
3. feladat Puha peremfeltételek alkalmazása a modellben  

 

3/a. feladat: 

Egy 3x4 km-es területen (EOV Y=428 000 – 432 000 és EOV X=113 000 – 116 000) 5 fúrás készült el a 

terület sarokpontjaiban és a közepén. A területen két vízadó homok között egy iszapos összlet 

található. Az első homok réteg feküje a Ny-i oldalon 15 m, a Keleti oldalon 17 m, a terület közepén 

pedig 22 m mélységben található. Az iszapos vízrekesztő szint mindenhol átlagosan 2.5 m, az alsó 

homokréteg pedig 6.5 m vastag. A felső vízadó homokréteg szivárgási tényezője a Ny-i oldalon 5 m/d, 

a keleti oldalon 2 m/d, a terület közepén pedig 25 m/d. A vízrekesztő szivárgási tényezője 0,007 m/d, 

az alsó homoké 6 m/d. A vertikális szivárgási tényező anizotrópiája (Ky=Kx : Kz = 5:1). szabad 

hézagtérfogat értéke a rétegekben a mélység felé haladva 0,2; 0,06; 0,12. A nyugalmi talajvízszint a 

felszín alatti 2.5 m-ben van. A területen az EOV Y = 428 700 koordinátájú vonalban egy vízfolyás halad 

keresztül, aminek a szélessége 50 m, a meder fenékszintje a terepszint alatt 8 m, a kolmatált zóna 

szivárgási tényezője 0,05 m/d, vastagsága 0,5m. A vízfolyásban a vízszint a felszín alatt 3.5 m-re van. A 

vízfolyással párhuzamosan,. attól 10 m-re K-re  100 m-ként 9 db kutat létesítenek, amiből minden 

másodikat (5 db) a felső, a köztes kutakat (4 db) az alsó vízadóra szűrőznek be. Mind a 9 kút (50+2X) 

m3/d hozammal termel. 

Készítse el a rendszer hidrodinamikai modelljét! 

Határozza meg a vízmérleg elemeit! 

Rajzolja meg és mentse el potencial3a és depi3a néven a permanens állapotra vonatkozó potenciál és 

depressziós térképeket! 

Rajzolja meg és mentse el aramvonal3a néven a kutakhoz, az időben változó depressziós térben futó 3 

hónapos elérési időkhöz tartozó áramvonalakat! 

 

3/b feladat: 

Alakítsa át az állandó nyomású peremeket GHB puha peremfeltételekké és futtassa le a modellt! 

Határozza meg a vízmérleg elemeit! 

Rajzolja meg és mentse el potencial3b és depi3b néven a permanens állapotra vonatkozó potenciál és 

depressziós térképeket! 

Rajzolja meg és mentse el aramvonal3b néven a kutakhoz, az időben változó depressziós térben futó 

3 hónapos elérési időkhöz tartozó áramvonalakat! 

 

3/c feladat: 

Telepítsen a vízfolyástól K-re 500 m távolságra egy mélyszivárgót, aminek hossza 450 m, a dréntalp 

terep alatti mélysége 5m, a drén testét pedig 100 m/d kavicsból készítik el.  

Készítse el a rendszer hidrodinamikai modelljét! 

Határozza meg a vízmérleg elemeit! 

Rajzolja meg és mentse el potencial3c és depi3c néven a permanens állapotra vonatkozó potenciál és 

depressziós térképeket! 

Rajzolja meg és mentse el aramvonal3c néven a kutakhoz, az időben változó depressziós térben futó 3 

hónapos elérési időkhöz tartozó áramvonalakat! 


