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1. A MEGBÍZÁS TÁRGYA 

 

Az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. (1053 Budapest, Curia utca 3.) megbízta a 

BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszéket (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.), a 

címben említett területen készülő árvízvédelmi védmű körül kialakuló szivárgási viszonyok 

véges elemes modellezésével. 

A munkavégzéssel, megbízással és szerződéses kérdésekkel kapcsolatos kérdésekben 

a következők személyek a kapcsolattartók: 

Megbízó részéről:  Wertán Zsolt Zoltán 

Megbízott részéről: Dr. Mahler András 

 

Megbízóval kötött szerződés alapján a Megbízott a következőket vállalta: 

- A mobil árvízvédelmi fal alatt készítendő vízzáró fal és a mentett oldalon tervezett 

szivárgó kialakítását követően kialakuló szivárgási viszonyok kétdimenziós véges 

elemes modellezése, a várható vízhozamok meghatározása.  

 

2. ELŐZMÉNYEK, TERVEZETT MŰTÁRGYAK 

 

Budapest III. kerületében az Aranyhegyi-patak és a Barát-patak közti közel 5 km-es 

szakaszon árvízvédelmi rendszer kialakítását tervezik. A terület déli részén több lehetséges 

nyomvonal is felmerült; az eredetileg tervezett parti nyomvonal mellett döntéselőkészítő 

tanulmány készül a Nánási út – Királyok útja nyomvonalon kialakított árvízvédelmi rendszer 

lehetőségéről. Jelen anyag a döntéselőkészítő számításhoz szükséges szivárgásszámítás 

részleteit és eredményeit mutatja be. A tervezett nyomvonalat és a lehetséges kialakításokat 

a tanulmány taglalja.  

A lehetséges variánsok megegyeznek abban a tekintetben, hogy a terepszint felett 

kialakítandó szerkezet mellett, a talajban vízzáró fal és szivárgó létesítése szükséges. A 

terepszint feletti szerkezet (feltételezve, hogy az tökéletesen vízzáró) a szivárgásszámítás 

eredményeit érdemben nem befolyásolja. A döntéselőkészítő tanulmány feladata a parti 

védműhöz hasonló műszaki megoldás vizsgálata, így jelen számításainkban is egy vízvezető 

réteget jelentősen lezáró vízzáró falat, illetve a mentett oldalon – változó mélységben – 

kialakított mélyszivárgót vettünk figyelembe.  

A szakértői vélemény a „Budapest, III. Csillaghegyi öblözet Nánási út – Királyok útja 

változat döntéselőkészítő tanulmány” részeként készül. A kiindulási adatok ebben az 

anyagban és mellékleteiben találhatóak.  
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3. Kiindulási adatok 

 

A szivárgásszámításokhoz kiindulási adatként szükséges meghatározni a hidraulikai 

peremfeltételeket, illetve a talajrétegződést és a talajok áteresztőképességi jellemzőit.  

3.1. Hidraulikai peremfeltételek 

 

A számítás hidraulikai peremfeltételei a folyam oldaláról jól meghatározhatóak, a 

korábbi árhullámok ismeretében a számításhoz szükséges idealizált idő-vízszint 

összefüggések definiálhatóak. Tekintettel arra, hogy a döntéselőkészítő tanulmány célja a 

parti és a Nánási út – Királyok útján vezetett nyomvonalak összehasonlítása, számításainkban 

a parti nyomvonalnál használttal megegyező peremfeltételeket vettünk figyelembe: 

- A mértékadó árvízszint esetén kialakuló szivárgási viszonyokat stacionárius 

(állandósult) vízmozgás feltételezésével vizsgáltuk. 

- A MÁSZ+1,30 vízszintre végzett számításoknál figyelembe vettük, hogy a mértékadó 

árvízszint hatására nem feltétlenül alakul ki állandósult áramlás, mert a magas vízállás 

nem tartós.  

 

A MÁSZ+1,30-as számításokhoz a korábbi árhullámok tapasztalatai alapján a 

következő mértékadó árhullámot vettük figyelembe a számítások során:  

- a Duna vízszintje 8 nap alatt emelkedik a közepes (Duna, Vigadó téri vízmérce szerint 

400 cm-es) vízállástól a mértékadó árvízszintnél 1,3 méterrel magasabb szintig (MÁSZ 

+ 1,30 m = 1057 cm)  

- a tetőzés egy nap,  

- ezt követően 10 nap alatt apad a vízszint a 600 cm vízállásig. 

 

A folyam oldaláról figyelembe vett peremfeltételeket az 1. ábra szemlélteti. Ennek 

függőleges tengelyén a vízszintet a Vigadó téri vízmérce leolvasásai szerint tettük meg. A 

különböző szelvényekben az ehhez tartozó szinteket az 1. táblázatban adjuk meg.  
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1. ábra Árhullám 

 
1. táblázat Vízállások 

A Vigadó téri vízmércén leolvasott jellemző vízállásokhoz tartózó vízszint 
az adott szelvényben (mBf) 

Szelvény Vízállás Bp. Vigadó tér (cm) 

 400 600 927 1057 

A 99,95 101,95 105,22 106,52 

D 99,85 101,85 105,12 106,42 

E 99,98 101,98 105,25 106,55 

 

A számításhoz szükséges ezen felül annak meghatározása, hogy mekkora 

modellméretet vegyünk figyelembe a számításhoz, illetve a mentett oldali modellszélnél 

milyen peremfeltételt definiáljunk. A megfelelő peremfeltétel megadásához szükséges volna 

az öblözet határa (a Budai-hegység, Arany-hegy, Péter-hegy, Róka-hegy) felől érkező 

vízmennyiség ismerete. Erre vonatkozóan megbízható adat nem állt rendelkezésünkre. 

 

A Trischler Hungária Kft. 2013. júliusában készített „Római parti árvízvédelmi védmű 

beruházás – Parti szivárgás vizsgálatok talajvízszint-mérések alapján” című anyagában a 

Duna talajvízszint-visszaduzzasztó hatásának határvonalát a védműtől ~700-800 méterre 

adja meg. A modell mentett oldali határát ennek megfelelően a tervezett nyomvonaltól 800 

méterre vettük fel. Itt peremfeltételként állandó víznyomást, az Építéshidrológiai Atlasz által 

megadott becsült maximális 102 mBf. talajvízszintet feltételeztük. Ez tekinthető az árhullám 

szempontjából legkedvezőtlenebb esetnek. Pontosabb peremfeltétel csak az öblözet határán 

várható vízhozam ismeretében határozható meg. 

 

A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy bizonyos talajok esetén a talajba történő 

belépéskor a vízrészecskéknek nagyobb ellenállást kell legyőzni, a belépési gradiens eltér a 

más helyen kialakulótól. Homokos kavics esetén ez a hatás kicsi, az ebből adódó eltérés 
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számottevően kisebb, mint az áteresztőképesség változékonyságából adódó, így ezt a 

számítások során – a biztonság javára történő közelítéssel – elhanyagoltuk. 

 

Állandósult vízmozgások esetén a mentett oldali vízszint kialakulásának számításakor 

a párolgás illetve párologtatás hatása jelentős. Rövidebb idejű árhullám esetén ennek hatása 

kevésbé fontos, ráadásul az ezzel kapcsolatos bizonytalanságot növeli, hogy az árhullám az 

év bármelyik szakában kialakulhat, és az evapotranszspiráció hatása az évszaktól függően 

eltérő lehet. Számításainkhoz a lehetséges legkedvezőtlenebb állapotot tekintettük 

mértékadónak, azaz az evapotranszspiráció hatását elhanyagoltuk. 

 

A vízzáró falat a számításokban minden esetben tökéletesen vízzárónak tekintettük, 

azaz azon keresztül vízmozgás a véges elemes modellben nem alakulhat ki. 

 

3.2. Talajrétegződés 

 

A terület altalajviszonyait a projekthez készülő talajvizsgálati jelentés ismerteti 

részletesen. A rendelkezésünkre álló munkaközi talajvizsgálati jelentés adatai alapján az 

altalaj-rétegződésről a következő megállapítások tehetőek. 

 

A terepszinten sok helyen fordul elő változó vastagságú mesterséges feltöltés. Ennek 

összetétele erősen változó, ebből fakadóan a talajra jellemző áteresztőképességi együttható 

is tág, sok nagyságrendnyi tartományban változik. A feltöltés alatt, illetve azokon a helyeken 

ahol nincs mesterséges feltöltés, ott a terepszint alatt jelentkezik a terület „fedőrétege”. 

Ennek összetétele szintén változó, a vizsgált szelvényekben jelentősen eltérő 

áteresztőképességű talajok találhatóak; tapasztalható volt iszapos homok, homokos iszap, de 

helyenként kötött rétegek is. Itt a kötött rétegekből vett zavartalan mintákon végeztek 

laboratóriumi áteresztőképesség vizsgálatokat, a szemcsés talajok áteresztőképessége a 

szemeloszlási görbe alapján becsülhető. A talajmechanikai vizsgálati eredmények alapján 

megállapítható, hogy a fedőréteg áteresztőképességi együtthatója körülbelül hat 

nagyságrendnyi tartományban (10-2 – 10-8) változik – ez jó egyezést mutat a korábbi 

talajvizsgálati jelentésekben meghatározott áteresztőképesség tartományokkal. A fúrási 

eredmények alapján megállapítható, hogy az azonos típusú talajok sokszor eltérő 

mélységekben jelentkeztek, pl. az egyik fúrásban a fedőréteg felső része volt kötöttebb, 

kevésbé vízáteresztő, a másik rétegben pedig az alja (vagy ilyen réteg egyáltalán nem 

jelentkezett). Ennek eredményeként a fedőréteget nem lehetett különböző viselkedésű 

(áteresztőképességű) rétegekre bontani, mert a rétegek térbeli elhelyezkedése a pontszerű 

feltárások alapján nem lehatárolható. A fedőréteget és a feltöltést emiatt egy rétegként 

vettük figyelembe a számításokban, és ennek áteresztőképességét ugyanolyan értékkel 

vettük figyelembe, mint ahogy a part menti védműhöz készített szivárgásszámításban.  
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A fedőréteg alatt jelentkezett a Duna jó vízvezető, durvaszemcsés kavicsterasza. Ez a 

fenti talajoknál jóval homogénebb volt, jellemzően kavics és homok frakció alkotta változó 

részarányban. E réteg áteresztőképessége jelentősen nagyobb a fedőrétegénél. Az árhullám 

esetén a mentett oldalon szivattyúzandó vízmennyiséget elsősorban az határozza meg, hogy 

ennek a vízvezető rétegnek mennyi az áteresztőképességi együtthatója. Ennek 

megállapítására a GeoGold Kárpátia Kft. a part mentén próbaszivattyúzásokat készített, 

melynek eredményeit a T. Megbízó rendelkezésünkre bocsátotta (2. táblázat). 

Megállapítható, hogy a meghatározott értékek egy szűk sávban, k= 10-3 m/s körül mozognak. 

Tekintettel arra, hogy a számított vízhozamok szempontjából a nagyobb áteresztőképesség a 

kedvezőtlenebb, a kavicsterasz áteresztőképességi együtthatóját a legnagyobbhoz közeli 

2,5·10-3m/s értékkel vettük figyelembe. 

 
2. táblázat Teraszkavics áteresztőképességi együtthatója (próbaszivattyúzás eredményei) 

Helyszín Áteresztőképességi együttható, k [m/s] 

Pünkösdfürdő utca 7,40·10-4 

Mátyás Király utca 1,89·10-3 

Rozgonyi Piroska utca 1,62·10-3 

Aelia Sabina köz 2,55·10-3 

Aranyhegyi patak 2,13·10-3 

 

A kavicsterasz alatt jelentkezik a számítások szempontjából alapkőzetnek tekinthető 

kiscelli agyag. Ennek vízáteresztő képessége rendkívül csekély, kvázi vízzárónak tekinthető.  

A véges elemes modellek bemutatásánál a különböző talajtípusokat a 3. táblázatban 

bemutatott színekkel jelöltük. A különböző rétegeknél figyelembe vett áteresztőképességi 

jellemzőket pedig a 4. táblázatban foglaljuk össze.  

 
3. táblázat Színkódok 

Talajtípus Színkód 

Fedőréteg  
Teraszkavics  
Kiscelli agyag  
Vízzáró fal  

 
4. táblázat Talajok áteresztőképességi jellemzői 

Talaj 

megnevezése 

Áteresztőképességi 

együttható k [m/s] 

Térfogati víztartalom Illesztési paraméter 

reziduális, vr [-] telített, vs [-] 𝑔𝑎 [1/m] 𝑔𝑛[-] 

Fedőréteg 10-5 0,01 0,439 3,14 1,18 

Teraszkavics 2,5·10-3 0,025 0,403 3,83 1,37 

Kiscelli agyag 10-8 - - - - 

Vízzáró fal tökéletesen vízzáró - - - - 
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4. VÉGES ELEMES SZÁMÍTÁSOK 

 

4.1. Számítás alapelve 

 

A vizsgált keresztmetszetekben a szivárgás kétdimenziós véges elemes vizsgálatát 

Plaxis 2D v2016.01 szoftverrel végeztük. A program a számítást a Darcy törvény valamint a 

potenciáláramlás alapegyenlete alapján végzik. A folyadékmozgás sebességét a Darcy 

törvény határozza meg, mely többdimenziós esetben a következő formában írható fel: 

{𝑣} = −[𝑘]{∇ℎ} 

ahol: 

v   a szivárgási sebességkomponensek vektora; 

[k]   az áteresztőképességi együtthatókat tartalmazó matrix;  

h   a nyomásmagasság (potenciál). 

 

A vízmozgás folytonosságát a potenciáláramlás alapegyenlete (folytonossági 

egyenlet) biztosítja. Ennek fizikai jelentése, hogy (amennyiben a víz összenyomódását 

elhanyagolhatóan kicsinynek tekintjük) egy adott térfogatú talajprizmába egységnyi idő alatt 

be- és kiáramló víz (térfogat)mennyisségek különbsége megegyezik a talajban lévő víz 

térfogatának a változásával.  

A folytonossági egyenlet a következő alakban írható fel: 

𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑥

+
𝜕𝑣𝑦

𝜕𝑦
+
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑧

− 𝑄 =
𝜕𝜀𝑣
𝜕𝑡

 

itt: 

vx, vy és vz a szivárgás sebességének x, y és z irányú komponensei; 

Q  az esetleges egyéb (pl. peremfeltételből adódó) befolyó vagy kifolyó 

vízmennyiség; 

v  a víz térfogati részaránya (hazai gyakorlatban “v”); 

t  az idő. 

 

Közismert tény, hogy a talajszemcsék hézagaiban lévő levegő a talajok 

vízáteresztőképességét jelentős mértékben csökkenti. Telítetlen talajokban történő szivárgás 

esetén tehát  a talaj áteresztőképességi együtthatója nem tekinthető konstansnak, az a 

telítettség függvénye is: az áteresztőképesség telített talajok esetén a legnagyobb; a 

telítettség csökkenésével pedig az áteresztőképesség is csökken. Számításaink során a 

telítetlen talaj viselkedésének meghatározásához a Van Genuchten modellt használtuk, 

mellyel a talaj víztartási görbéje illetve a telítetlen talaj áteresztőképességének változása is 

leírható. A talajtípusonként változó paraméterkombinációkkal leírható görbéket a 2. ábra 

szemlélteti: az „a” ábra mutatja a talaj telítettsége és a pórusvíz-szívás közti kapcsolatot leíró 

(víztartási) görbe jellemző alakját, a „b” ábra pedig a telítetlen és telített talaj 

áteresztőképességének hányadosát mutatja szintén a pórusvíz-szívás függvényében.  
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(a) 
 

(b) 

2. ábra. Telítetlen talaj áteresztőképességét leíró görbék 

 

A számítások során a szívás –telítettség összefüggést (azaz a víztartási görbét) az 

alábbi függvény szerint lehet figyelembe venni: 

 

𝑆𝑟(ψ𝑝) = 𝑆𝑟𝑒𝑠 + (𝑆𝑠𝑎𝑡 − 𝑆𝑟𝑒𝑠) ∙ [1 + (𝑔𝑎 ∙ |ψ𝑝|)
𝑔𝑛
]
𝑔𝑐

 

ahol: 

ψp:  a pórusvízszívás és a víz térfogatsúlyának hányadosa: ψ𝑝 = −
𝑝𝑤

𝛾𝑤
; 

𝑆𝑟(𝑠):  a telítettség a szívás függvényében; 

𝑠:  a pórusvíz szívás; 

𝑆𝑟𝑒𝑠:  reziduális telítettség, abból a víztartalomból számított telítettség, ami nagy 

szívásértékek esetén is a talajban marad; 

𝑆𝑠𝑎𝑡: telítettség kvázi telített állapotban (jelen számításokban 𝑆𝑠𝑎𝑡 = 1,0); 

𝑔𝑎:  a levegő belépési ponttal kapcsolatos illesztési paraméter 

(mértékegysége:1/m); 

𝑔𝑛:  a víztartási görbe középső szakaszának meredekségét leíró illesztési 

paraméter (dimenzió nélküli); 

𝑔𝑐:  illesztési paraméter (dimenzió nélküli) 𝑔𝑐 =
1−𝑔𝑛

𝑔𝑛
.. 

 

A szívás ismeretében a teliteletlen talaj áteresztőképességi együtthatója az alábbi képlet 

alapján számítható: 

𝑘(𝑆𝑟)

𝑘𝑠𝑎𝑡
= 𝑚𝑎𝑥 [(𝑆𝑒)

𝑔𝑛 ∙ (1 − [1 − 𝑆𝑒
(

𝑔𝑛
𝑔𝑛−1

)
]

𝑔𝑛−1
𝑔𝑛

)

2

; 10−4] 

ahol: 

k(Sr):  a talaj áteresztőképessége a telítettség függvényében; 

k𝑠𝑎𝑡:  a talaj áteresztőképessége telített állapotban; 

S𝑒:  az ún. hatékony telítettség: 𝑆𝑒 =
𝑆−𝑆𝑟𝑒𝑠

𝑆𝑠𝑎𝑡−𝑆𝑟𝑒𝑠
; 

 

Pórusvíz szívás [kPa] 
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5. VIZSGÁLT SZELVÉNYEK 

 

A tervezett új nyomvonal műtárgyainak környezetében a szivárgási viszonyokat 

három, a nyomvonalra merőleges szelvényben vizsgáltuk. A szelvényeket a 

legkedvezőtlenebbnek tűnő helyeken vettük fel; ilyen az a terület ahol  

- a mentett oldali terepszint legmélyebb fekvésű, 

- a fedőréteg a legvékonyabb,  

- a vízvezető réteg a legvastagabb. 

A rendelkezésre álló információk alapján kiválasztott szelvények összefoglalása az 5. 

táblázatban látható. 

 
5. táblázat Vizsgált szelvények 

Szelvény jele Szelvény Kritérium 

A 2+442 Mély fekvésű mentett oldal 

D 0+728 Vékony fedőréteg 

E 3+028 Legvastagabb kavicsterasz 

 

6. SZIVÁRGÁSSZÁMÍTÁS  

 

A nagy vízszintkülönbség, a vastag jó vízvezető kavicsos homok réteg valamint a 

vékony fedőréteg miatt feltételezhető, hogy – a parti nyomvonal műszaki megoldásához 

hasonlóan – a vízvezető kavicsterasz jelentős lezárása és mélyszivárgó alkalmazása 

szükséges. A szivárgásszámításokhoz azt feltételeztük, hogy a készülő vízzáró fal a vízvezető 

réteg 90%-át lezárja. A ~5-10 m vastagságú réteg esetén ez ~50-100 cm-t rést jelentene az 

agyag és a vízzáró fal talpa között; ez az agyagfelszín bizonytalansága miatt nehezen 

kivitelezhető, így ez a gyakorlatban várhatóan csak szakaszos lezárással illetve „ablakokkal” 

oldható meg. A következő táblázatban összefoglaljuk, hogy a tervezett nyomvonalnál 

mekkora volt a vízvezető réteg vastagsága, illetve, hogy a számításnál milyen fal-

talpmélységet vettünk figyelembe.  

 
6. táblázat Vízvezető réteg vastagsága 

Szelvény 
Kavicsterasz 

felszíne [mBf.] 

Kavicsterasz alja 

[mBf.] 

Rétegvastagság 

[m] 

Vízzáró fal 

talpszintje [mBf.] 

A 102,0 90,4 11,6 91,6 

D 99,8 93,3 6,5 94,0 

E 102,2 90,3 11,9 91,5 

 

Az előzetes tervek szerint a védmű nyomvonala a Királyok útja – Nánási út Duna felőli 

oldalán helyezkedik el. A jelenlegi közmű- és útviszonyok alapján az út túloldalán vezetett 

mentett oldali szivárgó tűnik az optimálisnak, ezért modelljeinkben a szivárgót a 
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nyomvonaltól 8 méter távolságra definiáltuk. Mint arra a korábbi számítások rámutattak, a 

kisebb áteresztőképességű fedőrétegbe kialakított szivárgó csak lokális hatást képes 

kifejteni, ezért a számításainkban a teraszkavicsban vezetett mélyszivárgós kialakítást 

vizsgáltunk. Két különböző szivárgó-pozíciót vettünk figyelembe, egyet a vízvezető réteg 

felső részén (99,0 mBf.), egyet pedig a réteg közepénél (96,5 mBf.). Előbbivel kapcsolatban 

meg kell jegyezni, hogy a kavicsfelszín változatos szinteken jelentkezett a fúrásokban, így ez a 

mélység továbbtervezés esetén – a kiegészítő geotechnikai adatok ismeretében – 

pontosítandó. A jelen számításokban szereplő szivárgók elhelyezkedést a 7. tábláztában 

foglaltuk össze.   

 
7. táblázat Szivárgók elhelyezkedése és talpmélységei 

Szelvény 

Szivárgó 

távolsága a 

nyomvonaltól 

Szivárgó 

talpmélysége[mBf.] 

A 8 99,0 

A 8 96,5 

D 8 99,0 

D 8 96,5 

E 8 99,0 

E 8 96,5 

 

Az elvégzett vizsgálatokhoz használt véges elemes modelleket és a számítások 

eredményeit 3-15. ábrákon mutatjuk be. 
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3. ábra. Véges elemes háló, A szelvény 
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4. ábra. MÁSZ+1,30m-es árhullám esetén a tetőzés végén kialakuló vízszintek és piezometrikus szintek; A szelvény, szivárgó-mélység:99,0 mBf.  



Budapest, III. Csillaghegyi öblözet, Nánási út – mobil árvízvédelmi fal Szivárgásszámítás 

 

BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tsz. 
2017. január 

13 

 

 
5. ábra. MÁSZ+1,30m-es árhullám esetén a tetőzés végén kialakuló vízszintek és piezometrikus szintek; A szelvény, szivárgó-mélység:96,5 mBf.  

 



Budapest, III. Csillaghegyi öblözet, Nánási út – mobil árvízvédelmi fal Szivárgásszámítás 

 

BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tsz. 
2017. január 

14 

 

 
6. ábra. Állandósult MÁSZ esetén kialakuló vízszintek és piezometrikus szintek; A szelvény, szivárgó-mélység:99,0 mBf.  
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7. ábra. Állandósult MÁSZ esetén kialakuló vízszintek és piezometrikus szintek; A szelvény, szivárgó-mélység:96,5 mBf.  
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8. ábra. Véges elemes háló, D szelvény 
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9. ábra. MÁSZ+1,30m-es árhullám esetén a tetőzés végén kialakuló vízszintek és piezometrikus szintek; D szelvény, szivárgó-mélység:99,0 mBf.  
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10. ábra. MÁSZ+1,30m-es árhullám esetén a tetőzés végén kialakuló vízszintek és piezometrikus szintek; D szelvény, szivárgó-mélység:96,5 mBf.  
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11. ábra. Állandósult MÁSZ esetén kialakuló vízszintek és piezometrikus szintek; D szelvény, szivárgó-mélység:99,0 mBf.  
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12. ábra. Állandósult MÁSZ esetén kialakuló vízszintek és piezometrikus szintek; D szelvény, szivárgó-mélység:96,5 mBf.  
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13. ábra. Véges elemes háló, E szelvény 
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14. ábra. MÁSZ+1,30m-es árhullám esetén a tetőzés végén kialakuló vízszintek és piezometrikus szintek; E szelvény, szivárgó-mélység:96,5 mBf.  
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15. ábra. Állandósult MÁSZ esetén kialakuló vízszintek és piezometrikus szintek; E szelvény, szivárgó-mélység:96,5 mBf.  
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7. ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS  

 

A vizsgált Királyok útja – Nánási út nyomvonalon 3 szelvényben végeztünk 

szivárgásvizsgálatot. A szelvényeket azokon a helyeken jelöltük ki ahol 1) legmélyebb fekvésű 

a mentett oldal (A szelvény), 2) legvékonyabb a fedőréteg (D szelvény), 3) legvastagabb a 

vízvezető réteg (E szelvény). A z előzetes tervek alapján a szivárgásszámításhoz készített 

véges elemes modellekben az alábbi védmű kialakítást vettük figyelembe: 

- a védmű alatt vízzáró fal készül, mely tökéletesen vízzáró, és a vízvezető teraszkavics 

réteget 90%-ban zárja le; 

- a mentett oldalon, a vízvezető rétegben mélyszivárgó készül, melyben a 

nyomásmagasság 102 mBf. A tervezett szivárgó vízszintes távolsága a faltól – a 

geometriai kötöttségek miatt – 8 m; a mélység tekintetében két opciót vizsgáltunk: a 

vízvezető réteg felső részén (99 mBf.) illetve közepénél (96,5 mBf.) vezetett 

mélyszivárgó.  

 

A szivárgásszámításokat állandósult és tranziens állapotra is elvégeztük. Állandósult 

vízmozgás esetén a Duna vízszintjét a mértékadó árvízszinten (MÁSZ) vettük fel, a tranziens 

vízmozgás modellezésénél pedig egy 19 napos árhullámot vettünk figyelembe. Az árhullám 

során a vízszint a Duna Vígadó téri vízmérce szerinti 400 cm-es vízállástól (~100 mBf.) 8 nap 

alatt emelkedik az előírt MÁSZ + 1,30 szintig (~106,5 mBf.), majd egy napos tetőzést 

követően 10 nap alatt süllyed vissza a 600 cm-es vízállásig.  

Mentett oldali peremfeltételként – a Trischler Hungária Kft. jelentésével összhangban 

– mindkét esetben a tervezett védműtől 800 méterre 102 mBf. talajvízszintet vettünk 

figyelembe.  

 

 A számítási eredmények alapján megállapítható, hogy a vízzáró fal és a mentett oldali 

mélyszivárgó kombinációjával a mentett oldal védelme megoldható, ugyanakkor a 

szivárgókban jelentős vízhozamra kell számítani. A jó vízvezető durvaszemcsés rétegben 

elhelyezett mélyszivárgóval hatékonyan lehet kontrolálni a fedőréteg alatt kialakuló 

víznyomást, ezáltal a fedőrétegben kialakuló vízmozgás sebességét illetve a fedőréteg 

felszakadásnak kockázatát. Az eredmények ara is rámutattak, hogy a szivárgó vízvezető 

rétegen belüli pozíciója (mélysége) érdemben nem befolyásolja a rendszer hatékonyságát. 

Mindkét vizsgált esetben hasonló áramképet és vízhozamokat kaptunk. 

A módszer hátránya, hogy a szivárgókban jelentős vízhozamra lehet számítani, melynek 

elvezetéséhez költséges rendszer kiépítés szükséges. A valós vízhozamot befolyásolja a Duna 

vízállása, az árvíz tartóssága, a vízvezető réteg lezárásának mértéke, valamint a szivárgókban 

tartott nyomásszint. Az általunk elvégzett vizsgálatokban meghatározott vízhozamokat a 

következő táblázatban foglaljuk össze: 

 



Budapest, III. Csillaghegyi öblözet, Nánási út – mobil árvízvédelmi fal Szivárgásszámítás 

 

BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tsz. 
2017. január 

25 

 

8. táblázat Szivárgóban jelentkező vízhozamok 

Szelvény 
Szivárgó mélység 

[mBf.] 
Legnagyobb szivattyúzandó vízhozam m3/s/100m 

Árhullám MÁSZ+130 Stacionárius MÁSZ 

A 99 0,132 0,077 

A 96,5 0,140 0,077 

D 99 0,071 0,042 

D 96,5 0,072 0,043 

E 99 0,128 0,066 

E 96,5 0,132 0,066 

 

 A mélyszivárgós kialakítás előnye, hogy a szivattyúzandó vízhozam változtatható és 

ennek változtatásával a mentett oldali vízszint szabályozható. A talajviszonyok pontosabb 

ismerete mellett részletes iránymutatás dolgozható ki, hogy a kiépítendő rendszer 

gazdaságos üzemeltetéséhez milyen vízhozam kiemelése szükséges pl. különböző mentett 

oldali talajvízszint vagy a fedőréteg alatti nyomásmagasság esetén. Egy ilyen szabályozás 

„felső” korlátját a kiépített szivárgó és szivattyúrendszer kapacitása adja.   


