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Bevezetés 

 

Európa nagyvárosainak a többségében részben történelmi részben gazdasági okokból 

egyesített rendszerű csatornahálózat vezeti el a keletkező csapadékvizeket és a szennyvizeket. 

A nagyvárosok csatornahálózata már csak a kiterjedésük miatt is meglehetősen bonyolult 

lehet. Térinformatikai célokra szinte már mindenhol digitális térképeket használnak és ezek 

közül a korszerűek már adatbázisban tárolják a hálózat adatait. A hálózat elemzésének egyik 

korszerű eszköze a csatornahálózat numerikus hidraulikai modelljén végzett számítások, a 

modellt pedig praktikusan a térinformatikai adatbázis alapján lehet felépíteni. Az adatbázisban 

tárolt geometriai adatok hozzáférhetősége jelentősen meggyorsítják a csatornahálózat 

hidraulikai modelljének a felépítését, mivel ezek importálhatóak egy korszerű modellező 

rendszerbe. Azonban az adatok egy nem elhanyagolható része hibával terhelt, ezért a 

modellépítés során jelentős számú javítást is kell alkalmazni, ami meglehetősen lelassíthatja a 

modellalkotást. 

A modellépítés során a hibák korrekciója rendszerint manuális úton, elemről elemre 

haladva történik, ami egy nagy kiterjedésű város esetén rengeteg munkát jelent, mind a 

modellezőnek, mind a hálózat üzemeltetőjének. A hibák felderítése és a javítások egy igen 

jelentős része ésszerű mérnöki megfontolás alapján automatizálható, ami jelentősen 

meggyorsítja a modellezés folyamatát. Célom volt egy olyan útmutató összeállítása, amely 

tartalmazza mindazokat a lépéseket, amelyek egy modellépítés során a folyamatot 

meggyorsíthatják. Az útmutató összeállítása során támaszkodtam a budapesti hálózat 

hidraulikai modelljének felépítése során szerzett tapasztalataimra. 

Hazánk időjárása az elmúlt évtizedekben a globális időjárási trendek következtében 

jelentős mértékben megváltozott és feltételezhető, hogy ez folyamat folytatódni is fog. 

Csapadékesemények jellemzően ritkábban fordulnak elő, de az előforduló események 

jellemzően hevesebbek, nagyobb intenzitásúak. A megnövekedett intenzitású esőkből 

rövidebb idő alatt nagyobb mennyiségű csapadék esik, aminek a jellemzően növekvő városi 

beépítettség miatt nagyobb hányada jut az egyesített csatornahálózatokba. A csatornahálózat 

intenzívebb terhelése esetén a túlfolyón távozó kevertvíz mennyisége is növekszik, aminek a 

mérés útján történő meghatározása igen nehéz feladat. 

Egy megfelelően felépített és paraméterezett hidraulikai modell segítségével a mért 

csapadékterhelés alapján megfelelő pontossággal meghatározható a túlfolyókon távozó 

kevertvíz mennyisége. A hidraulikai modell paraméterei részben a csatornahálózat geometriai 

adatai alapján adottak, részben területhasználati adatokból meghatározhatók. A vízgyűjtő 

területre hulló csapadék azon hányada, ami a területeken marad, azaz a kezdeti veszteség 

meghatározása történhet mérési adatok alapján vagy szakirodalmi ajánlások felhasználásával. 

A szakirodalmi ajánlások általában tartományt adnak meg, ezért a mérés alapján történő 

meghatározás helyspecifikusabb, ezért várhatóan pontosabb. Egyesített rendszerű hálózat 

esetén, amilyen a legtöbb nagyváros hálózata, a lefolyt csapadékvíz hányad 

meghatározásához szükséges a lefolyás ideje alatt befolyt szennyvíz mennyiségének becslése 
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is. Célom volt egy olyan módszer kidolgozása, aminek segítségével akár egyesített rendszeren 

végzett térfogatáram mérés csapadékméréssel történő összehasonlítása alapján, az vízgyűjtő 

effektív területének ismeretében ez meghatározható. 

Mivel a nagyvárosok szennyvizét ma már a legtöbb helyen szennyvíztisztító telepeken 

kezelik, napjainkban a túlfolyók okozzák a legjelentősebb környezetterhelést. Azonban a 

csapadékterhelés időbeli és térbeli változékonysága miatt több év vizsgálata szükséges az éves 

túlfolyó mennyiség megfelelő megbízhatóságú becslésének eléréséhez. Egy nagyváros 

kiterjedt hidraulikai modelljén végzett több éves hidraulikai szimuláció időigénye több hetes 

lehet, ami az operatív tervezést ellehetetleníti. Amennyiben a túlfolyó mennyiség számítása 

egy optimálási folyamat része és a számításokat többször is végre kell hajtani, a számítási 

igény több hónapos is lehet. Célom volt egy olyan eljárás kidolgozása, amiben az egyes eső 

eseményeket kétparaméteres blokkesőkkel helyettesítjük, és a hasonló esőket eső csoportokba 

vonjuk össze. A túlfolyás számítása a csoportok súlypontjának a szimulációjával történik, 

ezzel töredékére csökkentve a szimulálandó esetek számát. 

A hidraulikai modell egy másik lehetséges alkalmazása, hogy megmutatja, hogy a 

rendszer egy pontjáról mennyi idő alatt jut el a szennyvíz a végponthoz (lefolyási idő) egy 

jellemző terhelés mellett, továbbá lehetővé teszi a szennyeződés diszperziójának előre jelzését 

is. Ez segítséget nyújthat a csatornahálózatba kerülő szennyeződés mozgásának 

modellezésére, a kárelhárítási intézkedések megalapozására. Bizonyos szennyező típusok 

azonban nem a szennyvízzel együtt mozognak, hanem annak felszínén úszva a 

keresztmetszeti átlagostól eltérő sebességgel haladnak. Célom volt egy csatornarendszereken 

alkalmazható oldott szennyező terjedésmodell elkészítése, továbbá olyan tapasztalati 

korrelációk felállítása, melyek kapcsolatot teremtenek a felszínen lebegő szennyezés és a 

vízzel együtt mozgó szennyezés lefolyási idői és diszperzió intenzitásai között.  
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Új tudományos eredmények összefoglalása tézisekben 

 

Tézis 1 

 

Új eljárásokat dolgoztam ki, amelyek lehetővé teszik nagyvárosok nagyszámú és jól 

definiált paraméterű és topológiájú elemekből álló csatornahálózata hidraulikai modelljének a 

korábbinál kevesebb emberi időráfordítással történő elkészítését. A hagyományos 

csatornahidraulikai modellezési megközelítéshez képest az újdonságok:  

1.1 a térinformatikai adatbázis hibáinak osztályzása, a hibák korrekciójára alkalmas, 

fizikai megfontolásokra épülő algoritmusok megadása;  

1.2 a vízgyűjtő terület részterületeinek paraméterezésére alkalmas eljárás grafikus 

formában adott területhasználati adatok alapján.  

E módszerek sikeres alkalmazást nyertek Budapest csatornahidraulikai modelljének 

elkészítésében.  

 

Az értekezésem kapcsolódó fejezetei: 2. fejezet 

Kapcsolódó publikációk: (Istók 2006), (Istók 2008), (Istók 2009a), (Istók 2009b)  

 

 

Tézis 2 

 

Egyesített rendszerű csatornahálózatok esetében is alkalmazható módszert dolgoztam ki 

a kezdeti veszteség (minimális esőmagasság, amely esetében a csatornahálózatban már 

szintemelkedés megfigyelhető) meghatározására. A kezeletlenül kibocsátott víz 

mennyiségének előrejelzése nagymértékben függ ettől a modellparamétertől. A kezdeti 

veszteség a hagyományos megközelítés szerint a szakirodalomban fellelhető kisszámú, 

jellemzően más városokon végzett, széles határok között változó mérési adatok alapján 

szokásos fölvenni. A bemutatott új módszer helyi mérési adatok felhasználásával, fizikai 

megfontolások alapján konstruált szűrőalgoritmusok alkalmazásával teszi lehetővé az adott 

városra jellemző kezdeti veszteség meghatározását, megnövelve a csatornahidraulikai modell 

pontosságát az üzemszerű túlfolyás mértékének számítása tekintetében. Az új módszer 

alkalmazásával a dél-pesti csatornahálózat vízgyűjtőterületére 6% relatív hibahatárral 

meghatároztam a kezdeti veszteség értékét, mely érték hőmérséklettől való függése 1-28°C 

hőmérséklettartományban hibahatár alatti mértékű volt. 

 

Az értekezésem kapcsolódó fejezetei 3.fejezet.  

A kapcsolódó publikációk (Istók 2010), (Istók 2013a) 
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Tézis 3 

 

Új eljárást állítottam elő, amely eső okozta túlfolyás-számítások számításigényének 

nagyarányú csökkentését teszi lehetővé a vizsgált csapadékesemények számának jelentős 

csökkentése révén. 

A javasolt módszer alkalmazásával elkészítettem egy 9 elemű, Budapestre jellemző 

modellcsapadék sort. Ennek segítségével kiszámítanom a túlfolyások térfogatát, melyet 

összevetettem a teljes vizsgált 3 év során 10 perces felbontásban mért, 209 eseményt 

tartalmazó csapadékintenzitás adatsor alkalmazásával számolt túlfolyó térfogattal: 97%-os 

számításigény csökkenés mellett, mindössze 12%-os mennyiségi eltérést tapasztaltam.  

Az új eljárással elkészítettem egy 9 elemű csapadéksort 3 db, egymástól 10.5-17.5 km 

távolságra elhelyezkedő budapesti csapadékmérő állomás átlagolt adatai alapján is. Ennek 

alkalmazásával számított túlfolyó mennyiségeket az 1 mérőállomás adatai alapján készült 9 

elemű modell csapadék sor eredményeivel összehasonlítva 12% eltérést tapasztaltam, tehát az 

alkalmazott módszer eredménye nem függött jelentős mértékben a csapadékintenzitás területi 

megoszlásától a vizsgált 7500 ha kiterjedésű vízgyűjtő esetében. 

 

Az értekezésem kapcsolódó fejezete: 4.fejezet 

Kapcsolódó publikációk: (Istók 2010), (Istók 2013b) 

 

 

Tézis 4 

 

Csatornahálózatba kerülő szennyeződés diszperziós folyamatának matematikai 

modellezését térinformatikai adatokra, továbbá a csatornahálózat hidraulikai szimulációjával 

nyert sebességadatokra támaszkodó, saját implementációjú terjedésmodellt készítettem. 

Helyszíni mérések segítségével igazoltam a modell alkalmazhatóságát és meghatároztam a 

csatornában a szennyvíz felszínén úszó inert szennyeződés relatív elmozdulását. Vizsgálataim 

az alábbi új tudományos eredményekre vezettek: 

4.1 A felszíni és főtömegi szennyezések lefolyási idejének aránya (=tfelszín/tfőtömeg) a 

mérési tapasztalataim alapján 0,8-0,9 tartományban változott, amellyel igazoltam, hogy a 

folyókra vonatkozó méréssel meghatározott (Xia, 1997) lefolyási idő arány kommunális 

csatornákra is alkalmazható. A felszín sebesség R
2
=0,86 korrelációs együtthatóval és  

η=17.6 uavg+75.92 egyenletű regressziós egyenessel jellemezhető lineáris kapcsolatot mutatott 

az uavg átlagsebességgel kommunális csatornákban.  

4.2 A főtömegi és felszíni nyomjelzők lefolyásidejének szórása mérési tapasztalataim 

szerint kommunális csatornák esetében azonos nagyságrendbe esett. A szórások hányadosa 3 

eltérő hidraulikai jellemzőkkel rendelkező csatorna alapján 0,5 < t,felszín/t,főtömeg < 1. Kisebb 

vízmélység-szélesség aránnyal jellemezhető patakra végzett kísérletek esetében a felszíni 

diszperzió intenzívebbnek mutatkozott 1,5 < t,felszín/t,főtömeg < 2. 
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4.3 Az oldott szennyezők terjedési folyamatának előrejelzésére új módszert javasoltam, 

amely a csatornahidraulikai szimulációval meghatározott áramlási sebességek és egyéb 

hidraulikai jellemzők felhasználására, valamint a Huisman-féle diszperziós tényezővel 

alkalmazott ADE terjedésmodell numerikus megoldására épül. A modell helyességét a 

budapesti csatornarendszer 16 szakaszára végzett mérésekkel igazoltam.  

 

Az értekezés kapcsolódó fejezetei az 5., 6., és a 7. fejezetek 

Kapcsolódó publikációk: (Istók 2009a), (Istók 2014) 
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