználói felületen keresz-

tül számos új funkciót tartalmaz az SWMM-hez képest. A hordalékszállítás számításá-

ra egyszerűsített megoldást alkalmaz, nem különbözteti meg a lebegő és görgetett 

formákat, morfológiai változásokat nem vesz figyelembe, de a szemeloszlási frakció-

kat figyelembe veszi. 

Az ismertetett modellek egy része (többsége) kereskedelmi termék kategóriába, más része ku-

tatási eszköz közé tartozik. A kereskedelmi forgalomban kapható programok beszerzése álta-

lában költséges. A kapcsolódó szolgáltatások (frissítés, tanácsadás stb.) általában nem ingye-

nesek. A fejlesztést és továbbfejlesztést sokszor kereskedelmi szempontok vezérlik, a műszaki 

igények helyett. A felhasználó ki van szolgáltatva a gyártó cég feltételeinek. A program for-

ráskódja nem nyilvános, a számítási algoritmus általában pontosan nem ismerhető meg, nem 

módosítható, („fekete doboz”). 

E vázlatos, rövid áttekintésből is látszik, hogy érdemes foglalkozni a hazai körülményekhez 

(adat lehetőségekhez, tervezői szokásokhoz, elvárásokhoz) jól igazítható, hozzáférhető for-

ráskóddal rendelkező – eddig csak a hidrodinamikai jellemzőket számító – program-

rendszer morfológiát is számítani tudó tovább fejlesztésével.  

A modell alkotás szempontjai, közelítések 

Annak érdekében, hogy elfogadható pontossággal tudjuk számítani a csatornahálózatba jutó 

szilárd anyagok útját, meg kell értenünk a lejátszódó hidraulikai, hordalékmozgási – leülepe-

dési, felkeveredési és kimosódási – folyamatokat. A ’megértést’ nem szabad, hogy befolyá-

solja az, hogy a jelenség matematikai leírását először egydimenziósként (1D) közelítjük. (Sőt, 

csak a megértés után dönthetünk arról, hogy mit lehet, és mit nem lehet 1D-vel leírni.) Min-

den matematikai, numerikus modellel szemben támasztott ismert, általános igényt itt nem is-
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mertetve (pl.: arra adjon választ, ami segíti a tervezést, az üzemirányítást, a döntést; megfelelő 

pontosság; hardver igény stb.), most három nagyon lényeges modell-választási, modellalko-

tási szempontot emelünk ki: 

i. a modell egyszerűsége, 

ii. a szükséges adatok beszerezhetősége, 

iii. a bearányosíthatóság, az ahhoz szükséges adatok mérhetősége. 

Az 1D választással az i. feltételnek eleget teszünk. Bár itt is lehetnek különböző közelítések, 

pl. a vezetékszakaszon belül (két szerelvény közötti ág) több számítási szakasz, vagy egy ve-

zetékszakasz egy számítási szakaszként kezelve. Hordalék szempontjából 1D-s a kezelés, ha 

egy számítási szakaszon a hordalékot csak egy-két mennyiséggel jellemezzük, pl. egy kon-

centráció, egy szemátmérő. Ha már megkülönböztetünk külön jellemző szemétmérőt a fenék-

anyagra és külön a szállított anyagra, és mindegyiknél még a szemeloszlást és azok változását 

is figyelembe vesszük, akkor már nem beszélhetünk klasszikus 1D-s hordalék számítási mód-

szerről.  

A zárt vagy nyílt (nem nyomás alatti vagy szabad vízfelületű) csatornákban szilárd anyagot 

is szállító folyadékok áramlása, alapjait tekintve alig tér el a nyíltfelszínű vízfolyásokban le-

játszódó áramlási folyamatoktól. Jelenlegi, modellalkotásunk szempontjából lényegesebb el-

térések:  

 Vízfolyásnál Csatornánál (vezetéknél) 

mederfenék alluviális nem erodálódó
(1)

 

keresztszelvény szabálytalan, nehezen 

definiálható, pontosan 

nem ismert  

szabályos, pontosan defi-

niálható
(2)

 

a lejátszódó hidraulikai 

jelenség 

lassabb, fokozatos idő-

beli változás 

gyors változás 

sebesség eloszlás közelíthető pl. parabo-

lával 

telt szelvény esetén közel 

paraboloid, a keresztszel-

vény felső részén eltér a 

vízfolyásbelitől 

a lejátszódó morfológiai 

jelenség 

nagyobb és lassabb, fo-

kozatos időbeli változás 

kisebb és gyors változás 

a szállított anyag döntően lebegtetett és 

görgetett hordalék 

lebegtetett és görgetett 

hordalék mellett szerves 

szennyeződés (főleg egye-

sített rendszernél) 

(1) ez szigorúan csak a szilárd vezetékfalra igaz,  
(2) ha már lerakódott hordalék van, nem mondható ’szabályos, pontosan definiálható’-nak. 

A táblázatban a legjellemzőbb, leggyakoribb típusokat emeltük ki, természetesen vannak az említettektől 

eltérő tulajdonságú vízfolyások és vezetékek, pl. nem csak görgetett és lebegtetett anyagot szállító vízfo-
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lyás, vagy egy vezetékben az alapméret, vezetékméret és vezetékhossz (length scale?) tekintetében nem 

mondható csekélynek a morfológiai változás stb. 

A hasonlóságot és különbözőséget azért részletezzük, mert részben a vízfolyásokban már al-

kalmazott módszereket adaptáljuk csatornahálózatokra. A hordalékmozgás folyamatában 

négy, tulajdonságaiban, jelenségre való hatásában jól elkülöníthető befolyásoló összetevőt 

kell figyelembe venni: a folyadékot, a szállított anyagot, a határoló falakat és a külső hid-

raulikai hatást (Rátky-Rátky 2013). A szállított anyag a hordalék; a külső hidraulikai hatás: a 

folyadék terhelés és a szállított anyag-terhelés. A fizikai törvények és e négy tényező egymás-

ra hatásának eredményeként jön létre az, amit a szaknyelv hordalékmozgásnak, és annak kö-

vetkezményeként morfológiai változásnak nevez.  

A kidolgozott módszer több tekintetben nem sorolható a klasszikus hordalékszámítási model-

lek közé, felállításánál alapvető volt az ii. és iii. modellalkotási szempontok betartása is. Az 

alábbiakban felsorolunk néhány fontos körülményt, feltételt, amit a kidolgozott modellnél 

figyelembe fogunk venni: 

1. A fenéken lévő hordalék szemösszetétele más, mint a mozgóé, a lebegőé. 

2. A fenéken lévő hordalék hosszú idő alatt és különböző csapadék esemény és üzemelési 

körülmény mellett ülepedett le. Tehát egy adott pillanatban mért mennyisége (hisz vas-

tagsága), vagy egy minta alapján meghatározott összetétele magába foglalja hosszú, 

előző időszak lefolyási esemény hatását (csapadék, csatornatisztítás).  

3. A mozgó és leülepedett hordalék szemösszetétele, hordaléktöménysége c (kg/m
3
), csak 

a pillanatnyi állapotot tükrözi. 

4. Egy vezetékszakaszra felírt tömeg-megmaradásnál nem teszünk különbséget a fenéken 

csúszó, gördülő, ugráló szemek és az e fölött, folyamatos mozgásban lévő lebegő hor-

dalék között. Feltételezzük, hogy mind a kettő egy dt időlépés alatt ’átmegy’ a követ-

kező számítási szakaszra (tehát mind a leülepedésre, mind a teljes felkeveredésre elég 

idő, ill. vezetékhossz áll rendelkezésre). 

5. Nehezen képzelhető el, hogy ritkán vett minták alapján be lehet arányosítani a modellt. 

Több problémát látunk e tekintetben:  

– Nem fogjuk pontosan tudni a múlt lefolyási, üzemelési körülményeit, az egyes kivá-

lasztott vezetékszakaszon a hidraulikai terheléseket a Qi(t)-t, a chf(t)-t. 

 – Hasonló nehézséget jelent a kumulatív leülepedett anyag mennyiségnek, 

(hisz,i(t), cm, vagy Mf,i(t), kg), koncentrációjának, cf(t) vagy sűrűségének ρn (kg/m
3
) 

és a szemeloszlás – időbeli változásának – ismerete.  

– Ha a kívánt pontossággal (folyamatos méréssel és regisztrálással) meg is tudjuk adni 

a Qi(t)-t, ugyanakkor a chf(t)-re, a hisz,i(t)-re, a Mf(t)-re és azok szemeloszlására bizto-

san nem lesz múltbeli, folyamatos mérés, ezek csak a modell teljes rendszerre törté-

nő számításával (becslésével) határozhatók meg (egy olyan modellel, ami még ép-

pen nincs bearányosítva).  
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6. Tehát sem a külső hidraulikai hatások, sem az azok következményeként előálló adatok 

a modell bearányosítási igényének megfelelő gyakorisággal és pontossággal ma még 

nem állnak rendelkezésre. 

A 5. és 6. pontban írottak nem jelenthetik azt, hogy a modellben ne is vegyük figyelembe pl. a szállított és 

a fenék anyag koncentrációinak vagy szemeloszlásainak különbözőségét, hiszen valószínűleg úgy sem 

tudjuk ezekre vonatkozóan a modellt bearányosítani. A folyamatban valóban meglévő jellemzők, és azok 

különbözőségének figyelembe vétele – még ha csak becsült értékkel is – biztosan reálisabb eredményt ad, 

mint anélküli modellezés. Ezen kívül felhívja a figyelmet, hogy mit kell tenni egy pontosabb modell, ill. 

annak bearányosítása érdekében.  

A számításhoz szükséges adatok  

Geometriai adatok: 

Di – vezetékszakasz (i) geometriáját meghatározó mérete, (leggyakrabban) csőátmérő,  

(vezetékszakasz: azonos jellemző mérettel rendelkező vezetékhossz vagy két akna; ki-befolyást le-

hetővé tevő műtárgy közötti vezetékág), 

Li – vezeték szakaszhossz,  

dxi – számítási szakaszhosszak, melyeket a teljes számítási időintervallum alatt kialaku-

ló átlagos (minimális vagy maximális) áramlási sebességek alapján határozhatunk 

meg. 

ho,i– kezdetben a fenéken lévő, lerakódott hordalék magassága,  

   (leülepedett legnagyobb iszap-mélység).  

Hidraulikai adatok:  

λi – vezetékszakaszonként csősúrlódási tényezők, (egyenértékű csősúrlódási tényezők),  

  Kezdeti feltételek: 

Qo,i – a számítás kezdeti időpillanatában, vezetékszakaszonként állandó vízhozamok, 

szakasz határoknál változhat, de folyás irányában növekvő (most a felszíni kiönté-

sekkel nem számolva).  

  Felső és oldalsó határfeltételek: 

Qi(t) – a rendszert terhelő, vezetékszakaszonként és időben változó – folyás irányá-

ban növekvő – vízhozamok.  

  Alsó határfeltétel:  

Mint mindenhol, a legalsó számítási szakasznál is konvektív folyadék-tömeg transz-

portot tételezünk fel, így külön vízhozam és vízmélység/nyomás értéket nem kell 

megadnunk.  

Hordalék és morfológiai adatok: 

ρs és ρn, (kg/m
3
) – a hordalék száraz, (s) ill. vízalatti, (n) halmazsűrűsége.  

  Kezdeti feltétel: 

Vezetékszakaszonként (i): 

– a lebegőanyag koncentrációja (co,i, kg/m
3
), (a vizsgált rendszer minden vezeték-

szakaszán a számítás kezdeti pillanatában),  

– a lebegő anyag szemösszetétele, (d1,sz-p1,sz   d2,sz-p2,sz, … ,dn,sz-pn,sz)t=0, 
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– kezdetben a fenéken lévő, lerakódott hordalék magassága, ho,i, melyből a jellemző 

méret és a halmazsűrűség ismeretében a leülepedett hordalékmennyiség szaka-

szonként számítható, Mf,i  (kg), 

– a leülepedett hordalék szemösszetétele, (d1,f-p1,f   d2,f-p2,f, … ,dn,f-pn,f)t=0. 

Most és a későbbiekben is sz alsó index a szállítottra, az f a fenéken lévő anyagra utal, 

i alsó index számítási szakaszra, j az aktuális frakcióra utal. 

  Felső határfeltételek: 

– A rendszert terhelő, időben változó lebegőanyag koncentráció (a legfelső vezeték-

szakaszba befolyó vízhozam lebegőanyag koncentrációja), cfh(t). 

– Az érkező hordalék szemösszetétele, (d1,fh-p1,fh   d2,fh-p2,fh, … ,dn,fh-pn,fh)t=0T. A 

modell most bemutatott kidolgozási szintjén időben állandó. 

  Alsó határfeltétel:  

– Feltételezve, hogy a legalsó számítási szakasznál (mint a többi helyen is) a 

diszperzív transzport elhanyagolható a konvektívhez képest, hordalék alsó határ-

feltételt nem kell adnunk.  

A morfológiai számítási algoritmus lépései 

1. Számítási szakaszhosszak meghatározása 

A feltételezett konvektív folyadék és tömeg transzporthoz a számítási szakaszhosszakat 

(dxi) a vezetékszakaszokon  kialakuló áramlási sebességek, (vi) és a számítási időlépcső, dt 

alapján határoztuk meg. A megadott felső és oldalsó vízhozam terhelések és a geometriai ada-

tok ismeretében vezetékszakaszonként ki lehet számítani a sebességeket. A dxi számításokat 

t = 0 időpontban végzetük, ekkor vi sebességek meghatározásánál nem tételeztünk fel hordalék 

lerakódást. A modellben, a teljes számítási időintervallum alatti, minimális vagy átlagos vagy 

maximális vízhozam alapján lehet meghatározni a vi sebességek és a hozzátartozó számítási, 

dxi szakasz-hosszakat. Általában egy vezetékszakasz több dx-re osztható. Ezt követően min-

den számítás a dx számítási szakasz-hosszon történik.   

A hordalékmozgási számításokat – leülepedést, felkeveredést – a szállított és a fenéken lévő 

hordalék szemeloszlásának frakciónkénti jellemző szemátmérőire dj,sz-re és dj,f-re külön-

külön végezzük el. Feltételezzük, hogy e két folyamat nem befolyásolja egymást. Szemátmé-

rőnként állapítjuk meg e két folyamat eredőjét a leülepedő, vagy a felkeveredő (fenékről fel-

vett) tömeget. Az eredő fogja meghatározni, hogy az adott szemátmérőhöz tartozó szállított 

vagy fenéken lévő tömeg növekszik vagy csökken, attól függően, hogy az eredő leülepedő 

vagy felkeveredő. Az összes dj-re elvégzett számítás után, a dj-nként meghatározott plusz-

mínusz tömegváltozás alapján határozzuk meg az új szemeloszlásokat. 

2. Leülepedés 

Egy dj-vel jellemzett szemcseméretnél, az aktuális számítási szakaszon (dxi) uralkodó hidrau-

likai feltételek és a szállított hordalék koncentráció alapján az ülepedési fluxus (Φdj,le, 

kg/(m
2
s) (van Rijn 1985):  
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ahol:  j – a dj szemátmérőre vonatkozó ülepedési sebesség, 

   
             

 

   
 

  ci,sz – dxi-nél a szállított (lebegésben lévő) hordalék koncentrációja, 

  ρw – a víz sűrűsége, 

  ν – a folyadék kinematikai viszkozitása és 

  g – a nehézségi gyorsulás. 

A dxi számítási szakaszon, dj frakcióból, dt idő alatt leülepedő hordaléktömeg 

              
            

3. Felkeveredés, fenékről hordalékfelvétel 

Egy dj-vel jellemzett szemcseméretnél (frakciónál) az aktuális számítási szakaszon (dxi) ural-

kodó hidraulikai feltételek és a szállított hordalék koncentráció alapján, a fenék-közeli kon-

centráció gradiens és a diffúziós együttható segítségével számítjuk a felkeveredési fluxust 

(Φdj,fel, kg/(m
2
s): 

           

           
    

 

ahol az eddigi jelöléseken túl: 

εs (m
2
/s) – a hordalék vertikális turbulens diffúziós együtthatója, melyet a folyadék kon-

tinuum diffúziójával közelítünk, 

               
  

  
  

  κ – a Kármán féle konstans (’univerzális állandó’), 

  u* – a fenék-csúsztatósebessége, u* = vi (/8)
1/2

, 

aj – a fenéken mozgó hordalékréteg vastagsága (érdesség-magasság, referencia szint, 

Delft3D-Flow 2011); aj  3∙dj,90  3∙(1,5∙dj),  

Hi – az i.-ik számítási szakaszon az iszapréteg felett a keresztszelvény átlagos vízmély-

sége  

    
 

      

                       
      

      

      

 

 

isz alsó index az iszaprétegre, w a vízre utal,  

h, B és A – a rétegvastagság, iszap felszínen a szélesség és az iszapréteg keresztmetszeti 

területe.  

Az aj hordalékrétegben a dj frakció egyensúlyi hordalék koncentrációja (van Rijn 

1984b) 
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ahol: 

τb – a fenék-csúsztatófeszültség, τb = ρw∙u*

2
,  

τcr – a kritikus fenék-csúsztatófeszültség, felhasználva a kritikus szemcse-mozgási pa-

raméter analitikus közelítését (a Shields-görbe analitikus formáját, van Rijn 1984a, 

DHI 2008), most d* ≤ 4-nél  

    
             

  
  

d* – a dimenzió nélküli szemátmérő 

       
   

  
 

 
  

 

  = ρs/ρw-1. 

A dxi számítási szakaszon, dj frakcióból, dt idő alatt felkeveredő hordaléktömeg 

                              

4. Morfológiai változás számítása 

Eddig mind az Mi,j,le, mind az Mi,j,fel egy potenciális leülepedő vagy fenékről felvehető tömeg. 

Nem biztos, hogy egy dxi szakaszon lévő (a felette lévő szakaszból ’átjött’) tömeg tartalmaz dj 

frakcióból annyi tömeget, amennyit Mi,j,le-ben számítottunk és az sem biztos, hogy a fenéken 

van annyi dj frakcióhoz tartozó tömeg, amennyit Mi,j,fel alapján fel lehetne venni (ezért poten-

ciálisak ezek a számított tömegek). Röviden: bármely frakcióból maximum csak annyit tud 

lerakni, amennyi a számítási szakaszon lebegésben van, és maximum csak annyit tud fel-

venni, amennyi a fenéken van. Ezeket a korlátokat is figyelembe véve meg lehet határozni, 

hogy ténylegesen frakciónként – ha e folyamatok egymástól függetlenül létrejönnek – mennyi 

a leülő és mennyi a felvett tömeg. Frakciónként a két folyamat eredője – előjelhelyes, a 

mozgás irányát figyelembe vevő eredője – felvétel, lerakás, vagy egyensúly (pontosan annyit 

tud felvenni, mint amennyit lerakni). Az említett lehetőségeket figyelembe véve és frakción-

ként az összegzést/összevonást elvégezve lehet meghatározni a fenéken lévő és a szállított 

(lebegésben tartott) összes tömeget. Egy dt időciklus alatti összes tömegváltozás alapján szá-

mítható dxi-ben a szállított, t+dt időpontra érvényes, hordalék koncentráció és a leülepedett 

hordalék térfogat, amiből a hi,isz az iszap-magasság. Frakciónkénti eredő tömegek alapján 

meghatározhatók a szállított hordalékra a – t+dt időpontra érvényes – dj,sz–pj,sz, és a fenéken 

lévő hordalékra a dj,f –pj,f eloszlások is.  

Összefoglalva: a Qi vízhozamot szállító, dxi számítási szakaszra, egy dt időlépés utáni jelen-

ség-időpontra (t+dt)-re rendelkezésre áll a szakaszon lebegő hordalék ci,sz koncentrációja, 

(ci,sz∙Qi tömegárama) és a szállított anyag szemösszetétele dj,sz–pj,sz, a fenéken lévő hordalék 

hi,isz magassága (térfogata, Mf össz-tömege) és szemösszetétele dj,f–pj,f. A fenéken lévő iszap-

térfogat ismeretében számítható a vi, áramlási sebesség, ami befolyásolja a következő dt idő-

szak leülepedésének és felkeveredésének hidraulikai feltételeit. 
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Az algoritmus működőképességének bemutatása  

Távlati célunk, a kidolgozott algoritmus beépítése egy olyan programba (SWMM vagy 

EPANET), amely egy tetszőleges rendszerű (egyesített vagy elválasztott, gravitációs vagy 

nyomott) csatornahálózatban lejátszódó hidraulikai folyamatot tudja számítani. Mint azt egy 

korábbi tanulmányunkban hangsúlyoztuk „A hordalékmozgás modellezése jelentősen segíthe-

ti a meglevő csatornahálózat bővítésének, rekonstrukciójának tervezését, a célszerű üzemelte-

tési beavatkozás kiválasztását.” (Knolmár 2011). Ha a hordalékmozgás modulját egy kész 

hidraulikai programba építjük be, akkor is igen nagy munka, ezért e munka előtt érdemes egy 

egyszerűbb hálózaton kipróbálni a modell működését. E pontban bemutatjuk a működést, 

több rövid szakaszból álló, elágazás és hurok nélküli, nyomás alatti vezetékrendszeren. 

1. Geometriai adatok és a hordalék változatlan jellemzői 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra A számításhoz alkalmazott egyszerű ’vezetékrendszer’ sematikus ábrája 

1 m 

1,75 m D2=0,4 m 
D3=0,55 m dxi=1 m 

D4=1,0 m 

L2=7,0 m L3=5,0 m L4=3,0 m 

Q3=0,02–0,1–0,03 m3/s 

Q4=0,03–0,5–0,03 m3/s 

Q2=0,01–0,09–0,02 m3/s 

Q1≡fh=0,01 m3/s;   cfh=0,1–1,0–0,3 kg/m3 

Az 1. ábrán adjuk meg a számításhoz felvett egyszerű vezetékrendszer sematikus vázát. A ’ 

vezetékrendszer’ gyakorlatilag 4 db egyenes, rövid vezetékszakaszból, összesen 11 db számí-

tási szakaszból áll. A vezetékszakaszok legfontosabb jellemzőit is az ábrán adtuk meg: Di, 

átmérő; Li, vezetékszakasz-hossz; dxi, számítási szakaszhossz; vezetékszakaszonként a Qi víz-

hozam terhelés; valamint cfh, a felső határfeltételi hordalék-terhelés koncentrációja. Az 1. ve-

zetékszakasz jellemzőit külön nem írtuk fel (L1=0,0005 m), erre csak a felső határfeltétel 

könnyebb megadása érdekében volt szükség.  

A hordalék száraz halmazsűrűsége ρs=2650 kg/m
3
, víz-alatti halmazsűrűsége ρn=1500 kg/m

3
. 

A szilárd fal és a lerakódott hordalék súrlódást növelő hatását is figyelembe véve, viszonylag 

nagyra választottuk a csősúrlódási tényezőt,  = 0,038.  

A csősúrlódási tényezőre hidraulikailag érdes csöveknél Prandtl ismert 1/ = – 2 lg[k/(3,7D)] összefüg-

gését alkalmazva, k = 0,003 m és D = 0,3 m paraméterek esetén kaptuk ezt az értéket (MI-10-291/3-85). 

A hordalékterhelés szemeloszlása a számítási idő alatt állandó volt, ezt a határfeltételi pontban 

ismertetjük.  
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2. Vízhozam és hordalék határfeltételek 

A vízhozam- és a hordalék-terhelést, Qi(t) és cfh(t) függvények töréspontjainak rövid jelölésé-

vel adtuk meg, pl. Q3 = 0,02–0,1–0,03 m
3
/s a vízhozamok a t = 0,0–1,0–6,0 óránál lévő érté-

kei. A jelleggörbékkel egy rövid időtartamú nagy csapadékeseményt és annak hatására előálló 

összegyülekezést közelítettünk (Fan 2004). Példánkban minden vezetékszakasznál ugyanott 

volt a jelleggörbe töréspontja, a töréspontok között lineáris változással.  

A vízhozam határfeltétel tekintetében 2 db, dt tekintetében 3 (még 2) db változatot vizsgál-

tunk: 

 ’Q100dt5’ jelű a 3. vezetékszakaszra maximum 0,10 m
3
/s terhelést (azaz 100 l/s) adott, 

míg a 

 ’Q150dt5’ jelű a 3. vezetékszakaszra maximum 0,15 m
3
/s terhelést (azaz 150 l/s) adott, 

mindkettőnél ’dt5’ a dt = 5 s számítási időlépésre utal. A felső határfeltételnél és a többi oldal-

só terhelésnél Qi(t) egyforma volt. Q3,max = 0,10 m
3
/s esetén dt változtatás hatását vizsgáltuk: 

 ’Q100dt15’ jelű és  

 ’Q100dt22’ jelű változatokkal. 

A Qi(t) függvényeket a 3. ábrán szemléltetjük, ahol i=2, 6, 11 alsó indexek az 1. ábrán látható 

’vezetékrendszer’ számítási szakaszait jelölik. A modell jelenlegi kidolgozásánál, egyszerűsí-

tési okokból, feltételeztük, hogy a befolyó vizek koncentrációja egyforma (a különböző 

vízhozam-terhelések ellenére). Minden vezetékszakasznál Qi(t) vízhozam a cfh(t)-nél meg-

adott hordalék koncentrációval jellemezhető, sőt a hordalék-terhelés szemeloszlását is egy-

formára vettük fel. A felső és oldalsó határoknál bejövő hordalék szemeloszlását, hisztogram 

formájában po jelöléssel az 6. ábrán szemléltetjük. 

3. Vízhozam és hordalék kezdeti feltételek 

A Qi(t) határfeltételek induló pontja adta meg a kezdeti vízhozam eloszlást (alapterhelés 

Qi,t=0=10, 20 és 30 l/s). Kezdeti időpontban minden számítási szakaszt hordalék mentesnek 

tételeztük fel azonos hordalék magassággal (hisz,i = 0,00005 m csak a nullával osztás elkerülése 

miatt volt felvéve). A csekély alap-vízhozam (pl. szennyvíz) ’hozza’ a konstans cfh koncentrá-

ció terhelést a megadott szemeloszlással (lásd a 6. ábrán).  

Gyakorlatilag azt, amit nyíltfelszínű áramlásoknál ’hideg-indítás’-nak neveznek, azt alkalmaztuk a veze-

tékrendszerekre adaptálva. Hosszú ideig tartó, állandó vízhozam-terhelés (pl. szennyvíz alapvízhozam) 

mellett sem képzelhető el, hogy hordalék-terhelés (morfológiai) szempontjából szigorúan permanens álla-

pot fog kialakulni. Az viszont elképzelhető, hogy egy megfelelően tervezett és megépített egyesített csa-

tornahálózat, ha csak a szennyvíz alapterhelés érkezik, azt gyakorlatilag leülepedés nélkül el tudja vezet-

ni. Mi most azt tételeztük fel, hogy időben nemcsak permanensen, hanem hossz-mentén is egyenletes és 

minimális ez a kezdeti leülepedés (hisz,i = 0,00005 m). Kezdetben – az első időlépés előtt – a rendszerben 

koncentráció nélküli,  nulla  koncentrációjú folyadékot tételeztünk fel, a konvektív szállítási elvből követ-

kezően ez a feltételezés nem hoz hibát a számításba. 

4. A számítás eredményei és értékelésük 

Az ismertetett geometriájú rendszeren a megadott kezdeti- felső- és oldalsó-határfeltételekkel 

elvégeztük a számításokat. 7 órás jelenség-időt vizsgáltunk.  
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A már említett okok miatt nem tudjuk a modellünket bearányosítani. Az eredmények értékelé-

sénél csak eddigi tapasztalatainkra, műszaki-érzékünkre hagyatkozhatunk. Tendenciákat, 

egymáshoz viszonyított értékeket elemzünk. Ugyanekkor fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy 

a modell nagyon kicsi, kevesebb, mint 1% anyagmérleg hibát mutat, ( M = ∑MKi + 

∑MBentÜl + ∑MBentLebeg - ∑MBe - ∑MKezdUl - ∑MKezdLebeg). 

A ’Q100dt5’ jelű változatnál különböző időpillanatokban a lerakódott hordalék hossz menti 

eloszlását a 2. ábrán mutatjuk. Az ábrán az arányok érzékeltetésére a csőátmérőket is lehet 

látni, (most is és a későbbiekben is csak a 2.– 4. vezetékszakaszokra számított jellemzőket ad-

juk meg). Az látható hogy a 3. vezetékszakasz 1. számítási szakaszán van a legnagyobb, 

hisz  22 cm leülepedés, (majdnem félig megtelt a cső első része!). A 6. és a 7. óra közötti hisz 

értékeiben már alig van különbség, ami a Qi(t) jelleggörbéket tekintve nem meglepő.  
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2. ábra A lerakott hordalék hosszmenti változása ’Q100dt5’ változatnál 

A 2., 6. és 11. számítási szakaszon a vízhozam (pl. Q_6.szeg[Q100]), a szelvény középsebes-

ség (v_6.szeg[Q100] [D=0,55]) és a leülepedett hordalék-magasság (h_6.szeg[Q100]) idő-

beli alakulását a 3. és 4. ábrán adtuk meg.  
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3. ábra A 2., 6. és 11. számítási szakaszon a vízhozam és a középsebesség időmenti változása  

 

4. ábra A 2., 6, 11. és 9. számítási szakaszon a hordalék leülepedés időmenti változása 
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Az átlagos vízhozamból (sebességből) származtatott dxi, számítási szakasz-hosszak miatt a ’Q150dt5’ jelű 

változatnál összesen 11 db számítási szakasz van. A Q3(t) változása miatt csak a 3. vezetékszakaszon vál-

tozott (nőtt meg, 1 m-ről 1,67 m-re) a dx3. A ’Q100dt5’ változatnál a 6. szegmens (=számítási szakasz) a 

vezetékrendszer 7-8 m közötti, a ’Q150dt5’ változatnál a 6. szegmens a 7-8,67 m közötti szakaszát jelenti. 

A két változat dx3 közötti különbségéből adódik, hogy ’Q100dt5’ változatnál a 11. szegmens és 

’Q150dt5’-nél a 9. szegmens a rendszer ugyanazon, 12-13 m közötti szakaszát jelöli. Ezért nem adtuk 

meg a 3. ábrán ’Q150dt5’ változatnál a 2. szegmens eredményeit és ezért mutatjuk be a 4. ábrán a 9. 

szegmens eredményeit. 

A megnövekedett vízhozam miatt, (sebesség-maximum növekedése v6,Q100  0,48 m/s-ról, 

v6,Q150  0,64 m/s-ra) a 6. szegmensben kevesebb, mint felére csökkent a leülepedett hordalék 

magassága (hisz  10 cm). Logikus, hogy ha a ’Q150dt5’ jelű változatnál a 3. vezetékszakaszon 

nem tud leülepedni a hordalék (nem annyi, mint ’Q100dt5’-nél), akkor az megjelenik a 4. 

szakaszon és ott a hidraulikai feltételektől függően, – ami most a két változatnál közel meg-

egyezik mégis – leülepszik. A 4. ábrán látható a rendszer 12-13 m közötti szakaszán a válto-

zás: h_11szeg[Q100]  2 cm helyett h_9szeg[Q150]  10 cm. 

A számítási időlépcső, dt növelése növeli a dxi-t, így csökkenti az egy vezetékszakaszon belü-

li számítási szakaszok számát: ’Q100dt5’, ’Q100dt15’ és ’Q100dt22’ változatoknál az összes 

számítási szakasz-szám rendre 13, 6 és 4 db. A dt hatását szemléltetjük az 5. ábrán, ahol 

megismételtük ’Q100dt5’-nél a 2. ábrán mutatott hisz[…h]  eredményeket és összehasonlítás-

ként a ’Q100dt22’ változatnál a 7. órában előálló lerakódás mértékét is ábrázoltuk 

(’h_dt22_7h’ jelű vonal). hisz,i alapján azt állapíthatnánk meg, hogy a teljes vezetékszakaszt 

egy dx-el átfogó számításnál a hordalék magasság közel a kis dx-ekkel számítottak kiegyenlí-

tő vonalánál van (kivétel a 4. vezetékszakasznál). A két változatnál a leülepedett hordalék, 

hossz-mentén összegzett mennyisége (tömege: ∑M_dt5_7h és ∑M_dt22_7h) mutatja, hogy 

ez nem így van. Ha csak az egyes vezetékszakaszokat tekintjük, igen nagy eltérés van a kü-

lönböző dt-vel számított eredmény között. Például a 4. vezetékszakaszon dt = 5 s-nál 

∑M = 19 kg, míg 22 s-nál 78 kg. (óriási eltérés egy 3 m-es vezetéknél, amit természetesen 

nemcsak e 3 m-en lévő hidraulikai jellemzők eredményeznek, hanem az előtte lévő szaka-

szon/szakaszokon kialakuló jellemzők is befolyásolnak). A morfológiai számítások legfonto-

sabb előnye az lehet, ha előre tudjuk jelezni, hogy mely vezetékszakaszokon (a vezetékszaka-

szokon belül hol) várható intenzív, veszélyes leülepedés. Ebből a szempontból tehát igen lé-

nyeges a számítási időlépés helyes megválasztása.  

A legnagyobb bizonytalanság a hordalék-szemeloszlás megadásában, és a kapott eloszlási 

eredmények értékelésében van. Nagyon kevés a konkrét, a bearányosításhoz nélkülözhetet-

len információkat tartalmazó mérés. Általános leírások adataival nem lehet bearányosítani. A 

dj,sz–pj,sz és dj,f–pj,f mellett az összes befolyásoló geometriai, hidraulikai és hordalék adatot 

meg kellene adni, sőt ezek időbeli változását is. Egy-egy pillanat-mérésből (még ha az minden 

lényegesre kiterjedő, teljes volna), nem lehet következtetni a rendszer, a folyamat viselkedé-

sére. Az 6. ábrán a felső- és oldalsó határfeltételeknél a bejövő hordalék-terhelések szemel-

oszlását adtuk meg (po, helytől és időtől függetlenül állandó), valamint a ’Q100dt5’, és a 

’Q100dt22’ változatnál a 7. órában a folyásirányban legalsó számítási szakaszon a szállított és 

a fenéken lévő hordalék szemösszetételét.  
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5. ábra A számítási időlépcső hatása a lerakott hordalék hosszmenti változására 

 

6. ábra A kezdeti és a végső számított szemeloszlások az utolsó számítási szakaszon 
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Mind a két változatnál a lebegésbe tartott (szállított) hordalék kisebb átmérőjű, mint a le-

ülepedett. dt = 5 s esetén nincs a vezetékrendszerben dj = 70 mm-nél nagyobb hordalék, annak 

ellenére, hogy a határokon érkező anyag közel 50%-a ennél nagyobb. dt = 22 s-nál a fenéken a 

legnagyobb gyakoriságú szemátmérő dj = 120 mm, és ugyanennél a számítási időlépcsőnél – 7. 

órakor, az utolsó számítási szakaszon – a hidrodinamikai állapot csak dj = 50 mm-nál kisebb 

szemeket tud lebegésben tartani.  

Az azonos Qi(t) terhelések és a közel azonos sebességek ellenére – a nagyon összetett egy-

másra hatások miatt – nem tudjuk logikai úton eldönteni, hogy melyik szemeloszlás állhat kö-

zelebb a valósághoz. Ami az egyik változatnál logikailag megmagyarázható lenne pl., hogy 

’Q100dt5’-nél a vi  0,5 m/s sebesség még a fenékről is „kisöpri” a nagy szemeket, az a 

másik változatnál nem áll fenn. Csak egy, általában helyes megállapítást tehetünk, a kisebb 

diszkretizációs méretek (kisebb dt és dxi) valószínűleg kisebb numerikus hibát visznek a meg-

oldásba. Ha az egymás melletti számítási szakaszok-hosszak között nagy az eltérés, akkor 

a konvektíven átadott tömegek között is nagy különbség lesz, ami egy konvekcióra alapozott 

modellnél hibát eredményezhet, (a modellben elhanyagoltuk a folyadék-tömeg és a hordalék 

diszperzióját). Példánknál ’Q100dt5’ változatnál a legnagyobb különbség az egymás melletti 

dxi-k között 0,75 m, míg ’Q100dt22’-nél 2 m.  

Összefoglalás 

Összefoglalásként kiemeljük a kidolgozott modell legfontosabbnak tartott előnyeit és hiá-

nyosságait: 

Nem lehetett célunk egy olyan modell kidolgozása, amely a hordalékmozgással és a morfológiai változás-

sal kapcsolatos eddigi összes ismert problémát megold. Ezért most nem soroljuk fel hátrányként mind-

azokat a problémákat, amelyeket – más modellekhez hasonlóan – e modellben sem tudtunk megoldani. 

Azokat említjük meg, melyek az alkalmazott modell következtében erősödtek fel. 

Hátrányok: 

– Azzal, hogy nem csak egy mértékadó dm-el jellemezzük a hordalékmozgást, nőt az 

adatigény, 

– bonyolultabbá vált a számítás. 

– Bonyolultabb, több adatot igényel a bearányosítás is.  

– Az egyes frakciót külön-külön mozgónak, a leülepedést és a felkeveredést egymástól 

függetlenül, egymásra hatás nélkülinek tételezzük fel. Nem vesszük figyelembe a le-

árnyékolást, a kitettséget, a páncélozódást. Ezt azért említjük e modell hiányosságaként, 

mert egy dm-et alkalmazó, és arra bearányosított modell közelítőleg figyelembe veheti 

ezt a hatást. 

Előnyök: 

– A hordalékszállításánál, a leülepedésénél és a felkeveredésénél figyelembe veszi a rend-

szerben (a természetben) mindig meglévő vegyes szemszerkezetet (dj,sz–p,j,sz és dj,f–pj,f), 

a szemeloszlást. 
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– A valóságban egyetlen vezetékszakaszon – átmeneti, nempermanens állapotban – egy-

szerre, egy időben előfordulhat ülepedés és felkeveredés, felvétel. A modell ezeket 

figyelembe véve határozza meg egy szakaszon egy dt idő alatt a morfológiai változást. 

Az irodalomban található legtöbb modell a kritikus állapoton keresztül (egy cr vagy egy vcr) egy időben 

vagy csak ülepedő, vagy csak felvevő stádiumot tételez fel. És ha még ezt az állapotot valamilyen mér-

tékadó dm alapján határozz meg akkor, pl. ha ülepedő stádiumot számított, akkor feltételezi azt, hogy a 

vegyes szemeloszlás legkisebb szemátmérője is leül, ami természetesen nem felel meg a valóságnak. 

E tanulmány kereteit meghaladta, hogy részletes érzékenységvizsgálatot végezzünk az ada-

tokra és a felvett paraméterekre. Az érzékenység vizsgálatokat e morfológiai modul hidrau-

likai program-rendszerbe (SWMM vagy EPANET) való beépítése előtt érdemes elvégezni. 

Fontossága miatt megismételjük: nélkülözhetetlen lesz a modell megfelelő bearányosítása, a 

bearányosítás minőségét alapvetően befolyásolja a helyszíni mérések elvégezhetősége, mód-

ja az észlelések pontossága. A rendelkezésre álló információk birtokában a modellalkotásnál 

ezeket megpróbáltuk figyelembe venni. A részletek aprólékos kidolgozása a jövő feladata 

lesz.  
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