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A KÁRMENTESÍTÉS PONTOSABB SZIMULÁLÁSA

A kutak befogási zónája:
- különbözik permanens és tranziens 
esetben,
- függ a folyótól mért távolságtól.

TRANZIENS BEFOGÁSI ZÓNÁK

PERMANENS BEFOGÁSI ZÓNÁK



Folyóparti vízkivétel áramlási helyzetei

Forrás: Hiscock-Grischek, 2002



(1) A folyóból érkező hozam aránya

(2) A tartózkodási idő

(3) A befogási zóna – védőidom

A vizsgálat tárgya 



Befolyásoló tényezők

1. Mederkapcsolat mértéke

2. Réteg harántolás mértéke

3. Folyó vízállása

Analitikus módszerek evolúciója
(módosítva Zlotnik-Huang 1999 alapján)
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(1) A folyóból érkező hozam aránya
(2) A tartózkodási idő
(3) A befogási zóna – védőidom?

A folyó változó vízállása 



Permanens vs. tranziens számítás 

- Fiktív modell: 1 réteg, homogén, izotróp, 20 kút, 20.000 m3/nap termelés,
- A folyó 2007 – 2008 egy hidrológiai évének feltételezése 50 éven keresztül,
- Tranziens és átlagos permanens áramtérben számolt 5 és 50 éves elérési 

időhöz tartozó áramvonalak.

Meder-vezetőképesség: jó
Folyóból érkező hozam átlag: 60%



Meder-vezetőképesség: gyenge
Folyóból érkező hozam átlag: 17%

Meder-vezetőképesség: erős
Folyóból érkező hozam átlag: 79%

Permanens vs. tranziens számítás 



Meder-vezetőképesség: jó

- Az átlagos vízáramlási helyzethez képest olyan vízáramlási helyzetek 
váltakoznak csak, amelyekben az átlagostól nagyobb folyó irányú 
gradiensek jellemzőek,

- A tranziens burkológörbék területi kiterjedése nő.

Kisvizes tranziens számítás
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Kisvizes tranziens számítás



- Az átlagos vízáramlási helyzethez képest olyan vízáramlási helyzetek 
váltakoznak csak, amelyekben a folyó táplál, vagy megcsapol, de az 
átlagostól kisebb folyó irányú gradiensek jellemzőek,

- A tranziens burkológörbék területi kiterjedése csökken.

Meder-vezetőképesség: jó

Nagyvizes tranziens számítás



Meder-vezetőképesség: gyenge Meder-vezetőképesség: erős

Nagyvizes tranziens számítás



Meder-vezetőképesség nő

Tranziens befogások





- A folyó szélsőséges vízállásait is figyelembe vesszük,
- A két vízáramlási szélsőértékhez tartozó burkológörbék közötti területről 

várható 5 és 50 év alatt a vízrészecskék befogása,
- A tartomány a meder-vezetőképességgel nő.

A szélső állapotok



Összefoglalás
- A folyóparti vízbázis védőterülete függ attól, hogy milyen folyó vízállást tételezünk

fel,

- a tranziens védőterületek nem feltétlenül azonosak a permanens védőterületekkel,

- ez a különbség függ attól, hogy a permanens védőidom kijelöléséhez alkalmazott
vízáramlási helyzethez képest milyen vízáramlási helyzetek milyen arányú
fennállását tételezzük fel a szimulált 50 év alatt,

- a különbség az idő előre haladtával, és a meder-vezetőképesség növelésével nő,

- Kiemelten fontos a vízbázisvédelemben a felülvizsgálat!



Köszönöm a figyelmet!


