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2. Bevezetés

2005-ben majd 2010-ben jelentős áradással vonult le a Kapos. A tapasztalatok hatására újra
igény jelentkezett az árvízi biztonság növelésére. Az igényeket tett követte, így 2014-ben
megvalósulhatott a folyó több tíz év óta legjelentősebb vízrendezése. Elkészült a folyón
Kaposvár belterületi és a város alatti szakaszának vízrendezése, valamint ezzel párhuzamosan
sikeresen befejeződtek a város feletti árvízi vésztározó kivitelezési munkái is. Jelen
dolgozatban az elvégzett fejlesztések hatásának vizsgálatára teszünk kísérletet a HEC-RAS
egy dimenziós hidrológiai modell segítségével.

3. A modellterület bemutatása

3.1 A Kapos folyó jellemzése a modell futtatásának környezetében.

A Kapos folyó a Dél-dunántúli régióban, nyugat-kelet irányban három megyét érintve a
somogyi Kiskorpádtól eredve Tolnanémedinél torkollik a Sióba. Hossza ~110 km, a vízgyűjtő
területe a torkolatnál valamivel több, mint 3100 km². A Kapos-folyó Kaposvártól nyugatra
egyértelműen dombvidék jellegű vízfolyásnak, a torkolat és Dombóvár között síkvidéki, míg
a Kaposvár és Dombóvár között a kettő átmenetének tekinthető. A folyó átlagos esése 0,5
m/km. A modellezett területen pedig 0,7 m/km körüli. Medre nem természetes, erősen
módosított. Dombóvárig a jobb és baloldali mellékvízfolyások merőlegesen torkollanak a
Kaposba. Az ellentétes oldalon lévő vízgyűjtők domborzata, felszínborítottsága eltérő jellegű.
A baloldali vízfolyások egymással párhuzamosan, hasonló nagyságú és jellegű vízgyűjtőkkel
rendelkeznek. A vízfolyásokra jellemző, hogy a mederesésük kisebb, valamint kisebb-
nagyobb halastavak sorozata található rajtuk. A vízgyűjtők növénnyel való borítottsága kisebb
mértékű. A jobboldali vízfolyások az erdővel benőtt Zselicből erednek, mederesésük
nagyobb. Összességében elmondhatjuk, hogy a jobboldali vízfolyások hevesebb vízjárásúak.
Az alábbi táblázat tartalmazza a Kapos-folyó legfontosabb vízrajzi adatait Fészerlak
állomásnál.

KÖQ LKQ LNQ LKV LNV Q1% Q3% Q20% Q33%
1,7 m3/s 0,06 m3/s 47,5 m3/s 15 cm 450 cm 34,7 m3/s 27,5 m3/s 16,0 m3/s 12,0 m3/s

1. táblázat
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3.2 Árvízvédelmi fejlesztés a Kapos folyón

A 2014-ben befejezett árvízvédelmi fejlesztés két részből tevődött össze. Egyrészt Kaposvár
felett megépülő vésztározóból, illetve ez alatt a város belterületén kezdődő és Kaposhomok
térségében végződő, mintegy 12 km hosszan megvalósult mederrendezésből.

3.2.1. Vésztározás a Kaposon

A tervezett vésztározó a Kapos 96+414 km szelvényébe tervezett völgyzárógát
megvalósításával alakul ki, és mértékadó árhullám előfordulásakor a vízfolyás 99+160 km
szelvényéig terjedő völgyszakasz kerülne elöntésre. A vésztározó víztérfogata a 132,80 m
Balti feletti mértékadó árvízszint mellett 1.689.000 m3. A tározó 104 hektár területen terül el,
átlagos mélysége 1,62 méter, legnagyobb mélysége 3,4 méter. A kérdéses terület művelés
alatt áll, így használata esetén törekedni kell arra, hogy a biztonság figyelembevétel a lehető
legkisebb területet kerüljön elöntés alá.

3.2.2. Mederrendezés

A project során került sor a Kapos 83+000 – 95+113 kilométerszelvények közötti rendezésre.
A rendezés során egyéb munkák mellett több mint öt kilométer hosszan történ mederkotrás,
közel két kilométer hosszan depóniamagasítás, több helyen mederstabilizáló fenékbordák
kerültek a mederbe, és sok helyen különféle módszerekkel biztosították a partot.

4. Modellezés Hec-Ras-ban

4.1. A modell bemutatása, geometriája

A modell a 96+284-es szelvényben, a vésztározó műtárgyánál kezdődik, végpontja pedig
Kaposhomok térségében a 82+718-as szelvényben van. Teljes hossza 13566 m. A modell
kétféle geometriával készült el. Az első esetben a mederrendezés előtti, míg a másik a
mederrendezés utáni keresztszelvényekkel. A geometria 291 szelvényből épül fel, a
szelvények egymástól való átlagos kevesebb, mint 50 m. A kotrás előtti mederszelvény 2009-
ben lett felmérve. Ennek eredményei lettek beépítve a geometria első változatában. A
mederszelvények HEC-RAS-ba történő elhelyezésében nagy segítséget kaptunk a GeoRas
nevű segédprogramtól, amelynek segítségével a meder középvonalát és a szelvények pontos
helyét tudtuk a HEC-RAS-ba importálni. Majd a beimportált helyekre kézzel vittük be a
szelvények adatait. A geometriákba be lett építve két híd is, melyek a 96+113 és az 96+028-
ban ívelik át a folyót.  Jelentőségük a város felé levonuló árhullámok tekintetében
meghatározó, mivel a hidak viszonylag szűk keresztmetszete megszabja a tovább áramló víz
mennyiségét. A modell a főbb mellékfolyók geometriáját nem tartalmazza, de a HEC-
RASban lehetőség van oldalsó pontszerű befolyások alkalmazására. Így három jelentősebb
vízfolyás (Deseda-patak, Surján-patak, Orci-patak) a Kaposra történő hatása szerepel a
modellben. Továbbá próbáltuk pontosabbá tenni a modellt a kisebb vízfolyások és a
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térfelszíni hozzáfolyást hozzáadásával is, melyre szintén lehetőség volt a HEC-RAS-ban. A
kisebb vízfolyások modellezését a hossz menti hozzáfolyás opcióval oldottuk meg.

1. ábra

A mederrendezés utáni geometria a kiviteli tervből készült. Így sajnos bizonyosra vehető,
hogy vannak kisebb-nagyobb eltérések a tervekben szereplő és a megvalósult
keresztszelvények között.

4.2. Határfeltételek, adatsorok előállítása

A feladat során a Kapos három árhullámát modelleztük. Az emlékezetes 2005-ös, a 2010-es
és egy 2014-ben bekövetkezett árhullámot, amely tömegben, vízhozamban, vízállásokban
ugyan elmaradt az előző kettőtől, de már a mederrendezés után folyt le.  A modell bemeneti
adatsor a kecelhegyi felszíni állomás. Ez az állomás sajnos csak a vésztározó megépülése után
épült meg, így a 2005, illetve a 2010-es árhullámok esetében a modell bemeneti vízhozam
adatsorát létre kellett hozni. Kiindulási alapként a fészerlaki felszíni állomás adatsorait
használtuk fel. A fészerlaki állomás vízhozam adataiból kivontuk a Deseda-patak Toponár
állomásán mért vízhozam adatokat, mégpedig két óra különbséggel. Majd az így kapott órás
vízhozam adatokat megszoroztam 0,9-el annak érdekében, hogy a Kecelhegy és Fészerlak
között befolyó kisebb vízfolyások hozamát is figyelembe vegyem. Míg a Deseda-patak és a
Surján-patak vízhozam adatsorai rendelkezésre álltak, addig az Orci-patak vízhozam adatsorát
szintén létre kellett hozni, mivel csak régi hetvenes évekbeli adatok lelhetők fel. Így az Orci-
patak vízhozam adatsorának pontos előállítása sajnos nem volt lehetséges. A régi adatok
tanulmányozása után jobb híján a Surján-patak vízhozam adatsorának 0,8-al megszorzott
értékeit használtam fel. Korábban említettük, hogy a térfelszíni hozzáfolyás is modellezve
lett. Ez esetben is a Fészerlaki vízrajzi állomás adatsorából indultam ki. Hosszas kísérletezés
után 0,1-el szoroztam be a fészerlaki adatsort. A hossz menti hozzáfolyás modellbe építésével
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elértük, hogy a modell a kisvizek tartományában is közelítse a valóságot. A modell alsó
peremfeltételének a mederesést állítottam be.

4.3. A modell kalibrálása, validálása

A modell mederrendezés előtti kalibrálását a 2010 májusában levonuló árhullámon végeztük
el Fészerlak állomásra. Első lépésként megpróbáltuk a számított vízhozam adatsort
összehozni az észlelt adatsorral. Ekkor állapítottuk meg a már említett Kecelhegyi 0,9-es, a
kisvízfolyások 0,11-es szorzóit valamint a hossz menti hozzáfolyás konstants 0,3 m³/s-es
értékét. Ennek eredményeképp elég jól sikerült a mért és számított vízhozamot egymásra
illesztenünk. A következő hosszadalmas feladat a vízszintek beállítása volt a Manning féle
érdességi együttható segítségével. Az észlelt és a számított vízszintek között 10 cm lett a
legnagyobb eltérés. (2. ábra)

2. ábra

A modell ellenőrzését vagyis validálását a 2005. augusztusi árhullámmal végeztük.
Ugyanazon szorzó és érdességi beállításokkal sikerült az észlelt árhullámhoz hasonló
nagyságú és alakú árhullámképet kapni. Az észlelt maximális és a számított legnagyobb
vízszintek között nem volt eltérés. (3. ábra)
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3. ábra

A mederrendezés utáni geometria kalibrálását a 2014. októberi árhullámmal végeztük. Itt
sajnos nem sikerült olyan szépen előállítanunk az észlelt árhullámot. Az észlelt és a számított
vízszintek között az eltérés három centiméternek adódott. (4. ábra)
Sajnos további nagyvizes események hiánya miatt a validálást a mederrendezés utáni mederre
nem tudtuk elvégezni.

4. ábra
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4.4. Elvégzett futtatások

A modellezés során összesen nyolc esetet vizsgáltunk meg. Az alábbi táblázat ad áttekinthető
képet az egyes futtatásokról.

2. táblázat

 Futtatás 1

2010. májusi árhullám, mederrendezés előtti geometriával a tározó megépülése előtt.
Kalibrálás. Az előző fejezetben részletesen volt róla szó. (2. ábra)

 Futtatás 2

A 2005. augusztusi árhullám, mederrendezés előtti geometriával a tározó megépülése előtt.
Validálás. Az előző fejezetben részletesen volt róla szó. (3. ábra)

 Futtatás 3

2010. májusi árhullám, mederrendezés utáni geometriával a tározó megépülése előtt. A
futtatás bemutatja, hogy milyen nagyságban csökkentette a Fészerlaki vízállásokat a
mederrendezés. A modell szerint ~80 cm-el lenne most kisebb a 2010. májusi árhullám
maximális vízállása. (2. ábra)
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5. ábra

 Futtatás 4

2005. augusztusi árhullám, mederrendezés utáni geometriával a tározó nélkül. Hasonló az
előző futtatáshoz csak a 2005-ös adatokkal. Ebben az esetben a vízszintcsökkenés 83 cm lett.
(7. ábra)

 Futtatás 5

2005. augusztusi árhullám, mederrendezés előtti geometriával a tározó megépülése után. A
modell szerint 56 cm-el kisebb vízállást érhetünk el Fészerlaknál a régi meder mellett a tározó
maximális kapacitásának felhasználásával.  (7. ábra)

 Futtatás 6

A hatodik futtatásnál a jelenlegi helyzet került modellezésre. A modell a mederrendezés utáni
geometriával és maximális tározó kapacitás figyelembevételével lett lefuttatva. Ebben az
esetben a számolt vízszintcsökkenés igen jelentős, mintegy ~130 cm.  (7. ábra)
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6. ábra

 Futtatás 7

Az új meder kalibrálása. A 2014. októberi árhullám segítségével. Részletesen az előző
fejezetben volt róla szó. (4. ábra)

 Futtatás 8

A 2014-es árhullámot a régi mederben engedtem le. A modellszámítások szerint a
mederrendezés előtt ugyanez az árhullám mintegy 75 cm-el magasabban tetőzött volna.

5. Összegzés

Végezetül el kell mondani, hogy a modell nem tökéletes. Sajnos az adatsorok jelentős része
csak közvetve volt előállítható, és az új meder sem a mederfelmérésekből, hanem a kiviteli
tervekből készült. Ennek ellenére úgy gondoljuk a kalibrálás többé-kevésbé sikerült a modell
szerint a beavatkozásoknak jelentős vízszint csökkentő hatása van. Bár a modell eredményei
további ellenőrzéseket igényelnek. Kíváncsian várjuk egy újabb árhullám levonulását a
Kaposon, amellyel tovább pontosítható lesz a modell. A továbbiakban a modellt szeretnénk a
HEC-HMS térfelszíni lefolyás modellel, illetve a geometriát meghosszabbítani Dombóvárig.


