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Bevezetés
A tanulmány célja
A tanulmány célja a megbízóként fellépı magyarországi közcsatorna-tulajdonosok
(önkormányzatok), az üzemeltetık és a vállalkozóként jelentkezı tervezık számára a városi
hidroinformatika elméletén alapuló, dinamikus szimulációval végzett városi szenny- és
csapadékvíz, illetve egyesített rendszerő hálózatok közép és hosszú távú átalakítási, felújítási
és beruházási terveit szolgáló elemzések szükséges mőszaki tartalmának és
dokumentációjának módszertani összefoglalása.
Nemzetközi kitekintésben, az 1980-as évekig az urbanizált, elsısorban nagyvárosi területek
vízelvezetésének egyetlen tervezési szempontja a csapadék okozta károk elkerülése volt. Ezt a
hagyományos, ma is szükséges, de már nem elégséges célt a csapadékvizek befogadóba
történı minél gyorsabb elvezetésére alkalmas hálózatok kialakításával érték el. A múlt század
elsı feléig a nagyvárosokban fıként egyesített rendszerő hálózatok létesültek, amelyeknél a
befogadók védelmét mindössze a záporkiömlık mőködésbe lépéséhez tartozó hígítási arány
elıírása szolgálta. Napjainkban is ezek a rendszerek képezik a nagyvárosok törzscsatorna
hálózatát. Ennek a mőszaki megoldásnak a hiányosságai akkor váltak világszerte
nyilvánvalóvá, amikor kiderült, hogy a városi vízgyőjtırıl, elsısorban annak a nagy gépjármő
forgalmú és iparosodott részterületeirıl lefolyó csapadékvíz már nem tekinthetı egyértelmően
hígító víznek. Kétségtelenül hígítja ugyan a szennyvíz szerves anyag (BOI5) és növényi
tápanyagtartalmát, ám egyidejőleg a lefolyó keverékszennyvízben a szárazidei szennyvízhez
képest jelentısen megnövekszik a lebegıanyag, a nehézfém és a szénhidrogén
szennyezettség. Ez a jelenség egyúttal az elválasztott rendszerekkel a befogadóba vezetett
csapadékvíz súlyos, idıszakos környezetszennyezı szerepére is utal.
Az urbanizáció és az elvezetı rendszerekben végrehajtott mőszaki beavatkozások az elmúlt
húsz évben jelentıs koncepcionális változásokhoz vezettek a fejlett országokban. A hálózatok
mőködésének megítélésében az a rendszerszemlélet került elıtérbe, amely kölcsönhatásaiban
kezeli a vízelvezetés összes elemét és folyamatát. Olyan integrált megoldások célszerősége és
szükségessége vált nyilvánvalóvá, melyek egyszerre alkalmasak a városi agglomerációk
állandó fejlıdésébıl származó igényeknek és a szigorodó környezetvédelmi (vízminıség
védelmi) elıírásoknak a kielégítésére. A rendszerszemlélet térhódításában meghatározó
szerepe volt és van a számítástechnika, a numerikus modellezés és a térinformatika hatalmas
fejlıdésének, melyek együttesen teremtették meg a komplex elemzés és feladat
végrehajtásának technikai feltételeit.
Ez a rendszerszemlélet a hazai gyakorlatban még meg sem jelent, miközben a fejlett országok
csatornázási koncepciójában már újabb paradigmaváltás van kialakulóban. A klímaváltozás
elıre jelzett következményei a vízi közmővek üzemeltetési körülményeinek kedvezıtlenebbé
válását vetítik elıre. Az extrém idıjárási helyzetek, a nagycsapadékok, tartós hıhullámok és
aszályos idıszakok elıfordulási gyakoriságának növekedése olyan összetett és sok esetben
egymással ellentétes követelményeket támaszt a csatornahálózatok mőködésével szemben,
amelyek teljesítésére még csak esély sincs, ha nem tudjuk a bonyolult hidrológiai, hidraulikai
és kémiai-biológiai folyamatokkal jellemezhetı rendszerek viselkedését szimulálni.
A csapadékvíz felszíni, beszivárgási és a szennyvízzel együttes vagy különálló hálózati
lefolyásának dinamikus szimulációja hatékony eszköz a túlterhelt szakaszok átépítési
igényének és az elöntési területek meghatározásához, a záporkiömlık által okozott szennyezı
hatás csökkentéséhez. Ugyancsak nélkülözhetetlen a csapadékvíz-gazdálkodást szolgáló
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rendszerelemek (tározók, beszivárogtató tározók és csatornák, felszíni ideiglenes elöntési
területek) optimális elhelyezésének és méretének meghatározásához, továbbá
szennyvízelvezetésnél az átemelık mőködtetésének optimalizálásához, a reális tartózkodási
idı meghatározásához, az infiltrációs hálózati terhelés számításához, valamint az infiltráció
megszüntetése miatt változó talajvízjárás elırejelzéséhez.
A településfejlesztési tervek megvalósításának az elvezetı rendszerre gyakorolt
hatásvizsgálatához és a rendszerek klímaváltozásra való érzékenységének elemzéséhez, tehát
a hosszú távú fejlesztési, átalakítási koncepció megalapozásához csak az igazolt érvényességő
szimulációs modellek, melyek a vízgyőjtı felszíni és felszín alatti részének, valamint a
csatornahálózatnak a matematikai modelljei, adhatnak teljes körő információt.
Összefoglalóan: a teljes hidrológiai és hidraulikai rendszer dinamikus szimulációja tekinthetı
ma az egyetlen, korszerő és hatékony eszköznek a célszerő települési szenny- és csapadékvízgazdálkodási rendszer tervezéséhez és üzemeltetéséhez.
A hagyományos méretezési, számítási módszerekhez képest a nyerhetı információkban igen
jelentıs minıségi változásnak azonban ára van. A megfizetendı ár az elvégzendı
többletmunkák költségeként jelentkezik. Ez a többletmunka részben a modellek felépítéséhez,
részben pedig a számítási eredmények megfelelıségének igazolásához szükséges adatigény
kielégítéséhez kapcsolódik.
Az elsıként említett többletmunka a vízgyőjtı és a csatornahálózat feltárási folyamatában
jelentkezik, amelynél sokkal több paraméter és azok térbeli változékonyságának
meghatározása válik szükségessé, mint a racionális vízhozam számítás lefolyási tényezıje. A
rendszerparaméterekre digitálisan, térinformatikai rendszerhez kapcsolva van szükség.
A többletmunka második csoportja a modellek kalibrálásánál és az eredmények igazolásánál
(verifikálás) keletkezik, és a rendszer terheléseinek (csapadék és szennyvíz), valamint az
azokra kapott válaszok (a vízhozamok, vízállások és a vízminıség) térbeli és idıbeli
változásának mérését foglalja magába. Tekintettel arra, hogy a rendszer alapvetıen és erısen
nem lineáris, a válaszokat több, eltérı és jellemzı terhelésre is mérni kell.
A szimulációs modellezéshez ezért minden esetben, kötelezı jelleggel, térben kiterjedt és
legalább egy olyan csapadékos idıszakot magába foglaló monitoring program végrehajtása
tartozik, amiben egyaránt elıfordulnak kis- és nagycsapadékok. A monitorozandó csapadékok
szükséges száma legalább a kalibrálandó paraméterek számával egyezzen meg.
Kalibrálás és igazolás nélkül a modellezési eredmények érdemi mőszaki-gazdasági
döntésekhez nem használhatók fel!
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