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1.1. A HIDROLÓGIAI KÖRFOLYAMAT

1.1.1. A víz természetes körforgalma

A víz természetes körforgalma, vagyis a víznek a napsugárzás és nehézségi erő hatására létrejövő,
állandó állapot és helyváltoztatása nem más, mint a légkörben (atmoszférában), az óceánokban és a
szárazföldeken (beleértve a felszín alattiakat is) található, legkülönbözőbb megjelenési formájú vizek
közötti kölcsönhatások rendszere.

A víz Földünkön a legnagyobb mennyiségben, összefüggő tömegben a világtengerekben van jelen.
A legtöbb víz ugyancsak a világtengerekből  a napsugárzás hatására - pára alakjában -emelkedik a
légkörbe. A Föld hőháztartása és a víz körforgaloma szoros kapcsolatban van és így a vízháztartási
mérleg a hőháztartási mérleggel.  Az elpárolgott víz egy része még a tengerek felett kicsapódik és
mintegy rövidrezárt  körforgást  végezve,  közvetlenül visszajut  a tengerekbe. A légkörbe jutott  víz
másik része - felhő alakjában - a légáramlásokkal a szárazföld fölé kerül, majd a legnagyobb része,
mint csapadék a földre hull.

A földre hullott csapadék sorsa még változatosabb: egyrészt a nehézségi erő hatására a lejtőkön
lefolyik és folyórendszerek hálózatában összegyülekezve hosszabb, rövidebb idő alatt visszakerül a
tengerekbe. A lejtőkön és a folyók medrében lefolyó víz révén jelentős anyagszállítás (hordalék) és
anyagáthelyeződés (kimosás-feltöltödés) valósul meg. A víz körforgalma ezen a szakaszon tehát igen
szorosan kapcsolódik a Föld anyagkörforgalmához ill. az anyagháztartásához, a vízháztartási mérleg
pedig az anyagmérleghez.  A földre hullott  csapadék másik része elpárolog,  részben közvetlenül  a
földfelszínről,  részben  pedig  a  víz  felszínéről.  Végül  a  harmadik  rész  a  nehézségi  erő  hatására
beszivárog.

A talajba szivárgott víz egyrészt  a különböző  mélységekben levő  felszín alatti vizeket táplálja,
másrészt  források  formájában  vagy  a  folyók,  tavak  medreibe  szivárogva  visszakerül  a  felszínre,
harmadrészt a földfelület párolgása ill. a növények párologtatása révén a légtérbe. (A párolgás tehát
mind az energia (hő)-, mind pedig a vízháztartásnak eleme). A lehullott csapadéknak általában csak
nagyon kis része hatol le nagyobb mélységekig, 1000 - 2000 m-ig.

A víz természetes körforgalmának megismerése érdekében szükséges

- egyrészt  a hidrológiai kör mentén állandó és folytonos mozgásban levő  anyag  fizikai, kémiai
tulajdonságainak vizsgálata, a mozgást fenntartó és befolyásoló törvények feltárása;

- másrészt a térben és időben rendelkezésre álló vízkészletek meghatározása.

A térben és időben rendelkezésre álló  természetes vízkészletek  a természet  örök változásának
megfelelően  a  földtörténet  során,  mind  mennyiségi,  mind  minőségi  vonatkozásban,  állandóan
változtak.

1.1.2. A víz mesterséges körforgalma

Az ember megjelenése a Földön, tevékenysége, majd fokozódó beavatkozásai a víz-, az energia-, és
az  anyagháztartásba,  egyre  jobban  befolyásolta  és  befolyásolja,  ill.  egyre  nagyobb  mértékben
megváltoztatja a víz természetes körforgalmát.

A beavatkozás az emberi élet fejlődésének egyenes következménye. Pl. már kb. 4000 évvel ezelőtt
az Arab-félszigeten Sába királynő megépíttette a világ első kő völgyzáró gátját, hogy vizet tározva,
folyamatos  öntözéssel,  virágzó  mezőgazdaság  létesüljön  a  sivatagos  területen.  Mind  a  víz
visszatartásával, mind az öntözéssel fellépő nagyobb párolgás, ha nem is nagymértékben, de mégis
megváltoztatta a víz természetes körforgalmát. A mai  korban pedig az ember sok területen szinte
átrendezi a természetes állapotot a vízellátás, a hajózás, a vízienergia vagy éppen az árvízvédelem
érdekében.

Az  emberi  tevékenység a  víz  természetes  körforgalmában elsősorban  a víz  szennyezése révén
érezteti hatását. A szennyeződés a gazdasági fejlődés egyenes következménye. A kémiai, biológiai
szennyeződések a természetes állapot tiszta vízkészleteit  nagymértékben csökkentik. Egyes iparilag
fejlett területeken a vízszennyezés már a gazdasági fejlődés gátjává is vált. Rendkívül fontos feladat
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tehát a szennyezett vizek tisztítása, újra felhasználhatóvá tétele.

Az emberi tevékenység másik területe a vízgyűjtőn végzett különböző beavatkozások. A talajfelszín
a települések és a  közlekedési utak építésével egyre vízzáróbbá válik, a rossz talajművelés, valamint
az árterületek megszüntetése, erdők kiirtása, a gyors vízlevezetést célzó intézkedések, csökkentik a
terület vízvisszatartó képességét, meggyorsítják a lefolyást. Az ésszerű talajművelés, melioráció, erdők
telepítése,  vízhasznosítási  és  árvízi  tározók  építése  viszont  növeli  a  terület  tározóképességét  és
mérsékli  a  káros  vízhozam ingadozásokat.  A  vízhasználatok  is  egyre  inkább éreztetik  hatásukat.
Különösen az öntözés növeli a párolgást és csökkenti a lefolyást.

A hidrológiának tehát az is feladata, hogy feltárja a víz természetes földi eloszlásának a földrajzi
környezettel  való  kölcsönhatásait (Yevjevich-Starosolszkí  1997).  Pl.  meghatározza  a  "tiszta  víz"
fogalmát, vagy a vízszennyezettség különböző fokozatait és értékelje ezeknek a szerepét a vízháztartás
módosulásában.

1.1.3. A vízháztartási mérleg

A hidrológia  elsődleges feladata  tehát,  hogy a hidrológiai  körforgalom ismeretében egy  adott
terület térben és időben, mennyiségben és minőségben változó vízkészletét a vízháztartási (hidrológiai)
mérleg alkalmazásával meghatározza.

A vízháztartási mérleg megoldása azonban nem egyszerű és könnyű feladat. A mérleg bármelyik
eleme egy rendkívül összetett és bonyolult folyamat szimbóluma.

A vízháztartási mérleg megoldásánál elsődleges a vizsgált időszak (időegység) és terület kijelölése.

A vízháztartási mérleg leggyakrabban alkalmazott időegysége az év, ritkább a fél év, vagy a hónap.

A vízháztartási mérleg felállítása általában vízgyűjtőterületre terjed ki, de vizsgálhatjuk a Föld, ill.
a légtér egészét, vagy lehet egy vízgyűjtő részterülete (részvízgyűjtő) is.

     (mm)   ET = P

 A Föld ill. a légtér egészére felállított vizháztartási mérleg a

alakra egyszerűsödik, mert sem a légtérben, sem a Földön nincs tartós készlet-felhalmozódás vagy
készletcsökkenés. 

A Föld vízkészlete kereken 2 milliárd km3, azaz 2.1018 m3, ami a Föld teljes tömegének kereken az
1%-a. Ennek a víztömegnek mintegy 60%-a az óceánok medrét tölti ki (I. táblázat). A szárazföldek és
a légtér együttes vízkészlete alig 1%-a a Föld teljes készletének. A fennmaradó 39%-nyi vízkészlet
kémiailag kötött állapotban a Föld szilárd kérgében oszlik szét.
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I. táblázat

A Föld vízkészlete

A víztartó Statikus Évenként 
megújuló

Vízforgalom 
(kicserélődési 
idő)

neve
kiterj. készlet

mill.km 2 millió km 3 év nap

Föld 510 2000,000 0,5000 2440

Levegő (légtér) -    0,020 0,5100 - 14

Óceánok 361 1330,000 0,4000 3250

Szárazföld 149   20,000 0,1490  135

Folyók -    0,002 0,0370 16

Állóvizek -    0,750 0,0007 17

Víztartó rétegek -   19,248 0,1700 1400

Magyarország felszíni és felszín alatti alatti vízkészletét a II. táblázatban foglaljuk össze.

II. táblázat

Magyarország vízkészlete Felszíni Felszín alatti

m3 s-1 millió m3 a-1

Hasznosítható vízkészlet 1181,8 13836 5517

Felhasznált  197,0  2880 1961

Szabad  984,8 10956 3556

Készlet kihasználtság %-ban   17    21   36

A vízforgalom intenzitásra jellemző értékek: a Duna 25-30 nap; Tisza 13 nap; Kapos 1,8 nap; a
Balaton 10-12 év; a Fertő-tó 1,2 -1,5 év; a Velencei-tó 0,6-0,8 év; az Alföld fedőrétegének vízkészlete
pedig átlag 6-8 hónaponként cserélődik ki. 

Ezek  a  vízforgalom  intenzitását  jellemző  számok  természetesen  csak  elméleti  átlagértékek.
Előfordulhat,  hogy  az  óceán  vagy  a  Föld  felületére  hullott  esőcseppek  közül  az  egyik  azonnal
elpárolog,  egy  másik  viszont  a  mélyebb rétegekbe  jutva  teljes  geológiai  korszakokat  cseppfolyós
halmazállapotban tölt el.

A vízháztartási mérleget általában és leggyakrabban a szárazföldnek csak egy részére (pl. egy-egy
kontinensre,  országra,  régióra  vagy  vízgyűjtőre)  állítjuk  fel.  Ha  a  vizsgált  területen  az  emberi
tevékenységnek érzékelhető vízkészlet-fogyasztó hatása van, akkor a vízháztartási mérleg a következő
alakot ölti:

     (mm)   S+ U + I + R - R + ET = P hh ∆

ahol:
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1. HIDROLÓGIA - 1.1. A HIDROLÓGIAI KÖRFOLYAMAT

Uh - az adott időszak alatt egységnyi területen a vízfelhasználás vízoszlop magasságban kifejezve
(mm).

A szárazföld egyes nagyobb területeire, a kontinensekre jellemző  vízháztartási mérleg adatokat a  III.
táblázatban adjuk meg.

III. táblázat

Kontinensek vízháztartási mérlege

Terület Csapadék Párolgás Lefolyás Sokévi lefo- 
lyási tényező
am,aa

neve nagysága P ET R

103 km2 mm -

Európa  9677  600 360 240 0,40

Ázsia 42275  610 390 220 0,36

Észak-Amerika 20443  670 400 270 0,40

Dél-Amerika 17976 1350 860 490 0,37

Afrika 29813  670 510 160 0,24

Ausztrália  7967  470 410  60 0,13

Duna-medence    817 816 537 264 0,32

Magyarország    93  620 530  90 0,15

A vízháztartási  (hidrológiai)  mérleg fontosságát  talán  legjobban a  vízgazdálkodásban betöltött
szerepén keresztül érzékelhetjük. A vízgazdálkodás tudományos alapjait a hidrológia szolgáltatja, míg
gyakorlati  megvalósítását,  műszaki  szempontból  a  vízépítés,  államigazgatási  szempontból  a  vízjog
biztosítja.
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1.2. A CSAPADÉK

A  hidrológiai  körfolyamat  legjellegzetesebb  és  közvetlenül  is  jól  érzékelhető  mozzanata  a
csapadékhullás. Egy-egy kiadós záporeső valóban szinte szemmel látható lendületet ad a vízkörforgás
hosszabb szárazságok után szinte állni látszó gépezetének.

A  csapadék  keletkezésének  részletes  elemzése  a  légkör  fizikájának  egyik  fejezete.  Főbb
sajátosságait a hidrológusnak is ismernie kell, mert a keletkezés körülményeivel szorosan összefügg a
csapadék jellege, nemkülönben területi és időbeli eloszlása is.

1.2.1 A csapadék keletkezése és fajtái

A  csapadék  a  légtérben  midig  jelenlévő  légnemű  vízpárának  cseppfolyós,  vagy  szilárd
halmazállapotban való kicsapódása. A kicsapódás akkor következik be, ha a levegő hőmérséklete az
adott páratartalomhoz tartozó telítettségi hőmérséklet alá száll.

A  2-1.  ábra  bal  oldalán  a  vízpárával  telített  levegő  hőmérséklete  és  páranyomása  /A vízpára
molekulákéval azonos nyomást kifejtő higanyoszlop milliméterben mért  magasságának számértéke
gyakorlatilag azonosnak vehető  a páratartalom gramm/m3-ben kifejezett  értékével./ közötti  fizikai
kapcsolatot látjuk. Az ábra jobb oldala Budapest havi közepes léghőmérsékletének, a páratartalomnak
és-a két adatból a baloldali ábra alapján számítható-relatív nedvességnek az alakulását mutatja be. A
felszín  közelében  lévő  levegőtömegek,  mint  látható,  általában  meglehetősen  távol  vannak  a
csapadékképződéshez  szükséges  telítettségi  állapottól.  Csak  az  intenzív  hőkisugárzásnak  kedvező
derült  éjszakákon fordul elő, hogy a talaj felszíne és a környező  levegő  a Nap felkeltét megelőző
órákban annyira lehűl, hogy páratartalmának egyrésze a talaj, vagy a talaj menti növényzet felületére
harmat dér, vagy zúzmara alakjában kicsapódik. Egy ilyen hajnali harmatképződés időszakának főbb
időjárási adatait látjuk a 2-2. ábrán a pestlőrinci állomás íróműszereinek feljegyzései alapján.

A  feszíni  harmatképződésnek  a  talaj  vízháztartása  szempontjából  csak  szélsőségesen  száraz,
sivatagi  területen van jelentősége. Mérsékelt  és nedves éghajlatú területeken a harmat,  a dér és a
zúzmara mennyisége a csapadékhoz viszonyítva általában figyelmen kívül hagyható.

A  jelentékeny  mértékű  csapadékképződéshez  szükséges  nagyarányú  lehűlés  mindig  a
levegőtömegek felemelkedése által következik be. A légtér hőmérséklete ugyanis –amint később a 4-1.
ábrával kapcsolatosan látni fogjuk- a tengerszint feletti magassággal általában jelentékenyen csökken.

A légtömegek nagymértékű felemelkedésének háromféle oka lehet:

1. Síkvidéki területeken a záporesők többsége a légkör felsőbb részeiben kialakuló légritkulás
következménye.  Ezek  a  többnyire  nagy  sebességgel  előrehaladó  kis  légnyomású  helyek
/ciklonok/ mintegy magukba szívják a környező, alacsonyabb fekvésű légtömegeket.

2. Jelentékeny mértékű  felszálló légáramlás következhet be akkor is,  ha valamely viszonylag
meleg légtömeg hidegebb és sűrűbb légtömegek közé kerül A hőmérsékleti különbségek oka
lehet a térszín szomszédos területeinek különböző mértékű felmelegedése, vagy a szomszédos
légtömegek  felső  övezeteiben  kialakuló  különböző  intenzitású  lehűlés.  A  hőmérsékleti
különbségeken alapuló konvektív felemelkedések csoportjába tartozik az az eset is, amikor
valamely  előrehaladó felszínközeli  hideg légtömeg mintegy  ék-szerűen felemeli  az  útjába
kerülő melegebb légtömeget.
A  konvektív  légáramlások  okozta  csapadékok-a  hőmérsékleti  különbségek  nagysága  és
időbeli alakulása szerint-lehetnek csendes és kiadós esőzések, vagy hirtelen felhőszakadások
is.

3.1 Szárazföldi  területeken a jelentékenyebb hegységek is kiválthatják a csapadékképződéshez
szükséges  felszálló  légáramlást.  Több  egymás  utáni  hegyvonulaton  áthaladó  légtömegek
esetében a domborzati hatás nem csak a sokévi átlagos csapadékeloszlásban, hanem az egyes
esőzések csapadéktérképein is megmutatkozik.

A fenti okok többnyire együttesen jelentkeznek és viszonylag ritkán lehet valamely esőzést a fenti
típusok valamelyikébe teljesen egyértelműen besorolni.
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A  csapadék  fajtája  és  hevessége  az  egyes  csapadékszemek  halmazállapotával  és  méretével
jellemezhető.

A 0,5 mm-nél kisebb cseppekből  álló és 1 mm/óránál kisebb intenzitású csapadékot permetező
esőnek (köd-szitálásnak) nevezik.  A tulajdonképpeni esők cseppjeinek nagysága 0,5 mm és 5 mm
között van. 

Öt mm-nél nagyobb cseppeket az igen heves záporok idején sem lehet észlelni, mert ezek útközben
–a szemnagysággal rohamosan növekvő súrlódási ellenállás miatt-felaprózódnak.

Az esők alakjában lehulló csapadék legnagyobb része is szilárd halmazállapotban, jégkristályok,
hópelyhek  és  jégszemek  alakjában képződik  és  útközben olvad el.  Ha a  felhő  alatti  légtömegek
hidegek, vagy a jégszemek rendkívüli nagysága miatt nincs elegendő idő az olvadáshoz, havazás, vagy
jégeső alakjában ér földet a csapadék.

Az utóbbi 10-15 évben világszerte folynak a kutatások a csapadékképződési folyamat mesterséges
megindítására, illetve elősegítésére. Erről a vízgazdálkodási szempontból rendkívül jelentős kérdésről
a meteorológiai irodalomban lehet tájékozódni /12/ /13/.

1.2.2 A csapadék területi eloszlása

A fentiekből következik, hogy a csapadék sokévi átlagának területi eloszlását ábrázoló térképek
főbb vonalaikban a felszálló légáramlások kialakulására vezető  domborzati  és éghajlati adottságok
hatását tükrözik.  A bőséges csapadékhullás feltétele természetesen az is, hogy a kérdéses terület a
levegő  párakészletének  legfőbb  forrásaihoz,  az  óceánokhoz  és  a  tengerekhez  megfelelően  közel
legyen, illetve az onnan érkező légtömegek szokásos útvonalában feküdjék.

A Föld északi felének átlagos légáramlási sémája és csapadék eloszlása /2/ és /3/ nyomán

Jól  mutatja  a  Föld  sugárzási  viszonyainak  megfelelő  főbb  légáramlatok  hatását  a
csapadékviszonyokra a 2-3. ábra, amelyen a Föld északi felének általános légáramlási sémáját és az
évi átlagos csapadék mennyiségének a szélességi fokok szerinti eloszlását hasonlítottuk össze.

Az  egyenlítő  környékén-ahol  az  1.-3.  pontban  tárgyalt  sugárzási viszonyoknak  megfelelően
gyakoriak  a  felszín  és  a  felszínközeli  levegőtömegek  nagymértékű  felmelegedése  következtében
kialakuló erőteljes felszálló légáramlások, és az óceánok illetve a trópusi erdőségek közelsége folytán
nagy a levegő páratartalma, 1500-2000 mm-t is elér az évi átlagos csapadék.

Az egyenlítőtől észak felé haladva a csapadék mennyisége jelentékenyen csökken és csak az 50-60
szélességi fok környékén szakítja meg ezt a csökkenő irányzatot kisebb növekedés, ahol az átlagos
légáramlási viszonyoknak megfelelően ismét a felszálló áramlások az uralkodóak.

A  légtömegek  esetenkénti  útvonalát  a  sugárzási  viszonyoknak  a  szélességi  körök  szerinti
változásán kívül számos egyéb tényező is befolyásolja (a Föld tengely körüli forgása, a vízfelületek és
a különböző hőháztartási adottságú szárazföldi területek eltérő felmelgedése, továbbá a domborzat)
.Felszálló légáramlások tehát-a sivatagok helyét kijelölő  néhány különleges adottságú vidéket nem
számítva- a Föld bármely részén előfordulhatnak, csak ismétlődésük gyakorisága más és más.

A domborzat és a tengerektől való távolság hatása Magyarország csapadékviszonyaiban

A  domborzat  és  a  tengerektől  való  távolság  hatása  Magyarország  csapadékviszonyaiban  is
kimutatható (2-4. ábra). A domborzati hatás főleg a téli csapadékok esetében szembetűnő, mert nyáron
a  csapadék  többnyire  nagy  magasságban  képződik,  ahol  az  alacsonyabb  hegységek  áramlását
szabályozó hatása már kevéssé érvényesül.

A  csapadék  mennyisége  és  a  tengerszint  feletti  magasság  kapcsolatában  gyakran
jelentékenykülönbség van a szélnek kitett és a szélárnyékban lévő hegyoldalak között. A legnagyobb
csapadékmennyiséget-  a  légtömegek  „túlemelkedése”  és  a  szél  csapadék  eltérítő  hatása  miatt-
többnyire a hegygerinceknek a szélárnyékos szegélyén, közvetlenül a csúcsok közelében észlelik.

Magas hegységekben mégis előfordul, hogy a csapadék mennyisége bizonyos magassági határon
túl  nem  növekszik,  mert  a  légtömegekből  párakészletük  legnagyobb  része  száraz  alacsonyabb
szinteken kicsapódott. Példaként említhető a 3500 m tengerszint feletti magasságú Pamír-fensík, ahol
az évi átlagos csapadék mindössze 50-60 mm.
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1.2.3 A csapadék időbeli eloszlása

A trópusi vidékeken a rendkívül erős felmelegedés és a páratelt levegő miatt a délutáni órákban
úgyszólván  minden  nap esik  az  eső.  A  csapadékhullás  valószínűsége  a  legtöbb vidéken aszerint
változik,  hogy milyen irányból érkeznek a légtömegek a kérdéses területre. Olyan vidéken, ahol a
légtömegfajták eloszlásában jelentékeny évszakos különbségek vannak, a csapadékviszonyokban is
határozott évi járás mutatkozik (a monszun-esők Indiában).

Többen  megkísérelték  a  csapadékbő  és  csapadékszegény  időszakok  (évek,  vagy  évcsoportok)
változását  szabályosan  ismétlődő  periódusok  eredőjeként  vizsgálni.  A  matematikai  statisztikai
módszerével  úgyszólván  bármely  szabálytalan  adatsor előállítható  megfelelő  számú  periodikus
függvény eredőjeként. Az ilyen módon kielemzett több száz csapadékperiódus közül azonban egyik
sem bizonyult időtállónak, ezért gyakorlati következtetésekre nem alkalmasak /14/.

1.2.4 A hótakaró felhalmozódása és olvadása

A vízgazdálkodás  alapvető  célkitűzése  a  vízfolyásokban  lefolyó  vízkészletek  és  a  vízigények
időbeli eloszlásának összehangolása. Ezt a célt a technika legnagyobb-szabású alkotásai közé számító
völgyzárógátakkal is általában csak egy-egy viszonylag kis vízgyűjtőterületre lehet elérni.

A  természet  vízháztartásának  erre  a  célra  sokkal  egyszerűbb  és  hatékonyabb  eszköze  van:  a
hótakaró.

Ha a víz 0 C alatti hőmérsékleten is cseppfolyós maradna, a szárazföldekre hulló téli csapadékok a
növényi  élet  számára  teljesen  kihasználatlanul  jutnának  vissza  az  óceánokba.  A  hótakaró  a
legtökéletesebb víztározó, mert a csapadékot-a szél okozta kisebb-nagyobb átrendeződéstől eltekintve
-a lehullása helyén tartja vissza, ami a korszerű vízgazdálkodásnak és talajművelésnek is elsőrendű
célkitűzése.

Magyarországon az évi csapadéknak 10-30 %-a hullik le hó alakjában. A hótakaróban tárózódó
maximális vízkészlet ennek mintegy felére-harmadára becsülhető, mert a hó egyrésze közvetlenül a
lehullás után, illetve az azt követő napokon elolvad, kis része elpárolog. Az ország területét borító
hótakaró vízegyenértéke átlagos években így is megközelíti a Balaton 2 milliárd m3-nyi vízkészletét.

A hótakaróban tárózódott vízkészlet megállapításához a hótakaró vastagságán kívül ismerni kell a
hó sűrűségét (térfogatsúlyát) is. A frissen hullott hó sűrűsége 0,08-0,14 g/cm3 és a tavaszi olvadás
időpontjára 0,20-0,40 g/cm-re növekszik. 

A hótakaró olvadása a közvetlen napsugárzás és a meleg levegővel való érintkezés következménye.
A hótakaróra hulló  meleg esők szállította  hőmennyiség hatása e két  tényező  mellett  eltörpül.  Az
esőzésnek inkább a hótakaró fellazítása, a sugárzásnak és a meleg levegővel való érintkezésnek kitett
felület növelése által jut közvetett szerep a hóolvadásban.

A felszíni és a felszín alatti vízkészletek legnagyobb része csapadék alakjában, a légkörből, kerül a
Föld felszínére és párolgás útján oda tér vissza. E két tényezőre vonatkozó mérések szerves részei
valamely terület hidrológiai feltárásának. Minthogy a térszínről ténylegesen elpárolgó vízmennyiség
közvetlenül  nem mérhető,  a hidrológusnak meg kell  ismerkednie a párolgást  szabályozó időjárási
tényezőkre,  a  sugárzási  viszonyokra,  a  levegő  hőmérsékletére  és  páratartalmára,  továbbá  a
szélviszonyokra  irányuló  észlelésekkel  is.  A  szélviszonyok  ismerete  az  állóvizekben  kialakuló
vízmozgások szempontjából is fontos /hullámzás, vízlengések, belső áramlások/.

1.2.5. Csapadék mérések és feldolgozásuk 

A csapadék a hidrológiai és meteorológia legkönnyebben mérhető  eleme. Látni fogjuk, hogy a
tágabb környezetre valóban jellemző adatok biztosítása a különféle méréstechnikai és környezetzavaró
hatások miatt mégsem mindig egyszerű. Tovább növekszenek a nehézségek, ha arra gondolunk, hogy
hidrológiai  célokra  általában valamely  kisebb-nagyobb területre  hullott  átlagos  csapadék ismerete
szükséges, amihez a mérőedények adatait általában felületük több milliárdszorosára kell vonatkoztatni.
Műszaki tervezési célokra a bizonyos időtartamú és hevességű csapadékok előfordulási gyakoriságára
is szükség van, ami az adatok módszeres statisztikai elemzését kívánja meg.
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1.2.5.1. Mérőberendezések

A  csapadék  mérésére  bármely  ismert  felfogó  felületű  edény  alkalmas.  Az  edényben  talált
csapadékmennyiséget lemérve és a felülettel  elosztva kapjuk az általában milliméterben kifejezett
csapadékmagasságot. A magyarországi észlelőhálózatokban ez idő szerint rendszeresített Hellmann-
rendszerű csapadékmérő /7-1. ábra/ felfogó felülete 200 cm2/átmérője kereken 16 cm/. A felfogott
csapadék a párolgástól védett  gyűjtőedényben gyűlik össze. Az összegyűlt- és hó vagy jég esetén
előzetesen megolvasztott-csapadék lemérése a felfogó edénynél lényegesen kisebb, 4-5 cm átmérőjű /
16 cm2 keresztmetszetű/ üveghengerbe való átöntéssel történik. Az üveghenger falán lévő beosztáson
tehát  200:16=12,5-  szörösen  felnagyítva,  tized  mm-nyi  pontossággal,  olvasható  le  a
csapadékmagasság.

A csapadékmérést  a  legtöbb állomáson naponta egyszer,  reggel  7  órakor  végzik  és az adatot-
nemzetközi  megállapodásnak megfelelően-a  megelőző  napi  rovatban  jegyzik  fel.  Nagykiterjedésű
lakatlan hegyvidékeken, ahol az állomások felkeresése, különösen télen, meglehetősen körülményes,
nagyméretű  összegező  csapadékmérők  /7-2.  ábra/  alkalmazására  lehet  szükség,  amelyeket  csak
havonta, negyedévente, vagy még ritkábban keres fel az észlelő.

A csapadékok időbeli alakulásáról /hevességéről/ részletesen csak íróműszerek adatai alapján lehet
tájékozódni. A hazai gyakorlatban kétféle csapadékíró műszer használatos.

A Hellmann rendszerű úszós esőíró /7-3. ábra/ csak fagymentes időben használható. A szokványos
nagyságú /200 cm2/ felfogó nyíláson behulló esővíz tölcséren át egy úszót tartalmazó hengerbe /G/
folyik, és henger alakú úszót emel, amelyhez írókar kapcsolódik.

Az  írókar  tolla  óraművel  forgatott  dobra  fekszik  rá,  amelyre  az  eső  tartama  alatt  emelkedő,
esőszünetben vízszintes vonalat ír. Ha a henger megtelik-és a toll a papírszalag felső széléhez ér /10
milliméternyi  eső  után/, -az „S” szivornya önműködően kiüríti,  az úszó leesik és a toll  ismét a 0
vonaltól kezd írni. Az óradob egy nap alatt fordul körül.

Az Aderkó-Bogdánfy féle mérleges csapadékíró /7-4. ábra/ télen-nyáron egyaránt használható. A
szokványos  nagyságú  /200 cm2/  felfogó nyíláson át  hulló  csapadék a mérlegszerkezet  jobboldali
serpenyőjére nehezedik, ezáltal a mérleg másik karján lévő ellensúlyt és a rá szerelt írótollat felemeli.
Az óradob egy nap alatt fordul körül.

 Völgyzárógátak  vagy  más  létesítmények  üzemének  irányítását  szolgáló  árvízi  tájékoztatások
céljából heves vízjárású hegyvidéki területeken szükséges lehet távjelző csapadékmérőkre. Az ilyen
berendezések  rövidhullámú  rádió  vagy  vezetékes  összeköttetés  útján  több  tíz  km-nyi  távolságra
közvetlenül továbbítják az adatokat /49/.

1.2.5.2. A csapadékmérés hibaforrásai

Ha az esőcseppek és a  hópelyhek mindig  pontosan függőlegesen hullanának,  a  csapadékmérő
berendezéseket  bármely  felülről  nyitott  helyen  el  lehet  helyezni.  A  szél  hatására azonban  a
csapadékelemek  pályája  sohasem  függőleges,  ezért  a  csapadékmérő  helyének  oldalirányból  is
nyitottnak kell lennie.

Az  Országos  Meteorológiai  Intézet  előírásai  szerint  a  csapadékmérő  peremének a  terep  felett
pontosan 1 m magasan kell lenni és tőle kiinduló, a vízszintes síkkal 45-ot bezáró kúppalásttal határolt
térbe épületnek, fának vagy más tereptárgynak nem szabad belenyúlnia /29/. Erős szélvihar esetében
természetesen ennél  alacsonyabb tereptárgyak  is  „árnyékolhatják”  a  csapadékmérőt/76/,  szigorúbb
előírást  azonban  gyakorlatilag  sokszor  lehetetlen  volna  betartani.  /A  mérőedénynek  az  észlelő
lakhelyéhez ésszerű távolságon belül kell lennie/. Különösen jelentős mérési hibákat okozhat a szél
havazás esetében, mert erős szélben a hópelyhek pályája csaknem vízszintes.

A szél zavaró hatását bizonyos mértékig csökkenteni lehet a mérőedényre illeszthető különböző
típusú védő-galériákkal /7-5. ábra/ /77/. Alkalmazásuk különösen akkor lehet megokolt, ha a csapadék
jelentékeny hányada hó alakjában hullik.

Magának  a  mérőberendezésnek  a  szerkezeti  /gyártási/  hibái  is  zavarhatják  a  csapadék adatok
pontosságát. Legveszélyesebbek ezek közül az un. Szivárgási hibák, amelyek a köpeny belső falához
hegesztett tölcsér és a köpeny felső peremszegélyének a tökéletlen illeszkedéséből származnak /lásd a
7-1/b. ábrát/ és egyaránt lehetnek pozitív vagy negatív előjelűek. /Az előbbi esetben a köpeny felső
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peremére hulló eső egyrésze szivárog be az edénybe, az utóbbiban az edény belső falán lecsurgó víz
szivárog  át  a  tölcsér  hegesztése  helyén.  /Utólagos  összehasonlításokkal  megállapították,  hogy  a
magyarországi  hálózatban  régebben  széles  körben  alkalmazott  „szuronyzáras”  csapadékmérők
esetében a szivárgási hiba nagysága 20-25%-ot is elért/78/.

A  csapadékíróberendezések  esetében  számos  további  hibaforrás  léphet  fel,  elsősorban  is  az
óraszerkezet,  a mechanikus áttételekés az írószerkezet  pontatlanságai  miatt.  Ezért  fontos, hogy az
íróberendezések működését az észlelő naponta ellenőrizze és adatait a szomszédos csapadékmérővel
folyamatosan összehasonlítsa.

1.2.5.3. Az inhomogén csapadékadatok egyneművé tétele

Az  észlelő  személyében  beállott  változások  miatt  időről-időre  szükség  lehet  a  csapadékmérő
áthelyezésére. A mérési környezet megváltozása miatt a mérőedény viszonylag kis távolságra való
áthelyezése  is,  különösen  hegyvidéken,  számottevően  megzavarhatja  az  adatsor  egyöntetűségét.
Hasonló zavarokat okozhat a mérőedény környezetében bekövetkezett jelentősebb változás /a közeli
fák megnövekedése vagy kivágása, épületek lebontása, vagy létesítése, stb./

Minthogy  a  méréstechnikai  és  környezeti  változások, vagy  a  mérés  szűkebb  helyének
megváltoztatása az állomás nevében nem jutnak kifejezésre-és egyébként is kívánatos, hogy minél
több  hosszú  adatsorú  állomás  adatai  álljanak  rendelkezésre-fontos  az  ilyen  változások  okozta
inhomogenitás mértékének a megállapítása és az adatok egyneművé tétele.

Az  ilyen  célú  vizsgálatok  során  első  tájékozódásra  többnyire  megfelel  a  kérdéses  állomás  és
valamely  szomszédos,  zavartalankörülmények  között  működő  állomás  adatainak  egyszerű
párhuzamba állítása. Részletesebb, számszerű vizsgálat céljaira a kettős összegező-vonalak módszere
javasolható /36/ /55/.

A  kettős  összegező  vonalak  módszere-amely  a  csapadékon  kívül  más  meteorológiai  vagy
hidrológiai  adatsorok  vizsgálatára  is  felhasználható-  a  kérdéses  állomás  és  valamely,  a  vizsgált
időszakban  változatlannak  tekinthető,  mutatószám  között  megállapítható  kapcsolat  jellegének
elemzésén alapszik. Csapadékadatok esetében bázis-számként általában a környező  néhány állomás
adatainak számtani  átlagát  használják.  A többnyire több állomásra együttesen végzett  vizsgálat az
alábbiak szerint történik:

1. Táblázatba foglaljuk a vizsgálandó állomások és a mutatószám /az alapállomások adatainak
átlaga/ évenkénti adatait /7-1. táblázat/.

2. A 7-6. ábrán bemutatott példa szerint koordináta rendszerben felrakjuk a mutatószám és a
vizsgálandó  állomások  azonos  időszakra  /évre/  vonatkozó  adatai  által  meghatározott
pontokat és közéjük kiegyenlítő vonalat /un. kapcsolati vonalat/ szerkesztünk. A szerkesztés
során  csak  azoknak  az  éveknek  az  adatait  vesszük  figyelembe,  amelyeket  a  vizsgált
állomáson  homogénnek   tekintünk  és  amelyekhez  az  adatsor  többi  részét  igazítani
kívánjuk /Többnyire az utolsó 5-10 év. A példa esetében az 1935-42. évi adatok/.

3. A kapcsolati vonal segítségével előállítjuk a vizsgált állomás homogén, de fiktív /számított/
adatsorát  oly  módon,  hogy  a  mutatószám  adataihoz  évről-évre  leolvassuk  a  7-6.  ábra
megfelelő abszcissza-értékét. /Az 1902. évi 529 mm alapszámhoz 581 mm, az 1903. évi 494
mm alapszámhoz 551 mm, stb. Lásd a 7-2. táblázat 2.oszlopát./

4. A ténylegesen észlelt és a mutatószám alapján számított csapadékokat időrendben visszafelé
haladva táblázatba foglaljuk és folyamatosan összegezzük /7-2. táblázat 4.és 5. oszlop/

5. Az észlelt  és a számított  adatok folyamatos összegeit  milliméterpapíron ábrázoljuk /7-7.
ábra/. Ha az észlelési adatokat csak véletlenjellegű eltérések terhelik, a kapott pontsor /az
1942-35 évi adatok/, kiegyenlítő egyenese 45-ot zár be a tengelyekkel.

Ha az adatok az állomáson bekövetkezett valamilyen tartós változás következtében a 7-6. ábra
kiegyenlítő  egyenesétől  következetesen balra  vagy  jobbra tolódnak el,  a  7-7.  ábra  szerinti  kettős
összegező  vonalon iránytörés adódik.  Az iránytörés hajlásszöge mindjárt megadja a javítótényező
értékét  is,  amellyel  a kérdéses időszak észlelési  adatait  szorozni  kell,  hogy a kijelölt időszakéival
homogének legyenek.

A  kettős  összegezési  módszer  sikeres  alkalmazásának  feltétele,  hogy  a  7-6.  ábra  szerinti
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kiegyenlítővonal  közelítően  egyenes  legyen  és  a  tengelyeket  ne  messe  a  koordinátarendszer
kezdőpontjától túlságosan távol.

Az  észlelési  adatok  egyöntetűségét,  és  a  kívánt  cél  szempontjából  jellemző  voltát  helyszíni
összehasonlító  mérésekkel  is  lehet  vizsgálni,  amikor  a  különböző  típusú  vagy  elhelyezésű
mérőberendezésekkel  párhuzamos  észlelések  folynak.  Természetesen  ehhez  időre  és  pénzre  van
szükség.

1.2.5.4. A hiányzó adatok pótlása

A legtöbb gyakorlati célra hosszú és megszakítás nélküli adatsorokra van szükség. Az észlelések
folyamatosságát  megzavaró  különféle  okok  miatt  /az  észlelő  és  helyettesének  egyidejű-
akadályoztatása, a mérőhenger eltörése, vagy a felfogó edény meghibásodása, háborús események,
stb./  a  több  évtizeden  át  megszakítás  nélkül  tartó  csapadék  észlelések  meglehetősen  ritkák.  Az
észlelőhálózat  fokozatos  fejlesztése  és  átalakulása  folytán  gyakoriak  a  viszonylag  rövid  /néhány
évnyi / adatsorú állomások.

Gyakran  előfordul,  hogy  hiányzó  adatokat  kell  pótolnunk,  vagy  rövid  adatsorokat
meghosszabbítanunk.  Ez  a  felhasználás  gyakorlati  célja  és  a  redelkezésre  álló  adatok  szerint
sokféleképpen történhet. Az alábbiakban bemutatott néhány példa korántsem meríti ki az előforduló
feladatokat  és a megoldási  lehetőségeket.  Jórészük a csapadékon kívül  más hidrometeorológíai  és
hidrológiai és hidrológiai elemek /hótakaró-vastagság, hőmérséklet, páratartalom, párolgás, lefolyás,
stb./ esetében is felhasználható.

 1. Ha valamely rövid adatsorú állomás „i” évnyi időszakra vonatkozó Xi átlagos csapadékából a
kérdéses állomás X0 törzsértékét /sokévi átlagát/ kell megállapítani, legegyszerűbben az 

képlet  alapján  lehet  célhoz  jutni,  amelyben  Ci  és  Co  valamely  szomszédos,  hosszú  adatsorú
állomás megfelelő adatai. Ez a számítás természetesen csak akkor ad elfogadható eredményt, ha a két
állomás  csapadékviszonyai  között  megfelelően  szoros  szinkronitás  /”együtt  járás”/  van.  Ennek
mértékéről meggyőződhetünk

/a/ a két állomás egyidejű /évenkénti/ adatainak az „i” időszakon belüli egybevetésével /pl. a 7-6.
ábra szerinti feldolgozással/,

/b/ a /7-1/ képlet szerinti számításnak több szomszédos állomás alapján való megismétlésével,

/c/  a  kérdéses  állomás  és  két  közrefogó  hosszú  adatsorú  állomás  „i”  évenkénti  átlagának
párhuzamba állításával.

2. Ha a rövid adatsorú állomásról nemcsak a sokévi átlagértéket, hanem valamely hosszabb időszak
évi és havi csapadékadatait kell a szomszédos állomások alapján meghatározni, az alábbi lehetőségek
közül lehet választani:

a/ A hiányzó évi csapadékösszegeket meghatározzuk az „i”id őszak évi adatainak felhasználásával a
rövid adatsorú „X” állomás és valamely hosszú adatsorú”c”állomásra szerkesztett  kapcsolati vonal
alapján  /lásd  a  7-8.  ábra  „a”  mezőnyét/.  Az  évi  összegnek  a  hónapokra  való  szétosztása  során
feltételezzük,  hogy  a  csapadék  éven  belüli  megoszlását  jellemző  arányszámok  a  két  állomáson
azonosak.

b/ Az”X”és „C” állomás között nemcsak az évi összegekre, hanem a félévi, negyedévi és havi
összegekre is megszerkesztjük a kapcsolati vonalat /7-8.ábra „b”, „c”, „d”,”e”,”f”és „g” mezőnye /és a
többféle úton levezethető értékek számtani átlagát fogadjuk el. Ennek a megoldásnak az előnye, hogy
a kapcsolati vonalak körüli szóródás alapján a különféle adatok pótlásában elérendő pontosságról is
tájékozódni lehet.

c/  Az a/  és ab/  eljárás pontossága némileg fokozható, ha a számítást  több szomszédos hosszú
adatsorú állomás alapján megismételjük, vagy egyetlen szomszédos állomás helyezett több állomás
adatainak átlagaként számított mutatószámot alkalmazunk.

3. A7-8. ábra mutatja, hogy a szomszédos állomások egyidejű csapadékadatai között a kapcsolat
általában annál lazább, minél rövidebb időszakról van szó. Napi csapadékadatok pótlására-különösen
ha nyári zápor adatairól van szó-a kapcsolati vonalak általában még egészen közeli állomások között
sem alkalmazhatóak. Ilyen esetekben a környező állomások adatainak naponkénti térképes ábrázolása

20



1. HIDROLÓGIA - 1.2. A CSAPADÉK

alapján lehet megítélni, van-e egyáltalán értelme az adatsor pótlásának, vagy célszerűbb a vizsgálatot
valamelyik hosszabb adatsorú állomás alapján elvégezni

4.  Ha a kérdéses állomásról  csak néhány napi  jelentékeny csapadék adatairól  kell  tájékozódni
/árvízi  rekonstrukciók/, a helyszín felkeresése és a lakosság megkérdezése, illetve közvetett adatok
gyűjtése is hasznos támpontokat szolgáltathat az esőzés területi és időbeli eloszlásának részletesebb
feltárásához /meddig teltek meg esővízzel a szabadban hagyott edények, mikor kezdődött és végződött
a felhőszakadás, stb./ Természetesen az ilyen helyszíni adatgyűjtés csak addig járhat jó eredménnyel,
amíg az emlékek és a nyomok még frissek.

1.2.5.5. A területi csapadékátlag

Hidrológiai célokra általában nem állomásonkénti/pontonkénti/ csapadék adatokra, hanem kisebb-
nagyobb  területekre hullott  csapadékmennyiségek,  az átlagos csapadékmagasságok ismeretére  van
szükség. A területi átlagértékek meghatározása történhet /a/ csapadéktérképek, /b/ az egyes állomások
adatainak súlyozott átlagolása, /c/ az egyes állomások adatainak számítani átlagaként meghatározott
mutatószámok  alapján.  Operatív  célokat  szolgáló  terjedelmesebb  feldolgozások  alapján.  Operatív
célokat szolgáló terjedelmesebb feldolgozások és viszonylag sűrű 1/ állomáshálózat esetében célszerű
előzetesen  megvizsgálni,  hogy  a  megkívánt  pontosság  biztosításához  szükség  van-e  valamennyi
állomás  adatainak  bevonására,  mert  az  állomások  számának  lehető  csökkentéséhez  gyakran
jelentékeny gyakorlati érdekek fűződnek

Az állomáshálózat sűrűsége-mint látni fogjuk- relatív fogalom. Ugyanaz a hálózat, amelyik az évi
vagy évszaki  csapadékösszegek esetében feleslegesen részletes, a napi csapadékátlag számításához
nagyon is hiányos lehet.

 a/  Csapadéktérképek  szerkesztésére többnyire  a területi  csapadékátlagok törzsértékeinek,  vagy
egy-egy rendkívüli fejőszakadásuk részletes vizsgálata esetében kerül sor.

 A  csapadéktérképek  szerkesztése  a  kiindulásul  szolgáló  állomások  adatainak  a  kívánt  célra
megfelelő  méretarányú alaptérképen való pontonkénti  ábrázolásával  kezdődik.  Az alaptérképnek a
domborzati  viszonyok főbb  adatait  is  tartalmaznia  kell,  mert  a  kerekszámú csapadékmagasságok
helyeit kijelölő görbék /izohiéták,csapadékvonalak/ szerkesztésekor az egyes állomások adatai közötti
interpoláláskor  nemcsak  a  vízszintes  távolságokat,  hanem  azt  is  figyelembe  kell  venni,  hogy  a
csapadék mennyisége a tengerszint feletti magassággal növekszik.

A csapadékvonalak szerkesztése nem gépies interpolálások sorozata. Ha a szomszédos állomások
adatai és a domborzati viszonyok között ellentmondások mutatkoznak, a csapadékkeletkezés fizikai-
földrajzi  sajátosságainak és a kérdéses állomások fekvése alapján kell  mérlegelni,  hogy sajátságos
helyi  csapadék-gócokról, illetve csapadékszegény foltokról, vagy pedig egyszerűen hibás, a tágabb
környezetre nem jellemző mérési adatokról van szó.

A  csapadékvonalak  megszerkesztése  után  a  területi  csapadékátlag  meghatározása  a
térfogatszámítás és térfogat-kiegyenlítés szokásos módszerei szerint történik, aminek során az egyes
csapadékvonalak közötti /vagy az általuk közrefogott/ területeket planimetrálással, vagy m éginkább
egyszerű  négyzethálózatos  területmérő  hárfával  határozzuk  meg  /lásd  az  „Útmutató”-ban  a  3.
gyakorlatot/.

 b/  A  csapadéktérkép  szerkesztése  helyett  szóba  kerülhet  az  állomások  adatainak  súlyozott
átlagolása is. A területi átlagérték számításának ez a megoldása minden állomást az általa „képviselt”
rész-terület nagyságának megfelelő súllyal vesz figyelembe.

Az egyes állomásokhoz tartozó területrészeket síkvidéki területek esetében az állomás helyszínrajzi
vázlatán  a  szomszédos  állomásokat  összekötő  egyenesekre  szerkesztett  felező  merőlegesek  által
körülhatárolt sokszög jelöli ki /poligon-módszer/ /7-9/a. ábra/.

Hegyvidéken az egyes állomások által jellemzett részterület nagyságának megállapítása a terület
magassági övezetek szerinti megoszlását jellemző ábra /hipszografikus-görbe/ alapján történhetik (7-
9/b. ábra; 3. gyakorlat)

Az adatok súlyozott átlagolásának a pontosság növelése szempontjából csak akkor van gyakorlati
értelme, ha az állomások területi, illetve magasság szerinti megoszlása feltűnően egyenlőtlen.

c/ Ha hosszabb időszak sorozatosan ismétlődő időegységeire /például egy év minden csapadékos
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napjára/ kell  a területi  csapadékátlagot  megállapítani,  a  mutatószámok  alapján végzett  feldolgozás
alkalmazása a legelőnyösebb. A számítás menete ebben az esetben az alábbi:

1.) A vizsgálandó időszak néhány jellemző esetére /például a sokévi átlagokra, egy csapadékos
és egy száraz évre / kiszámítjuk a tényleges területi átlagot az a/ vagy b/ pont szerinti eljárással
valamennyi rendelkezésre álló állomás adatainak bevonásával. 
2.) A továbbiakban ugyanezekre a jellemző esetekre kiszámítjuk, a rendelkezésre álló állomások,
vagy azok egyrészének adataiból  az egyszerű  számtani  átlagértékeket  /a mutatószámokat/  és
összehasonlítjuk a tényleges területi átlagokkal.
3.) Ha a mutatószámok és a tényleges átlagérték arányszáma közelítően állandónak mutatkozik, a
további  időegységekre  csak  a  mutatószámokat  kell  meghatározni  és  a  fentebbi  átlagos
arányszámmal megszorozni. Ha az arányszámok értéke jelentékenyen eltér egymástól, meg kell
kísérelni-esetleg  további  időegységek  bevonásával-  tapasztalati  összefüggést  felállítani  az
arányszámok esetenkénti változásával /pl. az évi csapadékösszeg, vagy a téli és a nyári félév
csapadékának  arányszáma  függvényében/.  Ilyenek  teljes  hiánya  többnyire  az  adatsorok
inhomogenitására, vagy az a/ ill. b/ pont szerinti területi átlagok bizonytalanságára utal.

Gyakran  előfordul,  hogy  a  kívánt  gyakorlati  célra  nincs  is  szükség  a  tényleges  területi
csapadékátlag ismeretére. Összehasonlító jellegű vizsgálatoknál, vagy a csapadék és a lefolyás közötti
tapasztalati összefüggések elemzésénél célszerűbb lehet közvetlenül a mutatószámokat felhasználni a
vizsgálatokhoz. A néhány jellemző esetre elvégzett összehasonlítást mindazonáltal ilyenkor is célszerű
elvégezni, mert az arányszámok szóródása a mutatószámmal jellemezni  kívánt tényező  számításba
vételének pontosságáról is tájékoztat (56, 14. oldal).

 d/ Ha a területi csapadékátlagokra hidrológiai előrejelzés céljából van szükség, fontos teendő a
kívánt célt és pontosságot kielégítő minimális állomás-szám megállapítása, hogy gyorsan menjen a
számítás.

A különböző módon számított területi csapadékátlagok összehasonlítása a Balaton 5 800 km2-nyi
vízvidékén (57, 277. lap)

 Amint a 7-3. táblázat-ból látható, a Balaton kereken 5 800 km2 kiterjedésű vízvidéke esetében az
évi  és  a  havi  csapadékösszegeket  teljesen  felesleges  volna  csapadéktérképek  alapján,  a  poligon
módszerrel,  vagy  mind  a  25  észlelőállomás  adatainak  bevonásával  kiszámítani,  mert  12, sőt  5
megfelelően kiválasztott állomás adatai alapján gyakorlatilag azonos pontosságokat lehet elérni. 

 A 7-10. ábrán látható, hogy a megkívánt pontosság biztosításához szükséges állomások száma
nagymértékben függ a vizsgált időszak hosszától és – a csapadékképződés eltérő sajátosságai miatt-
nyáron más, mint télen.

 7-10 ábra.

A  megkívánt  pontosság  biztosításához  szükséges  állomások  száma  különböző  időegységek
esetében (57, 103. lap

A 7-4. táblázat és a 7-11. ábra adatai arra mutatnak rá, hogy az ez idő  szerinti  nemzetközi  és
országos tájékoztató szolgáltba bevont állomások jelentései alapján a Tisza vidékén csak a 10-20 ezer
km2-t meghaladó kiterjedésű vízgyűjtőterületek esetében lehet kielégítő pontossággal megállapítani az
átlagos  havi  csapadékösszegeket,  és  hogy  a  terület  csökkenésével  a  hibahatárok  meglehetősen
rohamosan növekszenek. Az 1 hónapnál rövidebb időszakok esetében a helyzet természetesen még
kevésbé kielégítő.

1.2.5.6. Csapadék gyakorisági vizsgálatok 

A vízgazdálkodási tervekben figyelembe vett csapadékoknak nemcsak a nagyságát /számértékét/,
hanem ismétlődésük várható gyakoriságát is ismerni kell.

A következőkben tehát  /a/  a  záporesők,  /b/  a  többnapos nagycsapadékok  és /c/  a  szárazságok
gyakorisága vizsgálatával foglalkozunk.

A különböző sűrűségű állomáshálózat alapján meghatározott havi átlagos csapadékmennyiségek a
Tisza vízgyűjtőjének néhány területén.

A terület kiterjedésének hatása a megkívánt pontosság biztosításához szükséges hálózat-sűrűsűgre.
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a/  Városi  csapadékhálózatok,  erózió  elleni  talajvédelmet  szolgáló  beavatkozások  és  más
létesítmények tervezése kapcsán felmerül a kérdés, mennyi lehet az adott területre meghatározott t
időtartamban /5 perc,10 perc,…..vagy néhány óra/ átlagosan T időközönként /1,2,5….évenként/ leeső
C maximális csapadék mennyisége?

A kérdésre kétféle úton lehet a választ keresni.

A záporok kialakulásának meteorológiai /fizikai/ tényezőit elemezve megfelelően részletes mérési
adatokból  megállapítható az adott  terület  feletti  légtérben felhasználható  maximális  páratömeg és
annak az adott hőmérsékleti illetve légtömegmozgási adottságok között kicsapódható hányada /58/. A
lehetséges maximális  záporcsapadékok  elemzésének ez a módszere a jelenség alapvető  adatainak
megválasztása  terén  fennálló  bizonytalanságok  miatt ez  idő  szerint  csak  általános  nagyságrendi
tájékozódásra /a „maximum-maximorum” érték becslésére/ alkalmas.

A  több  évtized  alatt  összegyűlt  csapadékíró  szalagokról  leolvassuk  a  különböző  kerekszámú
időtartamban /tí=5, 10, 20, stb. perc/ lehullott legnagyobb csapadékmennyiségeket. Ezután a kiírt Ci
csapadékértékeket  nagyságrendben sorolva könnyen kiszámíthatók azok a csapadékok,  amelyeknél
nagyobb átlag csak évente egyszer,  vagy 2, 5,  10 évenként egyszer fordult  elő.  /Ha n év adatait
dolgoztuk  fel  és  minden  évről  csak  a  legnagyobb  értéket  választottuk  ki1/  a  nagyságrendben  n,
n/2,n/5.n/10-ik adat/. Az egyes Cí értékeket meghaladó csapadékok előfordulásának valószínűségéről
általánosságban a 

Képlet  szerint  lehet  tájékozódni,  ahol  p  az  un.  tapasztalati  valószínűség  %-ban,  a  Ci  érték
nagyságrendi sorszáma, T az átlagos ismétlődési időköz években.

1/ A kiválasztás feltételeiről és a feldolgozás részleteiről a 4. gyakorlat ad közelebbi támpontokat.

Az  összetartozó C és T  értékeket  derékszögű  koordinátarendszerben ábrázolva  és kiegyenlítve
megállapíthatók  a  kerekszámú  T  értékhez  tartozó  C  csapadék  értékek,  illetve  az  i=C:t  átlagos
intezitások, amelyeket a 7-12. ábra szerinti i=f (t,T) grafikonokon a t720 perc abszisszához tartozó
A,B,C,D és E pontok jelölnek.

Példa a záporcsapadékok állomásonkénti gyakorisági vizsgálatáról /65/

Az imént leírt feldolgozást több különféle tí időtartamra elvégezve, az azonos T ismétlődési időhöz
tartozó pontok összeköttetéseivel, illetve kiegyenlítésével megszerkeszthető a vizsgált állomás zápor-
gyakorisági ábrája /7-12. ábra/.

7-12. ábra szerinti statisztikai feldolgozás az ország 12 hosszabb adatsorú állomásáról /Budapest,
Győr,  Sopron,  Szombathely,  Keszthely,  Tihany,  Pécs,  Kalocsa,  Szeged,  Turkeve,  Kompolt,
Nyíregyháza/ készült el /65/.

Minthogy a 7-12. ábra szerinti feldolgozás meglehetősen sok munkát kíván és gyakran hiányoznak
a  hosszú  időre  kiterjedő  adatok,  esetenkénti  elkészítésére  viszonylag  ritkán  kerül  sor.  Közelítő
tájékozódásul  gyakran  meg  lehet  elégedni  valamely  legközelebbi  állomás  adataival,  amelyről  a
gyakorisági feldolgozás végeredményei már rendelkezésre állnak /65/. A helyi adottságokat jobban
figyelembe  lehet  venni,  ha-megfelelően  sok  állomásra  elvégzett  feldolgozás  eredményeinek
felhasználásával-kapcsolatot sikerül megállapítani a zápor-gyakorisági adatok és az éghajlati tényezők
között /7-13. ábra/. A gyakorlati felhasználás további könnyítése és a szomszédos állomások adatainak
összehasonlítása  érdekében  célszerű  lehet  az  azonos  időtartamra  és  előfordulási  valószínűségre
vonatkozó adatok térképes ábrázolása is /7-14. ábra/.

A 15 perces záporcsapadékok területi és gyakorisági eloszlása az Egyesült Államok területén /2,
260. lap/

Az  ismertetett  adatfeldolgozások  az  állomásonkénti  /pontonkénti/  csapadékok  gyakorisági
megoszlásáról tájékoztatnak. Hidrológiai célokra-mint említettük-többnyire területi átlagértékekre van
szükség. Az egyes záporesők területi eloszlásának vizsgálatából kitűnik, hogy az adott időtartamhoz
tartozó területi átlagértékek mindig kisebbek az egy ponton mért csapadékoknál, mert a rendkívüli
csapadékok mindig csak egy kisebb gócot ér /7-15. ábra/. Megfelelő  számú csapadéktérképsorozat
feldolgozásával összeállíthatók a gyakorisági vizsgálatokban alapul vehető átlagos összefüggések is,
amire a 7-16. ábra a Mississipi vízgyűjtőjére vonatkozó vizsgálatok eredményeiből mutat be példát.
Az egyidejűleg borított terület nagyságának növekedésével, mint látható, különösen a rövid idejű /30-
60/ záporok esetében csökken igen jelentékenyen az átlagos csapadékmagasság.
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A záporcsapadékok átlagos hevességének csökkenése az egyidejűleg borított terület növekedésével
/2, 37. lap/

A pontonkénti /állomásonkénti/ zápor gyakorisági adatok redukálása az egyidejűleg borított terület
kiterjedésének figyelembe vételével /2, 269. lap/

b/  Belvízrendezéssel  1/,  vagy  nagyobb  vízgyűjtőterületek  árvízi  viszonyaival  kapcsolatos
tervezéseknél gyakran felhasználhatják a többnapos nagycsapadékok gyakorisági adatait.

A többnyire 1 nap és 10 nap és 10 nap közötti időegységekben végzett feldolgozás /7-17. ábra/
elvi  /módszertani/  szempontból  nem  különbözik  a  zápor  csapadékokétól.  Minthogy  ilyen
vizsgálatokhoz több száz állomásról állnak rendelkezésre adatok, és köztük bőven van 40-50 évet is
elérő  adatsor,  a  feldolgozást  általában havonkénti  szétválasztással  végzik.  A  hó  alakjában hullott
csapadékot  a  közelmúltban  végzett  feldolgozások  /59/  nem  lehullásuk,  hanem  elolvadásuk
időpontjában veszik figyelembe.

A többnapos nagycsapadékokról több alkalommal készült már szélebbkörű feldolgozás az ország
belvízjárta területeire vonatkozóan /60/, /61/ de a zápor csapadékoknál említett tágabb körű éghajlati
összefüggések  feltárása  és  az  eredmények  áttekinthető  és  könnyen  kezelhető  alakban  való
összefoglalása még a jövő feladata.

A 7-5. táblázat világviszonylatban, a 7-6. táblázat pedig hazai állomások adatai alapján foglalja
össze néhány nevezetes zápor, illetve hosszabb csapadékos időszak adatait. 

1/  Belvizeken  a természetes lefolyás  nélküli  területek /az árvizek  szintjénél  mélyebben fekvő,
árvíztől  védett  területek/  felszínén  vagy  fedőrétegekben  felhalmozódó  káros  vizeket  értjük,
amelyeknek  levezetéséről  az  ország  területén  26 000  km  összhosszúságú  csatornahálózat  és  250
szivattyútelep gondoskodik.

A Föld különböző részein észlelt legnagyobb csapadékmennyiségek /2, 41. lap/

Adatok a Magyarországon észlelt néhány nagycsapadékokról /66, 135. lap/

c/ A mezőgazdasággal és a vízkészlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatokban gyakran merülnek
fel kérdések a csapadékviszonyok másik szélsősége, a csapadékban szélsőségesen szegény időszakok,
a szárazságok, gyakorisága tekintetében is.

Módszertani szempontból ismét a /7-3/ kifejezés szerinti csapadék gyakorisági vizsgálatról van szó,
ahol C olyan csapadékmennyiséget jelent, amelynél kisebb átlagosan T évenként várható, t pedig a
száraz időszak tartama.

Az adott feladat szempontjából mértékadó t időtartam igen különböző lehet. A növényzet gyors
fejlődésének  időszakában  bizonyos  növényféleségek  számára  már  néhány  hetes  szárazság  is
katasztrofális  lehet,  ha  a  csapadék  a  növény  vízfelvételének  egyetlen  forrása  /63/.  Nagyméretű
tározómedencékkel szabályozott öntözőrendszerek üzeme szempontjából viszont elsősorban a száraz
évcsoportok gyakorisági elemzésének van gyakorlati jelentősége /7-18/. ábra/.

A száraz évcsoportok csapadékviszonyainak gyakorlati megoszlása Debrecen környékén.

Nem közömbös gyakorlati szempontból a kérdéses száraz időszakot megelőző csapadékviszonyok
alakulása sem, ezért jól felhasználhatók az időjárás szárazságának /a csapadékhiány mértékének /a
jellemzésére a megelőző hosszabb időszakok csapadékait súlyozottan összegező mutatószámok is /64,
18. lap/, amelyről a könyv második kötetében lesz szó.

Hidrológiai  szempontból  a  száraz  időszakok  legközvetlenebbül  többnyire  a  folyók  kisvízi
vízhozamai  útján  tanulmányozhatóak.  Bizonyos  feladatokban  jól  felhasználhatók  a
szárazságmértékének  a  jellemzésére  a  természetes  vízjárású  tavak,  vagy  a  talajvíz  szintjére  és  a
fedőréteg víztartalmára vonatkozó adatok is.

Magyarország területén-amint a 6-1. ábrákról kitűnik -hosszú múltra visszatekintő  és az ország
földrajzi  adottságaihoz  mérten  meglehetősen  sűrű  csapadékmérő  hálózat  működik.  A  csapadék
észleléssel ez idő szerint foglalkozó intézményekről a 6-2. táblázat nyújt áttekintést.

A hosszabb időre visszavonuló állomásonkénti feldolgozások számára a csapadékadatok legfőbb
forrásai a meteorológiai és vízrajzi /hidrológiai/ évkönyvek.

A  meteorológiai  évkönyvek  az  1871-96  évekből  évenként  egy-egy  kötetben  jelentek  meg  és
csapadékadatokat  csak  meglehetősen  kivonatosan  közölnek.  Az  1897  és  1915  közötti  években
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évenként négy kötetben megjelenő évkönyvek IV. kötetében átmenetileg bővültek az adtok, majd az
ismét szűkebb terjedelemre korlátozódó további kötetekben újra csökkent az adatközlés részletessége.
1959-től kezdődően az Országos Meteorológiai Intézet évkönyveket nem ad ki. Az adatok az intézet
adattárában, kéziratban állnak az érdeklődők rendelkezésére. 

Az 1876-1916 évekről „Vízállások” címen megjelent vízrajzi évkönyvek bő táblázatos anyagot és
igen részletes grafikonokat közölnek a naponkénti  csapadékokról. 1917 és 1929 között lényegesen
csökkent  az évkönyvek  terjedelme,  majd 1930-tól  kezdődően ismét  egyre  növekvő  terjedelemben
találhatók  bennük  időjárási  adatok,  elsősorban  csapadék  adatok.  Jelentékenyen  tovább  bővült  a
vízrajzi évkönyvek időjárási része 1959-től, amióta az elmaradt meteorológiai évkönyveket igyekszik,-
legalább részben –pótolni.

Az  ország  csapadékviszonyairól  több  alkalommal  készültek  összefoglaló  jellegű
feldolgozásokamelyekben folyóink vízgyűjtőjének a szomszédos országok területére eső részéről  is
találhatók adatok.

1.2.6. Különleges csapadékmérések 

A  fentiekben  a  szokásos  /hálózatszerű/  csapadékmérésekkel  ismerkedtünk  meg  ,  amelyek
pontonkénti észlelések útján tájékoztatnak a Föld felszínére hullott csapadékmennyiségek területi és
időbeli eloszlásáról.

Az alábbiakban néhány ritkábban alkalmazott, különleges rendeltetésű csapadékmérési feladatról
emlékezünk meg. 

Az elmúlt világháborúban légvédelmi célokra alkalmazott radarberendezések hívták fel a figyelmet
a radarral történő csapadékmérés lehetőségére. Ilyen berendezésekkel mintegy 150-200 km távolságig
folyamatosan figyelemmel kísérhető, hogy a felhők melyik részéből hullik csapadék és melyikből nem
/7-19. ábra/ /6, 132. lap/.  Sajnos ez a fontos kutatóeszköz ma még túlságosan drága ahhoz, hogy
kisebb országokban alkalmazására kerülhessen.

A  felhőkből  lehulló  csapadékon  /a  makrocsapadékon/  kívül  bizonyos  időjárási  helyzetekben
számottevő mennyiségű csapadék keletkezhet lent a térszínen is /mikrocsapadék/. A mikrocsapadék
legismertebb  formái  a  harmat,  a  dér  a  zúzmara  és  a  talaj  hézagait  kitöltő  levegőből  kicsapódó
talajharmat. A szokásos csapadékmérők a mikrocsapadékokat egyáltalában nem, vagy csak nagyon
tökéletlenül mérik. Az agrometeorológiai szempontból nem mindig elhanyagolható mikrocsapadékok
rendszeres és összehasonlításokra alkalmas mérése különleges berendezéseket kíván /6, 165-169.lap/ /
69/.

Különleges célú kutatásokhoz a csapadék mennyiségén kívül szükség lehet a csapadékvíz kémiai
összetételének /68, 26.lap/, továbbá a hőmérsékletnek vagy rádióaktivitásnak az ismeretére is. Tágabb
értelembe a csapadékviszonyok feltárásához tartoznak az esők, jégesők és havazások szemnagyságára
illetve kristályszerkezetére vonatkozó megfigyelések is, melyeknek elsősorban a talajerózióval és a
permetező öntözéssel kapcsolatban vannak gyakorlati vonatkozásaik.

1.2.7. Hómérések 

Az  ország  területére  hulló  csapadéknak  mintegy  15-20%-a  hó  alakjában  hullik  le,  és  a  talaj
felszínét átlagosan 30-60napon át hótakaró borítja. A rendszeres, hálózatszerű  mérések általában a
hótakaró  vastagságáról  és  átlagos  sűrűségéről  /térfogatsúlyáról,  vízegyenértékéről/  nyújtanak
tájékoztatást .Esetenkénti tanulmányi célokra szükség lehet a hótakaró víztartalmának /a hószemcsék
közötti  hézagokban  folyékony  halmazállapotban  tárózódott  vízmennyiségeknek  /és  a  hótakaró
szemcseszerkezetének /a hópelyhek kristály-szerkezeti sajátosságainak / a mérésére is /36/.

A hótakaró vastagságát /magasságát/ az ország valamennyi csapadékmérő állomásán hosszú idő
naponta rendszeresen mérik. A mérés cm beosztású mérőléccel, az észlelő által a tágabb környezetre
jellemzőnek  ítélt  helyen  történik.  A  több  méter  hosszúságot elérő,  állandó  alépítményű  hómérő
oszlopok  elhelyezésére  hazai  adottságok  között  nincs  szükség.  Hosszabb  évsorozat  rendszeres
hóvastagsági  adataiból  az év azonos hónapjainak dekádjaiban,  vagy pentádjaiban észlelt  hótakaró
vastagságok  egyszerű  nagyságrendi  csoportosítása  útján  megszerkeszthető  az  egyes  állomások
hóviszonyainak időbeli alakulásáról összefoglaló képet nyújtógyakorisági ábra /7-20. ábra/.
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A pontonkénti  /állomásonkénti/  hómérésekből  a  szél  okozta  hófúvások  és  a  hóolvadás  helyi
egyenlőtlenségei miatt csaknem lehetetlen valamely nagyobb terület átlagos hótakaró-vastagságának a
megállapítása. Hegyvidéki területeken célszerű az adatok feldolgozását a tengerszint feletti magasság
szerinti szétválasztással végezni. Ilyen módon viszonylag szűkös adatanyag alapján is megállapítható a
hótakaró  tavaszi  fokozatos  feljebb  húzódásának  és  a hótakaró-vastagság  csökkenésének  időbeli
alakulása /7-21. ábra/, ami a hóolvadásból származó lefolyás vizsgálatának fontos alapadata.

Valamely  nagyobb  terület  hótakarójának  vízegyenértékéről  időszakonkénti  módszeres
hófelméréssel lehet közelebbről tájékozódni. A többnyire tél-végén és tavasszal végzett hófelmérések
alkalmával  nem  állomásonként,  hanem  előre  kijelölt  vonalak  /szelvények/  mentén  történnek  a
mérések. Az egyes vonalak hossza általában 1-2 km, amelyeken végighaladva 50-100 m-enként mérik
meg a hóvastagságát és sűrűségét. A mérési vonalak többnyire nem hálózhatják ugyan be a kérdéses
teljes vízgyűjtőterületet, de a belőlük számított átlagértékek a terület teljes hókészletével, illetve annak
vízegyenértékével arányos mennyiségek, tehát ha a felmérést mindig azonos vonalak mentén végzik,
összehasonlító  vizsgálatokra  és  előrejelzési  célokra  jól  felhasználható  adatokhoz  segítenek.  A
hófelmérések értékes kiegészítő segédeszközei a légifényképek.

Hazánkban  szélesebbkörű  hófelmérések  csak  a  legutóbbi  10  évben  indultak  meg.  Ezekhez
kapcsolódva  kezdődött  meg  a  hótakaró  másik  igen  fontos  alapadatának, a  hó  sűrűségének
/térfogatsúlyának/ behatóbb tanulmányozása is /74/. A Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet
1959-től  kezdődően  az  ország  mintegy  20  állomásán  végez  rendszeres  szelvény  méréseket  és
hósűrűség méréseket.

A  hó  sűrűségét  /térfogatsúlyát/  általában  mérleges  mintavevővel  mérik  /7-22.  ábra/,  melynek
hossza több elem összeillesztésével növelhető. A mintavevőhöz tartozó tolósúly kézimérleg beosztása
úgy van elkészítve, hogy a hóminta nettó súlyát 1 cm2 felületre átszámítva mutassa, amit a mintavevő
henger  falán  leolvasható  hótakaró  vastagsággal  elosztva,  közvetlenül  számítható  a  minta  átlagos
sűrűsége /7_23. ábra/. Több métert meghaladó hótakaró vastagság esetében a mintavételhez megfelelő
kialakítású fúróberendezés szükséges. Nehezen megközelíthető  hegységek hóviszonyairól  távjelző-
berendezéssel  kiegészített  izotópos  hómérő  segítségével  lehet  tájékozódni,  amely  közvetlenül  a
hótakaró vízegyenértékét méri.

1.2.8. A csapadék számítása 

A rövididejű  nagycsapadékok vizsgálata alapján megállapították, hogy hazánkban a mértékadó
csapadékintenzitás nem a földrajzi elhelyezkedés, hanem a csapadékhullás időtartamától függ. Ezért
ugyanazon  paraméterű  összefüggés  használható  mindenhol,  de  a  csapadékintenzitás  számítása  a
csapadékhullás időtartamának függvényében, az időalaptól függően három féle módon történik.

Az időalap besorolása: 

• 10 - 180 perces rövididejű (zápor) csapadék

• 3 - 24 órás csapadék

• 1 - 6 napos csapadék

1.2.8.1. A 10 - 180 perces rövididejű csapadék intenzitásának meghatározása 

A vizsgált vízgyűjtő terület összegyülekezési idejének (τ-nak) ismeretében a p%-os visszatérési
idejű csapadék intenzitása a Montanari-féle csapadékmaximum függvény alapján:

ip = a t -m (11)

ahol

• ip- a p %-os előfordulási valószínűségű, P visszatérési idejű csapadék intenzitása (mm/h),

• a -  a  10  perces  időtartamú  p  %-os  előfordulási  valószínűségű,  P  visszatérési  idejű  zápor
intenzitása (mm/h),

• t - a csapadékhullás időtartama, amely azonos az összegyülekezési idővel (t =  τ), 10 perces
időegységben kifejezve (pl. 23 perc esetén t = 2, 3),

• m - a hatványkitevő,  értékei valószínűségi jellemzőként állandók a következő  táblázat
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szerint.

1. táblázat Az a és az m értékei 10 - 180 perces csapadék esetén 

Előfordulási valószínűség Visszatérési idő 10 perces intenzitás Hatványkitevő

p
%

P
év

a
mm/h

a
l/s ha

m

kb. 99,5 kb. 1 30,2 84 0,67

99 1,01 47,8 133 0,69

50 2 73 203 0,71

25 4 97 270 0,72

10 10 131 365 0,72

5 20 158 438 0,73

3 33 180 500 0,74

2 50 202 561 0,74

1 100 238 661 0,75

A rövididejű csapadéktörvény (11) Magyarország egész területére érvényes. A hidraulikai méretezéshez a p%-os mértékadó visszatérési 
időt az erre vonatkozó előírások szerint kell figyelembe venni.

1.2.8.2. A  3 - 24 órás mértékadó csapadékmagasság meghatározása

A  csapadékmaximum  függvény  olyan  összefüggés,  amely megadja,  hogy  egy  bizonyos  t
időtartamú csapadék átlagosan p évenként lesz h magasságú vagy i intenzitású, vagy ennél nagyobb
előfordulású.

A mértékadó  visszatérési  idejű  csapadék  magasságát  (hp%-t)  a  következő  összefüggésből  lehet
meghatározni

hp% = a · t n  (mm), (12) 

ahol

• a - az egy óra időtartamú és p visszatérési idejű csapadék magassága (mm),

• t - a csapadék időtartama, amely azonos az összegyülekezési idővel (t = τ) (h),

• n - hatványkitevő (a visszatérési időtől kevésbé függ, értékei állandók:

2. táblázat Az a és az n értékei 3 - 24 órás csapadék esetén

Előfordulási
valószínűség

p %

Visszatérési idő

P év

Az egy órás csapadék magassága
a

mm

Hatványkitevő
n

1 100 60.3 0,24

2 50 51 0,24

3 33 47 0,24

5 20 42 0,24

10 10 34 0,23

25 4 26 0,22

50 2 21 0,21

99,5 1 16 0,20
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A 3 - 24 órás mértékadó csapadék intenzitása

A  mértékadó  visszatérési  idejű  csapadék  intenzitását  (ip-t)  a  következő  összefüggésből  lehet
meghatározni:

ip% = a t-m (mm/h vagy l/s ha) (13)

ahol

• a - egy óra időtartamú, és p visszatérési idejű csapadék intenzitása (mm/h vagy l/s ha)

• t - a csapadék időtartama, amely azonos az összegyülekezési idővel

• -m - hatványkitevő (-m = 1-n),(a visszatérési időtől kevésbé függ), értékei állandók

3. táblázat Az a és az m értékei 3 - 24 órás csapadék esetén

Előfordulási
valószínűség

p %

Visszatérési idő 
P
év

Az egy órás csapadék intenzitása Hatványkitevő

a
mm/h

a
l/s ha

m

1 100 60,5 168 0,76

2 50 51,5 143 0,76

3 33 47 130 0,76

5 20 42 116 0,76

10 10 34,5 96 0,77

25 4 26,5 74 0,78

50 2 21 58 0,79

99,5 1,01 16 44 0,80

1.2.8.3. Az 1 - 6 napos mértékadó csapadék intenzitása

Az  1-  6  napos  mértékadó  csapadék  intenzitását  a  sokéves  átlagos  csapadékból  vezetjük  le.
Ellentétben a 10 -180 perces, illetve a 3 – 24 órás csapadékkal, ennek a mértékadó intenzitása függ a
földrajzi helytől, ezért ezt nemcsak az éves átlagos csapadékeloszlásban, hanem a csapadék variációs
(CV) és asszimetria (CS) tényezőben is figyelembe vesszük.

Ck,1 = ϕ1 Ck,év (14)

ahol

• Ck,1 - a vizsgált vígyűjtő területen az egy napos csapadékmaximumok középértéke

• ϕ1, - arányossági tényező, értéke az 5. ábráról határozható meg

• Ck,év - az egy év alatt hullott csapadék sokévi átlagértéke (mm) a 6. ábra alapján

Az i napos mértékadó csapadék intenzitása a következőképpen számítható:

Ck,i = ϕi Ck,év (15)

ϕi = ϕ1 + ∆ϕ (16)

ahol

- Ck,i - az i = T =1- 6 napos csapadékmaximumok középértéke (mm) (11. ábra)

• ϕ1 - arányossági tényező (10. ábra)

• ∆ϕ - értéke a 12. ábrából határozható meg

A számításhoz a Cv variációs és a Cs assszimetria tényezőt a 13. ábra alapján kell meghatározni,
továbbá számítani  kell  a  Cs/Cv hányadost.  amely  értéknek megfelelően a számítást  a  következők
szerint kell elvégezni:

Ha a Cs/Cv  > 2 érték esetén a következő képletet kell alkalmazni:

Ci,p% = Ck,i (1 + Cv Φ) (17)

ahol
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• Ci,p% - a p %-os előfordulási valószínűségű csapadék magassága (mm),

• Φ - szorzótényező, melynek értékét a 8. táblázatból kell meghatározni

A Cs/Cv < 2 esetén a következő képletet kell használni:

Ci,p%  = K Ck,i (18)

ahol

• K  - szorzótényező, melyet a CS/CV arányértéktől függően a 8., vagy a 9. táblázatból kell
meghatározni.

a p %-os előfordulási valószínűségű i napos csapadék intenzitása:

i
C

p
i p

%
, %=
τ

 (mm/d) (19)

A lefolyási  tényező  értéke mérési  adatok figyelembevételével  és tájjellemző,  valamint  kísérleti
területeken  szerzett  tapasztalatok  analóg  alkalmazásával  határozható  meg.  Ezek  hiányában  a  10.
táblázatból becsülhető.

A  becslés  megbízhatóságát  elsősorban  az  összegyülekezési  idő  és  a  lefolyási  tényező
meghatározásának  bizonytalansága  befolyásolja,  általában  nagyobb  értéket  ad,  mint  a  tényleges
hozamértékek.

10. ábra a ϕ1 tényező területi megoszlása

11. ábra A naptári év átlagos csapadéka
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12. ábra A ∆ϕ tényező értékei

13. ábra A Cv variációs és a Cs asszimetria tényező területi megoszlása
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4. táblázat FOSTER-RIBKIN TÁBLÁZAT

p %
Cs 1 2 5 10 20 25 50
0,00 2,33 2,05 1,64 1,28 0,84 0,67 0,00
0,05 2,36 2,08 1,65 1,28 0,84 0,66 -0,01
0,10 2,40 2,11 1,67 1,29 0,84 0,66 -0,02
0,15 2,44 2,14 1,68 1,30 0,84 0,66 -0,02
0,20 2,47 2,17 1,70 1,30 0,83 0,65 -0,03
0,25 2,50 2,20 1,71 1,30 0,82 0,64 -0,04
0,30 2,54 2,23 1,72 1,31 0,82 0,64 -0,05
0,35 2,58 2,25 1,73 1,32 0,82 0,64 -0,06
0,40 2,61 2,29 1,75 1,32 0,82 0,63 -0,07
0,45 2,64 2,32 1,76 1,32 0,82 0,62 -0,08
0,50 2,68 2,34 1,77 1,32 0,81 0,62 -0,08
0,55 2,72 2,36 1,78 1,32 0,80 0,62 -0,09
0,60 2,75 2,38 1,80 1,33 0,80 0,61 -0,10
0,65 2,78 2,40 1,81 1,33 0,80 0,60 -0,11
0,70 2,82 2,42 1,82 1,33 0,78 0,59 -0,12
0,75 2,86 2,44 1,83 1,34 0,78 0,58 -0,12
0,80 2,89 2,46 1,84 1,34 0,78 0,58 -0,13
0,85 2,92 2,48 1,85 1,34 0,78 0,58 -0,14
0,90 2,96 2,50 1,86 1,34 0,77 0,57 -0,15
0,95 2,99 2,52 1,87 1,34 0,76 0,56 -0,16
1,00 3,02 2,54 1,88 1,34 0,76 0,55 -0,16
1,05 3,06 2,56 1,88 1,34 0,75 0,54 -0,17
1,10 3,09 2,58 1,89 1,34 0,74 0,54 -0,18
1,15 3,12 2,60 1,90 1,34 0,74 0,53 -0,18
1,20 3,15 2,62 1,91 1,34 0,73 0,52 -0,19
1,25 3,18 2,64 1,92 1,34 0,72 0,52 -0,20
1,30 3,21 2,66 1,92 1,34 0,72 0,51 -0,21
1,35 3,24 2,68 1,93 1,34 0,72 0,50 -0,22
1,40 3,27 2,70 1,94 1,34 0,71 0,49 -0,22
1,45 3,30 2,72 1,94 1,34 0,70 0,48 -0,23
1,50 3,33 2,74 1,95 1,33 0,70 0,47 -0,24
1,55 3,36 2,76 1,96 1,33 0,69 0,46 -0,24
1,60 3,39 2,78 1,96 1,33 0,68 0,46 -0,2S
1,65 3,42 2.80 1,96 1,32 0,67 0,45 -0,26
1,70 3,44 2,82 1,97 1,32 0,66 0,44 -0,27
1,75 3,47 2,84 1,98 1,32 0,65 0,43 -0,28
1,80 3,50 2,R6 1,98 1,32 0,64 0,42 -0,28
1,85 3,52 2,88 1,98 1,32 0,64 0,41 -0,28
1,90 3,55 2,90 1,99 1,31 0,63 0,40 -0,29
1,95 3,58 2,92 2,00 1,30 0,62 0,40 -0,30
2,00 3,60 2,94 2,00 1,30 0,61 0,39 -0,31
2,05 3,63 2,96 2,00 1,30 0,60 0,39 -0,32
2,10 3,65 2,98 2,00 1,29 0,60 0,38 -0,32
2,15 3,68 3,00 2,01 1,28 0,59 0,38 -0,32
2,20 3,70 3,02 2,01 1,28 0,58 0,37 -0,33
2,25 3,72 3,04 2,01 1,27 0,57 0,36 -0,34
2,30 3,75 3,05 2,01 1,27 0,56 0,35 -0,34 
2,35 3,77 3,06 2,01 1,26 0,55 0,34 -0,34
2,40 3,79 0,07 2,01 1,25 0,54 0,33 -0,35
2,4S 3,81 3,08 2,01 1,25 0,54 0,32 -0,36
2,50 3,83 3,09 2,01 1,24 0,53 0,32 -0,36
2,55 3,5S 3,10 2,01 1,23 0,52 0,31 -0,36
2,60 3,87 3,11 2,01 1,23 0,51 0,30 -0,37
2,65 3,89 3,12 2,01 1,22 0,50 0,29 -0,37
2,70 3,91 3,12 2,01 1,21 0,49 0,28 -0,38
2,75 3,93 3,13 2,02 1,21 0,48 0,27 -0,38
2,80 3,95 3,14 2,02 1,20 0,47 0,27 -0,38
2,85 3,97 3,14 2,02 1,20 0,46 0,26 -0,39
2,90 3,99 3,15 2,02 1,19 0,45 0,26 -0,39
2,95 4,00 3,16 2,02 1,18 0,44 0,25 -0,40
3,00 4,02 3,16 2,02 1,18 0,42 0,25 -0,40
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1. HIDROLÓGIA - 1.2. A CSAPADÉK

5. táblázat KRICKIJ-MENKEL-FÉLE ELOSZLÁSI GÖRBÉK ORDINÁTÁI

Cs/Cv =1
Cv

p % 0,1 0,2 0.3 0,4 0,5  0,6 0,7 0,8  0,9 1,0
0,1  1,32 1.67 2,03 2,39 2,77  3,14 3,48 3,82 4,13 4,44
0,3 1,29 1,59 1,90 2,23 2.55 2,89 3,21 3,53 3,85 4,17
0,5 1,27 1,55 1,84 2,15 2,45 2,76 3,06 3,37 3,68 4,00
1 1,24 1,49 1,75 2,03 2,31 2,59 2,87 3,15 3,45 _ 3,78
2  1,21 1,42 1,64 1,88 2,13 2,39 2,65 2,92 3,19 3,50
3  1,19 1,39 ֺ1 59 181 2,03 2,27 2,51 2,75 3,02 3,32
5 1,17 1,34 1,52 1,70 1,90 2,10 2,31 2,52 2,76 3,04
10 1,13 1,26 1,39 1,53 1,68 1,83 1,99 2,16 2,35 2,57
20 1,08 1,17 1,25 1,34 1,42 1,51 1,59 1,69 1,78 1,88
25 1,06 1.13 1,19 1,26 1.33 1,41 1,47 1,52 1,58 1,62
30 1,05 1,10 1,15 1,20 1,24 1,29 1,34 138 1,40 1,39
40 1,02 1,04 1,06 1,08 1,09 1,10 1,10 1,10  1,05 0,99
50 1,00 0,99 ֺ0 9 0,97 0,96 0,93 0,89 0,83  0,76 0,67
60 0,97 0,94 0,90 0,87 0,83 0,79 0,71 0,61  0,51 0,40-
70 0,95 0,9 0,83 0,77 0,70 0,62 0,51 0,41  0,30 0,21
75 0,93 0,86 0,78 0,71 0,62 0,53 0,42 0,31  0,21 0,14
80 0,91 0,83 0,74 0,65 0,55 0,45 0,35 0,24  0,15 0,09
90 0,88 0,75 0.63 0,50 0,38 0,26 0,17 0,09  0,04 0,02
95 0,84 0,68 0,53 0,38 0,26 0,15 0,08 0,04  0,01 0,00
97 0,82 0,64 0,48 0,33 0,21 0,11 0,05 0,02  0,00 0,00
99 0,78 0,57 0,38 0,23 0,12 0,05 0,01 0,00  0,00 0,00

99,5 0,76 0,53 0,34 0,18 0,09 0,03 0,00 0,00  0,00 0,00
99,7 0,74 0,50 0,31 0,15 0,07 0,02 0,00 0,00  0,00 0,00
99,9  0,70 0,45 0,25 0,11 0,04 0,01 0,00 0,00  0,00 0,00

6. táblázat KRICKIJ-MENKEL-FÉLE ELOSZLASI GÖRBÉK ORDINÁTÁI

Cs/Cv =1
Cv

p % 0,1 0,2 0.3 0,4 0,5  0,6 0,7 0,8  0,9 1,0
0,1  1,32 1.67 2,03 2,39 2,77  3,14 3,48 3,82 4,13 4,44
0,3 1,29 1,59 1,90 2,23 2.55 2,89 3,21 3,53 3,85 4,17
0,5 1,27 1,55 1,84 2,15 2,45 2,76 3,06 3,37 3,68 4,00
1 1,24 1,49 1,75 2,03 2,31 2,59 2,87 3,15 3,45 3,78
2  1,21 1,42 1,64 1,88 2,13 2,39 2,65 2,92 3,19 3,50
3  1,19 1,39 ֺֺֺֺ1 59 181 2,03 2,27 2,51 2,75 3,02 3,32
5 1,17 1,34 1,52 1,70 1,90 2,10 2,31 2,52 2,76 3,04
10 1,13 1,26 1,39 1,53 1,68 1,83 1,99 2,16 2,35 2,57
20 1,08 1,17 1,25 1,34 1,42 1,51 1,59 1,69 1,78 1,88
25 1,06 1.13 1,19 1,26 1.33 1,41 1,47 1,52 1,58 1,62
30 1,05 1,10 1,15 1,20 1,24 1,29 1,34 138 1,40 1,39
40 1,02 1,04 1,06 1,08 1,09 1,10 1,10 1,10  1,05 0,99
50 1,00 0,99 ֺֺֺֺ0 9 0,97 0,96 0,93 0,89 0,83  0,76 0,67
60 0,97 0,94 0,90 0,87 0,83 0,79 0,71 0,61  0,51 0,40-
70 0,95 0,9 0,83 0,77 0,70 0,62 0,51 0,41  0,30 0,21
75 0,93 0,86 0,78 0,71 0,62 0,53 0,42 0,31  0,21 0,14
80 0,91 0,83 0,74 0,65 0,55 0,45 0,35 0,24  0,15 0,09
90 0,88 0,75 0.63 0,50 0,38 0,26 0,17 0,09  0,04 0,02
95 0,84 0,68 0,53 0,38 0,26 0,15 0,08 0,04  0,01 0,00
97 0,82 0,64 0,48 0,33 0,21 0,11 0,05 0,02  0,00 0,00
99 0,78 0,57 0,38 0,23 0,12 0,05 0,01 0,00  0,00 0,00
99,5 0,76 0,53 0,34 0,18 0,09 0,03 0,00 0,00  0,00 0,00
99,7 0,74 0,50 0,31 0,15 0,07 0,02 0,00 0,00  0,00 0,00
99,9  0,70 0,45 0,25 0,11 0,04 0,01 0,00 0,00  0,00 0,00
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Cs/Cv=2
Cv

p% 0,1  0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8  0,9 1,0  1,1 1,2
0,1  1,28  1,70 2,11 2,54 3,02 3,53 4,05 4,60 5,21  5,82 6,58 7,12
0,3  1,28 1,61 1,96 2,34 2,74 3,17 3,62 4,08 4,61 5,15  5,70 6,23
0 1.27 1,57 1,90 2,24 2,60 3,00 3,42 3,85 4,32 4,79  5,305.81
1 1,24 1,51 1,79 2,09 2,41 2,76  3,11 3,49 3,90 4,31  4,735,16
2 1,22 1,45 1,69 1,96 2,24 2,52 2,83 3,14 3,47 3,82  4,204,56
3 1,19 1,40 1,62 1.85 2,10 2,34 2,61 2,87 3,17 3,47  3,804,10
5 1,17 1,34 1,53 1,72 1,92 2,13 2,35 2,56 2,80 3,05  3,283,54
10  1,13  1.26 1,40 1,54 1,69 1,82 1,96 2,11I  2,27  2,42  2,56 2,70
20  1,10  1,17 1,25 1,32 1,41 1,48 1,55 1,61 1,67 1,72 1,75 1,77
25  1,07  1,13 1,19 1,25 1,30 1,35 1,40 1,43 1,46 1,49 1,48_ 1,47
30  1,05 1,10 1,14 1,18 1,20 1.24 1,26 1,28 1,30 1,29 1,26 1,25
40  1,03 1,04 1,07 1,06 1,06 1,06 1,05 1,03 1,00 0.95 0,90 0,84
50  1,00 0,99 0,98 0.96 0,93 0,90 0,86 0,81 0,76 0,70 0,6_2 0,54
60  0,97 0,94 0,90 086 0,81 0,76 0,70 0,63 0,56 0,48 0,400,34_
70  0,95 0,89 0,83 0,76 0,69 0,62 0,55 0,46 0,38 0,30 0,23 0,17
75  0,93 0,86 0,78 0,71 0,63 0,55 0,46 0,38 0,30 0,22 0,16 0,11
80  0,91 0,83 0,74 0,65 0,57 0,47 0,39 0,31 0,23 0,16 0,11 0,07
90  0,87 0,75 0,63 0,52 0,41 0,31 0,22 0,15 0,09 0,05 0,03_ 0,01
95  0,84 0,69 0,55 0,42 0,31 0,21 0,14 0,08 0,04 0,02 0,01 0,00
97  0,82 0,65 0,50 0,36 0,25 0,15 0,09 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00
99  0,78 0,58 0,41 0,27 0,16 0,08 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00
99,5  0,76 0,55 0,36 0,22 0,12 0,06 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
99,7 0,74 0,52 0,33 0,20 0,11 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00_ 0,00
99,9 0,72 0,47 0,28 0,15 0,07 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Cs/Cv=2
Cv

p % 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
0,1 1,34 1,73 2,19 2,70 3,27 3,89 4,57 5,30 6,08 6,91 7,76 8,65
0,3 1,30 1,64 2,02 2,45 2,91 3,42 3,96 4,55 5,16 5,81 6,47 7,10
0,5 1,28 1,59 1,94 2,33 2,74 3,20 3,68 4,19 4,73 5,30 5,88 6,50
1 1,25 1,52 1,83 2,16 2,51 2,89 3,29 3,71 4,15 4,61 5,06 5,50
2 1,22 1,45 1,71 1,98 2,27 2,58 2,90 3,23 3,57 3,92 4,28 4,65
3 1,20 1,41 1,64 1,88 2,13 ?,39 2,66 2,94 3,22 3,51 3,79 4,05_
5 1,17 1,35 1,54 1,74 1,94 2,15 2,36 2,57 2,78 3,00 3,21 3,45
10 1,13 1,26 1,40 1,53 1,67 1,81 1,94 2,06 2,19 2,30 2,41 2,50
20 1,08 1,16 1,24 1,31 1,38 1,44 1,49 1,54 1,58 1,61 1,62 1,62
25 1,07 1,13 1,18 1,23 1,28 1,31 1,34 1,37 1,38 1,39 1,37 1,34
30 1,05 1,09 1,13 1,17 1,19 1,21 1,22 1,22 1,22 1,20 1,18 1,13
40 1,02 1,04 1,05 1,05 1,04 1,03 1,01 0,99 0,96 0,92 0,87 0,84
50 1,00 0,99 0,97 0,95 0,92 0,88 0,84 0,80 0,75 0,69 0,64 0,58
60 0,97 0,94 0,90 0,85 0,80 0,75 0,69 0,63 0,57 0,51 0,45 0,40
70 0,95 0,89 0,82 0,76 0,69 0,62 0,55 0,49 0,42 0,36 0,31 0,26
75 0,93 0,86 0,78 0,71 0,63 0,56 0,49 0,42 0,35 0,29 0,24 0,19
80 0,92 0,83 0,75 0,66 0,57 0,49 0,42 0,35 0,28 0,22 0,17 0,13
90 0,87 0,75 0,64 0,53 0,44 0,35 0,27 0,21 0,15 0,11 0,07 0,05_
95 0,84 0,70 0,56 0,45 0,34 0,25 0,18 0,13 0,08 0,05 0,03 0,02
97 0,82 0,66 0,52 0,39 0,29 0,20 0,14 0,09 0,05 0,03 0,02 0,01
99 0,78 0,59 0,44 0,31 0,21 0,13 0,08 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00
99,5 0,76 0,56 0,40 0,27 0,17 0,10 0,05 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00
99,7 0,75 0,54 0,37 0,24 0,15 0,08 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00
99,9 0,72 0,49 0,32 0,19 0,11 0,05 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
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Cs/Cv  = 3
Cv

p % 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
0,1 1,35 1,80 2,36 3,00 3,75 4,58 5,43 6,31 7,33 8,43 9,54 10,68
0,3 1,31 1,69 2,12 2,64 3,22 3,82 4,44 5,11 5,84 6,62 7,40 8_,21
0,5 1,29 1,63 2,02 2,48 3,00 3,50 4,00 4,58 5,21 5,85 6,50 7,16
1 1,25 1,55 1,88 2,25 2,66 3,07 3,49 3,92 4,40 4,88 5,37 5,85
2 1,23 1,48 1,76 2,05 2,36 2,67 3,00 3,33 3,66 3,99 4,38 4,71
3 1,21 1,42 1,67 1,91 2,17 2,42 2,70 2,94 3,22 3,47 3,74 3,99
5 1,17 1,36 1,54 1,75 1,94 2,14 2,35 2,51 2,70 2,89 3,05 3,23
10 1,14 1,26 1,39 1,52 1,63 1,76 1,87 1,97 2,09 2,15 2,24 2,31_
20 1,09 1,16 1,23 1,29 1,33 1,38 1,42 1,45 1,47 1,49 1,49 1,50
25 1,07 1,12 1,17 1,21 1,23 1,26 1,27 1,29 1,28 1,28 1,27 1,27
30 1,05 1,09 1,12 1,14 1,15 1,15 1,16 1,15 1,14 1,13 1,11 1,09
40 1,02 1,03 1,03 1,03 1,01 1,00 0,97 0,95 0,91 0,88 0,85 0,81
50 0,99 0,98 0,96 0,93 0,90 0,86 0,82 0,78 0,74 0,70 0,66 0,61
60 0,97 0,93 0,89 0,84 0,79 0,74 0,69 0,65 0,60 0,55 0,50 0,46
70 0,94 0,88 0,82 0,76 0,70 0,64 0,58 0,53 0,47 0,42 0,37 0,33
75 0,93 0,86 0,79 0,72 0,65 0,58 0,52 0,47 0,41 0,36 0,31 0,27
80 0,91 0,83 0,75 0,67 0,60 0,53 0,47 0,41 0,36 0,31 0_,26 0,22
90 0,87 0,76 0,66 0,57 0,48 0,41 0,34 0,29 0,24 0,19 0,16 0,12
95 0,84 0,71 0,59 0,49 0,41 0,33 0,26 0,21 0,17 0,13 0,10 0,07
97 0,83 0.68 0,55 0,45 0,36 0,28 0,22 0,17 0,13 0,10 0,07 0,05
99 0,79 0,62 0,48 0,37 0,29 0,21 0,16 0,12 0,08 0,06 0,04 0,03
99,5 0,77 0,59 0,45 0,34 0,25 0,18 0,12 0,09 0,06 0,04 0_,03 0,02
99,7 0,76 0,57 0,43 0,31 0,23 0,16 0,12 0,08 0,05 0,03 0,02 0,01
99,9 0,73 0,53 0,38 0,27 0,19 0,13 0,09 0,06 0,03 0,02 0,01 0,01

Cs/Cv = 4
Cv

p % 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
0,1 1,38 1,87 2,53 3,29 4,20 5,07 6,05 7,02 8,12 9,25 10,42 11,65
0.3 1,34 1,73 2,23 2,81 3,45 4,09 4,76 5,46 6,18 694 7,71 8,53
0,5 1,30 1,67 2,10 2,60 3,13 3,69 4,25 4,81 5,38 6,02 6,65 7,31
1 1,25 1,58 1,94 2,34 2,77 3,17 3,59 4,01 4,43 4,90 5,35 5,82
2 1,21 1,49 1,79 2,09 2,40 2,74 3,03 3,29 3,56 3,88 4,22 4,56
3 1,19 1,43 1,67 1,92 2,18 2,44 2,67 2,90 3,12 3,35 3,60 3,84
5 1,17 1,36 1,55 1,75 1,93 2,11 2,28 2,45 2,60 2,77 2,92 3,07
10 1,11 1,26 1,38 1,51 1,61 1,72 1,82 1,90 2,00 2,05 2,12 2,18
20 1,08 1,15 1,21 1,26 1,31 1,34 1,37 1,40 1,41 1,42 1,43 1,43
25 1,06 1,11 1,15 1,19 1,21 1,23 1,23 1,24 1,25 1,24 1,24 _1,22
30 1,05 1,08 I,10 1,12 1,13 1,13 1,12 1,12 1,10 1,09 1,07 1,06
40 1,02 1,03 1,02 1,01 0,99 0,97 0,95 0,93 0,90 0,87 0,85 0,81
50 0,99 0,98 0,95 0,92 0,89 0,85 0,82 0,78 0,75 0,71 0,67 0,63
60 0,97 0,93 0,89 0,84 0,79 0,75 0,70 0,66 0,62 0,57 0,53 0,49
70 0,94 0,88 0,82 0,76 0,71 0,65 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42 0,38
75 0,93 0,86 0,79 0,72 0,66 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,37 0,32
80 0,91 0,83 0,75 0,68 0,61 0,55 0,50 0,45 0,40 0,36 0,31 0,27
90 0,88 0,77 0,67 0,59 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29 0,25 0,21 0,18
95 0,85 0,72 0,61 0,52 0,44 0,37 0,32 0,26 0,22 0,18 0,15 0,12
97 0,83 0,69 0,58 0,48 0,40 0,33 0,27 0,23 0,18 0,15 0,12 0,10_
99 0,80 0,64 0,52 0,42 0,34 0,27 0,22 0,17 0,14 0,11 0,08 0,06
99,5 0,78 0,61 0,49 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15 0,11 0,08 0,06 0,05
99,7 0,77 0,60 0,47 0,37 0,29 0,22 0,17' 0,13 0,10 0,07 0,05 0,04
99,9 0,75 0,56 0,43 0,33 0,25 0,19 0,14 0,10 0,08 0,05 0,04 ֺֺֺֺ0,03
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Cs/Cv= 5
Cv

p% 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
0,1 1,40 1,95 2,66 3,51 4,44 5,40 6,43 7,54 8,64 9,83 10,96 12,14
0,3 1,34 1,78 2,31 2,92 3,52 4,22 4,91 5,69 6,41 7,15 7,90 8,68
0,5 1,31 1,70 2,16 2,69 3,21 3,77 4,34 4,93 5,52 6,17 6,85 7,35
1 1,27 1,61 1,98 2,38 2,79 3,21 3,65 4,06 4,50 4,94 5,33 5,7_5
2 1,23 1,52 1,80 2,11 2,44 2,73 2,99 3,30 3,61 3,90 4,18 _ 4,38
3 1,20 1,44 1,67 1,93 2,17 2,42 2,62 2,88 3,10 3,33 3,52 3,75
5 1,17 1,36 1,55 1,74 1,90 2,08 2,22 2,41 2,54 2,71 2,85 2,9
10 1,13 1,26 1,37 1,49 1,60 1,70 1,79 1,86 1,94 2,00 2,05 2,11
20 1,08 1,15 1,21 1,25 1,30 1,32 1,34 1,36 1,36 1,39 1,40 1,41
25 1,06 1,11' 1,15 1,17 1,20 1,20 1,20 1,22 1,22 1,2 1,20 1,20
30 1,05 1,08 1,09 1,10 1,10 1,11 I ,10 1,10 1,09 1,05 1,06 1,04
40 1,02 1,02 1,01 1,00 0,98 0,97 0,94 0,92 0,90 0,87 0,84 0,81
50 0,99 0,97 0,94 0,92 0,88 0,85 0,82 0,78 0,75 0,7I 0,68 0,65
60 0,97 0,93 0,88 0,84 0,79 0,75 0,71 0,67 0,63 0,58 0,55 0,51
70 0,94 0,88 0,82 0,77 0,71 0,66 0,61 0,56 0,52 0,48 0,44 0,41
75 0,93 0,86 0,79 0,73 0,67 0,62 0,56 0,51 0,47 0,42 0,39 0,36
80 0,91 0,83 0,75 0,69 0,63 0,57 0,52 0,47 0,42 0,37 0,34 0,31
90 0,88 0,77 0,68 0,61 0,53 0,47 0,41 0,36 0,32 0,27 0,24 0,21
95 0,84 0,73 0,63 0,55 0,47 0,40 0,34 0,29 0,25 0,21 0,18 0,15
97 0,82 0,70 0,60 0,51 0,43 0,36 0,31 0,26 0,22 0,18 0,15 0,12
99 0,78 0,66 0,55 0,45 0,37 0,31 0,25 0,20 0,16 0,13 0,10 0,08
99,5 0,76 0,63 0,52 0.42 0,34 0,28 0,23 0,18 0,14 0,11 0,09 0,07
99,7 0,75 0,62 0,51 0,41 0,32 0,26 0,21 0,16 0,12 0,10 0,08 0,06
99,9 0,73 0,59 0,47 0,37 0,29 0,23 0,18 0,14 0,10 O,0g 0,06 0,04
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1.3. A PÁROLGÁS

A földfelszín sugárzási mérlegének 83%-a térszín és a légkör közötti vízforgalom fenntartására,
vagyis  a  felszíni  és  a  felszín  alatti  vizek  elpárologtatására  használódik  fel.  Amíg  a  csapadék
közvetlenül  tapasztalható  és  egyszerűen  mérhető  folyamat,  a  párolgást  közvetlenül  nem  tudjuk
érzékelni, és ez idő szerint megfelelően mérni sem.

A legtöbb vízpára közvetlenül a szabad vízfelületekről- az óceánokból és a szárazföldek felszíni
vizeiből- jut a légtérbe. A vízzel bőven ellátott szárazföldi területeken a növényzet és a talaj együttes
párolgása,  az  évi  összeget  tekintve,  általában  nem  különbözik  lényegesen  a  szomszédos
vízfelületekétől.

Ha  a  felszín  talajrétegében  nincs  folyamatosan  biztosítva  a  növényzet  számára  kívánatos
vízkészlet,  a  szárazföldi  területeken  lényeges  különbség  lehet  a  lehetséges  párolgás  (potenciális
evapotranszspiráció)  és  a  tényleges  elpárolgás  között.  Ez  az  oka,  hogy  az  óceánok  párolgása
fajlagosan  (területegységre  vonatkoztatva)  általában  lényegesen  felülmulja  az  azonos  szélességi
övezetben fekvő  szárazföldi területek párolgását. Amint a 3-1. ábrán látható, különösen nagy a két
adat eltérése a száraz éghajlatú, sivatagi területek övezetében.

1.3.1. A vízfelületek párolgása

Valamely folyadék hő-készlete a hőmérséklet molekuláinak mozgási energiáját juttatja kifejezésre.
Mivel magasabb a hőmérséklet, annál „nyughatatlanabbak” a molekulák, annál nagyobb a mozgás
átlagos sebessége. Az egyes molekulák mozgásának iránya és sebessége a szomszédaival való állandó
ütközések következtében folytonosan változik. Egyes molekulák átmenetileg rendkívül felgyorsulnak,
mások lefékeződnek. Ha a folyadékfelszíne közelében valamelyik molekula olyan nagy sebességre
tesz szert,  hogy le tudja győzni  a szomszédos molekulák visszahúzó vonzását,  végkép elhagyja a
folyadékteret: elpárolog.

A hőmozgást  végző  folyadék molekulák átlagos sebessége 100 m/s nagyságrendű.  Az ütközés
nélkül megtett szabad úthossz 10-6-10-7 cm, a molekulák átmérőjének tízszerese körüli távolság.

Valamely  adott  víztérben  lévő  molekulák  pillanatnyi  sebességének  gyakorisági  megoszlása-  a
fizikai  kutatások  eredményei  szerint-erősen  aszimmetrikus:  az  átlagosnál  nagyobb  sebességű
molekulák száma viszonylag kevés, de ezek körül  némelyik az átlagot  sokszorosan meghaladja, a
minimumok irányában egyöntetűbb a megoszlás, nincsenek kiugró szélsőségek.

A  párolgást  szabályozó  legfőbb  tényezőnek,  a  vízfelszín  hőmérsékletének,  a  hatásáról  főbb
vonásokban a molekuláris hőmozgás sebesség-eloszlási ábrája alapján közvetlenül tájékozódhatunk.

Tételezzük  fel,  hogy  valamely  állóvíz  T1 C0  hőmérsékletű  felszíni  rétegében  a  molekuláknak
pillanatnyi sebességük szerinti megoszlását a 3-2. ábrán vastag folyamatos vonallal rajzolt v1  = f/T1/

görbe ábrázolja. Ha a víztérből való kilépéshez szükséges energiamennyiséget az eredményvonallal
jelölt kritikus sebesség jelzi, a vizsgált térrészből elpárolgó vízmennyiség az ábrán egyirányú, sűrű
vonalkázással jelölt F1 területtel arányos. 

Amint a vékony szaggatott  vonallal  rajzolt  görbe mutatja, a hőmérséklet növekedésével eleinte
lassan,  később  egyre  rohamosabban  növekszik  az  időegységenkénti  párolgás  mindaddig,  amíg  a
leggyakrabban  sebességet  jelölő  maximális  ordináta  túl  nem  haladja  a  kritikus  sebességet.  Ezt
követően  a  hőmérséklet  növekedésével  a  légtérbe  átlépő  molekulák  száma  fokozatosan  lassuló
ütemben növekszik.

A vízmolekuláknak a folyadéktér és a légtér közötti kicserélődése természetesen mindig kölcsönös.
A légtérben lévő vízmolekulák is végeznek hőmozgást és annak során- különösen ha a vízfelülettel
érintkező levegőnek nagy a páratartalma- bizonyos számú molekula átlép a folyadéktérbe.

A  tényleges  elpárolgás  ütemét  (sebességét)  a  folyadéktérből  időegységeként  kilépő  és  az  oda
belépő  molekulák számának a különbsége dönti  el.  Kivételes időjárási helyzetekben- amint a 2-2.
ábrán bemutatott példán láttuk- az is előfordulhat, hogy a légtérből több molekula lép át a víztérbe
(vagy  a  talaj  felszínére),  mint  amennyi  a  víztérből  (vagy  a  talaj  felszínéről)  elpárolog,  vagyis
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átmenetileg „negatív párolgás”, kicsapódás (kondenzáció) alakul ki.

A hosszabb időtartam alatt elpárolgóvízmennyiség két további fontos tényezőtől, a környező légtér
páravezetőképességétől és a víztér hővezető-képességétől, is függ.

Ha a légtér páravezetőképessége kicsi, a víz felszíne feletti légréteg hamarosan közel lesz a telített
állapothoz és a párolgás hevessége erősen lecsökken, mert az alsó légréteg tartósan nem vehet fel
nagyobb páramennyiséget, mint amennyit felfele továbbítani tud.

Az előzőekben láttuk, hogy párolgás közben a felszíni vízréteg a legnagyobb mozgási energiájú
molekuláit veszíti el, vagyis hőmérséklete fokozatosan csökken. Ha a víz hővezetőképessége kicsi, a
felszíni  vízréteg  hamarosan lehűl,  és  minthogy  a  víz  belsejéből  a  hőutánpótlás  lassú,  a  párolgás
hevessége lecsökken. 

Az  időegységenkénti  elpárolgás  /P/  jellemzésére  Dalton  elméleti  meggondolásokból  képletet
vezetett  le,  ahol N a telítési hiány a folyadékot környező  gáztérben, B a folyadék felszínére ható
gáznyomás, C a gáztér páravezetőképességétől és a folyadék hővezető-képességétől függő állandó.

Ha képletet  hidrológiai  szempontból  értelmezzük,  a  folyadék felszínére ható  B gáznyomást  (a
légnyomást)  gyakorlati  szempontból  állandónak  vehetjük,  mert  területi  és  időbeli  változása  a
párolgásmérés pontosságához és a számbavétel egyéb hibaforrásaihoz viszonyítva elhanyagolható. A
légnyomás átlagértéke tehát bevonható a C állandóba. Állandónak vehető a víz hővezető-képessége is.
A levegő páravezetőképességét a gyakorlati számításokban a szélsebességgel jellemzik.

A  víz  fizikai  tulajdonságai  (sűrűség,  hővezető-képesség,  párolgási  hő)  kis  mértékben  a  víz
minősége  (sótartalma  és  hordalékossága)  szerint  is  változnak.  A  természetes  vizek  párolgási
viszonyaiban ennek hatása gyakorlatilag figyelmen kívül hagyható (1%-ot sem ér el). /2, 92. lap/

A hó-és jégfelületek nagyobb párolgási hőjük miatt (680 kal/g) egyébként azonos körülmények
között némileg kevesebbet párologtatnak, mint a vízfelületek.

1.3.2 A szárazföldi területek párolgása 

A  vízfelületek  párolgásában  a  halmazállapot-változás  meglehetősen  vékony  felszíni  rétegre
korlátozódik. A szárazföldi területek párolgásában közvetlenül részt vesz a gyökérzettel átszőtt, illetve
az  időjárás  hatásának  kitett  teljes  fedőréteg,  amelynek  vastagsága  általában  néhány  méter,  de
kivételesen 15-20 m-t is meghaladhat.

A talajvíz felszínéről, vagy a háromfázisú (talaj+ víz+ levegő) fedőréteg vízkészletéből elpárolgott
vízmolekulák  egyrésze  a  felső  talajrétegen  való  áthaladás  közben  ismételten  kicsapódik  és  csak
viszonylag kis hányaduk jut el közvetlenül a légtérbe.

A fák és a növények leveleik gázcsere-nyílásain, a sztomákon keresztül párologtatják el a növényi
sejtek nedvszívó ereje és a gyökérnyomás által a talajból átvett és odaszállított vizet.

A talaj párolgása és a növényzet párologtatása a vízpótlás mértékének, a csapadékviszonyoknak is
függvénye. Tartós szárazságok idején a tényleges elpárolgás csak kisebb-nagyobb hányada az időjárási
viszonyok megszabta párologtató képességnek (potenciális evapotranszspiráció, lehetséges párolgás). 

1.3.2.1. A talaj párolgása

A talaj párolgása a vízfelületekénél sokkalta bonyolultabb folyamat. A felszínhez közeli légrétegek
párafelvevő képességét megszabó időjárási tényezőkön kívül döntő szerepük van benne a talaj víz-és
hőháztartási viszonyainak is. Az utóbbiak talajfajtánként igen jelentékenyen változnak.

A kavicsos és durva szemcséjű homokos talajok a csapadékvizet könnyen befogadják, de keveset
tudnak belőle tartósan tározni. A páraéhes levegő is viszonylag könnyen utat talál belsejükbe, ezért,
amíg vízkészletük tart, bőven és egyenletesen párologtatnak. Az időjárási hatásoknak kitett felső réteg
vízkészletének elapadásával a párolgás hirtelen lecsökken és rövidesen gyakorlatilag teljesen meg is
szűnik (lásd a 3-3. ábra 1. jelű görbéjét).

A  finom homok  és  az  iszapos  talajok  csapadékos  időszakokban  igen  nagy  vízmennyiségeket
tudnak elraktározni és párolgásuk tartós szárazságok idején is csak lassan, fokozatosan csökken (lásd a
2. jelű görbét).

Az  agyagos  talajok  elméleti  vízbefogadóképessége  ugyan  rendkívül  nagy,  de  csekély
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víznyelőképességük  és  rossz  vízvezetésük  miatt  hosszantartó esőzések  idején  is  többnyire  csak
befogadóképességük kis hányadáig telítődnek. Az eső megszűnte a lehetséges párolgás százalékában
kifejezett párolgásuk viszonylag igen hamar és az előző típusénál gyorsabb ütemben csökken (a 3-3.
ábra 3.jelű görbéje).

Síkvidéki területeken a talajok párolgásának alakulását a talajvízből való utánpótlás adottságai is
jelentékenyen befolyásolják.

1.3.2.2. A növényzet párologtatása

A szárazföldi területekről elpárolgó víz legnagyobb része (mintegy 60-80%–a) a növényzet testén
át jut a légtérbe. A víz a növények számára elsősorban szállító eszköz. A felvett vízmennyiségnek csak
elenyészően kicsi (1%-nál is kevesebb) hányada épül  be a sejtek anyagába. Fontos szerepe van a
párologtatásnak a növényi test hőmérsékletének szabályozásában is.

A növényi  párologtatás alakulásának szabályozásában az időjárási  tényezők hatása, az élettani
folyamatokhoz  kapcsolódva,  meglehetősen  nagy  késleltetéssel  jut  el  a  vízfelvétel  szerveihez,  a
gyökérzethez.  Az  egyes  vízmolekulák  szántóföldi  növények  esetében  átlagosan  néhány  órát,  fák
esetében néhány napot töltenek a növények testében, de sivatagi kaktuszféleségek néhány héten át is
tarozni tudják a vizet. 

A növények párologtató nyílásai a sötétség beálltával csaknem teljesen bezárulnak, ezért a napi
ingadozás a növényi  párologtatásban sokkolta nagyobb,  mint  a vízfelületek esetében (a növények
párologtatásnak 90-95%-a a nappali órákra esik).

A növényi párologtatásnak természetesen a gyökérzet számára hozzáférhető vízkészlet nagysága is
határt  szab.  Ha  a  talaj  víztartalma  bizonyos  kritikus  érték  alá  száll,  a  növényzet  párologtatása
gyakorlatilag teljesen megszűnik,  mert  a  vízmolekulákat  a  gyökérzet  nedvszívó  erejénél  sokkalta
nagyobb  molekuláris  erők  kötik  a  talajszemcsékhez  (hervadáspont,  holtvíztartalom).A  fedőréteg
víztartalmából a növények számára tehát csak a gravitáció hatásának tartósan ellenálló vízmennyiség
és a hervadáspontnak megfelelő  vízmennyiség közötti  hányad hasznosítható,  ami  1 m vastagságú
rétegre  vonatkoztatva  homoktalajoknál  50-100  mm,  iszapos  talajoknál  100-150  mm,  agyagos
talajoknál 150-200 mm vízmennyiséget jelent. (részletesebben lásd az 5. fejezetben

Ha a talaj víztartalma a fenti két határ között van, a növények gyökérhálózatuk gyors fejlődésével
általában jól  tudnak alkalmazkodni  a vízkészlet  fokozatos  elapadásához.  (Egyetlen rozs-kalásznak
több száz km-nyi gyökérzete van és a nedvszívó gyökér-szőrők hossza naponta átlagosan 80 km-rel
növekszik.) Meleg nyári napokon mégis előfordulhat, hogy a hervadás azért következik be, mert a
gyökérzet növekedése nem tud lépést tartani a felsőbb talajrétegek vízkészletének gyors elapadásával.

Nagyobb területek együttes párolgását tekintve számos további körülmény is hozzájárul ahhoz,
hogy a párolgás üteme a fedőréteg vízkészletének elapadásával nem ugrásszerűen, hanem fokozatosan
csökken:

1. Nagyobb  területeken  mindig  többféle,  és  fejlődésének  különböző  fázisában  lévő,  növény
együtteséről van szó, ami a hervadáspont értéke szempontjából nem közömbös.

2. A  napsütésnek  és  a  szélnek  való  kitettségben,  továbbá  a  talajviszonyokban  mutatkozó
különbségek, egyébként azonos adottságok esetében is, különbségeket okoznak a hervadáspont
elérésnek időpontjában.

3. A  növények  között  mindig  van  kisebb-nagyobb  méretű  csupasz  talajfelszín  is,  amelynek
párolgása a fedőréteg víztartalmával fokozatosan csökken.

Az időjárási tényezők közül- a napsugárzáson kívül- a hőmérsékletnek és a szélviszonyoknak jut
jelentékeny szerep a növények párologtatásában. Ha a levegő hőmérséklete +8 C0 –nál alacsonyabb, a
növényi életműködés általában szünetel, bár a napsütés átmenetileg a hőhiányt is pótolja. A szél a
lombozat belsejébe hatolva megkönnyíti  a páratelt  levegő  folyamatos kicserélődését és a gázcsere
nyílásokon keresztül  „friss”  /széndioxidban gazdagabb és vízpárában szegényebb/  levegőt  juttat a
levelek belsejébe.

A  gyökérzet  vízfelvételében  és  a  növények  testében  kialakuló  vízmozgásokban  a  különböző
töménységű  oldatok kiegyenlítődési törekvéséből  származó ozmotikus erők és a növényi sejtanyag
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elektromos vonzásokon alapuló nedvszívó ereje játsszák a főszerepet.  A kapilláris  erők szerepe-a
régebbi nézetekkel ellentétben-jelentéktelen.

1.3.3. A lehetséges párolgás

A növényzet és a talaj általában csak az esőzéseket követő rövid időszakokban párologtat el annyi
vizet, amennyi az adott időjárási viszonyok között egyébként lehetséges volna. Hosszabb időszakokat
tekintve-a  Föld  néhány  legcsapadékosabb  vidékét  leszámítva  -a  szárazföldi  területek  tényleges
párolgása kisebb-nagyobb mértékben alatta marad a lehetséges párolgásnak. A Föld összes szárazföldi
területnek párolgása mintegy 40-50 %-a lehetséges párolgásnak.

A  lehetséges  párolgás  az  éghajlati  viszonyok  egyik  fontos  jellemzője,  és  ismerete  számos
gyakorlati  kérdésben  ad  útmutatást  /például  az  öntözővíz-szükséglet  megállapítása/.
Meghatározásához a terület  sugárzási  mérlege és a nedves talajfelszín sugárzási  állandóin alapuló
számítások szolgálhatnak kiindulásul. A Föld különböző vidékein elvégzett vizsgálatok eredményei
azt mutatták, hogy valamely terület lehetséges párolgása szoros kapcsolatba hozható a hőháztartási
viszonyok egyik igen egyszerűen meghatározható adatával, a 10 C0  feletti napi középhőmérsékletek
évi összegével /T10/ is.

A  szárazföldi  területek  párolgását  megszabó  két  alapvető  tényezőnek,  a  lehetséges  párolgást
jellemző T10  hőösszegnek és a lehetőségek megvalósulása elé korlátot állító C évi átlagos csapadéknak
a szerepéről a Kárpát-medence 55 vízvidékének hő-és vízháztartási alapadatait összefoglaló 3-4. ábra
mutat be példát./5/.

A magashegyvidéki területeken, ahol a hőösszeg kicsi /kisebb 2700 C0. nap-nál/ és az évi csapadék
jóval felülmúlja a lehetséges párolgást, a tényleges területi párolgás adatai-a csapadéktól független-
főbb tájegységenként közös kiegyenlítő egyenes mentén rendeződnek a T10 hőösszeg alakulása szerint,
vagyis a lehetséges és a tényleges párolgás megegyezik egymással.

A  domb-  és  síkvidéki  vízgyűjtők  adatait  vizsgálva  megállapítható,  hogy  a  T10 hőösszeg
növekedésével  és  a  C  csapadék  csökkenésével  megszűnik  az  adatoknak  a  T10  érték  szerinti
rendeződése és egyre inkább előtérbe lép az átlagos csapadék korlátozó hatása. A fentebbi kiegyenlítő
egyenes  meghosszabbítása  /”A-A”  jelű  vonal/  ezekre  a  területekre  vonatkozóan  a  P0  lehetséges
párolgás közelítő értékét, az egyes pontoknak az egyenestőli vízszintes távolsága pedig az öntözéssel
pótlandó /P0-P/”párolgási hiányt” mutatja.

1.3.4. A párolgás területi eloszlása

A  párolgás,  mint  a  Föld  felszínre  jutó  sugárzási  energia  legjelentékenyebb  felhasználója,
jellegzetesen zonálisan /földrajzi szélességek szerint/ alakul. Az egyenlítő környéki 1600-2000 mm/év
csúcsértékektől  mindkét irányban csökken, és a 60. szélességi fok övezetében az északi félgömbön
300-400 mm alá esik az évi átlagos párolgás.

Amin  a  3-5.  ábrán  látható,  ezt  az  övezetenkénti  általános  elrendeződést  részleteiben  számos
tényező  módosítja.  Mindenek  előtt  megszakad  a  területi  változás  folyamatossága  az  ábrán
vonalkázással  jelölt  jelentékenyebb  hegységek  vidékén,  mert  itt  a  sugárzási  és  hőháztarási
viszonyokban kis távolságon belül is igen nagyok a különbségek.

Az óceánok párolgási vonalait főként a tengeráramlások hőmérséklet szabályozó hatása módosítja.
Ennek tudható be például, hogy az Atlanti óceán Skandinávia és Grönland közötti térségében több
mint kétszeresen nagyobb a párolgás, mint az Indiai óceán hasonló szélességi övezetű vidékein.

A szélességi  övezetek átlagos  sugárzási  viszonyaitól  legszembetűnőbben mégis  a  szárazföldek
aszályos, sivatagi területei térnek el, ahol a csapadékhiány szab korlátot az évi párolgásnak. Ez az oka
annak, hogy Észak Afrika, vagy Ausztrália területének párolgása 5-10-szerte kisebb a szomszédos
óceánénál.

1.3.5. A párolgás időbeni eloszlása

A párolgás időbeli alakulásának legjellemzőbb vonása-a sugárzási és a hőháztartási mérleg többi
tagjához hasonlóan- az igen határozott  évi  ritmus. A sugárzási  mérleg alakulásával  kapcsolatosan
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bemutatott  1-4.  ábrán  néhány  példát  láthattunk  a  párolgás  évszakos  ingadozásainak  földrajzi
övezetenkénti  változásaira.  Az  ábra  3.  és  7.jelű  állomásainak  adatai  arra  is  rámutatnak,  hogy
szárazföldi területeken az elpárologtatható vízkészlet hiánya ezt az évszakos ingadozást igen erősen
eltorzíthatja, illetve a párolgást gyakorlatilag megszüntetheti 

A  3-6.  ábra  a  Vízgazdálkodási  Tudományos  Kutató  Intézet  párolgásmérő  hálózatának  egyik
állomásáról  havi  átlagértékek alapján külön-külön  mutatja be a nappali  /07 és 19 óra közötti/  és
éjszakai /19 és 07 óra közötti/ párolgás éven belüli alakulását. A 3 m2 felületű vízzel telt mérőedények
adatai arra is rávilágítanak, hogy a vízfelületek nappali és éjszakai párolgása között a víz igen nagy
fajhője miatt nincs olyan nagy különbség, mint amilyet a sugárzási viszonyok és a levegő hőmérséklet
igen  nagyarányúnapi  ingadozása  alapján  első  pillanatra  várni  lehetne.  A  szárazföldi  területek
párolgásában  a  talajok  sokkalta  kisebb  a  fajhője  és  a  növényi  asszimiláció  szakaszossága  miatt
általában lényegesen erősebb a napi ingadozás, mint a vízfelületekében.

Az évi összegek ingadozását tekintve a párolgás a vízháztartás legkiegyenlítettebb járású tényezője.
Jól látható ez a 3-7. ábrán, amely a Balaton vízvidékének néhány vízjárási adatát mutatja be az 1921-
58. évekre.

A felső két sor adatai a Balaton felületére hulló csapadékra és a környező területek vízfolyásai évi
közepes vízszállítására vonatkoznak. Az alsó sor a tó és a vízgyűjtőterület évi párolgási adatait foglalja
össze. A legnagyobb és a legkisebb értékviszonya a csapadék esetében 3,6, a hozzáfolyás esetében 3,9,
a vízgyűjtő párolgásában 1,7 és a tó párolgásában 1,6.

A csapadék, és különösen a tavat tápláló vízfolyások évi vízszállítása, mint látható, sokkal tágabb
határok között ingadozik, mint a párolgás. Az alsó két sor adatainak összehasonlítása azt is mutatja,
hogy a vízfelületek és a szomszédos szárazföldi területek egyidejű párolgásának alakulásában a hazai
éghajlati viszonyok között meglehetősen laza a kapcsolat, mert  az előbbiek alakulását  kizárólag a
légtér párafelvevőképessége, az utóbbiakét a csapadékviszonyok is befolyásolják. Ez az oka annak is,
hogy a területi párolgás adatainak változékonysága nagyobb, mint a vízfelületéinek.

1.3.6. Párolgásmérések

Amíg a csapadék közvetlenül érzékelhető és viszonylag könnyen mérhető, a légtér és a térszín
közötti vízforgalom másik tényezője, a természetes párolgás, ez idő szerint nemcsak az emberi szem,
hanem a hidrometeorológiai észlelések műszerei számára is hozzáférhetetlen. A hosszú idő óta folyó
mérési  kísérletek  értékes  eredményekkel  járultak  hozzá  a  párolgási  folyamat  általános
törvényszerűségeinek  megismeréséhez,  de  valamely  számottevő  nagyságú  természetes  szárazföldi
terület vagy vízfelület párolgásának folyamatos számbavételére mindezidáig nem sikerült megoldást
találni.

A párolgás mérésére használatos berendezések legnagyobb része valamely mérőedény párolgását
méri,  ami  kisebb  vagy  nagyobb  mértékben  mindig  különbözik  a  tágabb  környezet  természetes
párolgásától.  Magának a természetes párolgási  folyamatnak  a mérése  tekintetében még  a  kezdeti
lépéseknél tart a kutatás.

1.3.6.1. A vízfelületek párolgásának mérése

A vízfelületek párolgásának mérése elvben igen egyszerű. Bármely szabadon elhelyezett és vízzel
telt  edény  súlyának  ismételt  megmérése,  vagy  vízszintje  süllyedésének  figyelemmel  kísérése
tájékoztat róla. Gyakorlatilag a kérdés még semmilyen egyszerű, mert a párolgás mértéke igen erősen
függ a mérőedény nagyságától és elhelyezésének módjától. Bizonyos méreten alul a környezeti hatás
olyan erős, hogy még a pontosan azonos méretű  és elhelyezésű  mérőedények sem szolgáltatnak a
tágabb környezetre jellemző és összehasonlítható adatokat. EZ az oka annak, hogy a magyarországi
meteorológiai hálózatban több évtized óta meglehetősen széles körben alkalmazott levélmérleg-szerű
Wild-féle párolgásmérők adatai  az utólagos összehasonlító vizsgálatok egybehangzó megállapítása
szerint /79/ /80/ a kívánt  célokra teljesen alkalmatlanok és az utóbbi években célszerűnek látszott
ezeket a méréseket gyakorlatilag teljesen megszüntetni.

A több külföldi országban (legrészletesebben a Szovjetunió valdáji kísérleti telepén /33/ elvégzett
részletes összehasonlító mérések eredményei szerint az állomások tágabb környezetére jellemző és a

40



1. HIDROLÓGIA - 1.3. A PÁROLGÁS

vízfelületek párolgásának területi és időbeli változását helyesen tükröző adatokhoz csak 0,5-1 m2 –nél
nagyobb felületű és szabad elhelyezésű mérőedényekkel lehet jutni.

Magyarországon  az  ilyen  nagymértékű  mérőedényekkel,  mérőkádakkal,  1951-ben  a
Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet „Komlósi Imre” telepén indultak meg az első mérések /
170//80/.  1958-tól  kezdődően  az  Intézet  országos  hálózatot  létesített  a  vízfelületek  párolgásának
mérésére /81/ amelynek ez idő szerint /1962. őszén/ 16állomása van.

A  magyarországi  hálózatban  háromféle  mérőkád  használatos:  A  Meteorológiai  Világszervezet
javasolta „A” típus (123 cm átmérőjű 25 cm magasságú szabadon álló mérőkád, vízfelülete kereken
1,2  m2),  a  Szovjetunióban szabványosított  GGI-3000 típus  (65  cm átmérőjű  70  cm mély  talajba
sűlyesztett mérőkád, vízfelülete 0,3 m2) és az első hazai méréseknél alkalmazott 3 m2 felületű /195 cm
átmérőjű/ 50 cm mély, ugyancsak a talajba süllyesztett mérőkád. Összehasonlítási célokból minden
állomáson legalább kétféle típusú mérőkádon folynak párhuzamos mérések /7-24. ábra/.

A párhuzamos méréseket megkönnyíti a 0,01 mm leolvasó képességű Fazekas-féle vízszintmérő
műszer /7-25. ábra/, amelyik egy állomáson két vagy több kádat is kiszolgálhat /82/.

A kádak vízszintjét naponta kétszer /reggel 7és este 19 órakor/ mérik. A kádak közvetlen közelében
természetesen csapadékmérőt  is kell  elhelyezni,  mert  csapadék esetén a kádak vízszintváltozása a
csapadék és párolgás különbségét  mutatja. Minden mérőkádban rendszeresen /naponta háromszor/
mérik a víz hőmérsékletét is, mert ez a legfontosabb támpont az adatok összehasonlító értékelésében.
A mérések a téli időszakban a kád vizének befagyása miatt szünetelnek. Ez gyakorlati szempontból
nem okoz számottevő nehézséget, mert a téli hónapok együttes párolgása átlagosan 10-12%-a az évi
összegnek, és az időjárási feljegyzések alapján az adatok könnyen pótolhatóak.

A különböző típusú mérőkádak megfelelő adatainak összehasonlítása azt mutatja, hogy az évi és
havi összegek tekintetében az „A” típus és a GGI-3000 típus adatai általában 10-30%-kal nagyobb a 3
m2-es  kádénál  /7-26.  ábra/.  Különösen  szembetünőek  a  víztömegek  nagyságával  és  a  talajba
süllyesztéssel  kapcsolatos,  különböző  hőmérsékleti  tehetetlenség okozta eltérések a  nappali és  az
éjszakai párolgás arányszáma és a vízhőmérséklet napon belüli ingadozása tekintetében.

A  vízfelületek  párolgására  vonatkozó  mérések  főbb  adatait  1959-től  kezdődően  a  Vízrajzi
Évkönyvek  közreadják.  Az  adatok  felhasználásának  megkönnyítésére  közli  az  Évkönyv  az  évi
párolgás térképét is /a tárgyévre és a sokévi adatokra vonatkozóan/, amely időjárási adatokra felépített
számítások végeredményeit foglalja össze /84/.

1.3.6.2. Átszámítás a természetes vízfelületekre

A természetes vízfelületek párolgását számos helyi tényező befolyásolja /a vízmélység, a vízfelület
nagysága, a víz hordalékossága, a partviszonyok, stb./. A jól megválasztott, megfelelően elhelyezett és
gondosan észlelt  mérőkádak adatai  jól  felhasználhatók a párolgás időbeli  és  területi  alakulásának
figyelemmel  kísérésére,  tehát  megfelelő  alapot  nyújtanak  a  természetes  vízfelületek  párolgásának
számítására. Elegendően részletes, vagy az időjárási adatok alapján megfelelően kiegészített mérési
adatokra támaszkodva meg lehet szerkeszteni valamely időszak párolgási térképét is, amely tehát azt
mutatja,  hogy  az alapul  választott  mérőkádból  a  vizsgált  terület  különböző  pontjain évi  átlagban
mennyi  víz párologna el.  A 7-28.  ábra a Magyarország területére szerkesztett  első  ilyen térképet
mutatja be.

A  mérések  alapján  meghatározható  „kád-adatokból”  a  természetes  vízfelületek  párolgására  az
összehasonlító  vizsgálatok  alapján  megállpítandó  átszámítási  tényezők  ismeretében  lehet
következtetni. Ilyen összehasonlítások az ország területén a Balatonnal kapcsolatosan megindultak /
81/, de átfogó értékelésre még nem alkalmasak.

Az átszámítási tényező az éghajlati adottságoktól is függ. Minél melegebb és szárazabb /aridabb/
az éghajlat, annál erősebb a mérethatás /lásd a 7-33. ábrát/.

A hazaiakéhoz hasonló éghajlatú külföldi területekre vonatkozó vizsgálatok eredményeit tekintve
Magyarország területén a GGI-3000 típusú és a 3 m2  felületű talajba sülyesztett mérőkádak adatait
átlagosan 0,80-0,90-cel, az „A” típusú mérőkádak adatait  0,65-0,75-tel kell szorozni , hogy az átlagos
adottságú  természetes  vízfelületek  esetében  a  felső,  viszonylag  mély  és  szélvédett  vízfelületek
esetében az alsó határ körüli tényezők javasolhatók/.
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Az átszámítási tényezők a különböző mértékű hőtározódás miatt az időben is változnak. Az „A”
típusú mérőkádra vonatkozóan tavasszal mintegy 15-20 %-kal kisebb, ősszel 20-25 %-kal nagyobb az
átszámítási tényező az évi átlagnál. A talajba süllyesztett kádak esetében a természetes viszonyokat
jobban megközelítő hőháztartási adottságok folytán nincsenek ilyen jelentékeny különbségek az egyes
hónapokra megállapítható átszámítási tényezők között.

1.3.6.3. A növényzettel borított vízfelületek párolgásának mérése

Az ország három nagy természetes tava közül kettőt /a Fertőt és a Velencei tavat/ több mint fele
részben nádas borítja. Gyakori a nád és egyéb vízi növényzet a kisebb állóvizekben is.

A növényzettel borított vízfelületek párolgása két részből tevődik össze: 1. A növényzet párolgása
és 2. a növényzet  közötti  vízfelszín párolgása. Az előbbi az időjárás alakulásának és a növényzet
fejlődésének  megfelelő  szabályos  évi  ritmust  követ,  az  utóbbi  a  növényzet árnyékolóhatása  és
szélvédelme miatt csak tört része a szabad vízfelületek párolgásának, és az éven belül változása nem
annyira az időjárás, mint inkább a növényzet fokozatos növekedésének a hatását mutatja /7-29. ábra/.

A  növényzettel  borított  vízfelületek  párolgását  többnyire  betonmedencékben  elhelyezett
mérőedények  segítségével  mérik  /7-30.  ábra/  A  szabad  vízfelületű  és  a  növényzettel  borított
mérőedények párolgásának arányszámára ilyen módon levezetett arányszámok /34/ /85/1/ általában
nagyobb  a  természetes  viszonyokra  jellemző  értékeknél,  mert  az  összefüggő  nagy  kiterjedésű
nádmezők szélén, vagy a kisméretű kísérleti parcellákban /86/. Különösen nagyok ezek az eltérések a
száraz éghajlatú vidékeken.

A növényzettel borított vízfelületek párolgásáról hazai mérések nincsenek. A Fertő-tó vízháztartási
viszonyaiból  és  a  külföldi  vizsgálatok  eredményeiből  következtetve  a  víz  felületéből  kiemelkedő
növényzet /nád, sás, káka, stb./ esetében a szabad vízfelületének 1,1-1,4-szerese lehet az évi párolgás /
87/.Nagykiterjedésű és sűrű növényzet esetében az alsó, kisebb és ritkább parcellák esetében a felső
határ körüli értékkel számolhatunk. 

A víz felületén eltérő növényzet /tavi rózsa, békalencse, stb./ nem módosítja számottevően a szabad
vízfelületek párolgását.

1.3.6.4. A talaj párolgásának és a növényzet párologtatásának mérése 

Amíg a vízfelületek esetében megfelelő  méretű  és  elhelyezésű  merőedények alkalmazásával  a
természetes vízfelületek párolgását megközelítő, illetve azzal jól párhuzamba állítható adatokhoz lehet
jutni, a talaj párolgásának és a növényzet párologtatásának megállapítása ilyen módon nem oldható
meg.

Van ugyan a nagyobb országok hidrológiai  szolgálatának néhány „óriás-lizimétere”1,2 amelyek
feltehetően  a  természetes  viszonyokat  jól  megközelíthető  adatokat  szolgáltatnak,  de  ezeknek  a
rendkívül költséges és különleges kezelést igénylő berendezéseknek országos hálózatbani alkalmazása
gyakorlatilag  megoldhatatlan.  A  pontonkénti  adatokból  a  tágabb  környezetre,  illetve  a  nagyobb
kiterjedésű  szárazföldi  területek párolgására való következtetés is sokkalta bizonytalanabb, mint  a
vízfelületek esetében.

A talajminták párolgásának méretében a legfőbb nehézség az, hogy a mérőedény fala elzárja a
talajmintát a szomszédos és az alatta fekvő talajtesttel való víz- és pára-kicserélődés lehetőségétől, ami
döntő  módon megváltoztatja a  párolgási  viszonyokat  is.  Ennek a hatásnak a kiküszöbölése,  vagy
elfogadható határok alá szorítása-különösképpen meleg és száraz éghajlatú vidéken- csak rendkívül
nagyméretű berendezések építése esetében volna megoldható.

A  fentiek  ellenére  számos  országban  meglehetősen  széles  körben  alkalmaznak  párolgásmérő
lizimétereket, mert adataik- ha megfelelő  körültekintéssel értékelik őket-értékes támpontokat adnak

1 A „liziméter” görög eredetű szó, eredetileg a talajtani vizsgálatok céljaira szolgáló berendezéseket jelentette. Később a szó
értelmezése köre kibővült és a párolgási vagy beszivárgási vizsgálatokban használt, talajjal telt mérőedényeket is ezzel a
szóval jelölték.

2 Legismertebb ezek közül a leningrádi Állami Hidrológiai Kutató-Intézet /GGI/ vajdáji kísérleti telepén megépített óriás-
liziméter, amelynek felülete 5 m2, mélysége 3 m, vagyis a benne lévő talajminta súlya mintegy 20 tonna. Ennek a hatalmas
talajtömbnek a párolgás és a csapadék okozta súlyváltozásait önműködő írószerkezet jegyzi fel /33, 384. lap/
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magának  a  párolgási  folyamatnak  a  közelebbi  megismeréséhez,  egyes  kiválasztott  tényezők
szerepének a vizsgálatához, és bizonyos tájankénti sajátosságok feltárásához.

Ilyen célokra a Szovjetunióban – széleskörű előkísérletek eredményeire támaszkodva /3, 390. lap/-
aGGI-500 típusú talajpárolgásmérő berendezésekkel látták el a főbb hidrológiai és agrometeorológiai
állomásokat. Ezek a berendezések az elmúlt 5-10év folyamán több közép- és keleteurópai országban
elterjedtek és a közelmúlt években hazánkban megindult mérések során is több állomáson alkalmazzák
őket /88/.

A 7-31. ábra szerkezeti rajzban, a 7-32. ábra alkalmazás közben mutatja be a GGI-500 típusú /500
cm2  felületű és kb. 40 kg súlyú/ lizimétert. A berendezést általában 10 mérőedényből álló sorozatban
alkalmazzák és az egyes edényeket /vagy edénypárokat/ más-más növényzettel telepítik be, illetve egy
edényt a talaj felszínére hulló csapadék, egyet pedig a csupasz /növényzet nélküli/ talaj párolgásának a
mérésére tartanak fenn.

A  növények  párologtatásának  és  nedvkeringésének  mérésére  számos  más  mérési  módszert  is
alkalmaznak  /frissen  levágott  növényi  részek  súlyvesztesége,  a  levelek  meghatározott  részéről
elpárologtatott vízmennyiség felfogása, valamely zárt tér páratartalom-növekedésének mérése, stb./,
amelyekről a növényélettani irodalom ad tájékoztatást /89/.

1.3.6.5. A lehetséges párolgás mérése

Gyakorlati szempontból /pl. öntözések tervezéséhez/ nemcsak a tényleges, hanem az adott éghajlati
illetve időjárási körülmények között lehetséges legnagyobb párolgás ismerete is fontos.

Csapadékban gazdag és hűvös  vidékeken,  illetve időszakokban a kétféle  párolgás megegyezik
egymással.  Száraz  és  meleg  éghajlatú vidékeken  a  két  érték csak  akkor  azonos,  ha  a növényzet
fejlődése számára optimális viszonyokat öntözéssel biztosítják.

A  fentiekből  következik,  hogy  a  lehetséges  párolgás  mérésére  elvileg  bármely  liziméter
felhasználható,  ha  száraz  időszakokban  megfelelően  sűrűn  öntözik.  A  kismintákkal  történő
párolgásmérés fentebb már tárgyalt hibaforrásai miatt  ilyen méréseket csak viszonylag nagyméretű
talajtömbök és a liziméterrel teljesen azonos módon kezelt „védő-övezet” alkalmazása esetén lehet
eredményesen végezni. Minthogy bizonyos mértékű  túl-öntözést gyakorlatilag nem lehet elkerülni,
gondoskodni  kell  a  talajtömb  alapján  összegyűlő  csurgalékvíz  elvezetéséről  és  méréséről  is.  A
berendezés körül azonos növénnyel betelepítendő és azonos módon öntözendő védőterületnek száraz
éghajlatú területeken nagyobbnak kell lenniük, mint nedves éghajlat esetében.

Magyarországon  1959-ben  a  Vízgazdálkodási  Tudományos  Kutató  Intézet  mirhó-gyolcsi
/Abádszalók,  Szolnok  megye/  kísérleti  telepén  indultak  meg  a  lehetséges  párolgásra  vonatkozó
mérések. Az első évek eredményei azt mutatják, hogy a berendezésekkel az előírások pontos betartása
esetén is rendkívül nehéz a tágabb környezetre valóban jellemzőnek tekinthető adatokhoz jutni, amit
egyébként külföldi tapasztalatok is megerősítenek.

1.3.6.5. A térszín természetes párolgásának mérése

A  párolgás  mérésének  fentebb  vázolt  módszerei  a  természetes  környezettől  elkülönített
„kisminták”  párolgásának  vizsgálatán  alapulnak.  Láttuk,  hogy  ezen  az  úton  csak  a  vízfelületek
párolgására  vonatkozóan  sikerült  olyan  megoldást  találni,  amely  a  természetes  viszonyok  között
kialakuló párolgás megállapítását is lehetővé teszi. A növényzet és a talajállapot rendkívüli területi és
időbeli változékonysága miatt a nagyobb szárazföldi területek párolgását még akkor sem lehetne a
különféle  tipikus  esetekre  vonatkozó  mérési  adatokból  összerakni,  ha  maguk  az  egyedi  mérések
mindenféle zavaró hatástól mentesek volnának.

Már régen felmerült a gondolat, hogy a természetes párolgás mérése céljából magát a térszinről a
légtér felé elinduló páraáramlást kellene megmérni.

A felszínhez közel eső levegőrétegben kialakuló turbulens páramozgás elméleti vizsgálata alapján
többen vezettek le már  olyan összefüggéseket,  amelyek alapot  teremtenek a természetes párolgás
mérésére is /36/ /90/. Ezek az összefüggések általában a térszín (az „érdességi szint”3) felett z1 és z2 (5-
3 Érdességi szinten azt, a térszínnel többé-kevésbé párhuzamos felületet értjük, amely felett a levegőmozgás gyakorlatilag
akadálytalanul alakulhat ki. Sima víztükör, vagy hófelület esetében az érdességi szint egybeesik a térszínnel. Növényzettel

43



1. HIDROLÓGIA - 1.3. A PÁROLGÁS

10  cm illetve  50-150  cm )magasságban  mérhet  őe1  és  e2  páranyomás(  higany  mm)és  a  v1ill  .v 2

szélsebesség (km/óra), továbbá a t léghőmérséklet függvényében adják meg a P párolgást (mm/óra):

(k a Kármán-féle turbulencia állandó, melynek átlagértéke 0,40). A megnevezett tényezők mérése
útján külföldön és hazánkban is végeztek kísérleteket a természetes párolgás meghatalmazására /91/.

Az  eljárás  szélesebbkörű  alkalmazása  szempontjából  ma  még  megoldhatatlannak látszó
nehézségeket jelent, hogy 1. a felszálló vagy leszálló légmozgás okozta páramozgásokat ilyen módon
nemlehet  figyelembe venni,  2.  a  szükséges  mérésekhez meglehetősen drága és rendkívül  gondos,
hozzáértő észlelőt igénylő műszerekre van szükség, 3. nehezen állapítható meg, hogy a mért adatok a
térszín melyik pontjára illetve területére vonatkoztathatók, végül 4. a fenti összefüggés csak bizonyos
légköri állapot /adiabatikus állapotváltozások/ esetében ad értékeket. 

borított, vagy beépített területeken az érdességi szint jelentékenyen a terep szintje / a fák koronája, az épületek teteje/ fölött
van és a növényzetfejlődése, illetve a szél erőssége szerint időben is változik
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1.4. A BESZIVÁRGÁS

A beszivárgás a csapadékból a talajfelszíne alá jutó vízmennyiség. Mennyiségét mm-ben adjuk,
meg, amely azon csapadékmagasságnak felel meg, amely a felszín alá szivárgott. A beszivárgás fontos
jellemzője a beszivárgási  intenzitás,  amely az időegység alatt  beszivárgott  vízmennyiséget  jelenti.
Mértékegysége mm/h.

1.4.1. A talajban lévő vízféleségek

Ahhoz, hogy a beszivárgási folyamatokat megértsük, ismerni kell a talajok legalapvetőbb talajtani
és vízgazdálkodási tulajdonságait. Ezeket a tulajdonságokat sokféle tényező határozza meg. A talajok
szerkezete rendszerint három (esetenként kettő) fázisból áll: a szilárd, a talajban lévő víz és a levegő
fázis. A fázisok egymáshoz viszonyított arányait a többféleképpen lehet kifejezni.

A talaj  hézagtérfogatán (n) a talajban lévő hézagok térfogatának a teljes minta térfogatához (V)
viszonyított arányát értjük:

100
V

VV
n t−

= (19)

ahol n - a talaj hézagtérfogata
 V -a minta teljes térfogata (cm3),
 Vt . - a szemcsék, azaz a tömör rész térfogata (cm3). 

A  hézagtényezőn (e)  a  talajban  lévő  hézagok  térfogatának  a  talaj  szilárd  alkotórészeihez
viszonyított arányát értjük.

100
V

VV
e

t

t−
= (20)

ahol e - a talaj hézagtényezője,
 V -a minta teljes térfogata (cm3),
 Vt . - a szemcsék, azaz a tömör rész térfogata (cm3). 

A nedvességtartalmat a talaj száraz tömegéhez (wt – tömeg%), a talaj egységnyi térfogatához (wV –
térfogat%) vagy pórustérfogatához (r – relatív nedvességtartalom) viszonyítva szokás megadni (r).
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−
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ahol wt - a talaj nedvességtartalma (tömeg %),
 m0 - a talaj száraz tömege (g),
 mn .- talaj nedves tömege (g).

100
V

V
w V

V = (22)

ahol wV - a talaj nedvességtartalma (térfogat %),
 VV - a talajban lévő víz térfogata (cm3),
 V . - a talaj teljes térfogata (cm3).

t
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−
= (23)

ahol r - a talaj relatív nedvességtartalma,
 VV - a talajban lévő víz térfogata (cm3),
 V . - a talaj teljes térfogata (cm3)
 Vt - a szemcsék, azaz a tömör rész térfogata (cm3).

A  talajban  végbemenő  vízmozgásnak  döntő  jelentősége  van  a  talajok  termékenységében,  a
talajképződésben, szerepet játszik a tápanyagok oldásában szállításában, ezenkívül alapvető ökológiai
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tényező  is.  A  víz  a  talaj  hézagait  részben  vagy  teljesen  kitölti.  Ez  azonban  nemcsak  egy
nedvességállapotot  jelent,  hanem  a  talajban  lévő  víz  a  talajszemcsékhez  valamilyen  mértékben
kötődik. A talajban lévő vízre három féle erő hat: a gravitációs erő, a kapilláris erő és az adszorpciós
erő.  A  különböző  vízformák  jellemzésére  ezen  erőhatások  alapján  a  talajnedevesség-potenciál
elméletet használjuk. A nedvességpotenciál a talajban lévő vízre ható erők azon munkáját fejezi ki,
amely az egységnyi víztömeg egységnyi távolságra történő elmozdításához szükséges. A talajban lévő
vízre ható erőt, mint az a hidraulikában szokásos vízoszlopmagasságban is ki lehet fejezni. Ez az erő
(tekintve hogy a gravitációs és a adszorpciós potenciált a gyakorlatban elhanyagoljuk) a kapilláris
potenciál természetszerűleg szívóerőt jelent és ez negatív érték. A vízoszlop magasságban kifejezett
potenciált az egyszerű kezelhetőség végett vízoszlop cm tízes alapú logaritmusával adjuk meg. Jele
pF, a telített talaj pF értéke (minthogy több vizet nem képes felvenni) értelemszerűen 0, az 1 bar (10 m
=  1000  cm)  vízoszlopmagasságnak  megfelelő  szívóerő  pF  =  3,  a  teljesen  kiszárított  talajok
szívóképessége pF = 7 körül van. 

A  talajban  lévő  víz  bizonyos  formákban  nem  vesz  részt  a  talaj  vízforgalmában.  Ilyen  a
talajszemcsékben kémiai módon kötött víz, a jég, és a vízgőz, amely a talajban lévő levegő fázisban
található meg. Általában nem hasznosítható a növények számára az erősen kötött víz sem (pF ≥ 4,2),
amelyet holt víznek (HV) nevezünk. Ennél a víztartalomnál már a növényzet erős hervadásnak indul,
ezért ezt hervadáspontnak is szokás nevezni.

A talajban lévő  szabad víz kisebb erővel kötődik a talajszemcsékhez, ezért a növények számára
hozzáférhető, mozgása lehetséges. A kisebb erővel kötődő víz  lehet a nyílt kapilláris víz (pF = 2,3 –
4,2), a zárt kapilláris víz (pF = 2,3 – 0), amit a kapilláris erők kötnek meg. A  gravitációs víz az a
nedvességtartalom, amit a talaj a gravitációs erővel szemben meg tud tartani. Ez a pF = 1,8 – 2,3 közé
eső potenciállal jellemezhetjük. A teljesen telített talaj pF értéke gyakorlatilag 0, bár matematikailag a
lg 0 érték értelmezhetetlen.

Ezek alapján a talajban lévő vízféleségeket a 14. ábrán láthatjuk 

Gravitáviós víz

Higroszkópikus vízzel 
körülvett talajrészecske

Szegletvíz

Nyílt kapilláris víz

Zárt kapilláris tartomány

Talajvíz

Talajvízkút

14. ábra A víz megjelenési formái a talajban

1.4.2. A beszivárgás folyamata 

A csapadékhulláskor  a  felszínre  eső  víz  a  talajrészecskéket  először  nedvesíti,  a  talajszemcsék
felületén  vízfilm  alakul  ki:  A  csapadékhullás  folytatódásakor  a  vízfilm  egyre  vastagabb  lesz,  az
adhéziós erő csökken, másrészt a talajszemcsék hézagait is kitölti a víz (szegletvíz). A folyamat során
ha a vízfilm adhéziós kötőerejének és a szegletvíz felületi feszültségének hatása kisebb lesz mint a
gravitációs erő hatása, akkor megindul a vízrészecskék lefelé irányuló mozgása, azaz a talajréteg már
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nem  képes  a  benne  lévő  vízmennyiséget  a  gravitációval  szemben  megtartani  (ekkor  a  talaj  a
szántóföldi  vízkapacitásig telítődött).  Ekkor  a víz  lefelé a  szivárgási  tényező  értékének megfelelő
sebességgel fog a talajba szivárogni. Miután a talaj vízáteresztőképességi együtthatója időben állandó,
a beszivárgási intenzitás is állandósulni fog ekkor, az ezt megelőző  időszakban ennél nagyobb, de
időben változó értékű lesz.

1.4.2.1. A beszivárgási görbe

Az előzőekben leírt folyamatot időben ábrázoló görbét nevezzük beszivárgási görbének, amelynek
vízszintes tengelyén az időt, függőleges tengelyén a beszivárgási intenzitást ábrázoljuk. Természetesen
a grafikonon még fel szokás tüntetni a csapadékintenzitást és a lefolyási intenzitást is. A beszivárgási
görbe alakja az exponenciális görbéhez hasonló.

Ha a csapadék intenzitása kisebb, mint a beszivárgási intenzitás akkor felszíni lefolyás nincs, a
teljes  csapadékmennyiség beszivárog.  A  talaj  víznyelő  képessége  a  folyamat  során  csökken.  így
eljöhet egy olyan időpont, hogy a csapadékintenzitás nagyobb lesz, mint a beszivárgási intenzitás.
Ekkor megindul a felszíni lefolyás. A folyamat vége felé a beszivárgási intenzitás állandósul, amely
érték megegyezik a talaj vízáteresztőképességi együtthatóval (15. ábra). 

A beszivárgási görbe alatti ábraterület megegyezik a beszivárgott vízmennyiséggel egy adott idő
alatt. Miután a beszivárgási görbe alakja változik a talajnedvesség függvényében, ezért közelítőleg
meghatározható egy adott csapadék idősor és a pillanatnyi talajnedvesség függvényében a beszivárgási
görbe  alakja  azon  az  elven,  hogy  a  talaj  egy  adott  rétegvastagságban  csak  a  szántóföldi
vízkapacitásnak  megfelelő  mennyiségű  vizet  képes  megtartani,  azaz  a  beszivárgási  görbe
állandósulásáig a talajnedvesség tartalom és a beszivárgott vízmennyiség ismert érték. 

15. ábra A beszivárgási görbe

1.4.2.2. A beszivárgási görbe számítása – Horton és Philip módszere

A beszivárgási görbét közelítő matematika formulákkal és terepi mérésekkel lehet meghatározni. A
közelítő matematikai formulák nem igazán jól írják le a folyamatot. A kezdeti, nagyobb intenzitású
szakaszt  a  Philip,  a  későbbi  kisebb  intenzitású  szakaszt  a  Horton-görbe  írja le  jobban.  Mindkét
egyenlet  paramétereit  legegyszerűbben  a  terepen  végzett  kísérletek  alapján  (beszivárgásmérő
parcellán, vagy egyéb eszközzel végzett méréssel) lehet meghatározni. 

Horton szerint 
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ahol fc - az állandósult beszivárgás mm/h-ban
f0 - a kezdeti (legnagyobb) beszivárgás mm/h-ban
c - talajállandó 

Ha  a  fenti  összefüggést  logaritmizáljuk,  akkor  a  beszivárgási  görbe  pontjai  egyenes  körül
csoportosulnak:

[ ]
xaby

elgtc)ff(lgf)t(flg c0c

+=
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(25)

Az adatsorra a legkisebb négyzetek módszerével egyenest illesztünk. Az egyenes egyenlete y = a x +
b, amelyből a meredekség a = c lg e (lg e = 0,4343), és b = lg(f0 – fc). Az fc állandósult beszivárgás a
beszivárgási görbéről jól leolvasható érték, amely alapján f0 = 10b + fc.

Philip beszivárgási egyenlete

Z
t

S30
f += (26)

ahol f - a beszivárgás intenzitása mm/h-ban
S - a talaj szorbciós tényezőjétől és a kezdeti nedvességtartalomtól függ
Z - a talaj vízáteresztőképességétől függő állandó

Ha a Philip egyenletet olyan koordináta rendszerben ábrázoljuk, amelynek vízszintes tengelye 
t

1
,

és függőleges tengelye a beszivárgási intenzitás, akkor az adatpontok egyenes körül csoportosulnak.
Ha az adatsorra a legkisebb négyzetek módszerével egyenest illesztünk akkor az egyenes meredeksége
30 S, és a függőleges tengelyt Z-nél metszi.

1.4.3. A beszivárgás mérése

A  beszivárgás  mérés  során  a  talaj  kezdeti  nedvességtartalmától  és  a  talaj  vízgazdálkodási
tulajdonságaitól  függ a  beszivárgás időbeni  alakulása,  de  a beszivárgási  görbe  mindenkor  a talaj
vízáteresztő képességéhez tart. Ha a beszivárgási folyamatokat terepi méréssel kívánjuk meghatározni,
akkor  a  kísérletet  mindaddig  kell  folytatni,  míg  ez a  konstans  érték  be  nem  áll.  A  kezdeti
talajnedvesség profil  és a kísérlet végén mért talajnedvesség profil meghatározásából felállíthatunk
egy vízmérleget  a  talaj  vízgazdálkodási  tulajdonságainak ismeretében,  amellyel  a  kísérleti  adatok
ellenőrizhetők. Különböző kezdeti állapotokból kiindulva meghatározhatjuk a beszivárgási görbe adott
kezdeti  nedvességállapothoz  tartozó  alakját,  amelynek  segítségével  a  beszivárgási  görbe
transzformációja bármely más kezdeti talajnedvesség állapotra elvégezhető. Valamely talajnedvesség
állapothoz  tartozó  és  a  csapadék  intenzitástól  függő  beszivárgási  görbe  ismeretében  -  annak
transzformációjával - meghatározhatjuk egy mért csapadék (mért talajnedvesség állapot hoz tartozó)
lefolyási hányadát, azaz a hatékony csapadékot. 

A  vízgyűjtőterületen  a  beszivárgási  folyamatok  a  csapadékhulláskor  figyelhetők  meg.  A
csapadékhullás  véletlen  jellegű  esemény,  amelynek  kimenetét  nem ismerjük,  ezért  a  beszivárgási
görbe  meghatározása  természetes  úton  igen  körülményes.  Célszerűen  mesterségesen  kialakított
körülmények között mérjük. A beszivárgási görbe meghatározására a gyakorlatban többféle módszert
alkalmazunk. Ezek a módszerek nemcsak eszközigényességüket tekintve, hanem a kapott eredmények
területre  kiterjeszthetőségében  is  különböznek  egymástól.  Az  egyszerűbb  módszerek  1  –  2  dm2

talajfelület jellemzésére, a beszivárgási parcella akár több száz m2 jellemzésére alkalmas.

1.4.3.1. Müntz-Laine készülék

A  Müntz-Laine  készülékkel  mért  beszivárgási  görbe  néhány  dm2 –nyi  terület  beszivárgási
folyamatait  mutatja meg.  Előnye az egyszerű  kivitelezhetőség,  hátránya a gyakorlatilag pontszerű
mérés, amely során a helyi körülmények nagymértékben befolyásolják az eredményt. Egy féregjárat,
gyökérjárat, vagy helyi talajtömörödés a eredményt nagymértékben befolyásolja.

A beszivárgás mérés helyét úgy kell  megválasztani, hogy az lehetőleg nagyobb területegységre
jellemző  legyen, növényzettel borítottsága megegyezzék a környezettel, talajfelszíne forgalomtól és
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féregjáratoktól mentes legyen.

A készülék két gyűrűből és a vízszintszabályzó elemből áll. Az 1 m átmérőjű külső gyűrűt a talajba
néhány cm-t leverjük úgy, hogy a gyűrűbe öntött víz ne szivárogjon ki az él alatt. A kisebbik (15 - 20
cm átmérőjű gyűrűt koncentrikusan hajtjuk le, ügyelve arra, hogy a belső talajtér ne tömörödjön. A
belső gyűrűre ráerősítjük az Eszéky Ottó által kifejlesztett úszószelepes adagolót úgy, hogy az adagoló
által tartott vízszint 2 cm legyen a talajfelszín felett. Feltöltjük a rendszert vízzel, a külső gyűrűben
kezdve. Az észlelést a rendszer indításakor kezdjük. A belső körgyűrűből elszivárgó vízmennyiséget
az úszószelep folyamatosan pótolja a menzúrából, amelyben szabályos (∆t) időközönként leolvassuk a
vízmennyiséget. Ha a menzúrában fogy a víz utánpótoljuk ismert mennyiséggel. A belső gyűrűből
beszivárgó  vízmennyiséget  (a  menzúra  leolvasásokat  és  a  menzúrába  pótolt  vízmennyiséget)  a
jegyzőkönyvben rögzítjük.

A külső gyűrűben szakaszos utánpótlással szemrevételezéssel a belső gyűrűvel azonos vízszintet
tartunk. A külső gyűrűből szivárgó víz biztosítja azt, hogy a belső hengerből csak vertikális szivárgás
legyen, amelyet mérünk. A mérést a beszivárgás állandósulásáig végezzük.

A feldolgozás során kiszámoljuk és megszerkesztjük a beszivárgási intenzitás időfüggvényét.

16. ábra A Müntz-Laine készülék
1 - külső gyűrű, 2 – belső gyűrű, 3 – védősapka veréshez, 4 – úszószelep, 5 – magasságállító csavar, 6 –

felfogókengyel, 7 – rögzítőcsavar, 8 – tartókengyel, 9 – csap, 10 – összekötőcső, 11 – menzúra, 

1.4.3.2. Kazó-féle készülék

A  Müntz-Laine  készülék  hiányosságainak  -  néhány  cm  vízoszlop  nyomására  bekövetkező
beszivárgás - kiküszöbölésére készített Kazó Béla beszivárgás mérő készüléket, amelynek lényege,
hogy 1 m átmérőjű, a talajba néhány cm-t behajtott acél gyűrűn belül a természetes csapadékot utánzó
mesterséges esőztetés végzünk egy forgó permetező fejjel. Az esőztetőre egyenletesen adagolt, ismert
mennyiségű  vizet adunk ki. Az acélgyűrű egy erre kiképzett pontján kivezetjük a felszíni lefolyás
során összegyülekező  vizet pontosan a terepszinten, amelyet mérünk. A mérőrendszerre felírható a
vízháztartási egyenlet, amelyből  a beszivárgás kifejezhető. Ha szabályos dt időközönként mérjük a
csapadékként adagolt vízmennyisége, a felszínen lefolyó vízmennyiséget, az ismeretlen beszivárgási
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görbe kimérhető és megszerkeszthető. A Kazó-féle készülék elhelyezésekor ügyelni kell arra, hogy a
kiválasztott  terület  ne  legyen  a  forgalomtól  befolyásolt  -  tömörödött,  ne  járja  át  féregjárat,  a
növényzettel való borítottság egyenletes és jellemző legyen.

17. ábra Kazó-féle beszivárgásmérő készülék
1 – talajba verhető acélgyűrű, 2 – kifolyó nyílás, 3 – felfogóedény, 4 – rögzítőcsavar, 5 – teleszkópos tartórudak,
6 – esőztető berendezés tartógyűrűje, 7 – körbeforgó (12 karú) esőztetőszár, 8 – cseppképző furat, 9 – nívóedény
túlfolyóval, 10 – vízelvezető tányér, 11 – elektromotor, 12 – meghajtó szíj, 13 – szíjtárcsák, 14 – víztartályok, 15

– vízcsapok, 16 – vízelvezető csövek, 17 – túlfolyó – vízgyűjtőedény, 18 – cseppképző ütőszerkezet (fa)

1.4.3.3. A beszivárgási parcella

A vízgyűjtőterület beszivárgási viszonyainak feltárására a beszivárgási kísérleti parcellán történő
mérés adja a legmegbízhatóbb eredményt, mivel a kísérleti terület nagyságrendekkel nagyobb, mint a
Kazó-, vagy a Müntz-Laine-féle készülékkel mért terület. A nagyobb területen végzett mérés több, a
vízgyűjtőterületre jellemző (talajtani mutatók, lejtőkategória, fedettség, művelési ág szerint) területen
megismételve jellemző képet kaphatunk a vízgyűjtőterület beszivárgási viszonyairól. 

A beszivárgási  parcellán mérjük a kiadagolt  csapadékmennyiséget (csapadékmérő  edénnyel),  a
felszíni  lefolyást  (hordozható  mérőbukóval),  az  öntözés  előtti  és  az  öntözés  utáni  talajnedvesség
profilt. A mért értékekből vízháztartási alapegyenletet felírva a beszivárgás meghatározható, feltéve,
hogy a párolgást elhanyagoljuk. A párolgás értékének elhanyagolása a nagy csapadékintenzitás miatt
nem okoz jelentős hibát.

 A parcella helyének kiválasztása során törekedni kell arra, hogy a különböző kiválasztott területen
mért  adatok  a  vízgyűjtőterület  egészére  általánosíthatóak  legyenek.  A  kísérleti  parcella  ajánlott
legkisebb mérete 200 m2. A kiválasztott területet kb. 20 cm magas körtöltéssel körbehatároljuk annak
érdekében, hogy a mesterséges esőztetéskor a területen kívülre hullott csapadék lefolyó hányada ne
follyék rá a parcellára. A körtöltés készítését a felszíni növényzet eltávolításával alapozzuk meg, majd
a területen kívülről kiemelt kis árok földmennyiségével megépítjük a körtöltést, amelyet döngölővel
tömörítünk  a  talpszivárgás  megakadályozása  érdekében.  A  körtöltés  hivatott  a  területről  lefolyó
vizeknek a legmélyebb ponton elhelyezett mérőbukóhoz való terelésére is. A mérőbukót gondosan kell
beépíteni annak érdekében, hogy a felszíni lefolyás teljes mennyisége mérhető legyen. Ügyelni kell a
bukólemez függőlegességére, a bukóél vízszintességére, a megfelelő tömítettségre, a levegőztető cső
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elhelyezésére a bukón átfolyó víz pontos méréséhez.

A  parcella  előkészítése  után  felszereljük  a  mesterséges  esőztető  berendezést:  a  szivattyút  a
szívócsővel és a nyomócsővel, az osztóvezetékeket a szórófejekkel. A berendezés teljesítményét és
típusát úgy kell megválasztani, hogy a mesterséges csapadékintenzitás 20 -40 mm/h között legyen, a
szórófejek várható szórásképe egyenletes, a cseppméret  megfelelő  legyen.  Az esőztető  berendezés
legyen üzembiztos, szabályozható.

A  terület  berendezésének  utolsó  lépéseként  a  várható  szóráskép  függvényében  elhelyezzük  a
csapadékmérő edényeket úgy, hogy a kiértékelés során rekonstruálható legyen a csapadékeloszlás. A
csapadékmérők a mérés zavartalansága érdekében billenővályús, vagy tömegmérő cellás automatikus
mérőberendezések legyenek lehetőleg számítógéphez köthető elektronikus adatgyűjtővel felszerelve.
A kézi, 15 percenként végzett mérés taposási befolyásolása, a mérőedények mozgatása meghamisítja a
mérési eredményt.

A mérés megkezdése előtt a terület mellett hasonló magasságban és fedettségű, jellemző 4 helyről
zavart talajmintát veszünk 5, 10, 20, 40, 60 cm mélységből. A talajszelvényeknek meghatározzuk a
nedvességtartalmát.  A  területről  a  mérés befolyásolása nélkül  csak  korszerű  elektronikus  szondás
műszerrel határozható meg a talaj nedvességállapota.

A mérés során a jegyzőkönyvben rögzíteni kell:

• a parcella nevét, helyét, leírását (kiterjedés, lejtés, talajtípus és állapot, művelési mód, fedettség)

• a mérés kezdetét és végét (üzemzavar esetén a csapadékhullás végét és az újraindítás idejét)

• a lefolyás kezdetét és végét

• meghatározott időközönként (5-15 perc) az elmúlt mérési ciklus csapadékának magasságát, a
bukón átbukó vízállás magasságát

• az öntözés befejezése után a lefolyásmérést mindaddig kell folytatni, amíg a területről az összes
víz le nem folyik.

A kísérletet mindaddig folytatjuk, míg a lefolyás nem állandósul.

 A mérés befejezése után a kísérleti parcella területén talajmintát veszünk a talajnedvesség profil
változásának meghatározására,  amelyből  (a  talaj  vízgazdálkodási  tulajdonságainak  ismeretében)  a
beszivárgott összes vízmennyiség ellenőrzésképpen meghatározható.

A területet derékszögű koordinátaméréssel (vagy más felmérési módszerrel) felmérjük, beleértve
ebbe a  csapadékmérők,  a  szórófejek,  a  talajmintavétel  helyének  meghatározását  is.  A  magassági
viszonyokat területszintezéssel tárjuk fel. 

A  feldolgozás  első  lépésekét   a  felmérési  vázlatból  méretarányosan  (1 :  100,  1  .  50)
megszerkesztjük  a  helyszínrajzot.  Az  egyes  csapadékmérőkhöz  tartozó  területeket  a  medián
módszerrel  határoljuk  le  és  planimetrálással  meghatározzuk  az  egyes  csapadékmérő  edényekhez
tartozó területnagyságokat.

Az  észlelési  időpontokban  meghatározzuk  a  súlyozott  területi  csapadékátlagokat  és  a
csapadékintenzitást:
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j,nnj,iij,33j,22j,1j
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A...A...AAA

CA...CA...CACACA
C (27)

ahol Cj,átlag a j-edik mérési ciklusban számított csapadékétlag
Ci,j az i-edik csapadékmérőben, a j-edik ciklusban mért csapadékmennyiség
A i az i-edik csapadékmérő edényhez tartozó terület

A  mérőbukókon  mért  átbukó  vízmagasságból  a  bukó  hitelesítési  egyenletének  segítségével
meghatározzuk a lefolyó vízhozamot. A hordozható mérőbukó hitelesítését, vagy annak ellenőrzését a
mérés  alatt  elvégezhetjük:  precíz,  minden  köbözés  előtti  és  utáni  időpontban  leolvasott  átbukó
vízmagassághoz  3-szori  köbözéssel  meghatározzuk  a  mérőbukón  átfolyó  vízhozamát.  A  C
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bukótényezőt meghatározzuk, majd kiegyenlítő számítással meghatározzuk a hitelesítési egyenletet.

A  mért-számított  csapadékadatokból  csapadékintenzitást,  a  lefolyó  vízhozamból  lefolyási
intenzitást  számítjuk.  A  vízháztartási  alapegyenletből  (C  +  P  =  L  +  B  +  Ktározás )  kifejezzük  a
beszivárgást  és  kiszámoljuk  a beszivárgási  intenzitást  az észlelési  időpontokra.  Az eredményeket
grafikonon  ábrázoljuk  (18.  ábra).  Meghatározzuk  az  állandósult  beszivárgási  intenzitást,  amely
megegyezik a talaj vízáteresztőképességi együtthatójával.

B = C + P - L - Ktározás (28)

A  beszivárgási  folyamatot  jellemző  beszivárgási  görbe  -  amely  valamilyen  talajnedvesség
állapothoz  tartozik  -  transzformálásával  az  aktuális  beszivárgási  görbe  egyszerű  talajnedvesség
méréssel előállítható, ezzel a vízgyűjtő pillanatnyi lefolyási viszonya meghatározható.

Beszivárgásmérés es őztető parcellán
Magyaregregy, Textiles-forrás felett

1998.06.11.
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18. ábra A beszivárgási görbe meghatározása mesterségesen esőztetett parcellán

1.4.4. Az egyensúlyi talajvízszint

A beszivárgási  folyamat  során a beszivárgó vizek egy része mélyebbre szivárog,  ahol  teljesen
kitölti a talajszemcsék közötti pórusokat, azaz 2 fázisú zónát alkot. Amennyiben ez a kétfázisú zóna
nem a kapilláris erők hatása alatt van, (észlelőkutat fúrva abban szabad vízfelszín alakul ki) akkor ezt
a vizet talajvíznek nevezzük. A talajvíz kialakulását elősegíti az olyan rétegzett talajviszony, amikor a
mélyebben lévő talajréteg (fekü) vízátersztőképességi együtthatója jóval kisebb, mint a felette lévő
talajrétegé.  Talajvíznek  tehát  az  olyan  felszín  alatti  vizeket  nevezzük,  amely  egyrészt  szoros
kapcsolatban van a csapadékkal a beszivárgási folyamatban és az első vízzáró talajréteg felett, szabad
vízfelszínnel (nem nyomás alatti víz) rendelkezik.

A talajvíz szintjének természetes körülmények között  való alakulása hidrológiai  feltételektől,  a
terület talajtani viszonyaitól, a talaj vízgazdálkodási tulajdonságaitól, a felszín alatti talajvíz áramlási
viszonyaitól  függ.  A  talajvíz  átlagos  szintjét  alapvetően  a  hidrológiai  viszonyok  (csapadék,
hőmérséklet,  szél,  párolgás)  határozzák  meg.  a  növényzet  szerepe  a  párologtató  képességében
nyilvánul meg. Fontos tényező, hogy a gyökérzóna mélysége a talajvízszinthez, illetve a kapilláris
zóna szintjéhez képest hogyan alakul, azaz a növényzet képes-e a talajvíz hasznosítására.

A  talajvízszint  változásában  többféle  ciklus  figyelhető  meg.  A  csapadékhullás  –  párolgás
eredőjeként  éves periódus figyelhető  meg,  amely közelítőleg színusz görbével  írható le.  A görbe
minimuma az őszi időszakban, a maximuma a tavaszi időszakban van. A csapadékösszeg és az évi
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párolgás  változékonysága  következtében  az  évi  átlagos  talajvízszint  is  változik.  Azonban
megfigyelhető,  hogy  egy  adott  területen,  ha  a  talajtani  és növényzeti  viszonyok  lényegesen nem
változnak,  akkor  az ingadozások hosszú idő  átlagában kiegyenlítődnek,  azaz kialakul  egy átlagos
talajvízszint, amelyet egyensúlyi talajvízszintnek nevezünk. 

Az egyensúlyi talajvízszint meghatározásakor egy talajtömb vízháztartási elemzését kell elvégezni.
Az elemzés során nemcsak a függőleges vízforgalmat (beszivárgás – párolgás), hanem a vízszintes
vízforgalmat  (hozzáfolyás  –  elfolyás)  is  figyelembe kell  venni.  Egyszerűbb  esetben  a  vízszintes
vízforgalom elhanyagolható, így az egyensúlyi talajvízszint a hozzáfolyás – elfolyástól nem függ. 

Az  egyensúlyi  talajvízszint  meghatározása  nem  egyszerű,  általában  mérési  eredmények
segítségével  történhet meg.  A függőleges vízforgalmi  mérésekhez lizimétereket használhatunk. Ha
egyszerű lizimétert használunk, akkor azokból különböző mélységűeket kell telepíteni, hogy ne csak
egy mélységhez tartozó vízháztartást vizsgáljunk. Az eredményeket felrakva (19. ábra) a beszivárgás
és  a  párolgás  mélység szerinti  változásának eredőjét,  a  talajvízháztartási  görbét  kapjuk meg.  Az
egyensúlyi talajvízszint a talajvízháztartási görbe 0 értékénél, azaz abban a mélységben alakul ki, ahol
a  beszivárgás  –  párolgás  egyensúlyban  –  azonos  értéken  van.  Az  egyensúlyi  talajvízszintet  a
pillanatnyi talajvízszinttel össze lehet vetni. 

19. ábra Talajvízháztartási görbe szerkesztése
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1.5. FELSZÍN ALATTI VIZEK

1.5.1. A talajvíz

A felszínközeli laza üledékes kőzetekben az első nagykiterjedésű vízzáró réteg felett elhelyezkedő
víz  a  talajvíz.  A  talajvizet  felülről  a  talajvízszint (talajvíztükör)  határolja.  A  talajvíz  felszínén  a
pórusokba zárt víz nyomása egyenlő az atmoszferikus nyomással. 

A talajvízszint tulajdonképpen nem valódi vízfelület, hiszen a talajvíz felszíne felett a zárt kapilláris
zóna helyezkedik el, amelyben minden pórus vízzel van kitöltve. A talajvíztükör szintjét csak a víznyomás
előjelében észlelhető változás jelzi. Ez az előjel pozitív a talajvíz zónában és negatív a kapilláris zónában.

Előfordulhat,  hogy  a  talajvizet  tartó,  felszínközeli  laza  üledékes  kőzetben,  kisebb-nagyobb
kiterjedésben, egy-egy vízzáró réteg ékelődik be. A vízzáró réteg leszoríthatja, kisebb-nagyobb területen
nyomás alá helyezheti a talajvizet, ha a talajvízszint magasabbra emelkedik a vízzáró réteg alsó síkjánál.
Ilyen  esetben  nyomás  alatti  talajvízszintekről beszélünk.  Külön  mérlegelést  kíván  (a  vízzáró  réteg
kiterjedése,  mélységbeni  elhelyezkedése),  hogy  ezeket  a  vizeket  hova  soroljuk,  talajvízként  vagy
mélységi vízként kezeljük.

A talajvíz alsó, a rétegvizek irányába való lehatárolása szintén elég sok bizonytalansággal  jár. A
talajvíz meghatározása szerint a talajvizet alulról az első vízzáró réteg határolja. Gyakran előfordul, hogy
az első vízzáró réteg mélyen, esetleg többszáz méter mélyen helyezkedik el. Az ilyen mélységben levő
vizek már a rétegvizek tulajdonságaival rendelkeznek, ezért ha a talajvizet tartó üledékes kőzetben a
vízzáró réteg 30 m-nél mélyebben is van, a magyar gyakorlatban, kicsit önkényesen,  a talajvíz és a
rétegvíz határát 30 m mélységben vonták meg (Bélteky-Böcker-Major 1969).

A  talajvíznek  -  a  felszínén  uralkodó  légköri  nyomáson  túl  -  még  egy  igen  lényeges  jellemző
tulajdonsága van, éspedig, hogy a felette levő háromfázisú zónával és ezen keresztül a talaj felszínén és a
légkörben lejátszódó hidrológiai és hidrometeorológiai folyamatokkal igen szoros kapcsolatban van. 

A talajvíz területi elhelyezkedése alapján három nagy csoportba sorolható:

- a síkvidéki (nagy térségi) talajvíztartó rétegek. Fő táplálója a csapadék, de vizet kaphat oldal irányból,
a medenceperem felől és alulról a réteg-, ill. a karsztvízből is;

- a hegyek lábainál elhelyezkedő víztartó homok, kavics és lejtőtörmelék. A talajvizet a csapadékon
kívül a hegységek felől áramló felszín alatti víz is táplálja, de a viszonylag nagy esés miatt a víz jelentős
része  tovább  is  szivárog.  A  mozgásban  levő  víz,  készletcsökkenés  nélkül,  a  megfelelő  szűrés
eredményeként, ivóvízminőségben kitermelhető;

-  a  vízfolyások part  menti  sávja (a kavicsteraszok,  a  hordalékkúpok és a vízfolyások  kavics-  és
homokrétegei). Jellemzője, hogy általában ezek a legdurvább talajszemcséjű víztartó rétegek, megfelelő
áteresztőképességgel és  szűrőkapacitással rendelkeznek ahhoz, hogy rajtuk keresztül a vízfolyás vize,
mellyel közvetlen hidraulikai kapcsolat van, átszűrve kitermelhető legyen (parti szűrésű víz). 

A talajvíznek természetesen még további, meglehetősen változatos formái is vannak (pl. a löszalji
talajvizek), de ezek a vízgazdálkodás számára nem lényegesek.

A  talajvíz,  részben  elhelyezkedése,  részben  mennyisége  révén,  igen  fontos  szerepet  tölt  be  a
vízgazdálkodásban, az iparban és a mezőgazdaságban.

Gondoljunk csak arra,  hogy régebben az  ásott  kutak szolgáltatták a falusi  és a tanyai  lakosság
ivóvizét, vagy a talajvíz adja még ma is az öntözővíz legnagyobb részét. Az egyszerű eszközökkel való
kitermelés  azonban  sok  esetben  oda  vezetett,  hogy  a kitermelhető  vízmennyiségnél  (dinamikus
vízkészlet) lényegesen többet használtak fel. A legjellemzőbb példa az ún. "csőkutas öntözés", amelynél
még a statikus vízkészletből  is annyi vizet termeltek ki, hogy a talajvízszint lényegesen és tartósan
lesüllyedt. Következmény: a növényzet, sok esetben még a fák gyökerei sem érték el a kapilláris zóna
felső határát és így a kiszáradás veszélye, sőt a tényleges kiszáradás alakult ki ezeken az "öntözött"
területeken. A másik veszélyt a földfelszínen keresztüli szennyeződés jelenti. A talajvíz minőségének
megóvása nagy körültekintést és odafigyelést kíván.

A talajvízszint  ingadozása a felszínközeli  víztartó rétegekben tározódott  vízmennyiség változását
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tükrözi.  A  megfigyelt  talajvízszinteket  az  idő  függvényében  ábrázoljuk.  A  talajvízállás  idősor a
leolvasások sűrűségének megfelelően lehet folytonos görbe (napi, esetleg heti leolvasások esetén), vagy
lehet lépcsős ábra (havi egyszeri leolvasás, vagy havi átlagok ábrázoláskor). 

A talajvízszint ingadozásoknak három fő típusa különböztethető meg:

- a hosszúidejű változás, elsősorban a csapadék hosszúidejű változásának az eredménye. A legnagyobb
hosszúidejű ingadozás amplitúdóját az addig észlelt legnagyobb (Hs,max) és legkisebb (Hs,min) talajvízállás
különbsége adja (10-8.ábra). A hosszúidejű ingadozások periódusa 7-15 év között van;

- az éves ingadozások, az egyes évszakok csapadék és hőháztartás különbözőségének eredményeként
alakul,  minden  év  (hidrológiai  év)  végén  egy  évi  vízállásváltozás  (+  vagy  -)  jelzi  a  hosszúidejű
talajvízállás változás jellegét (10-8. ábra), végül

-  a  napi  ingadozások,  elsősorban  nyári  időben  a  talajvízpárolgásnak,  de  főként  a  növényzet
párologtatásának a nappali és az éjszakai órák között meglevő különbség eredménye.

A  talajvízszint  ingadozások  (hosszúidejű,  éves  vagy  napi)  amplitudóját  lényegesen  befolyásolja
egyrészt a talajvíztükör terep alatti mélysége, másrészt a talajvíztükör feletti háromfázisú zóna talajtani
adottságai.  A  talajvízállás  változását  a mélység függvényében a  10-9.  ábrán mutatjuk be.  Az ábra
megadja a talajvíz szintjét befolyásoló hidrológiai, hidrometeorológiai jellemzőket és egyúttal lehetőséget
ad a különböző típusú talajvíz-előfordulások osztályozására is.

A talajvízszint, természetes állapotban, még a talajfelszín közelében is csak lassan változik a külső
hatásokra.  Nyilvánvaló,  hogy  a  nedves  periódusban  és  az  azt  követő  rövid  időben  a  talajvíztükör
emelkedik, azaz a talajvízkészlet növekszik. Száraz periódusban pedig a párolgás és a párologtatás révén a
megcsapoló  jelleg  jut  túlsúlyba,  azaz  a  talajvíztükör/talajvízkészlet  csökken.  A  száraz  és  nedves
periódusok váltakozása, egymás ellensúlyozása azt jelenti, hogy elég hosszú időszak alatt a talajvíztükör
olyan szinten állandósul, ill. olyan középérték körül ingadozik, amely szinten a természetes táplálás és
megcsapolás egyensúlyban van. 

Érdemes megemlíteni hogy a sokévi átlagos havi közepes talajvízállások a léghőmérséklettel vannak
kapcsolatban, és ez a kapcsolat elliptikus (Németh 1959). Ez az elliptikus kapcsolat pedig az átlagos
talajvízjárás éves periódusú ingadozásának jellemzője.

A  talajvíztükör  természetes  állapotát  jellemző  egyensúlyát,  hosszúidejű  középvízállás  körüli
ingadozását,  mesterséges  beavatkozások,  hosszúidejű  éghajlatváltozások megváltoztatják,
megváltoztathatják.  (Pl.  öntözés,  ha  a  víznyerés  nem  a  talajvízből  történik,  pozitív-;  vízkivétel,
erdőtelepítés  negatív  hatás.)  A  természetes  egyensúly  megbomlása  a  talajvízszint  fokozatos  vagy
ugrásszerű megváltozását eredményezi. Ezt követően egy olyan új egyensúlyi állapot alakul ki, amelyben
a  természetes  és  mesterséges  hatásokat  összefogó  valamennyi  tápláló  és  megcsapoló  folyamat
ellensúlyozza egymást.

Bizonyos értelemben mesterséges beavatkozást jelent a folyók (tározók) parti sávjában elhelyezkedő
talajvízre a folyók (tározók) vízjárása. A vízfolyások közelében a talajvízállás teljes mértékben követi a
folyó vízállás változását. A folyótól távolodva a közvetlen befolyás csökken, és a talaj adottságától, a
víznyomás nagyságától függően meg is szűnik. A vízfolyásra merőlegesen telepített megfigyelő kutak
vízállás adataiból a felszíni víz befolyásolta sáv egyértelműen meghatározható. A folyó és a hozzá közel
levő  talajvízészlelő  kút  vízszintjeinek változásából  azok az időszakok is meghatározhatók,  amikor  a
vízfolyás a talajvíz táplálója, ill. megcsapolója (Kovács-Erdélyi-Korim-Major 1972).

1.5.2. A karsztvíz

A felszínközeli rétegek hasadékos tárolókőzeteit két nagy csoportba oszthatjuk (10-I. táblázat):

- a karsztosodó és

- az egyéb, nem karsztosodó kőzetekre.

A karsztosodó, elsősorban a vízben oldódó mészkő és dolomit kőzetek repedéseiben és hasadékaiban
található tekintélyes mennyiségű víz, a karsztvíz. Kisebb jelentőségű a gipsz, kősó karsztvize.

A karsztos területek hidrológiai viszonyait jellemzi, hogy

- a csapadéknak viszonylag nagy hányada szivárog be és nagy mélységekig is eljut;

- nagy területre kiterjedő összefüggő vízfelszín (karsztvízszín) alakul ki;
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- sok és bővizű forrás bukkan a felszínre.

A  karsztvíz  megjelenési  formáit tekintve  többféle  csoportosítás  lehetséges.  A  legjellemzőbb
csoportosítás - a laza üledékes kőzetekben elhelyezkedő vizek analógiájára - a levegővel való kapcsolat
szerinti. Így megkülönböztetünk (10-I. táblázat):

- a nyílt karsztvizet és

- a fedett karsztvizet.

Fel kell hívni a figyelmet, hogy a fedett karsztvíz csak akkor kerül nyomás alá, ha a karsztvízszint
magasabbra emelkedik, mint a vízzáró réteg alsó síkja. Ha a vízzáró fedőréteg és a karsztosodott kőzet
érintkezési  felülete  magasabban  helyezkedik  el,  mint  a  karsztvízszint,  akkor   szabad  tükrű  fedett
karsztvízről beszélünk. 

A fedett karsztvizet, mint a felszín felől összefüggő vízzáró réteggel határolt (nyomás alatti) felszín
alatti  vizet,  a víztartó (tározó) réteg helyzete szerint  a  mélységi  rétegek csoportjába soroljuk (10-I.
táblázat).

A nyílt karsztvíz magassági elhelyezkedését tekintve lehet:

-  sekélykarsztvíz,  amelyre jellemző,  hogy kis mélysége következtében egyrészt  alig van víztároló
képessége, másrészt a repedésekbe, járatokba jutott csapadékvíz aránylag rövid tartózkodási idő után a
forrásoknál újra a felszínre kerül. A sekélykarsztban a vízszintes járatok az uralkodók, a függőlegesek
alárendeltebbek;

- mélykarsztvíz, amelyre jellemző, hogy az üreges-járatos kőzettömeg nagyon vastag, ezért a vízzáró
réteg a hegylábi források szintje alatt található. Az üreges járatokban tárolt víz tartósan ott is marad elég
nagykiterjedésű, többé-kevésbé összefüggő víztükörrel. A vízszín nem független a csapadéktól, de sokkal
kevésbé  érzékeny,  mint  a  sekélykarszt.  A  mélykarszt uralkodó  járatai  döntően  függőlegesek  és  a
vízszintesen húzódó járatok is bekapcsolódnak a függőlegesbe. 

A nyílt karsztvíz mozgásállapot szerint lehet:

- leszálló karsztvíz: a kőzet repedéseibe, járataiba, üregeibe bejutott csapadékvíz, amely általában lefelé
irányuló mozgásban van. A repedések, járatok, üregek még nincsenek vízzel teljesen kitöltve, bár egyes
szakaszokon, ellenesés következtében, vízzel telt állapot is előállhat. A leszálló karsztvíz mennyisége
erősen függ a csapadéktól, ezért a belőle fakadó források hozama erősen ingadozó. Végül nem jellemzője
az összefüggő karsztvízszint;

-  támaszkodó karsztvíz:  a vízzáró réteg feletti  (mind a sekély,  mind a mélykarsztnál) járatokban,
üregekben összegyűlt összefüggő, a közlekedő edények törvénye alapján közös vízszintű víztömeg, amely
legnagyobbrészt mozdulatlan állapotban van. Sekély karsztnál a vízzáró réteg lejtése és a felszínre vezető
járatok kitorkollásának magassági helyzete szerint a támaszkodó karsztvíz is mozgásban van.

A karsztvizek lehetséges további csoportosítása:

A vízhőfok szerint:

- hideg karsztvíz;

- meleg vagy más néven hévizek, termálvizek. Ez utóbbiak általában nyomás alatti fedett
karsztvizek.

A hidrológia a nyílt  karsztvizek közül a sekély karsztvizekkel, mint a hidrológiai körfolyamatban
közvetlenül  részt  vevő,  ill.  a  mélykarsztvizekkel,  mint  a  vízkészlet-gazdálkodás  számára  tározott,
legnagyobbrészt tiszta vizekkel számol.

A nyílt karsztvizek vizsgálatánál első feladat a karsztvíz szintjének a meghatározása.

A nyílt karsztvízszint meghatározása nem könnyű feladat. Ugyanis a karszthegységekben a járatok
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sokszor elkülönülnek.  Egy-egy járatnak önálló beszivárgási  helyei  (víznyelői),  önálló szállító járatai,
függőleges  és vízszintes barlangjai  és önálló felszínre bukkanásai  vannak.  Az ilyen önálló rendszer
természetesen független. Ez pedig azt jelenti, hogy egy-egy karsztterületen, a különböző pontokban mért
karsztvízszinteket - a talajvízhez hasonlóan - csak akkor köthetjük össze és a kótásprojekció szerkesztési
szabályai  szerint  -  a  földtani  viszonyok  figyelembevételével  -  karsztvízszint  térképet  csak  akkor
szerkeszthetünk, ha azon a karsztterületen a karsztvíz egy összefüggő dinamikus egyensúlyi szintet alkot
(Juhász 1976).

A karsztvízszint észlelése általában külön ilyen célból létesített észlelő furatokban, mérőszalaggal vagy
egyéb (ultrahang, kapacítativ szonda, stb.) eszközökkel történik.

Az általánosan elterjedt mérőszalag a vízszint megérintése pillanatában sípoló hangot ad. 100-150 m
mélységig jól alkalmazható.

A karsztvízszint észlelése általában 7-10 naponként történik.

A nyílt  tükrű  karsztvíz  a  meteorológiai  viszonyokra  -  ezen  belül döntően  a  csapadékra  -  igen
nagymértékben reagál. A karsztvízszint változásai, a változás sebessége és nagysága

- a karszt kőzeteitől;

- a karsztosodottság mértékétől és

- a karsztvízszint terep alatti mélységétől függ.

A jó vízáteresztő  karsztos területeken a 40 -  100 m  mélyen elhelyezkedő  vízszint  is  reagál  a
hosszabb idejű, nagyobb csapadékra.

A  karsztvízszint  változása  a  hegy  belsejében,  a  karsztvízszint-domborzat  gerincvonalánál
("vízválasztónál")  a  legnagyobb  és  az  állandó  természetes  megcsapolási  helyeken  (forrás,  patak)
gyakorlatilag zérus.

A karsztvíz áramlási sebessége egyrészt tág határok között változik, másrészt igen sajátos képet mutat.
A  csapadékvíz  a  karsztban  a  tizedmilliméter  szélességű  repedés  és  a  több  tíz  méter  szélességű
barlangjáratig minden méretű, alakú és érdességű járatban áramlik.

A beszivárgás és a felszínre kerülés (forrás) közötti idő alapján megkülönböztethetünk:

-  igen rövid  átfutású vizeket  (néhány óra vagy   legfeljebb egy  hét),  melyek a barlangjáratokon
közvetlenül a forráshoz érkeznek;

- rövid átfutású vizeket (néhány hónap, esetleg év), melyek a mikrorepedéseken át érkeznek a telített
zónához, ill. a forráshoz;

- közepes átfutású vizeket (több év, esetleg évtized), melyek a telített zónában szivárognak a forrás
felé;

- hosszú átfutású vizeket, melyeknek felszín alatti tartózkodási ideje több száz, esetleg ezer év; végül

- az igen hosszú átfutású vizeket (több ezer, ill. több tíz ezer év), amelyek általában feláramlással
felszínre kerülő termál karsztvizek.

A különböző idejű hidrológia ciklusok elkülönítése elsősorban a karsztvízkészletek hasznosításánál
játszhat meghatározó szerepet.

A karsztvíz áramlási sebességét általában nyomjelző anyagokkal lehet meghatározni. Az első, ismert
nyomjelzős kisérletre 1877-ben került  sor (Jakucs 1959), amikor Baden környékén a Duna eltűnését
vizsgálták és a jelzőanyag a Rajnába ömlő Aach folyóban jelent meg.

A karsztvíz nyomjelzésénél nagy probléma a nyomjelző anyag helyes kiválasztása, mert egyrészt a
források  ivó-,  ill.  ipari  felhasználása  nem engedi  meg  az  aktív  anyagok  alkalmazását,  másrészt  a
karsztvíz-rendszerekben  a  víz  viszonylag  nagy  utat  tesz  meg  (jóval  nagyobbat,  mint  a  talajvíz
vizsgálatnál), ezért a talajvíz sebességének meghatározásánál felmerülő nehézségek (adhézió, stb.) itt
fokozottan jelentkeznek (Sárváry 1979).

Fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy a nyomjelzésnél felhasznált vízmennyiség egyrészt csak igen
kis töredéke a tartós esőzések, vagy heves záporok idején beszivárgó vízmennyiségnek, másrészt ez az
aránylag  igen  kis  vízmennyiség  beadagolási  ideje  is nagyon  rövid.  Elképzelhető,  főként  száraz
időszakban, hogy a beszivárgás után a kétfázisú zónában a adhéziós erő a beszivárgott vizet megköti és
csak egy nagyobb esőzésnél tud továbbszivárogni.
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A karsztvíz áramlási sebességének meghatározásánál nyomjelzőként a konyhasót, a fluoresceint, a
rudarain b-t, különböző színre festett spórákat (pl. lycopodium), nem radioaktív anyagot aktiválás után
(bróm izotóp, jód 12 izotóp) és baktérium tenyészetet alkalmaznak.

A karsztvíz áramlási sebességénél lényegesen jelentősebbek egy-egy forrás beszivárgási területének
(vízgyűjtőterületének) meghatározására, szintén nyomjelzők segítségével, kapott megbízható adatok. A
vízgazdálkodás  számára  az  időben  erősen  változó  karsztvíz-források  hozamai,  adott  időszak
vízmennyiségei a legfontosabb adatok. Karsztos területeken kevés a felszínivíz, a karsztvizek forrásai,
tiszta  vizükkel  szinte  egyedüli  könnyen  hozzáférhető  vízkészlet.  Nem  véletlen,  hogy  a  karsztos
területeken  igen  széleskörű  vizsgálatokkal  állapítják  meg  a  beszivárgás  és  a  forráshozam  közötti
kapcsolatot.

A források vizsgálatával kapcsolatban két körülményre kell felhívni a figyelmet. Egyrészt, hogy nem
minden forrás táplálója a karsztvíz (bár Magyarországon a forrásvízkészlet 90%-a karsztos eredetű),
másrészt a karsztvíz nem csak koncentrált (forrás) formájában jelenhet meg a felszínen, hanem nagyobb
területen a felszínre szivárog, vízfolyásokat, vagy karsztvízlápos területeket táplál.

A  források  hozamának mérése  kisebb  vízhozamok  esetén  köbözéssel,  nagyobb  vízhozamoknál
mérőbukóval történik. 

Magyarországon  az  első  karsztvízszint megfigyelésére  (mérésére)  1924-ben  került  sor,  de  a
karsztvízészlelő hálózat telepítése csak 1952-ben kezdődött, egyrészt a Dunántúli középhegység igen
erősen igénybe vett, másrészt a Bükk hegység még emberi beavatkozással kevésbé háborgatott karsztvíz
felszínének és változásának megfigyelésére. Ez a hálózat 1977-ben mintegy 300 db karsztvízészlelő
kútból állt.

A Dunántúli-középhegység karsztosodott tömege - beleértve a Balaton-felvidék egy részét is - az a
terület, ahol a karsztvíz lényegében egy összefüggő járatrendszert alkot. Ezzel szemben a mecseki, bükki
karsztokon sok az önálló, független rendszer.

A Dunántúli-középhegység karsztvízszint megfigyelése, tekintettel a bányászat hatására, az 1950-90
közötti  időszakban kiemelt fontosságot kapott. E területen a nagy hozamú források, forráscsoportok
(Hévíz, Budapest) közelében 3-5 km-es, a köztes területeken 6-10 km-es pontsűrűségű,  összesen 82
kúttal,  átfogó  regionális  megfigyelő  hálózat  létesítését  alakították  ki.  A  hálózat  meteorológiai,
karsztvízszint  megfigyeléseiből  és  a  karsztforrások  vízhozam adataiból  megismerhetjük  a  komplex
karsztos egység hidrológiáját, vízforgalmát, és elkülöníthetjük a természetes és mesterséges hatásokat. A
Dunántúli-középhegység  karsztvízszint  térképe  a  VITUKI  kiadásában  1968-93  közötti  időszakban
évente rendszeresen jelent meg.

Magyarország karsztvidékeinek csapadékból utánpótlódó készlete: sokévi átlagban 1,1 millió m3 d-1.
Ennek és a már lekötött mintegy 0,7 millió m3 d-1 vízkészletnek a figyelembevételével 0,4 millió m3 d-1

karsztvizet lehet igénybe venni a kb. 2000 km2 hideg karsztvíz beszerzésére alkalmas területen.

A  Vízrajzi Évkönyvben található néhány jellegzetes - természetes, ill. a bányászat által befolyásolt
-karsztvízszint éves idősora. Az éves idősorok mellett átlag értékeket is feltüntettek, ill. megadták az
észlelőkúthoz tartozó csapadékmérő állomás éves adatait is.

A karsztos kőzetekben végbemenő vízmozgás törvényszerűségeinek vizsgálatára Magyarországon az
első  nyomjelzéses  vizsgálatokat  1952-ben  az  Aggteleki  hegységben  a  Baradla  barlang  Vaskapu
nyelőjében végezték (Jakucs 1954). A kísérletek célja a felszín alatti víztartók és a bennük mozgó víz
hidraulikai  viszonyainak  megismerése  volt.  Ezt  követően  számos  vizsgálatot  végeztek,  köztük  jó
néhányat a vízhasznosítás, vagy a vízvédelem érdekében (Sárváry 1969).

Magyarországi karsztterületek két típusba sorolhatók:

- a felszínen levő, és

- a fedett karsztos kőzetek.

A fedett karszt  lényegesen nagyobb kiterjedésű.  A felszíni  karszthegységek a szerkezeti  vonalak
mentén lépcsőzetesen süllyednek a mélybe. Minden karsztos egység lényegében egy felszíni és a hozzá
csatlakozó fedett karsztvíztároló-rendszerből áll.

Magyarország  karsztos  területein  -  az  eltérő  vízvezető  képességi  viszonyok  következtében  -  a
mészköves tárolóban a vízszintek évenként közel az alapszintre állnak vissza, dolomitos tárolóban pedig
a  csapadékosság több éves periodicitását  követik  (Maucha 1989).  A  10-14.  ábrán a  nemesvámosi
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megfigyelőkút természetes karsztvízszintjének húsz éves alakulását tüntettük fel. Az ábra alapján jól
követhető a hét éves periódus, mely alatt egyrészt  a tárolt vízkészlet fokozatosan csökken (1956-62) és a
karsztvízszint  eléri  a  "sokévi"  minimumát  (1962),  majd   töretlenül  emelkedik  (1963-69),  mely  a
karsztban tárolt vízkészlet jelentős növekedését jelzi. Ezzel szemben a jósvafői I. sz. kút, mészköves
tárolóban, igen nagy évenkénti ingadozást mutat.

A  rendszeres  forráshozam,  vízhőmérséklet  és  elektromos  ellenállás  mérése  a  karsztvízhálózat
telepítésével indult meg, bár már 1910-től vannak egyedi, nem rendszeres forrás megfigyelések (Stelczer
1986).  A  VITUKI-ban  nyilvántartott  mintegy  2300  forrás  közül  1950-75  között  a  Dunántúli-
középhegységben, legalább egy évig, mintegy 300 forrás vízhozamát, vízhőmérsékletét és elektromos
ellenállását mérték, kezdetben havi, de bizonyos célvizsgálatoknál napi gyakorisággal.

A jósvafői Nagy-Tohonya-forrás vízgyűjtőjén mélyített Szelce-völgyi fúrás vizszintváltozási idősora
alapján meghatározták (Maucha 1989) az emelkedő karsztvízszint és a forráshozam közötti kapcsolatot:

1.5.3. A mélységi vízek

A mélységi víztartó rétegekben elhelyezkedő nyomás alatti víz

- rétegvíz, ha laza üledékes kőzetben található; és

- fedett karsztvíz, ha a víztartó kőzet karsztosodó.

Az  első  vízzáró  réteg  alatti  vízvezető  rétegekben, amelyeket  több  vízzáró  réteg  is  elválaszthat
egymástól, találjuk a réteg-, vagy mélységi vizeket. Jellemző tulajdonságuk, hogy nyomás alattiak és
általában tiszta vizűek. A víz természetes körforgásában gyakorlatilag nem vesznek részt, mesterséges
körforgásban annál  inkább,  a  kitermelt  mennyiség révén.  A vízgazdálkodás szempontjából  az egyik
legértékesebb vízkincs.  Fontos  ismerni  a  vizet  tartalmazó,  ill.  a  víz  kitermelésére  alkalmas  rétegek
mélységi  elhelyezkedését, rétegtani adatait,  de a leglényegesebb ismerni az utánpótlás (utánpótlódás)
lehetőségét és mértékét.

A rétegvizek osztályozása számos módon lehetséges. A vízgazdálkodás számára a legtöbb információt
talán a rétegvizek nyomásának a terepszinthez viszonyított magassága szerinti osztályozás ad:

- pozitív rétegnyomás, ha a víznyomás nyugalmi szintje a térszín fölé emelkedik; és

- negatív rétegnyomás, ha alatta marad.

Egy másik osztályozás a víz utánpótlódási viszonyai szerinti, és így megkülönböztetünk:

- utánpótlódással rendelkező, és

- utánpótlódással nem rendelkező rétegeket.

Az utánpótlódással rendelkező rétegek vizének felszínre juttatását - ha csak az utánpótlódó vízhozamot
termeljük ki - mindig az utánpótlódással fenntartott víznyomás végzi.

Az  utánpótlódási  viszonyok  szerinti  megkülönböztetés  jól  alkalmazható  a  vízgazdálkodás
gyakorlatában.  Ugyanis  az  osztályozással  egyúttal  kijelölhetjük  a  rétegvízből  kitermelhető
vízmennyiséget  is.  Nagymértékű  utánpótlódással  rendelkezik  az a terület,  amelynél az  utánpótlódó
vízhozam nagyobb,  mint  az igény vagy a kitermelt  vízhozam.  Egyébként  a  vízkészlet-gazdálkodás
szempontjából kismértékű vagy korlátozott az utánpótlódás.

Az utánpótlódással nem rendelkező rétegek vizeit a víz felszínre juttatásában domináló erő szerint
lehet csoportosítani: víznyomásos, gáznyomásos és rugalmas-konszolidációs típusra.

A rétegvizek "vízszintje", a rétegvíz nyugalmi nyomásakor előálló szint. Ebből  következik, hogy a
rétegvizek "vízszintjét" a különböző rétegekbe lemélyített kutak nyugalmi vízszintje adja. A rétegvizek
szintjének mérése gyakorlatilag megegyezik a talajvíz mérésénél alkalmazott műszerekkel.

A rétegnyomást meghatározhatjuk:

- buorden csöves;

- membrános;
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- higanyos;

- felhajtóerő és

- pneumatikus nyomásátvitelű műszerekkel.

Az  utánpótlódással  rendelkező  rétegvizeknek,  ill.  olyan  rétegeknek,  amelyek  legalább
nyomáskapcsolatban vannak az utánpótlódó rétegekkel, már van "vízjárása".

A rétegvizek áramlásának meghatározására a legalkalmasabb az egykutas radioaktiv izotópos mérés.
A felszín alatti vízrétegek elválasztására, az áramlási irány megállapítására és a felszíni és a felszín alatti
vizek  közötti  kapcsolat  meghatározására  elsősorban  a  természetes  izotópok,  közülük  is  a  trícium
felhasználása a legelőnyösebb.

Elsősorban a nagyobb mélységekben elhelyezkedő rétegvizek a környezetükben uralkodó geotermikus
hőmérsékletnek  és  áramlási  sebességeknek  megfelelően  felmelegednek.  A  rétegvíz  hőmérséklete a
geotermikus gradiensből, általában meghatározható.

A nagy vízáteresztő-képességű rétegekben és ezért viszonylag gyorsan szivárgó rétegvíz a nagy fajhő
következtében,  maga  is  befolyásolja  a  geotermikus  gradienst.  Azokon  a  területeken,  ahol  nagyobb
mennyiségű  a  mélyből  felfelé  való  áramlás,  a  geotermikus  gradiens  értéke  erősen  lecsökkenhet,  a
beszivárgási helyeknél pedig az átlagnál jóval nagyobbra nőhet.

Magyarországon a rendszeres rétegvízészlelő hálózat kialakítása csak 1966-ban kezdődött.. Az első
észlelések is csak 1957-ig nyúlnak vissza. A késői hálózatkiépítés, mely tulajdonképpen az utolsóként
indult  meg a többi hidrológiai észlelések közül, egyáltalán nem indokolható. Ugyanis az ország 2/3
részén rétegvíz van. Nagyrészük emberi fogyasztásra közvetlenül alkalmas minőségű. A rétegvizekre
telepített mintegy 60 ezer kút (artézi kút) szolgáltatja az országban felhasznált ivóvíz közel 90%-át, de a
porózus rétegösszletben tárolt hévíz mennyisége is jelentős.

Magyarországon a porózus mélységi rétegvíztárolókat, a belőlük feltárható víz hőmérséklete szerint
ivóvízadó (35 oC alatt) és hévízadó (35 oC felett) összletre különítették el. A hévízkútban felfelé haladó
víz azonban a kút csővezetése mentén lehűl, ezért Magyarországon a 30 oC-nál melegebb kifolyóvízű
kutakat és forrásokat tekintjük hévízkutaknak, illetve hévízforrásoknak. Ilyen hőmérsékletű víz az ország
területének 70 %-án feltárható az ismert képződményekből.

A  fő  ivóvízadó  réteg  alsó  határát egyes  helyeken  vízzáró,  vagy  nem  rétegvíztároló  típusú
feküképződmény jelenti. A legtöbb helyen azonban nincs éles földtani határ, hanem a hévíztároló réteget
felülről határoló 35 oC-ú izoterm felület képezi az ivóvízadó réteg alsó határát. Mélysége átlagosan 500-
550 m a terep szintje alatt. Vastagsága kereken 100 m, így a vízadó rétegek össztérfogata kb. 6100.

A rétegvízszint észlelő kutakat először a nagyobb mennyiséget kitermelő helyekre (Debrecen, Szeged,
Kecskemét, Visonta környéke) telepítették, majd az igen intenzív fejlesztés eredményeként, 1977-re már
120, 1980-ra pedig 217 db rétegvíz-megfigyelő kutat létesített a vízügyi szolgálat. Ezen kívül a Magyar
Állami Földtani Intézet is üzemeltet egy 75 db megfigyelő kútból álló kútrendszert az Alföld negyedkori
képződményeinek vizsgálatára.

A rétegvizek észlelése:

- a pozitív kutaknál havi egyszeri gyakorisággal, manométeres vízszintméréssel;

-  a  negatív  kutak  kb.  40%-ánál  folyamatos  vízszint  regisztrálással,  60%-ánál  pedig  különböző
gyakorisággal (heti 1-2-szeres, havi egyszeres) vízszintméréssel történik.

A megengedhetőnek ítélt területi terhelések (rétegvízforgalom) alapján az országban az  ivóvízadó
rétegből a kitermelhető  vízmennyiség 6,4 millió m3 d-1. 

A rétegvizekkel kapcsolatos legszélesebb adatbázis a ma már közel 60 000 kút adatait tartalmazó
Mélyfúrási  Kútjaink  Katasztere (I-X  kötet)  című  kiadvány.  (1960-81).  A  kutak  adatai  ugyan  az
építéskori  állapotra  vonatkoznak,  de  kitűnő  lehetőséget  nyújtanak  a  vízadó  rétegek  térbeni
elhelyezkedésének meghatározására, ábrázolására.

A megfigyelő kutak kialakítását az MI-10-243:1985 (Figyelőkutak telepítése és kialakítása üzemelő
vízbázisok környezetében) írja elő. A víztermelő fúrt kutakra vonatkozó előírásokat az MSz-10-136-
1:1973  (Víztermelő  fúrt  kutak.  Terminológia),  ill.  az  MSz-10-136-2:1973  (Víztermelő  fúrt  kutak.
Tervezés, kivitelezés, vízmérés, vízvizsgálat, víztermelés) tartalmazza.
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Magyarországon a geotermikus adottságok köztudottan kedvezőek. A geotermikus gradiens mintegy
másfélszerese a világátlagnak. Értéke hazánkban átlagosan 5  oC 100 méterenként. Ennek oka, hogy
Magyarországot  magában  foglaló  Pannon-medencében  a  földkéreg  mintegy  10  km-rel  vékonyabb
(mindössze 24-26 km) a világátlagnál és a szomszéd területeknél és az is, hogy jó hőszigetelő üledékek
(agyagok, homokok) töltik ki. A felszínen kb. 10 oC a középhőmérséklet, így 1 km mélységben 60 oC, 2
km mélységben 110  oC a kőzetek hőmérséklete és az azokban elhelyezkedő  vízé is. A geotermikus
gradiens a Déldunántúlon és az Alföldön nagyobb, mint az országos átlag, a Kisalföldön és a hegyvidéki
területeken pedig kisebb annál (Liebe 1998). 

A  porózus  (törmelékes)  hévíztárolók  Magyarországon  kiterjedtebb  előfordulását  jelentő  típusát
képezik az üledékes medencék - nagyobbrészt felső pannon, kisebb részben pleisztocén - homok, ill.
homokkő  rétegei. Ezek a rétegek agyag- és márgarétegekkel  váltakozva kezdetben beltengeri,  majd
folyóvízi  üledékként  rakódtak  le  a  földtörténet  során.  A  Kisalföldön  és  az Alföld  déli  részein  az
üledékösszlet  teljes  vastagsága  eléri  a  2-2,5  km-t. A  homokos-homokköves  összlet  alatt  is  nagy
vastagságú üledék található, de ez már alig tartalmaz feltárható hévizet. Az agyag- és márgarétegek a
medence mélyebb részein  a  homokok  és  homokkő  rétegeket  elszigetelik  egymástól,  de  a mélység
csökkenésével  a  vízvezető  homokrétegek  közötti  függőleges  kapcsolat  egyre  jobb.  A
medenceperemeken a rétegek dőlése is lehetővé teszi a vertikális hidraulikai kapcsolatokat. Ezekben az
így összefüggő porózus hévíztárolókban a víz természetes körülmények között is lassú áramlásban volt.
A sekélyebb rétegekben elhelyezkedő hideg és a mélyebb szintek meleg vizei között nincs éles határ: a
hidegebb vizek lefelé szivárogva és felmelegedve a mélyebb porózus hévíztárolók utánpótlási forrását
jelentették, a medence belseje felé szivárgó vizek pedig egyes helyeken a nagyobb mélységekből  a
sekélyebb rétegeken keresztül a felszínközelbe szivárogtak (pl. Tiszakécskén). Az említett felszín alatti
áramlások sebessége azonban rendkívül lassú: évente néhány méter. Ennek megfelelően egyes zónákban
néhányszor tíz ezer éves vízkorokat mutattak ki, míg máshol a termálvíz kora elérheti a millió éves
nagyságrendet is (Liebe 1998).  

A geotermikus gradiens mellett Magyarországon a mért hőáramértékek is nagyok (38 mérés átlaga
90,4 mW/m2, miközben az európai kontinens területén 60 mW/m2 az átlagérték).

 A  porózus  hévíztárolókban tárolt  hévízkészlet  1500 km3,  melyből  mintegy 340 m3 d-1-t  (1980)
termelnek ki, és ezt a mennyiséget legfeljebb a kétszeresére lehet növelni.

A fedett karsztvíznél a karszt nem terjed a felszínig, hanem vízzáró kőzetek fedik le a mélybe süllyedt
karsztot. Ha a karsztvíz szintje magasabban van, mint a vízzáró fedőréteg alsó éle, akkor leszorított tükrű
(nyomás alatti) fedett karsztvízről beszélünk. Ha a vízzáró fedőréteg és a karsztosodott kőzet érintkezési
felülete magasabban van, mint a karsztvízszint, akkor szabad tükrű fedett karsztvíz a neve.

A fedett karsztvíz vízjárása sokkal kiegyenlítettebb, nagyobb periódusú és kisebb amplitúdójú, mint a
nyílt karsztvízé.

A  fedett  karsztvizek,  az  esetek  többségében,  nincsenek  teljes  nyugalomban,  hanem  igen  lassú
áramlással a hegység magasabb része felől - ahol a csapadék utánpótlás a legnagyobb - a hegység széle
felé haladnak és a törésvonalak mentén felmelegedve a felszínre is juthatnak.

A fedett karsztvízszint mérése, a nyílt karsztvizekhez hasonlóan, megfigyelő kutakkal történik.

Magyarországon a fedett karsztos kőzetekben, elsősorban mészkőből és dolomitból álló, helyenként
4-5  ezer  méter  vastagságú  alaphegytömegben  tárolt  karsztvíz,  vízfelhasználás  szempontjából
legjelentősebb része a hévíz. A hazai karsztos hévíztárolók két fő típusát különböztethetjük meg:

- a felszíni kibúvásokkal összefüggőket; és

- a vízzáró képződményekkel elszigetelt, zárt tárolórendszereket.

A felszíni kibúvókkal összefüggő karsztos hévíztárolók utánpótlódó vízkészletüket - sok esetben - a
hideg karsztvíztárolón  keresztül  kapják.  Zártnak  tekinthető  magyarországi  karsztos  hévíztárolóknak
nincs utánpótlódása.

A történelmileg ismert hévízforrások, amelyeket már a rómaiak is hasznosítottak, s amelyek mellett
főleg a török hódoltság ideje alatt számos gyógyfürdő épült ki, karszthegységeink peremén fakadtak
(Hévíz,  Buda,  Eger).  A  kutatások  kimutatták,  hogy  az  itt  fakadó  melegvizek  tulajdonképpen  a
karszthegységek  esetleg  távolabbi  fedetlen  mészkő  és  dolomit  kibúvásainak  területén  beszivárgó
csapadékvízből  kapják  utánpótlásukat,  majd több ezer  éves  tartózkodás  és nagy  mélységig  történő
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leáramlás  után  a  kőzetekből  kioldott  ásványi  anyagokkal  gazdagodva  a  felszínre  törnek.  Az  első
mesterséges  hévízfeltárások  is  ezekhez  az  előfordulásokhoz  kapcsolódtak.  (1866:  Harkány,  1867:
Budapest, Margitsziget, 1868-78: Városliget) Az egyre nagyobb mélységű fúrásokkal tulajdonképpen azt
a meleg karsztvizet  tárták fel,  amely a hegységek peremén,  a vízzáró fedőrétegek alatti  repedezett
karsztos kőzettömegben mozog a hévforrások felé. A főképpen triász, alárendelten kréta, mészkő és a
dolomit  kőzettömegek (egyes  helyeken az ezekhez  hidraulikailag különböző  mértékben kapcsolódó
eocén,  oligocén  mészkövek,  mészmárgák)  a  vízzáró  medenceüledékek  alatt  távolabb  és  nagyobb
mélységben  is  megtalálhatók.  Ezek  mélyfúrásos  feltárása  során  az  idők  folyamán  egyre  jobban
eltávolodtak a klasszikus hévforrás-körzetektől, s egyre mélyebb fúrásokkal, a karsztos hegyvidékektől
egyre  távolabb  csapolták  meg  azokat  (pl.  Komárom,  Tura,  Mezőkövesd).  Ezek  a  tárolórészek
hidraulikailag kapcsolatban állnak a hidegvíztároló karsztterületekkel, de egyes előfordulások esetében
ez a kapcsolat már minimális vagy teljesen hiányzik (pl.: Igal, Zalakaros, Bük).

A  magyarországi  karsztos  hévíztárolók  -  egységesen  250  m  kőzetvastagsággal  és  0,61%-os
gravitációs hézagtérfogattal számolva - hévízkészlete kereken 50 km3-re becsülhető.

A karsztos hévíztárolókat megcsapoló hévízkutak napi vízhozama (1980) mintegy 35 000 m3 d-1 volt.

Magyarországi hévízkutak adatai az országos hévízkútkataszteri adattárban (VITUKI) találhatóak.
Magyarország hévízkútjai című kiadvány (VITUKI 1965) összefoglalja a hévízkutakra, hévíztárolókra és
a magyarországi hévizekre vonatkozó ismereteket.

A hévízgazdálkodás területén a MI-10-161:1988 (Hévizek komplex hasznosítása) irányelveit  kell
figyelembe venni. 
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1.6. AZ ÖSSZEGYÜLEKEZÉS FOLYAMATA

A  csapadékhullás  során  a  víz  először  a  növénytakarót  nedvesíti,  majd  kitölti  a  terepi
mikrodomborzatot, majd a terep felszínén kezd lefolyni vízlepel formájában miután a felső talajréteget
vízkapacitásig telítette, vagy a csapadékintenzitás meghaladja a beszivárgási intenzitást. A terepen
lefolyó víz a terep vápáiban összegyülekezve vízereket hoz létre. majd a vízerek csermelyekké, a
cseremelyek patakokká,  azok folyókká, és végül  folyamokká egyesülve folynak le. Természetesen
eközben a felszínen lévő víz folyamatosan párolog.

1.6.1. A felszíni lefolyás

Az összegyülekezés útját a domborzat határozza meg. A víz mindig lejtő irányban (szintvonalra
merőlegesen),  először  a terepen,  majd ideiglenes,  később állandó jellegű  mederben,  azt  valamely
mértékig megtöltve, árvíz esetén a mederből kicsordulva a völgyfenéken mozog a befogadó felé. A
terepről a szintvonalas (más néven rétegvonalas) topográfiai térkép ad felvilágosítást. A szintvonalak
az azonos tengerszint feletti magasságú pontokat összekötő vonalak Erre merőlegesek az esésvonalak,
amelyeket a térképek nem ábrázolnak (kivéve az eséstüskével megjelenített domborzati térképek). A
szintvonalas térképek segítségével meghatározható egy adott pontba hulló csapadékrészecske útja a
terepen, illetve a vízfolyáshálózatban. Természetesen nem lehet minden egyes terepi  pontot külön
vizsgálni a lefolyás szempontjából, ezért a szokásos eljárás az, hogy minden egyes vízfolyás torkolati
szelvényéhez,  vagy  valamely  kiválasztott  szelvényéhez meghatározzuk  azt  a  területet,  amelyről  a
leesett  csapadék a vizsgált  szelvényhez  folyik.  Ezt a  területet  nevezzük  vízgyűjtőterületnek  (ami
mindig egy vízfolyás valamely szelvényéhez tartozik). 

A  lehatárolást  mindig  a vizsgált  szelvénytől  kezdjük és a  szintvonalakra  merőleges  esésvonal
mentén  keressük  a  vízgyűjtőterület  határát  mindaddig,  amíg  felérünk  a  gerincre.  A  gerincen
továbbhaladunk  a  csúcsig,  majd  a  csúcsok  között  megkeressük  a  nyerget,  vagy  másik  gerincen
haladunk tovább. A vízgyűjtőterület határának keresését a vízfolyás vizsgált szelvényétől mind a jobb,
mind a bal parton egyidejűleg végezzük mindaddig, míg a szerkesztés során össze nem találkozik a két
vonal. A szerkesztést mindig a kisebb vízgyűjtőterületek lehatárolásával kezdjük. Ellenőrzésképpen
megvizsgáljuk  a  vízgyűjtőterület  és  főként  a  vízgyűjtőterület  határát  (vízválasztó)  alkotó  néhány
pontot, hogy az oda lehulló csapadék vajon átfolyik-e a szelvényen avagy nem (20. ábra).
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20. ábra Vízgyűjtőterület rétegvonalas térképe

A lefolyás  folyamata két  fő  részre bontható:  a  terepi  lefolyásra és a mederbeni  lefolyásra.  A
lefolyási  viszonyokat  elsődlegesen  a  vízgyűjtő  terület  éghajlati,  domborzati,  talajtani  adottságai
határozzák meg, de a pillanatnyi hőmérsékleti, talajnedevességi, növényzeti fedettségi viszonyok is
befolyásolják (7. táblázat).
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7. táblázat

A fajlagos lefolyás sokévi átlaga
növekszik csökken

az éghajlati adatokból meghatározott értékhez képes

ha a vízgyűjtőterület
lejtői
alakja
tájékozása

meredek
kerekded

északi

enyhék
hosszan elnyúló
dél-délnyugati

ha a felszín sima
lejtő irányban művelt
sekély termőrétegű

csupasz

hullámos, teknőkkel teli
szintvonal irányban művelt

mélyen megművelt
benőtt, erdős

ha a felszíni takaróréteg vízzáró
csekély vízkapacitású

vizet áteresztő
sok vizet vesz fel

ha a növénytakaró gyér
szárazságtűrő, sekély gyökérzetű

dús
vízigényes, mély gyökérzetű

ha a vízhálózat sűrű ritka

ha a völgyfenék szűk széles

ha a meder nagyesésű
mályen beágyazott

jó karban van

csekély esésű
gyakran kiöntő
elfajult, benőtt

ha a talajvíz mélyen van magas

A lefolyás vizsgálatakor az egyik legfontosabb adat a lefolyási idő. A vízgyűjtőterületről lefolyó
vízrészecske legnagyobb lefolyási idejét összegyülekezési időnek (τ) nevezzük. Az összegyülekezési
idő  ismerete  fontos,  hiszen  a  nagycsapadékból  keletkező  árhullám  csúcsvízhozama  (egyenletes
csapadékintenzitást feltételezve) az összegyülekezési idő alatt ér a vizsgált szelvénybe. 

Az összegyülekezési idő kísérleti meghatározása még kis vízgyűjtőterület esetén is nehézkes. A
gyakorlatban  számos  empirikus  összefüggés  terjedt  el,  amelyek  terepi  megfigyelésekből  és
laboratóriumi kísérletekből születtek. Az egyszerűbb összefüggések közé tartozik az összegyülekezési
idő becslésére alkalmas:

IA

L2

=τ (29)

Amely  külterületi  vizsgálatok  esetén  a  terepen  és  a mederben  való  lefolyás  idejét  egyetlen
közelítéssel határozza meg, ahol

τ - az ősszegyülekezési idő percekben (min),
A - a vízgyüjtő területe (km2),
L - a leghosszabb lefolyási út (km),
I - a leghosszabb lefolyási út átlagos lejtése (dimenzió nélkül)

Az összefüggés az 1 - 500 km2 nagyságú vízgyűjtők esetén használható. 

A közepes nagyságú, 500-2000 km2 –es vízgyűjtőterületeken az összegyülekezési idő :








 −=τ
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IA
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(30)

A jelölések és mértékegységek azonosak az előző képlet jelöléseivel és mértékegységeivel.

Igényesebb számítás esetén az összegyülekezési időt két részre bontjuk: a terepi lefolyásra (τ1) és a
mederbeni lefolyásra (τ2). Így az összegyülekezési idő:

τ = τ1 + τ2 (31)
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1.6.1.1. A terepi lefolyás

A terepen való lefolyás idejét (τ1 -et) egyedi vizsgálat alapján vagy becsléssel kell meghatározni. A
terepen való lefolyás közelítő ideje a következő összefüggésből határozható meg:

5,0

1
I

Ln
2,1














=τ (32)

ahol τ1 - a lefolyási idő a terepen percekben (min),
n - a Manning-féle érdességi tényező,
L - a terepen mért lefolyási úthossz (m),
I - a terepen lefolyó víz útjának szakaszonként átlagolt lejtése (dimenzió nélkül)

A fenti összefüggés legfeljebb 400 m lefolyási úthossz esetén alkalmazható. A 400 m-nél hosszabb
távon lefolyó víz a terepen is annyira koncentrálódik, hogy azt már a mederbeni lefolyás hidraulikai
módszerével kell vizsgálni. Az n érdességi tényező értékei:

8. táblázat A terepi lefolyás érdességi tényezői

Lefolyási pálya Érdességi tényező
n

Szántó, szőlő 0,4 - 0,5

Erdő, rét legelő 0,3 - 0,4

Gyepes park 0,2 - 0,3

Kőburkolat 0,15 - 0,25

Beton, aszfaltburkolat 0,1 - 0,15

Becslés esetén a terepen való lefolyás idejére legalább 10 percet kell felvenni.

1.6.1.2. A mederbeni lefolyás

A vízfolyásban való lefolyás idejét (τ2 -őt) a nagyvízi vízszállítás középsebességeiéből a Chezy-
képlettel számított részidők szakaszonkénti összegzésével kell meghatározni:

∑
=

=τ
N

1j kj

j
2 v

L

60

1

(33)

ahol τ2 - a lefolyási idő a vízfolyás medrében percben (min)
L j - a j-edik változatlan méretű és lejtésű mederszakasz hossza (m)
vkj -  a  j-edik  változatlan  méretű  és  lejtésű  mederszakaszon  előálló  középsebesség

mértékadó vízhozam esetén
 N - a mederszakaszok száma

A  Chezy-képlet  permanens  egyenletes  vízmozgást  ír  le,  ami  nem  mondható  el  egy  olyan
vízfolyásról amelyen éppen egy árhullám folyik le, de a tetőzés időszakában –legalább is elvileg-
rövid ideig permanensnek tekinthető a vízmozgás. A medret pedig olyan szakaszokra kell osztani,
amely  áramlási  szempontból  közel  egységes.  Természetesen  a  túlzott  részletesség  nem növeli  a
számítás  pontosságát,  annál  is  inkább mert  az  árvízi  csúcsvízhozam meghatározásakor  számtalan
olyan hatás érvényesül amelyet a nem tudunk figyelembe venni.

1.6.2. A vízgyűjt ő karakterisztika

A csapadék lefolyó hányadának útja (a terepi és mederbeni lefolyás) és ideje a fentiek szerint
számítható. E folyamatnak nemcsak a maximális időtartama – az összegyülekezési idő - fontos, hanem
részidői is. Ha a topográfiai térképen meghatározzuk azokat a vonalakat (egyidejű lefolyásvonalak),
amelyekről a csapadék lefolyó hányada a csapadékhullástól kezdve 1τ/n, a 2τ/n, 3τ/n......iτ/n... nτ/n.
óra múlva jut a vizsgált szelvénybe (20. ábra). Az egyidejű lefolyásvonalak által bezárt területről a
lefolyó csapadékvíz kevesebb mint 1τ/n, 2τ/n, 3τ/n, ... τ óra alatt jut a vizsgált szelvénybe. A területek
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ismeretében megszerkeszthetjük a vízgyűjtő karakterisztika ábrát, amelynek vízszintes tengelyén az
időt,  függőleges  tengelyén a  vízszállításba  már  bekapcsolódott területet  ábrázoljuk (21.  ábra).  A
legnagyobb ordináta, amely a τ összegyülekezési időhöz tartozik, a teljes vízgyűjtőterületet ábrázolja.
Az ábra alakja rendszerint S görbéhez hasonlít
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19. ábra Az egyidejű lefolyásvonalak
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20. ábra A vízgyűjtő karakterisztika ábra

A vízgyűjtő karakterisztika ábra – egyenletes csapadékintenzitás feltételezve a csapadékhullás alatt
– azt is megmutatja, hogy a vízgyűjtőterületről a felszíni lefolyásból származó árhullám milyen alakú,
mert  egyenletes  csapadékintenzitást  és  lefolyási  tényezőt  feltételezve  a  vízgyűjtő  karakterisztika
ábrával megegyező alakú lesz a felszíni lefolyásból származó vízhozam idősor a vizsgált szelvényben. 

Ha  a vízgyűjtő  karakterisztika  segítségével  vizsgáljuk  a  felszíni lefolyási  folyamatokat  három
esetet különböztethetünk meg, konstans csapadékintenzitást feltételezve:

• az  összegyülekezési idő azonos a csapadékhullás időtartamával (τ = T). Ekkor a csapadék
megszűnésének pillanatában a teljes vízgyűjtőterület bekapcsolódik a vízszállításba, majd  τ/n
idő múlva a vizsgált szelvényhez legközelebbi A1 területről már nem folyik le víz, újabb τ/n idő
múlva az A2 terület sem szállít már vizet és ez mindaddig tart, amíg a teljes terület kiürül (21/a.
ábra).

• az  összegyülekezési  idő  kisebb  a  csapadékhullás  időtartamánál (τ <  T).  Ekkor  az
összegyülekezési idő  (τ) pillanatában a teljes vízgyűjtőterület bekapcsolódik a vízszállításba.
Mivel a csapadékhullás egyenletes intenzitással tovább tart,  a vízhozam már nem növekszik
tovább,  hanem  konstans  értéket  vesz  fel.  A  csapadék megszűnésének  pillanatában  a
vízszállításba  bekapcsolódott  terület  el  kezd  csökkenti,  így  a  felszíni  lefolyásból  származó
vízhozam is csökken ugyanolyan ütemben mint az előző esetben (21/b. ábra).

• az összegyülekezési idő nagyobb a csapadékhullás időtartamánál (τ ≥T). Ekkor a csapadék
megszűnésének pillanatában csak a vízgyűjtőterület egy része kapcsolódik be a vízszállításba.
τ/n idő múlva a vizsgált szelvényhez legközelebbi A1 területről  már nem folyik le víz, de a
vízgyűjrtő  felső  részén  még  újabb  terület  ről  érkezi  víz  a  szelvénybe,  ezért  a  két  terület
különbségével mő a vízgyűjtő karakterisztika ábra. Újabb τ/n idő múlva az A2 terület sem szállít
már vizet de még mindig kapcsolódik be újabb terület. Ez a folyamat az összegyülekezési időig
(τ) tart, majd már csak az egyes területek kerülnek ki a vízszállításból, mindaddig, amíg a teljes
terület kiürül (21/c. ábra).

A fenti  elvi  megfontolások azonos csapadékintenzitásra  és lefolyási  viszonyokra vonatkoznak.
Azonban mint már a csapadékhullás törvényszerűségeinek vizsgálatánál már láttuk, a csapadékhullás

66



1. HIDROLÓGIA - 1.6. AZ ÖSSZEGYÜLEKEZÉS FOLYAMATA

időtartama  és  intenzitása  között  van  kapcsolat.  Ezt  fejezi  ki  a  Montanari-féle  csapadékmaximum
függvény, amely szerint a csapadékintenzitás  mTai −= , azaz minél rövidebb, annál hevesebb az eső.
Ha az éghajlati  adottságoknak és a vízgyűjtőterület tulajdonságainak megfelelő  lehető  legnagyobb
felszíni  lefolyásból  származó  vízhozamot  – a mértékadó vízhozamot  – keressük,  akkor  a  fentiek
alapján  belátható,  hogy  a  maximális  lefolyást  a  lehető  legnagyobb  intenzitású,  de  a  teljes
vízgyűjtőterületről  lefolyó csapadék adja, azaz a mértékadó csapadékhullás időtartama egyenlőnek
lennie az összegyülekezési idővel (T = τ).
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21. ábra A vízgyűjtő karakterisztika ábra τ = T, τ < T és τ > T esetben

1.6.3. A lefolyási tényező

A csapadékból  lefolyó  vízmennyiség hányad nemcsak vízgyűjtő  területenként,  hanem egy-egy
vízgyűjtőn belül is a hidrológiai és az egyéb viszonyok időbeni alakulásának megfelelően igen tág
határok között változik.  Azt a számot, amely megmutatja, hogy a lefolyó csapadékhányad a teljes
csapadékmennyiségnek  hányad  része,  lefolyási  tényezőnek  nevezzük  (α).  A  lefolyási  tényező
természetéből fakadóan mindig 1 ≥ α ≥ 0.

 A lefolyási tényezőt nemcsak egy-egy árhullám esetén kell meghatározni, hanem havi, évszakos,
éves  és sokéves  átlagos értéket  is  tudunk számítani.  Ezek  az értékek  közelítő  tájékoztató  értéket
szolgáltatna a vízgyűjtőterület állapotáról. Felhívhatják a figyelmet olyan természeti változása vagy
emberi beavatkozásra, amely miatt a lefolyási tényező valamely irányban tartósan megváltozik.

Az árvízi hozamok közelítő számíthatósága érdekében a lefolyási tényező becslésre több megoldás
született. Ezek közül ma leggyakrabban Kenessy Béla módszerét alkalmazzuk. A módszer ugyan nem
nyugszik elméleti alapokon, de hazai viszonyok között általában jó eredményt szolgáltat. A lefolyási
tényezőt  Kenessey  három részre  bontotta,  az  első  (α1)  a  lejtési  viszonyoktól,  a  második  (α2)  a
vízgyűjtő talajától, a harmadik (α3) a növényzettel való borítottságtól függ (9. táblázat).

α = α1 + α2 + α3 (32)
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9. táblázat A lefolyási tényező értékei (Kenessey alapján):

1. A lejtési viszonyok tényezők (αααα1)
igen erős lejtőnél, ha az oldalak hajlása > 35% 0,22 - 0,30

közepes lejtőnél, ha az oldalak hajlása 11 - 35 % 0,12 - 0,20

szolíd lejtőnél, ha az oldalak hajlása 3,5 - 11 % 0,06 - 0,10

síkvidéknél, ha az oldalak hajlása < 3,5 % 0,01 - 0,05

2. Az áteresztőképesség tényezői (αααα2)
igen vízzáró talajra 0,22 - 0,30

közepes áteresztő talajra 0,10 - 0,20

áteresztő talajra 0,06 - 0,10

igen átersztő talajra 0,03 - 0,05

3. növénnyel borítottsági tényező (αααα3)
kopár sziklára 0,22 - 0,30

rét, legelőre 0,17 – 0,25

feltört kultúrtalajra és erdőre 0,07 - 0,15

zárt erdőre, laza hordalékra, köves, homokos talajra 0,03 - 0,05

A táblázat csak tájékoztató jellegű, mérési adatok hiányában az α tényező tényleges értékét mindig csak a lefolyást befolyásoló tényezők
figyelembe vételével és gondos mérleglés után szabad felvenni.

1.6.4. A fajlagos lefolyás

A lefolyási tényezőn kívül van még egy olyan mutatószám, amely lehetővé teszi egy vízgyűjtő
hosszabb idejű lefolyási viszonyainak, illetve több vízgyűjtőterület összehasonlítását. Ez a fajlagos
lefolyás:

A

Q
q=  (34)

ahol q - a fajlagos lefolyás (l/skm2)
Q -  a  vizsgált  szelvényben  lefolyó  vízhozam  (egységnyi  idő  alatt  átáramló

vízmennyiség, m3/s)
A - a vízgyűjtőterület nagysága (ha, km2)

Tehát  a  fajlagos  vízhozam nem más,  mint   a  vízgyűjtőterület  egységnyi  felületéről  átlagosan
lefolyó vízmennyiség egységnyi idő alatt. 

A  fajlagos  lefolyás  számítása  és  ezekből  az  adatokból  különféle  (kisvízi,  évi  átlagos,  sokévi
átlagos,  stb.)  lefolyási  térképek  szerkesztése  jó  áttekintést  ad  nagyobb  területek  hidrológiai
viszonyairól. 
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22. ábra Az A=100 – 2000 km2 kiterjedésű vízgyűjtőterületek közepes fajlagos kisvízhozamainak 
értéke Magyarország területén l/s km2-ben (Lászlóffy, 1964)

1.6.5. A felszín alatti lefolyás 

Eddig  csak  a  felszíni  lefolyásból  származó  vízhozamokkal  foglakoztunk.  Természetesen  egy
vízfolyásban nem csak a felszíni lefolyásból származó vízhozamok folynak, hanem a felszín alatti
lefolyásból  is  jelentékeny mennyiségű  víz származik.  Ennek bizonyítéka,  hogy a mérsékelt égövi
vízfolyások  rendszerint  nem száradnak ki,  azaz  hosszabb  csapadékmentes  időszakban,  amikor  az
összegyülekezési idő  többszöröse alatt sem esik csapadék, van a mederben víz. Ez természetes is,
hiszen a beszivárgó víz egy része a talajvízbe, annak kisebb hányada a mélységi rétegekbe jut. A
vízfolyások medre rendszerint közvetlen kapcsolatban van a talajvízzel vagy a felszín közeli vizekkel,
ritkábban a mélységi vizekkel. Ez a kapcsolat kétirányú. Az áramlás iránya a vízfolyás pillanatnyi
vízállásának és a környező vizek piezometrikus nyomásának egymáshoz viszonyított helyzetétől függ.
Az esetek jelentős részében a vízfolyás medre felé áramlanak a felszín alatti vizek, így biztosítva a
vízfolyások vízpótlását. 

Meg kell  jegyeznünk, hogy egy szelvényhez tartozó a felszín alatti  víztartó rétegek területe és
elhelyezkedése,  aza  a  felszín  alatti  vízgyűjtőterület  nem  feltétlenül  esik  egybe  a  felszíni
vízgyűjtőterülettel.

Árvizek  esetén  az  egyik  fontos  feladat,  hogy  egy  adott  szelvényben  mért  vízhozam  idősor
származási helyét (felszíni vagy felszín alatti víz) eldöntsük. Ezt az eljárást nevezzük az árhullámok
szeparálásának,  mert  a  teljes  vízhozam  adatsorból  a felszín  alatti  lefolyást  választjuk  le,  így  a
megmaradó felszíni lefolyást össze lehet vetni az azt kiváltó hatékony csapadékkal. 

Az árhullám szeparálásnak sokféle módszere van. Egyik sem egzakt elméleti levezetésen alapszik.
Talán ez  a  hidrológia  egyik  legnehezebb feladata,  bár  a  vízháztartási  mérlegben szereplő  összes
mennyiségek egymással összevethetők, így az eredmény ellenőrizhető.

A vizsgálatok azt mutaták, hogy cssapadékmentes időszakban, amikor a vízfolyás vize feltehetőleg
a felszín alatti vizekből – a talajvizek megcsapolásával és a forrásokból – származik, akkor a vízhozam
idősor monoton csökkenő, amelyet a 

)tt(
0

1eQQ −α−= (33)

egyenlettel  – az  apadási  görbével – lehet  leírni.  A fenti  összefüggésben a Q a t  órában mért
pillanatnyi vízhozam, amely a felszín alatti lefolyásból származik, Q0 a t0 időponthoz tartozó felszín
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alatti lefolyás vízhozama, amely az előző árhullám felszíni lefolyásának megszűnése egyben. Az α a
vízgyűjtő  hidrológiai  tulajdonságaitól  függő  állandó.  Az  apadási  görbe  α paramétere  egyszerűen
meghatározható: logaritmizáljuk a fenti egyenletet:

[ ])tt(elog)Q(log)Q(log 00 −⋅α−⋅+= (34)

A fenti  egyenletet  szemilogaritmikus  papíron  az  árhullám alatt  ábrázolva  (23.  ábra)  egyenest
kapunk, amelynek hajlása α. Az árhullám szeparáció azon alapszik, hogy az apadási görbe mindaddig
tart, amíg a felszín alatti rétegek nem telítődnek vízzel  és meg nem indul a felszín alatti lefolyás
növekedése. Ez akkorra tehető, amikor az árhullám gyorsuló áradási intenzitása meg nem törik, azaz
az áradó ágon inflexiós pont lesz. A felszíni lefolyás vége a log(Q) ábrán jól kijelölhető – az árhullám
apadó ágán töréspont van. A felszín alatti lefolyás  maximuma az árhullám apadó ágának inflexiós
pontjánál van. A fenti pontokat S görbével összekötve, figyelembe véve az apadási görbét mint érintőt
az áradó és az apadó ágon, szeparálhatjuk a felszíni lefolyást. 

A  felszíni  lefolyó  vízhozam idősor  alatti  terület  a  lefolyás  összes  térfogatát  adja,  amelyet  a
szelvényhez tartozó vízgyűjtő területre hulló hatékony csapadék térfogatával kell  ellenőrzésképpen
összevetni.

Példa-patak árhullám szeparációja az S - görbe móds zerrel
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23. ábra Felszíni lefolyás meghatározása S-görbe módszerrel
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1.7. A LEFOLYÁS MENNYISÉGI JELLEMZ ŐI

1.7.1. A vízállás és mérése

A  vízállás (vízfolyások  és  állóvizek)  megfigyelésére,  a  vízszintek  térben  és  időben  való
változásának nyomon követésére vízszintmérőket használnak.

A vízállás SI mértékegysége (WMO, VMS-438:1983 szerint) a méter; jele: m; betűjele (jelölése): H.
Gyakorlatban igen elterjedt a h jelölés és a centiméter alkalmazása.

A  vízhozam ismerete  elsősorban  a  vízgazdálkodás  részére  ad  értékes  információt  a  pillanatnyi
vízkészletről  vagy  adott  idő  alatt  rendelkezésre  álló  vízmennyiségről.  Számos  hidrológiai  feladat
megoldásánál azonban elégséges a vízfolyás szintjének az ismerete. A vízszintet, a vízállást, szemben a
vízhozammal,  igen egyszerűen és igen egyszerű  eszközökkel  lehet mérni/észlelni.  Természetes volt
tehát, hogy már az ősi kultúrák idején az árvíz, az öntözés, majd a hajózás érdekében a vízfolyások
vízszintjeit észlelték, nyilvántartották, sőt a legnagyobb árvizek magasságait külön is megjelölték. A
legrégibb ismert vízmércék a Nílus felső folyásán Wadi Halfa és Asszuán közelében találhatók. Sziklába
vésett beosztásaik 4000 év körüliek.

A vízszintmérők csak akkor alkalmasak a vízállások meghatározására, ha a leolvasás (beosztás)
kezdőpontja, a "nullpont",  mint tengerszint feletti magasság ismert és állandó (stabil).  A "0" pont
állandóságának  ellenőrzésére  a  mérőhely  közelében,  alkalmas  helyen,  magassági  őrpontot kell
elhelyezni, amelyről a nullpont magasságát időnként, általában évente, ellenőrizni lehet.

A nullpont magasságát úgy kell megválasztani, hogy az előforduló, vagy várható legalacsonyabb
vízállás alatt legalább 1-2 m-re legyen, a "negatív" vízállások elkerülése érdekében.

Fontos általános tudnivaló az is, hogy a vízszintmérőknek a még be nem következett vízállások (kis
és nagyvizek) leolvasását is biztosítaniuk kell.

A vízszintmérők legrégebbi és legelterjedtebb formája az ún. lapvízmércék, de vannak úszó-tárcsás,
pneumatikus, elektromos érintkezős egyszerű kijelzős vízmércék is.

A  lapvízmércék lehetnek  álló  vagy  fekvő  helyzetűek  és  a  vízfolyás  keresztszelvényeinek
függvényében egy vagy több tagból állhatnak. A több tagból álló megoldást olyan helyeken célszerű
alkalmazni,  hol  egyetlen  összefüggő  lapmérce  létesítése  a  vízfolyás  keresztszelvényének
geometriájából adódóan szinte lehetetlen.

A lapvízmérce általában két  centiméteres  beosztású öntöttvas lap, de lehet  például  hídpillérek,
hídfők függőleges felületébe bevésett beosztás is.

A lapvízmércéket beosztásuknak megfelelően 0,01, ill. 0,005 m  pontossággal lehet leolvasni. A
0,005 m pontosságú leolvasás általában a hullámzás vagy a vízlengés következtében igen bizonytalan.

A lapvízmércék előnye a beruházás kis költsége és a könnyű  felszerelhetőség.  Hátránya,  hogy
állandó  észlelő  személyzetet  igényel  és  mégis  bizonyos  mértékig  pontatlan,  mivel  a  folyamatos
leolvasás nem biztosítható. Az árvízi tetőzések, ill. a kisvizek völgyelésének pontos vízállásait és az
időpontjait sok estben nem ismerhetjük.

A vízszintmérők másik nagy csoportja a rajzoló vízmércék. A vízállást rögzítő műszerek előnyei:

– a gyors ingadozású vízfolyásokon is megbízható, folyamatos  vízállásgörbét (limnogramot)
állítanak elő;

– a legnagyobb és a legkisebb vízállásokat  bizonyosan regisztrálják az előfordulási időkkel
együtt; végül

– észlelési adatok állíthatók elő ott is, és akkor is, ahol és amikor észlelő nem áll rendelkezésre.

A rajzoló vízmércéknek igen sok  típusa ismert.  Általában a vízszint  változását  nyomonkövető
érzékelő,  az érzékelt mozgást továbbító és a rögzítést (regisztrálást) végző  szerkezet típusa szerint
történik az osztályozás.

A  vízszintváltozást  általában  úszó érzékeli.  Az  úszót  nagyobb  vízfolyásokon  aknába,  kisebb,
elsősorban hordalékos, de jégzajlástól mentes vízfolyásokon függőleges csőbe helyezik.
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Az aknába épített úszós vízmércéknél a függőleges (csillapító) aknát egy, esetleg több vízszintes
csővel  kell  a  vízfolyással,  lehetőleg  a  várható  legkisebb  vízszint  alatt,  összekötni. A geometriai
méretek kialakításánál két értékre kell a figyelmet fordítani:

- az egyik: a vízszintes cső átmérője, ill. kialakítása. Hordalékos vízfolyás esetén célszerű 0,05 m
átmérővel  kialakítani,  vagy  nagyobb  átmérő  (0,20-0,30  m)  esetén  hordaléktisztító  láncot  benne
elhelyezni.  Hordaléktisztítás elvégezhető  még a vízszintes cső  időnkénti  átöblítésével, vagy kettős
összekötő cső alkalmazásával;

- a másik: a csillapító akna és a vízszintes összekötő cső átmérőjének az aránya, mely a folyóban és
a csillapító aknában történő  vízszintváltozás közötti  időkülönbséget befolyásolja. Különösen heves
vízjárású folyókon kell a két átmérő viszonyszámát legalább 10:1-hez meghatározni, hogy a mederben
és az aknában történő vízszintváltozás időkülönbsége a legkisebb legyen.

Függőleges csőbe helyezhetjük az úszót  jégzajlástól mentes vízfolyásokon, kihasználva a hidak
pilléreinek,  hídfőinek  egyszerű  rögzítési  lehetőségeit.  Szükség  esetén  külön  erre  a  célra  épített
függőleges betonfalra is rögzíthetjük a csövet. Előnye, hogy létesítése lényegesen olcsóbb, mint  a
csillapító akna és vízszintes cső. Karbantartás is egyszerűbb, a mérés pontosabb, mert a csőben és a
folyóban a vízszintváltozás egy időben következik be.

Hordalékos folyóknál a csillapító  aknába a víz  bejutását  a  vízszintes cső  helyett  szivornyával is
biztosíthatjuk és a regisztráló szerkezet a szivornyacső legmagasabb pontján keletkező szívást méri.

A rajzoló vízmércék egy másik típusa, melynél vízszint változását a víz nyomásának segítségével
követhetjük. Ezek a pneumatikus vízszint érzékelők.

A pneumatikus vízszint érzékelők lényegében nyomásmérők, amelyek valamely pontban uralkodó
nyomást  közvetítik  a  jelző,  vagy  regisztráló  elemhez.  A  nyomásmérők  érzékelő  feje  felfogja  a
vízoszlop nyomását és ezt a nyomást pl. levegőoszloppal lehet továbbítani. Zárt levegőrendszer esetén
tömlős pneumatikus vízmércének, míg ha a levegőrendszerből  az érzékelőnél buborékok távoznak,
buborékoló pneumatikus vízmércének nevezzük.  A buborékolással  a vízből  származó feszültségen
kívül minden más feszültség kiküszöbölhető.

A  pneumatikus  vízszint  érzékelők  előnye,  hogy  a  jéggel  borított,  jégtorlaszos,  jégzajlásos
vízfolyások olyan helyeiről szolgáltat megfelelő vízszintadatokat, amelyeket az észlelő nehezen, vagy
egyáltalán nem tud megközelíteni. Előnye még, hogy néhány száz méterre a távjelzése egyszerűen
megoldható, továbbá nem kell csillapító aknát és főként vízszintes összekötő csövet építeni. A mérés
pontossága is nagy ±3 mm (WMO 1974).

A rajzoló vízmércék harmadik típusa az elektromos érzékelővel ellátottak, amelyek tulajdonképpen
a lapvízmércékhez hasonlíthatók. A vízszint változása a megfelelő sűrűséggel elhelyezett elektromos
érzékelőket  rövidre  zárja  és  a  rövidre  zárt  érzékelők,  akár  nagy  távolságra  (max  100  km)  is,
távjelezhetnek. 

Alkalmazásuk széles körben azért  nem terjedt  el,  mert  elsősorban hordalékos folyók esetén, a
leülepedett  hordalékot  azonnal  el  kell  távolítani,  különben a  nedves  anyag a víz  apadása után is
zárlatot idéz elő.

A rajzoló vízmércék továbbító szerkezete általában az úszóhoz kapcsolt huzal, vagy szalag, amely
az úszó mozgását továbbítja és alakítja át forgó mozgássá.

A rajzoló vízmércék talán leglényegesebb része a vízállást rögzítő berendezés. A rögzítés történhet:

– írószerkezettel; vagy

– lyukasztással.

Fel  kell  hívni  a  figyelmet,  hogy  mind  az  úszós,  mind  a  pneumatikus,  mind  az  elektromos
érzékelőkkel észlelt és továbbított vízállás nem szükségképpen kerül regisztrálásra, hanem sok esetben
egy egyszerű kijelző berendezésről leolvasható. 

A  mechanikus  írószerkezeteknél a  mozgó  tollszerkezet  jelet  hagy  az  óraszerkezet  mozgatta,
egyenletes sebességgel haladó papíron. A papír álló, esetleg fekvő tengelyű hengeren van rögzítve,
vagy két orsó közötti síkfelületen (ún. lefutószalagos műszer, vagy más néven szalagíró) mozoghat.

A  mechanikus  rajzoló  vízmércéknél  a  forgóhenger  mozgását  csigasoros vagy  csavarorsós
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berendezés biztosítja. A csigasoros belső  ellenállása kisebb,  mint  a csavarorsósé és így többnyire
érzékenyebb.  A csavarorsós viszont  képes a vízállás rögzítését  felülről  lefelé  vagy  alulról  felfelé
(megváltozott értelemmel) újra kezdeni és így kisebb méretarányra állítható.

A korszerű  mechanikus  rajzoló  vízmérce  általában többféle  méretarányban rajzolhat  és  papír-
előretolási sebességük fogaskerék cserével szabályozható, úszójuk a célnak megfelelően cserélhető.
Hengerük  majdnem  kizárólag  állótengelyes,  vagy  a  legújabbak  lefutószalagosak.  Rendszeres
használatban az 1:5 vagy 1:10 áttételű és 1 vagy 8 nap alatt körülforduló (10 mm h-1 - 2 mm h-1

előretolási sebességű) típusok felelnek meg.

A lyukszalagos (digitális) regisztrálóknál a vízállást a digitális regisztrálóra a bemeneti korong forgása
viszi  át,  például  úszó segítségével.  Előnye, hogy a lyukszalagos regisztrátum számítógépek számára
alkalmas inputtá tehető.

A digitális lyukszalagos regisztrálóknál a vízállásadatok rögzítésének időköze 10 min és néhány
óra közé esik, a vízfolyás vízjárásának megfelelően. Valamely adott állomáson a mérésköz idejét az a
sebesség  határozza  meg,  amellyel  a  vízállás  -  a  vízhozam  szempontjából  értékelhető  módon  -
megváltozik.  Ez  a  követelmény a  kisvízfolyásokra  rövidebb  (általában  10  min),  nagy  folyókra
hosszabb  (2-3  h)  észlelési  időközöket  eredményez.  E  berendezések  érzékenysége  kb. azonos  a
folyamatosan rajzoló vízmércékével.

Az adatot rögzítő (regisztráló) műszerek közül a legtöbb kisebb átalakítással, az elektromos regisztráló
vízmércék csaknem mindegyike, alkalmas távjelzésre. A távjelzés módja szerint megkülönböztetünk:

– önálló (telefon) vonalon folyamatosan adó;

– ultrarövid hullámon adó;

– telefonon, telexen hívható vízmércéket,

– műholdak segítségével  való távközlést.

Az önálló vonalon, folyamatosan jeleket adó vízmércék a távjelzés első időszakát jellemzik. Előnyük a
folyamatos információ adás, amely a vevő helyen is rögzítődik. Hátránya, hogy a vízállásadatok birtokába
csak a vevő  hely jut. Továbbá a folyamatos adás következtében gyakran kóbor áram hatására téves
jelzéseket is ad. A hiba kiszűrése, az egyeztetés a mérőhellyel pedig legtöbbször igen körülményes.

Az ultrarövid hullámon adó vízmércék előnye, hogy több vevőállomás létesítése is lehetséges, továbbá
megbízhatóbb, mint a vezetékes távjelzés. Hátránya az aránylag rövid adó-távolság.

A telefonon,  ill.  telexen hívható vízmércék a  ma  gyakorlatban levő  legkorszerűbb rendszerek.  A
vízállás adatokhoz bármikor bármely telex-szel vagy telefonnal rendelkező szerv, bárhonnan hozzájuthat.

A vízállás távjelzés jövője a geostacioner műholdak közvetítésével való adatátvitel. 

A vízfolyásokon a vízállást minden vízhozammérő állomáson is észlelni kell. Ebből következik, hogy
a vízmérce hálózat sűrűsége legalább megegyezik a vízhozammérő hálózat sűrűségével. A gyakorlatban a
vízmércehálózat lényegesen sűrűbb, mint a vízhozammérő hálózat. Ez természetes is, hiszen a vízállás
észlelése  lényegesen  egyszerűbb,  mint  a  vízhozamé.  A  nagyobb  vízfolyásokon  a  vízhozammérő
szelvények között vízmércét vagy vízmércéket helyeznek el, elsősorban a kisvizek, főként pedig az árvíz
levonulásának jobb megismerésének érdekében. Az árvíz tetőzésének, ill. a kisvizek völgyelésének a
rögzítése km-ként legalább egy vízállásészlelést igényel. A  WMO (1976) ajánlása szerint minden 100
km2-nél nagyobb vízfelületű tóra vagy tározóra legalább egy vízmérceállomást kell telepíteni.

A vízállás-észlelési hely kiválasztása igen gondos előkészítő munkát igényel. Figyelembe kell venni a
vízfolyás  hidraulikai  és  meder  viszonyait,  különös  tekintettel  a  hordalék  mozgására,  a  zátonyok
vándorlására és a jégviszonyokra. Nem hagyható figyelmen kívül a hullámtér, a mellékágak helyzete sem.
Egységes meder (egy főmeder) és aránylag keskeny hullámtér a kívánalom. Az egységes medernél a
vízállás  adatokból  a  vízhozam  aránylag  egyszerűen  számítható.  További  lényeges  kívánalom  az
észlelőhely megközelíthetősége, elektromos árammal való elláthatósága.

A vízállásészlelések gyakoriságát elsősorban a vízfolyás vízjárása, másodsorban pedig az adatgyűjtés
célja határozza meg. A gyakorlatban, ha folyamatos vízállásidősor szükséges, legtöbb esetben  a napi
kétszeri  leolvasás elégséges.  Olyan  helyeken,  ahol  a  vízállás  gyors  ingadozású,  rajzoló  vízmérce
felállítása ajánlatos. Árvízi előrejelzés érdekében a rajzoló vízmércék telepítése szintén indokolt. Az árvízi
előrejelző  rendszer  csak  akkor  kapcsolódhat  nem regisztráló  vízmércékhez,  ha  a  kellő  gyakoriságú
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leolvasás biztosított. Árvizek idején, az árvíz magasságától függően, a vízmércéket legalább óránként kell
leolvasni.

Magyarországon az első dunai árvízi feljegyzés 1012-ből való, de az értékelhető vízállás feljegyzés
is  elég régi:  az 1693-94.  évi  áradásról  maradt  fenn.  Marsigli  Alajos  Ferdinánd erről  az  árvízről
kéziratos  térképet  és  keresztszelvényeket  készített,  vízállás  feljegyzésekkel.  A  Duna  1732  évi
árvízének magasságát Budán is, Pesten is jelekkel látták el, melyek közül ma már csak a Molnár utcai
árvíztábláról  van  leírás.  Az  árvizek  pontos  magasságait a  Duna Bécs feletti  szakaszán  1501 óta
(Lászlóffy  1941),  magyarországi  szakaszán  pedig  1775,  ill.  a  Tiszán  1816  óta  ismerjük.  A  18.
században Pozsonyban, Budán és Szegeden állítottak fel vízmércéket.  A rendszeres vízállásészlelés
1823-ban a budai és a pozsonyi, 1830-ban a komáromi és 1833-ban a szegedi vízmércéken indult meg.
1851-ben már 15 helyen, 1865-ben pedig 57 vízmércén volt rendszeres észlelés. Ez az állomássűrűség
már  országos hálózatnak tekinthető.  A  Vízrajzi  Osztály  felállításának évében,  1886-ban üzemelő
vízállásmérő hálózat (11-13. ábra) 132 mércét számlált. Jelenleg (1986) üzemelő vízmérceállomások
(törzsállomások) száma 338 (2-III. táblázat), amely 275 km2/állomás hálózatsűrűséget jelent, vagy a
magyarországi kereken 2400 km folyószakaszra vonatkoztatva 7 km/állomásnak felel meg.

A tényleges vízmérceállomáshálózat sűrűsége ennél lényegesen nagyobb, mert a törzsállomások
mellett árvizek idején az árvédelmi töltések mellett a kilométerenként felállított ún. árvízi mércék is
üzemelnek. Ezenkívül még üzemi vízmércék is kiegészítik az országos hálózatot.

A  vízállásészlelő  hálózatban  a  folyamatos  észlelés  érdekében  a  rajzoló  vízmércéket 1950-ben
kezdték kiépíteni és 1986 I. 1.-én már 167 törzsállomáson működött rajzoló műszer.

A  vízállások távjelzése 1960-ban kezdődött el, először folyamatosan működő távjelzéssel, postai
vonalon. Három dunai (Rajka, Komárom, Budapest) és egy tiszai (Tiszabecs) állomás volt a VITUKI
Országos  Vízjelző  Szolgálatával  közvetlen  összeköttetésben.  A  tapasztalatok  azt  mutatták,  hogy
egyrészt a közvetlen összekötés nem elégítheti ki az összes érdekelt igényét, másrészt az  országos
távjelző  hálózat mellett  egy-egy hazai vízgyűjtőre vagy kulcsfontosságú folyószakaszra, külön ún.
regionális távjelző hálózatot kell létesíteni. 

Az automatikus működésű országos vízjelző rendszer tehát a terv szerint két részből áll:

– az országos távjelző hálózat 50 telexen bármikor, bárhonnan hívható, a pillanatnyi vízállást
(és  még  néhány  vízminőségi  jellemzőt)  írásban  is  rögzítő  ún.  TELEXDAT  rendszerű
állomásból (az első ütemben, 1986-ig, az országhatár közeli szelvényekben 17 TELEXDAT
állomás épült meg, ezek közül négy automatikus vízminőségmérő állomásként);

– a  regionális  távjelző  hálózat  17  mérőközpontból  áll,  amely  408  vízállás-,  és  230
csapadékérzékelővel az ország területének közel háromnegyed részét fedi le.

Elkészült az országos vízrajzi (hidrológiai) távmérő és figyelmeztető rendszer terve (OVTR), mely
kiépülte után lehetővé teszi a hidrológiai adatok gyors és széleskörű továbbítását (Domahidí-Puskás
1998).

Magyarországon az álló és fekvő öntöttvas vízmércelapokat alkalmazzák. Beosztásuk egysége 0,02
m,  igen ritkán fordul  elő  centiméteres beosztású és csak a decimétereket  számozzák. A vízmérce
lapokat  központilag  állítják  elő.  A  rajzoló  vízmércék  legtöbbje,  elsősorban  kisvízfolyásokon  a
vízhozammérő műtárgyak mellett, függőleges csőben, úszóval ellátott, ill. a nagyvízfolyásokon aknás,
úszóval ellátott, METRA típusú rajzoló műszer.

Történelmi visszapillantásként érdemes megemlíteni, hogy Magyarországon létesített első állandó
vízmércék közül  a pozsonyi  és a budai  aknás kútmércék voltak,  a  pozsonyi  léces,  a budai  pedig
szalagos  leolvasású.  A  Tiszán  1880  előtt  fekvő,  lépcsősen  kivágott  vízmércéket  alkalmaztak.  A
beosztást  a  lépcső  szolgáltatta.  Még  két  világviszonylatban  is  első  és  kiemelkedő  jelentőségű
Magyarországon előállított vízállásmérő berendezést kell megismerni:

– az  egyik  a  légnyomásos  vízállásmérő,  melyet  1885  márciusában,  a  Magyar  Mérnök-  és
Építész  Egylet  ülésén,  mint  a  gyakorlatban  már  alkalmazott  vízmércét,  a  "Decoudun"-t,
Malina mérnök ismertetett. A műszer érzékenysége 0,1-0,2 milliméter volt; 

– a másik, szintén 1885 évből, a Schmidthauer-féle távjelző vízmérce, amely a Duna lánchídi
vízállását az Erzsébet-téri meteorológiai pavilonban elhelyezett vevőkészüléken rajzolta fel.

Az  utóbbi  időben  a  vízállás,  továbbá  a  vízállás-regisztráló  műszerek  milliméter  pontosságú
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regisztrálására,  ill.  beállítására  magyar  fejlesztésű  VM-01  típusú,  nagypontosságú  hordozható
vízszintmérőt fejlesztettek ki (Kiss 1997). A berendezés mérési pontossága bármilyen külső körülmény
esetén is 5 mm-en belül marad, kedvező körülmények között 1 mm relatív hibán belül marad.

A magyarországi  vízmércék "0" pontjainak tengerszint feletti magasságát az állandó vízmércék
létesítésével  csaknem egyidőben állapították  meg:  a  Dunán az 1834-ik,  a  Tiszán az  1842-ik  évi
kisvízszint magasságára. A Rába Sárvár-Győr közötti szakaszán a vízmércék "0" pontját az 1875. év
március 2.-i, a többi vízfolyásnál pedig a vízmérce "0" pontját az 1882. október 28.-i kisvíz jelentette.
Sajnos, elsősorban a Tisza és mellékfolyóinak medermélyülése következtében - a negatív vízállások
elkerülése érdekében - vízmércék "0" pontjait több vízmércénél 1-2 m-el le kellett süllyeszteni.

A vízállás észlelés általános szabályait az MI-10-231-2:1985 (Hidrológiai mérések. Felszíni vizek
vízállása), ill. a MI-10-251-2:1986 (Hidrológiai mérési adatok elsődleges feldolgozása. Felszíni vizek
vízállás  adatai)  tartalmazza.  A vízmércék  ellenőrzését  az  MI-10-536:1990  (Vízmércék  magassági
helyzetének  rendszeres  ellenőrzése)  és  az  építményeit  az  MI-10-266:1993  (Vízmérceállomások
építményei) írja elő.

1.7.2. A hiányzó adatok pótlása. A mércekapcsolati vonal.

Hiányos észlelésű időszakok napi, esetleg havi közepes vízállás/vízhozam adatainak pótlása, ill.
rövidebb észlelésű állomás adatainak meghosszabbítása sokkal egyszerűbb és megbízhatóbb, mint a
csapadék vagy a párolgás, még inkább a beszivárgás adatok pótlása, ill. kiegészítése. A mederbeni
lefolyás jellemzője a folyamatosság (folytonosság), melyből  következik, hogy két egymáshoz közeli
szelvény vízállás/vízhozam adatai között megbízható kapcsolatot állíthatunk fel.

Egy-egy hiányzó adatot (vízállás vagy vízhozammérő  műtárgyak esetén) egyszerűen a hiányzó
adatot megelőző  és követő  leolvasás számtani középértékeként állíthatjuk elő. Ha a vízállás, ill.  a
vízhozam idősor rendelkezésünkre áll, a meglevő két érték közti hiányzó szakaszt, vagy

- lineáris kapcsolatot feltételezve egyenes; vagy 

- az idősor görbületének megfelelő görbe vonallal kötjük össze, egészítjük ki. 

Rövidebb  időszak  (két-három  nap)  hiányzó  vízhozamadatait  a  vizsgált  szelvényben  lefolyt  a
vízmennyiségek szemilogaritmikus koordinátarendszerben való ábrázolásával is becsülhetjük. Ugyanis
valamely  kiválasztott  szelvény  vízhozamváltozásait  -  hosszú  évek  során  -  a  csapadékmentes
időszakokban  általában ugyanaz  a  kiürülési  sebesség  és a  csapadékra  adott  azonos  típusú
válaszfüggvények jellemzik.

Hosszabb  időszak  hiányzó  adatainak  pótlását,  ill.  rövidebb  észlelésű  állomás  adatainak
meghosszabbítását legcélszerűbben az adathiányos vízmércéhez legközelebbi teljes adatsorú állomás
leolvasásainak  (tetőző  és  völgyelő  vízállásainak)  felhasználásával,  a  két  szelvény  között  létesített
mércekapcsolati vonallal lehet elvégezni.

A  vízállás/vízhozammérő  szelvények  között  létesített  mércekapcsolati  vonal alkalmazásának
feltételei:

– a két állomás adatai közötti korrelációs kapcsolatot az rł0,8 érték jellemezze;

– a teljes észlelésű állomás keresztszelvénye lehetőleg állandó (stabil) legyen; ha nem, a
mederváltozásokat is figyelembe kell venni;

– a két észlelő állomás közötti lefolyási időt (időket) az adatok felhasználásánál figyelembe
kell venni; vagy

– elég számú adatpár  esetén csak a völgyelő  és a tetőző  vízállás/vízhozam adatokpárok
segítségével kell a mércekapcsolati vonalat elkészíteni.

Célszerű  a  két  szelvény közötti  vízállás/vízhozam kapcsolatot  (a  mércekapcsolati  vonalat)  -  a
matematikai  összefüggés  mellett  -  grafikusan,  koordinátarendszerben  (esetleg  logaritmikus
hálózatban) is ábrázolni. Az ábrázolás során a napi egyidejű vízállás/vízhozamok mellett különböző
jelekkel a különböző hónapok (egyidejű havi közepes vízmennyiségek) adatait is kívánatos feltüntetni
és így az esetleg hónapról-hónapra (esetleg csak évszakonként) változó kapcsolatok felismerhetők és
a hiányzó adatok pótlása még megbízhatóbban végrehajtható.
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1.7.3. A vízhozam és mérése

A vízhozamon  az  áramlási  tér  (a  vízfolyás)  egy  keresztmetszetén  egységnyi  idő  alatt  átfolyó
víztérfogatot értjük, amelyet m3/s, vagy l/s mértékegységben fejezünk ki. A vízhozamot más néven
térfogatáramnak  is  nevezhetjük,  bár  ez  a  kifejezés  nem  terjedt  el  a  gyakorlatban.  A  vízhozam
mérésének célja rendkívül sokrétű lehet, a felszíni vízfolyásokon végzett hálózati vízhozamméréseket
a vízháztartási alapegyenlet lefolyási értékének meghatározására végezzük. 

A vízhozammérés többféle módszerrel történhet. Alapvetően két főcsoportot különböztetünk meg:
az eseti vízhozamméréseket és a folyamatos mérési módszereket. Az eseti mérések pillanatnyi értéket
szolgáltatnak.  Ha  egy  szelvényben  sorozatmérést  végzünk,  akkor  az  adatokból  vízhozamgörbét
szerkesztve (a vízhozam a vízállás függvényében) akkor az alkalmas vízhozam idősorok generálására.
A folyamatos vízhozammérések egy részénél általában nem közvetlenül vízhozamot mérünk, hanem
val  amely más (vízállás, függély-, szelvénysebesség eloszlást,  stb.) jellemzőt  és a vízhozamgörbe,
vagy  más  kalibrációs  görbe  segítségével  határozzuk  meg  a  vízhozamot,  illetve  annak  időbeni
változását.

A  vízhozam  mérésének  módszerét  mindig  az  egyedi  körülmények  (a  pillanatnyi  vízmélység,
víztükörszélesség,  vízsebesség,  a mederviszonyok,  a rendelkezésre álló  felszerelés és a szükséges
mérési pontosság ismeretében választhatjuk meg. A vízhozammérés kezdetekor a mérési szelvény és
környékének bejárása után kell eldönteni az alkalmazott módszert. A választásakor figyelemmel kell
lenni a módszer befolyásoló hatására. Ha az előre kiszemelt helyszínen nem találunk olyan szelvényt,
vagy szakaszt  amely alkalmas mérésre, akkor  más helyszínt  kell  keresnünk. A mérési idő  hossza
fontos tényező, hiszen gyakran előfordul, hogy nem permanens (időben állandó) hidrológiai helyzetet
találunk a vízfolyáson.

A  vízhozammérési  szelvény  kijelölése,  a  mérési  módszer  kiválasztása,  a  mérés  irányítása,  a
feldolgozás  ellenőrzése  és  az  eredmények  értékelése  mérnöki  feladat!  Az  eseti  vízhozammérési
módszereket 4 fő csoportra oszthatjuk:

• köbözés

• hordozható mérőbukóval való mérés

• jelzőanyagos mérés

• szelvényterület - sebesség mérésen alapuló vízhozammérés

A  mérési  szelvény  és  a  megfelelő  módszer  kiválasztása  után  a  szükséges  mérőfelszerelést
előkészítjük.  Elvégezzük a mérési  szelvény vagy a mérési  szakasz előkészítését.  Részletes mérési
vázlatot  készítünk  a  helyszínről  és  végrehajtjuk  a  mérést.  Lehetőség  szerint  még  a  helyszínen
feldolgozzuk  és értékeljük a mérést.  Kedvezőtlen mérési  körülmények között  szükséges  ellenőrző
mérések beiktatása is. Az 10. táblázat segítséget nyújt a megfelelő mérési módszer kiválasztásában-

10. táblázat Vízhozammérési módszerek alkalmazhatósága

A szelvény A mérés

vízhozama
(m3/s)

sebessége
(m/s)

szélessége
(m)

középmélysé
ge (m)

módja, eszköze

0 - 0,010 köbözés

0,0001 - 0,02 hordozható mérőbukó

0,01 - 0,5 kémiai vízhozammérés

> 0,015 0,15 - < 0,25 < 0,25 szelvényszűkítéssel és visszaduzzasztással, szondarúddal,
vezetőcsővel  vezetett kisméretű sebességmérő szárnnyal

> 0,015 > 1,5 0,25 - 0,6 0,25 - 0,6 áthidalásról szondarúddal, vezetőcsővel  vezetett sebességmérő
műszerrel

> 0,040 > 1,5 0,6 - 5 0,6 - 3 áthidalásról szondarúddal, vezetőcsővel  vezetett sebességmérő
műszerrel

1,5 5 -50 < 3 Egy részletben átfeszített szelvénykötél mellett mérőcsónakról
szondarúddal, vezetőcsővel  vezetett sebességmérő műszerrel
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> 1 50 - 500 < 3 Egy részletben átfeszített szelvénykötél mellett mérőcsónakról
szondarúddal, vezetőcsővel  vezetett sebességmérő műszerrel

> 1 50 - 500 > 3 Egy részletben átfeszített szelvénykötél mellett mérőcsónakról,
kötélre függesztett sebességmérő műszerrel

> 1  > 500 > 3 a) Több részletben átfeszített szelvénykötél mellett mérőcsónakról
kötélre függesztett sebességmérő műszerrel

b) mérőcsónakról, mérőhajóról szelvényben horgonyozva kötélre
függesztett sebességmérő műszerrel

c)  hídról kötélre függesztett sebességmérő műszerrel

1.7.3.1. Vízhozammérés köbözéssel

A köbözés a legegyszerűbb és egyben a legpontosabb mérési módszer. Elméletileg a teljes mérési
tartományban használhatjuk, a gyakorlatban azonban csak a kis vízhozamok mérésére (0 - 0,010 m3/s)
terjedt el.

A Kelet-Mecsekben lévő kísérleti vízgyűjtőterületen rendezett hidrometriai mérőgyakorlaton a patak mellett lévő 
úszómedence szolgált egy időben köbözőedényként, amely nagy térfogatánál fogva jelentős hosszúságú mérési 
időt és az ebből következő nagy mérési pontosságot eredményezett.

Alkalmazásának határt szab a könnyen hordozható és kezelhető köböző edény mérete és az, hogy
előállítható  legyen  olyan  szintkülönbség,  amelynél  a  mérendő  vízfolyás  vize  teljes  egészében
szabadeséssel  a  köböző  edénybe  vezethető  legyen.  A létrehozott  duzzasztás  visszatorlasztó  hatás
befolyásolhatja például egy forrás vízhozamát, a duzzasztott tér nagy térfogata esetén igen lassú a
permanens állapot kialakulása.

A köbözőedény térfogata akkora legyen, hogy a mérendő  vízfolyás vízhozama 5 másodpercnél
hosszabb  idő  alatt  töltse  meg  azt.  A  köböző  edény  méretei  határozzák  meg  a  létrehozandó
szintkülönbséget,  úgy  hogy  a  edényt  a  szabadon  folyó  vízsugár  alá  helyezhető  legyen,  vagy  a
vízsugarat biztonságosan, félrelötyögés nélkül hirtelen a köböző edénybe tudjuk terelni.

Amennyiben  a  köböző  edény  hiteles  térfogat  beosztással  van  ellátva,  úgy  a  mérés  közvetlen
leolvasással végezzük el, ennek hiányában a felfogott vizet tölcsér segítségével menzúrába töltjük úgy,
hogy a menzúrában lévő  vízmennyiség kisebb vagy egyenlő  legyen a legnagyobb beosztásnál. Az
áttöltés során a részleolvasásokat is rögzítjük a jegyzőkönyvben.

A  köbözés  végrehajtásához  általában  2  fő  szükséges.  Az  előkészülés  után  (a  jegyzőkönyv
fejlécének kitöltése és a szükséges eszközök kikészítése, a köbözőedény elhelyezésének próbája) a
köbözőedényt  kezelő  személy határozott  mozdulattal  a vízsugár  alá teszi  az edényt,  a stopperórát
kezelő  személy ezzel egyidőben elindítja a stopperórát. Ügyelni kell arra, hogy a teljes vízsugár a
köbözőedénybe follyon. Legalább 5 másodperces vízgyűjtés után (de ha lehetséges ezt az időtartamot
meg kell hosszabbítani) a mérőedényt határozott mozdulattal kiemeljük a vízsugár alól ügyelve arra,
hogy a víz  ne lötyögjön ki,  ezzel  egyidőben megállítjuk a stopperórát.  A mérési  időtartamot  0,1
másodperc pontossággal rögzítjük a jegyzőkönyvben, a mérőedényben összegyűjtött vízmennyiséget
pedig megmérjük.

A mérést még két alkalommal megismételjük, majd a helyszínen kiszámoljuk a vízhozamot:

t

V
Q=   [m3/s] (34)

ahol: V - a megmért vízmennyiség (m3)
t - a mérési idő (másodperc)

A három mérés kiértékelése után ha a különbség 5 %-nál kisebb, a vízfolyás (forrás) vízhozama a
három mérés  számtani  átlaga.  5  %-nál  nagyobb  eltérés  esetén,  pótmérést  végzünk és  a nagyobb
eltérésű mérést elhagyjuk. Ha nincs lehetőség pótmérés elvégzésére, akkor a két mérés egybehangzó
mérés  számtani  átlagából  számítjuk  ki  a  vízhozamot. Szóródó  mérési  eredmények  esetén  több
lehetőség áll fenn: 

• a  forrás  vízhozama  időben  nem  állandó,  amelyet  több,  szabályos  időközönként  mért
sorozatméréssel állapíthatunk meg; 

• a mérést végző személyek figyelmetlenül mérnek, vagy alkalmatlanok a feladat elvégzésére.
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A mérés pontossága gyakorlott  mérőszemélyzet  esetén 3 %-on belül tartható, rövid mérési idő
esetén ez megemelkedhet 5 %-ra. 

1.7.3.2. Vízhozammérés hordozható mérőbukóval

A  folyamatos  vízhozammérésben  alkalmazott  fix  beépítésű  élesszélű  mérőbukókat  az  eseti
vízhozammérésekben - hordozható kivitelben - eredményesen alkalmazhatjuk 2 - 20 l/s tartományban.
A hordozható mérőbukók típusai:

• négyszögszelvényű oldalszűkítéses (Poncelet) bukó

• háromszögszelvényű (derékszögű háromszög: Thomson) bukó

• trapézszelvényű, Chipoletti-bukó

• kör szelvényű bukó

Közös jellemzőjük, hogy viszonylag egyszerűen kialakíthatók, gondos telepítés és mérés esetén
pontos mérést  tesznek lehetővé, viszonylag nagy esésveszteséget okoznak. Vízszállításuk a bukóél
geometriai alakjától és kialakításától, az átbukási magasságtól, az oldal- és fenékszűkítés mértékétől.
A gyakorlatban ma a Thomson-bukó terjedt el, amelynek számos oka van: a vízszállítást kevéssé
befolyásolja  az  oldal-  és  fenékszűkítés,  a  bukó  vízszintestől  eltérő  helyzete.  A  Thomson-bukó
telepítése után a permanens állapot gyorsan kialakul, így a mérési idő lerövidül. 

A hordozható mérőbukók méretét a könnyű szállíthatóság és beépíthetőség szabja meg. 

A mérőbukó telepítése:

A mérendő szelvény közelében a vízfolyáson keresünk egy nagyobb esésű szakaszt, amely után
telepítjük a  bukólemezt.  Ásóval  a  vízfolyásra merőlegesen helyet  készítünk,  majd  behelyezzük  a
bukólemezt,  amelyet  gumikalapáccsal  állítunk  vízszintes  helyzetbe.  A  lemezt  vascövekekkel
függőleges helyzetben rögzítjük, alulról kövekkel támasztjuk meg, az élek mentén a felvízi oldal felől
földdel tömítjük. A közlekedő csövet úgy helyezzük el, hogy a felvízi nyílása a lemez előtt kb. 5-
szörös  átbukási  magasságnak  megfelelő  távolságban  legyen,  és  ne  tartalmazzon  légbuborékot.  A
telepítés  után  5  percenként  leolvassuk  az  átbukási  magasságot  mindaddig,  amíg  két  egyforma
leolvasást nem kapunk. A szállított vízhozamot a 

2
3

hg2b
3

2
Q µ=    [m3/s] (35)

összefüggéssel számíthatjuk ki, ahol

µ - átbukási tényező 

b - bukóél szélessége (m)

g - nehézségi gyorsulás (m/s2)

h - az átbukási magasság (m)

Thomson-bukó (24. ábra) esetén: 2
5

hCQ =  (C közelítőleg 0,0000142 2 mm-es bukólemez esetén)

A telepítés során törekedni kell arra, hogy a bukólemez függőlegesen álljon, a bukóél vízszintes
legyen, az átbukási szelvény tiszta legyen és a fenék- és oldalszűkítés mértéke ne közelítse meg a
bukóélt az átbukási magasság 1 - 1,5-szeresénél jobban. 

A vízhozamtényező  (C)  pontosabb,  az egyedi  bukólemezre jellemző  értékének megállapítására
hitelesítő méréseket lehet végezni köbözéssel. A hitelesítő mérés előtt és után leolvassuk az átbukási
magasságot,  majd  köbözéssel  meghatározzuk  az  átfolyó  vízhozamot.  Kiszámoljuk  a  C
vízhozamtényezőt.
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24 ábra Hordozható Thomson-bukó

1.7.3.3. Vízhozammérés jelzőanyaggal

A jelzőanyaggal való mérés két módját alkalmazhatjuk: a hígulásos mérést és az integrál mérést.
Mindkét  módszer  elve  az  anyagáram  egyenlet  megoldásán  alapul.  A  vízfolyás  vízhozama  a
jelzőanyagot  felhígítja,  de  annak  mennyisége  nem  változik  meg.  A  bevezetett  jelzőanyag
mennyiségéből  és  a levonulás időfüggvényéből  vagy a hígulás mértékéből  számítható a vízfolyás
vízhozama. 

Az  alkalmazott  jelzőanyag  célszerűen  olyan  anyag,  amely  nem  található  meg  a  mérendő
vízfolyásban  -  de  ha  mégis,  konstans  hozamú,  kis  koncentrációjú  -  vízben  könnyen  oldható
léghőmérsékleten, könnyen kezelhető,  egyszerű  módszerekkel  meghatározható a koncentrációja.  A
jelzőanyagot a vízben, mederben lévő anyagok nem abszorbeálódik, nem bomlik le a vízben a mérés
ideje alatt. A mérés során alkalmazott koncentrációban a jelzőanyag nem lehet veszélyes az emberre
és az élővilágra. 

A fentiekben leírt követelményeknek többféle jelzőanyag használata terjedt el a gyakorlatban:

• NaCl  -  nártiumklorid:  legfőbb  előnye  az  olcsósága  és  a  koncentráció  egyszerű
meghatározhatósága. A környezetet kíméli, de hátránya, hogy nagyobb vízhozamok méréséhez
nagy mennyiségű anyagot kell kezelni, nem készíthető belőle nagy töménységű oldat. A boltban
kapható konyhasó 2-5 % egyéb anyagot is tartalmaz. A koncentráció mérése vezetőképesség
mérő  műszerrel  lehetséges,  mivel  a vízben oldott  összes sómennyiség -  bizonyos határokon
belül  -  egyenesen  arányos  a  vezetőképességgel  és  a  víz  hőmérsékletével.  A  mai,  korszerű
vezetőképesség  mérő  eszközök  hordozhatóak,  automatikus  hőmérséklet  kompenzációjuk  és
mikroprocesszoros  vezérlésük  révén  közvetlen  só  egyenértéket  jeleznek  ki  automatikus
méréshatár váltással.

• Na2Cr2O7 - nártiumdikromát, K2Cr2O7 káliumdikromát: előnyük a jó oldhatóság (0 °C-on 1,85
kg 1 l vízben) és a viszonylag egyszerű (fotometriás) koncentráció meghatározás. Higíthatósága
igen nagy (1 : 600 000), ezért kis mennyiségek használatával is nagy vízhozamokat lehet mérni.
Méreg, ezért használata során gondosan kell eljárni: szembe, szájba ne kerüljön, gumikesztyű
használata kötelező,  mérés után kezet kell  mosni. Megengedett legnagyobb koncentrációja a
vízfolyásban 0,5 mg/l, ami összhangban van a hordozható fotométerek méréshatárával (1 - 0,6
mg/l).

Mindkét módszernél a mérendő szelvény környékén kiválasztunk egy olyan hosszúságú szakaszt,
amelynek felső szelvényében beadagolva a jelzőanyagot az a szakasz zárószelvényébe érve teljesen
elkeveredik. A mérőszakszon a jelzőanyag nem maradhat el pangóvizes mederszakaszokon, ha mégis
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lennének ilyen  mederrészek,  akkor  ásóval  és  lapáttal  addig  kell  alakítani  a  patakmedret,  amíg  a
pangóvizes részek teljesen el nem tűnnek. A mérés előkészítése során higított fluoreszcein oldattal
megfestve a patakot  a felső  -  beöntési  -  szelvényben,  ellenőrizzük a teljes elkeveredést  az alsó -
mintavételi - szelvényig, illetve ellenőrizzük, hogy a mérési szakaszon nem marad el a jelzőanyag. A
jelzőanyag  elkeveredést  segíti,  ha  természetes,  vagy  mesterséges  mederszűkületbe  öntjük  a
jelzőanyagot, vagy onnan vesszük a mintát. A fluoreszceines festési próbán kimérjük a festékhullám a
beöntéstől  számított,  a  mintavételi  szelvénybe  érkezés  idejét  (t0)  és  a  távozás  idejét  (tn),  amely
megfelel a leggyorsabb és a leglassúbb vízrészecske átvonulási idejének.

A  mintavételi  edényeket  a  mérés  előtt  a  mérendő  vízfolyás  vizével,  a  mérési  szakasz  alatt
háromszor átöblítjük. Egy palackba tiszta patakvízből mintát veszünk.

A mérés befejezése után az eszközöket a mérési szakasz felett takarítjuk ki.

Higulásos vízhozammérés

A mérés alapelve, hogy a konstans hozamú vízfolyásba (Q), amelynek a jelzőanyag koncentrációja
természetes állapotban C, az adagoló berendezéssel állandó hozammal (Qa) ismert koncentrációjú (Ca)
jelzőanyagot adagolunk. A mintavételi szelvényben folyó jelzőanyag mennyisége egyenlő a vízhozam
(Q) + az adagoló hozama (Qa) és az ott mért koncentráció (Cm) szorzatával.

Az anyagáram egyenlet (az adagolás szelvénye feletti jelzőanyag hozam  + a beadagolt jelzőanyag
hozam = a mintavételi szelvényben mért jelzőanyag hozammal):

Q C + Qa Ca  = (Q  + Qa) Cm (35)

az egyenletet rendezve és az ismeretlen Q vízhozamot kifejezve:

a
m

ma Q
CC

CC
Q

−
−

= (36)

ha  a  természetes  állapotú  vízfolyásban  a  jelzőanyag  koncentráció  0,  és  az  adagoló  hozama
elhanyagolható a vízfolyás vízhozamához képest (Qa ≈ 0), akkor:

a
m

a Q
C

C
Q= (37)

összefüggésből számítható a vízfolyás vízhozama.

A konstans jelzőanyag adagolására többféle megoldást alkalmaznak a gyakorlatban:

1. úszószifolos adagoló
2. Mariotte-palack
3. túlfoyó tartályos adagoló
4. úszószelepes adagoló
5. perisztatikus pumpa

1. A Fazekas-féle úszószifonos adagoló  (25. ábra) elve: a folyadék felszínén lévő úszóra szerelt
szifon adagolja a  jelzőanyagot.  A  jelzőanyag szintjének csökkenése nem befolyásolja az adagoló
hozamát, mivel az úszó mindig ugyanazon szintig merül a folyadékba, így a kifolyó nyílás szintje
azonos a folyadék felszínéhez képest. Az úszó fennakadását a jelzőanyag szakaszos utánpótlásával
akadályozzuk meg. Az adagoló vízhozama a kifolyó nyílás diafragma gyűrűjének más átmérőre való
cseréjével oldható meg.
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H állandó

úszószifon

kifolyónyílás

golyószelepes légtelenítő

túlfolyó

jelzőanyag 

utántöltés
maximális

minimális
jelzőanyagszint

25. ábra Fazekas-féle úszószifonos adagoló

2. A Mariotte-palack mérési elve: 10-16 l űrtartalmú felűről zárt palackba töltjük a jelzőanyagot,
amelybe  egy  levegőztető  cső  nyúlik  felülről.  A  folyadék  a  palack  alján  lévő  cserélhető  fúvókás
nyíláson távozik. Az adagoló vízhozama mindaddig konstans, míg a folyadékszint a levegőztető cső
alsó síkja felett van - ezen síkban a folyadéktérben légköri nyomás uralkodik és a nyílás felett lévő
folyadékoszlop magassága konstans.

3. A túlfolyó tartályos adagoló is azon elven működik, hogy ha nyílás felett lévő folyadékoszlop
magassága konstans, akkor a kifolyó vízhozam is konstans. Az állandó vízszintet túlfolyó bukóval és
többletadagolással biztosítjuk.

4.  Úszószelepes  adagoló:  a  működési  elv hasonló a fentiekhez,  de a konstans folyadékszintet
úszószeleppel biztosítjuk.

5. Perisztatikus pumpa: állandó (szabályozható) fordulatszámú szivattyú, amelynek működéséhez
áramforrás szükséges.

A meder előkészítése és az átvonulási idő megmérése után megbecsüljük a vízhozamot:

n0 tt

mSL2
Q

+
= (38)

ahol L - a mérőszakasz hossza (m)

S - átlagos víztükörszélesség (m)

m - középmélység (m)

A  becsült  vízhozam,  az  átvonulási  idő,  az  adagoló  folyadékhozamának  ismeretében  olyan
mennyiségű és töménységű jelzőanyagot keverünk, amely biztosítja, hogy a T = tn - t0 átvonulási idő
ötszörösének (de legalább 5 percig) + a tn időnek megfelelő hosszúságig tudjunk adagolni.

Az  adagoló  beállítása  után  -  a  mérés  megkezdése  előtt  -  a  jelzőanyaggal  feltöltött  adagolót
beindítjuk úgy,  hogy a jelzőanyag ne follyék  vízfolyásba. Az oldathozamot  háromszori  méréssel
leköbözzük. Egybecsengő hozamok esetén a mérést a jelzőanyagnak a vízfolyásba való engedésével
megkezdjük. Az utolsó mintavétel után az adagoló hozamát köbözéssel ismételten ellenőrizni kell.

Az  adagolás megindítása után az első  mintavételt  tn időpontban végezzük,  majd percenként  1
mintát veszünk. Az utolsó mintát az adagolás befejezése után legkésőbb t0 időpontban vesszük.

A kiértékelés során az adagolt jelzőanyag és a minták koncentrációját meghatározzuk (Ca , Cm).
Fotometriás mérés esetén a fotométert a tiszta patakvízbe kevert vegyszerekre kalibráljuk mint "0"
koncentrációra. A minták kiértékelése során elemzzük az eredményeket. A mérés akkor fogadható el,
ha a vett legalább 5 mintából 3 egybecsendő eredményt szolgáltat. Ezen mérések számtani átlaga adja
a mérési szelvényen átfolyó vízhozamot.

Integrál mérés

A  mérés  alapelve,  hogy  ismert  mennyiségű  jelzőanyagot  a  vízfolyásba  juttatva,  a  lefolyás
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időfüggvényét  meghatározva  a  vízhozam  számítható.  Ha  a vízfolyásban  a  jelzőanyag
alapkoncentrációja C0 = 0, akkor a beöntött jelzőanyag mennyiség egyenlő a mintavételi szelvényben
mért jelzőanyag menyiséggel.

G = Q C1 ∆t +  Q C2 ∆t +  Q C3 ∆t + ... + Q Ci ∆t + .... + Q Cn ∆t (39)

ahol Q - a vízfolyás vízhozama

C0 - a jelzőanyag alapkoncentrációja a természetes vízfolyásban

Ci - az i-edik, ∆t időközönként vett minta koncentrációja

az egyenlet jobb oldalát 
n

n
-nel szorozva, Q -t és ∆t -t kiemelve:

G = 
n

n
 Q ∆t (C1 + C2 + C3 + ... + Ci + .... + Cn) (40)

az egyenletet rendezve és figyelembe véve, hogy az átvonulási idő:

T = n ∆t

és az átlagkoncentráció egyenlő:
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==++++++=
(41)

Q = 
CT

G
(42)

Ha az alapkoncentráció nem egyenlő zérussal (C0 ≠ 0), akkor:

Q = ( )0CCT

G

− (43)

Az átlagkoncentráció egyenlő a helyszínen azonos időközönként, azonos mennyiségű n db minta
összekeveredéséből keletkező átlagminta koncentrációjával, így elegendő megmérni az átlagminta és a
vízfolyás koncentrációját.

A mérés során különös gondossággal  kell  megmérni  a T = tn - t0  átvonulási  időt.  A gyakorlati
tapasztalat azt mutatja, hogy kisvízfolyásokon a t0 időpont előtti kerek 5 másodpercben kell venni az
első mintát, majd a fluoreszceines festéssel mért T átvonulási időtartamot 1,5 -szeresére növelve kell a
mintavétel időtartamát felvenni, és 5 másodpercenként a megnövelt időtartamban mintát venni. Az
első 3 mintát a szelvény közepéről, a továbbiakat jobb-, baloldalról és középről vesszük váltakozva.

Javasolt  az  utolsó  minta  után  egy,  úgynevezett  "maradék"  mintát  venni,  amelynek
koncentrációjából meghatározható az, hogy levonult-e a teljes jelzőanyag mennyiség.  A valószínű
magyarázat  az,  hogy  a  levonulási  időt  szemrevételezéssel  nem  lehet  pontosan  meghatározni,  a
levonuló festékhullám vége már nem látható az amúgy is rendszerint beárnyékolt patakmederben. A
számítást természetesen a megnövelt mintaelemszámmal - mérési idővel - kell elvégezni.

A kis hozamú vízfolyás esetében a jelzőanyag oldat beöntésénél ügyelni kell arra, hogy az elkevert
oldat beöntési hozama ne okozzon lényeges vízhozammnövekedést. Ebben az esetben javasolt, hogy a
fluoreiszcenes festést ugyanannyi vízmennyiséggel végezzük el, mint amennyi a jelzőanyag oldat lesz.

A mérést akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a "maradék" minta koncentrációja nem nagyobb, mint a
vízfolyás  alapkoncentrációja  (± 5  %)  és  az  átlagminta  koncentrációja  legalább  háromszorosa  az
alapkoncentrációnak.
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26. ábra Jelzőanaygos vízhozammérés

1.7.3.4. Vízhozammérés úszóval

Mind a felszíni úszós, mind a mélységi úszós vízhozammérés nem alkalmas pontos mérésre, csak a
vízhozam  becslésére!  A  mérés  előkészítése  során  a  mérendő  vízfolyás  egy  egyenes  szakaszán
kijelölünk egymástól ismert távolságban lévő két szelvényt. A nedvesített szelvényeket felmérjük és
számoljuk  a  nedvesített  keresztszelvény  számtani  átlagát.  A  vízfolyás  középsebességét  a  mérési
szakaszon úsztatással állapítjuk meg – v = s/t, ahol v az úszó sebessége, s a két szelvény egymástól
mért távolsága,, t az úszó eljutási ideje a felső szelvényből az alsó szelvénybe. Feszíni úszó használata
esetén  legalább  3  úsztatást  végzünk;  a  vízfolyás  közepén  és  két  szélén.  A  felszíni  sebességből
számítjuk a vízfolyás vízhozamát, feltételezve, hogy a függély középsebesség nagyon kis mélységek
esetén a felszíni sebesség 0,65-szöröse, normál vízfolyás esetén 0,86-szerese.

1.7.3.5. Vízhozammérés sebességmérő szárnnyal

A  mérés  alapelve  a  sebességvektorra  merőleges  nedvesített  keresztszelvény  felvételén  és  a
szelvényen áthaladó vízsebesség meghatározásán alapul, amely adatokból számítható a vízhozam. Az
átfolyó vízhozam nem más, mint annak a testnek a térfogata, amelyet a keresztszelvény síkja, az egyes
sebességmérési  pontokban  felrakott  merőleges  sebességkomponensek  végpontjain  átmenő  felület
határol (27. ábra):

∫ ∫∫ ==
B

0

M

0

B

0

dSdMvdSfQ (44)

ahol Q a vízfolyás vízhozama (m3/s)
f a függélysebességábrák területe
S a víztükörszélesség
v a sebesség
M a vízmélység
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27. ábra A vízhozammérés elvi vázlata
(Starosolszky, 1971)

Mind a szelvényfelvételnek, mind a sebességmérési pontok számának olyannak kell lennie, hogy a
mérési adatokból rekonstruálható legyen a szelvény geometriája és a sebességviszonyai.

A vízfolyások méret és sebességviszonyai igen széles körben változnak, ezért az egyes esetekben
alkalmazandó  módszerre  általános  receptet  adni  nem  lehet.  Minden  alkalommal  egyedileg  kell
eldönteni a választandó megoldást. 

A sebességmérő műszerrel mérhető szelvény minimális méretét a műszer geometriai mérete és az
határozza meg, hogy a sebességmező rekonstruálásához minimálisan 5 függélyben (a jobb és a bal part
mellett, a legnagyobb mélységek függőlegesében, a part melletti és a középső függély között 1 - 1
pontban), függélyenként 5 mélységben kell sebességet mérni, úgy hogy a propellerátmérők ne metszék
egymást a szelvényben.

Ma a vízrajzi szolgálatban általában elektromechanikus, ritkább esetben elektronikus sebességmérő
műszereket használnak. A (elektro)mechanikus műszer több mint 100 éves fejlődés során alakult ki.
de lényege változatlan. A víz haladását valamilyen alakú forgó résszel forgó mozgássá alakítjuk ár,
amelynek fordulatszáma arányos a vízsebességgel.  A fordulatszám és a vízsebesség kapcsolatát  a
hitelesítési görbe fejezi ki.  Hazánkban a vízszintes tengelyű  műszerek terjedtek el.  Az első  olyan
műszert,  amelynek hitelesítési  egyenlete egyenes  Hajós Sámuel  fejlesztette  ki.  A ma használatos
műszerek zárt, olajkenésű csapágyazásúak, jeladójuk nem fékezi a szárny forgását, reed relés, vagy
optoelektronikus megoldásúak. 
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28. ábra Seba F1 vízsebesség mérő műszer szerkezeti vázlata
1. műszertest, 2. negatív pólus, 3. retesz, 4. műszertengely rögzítő csavar, 5. műszertörzs rögzítő csavar, 6.
átmeneti szűkítő idom, 7. műszer tengely, 8. csapágy távtartó, 9. csapágyrögzítő csavar, 10. reed jeladó, 11.

mérőszárny (propeller), 12. ütköző, 13. csapágy, 14-15. tömítőgyűrű, 16. kábel csatlakozó dugóval, 17.
tömítőgyűrű, 18. szondarúd, 

A forgó  tömegek tehetetlenségének és a  csapágysúrlódásnak a  legyőzéséhez  elegendően nagy
sebesség szükséges, amely a műszer mechanikai kialakításától és a vitorlán keletkező nyomatéktól
függ. Minél kisebb átmérőjű vitorlát alkalmazunk, annál nagyobb lesz azonos mechanikai felépítés
esetén az indulási  sebesség.  A gyakorlatban alkalmazott  legkisebb szárnyátmérő  3  cm,  amelynek
indulási sebessége 0,05-0,08 m/s, megbízhatóan 0,15 m/s sebesség felett mér. Ugyanezen mechanikára
5 cm átmérőjű vitorla is szerelhető. A műszer gondos kezelést, napi karbantartást igényel.

Néhány  év  óta  Nyugat-Európában  gyártanak  mozgó  alkatrész  nélküli  induktív  elven  működő
vízsebesség mérő műszert, amelyből hazánkban is üzemel néhány darab. A mérés elve az, hogy ha
mágneses  térben  vezetőt  mozgatunk  akkor  abban  áram indukálódik.  A  műszertörzsben  található
elektromágnes gerjeszti a mágneses teret, a vezető  maga a víz és a műszertörzsben található 2 db
elektróda érzékeli  az indukálódott áramot,  amelyet számítógéppel  értékel ki  a feldolgozó - kijelző
egység  amely  közvetlenül  a  mérési  idő  (beállítható)  alatti  középsebességet  mutatja.  A  műszer
gyakorlatilag  0,003  m/s-tól  használható.  A  mederfeneket,  a  mederrézsűt  legfeljebb  5  cm-re
közelíthetjük meg a műszerrel. Nagy előnye a rendkívül kis sebességek mérése, és a kis karbantartási
igény.

 

29. ábra Ott Nautilus indukciós vízsebességmérő
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A  kisvízfolyások  esetében  a  minimálisan  szükséges  szelvényszélességnél  általában  több  áll
rendelkezésre, de a szükséges vízmélység kisebb mint a kívánatos. A szükséges szelvényméreteket a
meder  mesterséges  alakításával,  mérőcsatorna  beépítésével  kell  előállítani.  A  mérés  a  nyugodt
felszínű, egyenletes áramképű mérőcsatornában végezzük el. 

A módszer alkalmazhatóságának nincs felső határa. A legnagyobb méretű vízfolyások vízhozama
is megmérhető ezzel a módszerrel, csak megfelelő eszközök kellenek a mérés végrehajtásához.

A mérés történhet:

• a parton állva

• a vízben állva

• ideiglenes áthidalásról

• hídról

• csónakról

• mérőhajóról

A sebességmérő szárnnyal történő vízhozammérést lépései:

• A mérőfelszerelés előkészítése.

• A mérőszelvény kijelölése.

• A keresztszelvény felvétele.

• A sebességmérés végrehajtása.

• A vízhozam kiszámítása.

A mérőfelszerelés előkészítése

A mérési tartomány igen széles határok között változik, ezért a felszerelés is ennek megfelelően
sokrétűnek  kell  lennie.  A  vízhozammérésre  való  felkészüléskor  számítani  kell  arra,  hogy  a
körülmények (vízjárás, az előre kiválasztott szelvény mederváltozása, stb.) miatt más mérési módszert
kell választani vagy az eszközünk meghibásodik, ezért különböző méretű műszereket, gumicsizmát,
magas szárú halászcsizmát,   és minden olyan felszerelést össze kell készíteni és magunkkal vinni,
amelyre esetleg szükség lehet. A kisvízfolyásokon néhány óra alatt kialakulhat olyan időjárási helyzet,
amely árvizet okoz. A mérésekre lehetőség szerint tartalék műszert is kell vinni. A ma használatos
műszerek  ugyan  megbízhatóak,  meghibásodásuk  ritka,  de a  mérések,  főként  az  árvízi  mérések
általában  megismételhetetlenek.  A  mérésre  való  felkészülés  során  a  mérőfelszerelést  úgy  kell
felkészíteni,  hogy  a  mérés  helyszínén csak elő  kelljen venni  és a lehető  legkisebb előkészítéssel
használható legyen.

A mérőszelvény kijelölése

A keresztszelvény lehetőleg egyenes vízfolyásszakaszon legyen, ha nincs ilyen akkor a kanyarulat
-ellenkanyarulat érintkezési pontjában, az inflexiós pontban legyen. A meder zátonyoktól, pangó vizes
részektől,  visszaáramlásoktól  mentes,  a  sebességvektorok  iránya  a  keresztszelvényre  merőleges
legyen. A szelvény sebességeloszlása a vízfolyás tengelyére közel szimmetrikus legyen. A meder ne
legyen növényzettel benőve, illetve a növényzet könnyűszerrel eltávolítható legyen. A meder stabil,
szilárd legyen. A választott  szelvény merőleges legyen a vízfolyásra. A szelvényben a vízmozgás
sebességvektora  merőlegyes  legyen  a  keresztszelvényre.  Kismértékű  eltérés  (néhány  fok)  esetén
rögzített irányú műszerrel még lehet mérni.

A vízmélység - szélesség minimális méretére vonatkozó ajánlásokat az előző fejezetben megtettük.
Amennyiben ilyen szelvényt  nem találunk, úgy kisvízfolyásoknál lehetséges és szükséges a meder
alakítása annak érdekében, hogy a fenti feltételek teljesüljenek. A mérési szelvény kiválasztását ne a
kényelem, hanem a mérés lehető legpontosabb végrehajthatósága és a célszerűség vezérelje. 

Hídról  való mérésnél minden esetben meg kell  arról  győződni,  hogy a híd tengelye merőleges
szöget  zár-e  be  a  sebességvektorral,  azaz  a  felvett nedvesített  keresztszelvény  merőleges-e  a
sebességvektorra.  Amennyiben  ez  a  feltétel  nem  teljesül,  úgy  meg  kell  határozni  a  híd  és  a
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sebességvektor (nedvesített  keresztszelvény)  által  bezárt  szöget.  Ha a merőlegestől  az eltérés nem
nagyobb 30 foknál és az egyéb feltételek maradéktalanul teljesülnek, úgy a mérést végre lehet hajtani,
de a hídon mért távolságokat híd állásszögének megfelelően redukáni kell. Egyéb esetben mindig meg
kell követelni a sebességvektorra merőleges szelvénykitűzést.

A keresztszelvény felvétele

A  keresztszelvény  felvételének  sűrűsége  a  víztükörszélesség  függvénye.  A  minimálisan  mért
mélységek száma 20. Ennek megfelelően az ajánlott mélységmérési távolságok:

Víztükörszélesség
(m)

Mélységmérések távolsága (m)

0,00 - 1,99 0,05

2,00 - 4,99 0,10

5,00 - 9,99 0,25

10,0 - 24,9 0,5

25,0 - 49,9 1,0

50,0 - 99,9 2,0

100 - 199 2,5

200 - 499 5,0

500 - 10,0

Szabályos  ,  burkolt  medreket  a  fenti  mélységmérési  sűrűséget  betartva,  a  medret  mintegy
végigszondázva  kiderítendő  az  esetleges  feliszapolódásokat,  köveket,  hogy  a  szabályos  meder
töréspontjai feltétlenül rögzítve legyenek.

A  szelvényfelvétel  első  lépése  a  szelvény  kitűzése.  A  szelvényben  a  mélységmérési  pontok
helyzetének meghatározását többféle módon végezhetjük:

• közvetlen távolságméréssel

• mérőszalaggal

• a medren átfektetett beosztásos rúddal (szondarúddal)

• beosztásos szelvénykötéllel

• optikai távmérővel

• közvetett távolságméréssel

Lehetőség szerint közvetlen távolságmérést kell alkalmazni. A módszer megválasztását a meder
víztükörszélessége és a helyszíni körülmények határozzák meg. A partról és a vízben állva általában a
mérési  szelvényben  elhelyezett  szondarudat,  mérőszalagot  használunk,  áthidalásról,  hídról  való
mérésnél  mérőszalaggal  jelöljük  ki  a  mélységmérési  pontok  helyét.  átfeszített  beosztásos
szelvénykötél  alkalmazásakor  a  szelvénykötélen  a  beosztások  sűrűségének  igazodni  kell  a
mélységmérési  pontok  sűrűségéhez,  két  beosztás  közé  legfeljebb  csak  a  felező  értéket  lehet.  A
távolságmérés hibája ne legyen nagyobb a szelvényszélesség 2 %-ánál.  Ügyelni  kell  arra,  hogy a
távolságmérés a mélységmérésnél legyen, ott ahol később a sebességmérő műszert fogjuk használni.

A szelvényben a mélységmérést többféle eszközzel hajthatjuk végre:

• beosztásos mércével

• szondarúddal

• kötélre függesztett ólomsúllyal

• ultrahangos mélységmérővel

A mélységmérés a szárnnyal  való vízhozammérés egyik sarkalatos pontja. A mélységmérésben
vétett  hiba  közvetlenül  jelentkezik  a  vízhozam  számításakor,  ezért  különös  gondossággal  kel

87



1. HIDROLÓGIA - 1.7. A LEFOLYÁS MENNYISÉGI JELLEMZŐI

végrehajtani. Az alkalmazott módszer törekedjen a lehető legnagyobb pontosságra, ne pedig a könnyű
kivitelezhetőségre. A beosztásos mércét, a szondarudat előnyben kell részesíteni az ólomsúllyal és az
ultrahangos mélységmérővel szemben.

A  mérőeszközön  lévő  beosztás  igazodjon  a  mért  mélységhez.  A  beosztás  legkisebb  értéke  a
szelvény középmélységének 1/25-öd része legyen legalább, a két beosztás között legfeljebb 1/5 részt
keljen interpolálni. Az optimális beosztás:

Vízmélység
(m)

Mélységmérő felbontása
{legkisebb beosztása} (m)

- 0,25 0,001

0,25 - 2,00 0,01

2,00 - 4,0 0,02

4,0 - 0,10

Beosztásos  mércét  a  mesterségesen  kialakított  mérőcsatornán,  szilárd  anyagú  mederben,  kis
vízmélység esetén alkalmazunk. ügyelni kell arra, hogy a közepes vízszintet olvassuk le, ne pedig a
mérce előtti visszaduzzasztott vagy a mérce utáni leszívott szintet.

Szondarudat használunk mindaddig,  amíg a vízmélység kisebb 5 m-nél és a vízsebesség elég
kicsiny  ahhoz,  hogy  a  szondarudat  biztonságosan  tudjuk  a  mederfenékig  leszúrni.  A  sebesség
növekedésével rohamosan csökken a mérhető  vízmélység. A 2 cm átmérőjű acél szondarúdkészlet
ajánlott használhatósági tartománya:

Vízmélység (m) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Legnagyobb vízsebesség (m/s) 1,8 1,2 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4

A szondarudat tárcsával és csúccsal felszerelve kell használni földmeder esetén, kemény, burkolt
meder esetén tárcsa és csúcs nélkül. A használat során a szondarúddal "tapogatni" kell a mederfeneket,
nem szabad esősen beleszúrni.  A használat  során a vízfolyással  szemben állva a szondarudat  két
kézzel megfogjuk és a folyásiránnyal szemben előreszúrjuk olyan erővel, hogy a vízáramlás sodró
hatása ellenére a szondarudat függőleges helyzetben tudjuk a mederfenékre helyezni. A gyors,  de
pontos leolvasás után folyásiránnyal lefelé kiemeljük a vízből.

Kötélre függesztett ólomsúlyt használunk ha szondarúd már nem használható és nincs ultrahangos
mélységmérőnk. Az ólomsúly használata mélységmérésre elég körülményes, mert minden pontban le
kell engedni és fel kell húzni. Ez szelvényenként legalább 20-szori csörlőzést jelent. A leeresztő csörlő
cm-es  felbontású  számlálóval  legyen  ellátva.  A  számláló  meghajtókerekének  könnyű  járása
biztosíthatja  a  csúszásmentes  kötélvezetést.  Az  ólomsúly  talpérzékelővel  legyen  ellátva  a  fenék
érzékeléséhez. Laza, iszapos mederfenék esetén még talpérzékelővel ellátott ólomsúllyal is kétséges a
mederfenék helyzetének pontos érzékelése.

Az ultrahangos mélységmérő használata nagymértékben megkönnyíti a keresztszelvény felvételt.
A mérés alapelve, hogy a hang terjedési sebessége ismert a vízben (30. ábra) és terjedése során a
határfelületekről (víz – mederfenék, víz – levegő, stb.) visszaverődik. Az ultrahang kibocsátását egy
piezoelektromos  kristály  végzi,  amelynek  tulajdonsága,  hogy ha a kristály  bizonyos  lapjai  között
elektromos  feszültségkülönbség  van,  alakját  megváltoztatja.  Ebből  következően  váltófeszültség
hatására rezgésbe jön. A jelenség fordítva is igaz: ha a kristály alakját megváltoztatjuk, akkor két lapja
között  feszültség  indukálódik.  Ezért  a  piezoelektromos  kristály  mind  hangforrásként,  mind
szenzorként  használható!  A  műszer  impulzus  üzemmódban  dolgozva  méri  a  kibocsátástól  a
visszaverődésig a jel utazási idejét, amely alatt a mérni kívánt távolságot kétszer (oda-vissza) teszi
meg. Ebből számítjuk a vízmélységet.

Az ultrahangos mélységmérő felbontóképessége általában 10 cm, legkisebb mérhető vízmélység 70
cm.  Olyan  mélységmérőt  kell  alkalmazni,  amely  automatikus  hőmérséklet  kompenzációval
rendelkezik. A mérőfej jelfrekvenciája legalább 120 kHz legyen. Használata során ügyelni kell arra,
hogy a jelerősség megfelelően legyen beállítva, mert különben előfordulhat a mérőcsónak fenekéről
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kettős  visszaverődés.  Következménye  a  közelítőleg  kétszeres  mért  vízmélység.  A  műszerek
pontosságát a víz hordalékossága is befolyásolja, ezért minden esetben ajánlatos ellenőrző méréseket
végezni a mért vízfolyáson. 

A hang terjedési sebessége a vízben
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30. ábra Hangsebesség változása a vízben a hőmérséklet és a sűrűég függvényében

A sebességmérés végrehajtása

A keresztszelvény felvétele után kiosztjuk a sebességmérési függélyek helyét. A függélyek száma a
víztükörszélesség és az áramlási viszonyok, helyzete a mederalak függvénye, mindig páratlan szám. A
minimálisan mérendő függélyszám öt. Legnagyobb vízfolyásunkon, a Dunán 13 függélyben mérünk.

A   függélyszámot  mindenkor  úgy  kell  meghatározni,  hogy  a  szevény  sebességeloszlás
reprodukálható legyen.  A minimális függélyszám a víztükörszélesség függvényében:

víztükörszélesség (m) sebességmérési függélyek száma

5 5

20 7

100 9

250 11

250 13

A mérési függélyek helyének kiosztása tegye lehetővé azt, hogy mind a legnagyobb, mind a partok
menti  sebességeket  megmérjük.  Ezért  mindkét  part  mellett  a  lehető  legközelebb  (úgy,  hogy  a
rendelkezésre  álló  műszer  még  használható  legyen)  vesszük  fel  az első  és  az  utolsó  függélyt,  a
legnagyobb mélységek felett kell felvenni általában a középső függélyt, a többit a szélső és a középső
között egyenletesen elosztva. A függélyek olyan helyen legyenek, ahol mélységmérés is volt. Ez alól
csak az úgynevezett repülőszelvényezés kivétel, amikor ugyanoda pontosan nem tudunk visszaállni.
Az előbbi kiosztástól egyes esetekben el lehet térni (például erősen asszimetrikus meder, asszimetrikus
szelvény szebességeloszlás, stb.).

A  sebességmérés  előtt  összeállítjuk  és  kipróbáljuk  a  mérőfelszerelést.  A  forgószárnyas
sebességmérő  műszert  a  használati  útmutatóban  ajánlottak  szerint  feltöltjük  műszerolajjal.
Szemrevételezéssel  meggyőződünk  könnyű  forgásáról.  A  csapágyak  kopása,  rozsdafoltossága,
tisztítatlansága esetén a műszer gyorsabban és akadva áll le. Ilyenkor a műszer szabatos mérésre nem
használható.

A sebességmérés és minden függély mérése előtt a pontos időt a sebességmérési jegyzőkönyvbe
kell  írni.  A  kiosztott  függélybe  állás  után  ellenőrző  vízmélységmérést  végzünk.  Ha  a  két
mélységmérés  közötti  eltérés  kisebb  mint  5  %,  akkor kiosztjuk  a  mérési  pontok  helyzetét  a
függélyben. Ellenkező esetben tisztázni kell az eltérés okát, szükség esetén újra kell mérni a szelvényt.
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A pontkiosztás elkészítéséhez meg kell mérni a szerkezeti magasságot, amely függ a felfüggesz-
tés  módjától.  Ólomsúllyal  való  mérésnél  a  műszertengely  és  az  álomsúly  talpérintkezője  közötti
távolság. Szondarúdra helyezett műszernél ha a meder anyagába besüllyed a szondarúd csúcsa, akkor
a biztonsági ütköző és a műszertengely közötti távolság, ha burkolt a meder akkor a szondarúd csúcsa
és a műszertengely közötti távolság. 

A pontkiosztás  során  a vízfelszín közelében kell  felvenni  az első  pontot  (a  műszer  szerkezeti
magasságának megfelelő mélységben), az utolsó pontot a fenékhez a lehető legközelebb -a szerkezeti
magassággal csökkentett mélységben -kell kijelölni. A többi pontot (legalább három, legfeljebb 8) e
két  pont  között  egyenletesen  kell  kiosztani.  A  pontok  közötti  távolság nem lehet  kisebb mint  a
vitorlaátmérő,  illetve  a  szerkezeti  magasság  kétszerese,  ezért  szükség  esetén  csökkenteni  kell  a
közbenső pontok számát.  Hullámos vízben, mérőhajó, mérőcsónak zavaró hatása esetén a legfelső
pont mélységét növelni kell. 

Gyorsított  mérés esetén (árvízi  mérések)  esetleg csökkenteni  lehet  a  mérési  pontok  számát.  5
pontos mérés esetén a felszín alatt, a fenék felett az előbbiekben ismertetett helyen és a mélység 0,2;
0,6; 0,8 szorosában mérünk, 3 pontos mérés estén a mélység 0,2; 0,6; 0,8 szorosában mérünk. A ~ 3
pontos kiosztás csak rendkívüli  esetben alkalmazható, ha a mérési  körülmények nem térnek el  az
átlagostól. 

A sebességmérést lehetőleg szondarúdra helyezett, vezetőcsővel függesztett  és irányított módon
kell  elvégezni,  ügyelve  arra,  hogy  a  műszer  tengelye  a  megfelelő  mélységben  és  a  nedvesített
keresztszelvényre  merőlegesen  álljon.  Az  önbeállás  -  timony  használata  -  módszert  kerülni  kell
(például az Ott cég nem is szállít timonyt a műszereihez). Ha nem áll rendelkezésünkre vezetőcső,
akkor a műszertestet a rögzítő csavarral közvetlenül a szondarúdhoz rögzítjük. 

31. ábra Vízsebességmérő műszer ólomsúllyal 

A szondarudat a mederben le kell támasztani és a vezetőcsővel állítjuk be a megfelelő mélységbe.
A műszer irányát a vezetőcsőre erősített mutató segítségével állítjuk be. Ha a műszert közvetlenül a
szondarúdra rögzítjük, akkor a szondarudat minden egyes pont mérése után ki kell emelni a vízből és
az új mérést helyzetet be kell állítani. Ebben az esetben ügyelni kell arra, hogy a sorozatos kiemelés -
visszatétel a laza mederben ne okozzon kimélyülést. 

Ha a vízmélység vagy a vízsebesség nem teszi lehetővé a szondarúd használatát, akkor kötélre
függesztve,  ólomsúlyt  használjuk.  Ebben az esetben ügyelni kell  az ólomsúly víz alatti  helyes ki-
egyensúlyozására - tengelye vízszintesnek legyen. A mérést a műszer tengelyének a vízszintre történő
állításával kezdjük, majd a számlálót nullázzuk. A jegyzőkönyv vezető diktálja a csörlőkezelőnek a
következő mélységet. Az utolsó pont mérésekor ellenőrizzük a mélységet az ólomsúly leeresztésével.
Ha nincs ultrahangos mélységmérőnk akkor az álomsúllyal először megmérjük a mélységet, majd a
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pontkiosztás  után  lentről  felfelé  mérünk.  Az  ólomsúllyal  való  mérésnél  meg  kell  mérni  a  kötél
függőlegessel  bezárt  szögét  (α).  Ha  az  α  >  10°  akkor  a  mélységeket  redukálni  kell.  ehhez  cm
pontossággal megmérjük a leeresztő csiga vízfelszín feletti magasságát (mo), számítjuk a vízszintig
terjedő tényleges kötélhosszat: 

α
=

cos

m
l 0
0 (45)

A csigáig a teljes kötélhossz (L) és a vízfelszín közötti kötélhossz különbsége (l1) 

l1 = l -l0 (46)

A  vízben  Iévö  kötélhossz  (l1)  ismeretében  a  32.  ábráról meghatározzuk  a  mélységredukció
értékét(∆l). A tényleges mélység (m) 

m = l1 – ∆l (47)

32. ábra A mélységredukció értékei 

A vízhozamszámító programok a redukálást automatikusan elvégzik a kötél állásszög ismeretében: 

απ
α










α
−= sin180

cos

m
Lm 0 (48)

A mérési  előkészületek után beállunk az első  függélybe -amely a bal  parti  szélső  függély  -és
megmérjük  a  kiosztott  pontok  sebességét.  Egy  pont  sebességmérésének  legrövidebb  ideje  40  s,
amelytől csak rendkívüli esetben (árvízi vízhozammérés) lehet eltérni. Szigorúan tilos a mérési idő
felezése és a forgásszám duplázása. Abban az esetben, ha a forgásszám nem éri el 40 másodperc alatt
a 40-et, akkor hosszabb mérési időt, vagy rögzített idő helyett rögzített 40 forgásszámot -amelynek
idejét  mérjük -  kell  választani.  A  minimális  mérési idő  előírása a vízsebesség pulzálása  -  annak
részleges  kiegyenlítődése  -,  a  minimális  forgásszám  a  részfordulat  méretlensége  miatti  hiba
csökkentésére került meghatározásra. 

Az első függély mérése után a páratlan függélyeket mérjük, majd a jobb parthoz érve visszafelé a
párosakat. Ezzel a módszerrel a mérés közbeni vízállásváltozások hatása csökkenthető. A mérés után a
mérőfelszerelést letakarítjuk, karbantartjuk és elcsomagoljuk. 

A vízhozam kiszámítása

A vízhozamot  a  vízrajzi  szolgálatban elterjedt  számítógépi  programmokkal  végezzük,  amelyek
alkalmasak mindenféle helyzetben mért vízhozam számítására a szabványban rögzített módon. 

Kézi számítás esetén a műszer hitelesítési egyenletének segítségével kiszámoljuk a mérési pontok
sebességét. A függély sebességeloszlási ábrákat felrajzoljuk. A vízfelszín sebessége megegyezik az
alatt mért pont sebességével. A legalsó pont sebességének a fele a fenéken feltételezett sebesség, vagy
tiszta  meder  esetén  a  fenékhez  érintőlegesen,  növényzettel  benőtt  meder  esetén  a  függőlegeshez
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érintőlegesen kötjük be a sebességábrát. Meghatározzuk a függély középsebességeket: a sebességábra
területe osztva a vízmélységgel. 

A keresztszelvényt felrakjuk a mélységmérési pontokat egyenessel összekötve. A keresztszelvény
fölé felrakjuk a függély középsebességeket, és folytonos görbe vonallal összekötjük a pontokat, be-
kötve a parthoz, figyelembe véve a jegyzőkönyvben utalásokat a part menti vízsebességre. 

A keresztszelvény és sebességeloszlási ábrákat ∆l  szélességű  függőleges sávokra osztjuk (n da-
rab). Minden sáv középvonalában Ieolvassuk a mélységet (mu és a sebességet vu). E két érték szorzata
szorozva a sávszélességgel (∆l) adja a sáv részvízhozamát (q = mj vil ∆l). A részvízhozamok összege
adja a teljes vízhozamot. 

∑
=

∆=
n

1i
ii lvmQ (49)

A vízhozam számításánál ügyelni kell  arra, hogy a sebesség ábrákat a valóságnak megfelelően
interpretáljuk. 

A feldolgozás során alkalmazandó méretarányok a 12, és a 13: táblázatban találhatók. 
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Függély diagram

33. ábra Vízsebesség mérési jegyzőkönyv feldolgozása

11. táblázat A mélységábrázolás léptéke 

A szelvény
legnagyobb
mélysége

(m)

méretarány a függélysebesség
eloszlási ábra
sávszélessége 

∆l (m)

0 -0,2 1:2 0,02

0,2-0,5 1 : 5 0,10

0,5 -1 ,0 1 : 10 0,20

1 ,0 -2,0 1 : 20 0,20

2,0 -5,0 1 : 50 0,50

5,0 -10 1 : 100 1,0

10 - 1 : 200 2,0

12. táblázat A keresztszelvény vízszintes léptéke 

víztükörszélesség

(rn)

méretarány ∆l

(m)

0 -0,2 1: 1 0,02

0,2-0,5 1:2 0,10
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0,5 -1 ,0 1 : 5 0,20

1,0 -2,0 1 : 10 0,20

2,0 -5,0 1 : 20 0,50

5,0 -10 1 : 50 1,0

10 -25 1 : 100 2,0

25 -50 1 : 200 5,0

50 -100 1 : 400 10,0

100 -200 1 : 500 20,0

200 -500 1 : 1000 50,0

500 - 1 : 2000 50,0
megjegyzés: a keresztszelvény magassági léptéke megegyezik a függély
sebesség ábra léptékével 

13. táblázat A függély- és a szelvény sebesség eloszlás sebességléptéke 

legnagyobb
függélyközépsebesség

(rn/s)

méretarány

0,00 -0,49 1 cm – 0,05 m/s

0,50-0,99 1 cm – 0,10 m/s

1,00 felett 1 cm – 0,20 m/s

1.7.3.6. Ultrahangos vízhozammérés

Az ultrahangos vízhozammérő berendezéseket két fő csoportra lehet bontani: Az első csoportba
azok az eljárások tartoznak, amelyekben az ultrahang ismert vízbeni terjedési sebességét használjuk
fel a vízhozam méréshez. A második csoportba azok a berendezések tartoznak, amelyek Doppler-elv
alapján mérik í víz sebességét. A Doppler-elv szerint, ha a hullámforrás és az észlelőegymáshoz képest
nincs nyugalomban, akkor a hullám frekvenciája megváltozik. Ha a hullámforrás közeledik, akkor a
frekvencia nő,  ha távolodik,  akkor  csökken.  Természetesen ez igaz visszaverődés esetén is,  ha a
reflexiós tárgy távolodik,  akkor  a  visszaverődő  hullám frekvenciája csökken,  ha közeledik,  akkor
növekszik. A csökkenés illetve a növekedés mértéke egyenesen arányos a hullám terjedési sebesség és
a tárgy relatív mozgási sebességének arányával.

Beépített ultrahangos vízhozammérő berendezések.

A  beépített  berendezéseknek  nagyon  sokféle  változata  létezik,  azonban  lényegét  tekintve
mindegyik berendezés azonos elven működik. Egy vagy több mélységben, vagy egy-két függélyben
mérik  a  víz  középsebességét,  és  ezen  középsebesség  alapján  kalibrációs  görbe  segítségével
kalkukláják a teljes szelvényen átfolyó vízhozamot. A 34. ábrán egy ilyen elrendezést láthatunk. Az
oszlopokra szerelt adó-vevő fejpár átlósan keresztezi a vízfolyást, így az ultrahang elérési ideje ha a
mérősugár szemben halad a vízfolyással:

α−
=

cosvv

l
t

vu
1 ,  ha azonos irányban halad, akkor α+

=
cosvv

l
t

vu
2 ,

ahol vu  - az ultrahang állóvízi terjedési sebessége,
vv - a víz sebessége

a vízsebességet kifejezve









−

α
=

21
v t

1

t

1

cos2

l
v (49)

A berendezés méri a t1 és a t2 elérési időket, amelyekből az l távolság ismeretében számítható az
adott mélységbeli középsebesség, amelynek alapján a kalibrációs görbéről leolvasható a vízhozam. Az
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ilyen típusú berendezéseknél legtöbbször nem csak 2 adó-vevő fejet alkalmaznak, hanem 4 esetleg 8
fejet  helyeznek  el  átlós  irányban (mélységben is átlósan 8  fej  esetén),  ezzel  a  mérés  pontossága
fokozható.  A  berendezések  impulzus  üzemmódban  dolgoznak  és  egy  mérési  eredményt  sok-sok
impulzus átlagos elérési idejéből számítanak.

34. ábra Ultrahangos vízhozammérő vázlata

Az akusztikus sebesség-profil felvevő (ADCP)

Az ADCP – Acoustic Doppler Current Profiler - magyarul Doppler elvű akusztikus sebességprofil
felvevő berendezés egy új típusú vízsebesség mérő eszköz, amely nem csak pontbeli sebességmérésre,
hanem a felszín közelétől a fenékig terjedő profil, azaz a függély sebességeloszlás mérésére alkalmas.
Az  eszközt  felszerelték  még  elektronikus  iránytűvel  is.  Az  eszközt  keresztszelvényben  mozgó
csónakban üzemeltetve képes felvenni  a mederkeresztszelvényt  és a függély  sebességeloszlásokat,
amely adatokból vízhozamot tud számolni.

A műszer 4, térbeli 20 fokos szögben elhelyezett mérősugárral méri a következő jellemzőket (35.
ábra):

• A 4 sugár számtani középértékéből - figyelembe véve, hogy a sugár nem függőlegesen áll – a
mélységet méri a visszaverődési idő alapján.

• A fenékről visszaverődő jelből a műszer a fenékhez képest (ami feltételezhetően mozdulatlan)
méri  a mérőcsónak pillanatnyi  sebességét és a sebességvektor irányát  Doppler-elven és egy
beépített  elektronikus  iránytű  segítségével.  A  sebességvektor  irányának  meghatározásához
elegendő  lenne  3  mérősugár  térbeli  20  fokos  szögben  elhelyezve.  A  4.  sugár  segítségével
ellenőrizni lehet az eredményt. Amennyiben várhatóan a fenéken görgetett hordalékmozgásra
lehet számítani, azaz a fenék nem mozdulatlan, GPS, segítségével határozzuk meg a mérőcsónak
helyzetét.

• Rendszerint a vízzel együtt a felszíni vizekben lebegtetett hordalék is mozog, így a lebegtetett
hordalékszemcsékről is visszaverődik valamennyi jel. Feltételezzük, hogy a hordalékszemcsék a
vízzel együtt mozognak, így az azokról visszaverődő jelből  a mérőműszer és a reflektorként
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működő hordalékszemcsék közötti térben lévő vízsebességet meg tudjuk határozni a Doppler-
elv  alapján.  A  visszaverődő  jelcsomagot  sávokra  bontjuk,  egy-egy  sáv  egy  adott
mélységtartományt reprezentál, amelynek kiértékelésével kapjuk meg a sáv középsebességét. A
4 fej alapján nemcsak a sebességvektor nagyságát, hanem irányát is meg tudjuk határozni.

• A műszer a felszín közelében (0,75 m mélységig)  nem képes mérni, mivel  vízbe kell  hogy
merüljön menet közben is és a mérőfej alá légbuborékok kerülhetnek, ami megzavarja a mérése.
Ugyanígy a fenék közvetlen közelében sem szolgáltat sebességadatokat.

Ha  a  mérőcsónakot  az  egyik  part  közeléből  indítjuk  és  keresztszelvényben  mozog,  akkor  az
inpulzus üzemmódban működő ADCP nemcsak a mederalakot a bejárt úton, hanem a hozzá tartozó
függély  sebességeloszlást  is  épes  felvenni.  Az  így  feltérképezett  meder  és  sebességadatokból  a
kiértékelő  szoftver  képes  vízhozamot  számolni.  A  gyakorlatban legalább  2  mérést  (oda-vissza)
végeznek, amelyek átlagából kapjuk meg a vízfolyás vízhozamét. Egy Duna nagyságrendű vízfolyás
mérési  ideje a  hagyományos  ultrahangos  –  optikai  távmérős  mederkeresztszelvény felméréssel  és
forgószárnyas vízsebességmérővel kb 4 óra, az ADCP-vel 15-20 perc.

A hagyományos sebességmérővel mért adatok és az ADCP-vel mért adatok között alapvetően az a
különbség, hogy a forgószárnyas sebességmérő műszer pontbeli adatokat, az ADCP pedig a mérőfej és
a reflektor közötti  tér középsebesség adatait  méri. Az ADCP-vel való mérés igen gyors, majdnem
pillanatnyi állapotot mér, a hagyományos módszer hosszú ideig tart, ezért mást mér.

35. ábra Az ADCP működési alapelve

1.7.4. A vízhozamgörbe

A vízfolyásokon rendszeresített, a vízjárástól függő gyakorisággal végzett vízállás megfigyelések
nem  elegendőek  ahhoz,  hogy  a  vízfolyás  vízkészletét  (a  mederben folyó  vízmennyiségeket)
meghatározzuk. Az eseti vízhozammérések sem szolgáltatnak közvetlenül kellő számú adatot ahhoz,
hogy a vízkészleteket kellő pontossággal számítsuk. Viszont minden vízfolyás medre többé-kevésbé
állandó, illetve ahol intenzív mederváltozások figyelhetők meg, ott állandósított mérőszelvényt, vagy
vízhozam  mérő  műtárgyat  lehet  építeni.  Amennyiben  sikerül  olyan  gyakorisággal  különböző
hidrológiai  helyzetben vízhozam mérést  végezni,  hogy  a szelvény állandónak tekinthető  legyen a
mérési periódus alatt, akkor megteremtettük annak a lehetőségét, hogy a mérési adatokból egy olyan
kapcsolatot állítsuk fel, amely a vízállás függvényében a vízhozamot adja meg. Ezt a görbét nevezzük
vízhozamgörbének (Q = f(h)), ahol Q a vízhozam, h a vízállás. 

A vízállás észlelése mindig közvetlen észlelés illetve műszeres regisztrálás alapján történik, olyan
sűrűséggel, hogy abból a vízfolyás adott szelvénybeni vízjárása rekonstruálható legyen. Ezek a kellő
sűrűséggel végzett vízállásészlelések alkalmasak arra, hogy vízállás idősort előállítsuk, azaz bármely
időpontbeli vízállás kiolvasható legyen. Ha a szelvény vízhozamgörbéjét meg tudjuk határozni, akkor
egy egyszerű  transzformációval  meghatározható a vízhozam idősor is,  azaz a vízkészlet  számítás
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alapját megteremtjük.

1.7.4.1. Vízhozamgörbe előállítása

A  vízhozamgörbe  szerkesztésének  alapját  a  szelvényt hitelesítő  (tarázó)  vízhozammérések
eredményeinek – összetartozó  vízállás,  vízhozam értékpárjainak – alapján végezzük  el.  A mérési
eredményeket koordinátarendszerben ábrázoljuk. Ellentétben a matematikában szokásos módszerrel –
ahol a független változót (x) a vízszintes tengelyen és a függő  változót (y) a függőleges tengelyen
találjuk – a vízhozamgörbe szerkesztésekor a vízállást (független változó) a függőleges tengelyen, a
vízhozamot (függő változó) a vízszintes tengelyen ábrázoljuk. Ennek az ábrázolásnak szemléletbeli
okai vannak, a vízállásváltozás a valóságban vízszintváltozást jelent, így a grafikonon is a változás
függőleges értelmű. 

A felrakott adatpontpárokat megkülönböztetjük annak függvényében, hogy a mérés ideje alatt a
vízállás változás milyen értelmű  volt. Stagnáló vízállás esetén „+” jelet, áradó vízállás esetén „●”,
apadó esetén „○” jelet alkalmazunk és a pont mellé írjuk a mérési  időpontot  is. A mérési dátum
feltüntetésének célja az, hogy a vízhozamgörbe esetleges időbeli változását kiszűrhessük. 

Eddig a pontig az adatok feldolgozása megegyezik akár mérőműtárgyban végeztük a mérést, akár
szabad szelvény vízhozamgörbéjének meghatározásáról van szó.

Vízhozamgörbe előállítása mérőműtárgy szelvényében

Magyarországon  a  hegy-  és  dombvidéki  vízfolyások  majd  mindegyik  fontos  szelvényében
vízhozammérő műtárgy épült az elmúlt évtizedekben (36. ábra). A műtárgyakban rendszeres tarázó
vízhozamméréseket  végeznek.  A  mérési  eredmények  feldolgozása  az  MI-10-251/4-85  műszaki
irányelv szerint történik. A nedvesített szelvényterület (A) és a víztükörszélesség (B) ismeretében a
középmélységet (hk) és az átfolyási tényezőt (ν) számítjuk:

B

A
hk =      és     

khgA

Q=ν

ahol g - a nehézségi gyorsulás.
Az átfolyási tényezőt  a vízállás függvényében ábrázoljuk. A kirajzolódó ponthalmazból,  amely

valamilyen görbe körül kell, hogy csoportosuljon, a kiugró értékeket (amelyek valószínűleg mérési
hibára, mederelzáródásra, műtárgy tönkremenetelre, stb. utalnak) a további vizsgálatból ki kell zárni.
Az  átfolyási  tényező  0  és  1  közé  eső  szám  lesz,  a  h  növekedésével  értéke  1-hez  közelít.
Meghatározzuk  a  ν =  ν(h)  függvénykapcsolatot,  amelynek  alapján  egy  tetszőleges  h  vízálláshoz
tartozó vízhozam:

( ) khgAhQ ν= (50)
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36. ábra Vízhozammérő műtárgy (MI-10-433/2-84)

Vízhozamgörbe előállítása szabad szelvényben

Nagyobb vízfolyásainkon nincs lehetőség mérőműtárgy építésére. Ezeken a vízfolyásokon olyan
szabad  szelvényt  kell  lehetőség  szerint  vízhozamnyilvántartási  szelvényként  kiválasztani,  amely
egységes  mederrel  (a  nagyvízi  tartományban  is),  a  szelvényre  merőleges,  jó  eloszlású  áramlási
viszonyokkal rendelkezi. A szelvény legyen mentes áramlási holtterektől és főképp visszaáramlásos
szelvényrészektől. A szelvényt célszerű geodéziai pontjelekkel állandósítani. A szelvényben legalább
3 hónaponként tarázó vízhozammérést kell végezni. A mérési eredményeket a már ismertetett módon
ábrázoljuk. A kapott ponthalmazra kell egy olyan görbét illesztenünk, amely a vízállás és a vízhozam
közötti  kapcsolatot  jól  kifejezi.  A  görbe  várható  alakjának  meghatározásakor  a  Chezy-képletből
indulhatunk ki:

IRCv =  ahol 6
1

R
n

1
C=  és 

K

A
R = (51)

és   Q = v A (52)

ahol v - a vízfolyás középsebessége,
C - a sebességtényező
R - a hidraulikus sugár
I  az energiavonal átlagos lejtése
n - a Manning-féle mederérdesség
A - nedvesített keresztszelvény
K - nedvesített kerület
Q - a vízhozam

A fenti összefüggésben nagy vízfolyások esetén, ahol az átlagos vízmélység (hk) néhány méter és a
mederszélesség (B) többszáz méter, akkor a hidraulikus sugár egyszerűsíthető - 

k
k

k h
Bh2

Bh

K

A
R ≅

+
== , így behelyettesítve

3
5

kkk6
1

k h
n

IB
BhIhh

n

1
Q == (53)

n
khcQ= (54)

azaz  erős  közelítéssel  (mert  nemcsak a Chezy-képletet  alkalmaztuk  nem permanens  állapotra,
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hanem további nagyvonalú közelítéseket is tettünk) a vízhozamgörbe egy egyszerű hatványfüggvény,
ahol a kitevő egynél nagyobb szám. A természetes vízfolyásoknál egy szelvény vízszállítása nem csak
a  szelvényalaktól,  érdességtől,  stb.  függ,  hanem  a  környező  mederviszonyoktól  is.  A  vízfolyás
fenékvonalának hossz-szelvénye kimélyülések (katlanok) és magaslatok (gázlók) sorozatából áll. A
katlanok a kanyarulatok tetőpontjának, a gázlók két kanyarulat között, az inflexiós pont környezetében
találhatók.  A  gázlók  küszöbszintje  a  felette  lévő,  de  mélyebben  elhelyezkedő  fenékszintű
mederszakasz vízszállítását is meghatározza.

A vízfolyásokban nem a szelvény középmélységét mérjük, hanem a vízmércén leolvasott vízállást
(h).  A  vízmérce  „0”  pontjának  magassági  helyzete  különféle  megfontolások  szerint  kerül
meghatározásra, de nem egyezik meg sem a fenék legmélyebb, sem a középmélység szintjével. Ezért
az előző összefüggést úgy célszerű módosítani, hogy e tény figyelembe vegyük:

n
0 )hh(cQ −= (55)

ahol h - az észlelt vízállás,
h0 - a Q = 0 vízszállításhoz tartozó vízállás

A  fenti  összefüggésben  c,  n,  h0 meghatározása  egyszerűen  megtörténhet:  h0-t  felvesszük  a
medergeometria alapján, vagy próbálgatással határozzuk meg, úgy, hogy az adatpontokra a legkisebb
négyzetek módszerével illeszkedő görbe korrelációs tényezője a lehető legnagyobb legyen. Ehhez a
fenti összefüggést logaritmizáljuk (vagy kettős logaritmikus papíron ábrázoljuk az adatpontokat:

log Q = log c + n log (h-h0) (56)

y = a + b x (57)

ahol y = log Q
a = log c
b = n

A fenti összefüggés egyenest ad. Az egyenes meredeksége egyenlő az n kitevővel, a log c pedig az
ordináta metszékből nyerhető. A ponthalmazra illeszkedő egyenest a legkisebb négyzetek módszerével
határozzuk meg, a levezetést mellőzve a következő lineáris egyenletrendszer kell megoldani:
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(Meg  kell  jegyezzük,  hogy  a  szokásos  táblázatkezelő  programok  a  fenti  számítást  beépített
függvényként ismerik, tehát használatukhoz kevés matematikai ismertre van szükség)

A  Chézy-képlet  egyszerűsítéséből  láthattuk,  hogy  a  vízhozam  közel  négyzetesen  arányos  a
vízállással, tehát a vízállás – vízhozam adatpontpárok halmazát jó eséllyel lehet általános helyzetű
másodfokú parabolával közelíteni.

Q = a + b h + c h2 (61)

ahol a, b, c a szelvényre jellemző konstans értékek, h a vízállás, Q a vízhozam. 
Aponthalmazra a legkisebb négyzetek módszerével illesztjük a parabolát amelynek paraméterei a, b

és c. Meghatározások az alábbi lineáris egyenletrendszerből történhet:
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(A fenti egyenlet megoldása a szokásos táblázatkezelő  programokkal lehetséges, akár a lineáris
egyenletrendszerként, akár a grafikonkezelő részben másodfokú parabola trendvonal paramétereinek
meghatározásaként.)
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37. ábra Vízhozamgörbe szerkesztése

Az  összetett  medrek  vízhozamgörbéje  sok  esetben  egy görbével  nem  lehetséges,  így  a
szerkesztésére elég nehéz általános érvényű receptet nyújtani, mert nincs két egyforma vízfolyás és
szelvény. Rendszerint első lépésben a középvízi mederben mért adatpontokra egy görbét próbálunk
illeszteni, majd a nagyvízi mederben mért ponthalmazra egy másik görbét. Fontos, hogy a két görbe
egymáshos simuljon az elvágási pontnál. Másik módszer lehet az, hogy kettős logaritmikus koordináta
rendszerben  ábrázoljuk  a  mérési  adatokat.  A  pontfelhő  jó  esetben  egyenesek  körül  csoportosul,
amelyek az előzőekben ismertetett módon meghatározhatók, így az összetett meder vízhozamgörbéit
megkaphatjuk. Harmadik eljárás lehet az, hogy első lépésben egy görbét illesztünk a ponthalmazra,
majd számítjuk az illesztett görbe és a pontok közötti különbséget. A különbségek valamilyen trendje
megmutatja, hogy hol kell elvágni az adatsort és az elvágási pontok között kell új görbéket illeszteni.

1.7.4.2. Az árvízi hurokgörbe

A tarázó vízhozammérések eredményeinek felrakásakor (mint már említettük) megkülönböztetjük
az áradó, apadó, stagnáló állapotban mért értékeke. A megkülönböztetésnek nagy jelentősége van,
hiszen a természetes vízfolyások változó vízállása egyben azt is jelenti, hogy ugyanazon vízálláshoz az
áradó, stagnáló, apadó állapothoz különböző vízfelszín lejtések tartozhatnak (38. ábra), amelyből  a
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Chezy-képlet alapján az is következik, hogy azonos vízállás esetén különböző vízhozamok folyhatnak
le. Azaz a Q = f(h) vízhozamgörbe nem csak a vízállás, hanem az esés függvénye is! Az első ilyen
mérést Tiszapüspökinél 1895-ben végezték a világon (39. ábra). Az ábrából az is látszik,  hogy a
vízhozamok maximuma nem esik egybe a vízállások maximumával, a tetőzéssel, hanem némiképp
megelőzi azt. A vízfolyások vízállása folyamatos változásban van, így a vízállás – vízhozam kapcsolat
hurokgörbék sorozatát írja le (40. ábra). A tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy minél kisebb egy
vízfolyás  lejtése,  annál  jelentősebb  az  áradó  és  az  apadó  ágon  ugyanazon  vízálláshoz  tartozó
vízhozamok  közötti  különbség.  A  kis  lejtésű  vízfolyásoknál  ezért  a  vízhozamgörbe  határozatlan,
bizonytalan lesz. 

Amennyiben bevezetjük az esést, mint változót, úgy az árvízi hurokgörbe ugyan nem szűnik meg
létezni, de a vízhozamgörbe alkalmassá tehető arra, hogy a vízállás –vízhozam és még az esés közötti
kapcsolatot  leírja.  Ezzel  a  vízállások  vízhozammá  való  transzformálása  lehetővé  válik.  Az  esés
bevezetése csak vízállásmérő segédállomás létesítésével és észlelésével lehetséges. A főállomás és a
segédállomás  abszolút  (tengerszinthez  viszonyított) vízálláskülönbségéből  -  ismerve  a  vízmércék
közötti távolságot – számítható a vízfolyásszakasz esése és a koaxiális vízhozamgörbéből kiolvasható
a főmérce vízállásához tartozó vízhozam.

38. ábra Vízfelszín lejtések különböző hidrológiai helyzetben
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39. ábra Az 1895-ben Tiszapüspökinél végzett vízhozammérések eredményei és a mérési szelvény

40. ábra Több egymást követő árhullám árvízi hurokgörbéje (Németh, 1959)
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1.7.5. A vízhozamgörbe extrapolációja

Az  előzőekben  bemutatott  vízhozamgörbe  szerkesztési  eljárásokkal  a  mért  tartományban
megkapjuk  a  vízállás  és  a  vízhozam  közötti  összefüggést.  Sokszor  azonban  előfordulnak  olyan
vízállások, amelyek tartományában nincs mérési adatunk, így a vízhozamgörbét ki  kell terjeszteni,
azaz extrapolálni kell. Természetesen a legjobb módszer, hogy mind a legkisebb, mind a legnagyobb
vízállások tartományában is igyekszünk vízhozammérést végezni, de ennek sokszor objektív akadálya
is lehet az extremitást előidéző időjárási helyzet, vagy a mederben előálló körülmények nem teszik
lehetővé a biztonságos, pontos mérést.

A legegyszerűbb és egyben a legpontatlanabb módszer az, ha az adatsorra illesztett matematikai
egyenletet, a vízhozamgörbét, kiterjesztjük mind a kisvízi, mind a nagyvízi tartományra. Ez a módszer
leginkább  azért  ad  pontatlan  eredményt,  mert  nincs  semmi  biztosíték  arra,  hogy  ezekben  a
tartományokban  ugyanolyan meder,  mederérdességi,  lejtési,  stb.  viszonyok  legyenek  mint  a  mért
tartományban. 

Sokkal  jobb  eredményt  kapunk  akkor,  ha  ismerjük  a  mederkeresztszelvény  alakját  (amit  a
vízhozammérések alkalmából amúgy is részben fel kell mérni). A vízhozammérések ábrája mellett
felrakjuk a vízállások függvényében a nedvesített területet is. Az extrapolálni kívánt tartományban a
tényleges  felmért  keresztszelvényből  a  nedvesített  terület  meghatározható.  A  vízhozamméréskor
meghatározott  szelvény  középsebességeket  is  ábrázoljuk  a  vízállás  függvényében.  A  nem ismert
tartományban,  figyelembe  véve  az  ismert  tartomány  sebességeit,  megbecsüljük  a  szelvény
középsebességet.  A  nedvesített  (tényleges  mérések  alapján  meghatározott)  szelvényterületek  és  a
becsült  szelvény középsebességek szorzatából előállítjuk a vízhozamot. Ez az extrapolált adat már
sokkal  jobban  közelíti  a  valós  viszonyokat,  mert  a  szelvény  középsebességek  a  vízállások
függvényében rendszerint sokkal kevésbé változnak mint a vízhozamok.

1.7.6. A jellemző vízállások és vízhozamok, a mederteltségi százalék

1.7.7. Gyakoriság és tartósság

1.7.8. A tartóssági felület

1.7.9. Az előfordulási valószínűség fogalma

1.7.9.1. A sűrűségfüggvény

1.7.9.2. Az eloszlásfüggvény

1.7.9.3. Az empirikus eloszlásfüggvény

1.7.10. A jellemző vízállások és vízhozamok előfordulási valószínűségének meghatározása

1.7.11. Kisvízfolyások árvízi mértékadó vízhozamának számítása

A hidrológia egyik alapfeladata a mértékadó árvízhozamok meghatározása. Ennek a feladatnak a
teljesítése sokszor  nehézségekbe  ütközik,  mert  nem áll  elegendő  észlelt  adat  a  rendelkezésünkre.
Azonban ekkor is meg kell oldani ezt a feladatot. A megoldást a csapadék – lefolyás kapcsolatának
fizikai elemzésén alapuló árvízszámítási módszerek adják meg. E módszerek egy része a probléma
leegyszerűsítésével  megelégszik  néhány  adattal,  mint  a  vízgyűjtőterület  nagysága,  földrajzi
elhelyezkedése, más részük további adatokat igényel, mint a vízgyűjtő maximális lefolyási úthossza,
annak lejtése, a vízgyűjtőterület fedettsége, lejtési viszonyai stb. Természetesen az egyszerű eljárások
megbízhatósága lényegesen kisebb mint az összetettebbeké, sokszor csak becslés jellegű eredményt
adnak. E módszerek közül a Csermák-képlettel, a Kollár-féle VÍZITERV segédlettel és a racionális
módszerrel foglakozunk. A valós összegyülekezési viszonyokat csak a helyszíni szimultán csapadék és
lefolyás méréseken alapuló módszerek szolgáltatnak. Ezek a módszerek is csak a kisvízgyűjtőkön
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alkalmazhatók, ott ahol az árhullámot kiváltó csapadék lefedi a vízgyűjtőterület egészét.

1.7.11.1. A Csermák-képlet

Magyarországon,  1950-es évek elején csak a nagyobb, külföldről  érkező  folyóinkon működtek
megbízható adatokat szolgáltató vízhozam-nyilvántartó állomások. Ezért hazai eredetű vízfolyásaink
árvízhozamait  a  racionális  eljárással  számították.  E  számításokat  a  helyileg  illetékes  Vízügyi
Igazgatóságoknak,  illetve  azok  jogelődjeinek,  a  Kultúrmérnöki  Hivataloknak  nagy  tapasztalatú
mérnökei készítették. Csermák Béla ezen nagy tapasztalatú kollégáihoz fordult azzal a kéréssel, hogy
az  Igazgatóságuk  (Hivataluk)  működési  területén  valamennyi,  100  km2-nél  nagyobb  vízgyűjtőjű
vízfolyásának a 3 %-os meghaladási  valószínűségű  árvízhozamát  becsüljék meg.  Csermák Béla a
kapott  adatokat  feldolgozta,  összevetette  a  rendelkezésére  álló  néhány  vízfolyás  hosszabb  idejű,
statisztikai  módszerekkel  számolt  mértékadó  árvízhozamával.  A  kapott  eredmények  alapján
megszerkesztette  segédleteit,  amelyek  (mint  ő  is  hangoztatta)  adathiány  esetén  alkalmasak  a
kisvízfolyások  mértékadó  árvízhozamának  meghatározására.  Az  1970-es  években  a  módszert
kiterjesztették a 100 km2-nél kisebb vízgyűjtőterületekre is.

Az eljárásban foglalt matematikai képlet az 5-3000 km2 kiterjedésű vízgyűjtő esetén megadja a 3%-
os előfordulási valószínűségű tetőző vízhozam közvetlen becslésére alkalmas összefüggést. Ebből az
elő-fordulási valószínűségi értékből  minden más előfordulási valószínűségű  tetőző vízhozam értéke
számítható. Az 5-500 km2 kiterjedésű vízgyűjtő esetén a különböző előfordulási valószínűségű tetőző
vízhozamok grafikusan is meghatározhatók. A számításokhoz a vízgyűjtő helyének és kiterjedésének
ismerete szükséges.

Az összefüggés elvi alakja:

Q3% = B3% An (64)

Qp% = r Q3% (65)

ahol

• Q3% - a 3%-os előfordulási valószínűségű tetőző vízhozam (m3/s),

• B3% -  a  területre  jellemző  és  a  3%-os  előfordulási  valószínűségű  tetőző  vízhozamhoz
tartozó árvízi tényező (dimenziója nem értelmezett),

• A - a vízgyűjtő kiterjedése (km2),

• n - állandó értéke:

− A = 5 - 10 km2 esetén n = 0,75

− A = 10 - 25 km2 esetén n = 0,6667

− A = 25 - 3000 km2 esetén n = 0,5

• Qp% - a p%-os előfordulási valószínűségű tetőző vízhozam (m3/s),

• r - valószínűségi átszámítási tényező (nevezetlen szám).

A 41. ábra alapján meg lehet becsülni a vizsgált vízgyűjtőterületre vonatkozó B3% árvízi tényező
átlagértékét,  amellyel  az  (1)  összefüggés  alkalmazásával  számítható  a  Q3% tetőző  vízhozam.  A
meghatározott  3%-os  tetőző  vízhozamtól  eltérő  p  %-os  előfordulási  valószínűségű  Qp% tetőző
vízhozam számításához szükséges r  tényező  a  42.  ábráról olvasható le.  Ennek ismeretében a (2)
összefüggés alapján számítható a Qp%  tetőző vízhozamérték.

Ha  feltételezhetően  a  vizsgált  vízvidék  lefolyási  viszonyai  hasonlóak  a  környezet  lefolyási
körülményeihez, akkor

• A < 50 km2 vízgyűjtőterület esetén ± 40%-ra ,

• A > 50 km2 vízgyűjtőterüret esetén ± 20%-ra tehető

a becslési módszer hibája.
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41. ábra A B3%-os árvízi tényező értéke

A > 1500 km2

A < 1500 km2
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42. ábra Az előfordulási valószínűség r tényezője

1.7.11.2. A Kollár-féle VIZITERV segédlet

A fajlagos vízhozam meghatározása a vízgyűjtő kiterjedése és jellege alapján történik, részben a
hidrológiai  analógia  elvét  felhasználva.  A  módszerrel  100  km2-nél  kisebb  hegy-  és  dombvidéki
vízgyűjtők  különböző  előfordulási  valószínűségű  tetőző  vízhozamai  megbecsülhetők,  amennyiben
ismert  a  vízgyűjtő  földrajzi  helyzete,  a  segédletben  találunk  a  keresett  vízfolyáshoz  hidrológiai
értelemben hasonló vízfolyást és ismerjük annak kiterjedését.

A vizsgált vízfolyás tetőző vízhozama egy vele hasonló adottságú, tanulmányozott vízfolyás tetőző
vízhozamára  támaszkodva  határozható  meg.  Először  ki  kell  keresni  az  14.  táblázatból  a vizsgált
vízfolyást, vagy egy feltételezhetően ahhoz hidrológiailag hasonló vízfolyást. A vízfolyás sorszámát
kikeresve  a  43.  ábra  tájékoztatást  ad  a  vízjárás  jellegéről,  amely  lehet  átlagos,  igen  heves  és
kiegyenlített  vízjárású.  A  vízgyűjtő  nagyságának  ismeretében  a  három  lefolyási  jellegvonal
segítségével megállapítható a 10%-os előfordulási valószínűségű  fajlagos tetőző vízhozam. Ennek
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ismeretében a tetőző vízhozam értéke a következő összeüggéssel számítható:

Q10%  = q10% · A (64)

ahol

• Q10% - a 10 %-os előfordulási valószínűségű tetőző vízhozam (m3/s),

• q10% - a 10%-os előfordulási valószínűségű fajlagos tetőző vízhozam (m3/s km2),

• A - a vízgyűjtő kiterjedése (km2). 

Más  előfordulási  valószínűségű  (p  %-os)  tetőző  vízhozamot  a  4.  ábráról  leolvasható
szorzótényezővel, amely a Qp%/Q10% arányát adja meg, lehet meghatározni.

Ha a vizsgált  vízfolyás vízgyűjtőjén a lefolyási körülmények hasonlóak az analógnak választott

vízgyűjtő lefolyási viszonyaival, akkor a módszer hibája A < 50 km2 vízgyűjtőterület esetén ± 50%-ra,

A > 50 km2 vízgyűjtőterület esetén ± 25%-ra becsülhető.

14. táblázat Hidrológiailag vizsgált hegy- és dombvidéki vízfolyások jegyzéke
valamilyen vizsgált vízfolyás jellegének meghatározásához

a) Mura - Dráva vízrendszere

Sorszám Befogadó vízfolyás Vízfolyás Szelvény A
km2

Q10%

m3/s
1. Mura Gyurgyánci-patak torkolat 7,4 5,3
2. Mura Rigyáci-patak torkolat 21,3 11,1
3. Mura Vicsa-patak torkolat 12,5 8,6
4. Mura Borsfai-patak torkolat 36,0 13,5
5. Mura Béci-patak torkolat 46,2 24,1
6. Mura Juliánhegyi-patak torkolat 3,1 2,4
7. Mura Rátkai-patak torkolat 10,6 6,4
8 Mura Kerka torkolat 412 43
9. Lendva Kebele torkolat 286 37
10. Lendva Kebele belépésnél 58 10
11. Lendva Kebele kilépésnél 206 31
12. Kebele Szent-György-völgyi-patak torkolat 108 21
13. Kebele Paragos-patak torkolat 18,5 7
14. Kebele Kandia-patak torkolat 3 1,5
15. Kebele Rédicsi-patak torkolat 11 5,0
16. Kebele Nagyvölgyi-patak torkolat 20 7,3

b) Zala-Sió, Rába vízrendszere

Sorszám Befogadó vízfolyás Vízfolyás Szelvény A
km2

Q10%
m3/s

101. Baranya-cs. Kaszárnya-p. Komló 11,4 24
102. Zala Kiskomáromi-cs. torkolat 184 30
103. Kiskomáromi-cs. Radai-p. torkolat ?,5 3,5
104. Kiskomáromi-cs. Garabonci-mcs. torkolat 6,0 2,8
105. Kiskomáromi-cs. Garabonci-mcs. torkolat 39,0 7,5
106. Kiskomáromi-cs. Bányavölgyi-p. torkolat 1 S,0 2,S
107. Kiskomáromi-cs. Galamboki-vf. torkolat 19,0 4,2
108. Kiskomáromi-cs. Berdai-víz torkolat 63,5 14,7
109. Rába Gyöngyös Rattessdorf 267 55
110. Rába Gyöngyös Arapasztó 334 54
111. Nádor-cs. Csóri I. csat. 8. sz. útnál 3,7 4,1
112. Nádor-cs. Csóri I. csat. torkolat 12 7,3
113. Nádor-cs. Csóri II. csat. torkolat 6 5,0
114. Nádor-cs. Csóri III. csat. torkolat 8 5,6
115. Nádor-cs. Péti-víz torkolat 60 6,3
116. Nádor-cs. Csákány-árok Köves p. 12 5,3
117. Nádor-cs. Köves-p. torkolat 17 10,7
118. Nádor-cs. Inotai-víz vasúti híd 14 5,2
119. Nádor-cs. Hidegvölgyi-árok torkolat 72 16,6
120. Hidegvölgyi-árok II. övcsat. torkolat 2 l,9
121. Toma Csinger torkolat 36 25
122. Marcal Toma Csinger fölött 84 33

c) Sajó, Zagyva vízrendszere
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Sorszám Befogadó vízfolyás Vízfolyás Szelvény F
km2

Q10%
m3/s

201. Sajó Hangony-patak torkolat 295 34
202. Sajó Keleméri-patak torkolat 60 17,5
203. Sajó Mercse-patak torkolat 30 6,5
204. Sajó Szupponya-patak torkolat 17 7,3
205. Sajó Bán-patak torkolat 260 35
206. Sajó Tardona-patak torkolat 47 13
207. Sajó Nyögő-patak torkolat 86 19
208. Sajó Bábony-patak torkolat 21 7,4
209. Sajó Szinva-patak torkolat 159 47,5
210. Sajó Szuha-patak torkolat 216 28,5
21 l. Zagyva Tarján-patak torkolat 90 51
2I2. Zagyva Szuha-patak torkolat 165 16
213. Szuha Zsunyi-patak torkolat 62,5 9
214. Szuha Garábi-patak torkolat 10 5
215. Szuha Bokor-patak torkolat 14 5,2
216. Szuha Szuha-patak Zsunyi tork. 25 7,0
217. Szuha Kozárdi-patak torkolat 7 3,5
218. Szuha Keresztvölgyi-patak. torkolat 35 2,5
219. Szuha Csécsei-patak torkolat 9 2,8
220. Szuha Szarvasgedei-patak. torkolat 4 2,5
221. Szuha Tolvajló-patak torkolat 10 4,0
222. Zagyva Herédi-Bér-patak torkolat 316 37
223. Herédi-Bér Nógrádi-patak torkolat 134 17
224. Herédi-Bér Vanyarci-patak torkolat 81 21
225. Herédi-Bér Versegi-patak torkolat 29 11
226. Herédi-Bér Erdőtarcsai-patak torkolat 15 5
227. Herédi-Bér Bujáki-patak torkolat 62 14
228. Tisza Zagyva Pásztó 496 96
229. Zagyva Gyöngyös Rédei-patak felső 150 43
230. Zagyva Gyöngyös Külső Mérges-p.

felső
322 69

231. Zagyva Gyöngyös Szarvágy felső 420 80

43. ábra A vízfolyások 10%-os valószínűségű fajlagos tetőző vízhozamának becslésére
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44. ábra A különböző valószínűségű tetőző vízhozamok arányvonalai a vízgyűjtő függvényében

1.7.11.3. A racionális módszer

A  módszer  alapelve:  a  vizsgált  szelvény  mértékadó  vízhozamát  az  a  csapadék  adja,  amely
megegyezik  a  szelvényhez  tartozó  vízgyűjtőterület  összegyülekezési  idejével.  A  Montanari-féle
csapadékmaximum  függvény  időalapja,  azaz  a  mértékadó  csapadék  időtartama  egyenlő  az
összegyülekezési idővel.. Ehhez nem csak a vízgyűjtőterület földrajzi elhelyezkedését (ez szolgáltatja
Montanari-féle  csapadékmaximum  függvény  paramétereit),  hanem  a  vízgyűjtőterület  nagyságát,
leghosszabb lefolyási útvonalát, a lefolyási viszonyokat is ismerni kell. Kis vízgyűjtők esetén további
paraméterek ismeretében jobb becslés adható.

A tetszőleges előfordulási valószínűségű esőből, az  1 - 5000 km2 kiterjedésű vízgyűjtő területen
keletkező  tetőző  vízhozamok  becsülhetők,  a  lefolyási  tényező  figyelembe  vételével,  az
összegyülekezési idő alapján.

Az összefüggés elvi alakja:

Qp% = ip% α A (65)

ahol

• Qp% - a p%-os előfordulási valószínűségű tetőző vízhozam (l/s)

• ip% -  a  p%-os  előfordulási  valószínűségű   T  =  τ  időtartamú  mértékadó  csapadék
intenzitása (l/s ha), amely a Montanari-féle csapadékmaximum függvényből számítható.

• α- a lefolyási tényező

• A - a vízgyűjtőterület (ha)

Az  ip% csapadékintenzitás  számításához szüksége  ismerni  az  összegyülekezési  időt  (τ).  Az
összegyülekezés folyamata két fő mozzanatra bontható; a terepi lefolyásra (τ1) és a mederbeni (τ2)
lefolyásra.  A  terepen  való  lefolyás  idejét  (τ1)  egyedi  vizsgálat  alapján  vagy  becsléssel  kell
meghatározni. 

Az  összegyülekezési  idő  számításakor  tapasztalati  összefüggéseket  használunk.  A  vizsgálatok
rámutattak  arra,  hogy  a  vízgyűjtő  összegyülekezési  folyamatának  alakulása  részben  függ  a
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vízgyűjtőterület nagyságától is. Az alkalmazható összefüggéseket az 1.6.1 fejezetben közöljük. 

A racionális árvízszámítási módszerben a lefolyási tényezőt  Kenessey Béla módszerével szokás
meghatározni (1.6.3. fejezet).

1.7.11.4. Mértékadó árhullám meghatározása árvízi paraméter segítségével

A módszer segítségével meghatározható az 50 km2-nél kisebb vízgyűjtőterületű vízfolyásokon az
árhullámkép és a tetőző vízhozam valamint a lefolyt vízmennyiség. Ennek a számítási módszemek az
alkalmazásához  a  vízgyűjtő  földrajzi  fekvésének,  kiterjedésének,  művelési  viszonyainak,
talajtípusának,  a  lefolyási  úthossznak  és  a  völgy  átlagos  esésének  az  ismerete  szükséges,  ezért
alkalmas  olyan  dombvidéki  kisvízfolyások  mértékadó  árhullámának  számítására,  ahol  viszonylag
kevés adat áll rendelkezése és feltétlenül ismerni kell a lefolyó vízmennyiségeket, azaz az árhullám
alakját.  Ilyen  eset  például  a  dombvidéki  völgyzárógátas  halastavak  méretezése,  ahol  az tározótér
árhullám módosító hatásának számításához szükséges ismerni a tározótérbe befolyó vízhozam idősort.

Az összefüggés elvi alakja
Qp% =X Y Z A (66)

ahol 

Qp% - a p%-os előfordulási valószínűségű tetőző vízhozam (m3/s), 
X - a lefolyási viszonyokra jellemző tényező (valószínűségi változó) (nevezetlen szám), 
Y - a csapadékviszonyokra jellemző tényező (valószínűségi változó) (nevezetlen szám), 
Z - az árhullám csúcsredukciós tényezője (időfüggvény) (nevezetlen szám),
A - A vízgyüjtő kiterjedése (km2)
A  lefolyási  viszonyokra  jellemző  tényező  (X)  meghatározásához  ki  kell  számítani  a  területre

jellemző  lefolyási  tényezőt.  A vízgyűjtő  lefolyási  tényezőjét  a  8.  táblázat  alapján a részterületek
súlyozott átlagaként kell meghatározni:

n21

nn2211

A....AA

A.......AA

+++
α++α+α

=α (67)

Az árhullám késleltetési idejét a  10. ábráról lehet leolvasni, de számítással is meghatározható a
következő képlettel:

τ = 0,0105 
64,0

I

L








(68)

ahol
Tk  - az árhullám késleltetési ideje (óra),
L - a lefolyási úthossz (m)
I - a völgy átlagos esése (ezrelék)
Az árhullámkép megszerkesztéséhez a vízhozamokat különböző időértékekhez (t) kell kiszámítani

a 0 < t  <  5 Tk értékhatárok között,  tetszés szerint  választott  ∆t  lépcsőben.  Első  lépésben ki  kell
választani ezért egy, a késleltetési időtől kevésbé eltérő "t" csapadék időtartamot. Ezután a t és az α
segítségével  meg kell  határozni  az "X" tényezőt,  a  10%-os és 20%-os  előfordulási  valószínűségi
értékekhez a 9. ábra. míg a 2 %-os és 4 %-os előfordulási valószínűség esetén a 10. ábra alapján.

A csapadékviszonyokra jellemző "Y" tényező értékét az előfordulási valószínűségtől függően az
45.  illetve  45.  ábrán levő,  a  csapadéktényező  területi  eloszlását  feltüntető  kis  térkép alapján kell
meghatározni. A t/rk hányados meghatározása után a "Z" csúcsredukciós tényezőt a 46. ábrából  kell
leolvasni.  A  különböző  "t"  értékekre  meghatározott  vízhozamokból  az  árhullámkép  már
megszerkeszthető.

A módszer hibája ± 40%-ra becsülhető.
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45. ábra A lefolyási X és a csapadékviszonyokra jellemző Y tényező értékei 10 %-os és 20 %-os valószínűség
esetén

46. ábra A lefolyási X és a csapadékviszonyokra jellemző Y tényező értékei 2 %-os és 4 %-os valószínűség
esetén
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47. ábra Az árhullámok késleltetési ideje

15. táblázat A lefolyási tényező értékei
(Ven The Chow nyomán)

Felületi viszonyok Művelési viszonyok Talajtípus

A B C D

Ugar, kopár felület 0,77 0,86 0,91 0,94 '

Szőlő, kapásnövények Hagyományos művelés 0,70 0,80 0,87 0,91

Szintvonalas művelés 0,67 0,77 0,83 0,87

Teraszolás 0,64 0,73 0,79 0,82

Gabonafélék Hagyományos művelés 0,64 0,76 0,84 0,88

Szintvonalas művelés 0,62 0,74 0,82 0,85

Teraszolás 0,60 0,71 0,79 0,82

Pillangósok és más sűrű Hagyományos művelés 0,62 0,75 0,83 0,87

takarmánynövények Szintvonalas művelés 0,60 0,72 0,81 0,84

Teraszolás 0,57 0,70 0,78 0,82

Legelő Gyenge 0,68 0,79 0,86 0,89

Közepes 0,49 0,69 0,79 0,84

Jó 0,39 0,61 0,74 0,80

Szintvonalas műv. gyenge 0,47 0,67 0,81 0,88

Szintvonalas műv. közepes 0,25 0,59 0,75 0,83

Szintvonalas műv. jó 0,06 0,36 0,70 0,79

Rét 0,30 0,58 0,71 0,78

Liget, facsoport Ritka 0,45 0,66 0,77 0,83

Közepes 0,36 0,60 0,73 0,79

Sűrű 0,25 0,55 0,70 0,77

Gazdasági udvar, szérű 0,59 0,74 0,82 0,86

Dülőutak Ritkán járt 0,72 0,82 0,87 0,89

Kemény felületű 0,74 0,84 0,90 0,92
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Erdők Nagyon ritka 0,56 0,75 0,86 0,91

Ritka 0,46 0,68 0,78 0,84

Közepes 0,36 0,60 0,70 0,76

Sűrű 0,26 0,52 0,62 0,66

Igen sűrű 0,15 0,44 0,54 0,61

Vízzáró felület 1,00 1,00 1,00 1,00

Talajtípus:
A - erősen vízáteresztő talajok (laza homok,1ösz),
B - kevésbé áteresztő talajok (lösz, homok, homokliszt, kevés iszapszennyeződés),
C - félig vízzáró talajok (iszapos homokliszt, homokliszt, homokos iszap, agyagos homok),
D - vízzáró talajok (tömör iszap, agyag).

• Mindegyik  időszakra  elő  kell  állítani  a  lefolyás  adatsorát  oly  módon,  hogy a  megfelelő
időtartamú  egységnyi  árhullámképek  ordinátáit  meg  kell szorozni  az  egyes  időszakokhoz
tartozó, mm-ben kifejezett csapadékmagasságokkal.

• Az  előzőek  szerint  nyert  árhullámképeket  az  eső  időtartamának  megfelelően  eltolva  és  a
megfelelő ordinátákat összegezve kell ábrázolni.

• A becsült késleltetett (efolyásértékeket hozzá kell adni az előzőek szerint árhullámképhez. Az
így keletkezett ábra már az összetett lefolyást szemlélteti.

Az előzőkben részletezettek szerint előállított árhullámképből meghatározható a tetőző vízhozam
(a csúcsordináta értéke), valamint az árhullám tömege (a görbével lehatárolt terület nagysága).

A módszer a vizsgált vízgyűjtő sajátosságait tükrözi, ezért elvileg a legmegbízhatóbb eredményt
szolgaltathatja a különböző számítási módszerek közül.

1.7.11.5. Az egységárhullámkép 

A csapadék -  lefolyás kapcsolatok megismerése,  a  bennük szerepet  játszó számos és összetett
természeti  folyamat elemzése útján, közvetlenül nem lehetséges. A témával  foglalkozó kutatók az
absztrakció  különböző  módszereit  választva  modellezték,  egyszerűsítették  a  természeti  jelenségek
működését  és  azok  hatásait.  Ebből  következően a modellek  eredményei  nem írják le  pontosan a
vizsgált jelenség működését, alkalmazásukkor az egyszerűsítő alapfeltevések következményeit szem
előtt kell tartani. Az alábbiakban a csapadék - lefolyás kapcsolat egy speciális esetére, az árhullámok
vizsgálatára mutatunk be eljárást. 

Az  egységnyi  árhullámkép  elve  az  árvizek  vizsgálatában  az  egyik,  ha  nem a  legelterjedtebb
rendszerelméleti  módszer,  amelyet  a  magyar  Benedek  József  már  az  1926-os  dunai  árvízzel
kapcsolatos munkájában, 1932-ben publikált. Ugyanebben az évben jelent meg az amerikai Sherman
hasonló alapokon nyugvó munkája is, és ez terjedt el a nemzetközi szakirodalomban.

A módszer alapfeltételezése

Ha a vízgyűjtőt egységnyi magasságú hatékony csapadék (a csapadéknak az a része, amely teljes
egészében lefolyik)  éri,  térben és időben egyenletesen eloszolva,  akkor  az így keletkező  árhullám
jellemző lesz az adott vízgyűjtőterületre és a lineáris rendszerek törvényeinek megfelelően kezelhető.
Nash  és  Dooge  mutatott  rá,  hogy  minden  olyan  csapadék  -  lefolyás  kapcsolat,  amely  állandó
együtthatójú (időinvariáns) differenciálgyenlettel leírható, eleget tesz az egységárhullámkép módszer
feltételeinek. Kialakították a csapadék - lefolyás kapcsolatok analízisének elméleti módszereit. Először
röviden tekintsük át, az általuk bevezetett fogalmakat.

• A T időtartamú, térben és időben egyenletesen elosztott egységnyi magasságú csapadékból  t
időtartamú lefolyás keletkezik. Alakja csak a vízgyűjtő tulajdonságaitól függ, matematikailag
kifejezve: u(T,t). A lefolyás folyamata felfogható olyan rendszerként, amelynek bemenete az
egységnyi hatékony csapadék, kimenete a vízgyűjtőről  kilépő vízhozam. Azaz a rendszer ( a
vízgyűjtő) a T időtartamú bemenetet transzformálja át u(T,t) kimenetté.

• Ha a bemenet T időtartama csökken, akkor magasságának nőnie kell, hogy tömege egységnyi
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maradjon.  Ennek  hatása  u(T,t)-re  T=0  esetben,  hogy  a  görbe  felveszi  végső  alakját,  ez  a
pillanatnyi egységárhullámkép, jelölése u(0,t).

• A harmadik feltétel (Sherman nyomán), hogy az egységnyi idő alatt hulló n-egységnyi, lefolyást
előidéző csapadékhoz tartozó árhullámkép ordinátái rendre az egységárhullámkép ordinátáinak
n-szeresei.

• Az időegység n-szerese alatt  hullott  csapadékhoz tartozó árhullámkép ordinátáit  rendre úgy
kapjuk, hogy az egyes időegységekhez tartozó hatékony csapadékkal szorzott egységárhullámok
ordinátáit egy-egy időegységgel eltolva összegezzük. E feltétel szerint az egységárhullámkép
módszer  grafikus  alkalmazásánál  a  hatékony  csapadék időbeni  eloszlását  egyenlő
időintervallumokra kell felosztani amelyeken belül a bemenet értéke állandó. 

Az egységnyi árhullámkép előállítása.

A csapadék - lefolyás kapcsolatok mennyiségi vizsgálata során a következő alapegyenlet állítható
fel:

L = C – P (66)

ahol 

• L - lefolyó vízmennyiség

• C - a vízgyűjtőre hullott csapadék mennyisége

• P - a lefolyás közben visszapárolgó mennyiség

A teljes  lefolyás  (L)  összetevődik  a  felszíni  lefolyásból,  (Lf)  a  felszínközeli  tározórétegekből
származó hozzáfolyásból, (Lkf) valamint  a mélyen fekvő tározórétegekből származó hozzáfolyásból.
(Lm)

L = Lf + Lkf + Lm (67)

A lefolyás ilyen értelmezése szükségtelenné teszi a felszín alatti tározódásból származó veszteség
figyelembe vételét.

A csapadék (C)  vizsgálata során megállapítható,  hogy a viszonylag kis  vízgyűjtők esetén sem
tekinthető térben és időben homogénnek a bemenet, a csapadékfrontok mozgása folytán a vízgyűjtő
egyes részeit eltérő időben és eltérő időtartamú, intenzitású csapadékterhelés éri. A folyamat nyomon
követése nagy sűrűségű regisztráló műszerekkel felszerelt csapadékmérő hálózatot igényel, amely a
gyakorlatban csak kísérleti vízgyűjtőkön épül ki. Kezelhetővé a probléma időegységenkénti, az adott
csapadékészlelő  hálózat  egyes  állomásainak  hatásterületeivel  súlyozott,  területi  csapadékátlagok
meghatározásával válik.

A  lefolyási  folyamat  a  csapadék  kezdete  után  az  azonnali  beszivárgás  miatt,  késleltetéssel
kezdődik. A beszivárgás a vízgyűjtő egészén, az egyes területrészek eltérő sajátosságai szerint alakul,
pontosan nem leírható és követhető. A folyamatról természetesen tudjuk, hogy a háromfázisú talajra
hullott csapadék kezdetben nagy intenzitással szivárog be, majd a szemcsék közötti hézagok fokozatos
telítődése következtében ez az intenzitás csökken és a kétfázisúvá váláskor (telítődéskor) állandósul az
adott  talajtípus  vízáteresztőképessége  (k)  szerinti  intenzitással.  A  beszivárgás exponenciálisan
csökkenő  jellege  tehát  véges   (k)  érték felé  tart.  Ven Te Chow szerint  a  lefolyási  idősorban is
megjelenő  árhullám kezdetéig  ez  a  folyamat  lezajlik,  így  a  csapadékhullás  további  ideje  alatt  a
beszivárgás  állandó,  amelynek  meghatározásához  -  tekintve  a  vízgyűjtő  korábban  említett
sajátosságait  -  az  árhullám  jellemzőiből  kell  kiindulni.  Ehhez,  a  felszínen  lefolyó  csapadékrész
meghatározása  érdekében  a  vízhozamidősort  szét  kell  választani  felszíni  és  felszín  alatti  eredetű
készletből származó részekre (1.6.5. fejezet: A felszín alatti lefolyás). 

A felszíni lefolyásból származó vízmennyiség ugyanakkor egyenlő a csapadék - lefolyás kezdete
után - feltételezetten egyenletes beszivárgása feletti mennyiségével. 

( ) ( )( ) ttQtQV
2t

1t
fafelszíni ∆∗−=∑ (68)

ahol 
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• ∆t - a számításhoz választott időegység, és  ( )t t t n2 1− =/ ∆  a felszíni lefolyást alkotó

időegységek száma

A lehullott  csapadékból  beszivárgott  magasságrész a lehullott  és  lefolyt  térfogatok kölönbsége
(elhanyagolva a folyamat alatti párolgást) és a vízgyűjtő terület hányadosaként számítható, az alábbi
módon

∑
=

∗=
n

1i
icsapadŽk hFV (69)

V V V
beszivá rgott csapadé k felszíni

= −  (70)

F

V
h b

ttbesziv‡rgo =  (71)

ahol 

• F - a vízgyűjtőterület kiterjedése

A beszivárgás természetesen (eltekintve a felszín helyi lefolyástalan területrészein megmaradt víz
utólagos  beszivárgásától  és  elpárolgásától)  a  csapadékhullás  időtartama  alatt  zajlik  le.  Így  a
beszivárgási intenzitás teljes vízgyűjtőre vonatkoztatott értéke is meghatározható:

tm

h
i b
b ∆∗

=  (72)

ahol 

m - a csapadékhullás időegységeinek száma

Fenti eljárással előállítható a felszíni lefolyást képző (hatékony) csapadékmagasságok hf1, hf2,.....hfm

idősora, valamint a felszíni lefolyásból származó medervízhozamok Qf1, Qf2.... Qfn idősora. 

A felszíni  lefolyás a csapadékhullást  követően még az időben legtávolabbi  vízgyűjtőpontról  a
felszínen, illetve a mederben lefolyó vízrész megérkezéséig, az összegyülekezési időig (τ) tart, amely
ebből következően a τ = (n-m) * ∆t módon meghatározható meg.

Az eljárás további eredménye az adott csapadékos időszakra vonatkozó lefolyási hányad értéke is

cs

le

V

V=α  (73)

Valamint a hatékony csapadék (hh) számítása.

Mint korábban megállapítottuk, a hatékony csapadék a vízgyűjtőre hullott vízmennyiségnek az a
része, amely teljes egészében lefolyik.

Felállítható tehát a következő egyenlőség:

h

C

L

C
h = = α (74)

ebből 
α∗= Chh (75) (76)

Fentiek után az általános gyakorlat  szerint  -  az időinvariancia  fenntartása  érdekében -  az így
szeparált árhullám felszíni lefolyási részére határozhatjuk meg az egységárhullámot. Általános esetben
amikor az árhullámokat több időegység alatt hullott és különböző magasságú csapadékok okozzák,
(48. ábra) alkalmazva a Sherman - féle meghatározást:

Qf1 = hh1 * u1 (77)

Qf2 = hh1*u2 + hh2*u1 (78)

Qf3 = hh1*u3 + hh2*u2 + hh3*u1 (79)

alakú lineáris egyenletrendszert kapjuk, amely ismeretlen u1, u2,....um-n értékekre megoldható.

A minta eredménye az egy  időegység időtartamú csapadékból  következően a felszíni  lefolyás
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időegységenkénti értékei Q(t) és a hatékony csapadék (hh) hányadosai.

48. ábra Árhullámok halmozódása

49. ábra Az egységárhullámkép

Az  eljárást  több csapadék  -  lefolyás  eseményre  is  lefolytatva  egymástól  többé-kevésbé eltérő
hosszúságú és értékekkel rendelkező egységnyi árhullámképeket kapunk. Az eltérések a csapadék -
beszivárgás - lefolyás folyamatok pontatlan követéséből származóak, véletlen jellegűnek tekintendők,
és ebből következően az un. várható egységárhullámkép ordinátái az egyes árhullámképek csúcsaikkal
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történt  (időbeni) egymáshoz illesztése után számtani közép számításokkal  előállíthatók. Szükséges
ehhez a feldolgozási időszak alapos áttekintése, a vízgyűjtőn végzett beavatkozások szempontjából. 

Az egységnyi  árhullámkép a vízgyűjtőterület legfőbb időinvariáns jellemzője, előállítási elve és
szabályai  szerint  független  olyan  időben  változó  tényezőktől,  mint  a  csapadékintenzitás,  talaj
nedvességállapotok,  elsősorban  a  talajfelszín  geometriai-hidraulikai  sajátosságai  határozzák  meg.
Ebből  következően  évszakos  változása  a  vegetáció  állapotok  és  művelésmódtól  függően
megfigyelhető.  Legfontosabb  felhasználási  területe  az  árvízszámítás,  árhullámok  vízhozam-
idősorainak  generálása,  a  vízgyűjtőterületek  vízjárásában  bekövetkezett  szignifikáns  változások
kimutatása, azok jellemzőinek vizsgálata.
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1.8. A SÍKVIDÉKI ÖSSZEGYÜLEKEZÉS FOLYAMATA

1.8.1. A talajvízszint észlelése

A talajvízállás észlelése legcélszerűbben külön, erre a célra telepített  talajvízszint-észlelő kútban
történhet.

Gyakorlatilag  minden  kút  alkalmas  a  talajvíztükör  megfigyelésére,  mert  a  kutakban  kialakuló
vízfelszín  minden  esetben  azonos  a  környezetükben  levő  talajvíz  szabad  felszínével.  Régebben  a
vízellátás céljából telepített, ún. ásott kutakat is  bevonták a megfigyelésbe. Ezek a kutak csak akkor
alkalmasak talajvízszint megfigyelésre, ha azt már vízkivételre nem használják, vagy a használatban levő
kút a mérés idején nem üzemel.

A talajvízészlelő kutak, az ún. csőkutak átmérője kicsi, általában 0,05-0,10 m. A csőben engedik le
a mérő eszközt és mérik a talajvízszintnek a kút pereme alatti mélységét. A kutak peremmagasságát
valamely közös alapsíkra kell vonatkoztatni, a mérési eredmények összehasonlíthatósága érdekében.

A  talajvízállás  megfigyelésére  kiépített  talajvízszint-észlelő  kúthálózat  sűrűsége általában  nem
egyenletes, hanem területről - területre változik, az egyes hidrológiai egységek jellemzőitől, a víztartó
rétegek tulajdonságaitól, valamint a talajvízkészlet helyi vízgazdálkodási jelentőségétől függ.

A  talajvízszint  változása  lassúbb,  mint  pl.  a  folyók  vízjárása,  ezért  általában  nem szükséges
folyamatos, de még a napi egyszeri mérés sem. Az észlelés általában nagyobb időközökben (3 nap,
esetleg  egy  hét)  történhet.  Természetesen  olyan  helyeken,  ahol   bármilyen  okból  pl.  vízkivétel,
öntözés,  vagy  vízfolyás  parti  sávja,  hevesebb  a  talajvízszint  ingadozás,  kívánatos  a  folyamatos
regisztrálás (WMO 1974).

A talajvízállás mérésére igen sokféle eszközt fejlesztettek ki. A mérőeszközök két nagy csoportba
sorolhatók:

– kézzel működtetett műszerek;

– automatikus regisztráló berendezések.

 A kézzel  történő  mérés alapelve  a  következő:  a  felszín  meghatározott  pontjától  (általában  a
szintezéssel bemért kútfej peremétől) egy, a végén nehezékkel ellátott mérőszalagot, ill. kábelt, esetleg
láncot eresztünk le valamivel  a talajvízszint alá. A mérőszalag visszahúzása után - a nedves szint
jelzése alapján - a talajvízszint helyzete meghatározható.

A  talajvízszint  mélységének  mérésére  inerciális  műszereket is  szerkesztettek.  A  kábelt  dobra
erősítették, éspedig úgy, hogy ha a nehézségi erő hatására lecsavarodó kábel végén levő súly eléri a
talajvízszintet egy fékező mechanizmus azonnal megakadályozza a további esést.

Igen elterjedtek az akusztikai berendezések. Egy felül zárt, alul nyitott üres henger fedőlapjába kis
lyukat fúrnak és beosztásos szalag, zsinór vagy lánc végére erősítik. A hengert mindaddig eresztjük,
amíg fütyülő hangot nem hallunk, amelyet a henger alsó végén behatoló víz hatására a kis furaton
kipréselt levegő ad.

A kézi műszerekkel a mérés pontossága jól begyakorolt észlelő esetén ± 0,01 m.

Az  automatikus  regisztráló  berendezések közül  a  legjobban  az  úszóval  működtetett,  vízállás-
időfüggvényt  vízszintes,  vagy  függőleges  tengelyű  forgó  dobra  erősített  írószalagra  vagy  pedig
végtelenített szalagra író berendezések váltak be. Az észlelés sebessége műszertípusonként változik,
az áttételek azonban olyanok, hogy a dobszalag teljes hossza 1, 2, 3, 8, 16 vagy 32 napnak felel meg.
Egyes műszerek 6 hónapnál hosszabb ideig is működnek.

Az  úszós  rendszerek  érzékenysége,  vagyis  az  észlelés  megbízhatósága,  az  úszó  átmérőjének
csökkenésével  jelentősen romlik,  ezért  a kis átmérőjű  kutakban a folyamatos (automatikus) mérés
pontossága nem éri el a kézi műszerek pontosságát.

A mérési adatok feldolgozása talajvízállás esetén is először a pontban (egy-egy észlelőkútban) mért
adatok durva hibáinak ellenőrzésével kezdődik, majd a pontbeli értékek alapján a talajvízállás idősor
előállításával és a jellemző értékek (havi, évi, sokévi átlag és a szélső értékek, ill. az ingadozások (10-
8.ábra) meghatározásával folytatódik. Természetesen végső cél a talajvízállás területi elhelyezkedése,
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a  talajvíztükör  előállítása.  A  kutakban  mért  értékeket  vagy  a  jellemző  mennyiségeket,  az  ismert
módszerek  (2.4.3.  fejezet)  valamelyikével,  területre  inter-,  vagy  extrapoláljuk.  A  talajvíztükör
helyzetét  legjobban  a  térképes  (szintvonalas)  ábrázolás  adja.  Nagyon  lényeges  a  megfelelő
legrövidebb időegység megválasztása. Ez általában, a hónap vagy az év, esetleg a nyári-, vagy a téli-
félév.  Térképes  ábrázolásnál,  a  talajvízkészlet  változásának  a  figyelemmel  kísérése  érdekében,
általában még feltüntetik az előző havi (esetleg évi), ill. a sokévi átlagoktól (havi, évi) való eltérés
nagyságát is.

A  talajvízszint  térben  és  időben  való  állandó  változásának  előrejelzése rendkívül  fontos  a
vízgazdálkodás, a mezőgazdaság, a vízellátás érdekében. Különösen a tavaszi legnagyobb, (esetleg
havi közepes) talajvízállás előrejelzése a me_őgazdaság számára jelentős. Ezek ismeretében előre fel
lehet  készülni  a  mezőgazdasági  munkákra,  a  megfelelő  (vízigényes  vagy  éppen  szárazságtűrő)
növények vetésére, az öntözésre vagy a káros vizek elvezetésére.

A talajvízállás előrejelzésében két utat követhetünk:

- ha a talajvízszint ingadozás csak a természetes tényezők (csapadék-párolgás) hatására következik
be és elég hosszú (legalább 15 év) rendszeres mérési adatsorral rendelkezünk, ez esetben kapcsolatot
kereshetünk  a  talajvízállás  egy  meghatározott  időszakra  eső  változása  és  a  kiválasztott,  vagy
feltételezett hatótényezők között. Ezek a kapcsolatkeresésen alapuIó módszerek; vagy

- ha nem rendelkezünk elég hosszú idejű adatsorral, vagy ez az adatsorunk nem homogén (öntözés,
lecsapolás,  vízkivétel  zavarja  meg  a  természetes  állapotot),  akkor  a  vizsgált  területre  felállított
hidrodinamikai  egyenletek  megoldásával  juthatunk  eredményre.  Ezt  a  módszert  hidrodinamikai
eljárásnak nevezzük (Kovács-Erdélyi-Korim-Major 1972).

Magyarországon  a talajvízszint  első  észlelései  1866-ban kezdődtek el  (Suess  1866)  és  1876-80
között, rendszeres mérésekkel (Szeged és Debrecen) ötéves adatsort állítottak elő. Ezt követően azonban
az újabb rendszeres észlelések csak 1910-ben (Ógyalla)  kezdődtek el. Az országos hálózat  1912-re
alakult ki (2-III. táblázat) és 1938-ban 183 db, 1966-ban pedig 1946 db talajvízszint megfigyelő kútban
végeztek rendszeres méréseket. 1986-ban az országos törzshálózat kútjainak száma 1567 db, amelyhez
mintegy 900 üzemi kút tartozik. Ez a kúthálózat 17,8 km2/állomás sűrűséget jelent. Csak az ország
43860 km2-ét  tekinthetjük síkvidéknek,  tehát  olyan  területnek,  ahol  az  első  vízadó  réteg a  felszín
közelében van (Stelczer 1986).

Az országos talajvízszint megfigyelő hálózat kútjainak helyét, azonosítási számát a Vízrajzi Évkönyv
2.sz. melléklete (térképe) tünteti fel. Ugyancsak a Vízrajzi Évkönyvben találhatók az adott év jellemző
talajvízállás (havi középértékek) adatai,  az adott év legkisebb, legnagyobb és évi  közepes vízállása,
továbbá  az  adott  kútban  eddig  észlelt  legnagyobb  és legkisebb  vízállás.  Ezenkívül  a  Vízrajzi
Évkönyvben néhány kút havi középvízállásainak több évi talajvízállás idősorát és a talajvízszint területi
alakulását (az adott év közepes talajvízszintjét és annak eltérését a sokévi átlagtól) is közlik.

A magyarországi talajvízszint-észlelő kutak közül a régebbiek acél-, vagy eternitcsőből készültek,
míg 1968-tól műanyagcsöveket alkalmaznak. A kutak átmérője többségében 0,09 m, kis számban 0,11
vagy 0,15 m. Mélységük 5-10 m között változik. A mérés kézi, úszó-ellensúly elven működő szalagos
mérőberendezéssel történik. A méréseket általában 3 naponként végzik. A kutakban a vízállások mérését
a  VMS-231-3:1978 (Hidrológiai  mérések.  Vízállás  kutakban)  írja  elő.  A  mérési  adatok elsődleges
feldolgozását az MI-10-251-3:1984 (Hidrológiai mérési adatok elsődleges feldolgozása. Kutak vízállás
adatai)  tartalmazza.  A  felszín  alatti  vizek  minőségi  követelményeit  pedig  az  MSz-10-433-1:1984
szabvány tárgyalja.

A VITUKI 1959-89 között minden hónapban kiadta a "Talajvízállás tájékoztató térképet", amely
feltüntette az adott hónap átlagos vízállását,  eltérését egyrészt  az adott hónap sokévi  havi  átlagától,
másrészt a sokévi átlagtól. 

A magyarországi talajvízkészlet döntő többsége a 43860 km2-et kitevő síkvidéki terület (az Alföld és
a Kisalföld) alatt helyezkedik el.

A magyar medencében, a síkvidéki víztartó rétegekben, az évi vízszintingadozás 2,00-2,30 m szélső
érték között változik, zömmel 0,70-0,90 m.

A vízfolyások partmenti sávjában az árvizek hatása meglepően kis távolságra hat. A Duna mentén
általában 3-4 km, a Tiszánál 1-1,2 km a nagy árvizek távolhatása. Kisvízfolyásoknál néhány métertől 80-
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200 m-ig jelentkezik.

Magyarországon a talajvízállás előrejelzésére többen, többféle eljárást dolgoztak ki, amelyek főként
a  kapcsolatkeresések  módszerén  alapulnak  (Kovács-Erdélyi-Korim-Major  1972).  Gyakorlatban  a
VITUKI  eljárása  terjedt  el,  mely  a  legnagyobb  tavaszi  talajvízállást  (időpont  és  tetőzés)  a  téli
talajvízállás emelkedése és a téli  félév csapadékösszege közötti  kapcsolatra alapozza.  Hosszabb idő
alapján az előrejelzés átlagos hibája  ± 0,2 m volt.

1.8.2. A talajvíz áramlása

A talajvíz  áramlási  sebességének  meghatározására  a  hagyományos  eljárás  (próbaszivattyúzás)
mellett igen elterjedten alkalmazzák a nyomjelző (só, festék, izotóp) anyagokat. Az utóbbi 30 évben a
radióaktív nyomjelző  anyagok kerültek előtérbe. Számos előnyük van a hagyományos eljárásokkal
szemben.

A jó  nyomjelző  anyagnak  követnie  kell  a  talajban mozgó  vizet  és  nem szabad eltűnnie,  vagy
lemaradnia olyan mértékben,  hogy  félrevezető  adatokat  szolgáltasson.  A porózus  közegen áthaladó
folyadék  kationjai  könnyen  a  talaj  szemcsékhez  kötődnek,  adszorpció,  vagy  ionkicserélődés
következtében, különösen, ha nagy felületi feszültségű agyag, ill. szerves kolloidok vannak jelen. Az
anionok és a semleges vegyületek kevésbé kötődnek.

A felszín alatti vizek nyomjelzésénél az egyszerű anionok közül három halogén ion (Cl-, J-, Br-)
jöhet számításba. Szinte ideális jelzőanyag lenne a klór-ion (36Cl), mivel nem vesz részt a talajban fellépő
ioncserélő folyamatokban, azonban igen költséges, nem bocsát ki  gamma-sugárzást és felezési ideje
túlzottan hosszú (3.105 a). Leggyakrabban a jód iont (131J) alkalmazzák. Hátránya a rövid felezési idő (8
d),  és  igen  kicsi  az  ivóvízben  megengedett  legnagyobb  töménysége.  Ebből  a   szempontból  jóval
kedvezőbb a bróm ion (82Br), azonban ennek felezési ideje még rövidebb (36 h) (Rákóczi 1972). 

A talajvíz  áramlási  irányát legegyszerűbben az ún. "hidrológiai  háromszög"  segítségével  lehet
meghatározni. Három pontban (kútban), mint egy háromszög csúcsaiban mért vízállás értékek egy
síkot alkotnak, melynek lejtőegyenese adja az áramlás irányát. Elég sűrű talajvíz megfigyelő hálózat
esetén általában újabb kutak telepítése sem szükséges.

A talajvíz áramlási sebességének és irányának, természetbeni meghatározására ma már általánosan
a radioaktív nyomjelzést alkalmazzuk. A mérési célnak legalkalmasabb radioaktív nyomjelzőt, vagy

- egy központi kútba adagoljuk, majd az aktivitás megjelenését a feltételezett áramlási irányba eső
kutakban mérjük (ún. többkutas módszer); vagy

- egyetlen kútba adagolt jelzőanyag aktivitásának észlelt változásából határozzuk meg az áramlási
sebességet (egykutas módszer).

A többkutas módszer lényege, hogy egy központi, úgynevezett adagoló kút köré egyenlő, 3-5 m
távolságban és egyenlő sűrűséggel észlelő kutakat telepítünk. Az adagoló kútba nyomjelzőt juttatunk
és az észlelő  kutakban mérjük a jelzőanyag töménységének időbeli  változását.  Az adagoló és az
észlelő kút közötti távolság, valamint a nyomjelző anyag betáplálása, ill. megjelenése között eltelt idő
ismeretében  az  áramlási  sebesség  számítható.  Különböző  mélységekben  végrehajtott  vizsgálatok
eredményei alapján megkapjuk a talajvízáramlás mélység szerinti eloszlását. A legnagyobb sebesség
iránya egyben a talajvízáramlás iránya is.

A  többkutas  módszer  egyik  változata,  hogy  nyomjelző  helyett  geofizikai-geoelektromos  mérést
alkalmazunk.

A többkutas módszer az egyszerű alapelv ellenére számos nehézséget rejt magában. A legnagyobb
problémát  a  betáplálás  és  az  észlelés  között  eltelt idő  meghatározása  jelenti.  Az  eltelt  idő
megbízhatóságát három tényező befolyásolja:

– a hidrodinamikus diszperzió;

– a jelzőanyag adszorpciója; és

– az adagoló és az észlelő kút zavaró hatása.

A  hidrodinamikus  diszperzió  zavaró  hatásának  csökkentése  kis  töménységű  nyomjelző  anyag
alkalmazásával lenne elérhető. Az adszorpció zavaró hatását viszont a nagyobb töménységű  adagoló
anyaggal  lehetne csökkenteni.  Ez utóbbi  feltétel  teljesítése különösen a kis  áramlási  sebességeknél

119



1. HIDROLÓGIA - 1.8. A SÍKVIDÉKI  ÖSSZEGYÜLEKEZÉS FOLYAMATA

fontos, vagyis éppen akkor, amidőn a nyomjelző anyag hosszú idő alatt éri el az észlelő kutat (Berke
1982).

Az egykutas módszer lényege, hogy a perforált béléscsövön, az ún. szűrőcsövön átáramló talajvíz a
beadagolt  jelzőanyagot  folyamatosan hígítja.  A  hígulás következtében fellépő  töménység változás
gradiens jellemző  az áramlás sebesség nagyságára.  Az áramlás irányának meghatározását az teszi
lehetővé,  hogy  a  nyomjelző  anyag  a  legnagyobb  sebességgel  az  áramlás  irányában  hagyja  el  a
szűrőcsövet  és aszimmetrikusan terül szét. Forgatható,  irányérzékeny detektorral az izotóp "felhő"
elhelyezkedése, és így az áramlás iránya, meghatározható.

Magyarországon a talajvízáramlással kapcsolatos vizsgálatok két irányban folytak:

– egyrészt a talajvíz áramlási sebességének,

– másrészt  az  áramlásban  levő  víz  mennyiségének,  azaz  a  kitermelhető  vízkészlet
meghatározására.

A talajvíz  áramIási  sebességét először  1954-ben  a  Komlósi  telepen  geoelektromos  módszerrel
próbálták meghatározni (Szilágyi 1955). A finomszemcséjű homoktalajban egy kútkereszt segítségével a
talajvízszint adatokból számítással (k= 2,47 m d-1) megállapították az áramlás irányát és sebességét, majd
próbaszivattyúzással a leszívás tényleges sebességét; amely 0,167 - 0,255 - 0,263 m d-1 között változott a
három főiránynak megfelelően. Végül geoelektromos módszerrel 0,178 - 0,194 - 0,126 m d-1 értékeket
kaptak.

A geoelektromos módszer  alkalmazásánál  figyelembe  kellett  venni  a  sóoldat  diffúziósebességét,
amely  tiszta  vízben  4,80  m  d-1,  homokrétegen  át  viszont  már  csak  0,14  m  d-1 körüli  érték,  és
mindenképpen számottevő zavaró körülmény. 

A  talajvíz  áramlás  sebességét  és  mélység  szerinti  változását fluorescein  nyomjelző  anyaggal,
többkutas  módszerrel  a  Kisalföld  csaknem  homogénnek tekinthető  homokos-kavics  rétegében
elhelyezkedő aránylag nagy esésű (I = 0,0005) talajvíz mellett, határozták meg. A vizsgálatokat később
egykutas  módszerrel,  radioaktív  izotóppal  ugyanott  megismételték  és  lényegesen  eltérő  eredményt
kaptak.

A talajvíz áramlás sebességének meghatározására irányuló természetbeni  vizsgálatok eredményei
igen élesen rávilágítanak arra, hogy 

- egyrészt a méréseket nagyon körültekintően kell elvégezni,

- másrészt a kapott eredmény sok esetben az alkalmazott módszertől is függ. 

A  többkutas  módszernél  valószínű  azért  nem tudták  a  30  m-es  mélységben  észlelni  az  izotóp
megérkezését,  mert  e  mélységben a talajvíz  áramlásának iránya  nem egyezett  meg a  felszínközeli
áramlási irányokkal. A hiba az észlelő kutak sűrítésével csökkenthető, esetleg kiküszöbölhető. Sok kút,
sok pénz, de az országot milyen kár éri ha egy "olcsón" végrehajtott méréssorozat azt állapítja meg, hogy
a szivárgási  sebesség 15 m mélységig lassan,  majd rohamosan csökken és 25 m alatt  érzékelhető
szivárgás nincs. (Tudjuk, hogy a mozgásban levő  vízkészlet a kitermelhető  vízmennyiség.)  Hasonló
eredményt adott az egykutas módszer is, de az áramlási sebességek lényegesen kisebb értékekre adódtak.
(Az egykutas módszernél a kút belső tere a szűrők között nincs lezárva. A legalsó szűrőszakaszon a
potenciálhelyzet miatt a víz csak a csőbe áramlik be és a szűrő alatt holttér van. Ha az izotóp ebbe a
holttérbe kerül, intenzitás csökkenése nyilvánvalóan csak a természetes lebomlásával arányosan történik,
azaz a mérési módszer szerint a sebesség értéke zérus). A harmadik mérési módszerrel, mely a Kisalföld
alatt  az ún.  pleisztocén "kavicsteknőben"  elhelyezkedő  víz  természetes  izotóp  (elsősorban trícium)
tartalmának  vizsgálata  volt  megállapították  (Major  1972),  hogy  a  "kavicsteknőben"  a  víz  teljes
mélységben áramlik és pangó víz a nagyobb mélységekben sem fordul elő. Ez a módszer viszont az
áramlási sebességekre nem adott eredményeket.

Az ország egész területén a megújuló, gyakorlatilag a kitermelhető talajvízkészlet - a folyó menti parti
sávok nélkül - kereken 40 m3 s-1 folytonos vízsugárnak, azaz kereken 3,5 millió m3 d-1-nek felel meg
(Szesztay 1963). A készlet területi  eloszlása rendkívül egyenlőtlen. Leggazdagabb területek a folyók
törmelékkúpjai és a hegységek peremvidékei.

Az  Alföld  talajvíz  készletének  főbb  paraméterei,  éves  átlagban,  a  következőképpen  alakultak:
leszivárgás a talajvízbe 106 mm a-1; feláramlás a rétegvízből 5 mm a-1; párolgás a talajvízből 87 mm a-1;
mélyebb rétegek felé történő elszivárgás 20 mm a-1; és talajvíz-tározódás (emelkedés) 4 mm a-1.
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A  folyó  menti  parti  sávban  kitermelhető  parti  szűrésű  víz,  Magyarországon  kereken  700  km
hosszúságú hasznos parti sávot figyelembe véve, kereken 7,5 millió m3 d-1.

1.8.3. A talajvíz járás jellemzése

A  talajvíz  járását  befolyásoló  folyamatok  igen  összetettek,  mivel  a  felszínhez  legközelebb
elhelyezkedő  víztartó  réteget  éri  a legnagyobb számú és a legváltozatosabb  természetes,  valamint
mesterséges hatás.

A talajvíz járását, természetes vízforgalmát, alapvetően három hatás befolyásolja:

-  a  talajvizeket  a  felszín  felől,  elsősorban  a  háromfázisú  rétegen  át,  befolyásoló  folyamatok
(csapadék, hőmérséklet, párolgás, párologtatás, öntözés, vízkivétel);

- vízcsere a felszíni vízterek (folyók, tavak, tározók) és a talajvíz között;

- a talajvíz és a rétegvíz, ill. a talajvíz és a karsztvíz egymásrahatása.

A természetes hatások mellett  a mesterséges, általában pontszerű beavatkozások (pl. vízkivétel)
tovább bonyolítják, módosítják a talajvízforgalmat. A változások eredményeként a talajvíz felszíne, a
talajvíztükör, térben különbözőképpen módosul és a kiegyenlítődésre való törekvés során vízszintes
(pontosabban közel vízszintes) vízmozgás (áramlás) jön létre.

A  talajvízáramlás  legegyszerűbb  esete,  amikor  a  terep  egyenletesen  esik,  ill.  a  folyók  vízállás
változásai befolyásolják. Mindkét esetben a hidrosztatikus nyomás nagysága és az áramlás iránya ismert.
Sajnos  még  ezekben  a  legegyszerűbb  esetekben  is  számolni  kell  azzal,  hogy  a  talajrétegződéstől
függően,  bizonyos  helyeken,  nem  biztosított  a  folyamatos áramlás,  a  rétegváltozás  akadályt  és
eséscsökkenést jelenhet. A másik nehézség, hogy a nagyobb területek alatt a talajvízszint esése nem
mindenütt van összhangban a talajvízáramlás sebességével és hozamával (Csobok-Ubell 1962).

A talajvíz mozgását, a talajvízáramlást, általában az áramlás átlagos sebességével jellemezzük, de
néha szükség lehet a sebesség pillanatnyi nagyságára és irányára, ezek időbeli és térbeli változására is.

1.8.4. Síkvidéki vízrendszerek vízháztartási viszonyainak előrejelzése

A  síkvidéki  vízháztartás  tervezési  és  üzemirányítási  célokra  is  felhasználható,  azaz
részfolyamatokig kiterjedő nyomon követése, modellezése, mint korábban leírtuk számos akadályba
ütközik. Ma még nem áll rendelkezésünkre olyan szintű információs bázis és eszközrendszer, amellyel
hazai alkalmazása sikeres lehetne. A vízháztartási egyenlet szintű megközelítéshez, azaz a vízgyűjtő
területeken várható vízmérleg eredmény, a várható aszály, illetve belvíz veszély becsléshez, a meglévő
állomáshálózatra  és adatgyűjtési  módszerekre alapozott  eljárást  Dr.Pálfai  Imre vezetésével  alakult
munkacsoport dolgozta ki. Az alábbiakban összefoglaló tanulmányuk alapján ismertetjük a módszer
használatát. 

Elöljáróban  felhívjuk  a  figyelmet  az  eljárás  két  fontos  tulajdonságára,  miszerint  a  területi
vízháztartást döntően meghatározó, a belvízhidrológiában megismert, hidrometeorológiai elemek mért
adatain és azok előrejelzett értékein alapul.

1.8.5. Aszály előrejelzés, (PAI) előállítása, értékelése, 

A módszer eredménye az aszályossági index, (PAI) amely előállításához a megelőző év októberétől
a  tárgyév  augusztusáig  terjedő  időszak  havonként  súlyozott  csapadékösszegét,  április-augusztus
időszak havi közép léghőmérsékletét, a nyári hőségnapok számát, a június 15. – augusztus 15. közötti
csapadékszegény időszak maximális hosszát és a november – augusztus időszak talajvízmélységeit
szükséges  felhasználni.  Súlyszám  októberre  0,1,  novemberre,  0,4,  decembertől  márciusig  0,5,  a
továbbiakat az alábbi táblázat tartalmazza.

A  módszer  alkalmazásának  legkorábbi  javasolt  időpontja  április  eleje.  Ekkor  a  téli  félév
meghatározó jelentőségű adatai már rendelkezésre állnak, az augusztusig szükséges továbbiakra pedig
az alábbi becslési eljárást ajánlják.

A becslés alapja az április – augusztus időszak, illetve a későbbiekben a tárgyhónap – augusztus
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időszak 10%-os előfordulási valószínűségű  csapadékösszege. Ennek felhasználásával, az előkészítő
vizsgálatok  során  kidolgozott  regressziós  egyenlet-paraméterek  segítségével,  számíthatóak  a  fent
felsorolt további jellemző adatok előrebecsült értékei.

A PAI index értéke az előttünk álló augusztus aszályosságát fejezi ki, természetesen az adott terület
adatainak  statisztikai  feldolgozásával  előállított  PAI  -  valószínűség  kapcsolatrendszer  szerint
értelmezve.

Áprilistól havonként, a bekövetkezett hidrológiai események adatainak felhasználásával ismételten
előállított index, a becslés pontosságát augusztushoz közeledve folyamatosan javítja.

1.8.5.1. Alkalmazási példa a PAI index előállítására és használatára:

Az alkalmazást  Túrkeve település adatsorát felhasználva mutatjuk be. A 10%-os valószínűségű
csapadékok előzetes statisztikai vizsgálatokból származó értékei:

Időszak Jelölés 10%-os valószínűségű
csapadékösszeg (mm)

Súly szorzó

április – augusztus PIV - VIII 165 0,5

május – augusztus PV - VIII 148 0,8

június – augusztus PVI - VIII 120 1,2

július – augusztus PVII - VIII 58 1,6

augusztus PVIII 13 0,9

Az időszakok közép léghőmérsékletei:

Időszak Egyenlet Hőmérséklet
érték (Co)

április – augusztus tIV - VIII = 19,44 – 0,005 * PIV - VIII 18,62

május – augusztus tV - VIII = 21,07 – 0,005 * PV - VIII 20,33

június – augusztus tVI - VIII = 22,06 – 0,006 * PVI - VIII 21,34

július – augusztus tVII - VIII = 22,61 – 0,009 * PVII - VIII 22,09

augusztus tVIII = 22,13 - 0,023 * PVIII 21,83

A hőségnapok száma:

Időszak Egyenlet Hőségnapok
száma

június – augusztus nVI-VIII = 31,02 – 0,047 * PVI - VIII 25

július – augusztus nVII-VIII = 23,98 – 0,056 * PVII - VIII 21

augusztus nVIII = 11,080 – 0,078 * PVIII 11

A csapadékszegény időszak hossza:

a 10%-os előfordulási valószínűségű júliusi csapadékból az alábbi módon:

napPVII 27*134,039,29 =−=τ  ahol PVII  értéke 15 mm

A talajvízállásból  meghatározott  korrekciós  tényezőt  (
H

H
)  minden hónapban az utolsó ismert

talajvízállás-adatok átlagos értékének (H ) birtokában kell meghatározni, a sokéves átlagos szinthez
(H) viszonyítva. Fentiek szerint előkészítve az aszályossági index áprilisban előállított értéke tehát:
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Az így előállított értékek jellemző csoportosítása: 

• PAI  = 6 – 8 mérsékelt aszály,
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• 8 – 10 közepes erősségű aszály,

• 10 – 12 súlyos aszály,

• 12 < rendkívül súlyos (extrém) aszály. 

A végeredmény természetesen önmagában korlátozottan értékelhető,  el  kell  helyezni  a sokéves
adatokból előállított PAI – valószínűség függvénykapcsolaton (eloszlásfüggvény)

Az aszályossági és belvizességi indexek (PAI/PBI) eloszlásfüggvényei 
PAI: Túrkeve 1931 - 1993 évi adatok alapján

PBI: Kecskemét, Kiskunfélegyháza 1931 - 1993 évi adatok alapján

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PAI

V
al

ós
zí

nű
sé

g 
(%

)

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0 1 2 3 4 5
PBI

PAI PBI

50. ábra

1.8.6. Belvíz előrejelzés, (PBI) előállítása, értékelése, 

A téli-tavaszi belvizek előrejelzésére a munkacsoport az aszályossági indexhez hasonló alapokon
kifejlesztette a belvizességi indexet. (PBI) A felhasznált adatok körét a téli félév csapadéka, (PX-III ) az

aktuális évi maximális hóvastagság (dmax) és annak sokéves átlaga, (maxd ) az októberi talajvízállás

(Hx)  és  annak  sokéves  átlaga,  (xH )  valami  nt  a  februári  talajfagy  mélysége  (hII)  jelentik.  Az

alkalmazásra  javasolt  legkorábbi  időpont  január  eleje,  amikor  az  október  –  december  időszak
csapadékai  már  ismertek,  a  január  –  márciusi  időszak  csapadékösszegét  pedig  annak  10%-os
valószínűségű  értékeként vesszük figyelembe. A további adatok kapcsolati  egyenletek segítségével

becsülhetők. A maximális hóvastagság sokéves átlaga (maxd ) jó közelítéssel 20 centiméternek vehető

fel.

Januártól havonként, a bekövetkezett hidrológiai események adatainak felhasználásával ismételten
előállított index, a becslés pontosságát márciushoz közeledve folyamatosan javítja.

1.8.6.1. Alkalmazási példa a PBI index előállítására és használatára:

Az alkalmazást Kecskemét és Kiskunfélegyháza települések területi átlagként összevont adatsorát
felhasználva mutatjuk be. A 10%-os valószínűségű  csapadékok előzetes statisztikai  vizsgálatokból
származó értékei:
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Időszak Jelölés 10%-os valószínűségű
csapadékösszeg (mm)

Súly szorzó

január - március PI - III 153 0,5

február - március PII - III 116 0,8

március PIII 62 1,2

Az időszak maximális hóvastagsága:

22,0*0013,00714,0max =+= −IIIIPd  m

A februári legnagyobb talajfagy értéke:

a 10%-os előfordulási valószínűségű január - márciusi csapadékból az alábbi módon:

25,0*0008,0132,0 =+= + IIIIII Ph  m

Fentiek szerint előkészítve a belvízveszélyességi index áprilisban előállított értéke tehát:

IIxx
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−

 

az összefüggésben a – arányossági tényező, értéke 0,5

A végeredmény természetesen önmagában itt sem értékelhető, el kell helyezni a sokéves adatokból
előállított PBI – valószínűség függvénykapcsolaton (eloszlásfüggvény). 

Tájékoztató általánosítás lehet, hogy PBI értékei szerint

PBI minősítés

0,5-nél kisebb belvízmentesség,

0,5 – 1,0 között csekély belvíz,

1,0 – 2,0 között közepes belvíz,

2,0 –3,0 között nagy belvíz,

3,0 fölött rendkívüli belvíz 

Az 1941/42 telén kialakult belvízre meghatározott érték 5,07.

Az indexek alapját képező országos adatbázis feldolgozása megtörtént, az előrejelzési módszerek a
vízügyi szolgálatban operatív irányítási információként alkalmazottak.

1.8.7. Tervezési mértékadó vízhozamok meghatározása. 

A belvízelvezető  hálózatok  hidrológiai  méretezése során a  mértékadó fajlagos  vízhozam (q)
meghatározása a cél. A mértékadó fajlagos vízhozamnak az egységnyi területről időegység alatt, az
előírt  előfordulási  valószínűségel  levezetendő  vízhozamot  nevezzük,  amely  a  vízsgált
csatornaszelvényhez érkezi. Mértékegysége l/sha, l/skm2, vagy mm/d.

A fajlagos vízhozam összetevői:

• a csapadék,

• a talajvíz,

• a fakadóvíz,

• az öntözővíz.

Az  egyes  tényezők  közül  az  egyidejűleg  jelentkezőket  kell  figyelembe  venni,  leggyakrabban
azonban csak a csapadékból származó vízhozamot vesszük számításba.

A belvízrendszerekből elvezetendő fajlagos vízhozam meghatározására egyértelmű módszer nem
alakult ki, közelítő módszerek közül választhatunk. Egy belvízrendszer méretezése akkor megfelelő,
ha hosszabb idő átlagában a kiépítés - üzemelés költségei összesítve a keletkezett károkkal a legkisebb
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költséget teszik ki.

Az  intenzív  művelés  alá  vont,  jó  talajú  mezőgazdasági  területeken  a  5  %-os  előfordulási
valószínűségű  (20  éves  visszatérési  idejű)  vízhozam a mértékadó,  átlagos  területeken a  10  %-os
előfordulási valószínűségű,  műtárgyak méretezésekor a 2 %-os előfordulási valószínűségű  fajlagos
vízhozam a mértékadó.

1.8.7.1. A fajlagos vízhozam meghatározása tapasztalati adatok alapján

A fajlagos vízhozam meghatározásához a 16. és17. táblázatokat használhatjuk

Első  lépésként  a  10.  táblázatból  meghatározandó,  hogy  melyik  kategóriába tartozik  a  vizsgált
vízgyűjtő. Ezt követően a kategória, a a vízgyűjtő nagysága és a téli félév csapadékösszege alapján a
11. táblázatból kiolvasható a fajlagos vízhozam. A módszert csak 80 km2 -nél nagyobb vízgyűjtőkre
alkalmazhatjuk.

16. táblázat A vízgyűjtők kategorizálása

Kategória Talajkötöttség és Fizikai talajféleség Felszíni víz

talajvíz típusa %-os aránya származása

A középkötött homokos vályog > 75 qc + (qf)

vályog

magas talajvíz agyagos vályog

B kötött agyagos vályog > 80 qc

magas talajvíz vályog

homokos vályog

C kötött (szikes) agyag > 40 qc

magas talajvíz agyagos vályog

D tőzeg nehéz agyag > 3 qc + (qf)

magas talajvíz kotu

E laza homok > 45 qc + qt

alacsony talajvíz durva homok

F középkötött vályog > 60 qc + (qt)

alacsony talajvíz agyagos vályog

homokos vályog

Megjegyzés: az A, B, C, D jelű terültek síkvidéki jellegűek, az E - F magasabb tagoltabb felszínűek.

17. táblázat A 2 %-os fajlagos vízhozam közelítő értékei  tapasztalati adatok alapján 

A téli félév
csapadéka Vízgyűjtőterület A fajlagos vízhozam értékei

mm km2 A B C D E F

< 225 > 500 10 - 24 25 - 46 30 - 50 8 - 10 < 18

250 - 500 11 - 26 27 - 53 32 - 58 4 - 65 8 - 19 < 21

80 - 250 12 - 30 31 - 60 36 - 70 52 - 75 9 -20 < 26

225 - 250 > 500 14 - 34 35 - 55 36 - 62 12 -28 10 - 26

250 - 500 15 - 38 39 - 63 42 - 70 50 - 70 13 - 29 11 - 29

80 - 250 17 - 43 44 - 71 50 - 75 58 - 80 13 - 31 12 - 31

250 - 275 > 500 18 - 39 40 - 60 45 - 65 16 - 32 14 - 30

250 - 500 20 - 44 45 - 69 50 - 75 55 - 75 17 - 34 15 - 33
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80 - 250 22 - 47 52 - 78 58 - 81 63 - 6 18 - 36 17 - 36

> 275 250 - 500 55 - 85 60 - 80

80 -250 64 - 87 69 - 92

Amennyiben nem 2 %-os előfordulási valószínűségű vízhozamot akarunk meghatátozni, akkor az
alábbi szorzótényezők arányait kell alkalmazni:

18. táblázat A valószínûség korrekciós tényezõje

Előfordulási valószínűség (%) Átlagos visszatérési idő (év) Szorzótényező

20 5 0,85

10 10 1,00

5 20 1,19

4 25 1,23

2 50 1,45

1 100 1,70

1.8.7.1. Becslésen alapuló módszer

1.8.7.2. A fajlagos belvízhozam számítása az összegyülekezési idő alapján 

A  síkvidéki  mezőgazdasági  területeken  lasabb  az  összegyülekezés  folyamata  mint  domb-  és
hegyvidéken. Ennek ellenére az ott alkalmazott számítási módszerek - módosításokkal - alkalmazható.
A síkvidéki területek mértékadó belvízhozamának meghatározására általában a racionális módszert
használjuk









τ+

τα=
h

mm
i

t
q %p (80)

A  mezőgazdasági  területeken  megengedhető,  hogy  rövidebb  -  hosszabb  ideig  víz  borítsa  a
növényket. A növény fajtájától, a vegetációs fázistól függ, hogy ez az időtartam - amit tűrési időnek
nevezünk (t)  -  milyen  hosszú.  Az  összegyülekezési  időt  (τ)  alapján számolt  csapadékintenzitást
módosítani kell az összegyülekezési és a tűrési idő összegével. 

Télvégi időszakban a tűrési idő (t) 3 napnak vehető, tenyészidőszakba viszont csak átlagosan 1 nap.

Az α lefolyási tényező értékeit a 13. táblázatból határozhatjuk meg.

19. táblázat Az α lefolyási tényezõ értékei síkvidéki belvízöblözetekben tenyészidõszakban

Fizikai talajféleség sokévi átlagos talajvízmélység (m)

> 3,0 2,0 - 3,0 1,0 - 2,0 < 1,0

homok 0,01 0,02 0,05 0,09

homokos vályog 0,02 0,04 0,07 0,11

vályog 0,04 0,07 0,09 0,13

agyagos vályog 0,08 0,10 0,12 0,16

agyag 0,12 1,14 0,15 0,19

nehéz agyag 0,14 0,16 0,17 0,20

Megjegyzés: a táblázati értékek öntözetlen területekre vonatkoznak. Ötnözött, vayg tartósan elnedvesedett területeken a lefolyási 
tényező értékét 30 - 50 %-kal növelni kell. Erdőterületeken pedig, ahola lefolyás kicsi, elegendő a megadott értékek 20 - 30 %-ával számolni.

Az α átlagos értékei télvégi - tavaszi időszakban

α = α1 + α2 + α3 (81)

ahol
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α1 - a domborzati viszonyoktól, α2 a növényborítottságtól, α3 a talajtól függő összetevő.

Az α1 összetvő értékei

sík, és 3 %-nál kisebb lejtésű területen 0,00

enyhe és 6 %-nál kisebb lejtésű terleten 0,02

közepes és nagyobb lejtésű területen 0,04

az α2  értékei

zárt erdő 0,02 -0,04

szántó évelő kúltúrával 0,04 - 0,08

szántó évelő kultúra nélkül 0,08 - 0,12

rét legelő 0,06 - 0,15

kopárok 0,02 - 0,24

az α3  értékei a talajfagy fokozatok alapján kerül meghatározása

a talajfagy fokozatok meghatározása

Hótakaró adatai a havi középhőmérséklet negatív eltéréseinek átlaga

a fagy első három hetében 3,0 - 5,9 6,0 - 9,9 > 10

a talaj hómentes 2 3 4

a hótakaró körülbelül 10 cm 1 2 3

a hótakaró 20 cm vagy nagyobb 1 1 2

Fizikai talajféleség α3 összetevő a talajfagy fokozatok szerint

1 2 3 4

homok 0,03 0,08 0,13 0,18

homokos vályog 0,04 0,09 0,14 0,19

vályog 0,05 0,10 0,15 0,20

agyagos vályog 0,07 0,12 0,17 0,22

agyag 0,10 0,15 0,21 0,26

nehéz agyag 0,15 0,20 0,25 0,30

termő szik 0,16 0,22 0,27 0,33

terméketlen szik 0,23 0,29 0,35 0,41

Az Alföldön kis területek (táblák, tömbök) összegyülekezési ideje 1 - 3 óra, közepes hosszúságú (2
- 8 km) csatornák esetében 6 óra, hosszabb ( > 8 km) oocsatornáknál 1 nap körüli értéknek veendő fel.

A mértékadó csapadék intenzitását  az összegyülekezési  idő  (τ)  függvényében a Montanari-féle
csapadékmaximum függvény segítségével (lásd előzőekben) számolhatjuk ki.
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1.9. A VÍZTÁROZÁS HIDROLÓGIÁJA

A  vízfolyások  vízjárása  egymást  követő  árhullámok  és  völgyelések  sorozata,  amely  a
hidrometeorológiai  események  véletlenszerűségétől  függ.  A  hidrológia  tudománya  jól  meg  tudja
határozni azt a vízhozamot amelyet a meder még kártétel nélkül le tud vezetni. A vízgazdálkodás
megadja azokat a társadalmi vízigényeket amelyeket különféle célra fel kíván használni az ember és a
felszíni vízfolyásokból kívánunk kielégíteni. A vízfolyás árhullámai azonban sokszor meghaladják a
meder vízemésztő képességét vagy a mederben nem áll elegendő vízhozam rendelkezésre a vízigények
kielégítésére (50. ábra).  A vízgazdálkodás az árvizek kártételeit  a meder vízszállító képességének
növelésével, árvízi meder kialakításával, nagyobb mederszelvény kotrásával, párhuzamos árapasztó
csatorna létesítésével  vagy más módon oldja meg.  Az elégtelen vízkészletek problémáját  ésszerű,
takarékos fogyasztással, vízkorlátozással igyekszik megoldani.
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50. ábra A vízfolyás vízjárása és a társadalmi igények

Ezek az intézkedések azonban nem mindig hozzák meg a kívánt eredményt. A vízjáráshoz igazodó
klasszikus vízgazdálkodás mellett célszerűnek látszik a vízfolyások vízjárását módosítani úgy, hogy a
nagyvizek  kártételei  megelőzhetők,  a  kisvizes  időszakban  jelentkező  vízhiány  pedig  kielégíthető
legyen. A vízfolyások vízjárását legegyszerűbben tározók építésével változtathatjuk meg. Az árvizek
kártételét megelőzhetjük úgy is, hogy az alvízi meder vízszállító képességét meghaladó vízhozamokat
árvízcsúcs csökkentő tározókban tároljuk mindaddig, míg az alvízi meder teltsége meg nem engedi a
tározó ürítését (51. ábra). Vízhiány esetén a vízbő időszakban feltöltött tározó vízével lehet pótolni a
hiányzó vízigényt (52. ábra). Komplex tározó esetén mindkét feladatot ugyanazon tározóval oldjuk
meg.
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51. ábra Árvízcsúcs csökkentő tározó elvi működési ábrája

Tározók építésével a vízfolyások vízjárása megváltoztatható a társadalmi igényeknek megfelelően.
A tározók építése nem olcsó, ezért csak abban az esetben választjuk ezt a megoldást, ha a klasszikus
vízgazdálkodás lehetőségei kimerültek, vagy a tározó olyan egyéb célt is szolgál, amely a társadalom
számára egyéb előnyöket  is  biztosít,  így a tározó építésével  járó költségek és környezeti  terhelés
kisebb, mint a vízigények kielégítettlensége miatti, vagy az árvízi elöntésből származó károk. 
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52. ábra Vízhasznosítási tározó elvi működési ábrája

Tározónak  nevezzük  az  olyan  nyíltfelszínű  mesterséges  tavakat,  amelyeket  természetes
terepalakulatokban, egy vagy több oldalról mesterséges elzárással hozunk létre. A tározókat többféle
szempont  szerint  csoportosíthatjuk.  Általában  a  használati  cél,  és  az  elhelyezkedés  szerinti
csoportosításból adódó elnevezéssel illetjük a tározókat.

Rendeltetési  cél  szerint  a  tározók  egycélúak,  vagy  többcélúak,  jellegük  szerint  állandó  vagy
időszakos tározók lehetnek.
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A  tározók  használati  cél  szerint
lehetnek:

• vízhasznosítási

− ivóvíz

− ipari víz

− mezőgazdasági
vízhasznosítási (öntöző, vagy
halastó-vízellátó)

− természetvédelm
i vízpótló

− üdülési, vízisport

− vízerő
hasznosítási

• vízkárelhárítási tározók

− árhullámcsúcs-
csökkentő

− belvíz visszatartó

− szennyvíz
visszatartó

− hígítóvíz 

Telepítés helye szerint:

• hegyvidéki tározó

• dombvidéki tározó

− völgyzárógátas

− hossztöltéses

• síkvidéki tározó.

− körtöltéses

− meder

− holtmeder

A gát anyaga szerint: föld, kő, beton,
vasbeton,  vegyes  anyagúak  lehetnek,
nagyságuk  szerint  törpe,  kis,  közepes,
nagy  tározókról  beszélünk  amelyet  a
gáttest  magassága  és  a  tárolt  víztömeg
alapján döntünk el. Jelentőségük szerint 3
csoportba  sorolhatók:  jelentős  közcélú
(regionális  jelentőségű),  közcélú  (helyi
jelentőségű), és üzemi tározó.

53. ábra Tározó kialakítási formák
a) dombvidéki völgyzárógátas tározó, b)dombvidéki keresztgátas és

oldaltöltéses tározó, c) dombvidéki hossztöltéses tározó, d)
síkvidéki körtöltéses tározó, e) síkvidéki holtmeder tározó

1.9.1. A tározók domborzati jelleggörbéi

A  tározók  domborzati  viszonyait  két  jelleggörbével  lehet  jellemezni:  a  felület-,  és  a
térfogatgörbével  (54.  ábra).  A  felületgörbe  a  különböző  tározási  vízszintekhez  tartozó  szabad
vízfelület nagyságát, míg a térfogatgörbe ugyanazon vízszintek alatt lévő térfogatokat mutatja. A két
jelleggörbét egy grafikonra szokás felrakni, ahol a független változó (a tározási szint) a függőleges
tengelyre,  míg  a  függő  változók  (a  felület  és  a  térfogat)  a  vízszintes  tengelyekre  (külön-külön
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ábrázoljuk) kerül. A jelleggörbék meghatározása M = 1 : 10 000 vagy M = 1 : 25 000 méretarányú
szintvonalas topográfiai  térkép segítségével  történik.  E két  jelleggörbe mellett  meg szokás adni  a
tározó helyszínrajzát, amelyből  leolvasható az éppen fújó szél vízfelületen mért meghajtási hossza,
ebből  a várható hullámmagasság számítható. A helyszínrajz mellett  szükséges mér a völgy hossz-
szelvénye  és  a  gátszelvényben  a  völgy  keresztszelvénye,  amely  a  gáttesten  keresztüli  szivárgás
számításához szükséges. Természetesen nem nélkülözhetők az üzemeléshez a további műszaki tervek
sem.
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54.ábra Tározó domborzati jellegrajza

1.9.2. Vízhasznosítási tározók méretezése

A vízhasznosítási tározók jellemző vízszintjei (55. ábra): 

− katasztrofális árvízszint:  amelyet  a tározó vízszintjének soha sem szabadna
elérni,  rendszerint  az  0,1  %-os,  azaz  ezer  éves  visszatérési  idejű  árvízhez
tartozó  vízszint,  e  fölött  még  a  hullámverésből  számított  biztonsági
magassággal magasabb a földmű

− maximális árvízszint: az 1 %-os előfordulási valószínűségű árvízszint, ezen a
szinten van a vészárapasztó küszöbszintje, ha épül ilyen

− maximális üzemvízszint:  üzemszerűen eddig a szintig tölthető  fel  a tározó,
egyben az árapasztó küszöbszintje

− vízkorlátozás  bevezetésének  szintje:  a  tározó  vízkészletének  kimerülése
közelében meghatározott vízszint, amikor vízkorlátozást rendelnek el

− minimális üzemvízszint: a tározó vízszintje üzemszerűen nem csökkenhet e
szint alá

− a fenékleürítő küszöbszintje: a tározó eddig a szintig üríthető le gravitációsan,
ez alatt csak szivattyúzással vízteleníthető  – erre 30- 50 évenként, a tározó
felújításakor van szükség

A vízhasznosítási tározó egyes résztérfogatai:

− árvízi  térfogat: a maximális üzemvízszint és a maximális árvízszint közötti
térfogat

− hasznos  tér:  a  minimális  és  a  maximális  üzemvízszint  közötti  térfogat,
amelynek a vízkorlátozás bevezetésének szintje alatti része a „vastartalék”

− kiüríthető  holttér: a minimális üzemvízszint és a fenékleürítő  küszöbszintje
közötti térfogat

− ki nem üríthető holttér: a fenékleürítő küszöbszintje alatti térfogat.

A  vízhasznosítási  tározók  hidrológiai  méretezése  két  fő  részből  áll:  a  vízigén  kielégítéséhez
szükséges hasznos térfogat meghatározásából és a tározó árhullám csökkentő hatásának számításából.
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A hasznos térfogat meghatározásakor figyelembe kell venni a tározók veszteségeit. Az alvízi mederbe
bocsátandó élővíz hozama a vízigény része, mint ökológiai vízigény.

55. ábra Vízhasznosítási tározó 

A veszteségek több részből tevődnek össze: a tározó mint szabad vízfelület párolgásából, a tározó
völgyzárógátján  keresztül  elszivárgó  vízmennyiségből,  a  tározótér  altalaján  keresztül  elszivárgó
vízmennyiségből, amelynek egyébként jelentős része a völgyzárógát alatti szivárgás. A veszteségek
figyelembe vétele és folyamatos regisztrálása nemcsak a felhasználható vízkészletek szempontjából
fontos, hanem annak hirtelen megváltozása a tározó meghibásodására utal.

1.9.2.1. A vízhozam összegző módszer

A vízhasznosítási  tározók  legegyszerűbb  méretezési  módszere  a  vízhozam összegző  módszer,
amelyet integrálgörbés módszernek is szokás nevezni. A módszer az elmúlt, lehetőleg több évtizedes
időszak vízhozam adatsorán alapszik. A feldolgozás során a napi középvízhozam adatokból havi és évi
középértékeket számítunk. Az adatsorból az évi, a teljes és 3, 6 hónapos kiegyelítésű tározó térfogatát
határozzuk meg. A kiegyenlítési idő azt az időtartamot jelenti, amely a legkedvezőtlenebb időszakban
a tározóból  kiszolgáltatott  vízigények és a tározóba befolyt  vízkészletek kiegyenlíti  egymást,  azaz
azonosak lesznek.  A számítás során a tározóból  kiszolgáltatható  vízhozamot  és az ahhoz tartozó
tározótérfogatot határozzuk meg. Ezekből az adatokból szerkesztjük meg a tározó teljesítő képesség
görbét. 

Először a teljes kiegyenlítésű tározó térfogatát határozzuk meg. Első  lépésben a napi vízhozam
adatsorból  a  napi  vízmennyiségeket  számoljuk,  amelyet  az  adatsor  kezdetétől  folyamatosan
összegezzük.  Ezt  az  összeggörbét  ábrázoljuk  egy  derékszögű  koordináta  rendszerben,  amelynek
vízszintes tengelyén az idő, függőleges tengelyén a víztérfogat van. A legutolsó összeg adja a teljes
vízmennyiséget (VI), amely a tározóból kiszolgáltatható a vizsgált időszak alatt (T) (ez tartalmazza a
veszteségeket is). Ennél a vízmennyiségnél több nem szolgáltatható ki, azaz ez lesz a maximálisan
kiszolgáltatható vízigény összege is.

Feltétezzük azt, hogy ez a vízigény egyenletesen jelentkezik. Ekkor a vízigény összegző vonala egy
egyenes, amelynek hajlásszöge megegyezik az igény hozamával: Q = VI/T, és legegyszerűbben úgy
kapjuk meg, hogy az integrálgörbe kezdőpontját összekötjük annak végpontjával.

A teljes kiegyenlítésű tározó a vízfolyás vízjárását kiegyenlíti, azaz a beérkező változó vízhozamok
helyett  egyenletes  Q  vízhozamot  szolgáltat.  A  teljes  kiegyenlítésű  tározó  térfogata  könnyen
számítható:  a  vízigények  összegző  vonalának  meredeksége  megmutatja  a  vízhiányos  és  a vízbő
időszakokat. Ha a tározóba befolyó vízhozamok összegző vonalának meredeksége kisebb a vízigény
összegző vonalának meredekségénél, azaz kevesebb víz érkezik a tározóba mint amennyit onnan fel
kívánunk használni, akkor vízhiány lép fel. Ellenkező esetben, amikor a meredeksége nagyobb vízbő
időszak van. A tározóban kell annyi vízmennyiségnek lenni, mint amekkora a legnagyobb vízhiány,
azaz  a  beérkező  vízhozamok  összeggörbéje  és  a  vízigények  összeggörbéje  (egyenese)  közötti
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legnagyobb negatív különbség megadja a vízhiányos időszak maximális tározótérfogat igényét (V1).
Hasonlóképpen a vízbő időszak víztöbbletét is a tározóban kell tározni, azaz a beérkező vízhozamok
összeggörbéje  és  a  vízigények  összeggörbéje  (egyenese)  közötti  legnagyobb  pozitív  különbség
megadja  a  vízbő  időszak  maximális  tározótérfogat  igényét  (V2).  Miután  a  hiányt  és  a  többletet
egyaránt szüksége tározni, ezért a szükséges tározótérfogat (V) a vízhiányos időszakok és a vízbő
időszakok maximális térfogatszükségletének összege: V = V1 + V2 (56. ábra) 

56. ábra Teljes kiegyenlítésű vízhasznosítási tározó integrálgörbéje

Amennyiben  a  tározóból  kiszolgáltatandó  vízigény  kisebb,  mint  a  teljes  időszak  sokévi
középvízhozama, akkor a tározó térfogata kisebb lehet. Ezt az integrálgörbén  meg lehet szerkeszteni.
Elkészítjük  a  tangensléptéket,  amelynek  legnagyobb  meredeksége  megegyezik  a  sokévi
középvízhozamnak  megfelelő  meredekséggel,  az  ennél  kisebb  vízigényeket  reprezentáló  vonalak
meredeksége a vízigénynek a középvízhozamhoz viszonyított  arányának felel  meg.  Az így kapott
vonalal  párhuzamosokat  húzunk  a  tározóba  befolyó  vízmennyiségek  összeggörbéjéhez.  Ezen
kijelöljük  a  vízhiányos  és  a  vízbő  időszakokat.  A  vízbő  időszakokkat  határoló  érintők  közötti
távolságok ezen időszak alatt betározható vízmennyiséget adják. A vízhiányos időszakokat határoló
párhuzamos  érintők  pedig  a  tározóbók  kiszolgáltatandó  vízhiány  nagyságát  adja.  Ezeknek  a
vízhiányoknak a maximális értéke lesz a szükséges tározótérfogat (57. ábra)
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57. ábra teljes kiegyenlítésű tározó térfogatának meghatározása, ha a vízigény kisebb mint a sokévi
középvízhozam

A teljes kiegyenlítésű  tározó szükséges térfogatának meghatározása után az éves kiegyenlítésű
tározó térfogatát határozzuk meg. Ehhez a rendelkezésre álló múltbeli adatsorból kiválasztjuk a két-
három legszárazabb, azaz a legkisebb évi középvízhozamú éves adatsort. A térfogat meghatározását
mindegyik adatsorra külön-külön elvégezzük és a legkedvezőtlenebb eredmény kell kiválasztanunk a
teljesítőképességi görbe szerkesztéséhez. A számítás elve megegyezik a teljes kiegyenlítésű  tározó
méretezésénél  alkalmazott  módszerrel,  de  most  csak  egy  év  a  tározóba  befolyó  napi
vízmennyiségeinek  összeggörbéjét  ábrázoljuk.  A  kiszolgáltatható  vízigény  legfeljebb  az  évi
középvízhozamnak  lehet,  amelynek  összeggörbéje  az  origó  és  a  befolyó  vízmennyiségek
összeggörbéjének végpontját összekötő egyenes. Az ezzel párhuzamosan húzott érintők jelölik ki a
vízhiányos és a vízbő időszakokat. Itt is a maximális vízhány és a maximális víztöbblet összege adja
az éves kiegyenlítésű  tározó szükséges térfogatát  (58. ábra).  A ábrán nemcsak a vízkészlete és a
vízigények összeggörbéjét, hanem a vízhiányok és víztöbbletek térfogatát és a tározóba befolyó napi
középvízhozamokat is ábrázoltuk.
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1.9.2.2. A tározó teljesítőképességi görbe

Természetesen  ez  az  egyszerű,  akár  kézzel  is  elvégezhető  számításnak  számos  problematikus
pontja  van.  Ezek  közül  az a legfontosabb,  hogy feltételezzük  azt,  hogy  a tározó  szelvényében a
vízfolyás vízjárása a jövőben is ugyanaz lesz mint a múltban volt, de emellett még azt is feltételezzük,
hogy a száraz – vízbő időszakok ugyanolyan nagyságúak, vízhiányúak lesznek mint a múltban voltak,
és ugyanolyan sorrendben követik majd egymást. Ezek a feltételezések jelentős hibát okozhatnak a
méretezés  során,  ezért  a  hidrológia  más,  ennél  komolyabb  matematikai  felkészültséget  igénylő
módszereket  is  alkalmaz,  amelyek  a  valószínűségelmélet  és  a  lineáris  algebra  eredményeit
alkalmazzák.
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2.1. BEVEZETÉS

A hidraulika a víz fizikai tulajdonságaival és mozgási jelenségeivel foglakozó tudomány. A nyugvó
folyadékok  törvényszerűségeit  tárgyaló  részét  hidrosztatikának,  a  vízmozgások  törvényszerűségeit
vizsgáló részét hidrodinamikának nevezzük.

Itt  azokat  az elsősorban gyakorlati  ismeret  részeket  vesszük sorra,  amelyek a vízgazdálkodási
szakágazati, vízépítési, vízellátási és használt víz kezelési, valamint a környezetmérnöki tevékenység
során tapasztalt jelenségek megértését, és a feladatok megoldását segítik.

Ilyen feladatkörök a vízépítési műtárgyakra ható erők számítása, csővezeték -és mederméretezés,
felszín alatti vizek mozgása és kitermelése, vízkezelési műtárgyak méretezése stb.

A hidraulika önálló tudomány terület, amely elsősorban fizikai, matematikai alapokra támaszkodik
és gyakran alkalmaz tapasztalati, kísérleti úton meghatározott eljárásokat, összefüggéseket. 

Jelentős tudományos múltját számos az előtanulmányokból ismert név jelzi.

Első mérnöki történeti adatok szerint az ie. 2-3 évezredben készült öntöző és vízlevezető csatornák,
és gravitációs vízellátó vezetékek maradványai és leírásai már az ismeretek gazdasági,  esetenként
stratégiai jelentőségére utalnak. 

Később olyan tudósok, mint Archimedes ie. 384-322, Leonardo, Galilei, Newton, Pascal a XCV-
XVII. században, majd Euler, Bernoulli, Lagrange, Dubuat, Chezy a XVIII. században és Weisbach,
Darcy, Bazin,  Dupuit,  Manning, Ganguillet,  Kutter a XIX. században végzett  kutatásai és munkái
eredményein alapul korunk hidraulika tudománya.

A XX. században Zsukovszkij, Prandtl, Nikuradze, Kármán, mint legjelentősebbek sorolhatók fel. 

Napjainkban elsősorban a számítógépes alkalmazások elterjedése és a műszeres mérések minőségi
fejlődése következtében  az  alkalmazott  hidraulika  gyorsan  fejlődik,  számos  korábban  elméletileg
tisztázott feladat gyakorlati megoldása válik lehetővé, elsősorban a környezeti hidraulika területén.
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2.2. FOLYADÉKOK FIZIKAI TULAJDONSÁGAI

A folyadék  általános  jellemzése  során  a  folyadék  alatt  olyan  anyagot  értünk,  amely  csekély
ellenállást tanúsít az alakváltozást létrehozó erőkkel szemben, a rendelkezésére álló teret a határoló
felületek szerint (edény, tartály alakjához igazodva) kitölti, de térfogatát nagy nyomásváltozások is
csak kis mértékben befolyásolják.

Szerkezete, más anyagokhoz hasonlóan molekuláris, amelyben az anyagot alkotó részecskék a teret
nem töltik ki folytonosan. A gyakorlati hidraulikai feladatok során a valóságos folyadékokat, a teret
hézag  nélkül  kitöltő,  homogén  közegként  tekintjük,  mint  ahogyan  az  a  szabad szemmel  történő
szemlélés során is tapasztalható.

Az erre a szemléletre alapozva levezetett törvények, képletetek - a gyakorlati hidraulika határain
belül- teljes mértékben kifejezik a valóságos, molekuláris szerkezetű folyadék törvényszerűségeit.

2.2.1. A sűrűség

Homogén folyadékok esetében - és a következőkben a külön  említett  esetek kivételével  csak
ezekkel  foglalkozunk-  a sűrűség és a térfogatsúly azonos fogalmat  takar,  és a sűrűség elnevezést
használjuk.

A homogén folyadék sűrűségének a tömeg és térfogat  hányadosát,  tehát  a  térfogat  egységben
foglalt tömeget nevezzük, az alábbiak szerint:

ρ = 







m

V

kg

m3  

A folyadék sűrűsége a hőmérséklet és a nyomás változtatásával módosítható.

Értéke desztillált víz esetén T= 4 oC hőmérsékleten 101,3 kPa nyomáson 1000 kg/m3. 

A természetben található és a használati vizek sűrűsége is összetételük és fizikai állapotuk szerint
ettől  az értéktől  jelentősen eltérhet. Tekintettel azonban arra, hogy ez az eltérés felszíni és felszín
közeli  természetes  vizek,  valamint  a  szokásos  nyomásviszonyok  (0-20  kPa)  mellett  szállított  zárt
csővezetéki édesvizek esetében csekély, számításaink során - a külön megadott értékek kivételével - a
víz sűrűségét 1000 kg/m3 értékűnek vesszük. 

Tájékoztatásul néhány folyadékféleség légköri nyomáson mért sűrűségét az alábbi  I. táblázatban
közöljük.

I.táblázat: Folyadékok légköri nyomáson mért sűrűsége

folyadék sűrűség (kg/m3) hőmérséklet  (oC)
desztillált víz 1000 4

tengervíz 1020-1030 15

alkohol 96%-os 795 15

benzin 700-750 15

glicerin 100%-os 1260 15

nyersolaj 790-950 15

kerozin 900-930 15

higany 13596 0

tej 1030 15

bor 990 4

sör 1030 4

kátrány 1100-1250 4
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2.2.1.1. A sűrűség változása nyomás hatására

Az alábbi kísérlet során a zárt nyomásálló edénybe helyezett vízre ható nyomást a dugattyúra ható
P  erővel  megnöveljük.  A  nyomásnövekedés  hatására  a  folyadék  összenyomódik,  térfogata   ∆V
értékkel csökken.

Értéke ∆V = V2 - V1 (előjeles mennyiség ! )

A kezdeti állapotokat 1, a megváltozott állapotokat 2 indexekkel jelöljük.

2.1.ábra: A sűrűség változása nyomás hatására

A 2.1.ábrán bemutatott kísérlet során a két állapot közötti tömeg egyenlőség alapján 

( )ρ ρ1 1 2 1∗ = ∗ +V V V∆
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 fajlagos térfogatváltozást

ρ ρ
ε2 1

1

1
= ∗

+
     alakot kapjuk.

A  kísérletek  és  tapasztalatok  szerint  a  nyomásváltozás  és  a  hatására  létrejövő  fajlagos
térfogatváltozás között  lineáris a kapcsolat,  a nyomás növekedés térfogat  csökkenést  eredményez,
tehát fordított arányosság.

∆P = - E ∗ ε amelyből     ε = -
∆P

E
behelyettesítve a korábban kapott összefüggésbe

ρ ρ2 1

1

1
= ∗

− ∆P

E

  alakot  kapjuk,  amely  a  nyomásváltozás   és  a  hatására  létrejövő

sűrűségváltozás között teremt kapcsolatot.

Az E - térfogati  rugalmassági együttható, értéke kismértékben nyomásfüggő,  értékeit  az alábbi
II.táblázatban adjuk meg:
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II.táblázat: A térfogati rugalmassági együttható értékei

P   ( Mpa ) 0-50 50-100 100-500

E   ( Pa ) 2 ∗ 109 2,4 ∗ 109 2,8 ∗ 109

Látható, hogy meglehetősen nagy nyomásváltozás szükséges kismértékű fajlagos térfogatváltozás
létrehozásához.

2.2.1.2. A sűrűség változása hőmérséklet változás hatására

A folyadékok sűrűsége hőmérsékletváltozás hatására is változik. Az alábbi kísérletben a folyadékot
melegítve térfogat növekedést tapasztalunk.

Az  alábbi  2.2.ábra szerint  a  hőmérsékletváltozás  értéke  ∆T =  T2 -  T1  a  hatására  létrejövő
térfogatváltozás ∆V = V2 - V1 

2.2.ábra: A sűrűség változása hőmérséklet változás hatására

Tapasztalatok  és  mérési  eredmények  szerint  az   ε fajlagos  térfogatváltozás  és  a  ∆T
hőmérsékletváltozás közötti kapcsolat lineáris, és a +4 oC fölötti tartományban megegyező irányú.

ε =  α ∗ ∆T azaz  ∆T = 
1

α
ε∗

az α térfogati hőtágulási együttható  mértékegysége 
1

K








Értéke  277  (K) , +4 oC esetén 0, alatta negatív, felette pozitív előjelű, az alábbi 2.3.ábra szerint:
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2.3.ábra: a víz hőtágulási együtthatójának hőmérséklet függése

Meghatározására, légköri nyomáson jó közelítéssel használható még az alábbi összefüggés:

α = ( - 4,8 + 1,22 ∗ T - 0,0044 ∗ T2 ) ∗ 10-5   (1/ oC)

A  víz  sűrűségének  hőmérséklet  szerinti  változását  Po =  101,3  kPa  nyomáson,  az  alábbi
III.táblázatban közöljük:

III.táblázat: A víz sűrűségének hőmérséklet szerinti változása

Hőmérséklet T (oC) 0 4 8 60 100

Sűrűség  ρρρρ (kg/m3) 999,87 1000,0 998,26 983,3 958,65

Ugyanakkor  a  hőtágulási  együttható  kismértékben a  nyomással  is  változik,  mértéke  az alábbi
2.4.ábráról olvasható le:

2.4.ábra:A víz hőtágulási együtthatójának hőmérséklet és nyomás függése
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A hőmérséklet -és nyomásváltozás együttes hatásának leírására használt eljárásban először
nyomásváltozást, majd az így megváltozott állapotban hőmérsékletváltozást "idézünk elő".

A kezdeti állapotot jelölje ρ P T1 1
, a megváltozott állapotot   ρ P T2 2

, a 

ρ ρ
P T P T2 1 1 1

1

1
P

E

= ∗
− ∆   alakot behelyettesítve a következő összefüggésbe

ρ ρ
P T P T2 2 2 1

1

1 a T
= ∗

+ ∗∆
  az alábbi végeredményt kapjuk:

ρ ρ
P T P T2 2 1 1

1

1
P

E

1

1 a T
= ∗

−
∗

+ ∗∆ ∆

2.2.2. Belső súrlódás, viszkozitás

A  valóságos  folyadékok  áramlása  során  az  egymás  mellett  sebességkülönbséggel  elhaladó
vízrétegek között  kölcsönhatás keletkezik,  amelyet  csúsztató feszültséggel  jellemzünk.  A csúsztató
feszültség  mértéke  -  lamináris  áramlásnál  -  a  sebesség  gradienssel  (a  sebesség  áramlás  irányra
merőlegesen egységnyi  hosszon mért  változásával)  egyenesen arányos. Az arányossági  tényező,  a
dinamikai viszkozitás. 

Jele η, mértékegysége (Pa∗s), az alábbi 2.5.ábra és összefüggés szerinti értelmezésben.

2.5.ábra:A sebesség gradiens értelmezése 

τ η= ∗ ∆
∆

v

n
         

N

m

N s

m

m

s m2 2
= ∗ ∗

∗








A dinamikai viszkozitás és a sűrűség hányadosa a kinematikai viszkozitás:

ν η
ρ

=
∗

∗










mkg

s m

m

kg2 2

3

   azaz  
m

s

2









Mértékegységéből a kinematikai viszkozitás felületi sebesség jellegű mennyiség. A viszkozitás a
folyadék hőmérsékletétől függően jelentősen változhat, értékei az alábbi összefüggéssel határozhatók
meg:

η η
T T T

=
− ∗ + ∗

273
28 2 0 086 0 00022, , ,

     ahol η273= 1,8 ∗ 10-3  (Pa∗ s)

és a hőmérséklet K-ben helyettesítendő.

A dinamikai viszkozitás értékeit a hőmérséklet függvényében, az alábbi 2.6.ábrán mutatjuk be
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2.6.ábra: A víz viszkozitása és sűrűsége a hőmérséklet függvényében

2.2.3. Molekuláris erőhatások, a folyadékok felületi feszültsége

A folytonossági szemlélet mellett a folyadékfelszínnel kapcsolatos jelenségek nem magyarázhatók
meg, mivel azok elsősorban a molekuláris szerkezet (2.7.ábra) következményei. A tapasztalat szerint
létezik  felületi  erő,  amely  a  folyadékfelszín  síkjában  hat.  A  vízfelszínre  helyezett  borotvapenge
szélénél a felszín kismértékben meggörbül, a felszín hártyaként viselkedik és így megjelenik a felszíni
erő függőleges irányú vetülete, amely a súlyerővel egyensúlyt tart. 

A felületi feszültség tehát a folyadékfelszín síkjában keletkezik, értéke a felszínben fekvő vonal
hosszegységére vonatkozik és arra merőleges. 

Nagysága a folyadékfelszín bármely helyén azonos és a kiválasztott iránytól független.

A folyadékfelszín l (m) hosszúságú szakaszán keletkező erő felületi erő

K = k  ∗ l  (N),  ahol   k  (N/m) a felületi  feszültség,  értéke 20oC-os  víz  esetén 0,0722 N/m,  a
hőmérséklet változásával jelentősen változik az alábbi összefüggés szerint.

k = ( 760-1,4 ∗ T - 0,0032 ∗ T2) ∗ 10-4    (N/m), ahol a hőmérséklet oC-ban helyettesítendő.

2.7.ábra: A molekuláris szerkezet hatása  
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A folyadékok felszíni rétegének viselkedését a felületi feszültséggel magyarázhatjuk. Kísérletekkel
bizonyítható, hogy az azonos folyadékrészecskék között kohéziós erő,  a folyadék és más anyagok
között pedig adhéziós (összetartó) erő hat. Például ha két tiszta üveglemezre vizet helyezünk, majd
azokat  összeillesztve  egymáshoz  nyomjuk,  hogy  a  vízréteg  hézagmentes  legyen,  az  ismételt
szétválasztáshoz - a kohézió legyőzéséhez- jelentős erő szükséges. Ugyanakkor mindkét lemez felülete
vizes marad, tehát az adhéziós erő víz és üveg esetében a kohéziót is meghaladja. Ez a magyarázata a
folyadékfelszín alakulásának a határoló fal mentén. Az alábbi 2.8.ábrán, a víz és a higany felszínének
alakulását mutatjuk be.

2.8.ábra: A víz és a higany felszínének alakulása

Víz esetében a K  kohéziós erőt (a találkozási vonalak szögfelezőjében) meghaladó A adhézió miatt
az R eredő a falon kívülre mutat, így az erre merőleges érintőjű csatlakozási vonallal a vízfelszín
felülről homorú alakot mutat.

Higany  esetén  a  K  kohézió  nagyobb  értéke  következtében az  eredő  a  falon  kívülre  mutat,  a
vízfelszín pedig felülről domború.

A  felületi  feszültséggel  és  a  görbült  folyadékfelület  által  ennek  következtében kifejtett  erővel
magyarázható a kapilláris emelés jelensége is. A vízzel illetve higannyal telt edénybe helyezett vékony
üvegcsövekben az alábbi  2.9.ábrán látható módon a víznél megemelkedik, a higanynál lesüllyed a
felszín, a felületi feszültségből származó, a görbület irányába mutató erő hatására. 

2.9.ábra: Az un. görbületi nyomás értelmezése
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A  kapilláris  emelés  magasságának  meghatározásához  az  emelő  (süllyesztő)  erőt  az  üvegcső
felületére értelmezett pg görbületi  nyomással helyettesítjük. A felemelt vízoszlop súlyerejének és a
görbületi  nyomásból  az üvegcső  keresztmetszetében fellépő  erő  egyenlőségéből  felírható egyenlet
szerint:

d h g2
0

4

∗ ∗ ∗ ∗π ρ
 = 

d pg
2

4

∗ ∗π
    amelyből  a görbületi nyomás értéke

pg = h g0∗ ∗ρ
Gömbfelület esetén a pg    görbületi nyomás értéke figyelembe véve az r = R*cos α és 

R = d / 2 cos α összefüggéseket, a felületi feszültséggel kifejezhető:

pg = 
k

d

∗ ∗4 cosα
      alakban, amelyet az előző összefüggésbe helyettesítve a 

ho = 
k

d g

∗ ∗
∗ ∗
4 cosα

ρ  eredményt kapjuk.

A d (mm) átmérőjű üvegcsőben történő kapilláris emelés mértéke T= 20 oC víz esetén α = 0, azaz
cosα=1 feltételezésével kifejezhető az alábbi közelítő összefüggéssel is:

hk ≅ 
30

d
 (mm) 

Higany estén a kapilláris süllyedést a következő közelítő képlettel határozhatjuk meg:

hk ≅ 
10

d
 (mm) 

2.2.4. A víz halmazállapotai

A +4 oC alatti hőmérsékleten további lehűléskor a víz sűrűsége ismét csökken, így állóvizek esetén
a fagyás a felszínen kezdődik,  a képződött  jég sűrűsége a vízénél  kisebb tehát  úszik a felszínen.
Légköri nyomáson a víz fagyáspontja 0 oC, forráspontja 100 oC.

A nyomás változásával - azzal  megegyező  irányban - a forráspont jelentősen elmozdul.  Ez ad
magyarázatot pl.: a kavitáció jelenségére és a Papin fazék (kukta) használatára. 

A  víz  természetes  körülmények  között  mindig  tartalmaz  valamennyi  oldott  állapotú  levegőt.
Nyomás csökkenéskor a levegő egy része vízpárával együtt kiválik. Alacsony nyomáson a víz gőzzé
átalakulása, a kavitáció, természetes - és esetenként káros - folyamat.

Szobahőmérsékleten ( 20oC ) a telített gőznyomás értéke Pg = 2,4 kPa. 
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2.3. HIDROSZTATIKA

2.3.1. Az ideális folyadék

• tökéletesen viszkózus (surlódás mentes)

• összenyomhatatlan

• folytonos

• izotróp

Az ideális  folyadék tulajdonságok alapján elvégzett következtetések általában jól  használhatók
valóságos folyadékokra is. Ahol ettől  eltérő viselkedést tapasztalunk (pl: súrlódás, veszteségek) ott
külön vizsgálat és értelmezés szükséges.

A  HIDROSZTATIKA-ban  lévén  szó  nyugvó,  elmozdulás  mentes  folyadéktérről,  a  folyadékot
ideálisnak tekintjük.

2.3.2. Nyugvó folyadéktér

• abszolút nyugalom, amikor a folyadékrészek földi koordinátarendszerben mozdulatlanok

• relatív vagy viszonylagos nyugalom, amikor a folyadékrészek a tartóedény falához rögzített
koordinátarendszerben mozdulatlanok és maga az edény végezhet egyenes vonalú egyenletes
sebességű vagy gyorsuló (lassuló) mozgást, illetve saját vagy egy külső tengely körüli forgást.

Abszolút nyugalom esetén a szomszédos részek közötti sebességkülönbség dv = 0, tehát az η*dv/dr
szorzat értéke is nulla, azaz a  η ≠ 0 viszkozitású valóságos folyadékok is ideálisként viselkednek.
Tehát  az  ideális  folyadékokra  levezetett  törvényszerűségek  a  hidrosztatikában  a  valóságos
folyadékokra is érvényesek.

2.3.3. A hidrosztatika első alaptétele

A nyugvó folyadék a határoló edény falára csak merőleges hatást gyakorol, mivel dv / dr = 0, tehát
τ = η*dv/dr is egyenlő nullával. Azaz nincs a határoló felület síkjába eső feszültség és erőhatás.

2.3.4. A hidrosztatika második alaptétele

A nyugvó folyadék bármely belső pontjában a nyomás minden irányban hat és azonos nagyságú.
(gömbi feszültségi állapot.)

A tétel bizonyítása

Vegyünk fel egy tetszőleges helyzetű, az A ponton átmenő síkot. Az 2.10.ábra szerint a sík és a
koordináta tengelyekkel meghatározott síkok a nyugvó folyadéktérből egy elemi tetraédert vágnak ki. 
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z

x

y

Px, Tx

Py, Ty

Pz, Tz

Pn, TnA

2.10.ábra:A gömbi feszültségi állapot bizonyítása 

Eltávolítva  a  tetraéderen  kívüli  folyadékrészeket  és  hatásukat  a  tetraéder  oldallapjaira  ható
nyomásokkal, illetve az ebből származó erőkkel helyettesítve írjuk fel a tetraéder egyensúlyát.

Az oldalélek ∆x, ∆y, ∆z hosszúságúak

A külső oldallapokra ható felületi erők: Px, Py, Pz, Pn

A tömegerő (súlyerő): T és tengelyirányú összetevői: Tx, Ty, Tz

Az egyensúly feltétele:

Px - Pn * cos αnx + Tx * ρ * V = 0

Py - Pn * cos αny + Ty * ρ * V = 0

Pz - Pn * cos αnz + Tz * ρ * V = 0

ahol V a tetraéder térfogata

Felírásához határozzuk meg az egyes koordinátasíkokba eső oldallapok területét.

Az x normálisú, tehát az x tengelyre merőleges, azaz az y-z tengelyekkel meghatározott oldallap
sík az A ponton átmenő oldallap vetületeként kifejezve:

Fx = Fn * cosαnx = ∆y * ∆x / 2

amiből 

V = 1 / 6 * ∆x * ∆y * ∆z

Kifejezve a az x irányú külső erőt

Px = Pn * cos αnx - Tx * ρ * V

maly az x tengelyre merőleges oldallap átlagos hidrosztatikus nyomását

px = Px / Fx = Pn * cosαnx / Fx - Tx * ρ * V / Fx

behelyettesítve az előzőleg előállított részeket

px = (Pn * cosαnx) / ( Fn * cosαnx) - ( Tx * ρ * ∆x * ∆y * ∆z / 6) / (∆y * ∆z / 2)

amiből 

px = Pn / Fn - Tx * ρ * ∆x / 3

Az elemi tetraéder méreteit csökkentve határátmenet után a pontbeli   nyomás x tengely irányú
értékére 
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∆
∆

0
ρ  adódik, amelyből következően 

Px = Py = Pz = Pn, tehát a pontbeli nyomások iránytól függetlenül azonosak. (Hidrosztatika
második alaptétel)

A pontbeli nyomás értéke

A nyomás felületegységre jutó erő, a folyadéktér belső pontjaiban a hely függvénye, kifejezhető az
adott pontra mutató helyvektorral, vagy a pont koordinátáival, az alábbi módokon:

p = p(r) = p(x,y,z)

A nyomásból származó tetszőleges felületre ható nyomóerő

( )P p r dF
F

= ∗∫ ahol dF az elemi felület nagyságával megegyező, arra merőleges vektor

2.3.5. A hidrosztatika Euler-féle alapegyenlete

Vegyük a nyugvó  folyadéktér  egy elemi  nagyságú  henger  alakú darabját,  az alábbi  2.11.ábra
szerint

df

r

dr

r + dr

p

p + dp

T

dr

2.11.ábra: Az Euler-féle alapegyenlet értelmezése

A felületi hatások (nyomások): p és p+dp

Tömegerő: T

Az egyensúly feltétele tengely (dr) irányban a külső (felületi) és belső (tömeg) erők egyensúlya

A felületi erők:

p * df - (p + dp) * df = - dp * df

A tömegerő:

ρ * T * dr * df

azaz 

ρ * T * dr * df - dp * df = 0

a nyomás változás vektoriális alakban:

dp = ρ * T * dr

és

T = dp / dr * 1 / ρ  behelyettesítve dp / dr = grad p ⇒ kapjuk T = 1 / ρ * grad p
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míg a nyomásváltozás skaláris alakban:

dp = ρ (Tx * dx + Ty * dy + Tz * dz)

amiből

Tx = 1 / ρ * dp / dx

Ty = 1 / ρ * dp / dy

Tz = 1 / ρ * dp / dz

Tehát  ha  a  nyugalomban  levő,  R  sűrűségű  folyadék  egységnyi  tömegére  T  tömegerő  hat,  a
folyadéktér  két,  dr  távolságú  pontja  között  a  nyomásváltozás  dp,  a  ρT  és  dr  vektorok  skaláris
szorzataként kapható.

Tömegerők:

súlyerő g = 9,81 m/s2

tehetetlenségi erő: a m/s2 gyorsulás

a = n * r * ω2 forgás (keringés) r sugarú görbe vonalú pályán

a = n * v2 / r 

értékű kifelé mutató tehetetlenségi erő, ahol n a tehetetlenségi erő egységvektora.

Fogalmak:  a folyadékfelszín merőleges a ható erők eredőjére ( lásd ideális folyadék, csúsztató
feszültség = 0  és sebesség gradiens = 0 )

Ekvipotenciális felület: azon pontok összessége, ahol a nyomás azonos.

Az abszolút nyugalomban az eredeti koordináta rendszerben értelmezve 

Tx =  0, Tz = 0, és Ty = - g

tehát 

dp = ρ * ( 0 + 0  - g * dz)

az integrálást elvégezve

p = -ρ * g * z + C

alakot kapjuk.

Amiből a z = konstans (vízszintes) síkokban a nyomás értéke állandó, tehát ezek ekvipotenciális
felületek. 

Az alábbi 2.12.ábra értelmezésében

z

x

h

z

Zx

Z1

Z0

Px Px Px

P0 P0 P0

2.12.ábra:A folyadéknyomás értelmezése
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z = zo és p= po amiből

po + ρ * g * zo = C és

px + ρ * g * zx = C

az azonos mennyiségeket egyenlővé téve

po + ρ * g * zo = px + ρ * g * zx 

kifejezve a keresett px nyomásértéket, a zo - zx = h helyettesítéssel élve

px = po +ρ * g * (zo - zx) után 

px = po + ρ * g * h alakot kapjuk.

Tehát a  nyugvó folyadéktér felszín alatt h mélységű pontjában tapasztalható abszolút nyomás a
felszínre ható po nyomásból és a mélységtől és sűrűségtől függő h * ρ * g túlnyomásból tevődik össze.

pabsz = po + pt

a túlnyomás nyomómagasságban kifejezve pt = ρ * g * h / ρ * g = h (m)

Pascal  törvénye:  a  nyugalomban  levő  folyadéktérre  ható  külső  erők  hatása  (nyomás)  a
folyadéktérben veszteség mentesen terjed és érvényesül. (2.13.ábra) Külön bizonyítás helyett lásd a px

= po + ρ * g * h alakot.

A  továbbiakban  viszonyító  síknak  a  vízfelszínt  véve és  az  alábbi  ábra  jelölései  szerinti
értelmezésben keresük a vízszint feletti 0 (Pa) abszolút nyomású pontot

0 + ρ * g * z2 = po + ρ * g * 0 egyenletből 

Z2 = po / ( ρ * g ) = 101,3 * 103 / ( 103* 9,81 ) = 10,33 m eredményt kapjuk.

P0 = 101,3 kPa P0 P0

Pg

P2 = 0 Pa

2

1

Z0

Z4

x   P4

h4

z

h
x   P

Z2 Z' 2

2.13.ábra: Az Euler-féle alapegyenlet alkalmazásai

A valóságban p2 = pg  = 2,4 * 103 Pa ( telített gőznyomás), így a nyomáscsökkentéssel elérhető
legnagyobb vízszint emelés értéke

Z’ 2 = ( po - pg )/ ( ρ * g ) = ( 101,3 - 2,4 ) * 103 / ( 103* 9,81 ) = 10,08 m

Közlekedő edények törvénye:

Azonos  nyugvó  folyadékteret  képező,  egymással  összeköttetésben  lévő  edények  száraiban  a
folyadékszintek azonos magasságban helyezkednek el.

p0 + ρ * g * z0 = p0 +ρ * g * (h+z) és mivel p0 = p0

Z0 = h+z
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Különböző sűrűségű, nem keveredő folyadékok (2.14.ábra)

a

b

P0

P0

ρρρρ1111 ρρρρ2222

h1

h2

m

2.14.ábra: Nem keveredő folyadékok

a.) eset, viszonyító sík a réteghatáron

po + ρ1 * g * h1 = po +ρ2 * g * h2   amiből h1 / h2 = ρ2 / ρ1 

b.) eset, viszonyító sík a réteghatár alatt m távolsággal

po + ρ1 * g * (h1 + m) = po +ρ2 * g * h2  + ρ1 * g * m

ρ1 * g * h1 + ρ1 * g * m = ρ2 * g * h2  + ρ1 * g * m  amiből h1 / h2 = ρ2 / ρ1

2.3.6. A hidrosztatika törvényeinek további alkalmazásai

Forgó tartály
Z

Y

X

R

H

Zo

Z'o

m

2.15.ábra: Relatív nyugalom értelmezése

A 2.15.ábrán bemutatott, Z tengely körül  ω szögsebességgel megforgatott tartályban a Z tengely
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vonalában Zo, pereménél (X=Y=R helyen) Zo + H vízmélység alakul ki.

A relatív nyugalomként értelmezett mozgásban lévő víztestre ható tömegerők:

Tz = - gTx = x * ω2 Ty = y * ω2

Behelyettesítve a hidrosztatika Euler-féle alapegyenletének skaláris alakjába:

dp = ρ * (x * ω2 * dx + y * ω2 * dy – g * dz) az integrálás elvégzése után 

( ) Czg
yx

zyxp +∗∗−∗∗+∗∗= ρωρωρ
22

,,
2222

  alakot kapjuk.

A C integrálási állandó meghatározásához ismert nyomású pontot választunk:

x = 0;  y = 0; z = Zo helyen p(0,0,Zo) = po   tehát

po = 0 + 0 - ρ * g * Zo + C ,   amiből  gZ
g

p
C o

o ∗∗







+

∗
= ρ

ρ  visszahelyettesítve, a forgó

tartályban kialakuló nyomások jellemzésére az alábbi alakot kapjuk:

( ) gZ
g

p
zg

yx
zyxp o

o ∗∗







+

∗
+∗∗−∗∗+∗∗= ρ

ρ
ρωρωρ

22
,,

2222

További alkalmazások

Első lépésként az y = 0, azaz  x, z síkmetszetben írjuk fel a felszín egyenletét

( ) opzxp =,0,  tehát

gZpzg
x

p ooo ∗∗++∗∗−∗∗+∗∗= ρρωρωρ
2

0

2

2222

 

egyszerűsítés és z kifejezése után

oZx
g

z += 2
2

*
*2

ω
 eredményt kapjuk, mely szerint a felszín torzított és eltolt parabola.

Határozzuk meg a forgatás előtti, abszolút nyugalmi állapothoz tartozó Zo’  vízmélységet.

A forgási paraboloid alatti térfogat

2

*2 HR
V

π∗=

A vízszint megemelkedése x=R helyen Zo felett

g

R
H

*2

* 22ω=

A forgás során kialakult test térfogata és az abszolút nyugalmi térfogat egyenlőségéből

πωπ **
2**2

*
** 2'

22
2 RZ

g

R
ZR oo =








+         

2**2

* 22
'

g

R
ZZ oo

ω+=  

azaz

2
' H

ZZ oo +=

Határozzuk meg azt az ω szögsebesség értéket, amelynél a tartály éppen kicsordul, tehát  Zo’ + m =
Zo + H adott Zo’ és m értékekből kiindulva, az ismert Zo és H kifejezéseket felhasználva

2**2

* 22
'

g

R
ZZ oo

ω−=  és  
g

R
H

*2

* 22ω=
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g

R

g

R
ZmZ oo *2

*

2**2

* 2222
'' ωω +−=+  

összevonás és egyszerűsítés után 

g

R
m

*2

* 22ω=  

amelyből a szögsebességet kifejezve

2

*2*

R

gm=ω  eredményt kapjuk.

Határozzuk meg az edény fenekén a ∆p = p(R,0,0) – p(0,0,0) nyomáskülönbséget.

gZ
g

p
g

gZ
g

p
g

R
p

o
o

o
o

∗∗







+

∗
−∗∗+∗∗−∗∗−

∗∗







+

∗
+∗∗−∗∗+∗∗=∆

ρ
ρ

ρωρωρ

ρ
ρ

ρωρωρ

0
2

0

2

0

0
2

0

2
2222

2222

2

22 ωρ ∗∗
=∆

R
p  eredmény szerint a külső, oldalfal melletti pont nyomása nagyobb.

Keressünk a légköri nyomásnál ∆p-vel nagyobb nyomású ekvipotenciális felületeket, y=0 metszet
képzésével vonalakat.

gZ
g

p
zg

x
pp o

o
o ∗∗








+

∗
+∗∗−∗∗+∗∗=∆+ ρ

ρ
ρωρωρ

2

0

2

2222

g

p
Zx

g
z o *

*
*2

2
2

ρ
ω ∆−+=  

amely  tulajdonképpen  a  felszínnel  párhuzamos,  az  alatt  
g

p

*ρ
∆

 távolsággal  elhelyezkedő

parabola egyenlete.

A  fenti  eredmények  felhasználásával  számítsuk  ki  a  Duna  kanyarulataiban  fellépő  vízszint
kilendülés értékét (2.16.ábra)

Adott:

• R1 – az ív belső domború parti sugara

• R2 – az ív külső homorú parti sugara

• v– szelvény középsebesség ( kerületi sebesség a meder középvonala szerinti íven)
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2.16.ábra: A vízszint kilendülés értelmezése

A szögsebesség 

21

2*

RR

v

+
=ω

Vízszintemelkedés a külső íven

g

R
RR

v

H
*2

*
2* 2
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+
=
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H
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*
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A keresett különbség

( )
g
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v

H
*2

*
2* 2

1
2
2

2

21

−








+
=∆

2.3.7. Vízépítési szerkezetekre ható, folyadéknyomásból származó erők számítása

A vízépítési  szerkezetek,  földgátak, beton falak,  műtárgyak acél  elzáró szerkezetei,  jellemzően
síkokból, henger és gömbszeletekből kialakított, összetett felületek.

Induljunk el az egyszerűbben kezelhető  sík felületekre ható erők meghatározásával. Tekintettel
arra, hogy a légköri nyomás nem csak folyadéknyomásban jelenik meg, hanem a szerkezetekre is hat,
az eredő erők számításánál hatása kiegyenlítődik. Ezért a folyadéknyomás relatív részével elegendő
számolni.
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2.3.7.1. Általános helyzetű, körülhatárolt  sík felületre ható nyomóerő meghatározása

x

y

z

lS

l0

l

hS

h
P

dP

y0 yS

S

y

dF

αααα

2.17.ábra: Körülhatárolt, általános helyzetű sík felület

A 2.17.ábrán vázolt módon, a vízszintben elhelyezett x,y tengelyű, derékszögű koordináta rendszer
y tengelyére fektessünk ferde helyzetű, a vízszinttel α szöget bezáró síkot. A síkon lehatárolt általános
alakú felületdarab súlypontját S-sel, a felületdarabra ható folyadéknyomások eredőjét P-vel jelöltük.

A h mélységű dF elemi felületdarabra ható erő 

dP = p * dF = h * ρ * g * dF értelmezhető.

A sík helyzetéből adódó összefüggés továbbá h = l* sin α
A felületdarabra ható teljes erő tehát

dF
F

gρh
F F

p*dFdPP ∗∫ ∗∗=∫ ∫==

Elvégezve a sík helyzetéből adódó behelyettesítést és kiemelve a konstans tagokat

∫ ∗∗∗∗=
F

dFlαgρP sin
  ahol 

FSl
F

dFlyS ∗=∫ ∗=
 ismert alak jelenik meg. 

FSlgP ∗∗∗∗= αρ sin

formából a

Flh SS ∗=
behelyettesítéssel a 

FShgP ∗∗∗= ρ
alakot kapjuk, majd 

ShgSp ∗∗= ρ  súlyponti nyomás felismerése után a végeredmény

FSpP ∗=

azaz a körülhatárolt általános helyzetű sík felületre ható folyadéknyomásból származó eredő erő
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értéke, a súlyponti nyomás és s felületnagyság szorzataként számítható.

Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy az eredő támadáspontja nem szükségképpen a súlyponttal
esik egybe, hanem vízszintestől eltérő helyzetű síkok esetében a súlypont esésvonalában, attól lejjebb
található. (Esésvonal, a felület legnagyobb lejtésű vonala)

A távolságot a súlypont és a támadáspont között excentricitásnak (külpontosság) nevezzük és az
alábbi módon határozható meg.

Tekintsük  a  dP elemi  erőket  párhuzamos,  a  síkra  merőleges  erő  rendszernek.  Az erőrendszer
nyomatéka az y tengelyre,

dFlαhgρdFlhgρdPlydM ∗∗∗∗∗=∗∗∗∗=∗= 2sin  áttérve a teljes felületdarabra

∫ ∗∗∗∫ ==
F

dFlg
F

ydMyM 2sinαρ , melyben az ismert ∫ ∗=
F

dFlyI 2
 alakot találjuk. 

Hasonlóképpen előállítva az eredő nyomatékát 

ySlαgρlFShgρlPyM ∗∗∗∗=∗∗∗∗=∗= 000 sin

az egyenlet az alábbi módon írható fel

ySlgyIg ∗∗∗∗=∗∗∗ 0sinsin αραρ melyből az egyszerűsítések után az

yS

yI
l =0  kapható.

Az ábra szerinti Slle −= 0  tovább pontosítható, az alábbiak szerint

FlIyI S ∗+= 2
0  tehát 

Fl

I
l

Fl

FlI
l

S
S

S

S

∗
+=

∗
∗+= 0

2
0

0  és a végeredmény

yS

I
lle S

0
0 =−=

Tehát az y tengelyre merőleges excentricitás a felületdarab y-nal párhuzamos súlyponti tengelyére
számított  másodrendű  nyomaték  és  az  y  tengelyre  számított  elsőrendű  nyomaték  hányadosaként
állítható elő.

2.3.7.2. A folyadéknyomás ábrázolása

A folyadéknyomás ismert tulajdonságai alapján és mert rendelkezik a vektormennyiség szükséges
jellemzőivel,  iránya,  irányultsága  és  nagysága  van,  vektorként  szemléletesen  és  hasznosan
ábrázolható.

Az ábrázolási szabályok betartása jelentősen megkönnyítik az alkalmazást  és segítenek a hibák
elkerülésében. 

A nyomás lépték: mind méretarányos, mind „szabadkézi” alakhelyes ábrázolás esetén a javasolt
érték 1 ábrázolási hosszegység = 1*ρ*g (Pa) nyomásértékkel. 

Ebből  következően egy pontbeli  nyomást reprezentáló vektor hossza megegyezik az adott pont
mélységével. A vektor a folyadéktér felől a nyomott felület felé mutat és merőleges arra, vagy görbe
felületek esetén annak pontbeli érintőjére. 

Az  alábbi  2.18.ábrán bemutatott  töltéstest  metszet  és  rézsű  felülethez  megrajzoltuk  az  eredő
nyomásábrát, azaz a pontbeli nyomásokat jelképező vektorokat, az R jelű eredő nyomóerőt, melynek
értéke  1  m s  hosszúságú  rézsű  szeletre  a  korábban körülhatárolt  sík  felületre  ismertetett  módon
számítható
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)1(1
2

)1(*1
2

2
2

2 +∗∗∗∗=+∗∗∗∗= rg
h

rhg
h

R ρρ

h

R

h*r*g

h * r

h * (r2 + 1)

2.18.ábra: A folyadéknyomás ábrázolása

Előállítva az 1m hosszú szelet minden pontjához illesztett nyomásvektorokból képződő nyomástest
„térfogatát” azonos eredményre jutunk.

R)(rgρ
h)(rhgρh

=+∗∗∗∗=∗
+∗∗∗∗

11
2

1
2

1 2
22

Az eljárás jól használható sík felületekkel határolt testekre ható nyomóerők számítására.

Görbe  felületek esetén  a  feladatot  bonyolultabbá  változtatja  az  a  tény,  hogy  az  egyes
felületelemekre ható nyomóerők nem párhuzamosak

Válasszunk az előzőhöz hasonlóan koordináta rendszert, helyezzük el a folyadékban az F jelű,
általános helyzetű, görbe felületet. Képezzük a felület általános alakú elemi dF darabjának vetületeit a
következő módon:

az y-z síkban y normálissal dFx

az x-z síkban y normálissal dFy

az x-y síkban y normálissal dFz

Jelöljük az említett  elemi  felületdarabra ható  nyomóerőt  dP-vel  és ennek az egyes  koordináta
tengelyekkel bezárt szögeit a 2.19.ábrán bemutatott módon

x – tengely αα xP =

y – tengely βαPy =

z – tengely γαPz =
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z
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dFx dFy

dFz
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hs''

z
dP

dF

F

2.19.ábra: Görbe felületre ható folyadéknyomás értelmezése

Felírhatók az elemi felületdarab vetületei

αdFdFx cos∗=

βdFdFy cos∗=

γdFdFz cos∗=
valamint 

dFpdP ∗=   és  222
zyx PPPP ++=

ebből 

xx dFzgραdFpdP ∗∗∗=∗∗= cos

yy dFzgρβdFpdP ∗∗∗=∗∗= cos

zz dFzgργdFpdP ∗∗∗=∗∗= cos

és a nyomóerő tengely irányú összetevői

y
xF

xx SgρdFzgρP ∗∗=∫ ∗∗∗=

x
yF

yy SgρdFzgρP ∗∗=∫ ∗∗∗=

WgρdFzgρP
zF

zz ∗∗=∫ ∗∗∗=

ahol W az eredeti felület és annak vízszint síkjában képzett merőleges vetülete közötti, függőleges
alkotókkal kimetszett test térfogatával egyezik meg. Az eredményül kapott Pz mennyiség, erő, a fenti
testben foglalt folyadéktest súlya, hatásvonala a folyadéktest függőleges súlyvonala.

Mindezek után a nyomóerő tengelyirányú összetevői
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xFShgxP ∗∗∗= 'ρ

yFShgyP ∗∗∗= ''ρ

WgPz ∗∗= ρ
Az  eljárás  alkalmazására  az  alábbi  2.20.ábrán értelmezett  jelölések  szerinti  un.  vékonyfalú

csővezeték méretezési példát mutatjuk be.

X

X

h

2.20.ábra: Vékonyfalú csővezeték méretezése

A vezeték X – X metszetében a h >> d miatt a nyomás minden pontban azonosnak tekinthető és a
falvastagság v << d arány miatt vékonynak tekinthető, ezáltal a gyűrűben egyenletes feszültségeloszlás
keletkezik.
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x

y

z

Fx
d

T

T

2.21.ábra: Görbe felületre ható folyadéknyomás értelmezése

A 2.21.ábrán bemutatott, csőfalból kivágott egységnyi hosszúságú félgyűrű falában ébredő húzó
feszültség 2T eredője egyenlő a h (m) vízoszlop magasságból keletkező folyadéknyomásból keletkező
eredő  erővel.  A  görbe  felületekre  előzőekben  bemutatott  eljárás  szerint  Pz-nek  nincs  hatása  az
egyensúlyra, mivel csőtengely irányú. Py a példa szerinti elrendezésben két azonos nagyságú, negyed
körökön fellépő, ellentétes irányú erőt eredményez.

Felírható tehát 

∫∗∗∗=∫ ∗∗∗=
xF

x
xF

xx dFhgdFhgP ρρ

ahol

1∗==∫ dFdF x
xF

x

hasonlóképpen  a gyűrű erő 

1∗∗= vT σ
ahol σ a csőfal határfeszültségét a 

TPx ∗= 2

egyenletbe  helyettesítés  és  a  kívánt  jellemzők  kifejezése  után  a  következő  eredményeket
kapjuk

12 ∗∗∗=∗ vdp σ valamint 
d

v
p

∗∗= σ2
illetve 

σ∗
∗=

2

dp
v és 

v

dp

∗
∗=

2
σ

2.3.7.3. A vízszintes és függőleges komponens ábrák előállítása és használata

Görbe felületek (hengeres gát,  szegmens gát) esetén, a sík felületeknél ismertetett  ábrázolás és
„térfogatszámítás” mivel a nyomástest „vektor sűrűsége” a vektorok eltérő irányai miatt nem azonos,
közvetlenül nem használható az eredő erő meghatározásra.

Bizonyítható,  hogy  az  alábbi  módon  előállított  komponens  ábrák  és  az  azokból  számítható
komponens erők alkalmasak a görbe felületekre ható eredő nyomóerő meghatározására.
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A bizonyítást itt mellőzve az alábbiakban bemutatjuk az eljárást.

Az eredő vízszintes (horizontális) komponens ábrája és komponens ereje 

Állítsuk  elő  a  folyadéknyomás  hatása  alatt  álló  szerkezet  függőleges  síkon,  vízszintes
vetítővonalakkal képzett vetületét. A vetület síkban ábrázolva egyenes függőleges szakaszt képez. A
szakasz  valamennyi  pontjához  illesztve  az  adott  pontban  tapasztalható  vízszintes  irányú
folyadéknyomást  jelképező  vektort,  kapjuk  az  említett  vízszintes  komponens  ábrát.  Az  ábra
vektorsűrűsége homogén, vízszintes, eredő helye a vízszintes súlyvonal nagysága, a nyomásábra test
„térfogata”.

Az eredő függőleges (vertikális) komponens ábrája és komponens ereje 

Állítsuk  elő  a  folyadéknyomás  hatása  alatt  álló  szerkezet  vízszint  síkjában,  függőleges
vetítővonalakkal képzett vetületét. A vetület síkban ábrázolva egyenes, vízszintes szakaszt képez. A
szakasz  valamennyi  pontjához  illesztve  az  oda  vetített  pontban  tapasztalható  függőleges  irányú
folyadéknyomást  jelképező  vektort,  kapjuk  az  említett  függőleges  komponens  ábrát.  Az  ábra
vektorsűrűsége homogén, függőleges, eredő helye a függőleges súlyvonal nagysága,  a nyomásábra
test „térfogata”.

Az  így  meghatározott  két,  merőleges  összetevőből  Pythagoras tétellel  az azok  metszéspontján
áthaladó az eredőhöz és a tangens szögfüggvény alkalmazásával annak irányszögéhez jutunk.

Az  eljárásra  negyedkör  formájú  hengeres  gát  1  m  hosszúságú  szeletét  választva,  az  alábbi
2.22.ábrán mutatunk be mintát.

H

V

R

h

h * ρ * g h * ρ * g

h * ρ * g

H = h2/2 * ρ * g * 1 V = h2  *(1-π/4) * ρ * g * 1R =    H2 + V2

αR = arctg (V/H)

2.22.ábra: Körszelet gát nyomásábrái

Az  eredőábrát  a  megoldás  során  a  már  említett  okok  miatt  nem  használjuk,  a  nyomásábra
szerkesztés szabályainak szemléletes megjelenítése miatt állítottuk elő.

2.3.7.4. Felhajtóerő, úszás

A görbe  felületekre  ható  folyadéknyomásból  keletkező  erők  meghatározásánál  már  ismertetett
eljárás szerint a felszín alatt teljesen bemerült szabálytalan alakú testre ható eredő erőt keressük.

Az x és y normálisú vetületekből számítható, azaz Px és Py erők az eredőben nem szerepelnek,
mivel két azonos nagyságú és hatásvonalú, de ellentétes irányú összetevőből képződnek.

Az ábra szerinti értelmezésben a testet körüljáró függőleges érintő érintési pontjaival kijelölhető

161



2. HIDRAULIKA  - 2.3. HIDROSZTATIKA

választó görbe alatti és feletti testrészeken a vízfelszínben kijelölt dFz elemi felületdarabot körüljáró
függőleges vetítő  vonalak a dF’  és dF’’  felső,  illetve alsó elemi felszíneket  metszik ki.  A felszín
darabokra ható dP’ és dP’’ erők függőleges vetületei 

''),'cos(''' zz dFzgzdPdFzgdP ∗∗∗=∗∗∗∗= ρρ
'''),"'cos('''''' zz dFzgzdPdFzgdP ∗∗∗=∗∗∗∗= ρρ

ahol ),'cos( zdP a felület elemekre ható erők z tengellyel bezárt szögének koszinuszát fejezi ki. Az
azonos hatásvonalú, ellentétes értelmű erők eredője

)''''''( zzz dFzdFzgdP ∗−∗∗∗= ρ
Az ábra szerint, a korábban leírtakkal megegyezően a z’*dFz’ és z’’*dFz’’ a felső és alsó elemi

felületek feletti V’ és V’’ térfogatokat jelenti és V’’-V’=V a testen belüli térfogat. 

Integrálás után 

( ) VgVVgPz ∗∗=−∗∗= ρρ '''  

azaz a bemerült testtel megegyező méretű víztest súlyerejét kapjuk, ugyanakkor a az eljárás
egyértelműen utal a felhajtóerő folyadéknyomás eredetére.

A vízépítési gyakorlatból a teljesen bemerült,  lebegő  testek egyensúlyi  állapotainak áttekintését
emeljük  ki,  a  stabilitás  számítás  további,   részleges  bemerültséggel  történő  felszínen  úszásra
vonatkozó  részleteivel  itt  nem  foglalkozunk.  A  lebegés  feltétele,  mivel  a  bemerült  testre  ható
vízszintes  irányú erők a korábbiak szerint  egyensúlyban vannak a felhajtóerő  (P) és  súlyerő  (G)
egyenlősége. 

Az első, homogén tömegeloszlású esetben, a test (S) és a kiszorított víztest (D) tömegközéppontja
egybe esik,  a lebegés feltétele a testsűrűség és a folyadéksűrűség azonossága. A ható erők közös
támadáspontja és hatásvonala miatt a test bármely helyzetben és mélységben közömbös egyensúlyi
állapotban mozdulatlan marad. (2.23.ábra)

S D

G

P

közömbös egyensúlyi állapot

G

P

S

D

S

D

G

P

stabil egyensúlyi állapotok

P

D

S

G

P

G

S

D

labilis egyensúlyi állapotok

2.23.ábra: Az úszási egyensúlyi állapotok értelmezése

Továbbra  is  lebegést  feltételezve,  azaz  P=G,  de  inhomogén  tömegeloszlás  esetén  azokban  a
helyzetekben, amikor a felhajtóerő támadáspontja a súlypont felett helyezkedik el, bizonyos mértékű
kibillenés után is visszatérítő nyomaték keletkezik, a test stabil egyensúlyi helyzetben van.

Amikor a súlypont felül helyezkedik el, és (S) (D) pontokat összekötő egyenes az úszástengely
éppen függőleges, a test a legkisebb oldalirányú hatásra elbillen és a megjelenő nyomaték hatására
átfordul stabil helyzetbe.
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2.4. CSŐVEZETÉKI VÍZMOZGÁSOK

2.4.1. Magányos csőszál vizsgálata

A  nyomás  alatti  áramlások  sajátosságainak  áttekintését  a  később  használatos  fogalmak
értelmezésével kezdjük. Az áramlási szelvény sebességeloszlását vizsgálva megállapítható, hogy az
jellemzően nem egyenletes, az áramlási teret határoló falak, csőfal, mederhez közelebb a sebességek
kisebbek és a tér közepén nagyobbak. A szelvényre egységesen értelmezett középsebesség vk (m/s) az
a  sebességérték,  amely  ha  a  szelvény  minden  pontján előállna  a  vízszállítás  a  természetes
sebességeloszlás szerinti  vízhozammal egyezne meg. Ezzel bevezetjük a vízhozam, Q (m3/s) fogalmát
is,  ami  az áramlásra merőleges metszeten időegység alatt  áthaladt  térfogatot,  azaz térfogatáramot
jelent. 

Tehát 
A

Q
vK =  ahol ∫ ∗=

A
dAvQ

Az áramlás folytonossága gyakran alkalmazott fogalom, jelentése szerint folytonos áramlásban az
egyes szelvényeken azonos vízhozam folyik keresztül, permanens folyamatok és összenyomhatatlan
folyadék esetén ez térfogati azonosságot is jelent, tehát 

nKnKK AvAvAvQ ∗==∗=∗= .......2211  

Az  áramlási vonal az egyes vízrészecskék pályája, a bejárt útvonal, melynek pontbeli érintőit  a
részecske ottjártakor tapasztalható sebességvektora adja.

Az  áramvonal (áramvonal  sereg)  egy  időpillanathoz  tartozó  fogalom,  melyet  a  részecskék
pillanatnyi sebességvektoraira merőleges vonalsereg alkot.

A nyomvonal az áramlási tér egy pontján áthaladt részecskék alkotta vonal. (pl.: festékcsík)

A  permanencia időbeni  változékonyságot  kifejező  fogalom.  Vízrészecskékre  értelmezve
kimondható, hogy azok lüktető, időben állandóan változó sebességű és irányú mozgása következtében
mozgásuk nem nevezhető permanensnek. Amennyiben a sebességingadozások rövid időre számított
átlagai egyenlők, a mozgást mégis permanensnek tekinthetjük és csak az átlagok jellegzetes változása
esetén beszélünk nempermanens mozgásról.

Alacsony sebességű vízmozgások a nyomvonal jól kialakul, az áramlás szálas, réteges, az egyes
rétegek nem keverednek egymással,  amit a határozottan megmaradó festékcsík is mutat.  Az ilyen
áramlást  laminárisnak,  míg  a  kevergő,  a  részecskék  kölcsönös  helyzetét  változató  mozgást
turbulensnek nevezzük.  Reynolds  kísérleteivel  állapította  meg  a kétféle  mozgás  elhatárolására
alkalmas módszert, az un. Reynolds-féle számot.

ν
dvK ∗=Re ahol (1/1)

vK középsebesség (m/s)

d csőátmérő (m)

ν kinematikai viszkozitás (1,2* 10-6 m2/s)

A kétféle áramlás határa nem éles, Re > 2320 , azaz a 2320 feletti tartomány már nem lamináris,
inkább átmenetinek nevezhető a turbulencia fokozatosan fejlődik ki, 50 – 100.000 feletti Re esetén

beszélhetünk tisztán turbulens mozgásról. Csővezetéki vízmozgásaink és vízfolyásaink (
ν

Rv∗=Re ,

határérték Re = 580) döntően turbulens mozgásúak.

2.4.1.1. Folyadékmozgások energia viszonyainak vizsgálata

Tekintve  a  jegyzet  célját  a  fogalmi  ismeretek  szükséges  mértékű  részletezése után  áttérünk  a
valóságos folyadékok dinamikai egyensúlyának vizsgálatára. 

163



2. HIDRAULIKA  - 2.4. CSŐVEZETÉKI VÍZMOZGÁSOK

A Bernoulli  egyenlet  kifejezi,  hogy valóságos folyadékok áramlása során az áramlási  szelvény
energia tartalma a veszteséggel csökken.

Az alábbi 2.24.ábra szerinti értelmezésben felírva
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Az  energia  veszteség  a  részecskék  egymással  és  a  határoló  felülettel  történő  ütközése
következtében jön létre. Ebből következően a súrlódási veszteség a csőszakaszok hosszával arányos,
ugyanakkor  megkülönböztetünk  un.  helyi  veszteséget  is,  amely  rövid  szakaszon  a sebesség vagy
áramlási  irány  hirtelen  változása  miatt,  többnyire  szerelvényeknél  következik  be.  Csővezetéki
vízmozgások számítása során döntő jelentőségű a veszteségek meghatározása. Lamináris mozgásra a

g

v

d

l
h K

v ∗
∗∗=

2Re

64 2
 

összefüggés  adódott,  melyben  Re  ismert  kifejezése  miatt  a  veszteség  a  sebesség  vK első
hatványával arányos.

áramvonal

áramcső

nyomásvonal

energiavonal

alapszintfelület

hV

v2
2

2*g

p2

ρ*g

Z2

v1
2

2*g

p1

ρ*g

Z1

1 2

2.24.ábra: Csőszál energia viszonyainak értelmezése

Bevezetve a 

Re

64=λ

csősúrlódási együtthatót (ellenállási tényező) jól látható, hogy az, lamináris mozgás esetén
nem függ a cső anyagától, annak érdességétől.

A mozgás középsebességének növekedésével, a csőfaltól távolodva a a sebesség rohamosan nő és a
mozgás jellege turbulenssé válik. A fal menti lamináris csőben csúszik a turbulens mag. A veszteségek
mértékében jelentős hatása van ennek a fali érdességeket esetleg eltakaró lamináris hártyának. 

Vastagságára a 

λ
δ

∗
∗=

Re

30 d

összefüggés vezethető le. A csőfal fizikai érdessége  ∆, és a lamináris hártya vastagságának
viszonya szerint, ha 
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δ > 10*∆ a mozgás hidraulikailag sima

1/10*∆ < δ < 10*∆ a mozgás átmeneti

δ < 1/10*∆ a mozgás hidraulikailag érdes

A  ellenállási tényező λ = f(Re, ∆/d) összetett kapcsolatrendszer vizsgálati eredményeit Nikuradze
foglalta  össze.  Az  róla  elnevezett  Nikuradze-féle  hárfa  szerint  a  középsebesség  növekedésével
rohamosan csökken, 2000 – 3000 között erősen ingadozik, kisebb növekedés után beáll az un. relatív
érdesség ∆/d-től függő szintre, valahol a 10.000 – 100.000 Reynolds szám közötti tartományban. A
relatív simaság d/∆ növekedésével egyre alacsonyabb  λ értékre, de egyre magasabb Re tartomány
elérésekor, az alábbi 2.25.ábra szerint.

d/∆
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2.25.ábra: Az ellenállási tényező és a Reynolds-szám kapcsolata

Az ellenállási  tényező  meghatározási  eljárásait  a  különböző  mozgások  és érdességi  viszonyok
eseteire a következő IV.táblázatban tekintjük át:

IV.táblázat: Az ellenállási tényező meghatározása
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Valóságos  csővezetékekben  és  csőhálózatokban,  jellemzően  épületeken  kívül,  regionális
vízvezetékek,  települési  hálózatok,  öntözőrendszerek  esetén  a  súrlódási  veszteség  mellett  a  helyi
veszteségek  elhanyagolhatóan  alacsony  értékűek.  A  gyártók  termékeik  érdességi  jellemzőinek
megadásakor  5 – 10% helyi  veszteséget  is  beépítenek a értékekbe,  ebből  következően gyakorlati
csővezetéki számítási feladatokban a helyi veszteséggel rendszerint nem számolunk. 

Tekintettel  továbbá  az  üzemi  nyomás,  túlnyomás  (2  – 5)  kPa  ≈ (20  –  50)  m  energiaszint
nagyságrendjére,  és a  szokásos (0,3 – 2,0)  m/s  sebességtartomány közepének  ≈ 0,05  m mozgási
energia  értékére  az  energia  egyenletben  a  mozgási  energiát,  mint  energia  összetevőt  is
elhanyagolhatjuk.  Mindezekből  az  un.  „hosszú  csővezeték”-ként  történő  számítás  esetén  az
energiaegyenlet alakja tehát
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2.4.2. Hidraulikai jellemzők számítása elemi csőszálon

Az alábbiakban áttekintjük (V.táblázat) a mérnöki gyakorlat csővezeték számítási alapfeladatait, a
csőhálózati kérdések előkészítéseként. Az elemi csőszál kifejezés esetünkben olyan csőszakaszt jelöl,
melyen belül az átmérő, anyag és vízhozam azonos értékű.

V.táblázat: Elemi csőszál hidraulikai számításának alapesetei

Feladat típus ADOTT MEGHATÁROZANDÓ

Nyomások  és/vagy
szintek számítása

Valamennyi  geometriai  jellemző
egyes szintek és nyomások

vízhozam, érdesség

Kijelölt  szelvény  nyomása  vagy
szintje

Vízhozam számítás Valamennyi geometriai jellemző 

szintek, nyomások és érdesség

Vízhozam (sebesség)

Csőméretezés hosszak,  szintek,  nyomások,
vízhozam és érdesség

csőátmérő
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1 Q1-2

Q2-3

Q3-4

4

3

2

Q0-1

Q2

Q3

2.26.ábra:Csövezetéki számítások értelmezése

2.4.2.1. Nyomások és/vagy szintek számítása

Az 2.26.ábrán bemutatott rendszerre értelmezve jelöljük ki feladatként Z4 vízszint meghatározását,
adott „3” jelű szelvény ismeretében.

Adottak: Z3, P3, P4=P0, L3-4, d3-4, ∆3-4 és Q3-4 értékei, keresett a feladat kijelölése szerint Z4

a Bernoulli-féle energia egyenletet 3-4 pontok közötti szakaszra felírva, a hosszú csővezetékekről
elmondottak szerint.
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mindaddig, amíg iii λλλ ∗∆≤− + %1 feltétel teljesül, ahol ∆% a közelítés hibája.
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2.4.2.2. Vízhozam számítás

A már használt rendszerre értelmezve jelöljük ki feladatként Q3-4 vízhozam meghatározását, adott
„3” és „4” jelű szelvények ismeretében.

Adottak: Z3, Z4, P3, P4=P0, L3-4, d3-4 és ∆3-4 értékei, keresett a feladat kijelölése szerint Q3-4. 

A  Bernoulli-féle  energia  egyenletet  3-4  pontok  közötti  szakaszra,  hosszú  csővezetékként
értelmezve, ismét felírva
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3 −+
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ρρ
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potenciális energia jelölést bevezetve

gd

LQ
H

2

16
25

43

43
2

43
4343

∗∗

∗∗
∗=∆

−

−−
−−

π
λ összefüggés  bal  oldalán  a  Q vízhozam átvezetésére

rendelkezésre álló potenciális energia (különbség), jobb oldalán ennek súrlódásra történő felhasználása
látható.  Az  egyenletben  azonban  két  ismeretlen  mennyiség  Q  és  λ=f(Q)  található.  A  fokozatos
közelítésre,  felhasználva  λ kevéssé  változó  voltát,  valamint  a  ∆H  ≈ K*Q2 kapcsolatot,  QK  ≈

1
4

2
∗∗πd kezdőérték felvétele (1 m/s sebesség feltételezése) után az alábbi eljárást javasoljuk

i
ii H

H
QQ

∆
∆∗=+1 ahol
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LQ
H

i
ii

2

16

25

2

∗∗

∗∗
∗=∆

π
λ  és  ∆H  a  rendelkezésre  álló  potenciális  energia  különbség,

mindaddig, amíg

HHH i ∆∗∆≤∆−∆ %  pontossági feltétel teljesül.

2.4.2.3. Csőméretezés

A már használt rendszerre értelmezve jelöljük ki feladatként a d3-4 csőátmérő meghatározását, adott
„3” és „4” jelű szelvények ismeretében.

Adottak: Z3, Z4, P3, P4=P0, L3-4, Q3-4 és ∆3-4 értékei, keresett a feladat kijelölése szerint d3-4. 

A  Bernoulli-féle  energia  egyenletet  3-4  pontok  közötti  szakaszra,  hosszú  csővezetékként
értelmezve, ismét felírva

43
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+ vh
g

p
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g

p
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ρρ
célszerű  átrendezések  után  és  a  potenciális  energia

jelölést bevezetve a következő alakot kapjuk
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2

16
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43
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−

−−
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π
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Az egyenletben itt  is  két  ismeretlen mennyiség d és λ=f(d)  található.  A fokozatos közelítésre,
felhasználva az előzőekben tett megállapításokat
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dK  ≈ 
π∗

∗
1

4 Q
kezdőérték felvétele után az alábbi eljárást javasoljuk

51 H

H
dd i

ii ∆
∆

∗=+

ahol

gd

LQ
H

i
ii

2

16

25

2

∗∗

∗∗
∗=∆

π
λ  és  ∆H  a  rendelkezésre  álló  potenciális  energia  különbség,

mindaddig, amíg

HHH i ∆∗∆≤∆−∆ % pontossági feltétel teljesül.

Az  eljárások  gyorsan  közelítenek,  számítógéppel,  táblázatkezelő  szoftverrel  egyszerűen
megvalósíthatók, a gyakorlat azonban nem mindig követeli meg az így elérhető pontosságot. 

2.4.2.4. Egyszerűsített veszteségszámítás

Kihasználva a gyártott csőátmérők –és anyagok számának korlátosságát, valamint a csővezetékek
mértékadó  működési  állapotaiban  kialakuló  sebességek  és  hőmérsékletek  viszonylag  szűk
tartományát, egyszerűsített számítási eljárások vezethetők be. 

A vízhozam – veszteség kapcsolatot leíró egyenlet szerint

gd

LQ
H

2

16

25

2

∗∗

∗∗
∗=∆

π
λ melyben,  ha  rögzítjük  a  sebességet  és  a  viszkozitást,  az

ellenállási tényező a korlátos számú csőátmérő és csőanyag függvényévé válik (λ=f(d, ∆) ) és azokhoz
hozzárendelhető, táblázatban rendelkezésre áll.

LQ
gd

H ∗∗
∗∗

∗=∆ 2
25 2

16

π
λ

alakban bevezetve 

gd
S

2

16
25 ∗∗

∗=
π

λ
fajlagos veszteség fogalmát

2QLSH ∗∗=∆  formához jutunk.

Gyakori  átmérő  és  anyagcsoportokra  meghatározott  fajlagos  veszteség  értékeket  az  alábbi
táblázatban közöljük.

Csőátmérő (mm)

Abszolút érdesség (mm)
0,04 0,10 0,25 0,40 1,00 1,50 3,00

műanyag azbesztceme
nt, beton
nyomócső

új öntöttvas,
karimás
kötéssel

hegesztett
acélcső

öntöttvas,
átlagos

állapotban

rozsdás,
lerakódásos

öntöttvas

régi, karimás
vagy tokos
öntöttvas

csövek
50 6383,9 7144,2 8595,0 9730,8 13100,5 15303,4 20752,2
80 543,4 602,3 714,0 800,5 1051,4 1211,5 1594,7

100 169,02 186,66 219,79 245,41 319,03 365,48 475,25
125 52,66 57,92 67,82 75,41 97,08 110,60 142,25
150 20,32 22,28 25,97 28,79 36,79 41,76 53,24
200 4,532 4,947 5,726 6,318 7,986 9,010 11,347
250 1,416 1,541 1,775 1,953 2,448 2,750 3,434
300 0,548 0,595 0,682 0,749 0,933 1,045 1,296

400 0,1227 0,1328 0,1514 0,1655 0,2044 0,2278 0,2798
500 0,0385 0,0415 0,0471 0,0514 0,0631 0,0700 0,0854
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600 0,01493 0,01607 0,01820 0,01979 0,02416 0,02676 0,03247
800 0,00336 0,00360 0,00406 0,00440 0,00533 0,00588 0,00707

1000 0,00106 0,00113 0,00127 0,00137 0,00165 0,00182 0,00218
1200 0,00041 0,00044 0,00049 0,00053 0,00064 0,00070 0,00083

További  egyszerűsítési  lehetőség,  több azonos átmérőjű,  anyagú és hosszúságú szakaszból  álló
rendszer,  vagy  azonos  csőszakasz  többszöri  számítási  igénye  esetén  (pl.:  hálózati  számítások)  a

LSK ∗=  szakaszellenállás bevezetése, mellyel a veszteség egyenlet

2QK∆H ∗= alakra egyszerűsödik.

2.4.2.5. Párhuzamosan kapcsolt vezetékek számítása

Az egyszerűsített veszteségszámítás nyújtotta kedvező  lehetőségeket elsőként a két csomópontot
összekötő,  eltérő  átmérőjű,  hosszúságú  és  esetleg  anyagú,  un.  párhuzamosan  kapcsolt  vezetékek
példáján mutatjuk be.

Az alábbi 2.27.ábra szerinti értelmezésben a 2 és 3 jelű csomópontok közötti ágakat sorszámokkal
jelöljük. 

1 2 3 41

i

n

Q1-2 Q3-4

2.27.ábra: Párhuzamosan kapcsolt csőszakaszok

Áganként felírható a veszteség egyenlet

2
111 QKH ∗=∆   

........................

2
iii QKH ∗=∆

.............................

2
nnn QKH ∗=∆  és természetesen HHHHH ni ∆=∆=∆==∆==∆ −321 ........

Feltételezve egy egyenlőre ismeretlen K2-3 szakasz ellenállású helyettesítő csövet 2 és 3 pont közé,
melyen majd ni QQQQ ++++=− ........132  fog haladni felírható
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2
323232 −−− ∗=∆ QKH

A veszteségegyenletekből kifejezett vízhozamokból a fenti csomóponti egyenlet felírható
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eredményre jutunk.

A  helyettesítő  szakaszellenállás  jól  alkalmazható  párhuzamosan  kapcsolt  csövekkel  „áthidalt”
szakasz veszteségének, (∆H) és a felírt összefüggésekkel egyes ág vízszállításainak meghatározására.

2.4.2.6. Hossz-mentén megoszló vízkivétellel terhelt csőszakasz számítása

Az un. felhasított cső vizsgálata a kis intenzitású, szabályozott vízkiadagolású öntözési módszerek
(csepegtető öntözés) hidraulikai jellemzőinek gyors, könnyen kezelhető megoldása.

A  2.28.ábra szerinti  értelmezésben  L  hosszúságú  csőszakaszon  a  belépő  Qbe és  kilépő  Qki

vízhozamok különbségét Qf a hossz mentén egyenletesen vesszük ki. 
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L
x

Qbe Qki

l

Q

Qbe

Qki

Qf

l

Qx

P

x*q

Pbe

Px

hvx

hv

Pki

2.28.ábra: Megoszló vízelvétellel terhelt csőszakasz hidraulikai jellemzői

Az alkalmazott összefüggések

fkibe QQQ −=

qLQ f ∗=
L

Q
q

f= ahol q (m3/s/m) fajlagos vízelvétel

A szakaszon belül, annak kezdetétől x távolságra kijelölt helyen

qxQQ bex ∗−=
Az energiavonal átlagos lejtése

2
2
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I v ∗=∗∗== -ből 

Az energiavonal helyi érintője
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f
bev ∗










∗−∗=
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majd integrálás után a teljes L szakaszon








 +∗+∗∗= 22

3

1
fkifkiv QQQQSLh  melyben  a  Qm egyenértékű  vízhozamot

bevezetve

22

3

1
fkikim QQQQQ +∗+= a szakasz veszteségre 

mv QSLh ∗∗= adódik.
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pl.: 0=kiQ esetén

33

1

3

1 23
22 qSL

QSLQSLh befv
∗∗=∗∗=∗∗=

valamint a kezdeti x hosszúságú szakaszon kialakuló veszteség








 +∗+∗∗= 22

3

1
xfxkixfxkixv QQQQSxh

ahol már ismert összefüggések szerint 

qxQQ bexki ∗−= qxQ
xf ∗=

2.4.2.7. Szakaszosan koncentrált vízkivétellel terhelt csővezeték

Az öntöző berendezések kialakításában gyakori az azonos szakaszhosszakból és azonos geometriai
kialakítású vízkivételi helyekből felépített csővezeték. (öntöző szárnyvezeték)

n*L

Q0-1

Qn-(n+1) = 0

l

P

L L

P0 P1 Pi-1 Pi+1Pi

L

Q

q1 qi-1 qi qi+1 qn

P0

Qi-(i+1) Q(i-1)-i 

Pn

Q(n-1)-n 

Q0-1

Q(i-1)-i 

Qi-(i+1) 

qi-1

qi

qi+1

P1

Pi-1

Pi Pi+1

q1

hv (i-1) -i hv i-(-i+1)

2.29.ábra: Koncentrált vízelvételekkel terhelt csőszakasz hidraulikai jellemzői

Működésének leírása a fenti 2.29.ábra szerinti értelmezésben az egyszerűsített veszteség számítási
eljárással az alábbi lépések szerint történik:

A csomópontok nyomása

)1(1 +−+ += iivii hPP

Szakasz veszteség

2
)1()1( +−+− ∗= iiiiv QKh

Szakasz vízszállítása

iiiii qQQ += −−+− )1()1(

Csomóponti vízkiadás
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ii PAq ∗= ahol  A  a  csomóponti  vízkiadó  szerelvény  (szórófej)  geometriai

kialakításától függő állandó

A  tervezéskor  további  határfeltételek  veendők  figyelembe,  pl.:  az  n-dik  csomópont  után  a
csővezeték zárt, 

∑=
=

−
n

i
iqQ

1
10

továbbá, hogy a vízkiadagolás területi egyenetlenségének korlátja van

nn qqq ∗∆≤− %1

2.4.3. Csőhálózatok számítása

A valóságos  csővezetékek  szolgáljanak  bármely  célt,  az  előzőekben  vizsgált  elemi  csőszálak
együttműködő rendszeréből épülnek fel. Az együttműködés kölcsönös egymásra hatást is jelent, tehát
működésmódjukat is összefüggéseiben, hálózatként kell vizsgálni.

A  hálózat  elemi  csőszakaszokból,  tároló(k)ból,  szivattyú(k)ból,  kut(ak)ból  összetett  térbeli
rendszer.

Ág elemi csőszakasz, állandó d, Q, ∆
Csomópont három, vagy több ág találkozása, vagy ág jellemzők (d, Q, ∆) változása

Gyűrű ágak mentén haladva a kiindulási pont elérhető

Jellemző helyszínrajzi elrendezések: (2.30.ábra)

elágazó  - fa struktúrájú, általában a legkisebb fajlagos csőhosszal, olcsón megoldható vízellátás,
egyszerű hidraulika, jól átlátható működés, alacsony szintű üzembiztonság, esetleges vízminőségi és
üzemzavari problémák

körvezetékes,  magas  fajlagos  csőhossz,  drága,  bonyolult  hidraulika  és  nehezen  átlátható
működésmód, magas fokú üzembiztonság, pangó ágak nem jellemzőek

vegyes elrendezés,  általában  elágazóból  egyes  ágvégek,  illetve  csomópontok  összekötésével
kialakított hálózat, a fenti jellemzők mindegyike elmondható róla

elágazó körvezeték vegyes, összekapcsolt

2.30.ábra. Jellemző helyszínrajzi elrendezések

Jellemző üzemállapot: az a működésmód, amelyben ha valamennyi a hálózattal szemben támasztott
feltétel teljesül, akkor azok minden más működésmódban is teljesülni fognak.

Jellemző  hely:  az  a  csomópont  amelyben  ha  valamennyi  a  csomóponttal  szemben  támasztott
követelmény teljesül, akkor minden más csomópontban is teljesülni fognak.

Alkalmazható veszteség (∆H) vízhozam (Q) összefüggések:

Darcy-Weissbach- képlet
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gπd

Ql
λ∆H

∗∗∗

∗∗∗=
225

216
, illetve

16

225

∗∗
∗∗∗=

lλ

gπd
Q  

és λ a Colebrook-White képlet szerint










∗
+∆∗∗−=

λλ Re

51,227,0
lg2

1

d

a lamináris vízmozgásra érvényes Poiseuille képlet 

H
l

dg
Q ∆∗

∗∗
∗∗∗=
µ

ρπ
128

4
 és a

Hazen–Williams képlet

∆H
,l,∆H

,dc,
Q ∗

∗

∗∗=
540460

63227840
 ahol a korábbi jelölések mellett, 

ν - viszkozitás

c simasági tényező a következő VI:táblázat szerinti értékekkel vehető figyelembe

VI:táblázat: a Hazen–Williams –féle simaság értékei egyes csőanyagokra

c csőanyag és állapot

140 különösen sima és  azbesztcement

130 sima csőanyagok és cementsimítás, új állapotú öntöttvas

120 szárított fa, hegesztett acél csövek

110 mázas agyag, új, szegecselt acél

100 régi öntöttvas

95 régi szegecselt acél

60-80 régi csövek általában

A csőhálózatokban szokásos jellemző üzemállapotbeli 

0,4 – 1,6 – 2,0 m/s sebességtartományból következő 

vátlag= 1 m/s közepes sebesség és T=13 oC -ból hőmérsékletből következő 

µ=1,206 *10-6 m2/s kinematikai viszkozitás 

feltételezésével  érdes  csövek  esetén  jól  használhatók  az  „Egyszerűsített  veszteség-számítási
módszerek” között leírt eljárások és segédállandók.

2.4.3.1. Elágazó csőhálózatok számítása

A számítási hálózat méretének csökkentése érdekében alkalmazható eljárások

Csomópontra  koncentrált  ág  menti  fogyasztások  alkalmazása  esetén  a  csőszakasz  menti
vízkivételek összegét 50-50 %-ban megosztva a szakasz két végcsomópontjához rendeljük. Ezzel a
csőszakasz egy számítási szakaszként (ág) kezelhető. Az alkalmazás feltétele, hogy a szakasz menti

vízkivételek összege (Qf,) ne haladja meg a szakasz végén kilépő hozam (Qki)  20%-át, azaz 5≥
fQ
kiQ

A d=5 cm és az annál kisebb átmérőjű ágak elhanyagolása

A tervezés során ismert és adatként meghatározható mennyiségek:
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Az ismert víztermelési (beszerzési) helyből, esetleg más hálózati részekre csatlakozási pontból és a
szintén ismert vízfelhasználási helyekből, valamint a megoldás elágazó alapelvéből következően adott
a hálózat helyszínrajza, az egyes szakaszok hossz-méretei (li) és a csomópontok magasságai (Zi).

Hasonlóképpen előre tudható az alkalmazandó csőanyag és annak érdességi adata (∆i).

Ismerjük továbbá a beszerzési hely energiaviszonyait,(Eo) és a fogyasztók igényeiből  következő
szolgáltatási energia szinteket (Ei) és vízhozam igényeket (qi) is.

Ismeretlenek

az egyes ág vízszállítások (Qi – i+1)

az ágak átmérői (di – i+1)

ágak veszteségei (∆Hi – i+1) és ebből következő csomóponti energiaszintek és nyomások

A  hálózatszámításokban  a  szakasz  veszteség  meghatározáson  túl  leggyakrabban  alkalmazott
összefüggés  Kirchoff  I.  törvénye néven ismert  un.  csomóponti  egyenlet,  amely  egy  csomópontra
értelmezve a térfogati folytonosságot fejezi ki.

∑ =
=

n

i
iQ

1
0 ahol n a csomóponthoz kapcsolódó ágak száma, Q az egyes ágakon érkező

előjelhelyes vízhozam. (VII.táblázat)

VII.táblázat: Körhálózati ismeretlenek és egyenletek

Jellemző ismeretlen
mennyiség

Ismeretle
nek száma

Alkalmazható
egyenlet

Egyenletek
száma

ág vízszállítások w=k-1 Kirchoff-I. k-1

ágak veszteségei w=k-1 Darcy-Weissbach k-1

Az ág vízszállítások meghatározása

A lineráris egyenletrendszer megoldása helyett javasolható az egyes ágak visszafejtése az áramlási
iránnyal szemben Kirchoff I. törvény alkalmazásaival, az alábbi példa (2.31.ábra) szerint:

Csomópontok száma: k = 8

Ágak száma: w = k – 1 = 7

1
0

2

3

4

5

6

7

q0

q3

q4

q5

q6

q7

q2

q1

Q0-1

Q3-4

Q3-5

Q2-6

Q2-7

2.31.ábra. Elágazó hálózat

Adottak: csomóponti vízelvételek és hozzáadások:
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q0, q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7

Ismeretlenek: 

ág vízszállítások 

Q0-1, Q1-3, Q3-4, Q3-5, Q1-2, Q2-6, Q2-7

csőszakaszok átmérői:

d0-1, d1-3, d3-4, d3-5, d1-2, d2-6, d2-7

A megoldás  első  lépéseként  alkalmazva  Kirchoff-I.  törvényét  a  végcsomópontokból  kiindulva
meghatározható az egyes ágak (VIII.táblázat) vízszállítása:

VIII.táblázat: Elágazó hálózat számítása

Csomópont
száma

Egyenlet Eredmény Egyenletek száma

4 Q3-4-q4 = 0 Q3-4 = q4 1

5 Q3-5-q5 = 0 Q3-5 = q5 2

3 Q1-3-q3-Q3-4-Q3-5 = 0 Q1-3= q3+Q3-4+Q3-5 3

6 Q2-6-q6 = 0 Q2-6 = q6 4

7 Q2-7-q7 = 0 Q2-7 = q7 5

2 Q1-2-q2-Q2-6-Q2-7 = 0 Q1-2= q2+Q2-6+Q2-7 6

1 Q0-1-q1-Q1-2-Q1-3 = 0 Q0-1= q1+Q1-2+Q1-3 7

0 q0-Q0-1 = 0 azonosság

Az utolsó, k-adik számú egyenlet a csomóponti vízelvételek, illetve hozzáadások ismert volta miatt
azonosság lesz.

Következő  lépésben az ág  átmérők meghatározásához  szükségesek az ágakra  jutó veszteségek
értékei. Az előzőekben tárgyalt jellemző helyként válasszuk a 4 számú végcsomópontot. A betáplálási
hely és a 4 csomópont közötti útra rendelkezésre álló, ∆E0-4 energia felemésztésére a gyártott korlátos
számú  csőátmérőt  is  figyelembe  véve,  több  átmérő  kombinációval  használható  fel.  Azaz  több,
hidraulikai értelemben korrekt lehetséges megoldást kaphatunk

Egyik alkalmazható megoldási elvként javasoljuk, az un. „egyenletes fajlagos veszteség” elvét. Az
eljárás szerint az átmérők meghatározásával a fajlagos veszteséget (∆E/L) közel egyenletesre, és így az
energiavonalat közel egyenesre tervezzük.

43311040 −−−− ++= lllL  az útvonal teljes hossza

40

40
40

−

−
−

∆
=

L

Eε a számított  fajlagos  veszteség,  melyből  az  első  0-1  szakaszra  jutó

rendelkezésre álló veszteség 401010 ' −−− ∗=∆ εlH  ( ’-vel jelöljük a számított értékeket, melyek a

gyártott csőátmérők választása következtében majd módosulni fognak) 

Alkalmazva az egyszerűsített veszteségszámításnál megismert eljárást képezzük 

2
'

'
1010

10
10

−−

−
−

∗

∆
=

Ql

H
S  veszteség tényező értékét

A  gyártott  csőátmérők  és  anyagok  adatait  közlő  táblázatból  választunk  a  számított

veszteségtényezőnél éppen kisebb veszteségtényezőjű  csövet (átmérőt)  ( )dS  A szakasz vesztesége

ennek megfelelően 

( )
2

101010 −−=− ∗∗∆ QlSH d értékű és várhatóan 10' −∆H -nél kisebb lesz. 

Ebből következően módosítani szükséges a további 41−ε fajlagos veszteséget is. 
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1001 −∆−= HEE  és  
41

41
41

−
−

−=
L

EEε  majd  az  eljárás  az  előzőekhez  hasonlóan

folytatódik.

Az utolsó, 3-4 szakaszon közbenső  átmérő  váltást  kell  beiktatni,  az E4 fogyasztói  energiaszint
pontos eléréséhez, ellenkező esetben kisebb energia felesleg keletkezik. 

2.4.3.2. Körhálózatok vizsgálata

A csomóponti  folytonosságot  kifejező  Kirchoff-I.  törvény  mellett  a  körhálózat  sajátosságaiból
újabb alapösszefüggés származtatható. 

Az ismert  meghatározás szerint  a  csőszakaszokból  alkotott  körön végighaladva  és a kiindulási
csomópontba visszatérve az elindulási nyomást tapasztaljuk. Ez egyben azt is jelenti, hogy a bejárt
csőszakaszok veszteségeinek előjelhelyes összege zérussal egyenlő. Az un. hurok-törvény, Kirchoff-
II. törvénye szerint tehát

∑ =
=

n

i,j
i,ji,j QK

1

2 0 ahol i és j a kört alkotó ágak kezdő és végcsomópontjai

Körhálózatok  esetén  a  tervezés  az  elágazókénál  bonyolultabb  folyamat,  közvetlen  csőátmérő
eredmény többnyire  nem származtatható.  A több lépésből  álló  folyamatot  számítógépi  szoftverek
segítik,  a  fokozatos  közelítés  során  számos  mérlegelési  pontban  nem  nélkülözhető  a  hálózatok
hidraulikai működésének ismerete. Az alábbiakban bemutatott eljárás a hálózat szimuláció elterjedt
módszere.

Az elemi csőszál vizsgálata

A 2.32.ábrán értelmezett jelölések szerint felírható az i-edik csőszakasz vesztesége

ij k

L iQj Qkezdő

H j
Hk

1

1
2

2

3

3

4
4

5

5

8

6

7

9 6

C1

C6

C5

C2

C3

C4

2.32.ábra:Körhálózaok vizsgálata

jikii HHH ,, −=∆  

iii vAQ ∗=
Veszteség összefüggésként használjuk a már bemutatott
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∆H
,l,∆H

,dc,
Q ∗

∗

∗∗=
540460

63227840

Hazen – Williams képletet, melyet az i-edik csőszakaszra értelmezve és bevezetve K* „linearizált”
veszteségi paramétert

540460

63227840*
,l,∆H

,dc,
K

ii

ii
i

∗

∗∗
=

a szakasz vízszállítás – szakasz veszteség kapcsolat az alábbi alakot ölti. A „linearizálás” a K*
meghatározásához  működési  nyomás  felület,  és  ebből  előállítható  szakaszveszteség  feltételezését
jelenti.

ii HKQ ∆∗= * (a továbbiakban a * jelet elhagyjuk)

Az i-edik csőszakasz kezdő, belépési és kilépési vízhozamaira

( )jikiiiiki HHKHKQ ,,, −∗=∆∗=

( )jikiiiiji HHKHKQ ,,, −∗−=∆∗−=

összefüggések adódnak, melyek a következő, csőszál karakterisztikus mátrix elnevezésű, alakban
írhatók fel
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a szerkezetben 









=
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i Q
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,
alakot elemi csomóponti vízhozam vektornak,










−
−

∗=
11

11
ii KK alakot elemi karakterisztika mátrixnak,









=
ji

ki
i H

H
H

,

,
alakot pedig elemi csomóponti nyomásvektornak nevezzük.

A fenti ábrán bemutatott egyszerű hálózatot leíró teljes rendszer egyenleteit az 5 jelű csomóponton
mutatjuk be. A csomóponti egyenlet szerint

∑ =
i

jji CQ .

ahol i,  a j-edik csomópontba beérkező  ágak számait jelöli. A példa 5 jelű csomópontjára felírt
csomóponti egyenlet

5,75,55,85 QQQC ++=

Az ág vízhozamok meghatározásához írjuk fel 

Az 5 jelű csőszál karakterisztikus mátrixa
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Az 7 jelű csőszál karakterisztikus mátrixa
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Az 8 jelű csőszál karakterisztikus mátrixa
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Az elrendezésekből kifejthetők az 5 csomóponti egyenletben szereplő ág vízhozamok

( )2555,5 HHKQ −∗=

( )5475,7 HHKQ −−∗=

( )5385,8 HHKQ −−∗=

Elvégezve a beszorzásokat és a visszahelyettesítést

5585755473825 ****** CHKHKHKHKHKHK =+++−−−
amelyet célszerűen átrendezve megjelenik a teljes hálózatot leíró mátrix 5. sora

( ) 55875473825 **** CHKKKHKHKHK =+++−−−
A minden csőszakaszra,  azaz a teljes  hálózatra hasonló  módon felírva  kapjuk a  hálózat  leíró

egyenletrendszert































=





































































−−
+

++
−−−

−−
++

++
−−

−−
++

++
−−

−−−
++

++
−

−−+

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

909000

0
8

75
7850

97
97

64
640

086
86

32
32

0543
54

31
1

0002121

C

C

C

C

C

C

H

H

H

H

H

H

*

KK
K

KK
KKK

KK
KK

KK
KK

KK
KK

KK
KK

KKK
KK

KK
K

KKKK

A hálózati karakterisztika mátrix négyzetes, sorai és oszlopai a csomópontok számával egyeznek
meg. A mátrix algoritmizálható előállításához elkészítettük és az alábbi IX.táblázatban bemutatjuk a
hálózat un. kapcsolati táblázatát, amely a csőszakaszok kezdő és végpontjait tartalmazza.

IX.táblázat: A minta hálózat kapcsolati táblázata

Csőszakasz
i

Kezdő
csomópont

k

Végcsomópon
t

j

1 1 2

2 1 3

3 2 3

4 2 4

5 2 5

6 3 4

7 4 5

8 3 5

9 4 6
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A hálózati karakterisztika mátrixot előállításakor egy 0 elemekből álló mátrix k,k és j,j pozícióihoz
K i-t, k,j és j,k pozícióihoz –Ki-t adunk.

pl.: K5 veszteségi paraméter a mátrix 2,2 és 5,5 pozícióiban pozitív, 2,5 és 5,2 pozícióiban pedig
negatív előjellel szerepel. 

Az  így  felépített  lineáris  egyenletrendszer  megoldása  a  csomóponti  nyomásokat  szolgáltatja,
melyekből  az ágveszteségek és ág vízhozamok közvetlenül előállíthatók. Az eljárás bemutatásának
kezdetén K* veszteségi  paraméter  bevezetésekor  ∆Hi értékeire  szükség volt.  Az akkor  becsléssel
megállapított ágveszteségek miatt a módszer iterációs úton vezet eredményre.

Az eljárás valamennyi fizikai rendszer elem (tároló és más kötött nyomású pont, szivattyú, kút,
szűrő, szabad kifolyás, visszacsapó szelep vízhozam – veszteség egyenletének megadásával alkalmas
azok modellezésére.

Példaként bemutatjuk a hálózatot leíró egyenletrendszert ismert H3 nyomásérték esetén. Jól látható,
hogy az ismeretlenek csökkenésével az egyenletek száma is csökken.
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2.4.4. Csővezetéki számítások alkalmazásai

2.4.4.1. Csőáteresz számítása

Az alábbiakban két, a mezőgazdasági vízgazdálkodásban gyakori csővezetéki vízmozgás számítási
esetre mutatunk be példát.

A csőáteresz a síkvidéki vízrendezés leggyakrabban alkalmazott műtárgya. Közlekedési pályák és
csatornák keresztezésében épül, gyakori a tiltós előfejes változata. Számos átfolyási állapota közül a
mértékadó esetekhez tartozó, nyomás alatti átfolyási állapotot az alábbi, 2.33.ábrán mutatjuk be.

D

L

dh

Q Q

Csőáteresz nyomás alatti átfolyási állapotban

h1

2.33.ábra: Csőáteresz nyomás alatti átfolyási állapota

181



2. HIDRAULIKA  - 2.4. CSŐVEZETÉKI VÍZMOZGÁSOK

A csőáteresz nyomás alatti  átfolyási  állapotban,  jellemzően belvízi  csúcsvízhozamok szállítása
esetén a fenti ábra szerint működik és rövid, zárt csővezetékként számítható.

Ekkor  az  alkalmazható  alapegyenlet,  mellőzve  a  Bernoulli-féle  energia  egyenletből  származó
levezetést 

dhgFCQ **2**=
ahol

C – a műtárgy szerkezetétől és méretviszonyaitól függő vízhozamtényező

F – a cső szelvényterülete (m2)

g – nehézségi gyorsulás  9,81 m/s2

A vízhozam tényező h1/d viszonyszámtól függése alacsony dh értékek esetén elhanyagolható

Meghatározására alkalmazzuk a 

1*

1

+++
=

kb D

L
C

ξλξ
 összefüggést,  amelyben    ξb és  ξk a  be  –és  kilépési

veszteségtényezők, míg 
D

L
*λ  a csősúrlódás jellemzője. Javasolható értékek: ξb + ξk = 1,5 és λ =0,02

– 0,04

Mintapéldaként tekintsük az alábbi jellemzőkkel meghatározott csőátereszt, és határozzuk meg a
dhmax = 0,05 m-hez tartozó vízszállító képességet. (Síkvidéki vízrendezés műtárgyainál megengedett
maximális veszteség ) A részletes eredményeket az alábbi, X.táblázatban és 2.34.ábrán közöljük.

D = 1 m F = 0,7853 m2 L = 18 m C= 0,5735

X.táblázat: Minta csőáteresz hidraulikai jellemzői

Q
(m3/s)

v (m/s) dh (m) Q
(m3/s)

v (m/s) dh (m)

0,0 0,000 0,00 1,1 1,401 0,10

0,1 0,127 0,00 1,2 1,528 0,12

0,2 0,255 0,00 1,3 1,655 0,14

0,3 0,382 0,01 1,4 1,783 0,16

0,4 0,509 0,01 1,5 1,910 0,19

0,5 0,637 0,02 1,6 2,037 0,21

0,6 0,764 0,03 1,7 2,165 0,24

0,7 0,891 0,04 1,8 2,292 0,27

0,8 1,019 0,05 1,9 2,419 0,30

0,9 1,146 0,07 2,0 2,547 0,33

1,0 1,273 0,08
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0,0
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2.34.ábra: Minta csőáteresz vízhozam, sebesség, veszteség kapcsolatai

2.4.4.2. Szivornya vízszállítása

A szivornya nyomás alatti  átfolyási  állapotban, magasabb energiaszintű  víztérből  alacsonyabba
szállít vizet, miközben a két víztér szintjénél magasabban elhelyezkedő szelvénye is van. Hidraulikai
jellemzői  rövid csővezetékre felírt  Bernoulli  egyenletből  számíthatók,  az alábbi  2.35.ábra szerinti
értelmezésben.

dh

h1

L1

L 2

L 3

d

Q h2

Szivornya vízszállítása

2.35.ábra: Szivornya jellemzőinek értelmezése
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Z1 = h1, Z2 = h2, Z1 – Z2 = dh, P1 = P2 = Po, v1 = v2 = 0 peremfeltételeket 
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A  mintapéldában  alkalmazzuk  ξbe =  0,5,  ξki =  1,0  és  λ =  0,025  ismert  értékeit.  A  részletes
eredményeket az alábbi, XI.táblázatban és 2.36.ábrán közöljük.

D = 0,6 m λ = 0,025 ξbe =   0,5 ξki = 1

L1= 8 m L2 = 12 m L3 = 8 m

XI.táblázat: Szivornya hidraulikai jellemzői

Q (m3/s) v (m/s) dh (m) Q (m3/s) v (m/s) dh (m)
0,00 0,000 0,000 0,22 0,778 0,164

0,02 0,071 0,001 0,24 0,849 0,195

0,04 0,141 0,005 0,26 0,920 0,229

0,06 0,212 0,012 0,28 0,990 0,266

0,08 0,283 0,022 0,30 1,061 0,305

0,10 0,354 0,034 0,32 1,132 0,347

0,12 0,424 0,049 0,34 1,203 0,392

0,14 0,495 0,066 0,36 1,273 0,439
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2.36.ábra: Szivornya vízhozam, sebesség, veszteség kapcsolatai
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2.5. NYÍLT MEDREK VÍZSZÁLLÍTÁSA

2.5.1. Permanens fokozatosan változó vízmozgás

A nyílt, szabad felszínű természetes és mesterséges medrekben kialakuló vízmozgások vizsgálata
során  számos  jellemző  határfeltétel  vehető  figyelembe.  Így  a  szabad  felszínből  következően  a
légnyomás a vízfolyás felszín és a folyadéktér minden pontján érvényesül és a gyakorlati vizsgálatok
során  figyelmen  kívül  hagyható.  Hasonlóképpen  ismert,  hogy  a  víztestben  a  nyomáseloszlás
hidrosztatikus,  a  mélységgel  egyenesen  arányos,  valamint  vizsgálati  tartományunkban  a  vizet
összenyomhatatlannak tekintjük. 

A  folyadékmozgásokat  általánosan  leíró  Navier-Stokes  egyenlet  ún.  disszipációs  tagja  a  víz
jellegéből adódóan elhanyagolható, valamint figyelembe véve az említett összenyomhatatlanságot, az
egyenlet

( ) νννν
δ
δ 21 ∇+−=∇+ pgrad

Q
P

t

v

ahol 

t

v

δ
δ

az időbeli gyorsulásokat,

( )νν∇ az örvényességet és a helyi gyorsulásokat,

P a ható erőt (nehézségi erő)

pgrad a nyomásváltozásokat,

νν 2∇ a viszkózus folyadék súrlódását kifejező tag.

A másik alapegyenlet, a folytonossági egyenlet

0=vdiv függvénnyel fejezhető ki.

A gyakorlatban elterjedt Gromeko-féle alakból

νη
δ
δ 2

2 1
2

∇+−=−+ pgrad
Q

Protvv
v

grad
t

v
x amelyből  a  nehézségi  erőtérre

levezethető  a  teljes  keresztszelvényre  általánosított  és  általánosan  használt  Bernoulli-féle
energiaegyenlet.
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Az  egyenlet  átrendezésével  kapott  alakban  a  bal  oldalon  a  két  vizsgált  szelvény  közötti
energiatartalom változást kapjuk, amely egyenlő a veszteségekre és gyorsításokra fordított energiával.
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A folytonossági egyenlet általánosan ismert alakja

0=+
t

A

x
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δ
δ

δ
δ

amely a Q= A* v behelyettesítés után

0=++
t

A

x

A
v

x

v
A

δ
δ

δ
δ

δ
δ

alakra módosul.

Értelmezzük a Bernoulli-féle energia egyenlet nyílt felszínű vízmozgások leírására.
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2.37.ábra: A permanens fokozatosan változó vízmozgás

A  2.37.ábrán  jelölt  paraméterekkel  a  nempermanens,  fokozatosan  változó  vízmozgás
energiaegyenlete a már ismert alakban írható fel:

Z
P

g

v

g
Z

P

g

v

g
dh

g
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dt
drv1
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2

2
0

2
2
2

2 2

1+
∗

+ ∗
∗

= +
∗

+ ∗
∗

+ + ∗ ∗∫ρ
α

ρ
α

figyelembe  véve  az  egyszerűsítési  lehetőségeket,  valamint  a  
1

g

dv

dt
dr∗ ∗∫ nempermanens tagot

elhagyva:  

Z i dx h1 1= ∗ + Z h2 2=    α α α1 2= =   

behelyettesítések után az

( ) ( )i dx h h
g

v v dhv∗ − − =
∗

∗ − +2 1 2
2

1
2

2

α
  alakot kapjuk.  

Elvégezve a dh= h2-h1, valamint a dv2 = v2
2 - v1

2 behelyettesítéseket és az egyenletet elosztva dx-
szel 

i
dh

dx g

dv

dx

dh

dx
v− =

∗
∗ +α

2

2

    egyenletre jutunk.

Az  
α

2

2

∗
∗

g

dv

dx
   tagban elvégezve a v2 = Q2* F-2 helyettesítést   ( )α

2
2 2

∗
∗ ∗ −

g

d

dx
Q F  és az

összetett függvény deriválási szabályai szerint felírva az eredményt 

i
dh

dx

Q

g F

dF

dx

dF

dh

dh

dx

dh

dx
v− = − ∗

∗
∗ + ∗





 +α 2

3   egyenlet keletkezik. 

Széles  medrek  esetében  a  kismértékű  vízszintváltozás  hatására  bekövetkező  szelvényterület

változás,  a  B  víztükörszélességet  bevezetve  dF dh B= ∗  módon  írható  fel,  amiből   
dF

dh
B=

következik. 

Tehát az
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 i
dh

dx

Q

g F

dF

dx
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dh

dx

dh

dx
v− = − ∗

∗
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 +α 2

3  alakot kapjuk.

Az energiavonal átlagos lejtését a Chezy-képletből származóan 

dh

dx
I

v

c R
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F c R
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e= =
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 módon behelyettesítve 

i
dh

dx

Q

g F

dF

dx
B

dh

dx

Q

F c R
− = − ∗

∗
∗ + ∗





 +

∗ ∗
α 2

3

2
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Tovább rendezve, előbb 
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és végül  a nyílt felszínű permanens fokozatosan változó vízmozgás differenciálegyenletének
általános alakjához jutunk:

dh

dx
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Az  egyenlet  a  prizmatikus  meder  keresztszelvényének  hossz-menti  változatlanságát  kifejező

dF

dx
= 0  behelyettesítéssel   a 

dh

dx

i
Q

F c R
Q B

g F

=
−

∗ ∗

− ∗ ∗
∗

2

2 2

2

3
1

α   

alakúra egyszerűsödik, amely a a felszíngörbe számítás egyik módszerének alapösszefüggése.

Továbblépve  az  egyenletes  vízmozgás  hossz-mentén  változatlan  mélységét  kifejező  
dh

dx
= 0

behelyettesítést elvégezve, előbb az 

i
Q

F c R
−

∗ ∗

2

2 2
= 0, majd ebből  a 

Q F c R i2 2 2= ∗ ∗ ∗  és a 

v c R i= ⋅ ⋅  

alakú ismert Chezy- képletre jutunk, amely a prizmatikus mederben lejátszódó permanens,
egyenletes vízmozgás számítás már ismertetett alapösszefüggése.
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2.5.2. A szelvény energiája

Az energia viszonyok vizsgálatát folytassuk a szelvény energiájának értelmezésével. (2.38.ábra)

b

h

α*vk2/2g

2.38.ábra: A szelvény energia viszonyainak vizsgálata

A  Bernoulli  egyenlet  teljes  szelvényre  történő  általánosítása  után  kifejezve  a  mederszelvény
energiatartalmát Ef, az ábra szerinti értelmezésben az alábbi alakot kapjuk:

E Z
p

g

v

gf = +
⋅

+ ⋅
⋅ρ

α
2

2
 ahol  α a  szelvény  kinetikus  energia  diszperziós  tényezője.

(Coriolis-féle tényező)

A felszín alatt  h'  mélységben található pont  nyomása   p h g= ⋅ ⋅' ρ  és  ebből   a  
p

g
h

ρ ⋅
= '

,

valamint a mederfenék szintjére, mint viszonyító síkra áttérve az  a = z + h' - h  helyettesítésekkel az 

( )( )
E h

v

g
h

Q

g F h
0

2 2

22 2
= + ⋅

⋅
= + ⋅

⋅ ⋅

α α
  összefüggéssel  írhatjuk  fel  a  szelvény  fajlagos

energia tartalmát.

A szelvény fajlagos energia hossz-menti változását vizsgálva 

 
dE

dx

dh

dx g

dv
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g F

dF
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B dh
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2 2

32
= +

⋅
⋅ = − ⋅
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α α
 alakot  kapjuk,  amelyben  a  jobb

oldal az alapegyenlet levezetéséből átvéve  

dh

dx

Q

g F

dF

dx

B dh

dx
i

Q

F c R
− ⋅

⋅
⋅ + ⋅





 = −

⋅ ⋅
α 2

3

2

2 2   itt i- a vízfelszín lejtése, míg a 

Q

F c R

2

2 2⋅ ⋅
  tag az energiavonal adott pontbeli lejtése Ie  tehát 

dE

dx
0 = i  -  Ie   amikor  i  = Ie  azaz a vízfelszín és az energiavonal párhuzamos,  egyenletes

vízmozgásról beszélünk.
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Ha a szelvény fajlagos energia csökken a mozgás hossza mentén, azaz  
dE

dx
0 0〈  valamint ebből

adódóan  i <  Ie leszívásról, 
dE

dx
0 0〉  esetben pedig  Ie < i  és duzzasztásról beszélünk.

Képezve a  K
Q

I f

0 = jellemzőt és az aktuális szelvény adatokból számítható  K F c R= ⋅ ⋅

értéket, valamint figyelembe véve, hogy   

I
Q

F c R

Q

K
e =

⋅ ⋅
=

2

2 2

2

2
  és  i

Q

K
=

2

2
 a  szelvény  fajlagos  energia  hossz-menti  változása

kifejezhető  

dE

dx
I

K

K
0 0

2

2
1= ⋅ −








  módon is. 

Ebben 

K = K0 azaz   
dE

dx
0 = 0 az egyenletes vízmozgási állapotot,

K < K0  azaz  
dE

dx
0 0〈  a leszívást, míg 

K0 < K azaz 
dE

dx
0 0〉 a duzzasztást jellemzi.

A  szelvény  fajlagos  energia  vízmélység  szerinti  változását  (Q  =  const.)  állandó  vízhozamnál
elvégezve, külön a potenciális Epot és kinetikai Ekin energia összetevők változásait ábrázolva, majd az
azonos  mélységhez  tartozó  értékeket  összeadva,  az  alábbi  2.39.ábrán (Braun  görbe)  bemutatott
eredményt kapjuk.
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2.39.ábra: A Braun-görbe 
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A  szelvény  fajlagos  energiának  minimuma  van,  amely  az  adott  Q=const.  vízhozam
levezethetőségének legalacsonyabb energiaszintjét mutatja. Látható továbbá az is, hogy a Q vízhozam
Emin < E energiaszinttel két vízmélységgel h1 < h2 is mozoghat a mederben. Ekkor h1 < hkr  a rohanó, hkr

< h2 az áramló vízmozgási állapothoz tartozó vízmélységek. A Emin energiaszint a kritikus vízmozgási
állapothoz tartozik.

Rögzítve a szelvény fajlagos energia E értékét, vizsgáljuk meg, a szelvényben lefolyó víz mélysége
és vízhozama közötti kapcsolatot.

Az  E h
Q

g F
= +

⋅ ⋅

2

22
  alakból kifejezve a vízhozamot,  ( ) ( )Q F h g E h= ⋅ ⋅ ⋅ −2   -t kapjuk,

figyelemmel a szelvényterület mélységfüggőségére. Derékszögű négyszög szelvényben alkalmazva a

F= b * h összefüggést,  a vízhozam  ( )Q b h g E h= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −2 ,  valamint   a  q
Q

b
=  a hidraulikai

fajlagos  vízhozam  (a  szelvény  egységnyi  széles  sávjában  haladó  vízhozam)  segítségével  a  

( )q h g E h= ⋅ ⋅ ⋅ −2   összefüggést kapjuk, amelyet az alábbi  2.40.ábrán (Koch görbe) mutatunk

be.

A szélsőérték (maximális vízhozam) helyének meghatározásához használjuk az ismert módszert,

miszerint ott az érintő a vízmélység tengellyel párhuzamos, tehát 
dQ

dh
= 0

Az összetett függvény szerint deriválva
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3
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2.40.ábra: A Koch-görbe
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Visszahelyettesítve a szelvény fajlagos energia összefüggésébe, a szélsőérték (qmax) mélységére
vonatkozóan az aktuális, éppen mozgó fajlagos vízhozam (q < qmax ) segítségével a 

3

2 2

2

2
⋅ = +

⋅ ⋅
h h

Q

g F
  egyenlet rendezése    

1

2 2

2

2 2
⋅ =

⋅ ⋅ ⋅
h

Q

g b h
  és h

Q

g b
3

2

2
=

⋅
  valamint    

h
q

g
3

2

=   végül h
q

gkr =
2

3   a kritikus vízmélység értéke.

Az  E  szelvény  fajlagos  energiájú,  q   <  qmax vízhozamú  vízmozgás  összetartozó  két  lefolyási

mélysége a Koch-görbe egyenletének ( )q h g E h= ⋅ ⋅ ⋅ −2 két lehetséges megoldása  h1 < hkr < h2

az ábrán bemutatott értelmezésben. 

2.5.3. Nyíltfelszínű vízmozgások osztályozása

A további tárgyalás előtt tekintsük át a nyíltfelszínű vízmozgások osztályozásával kapcsolatos, a
gyakorlati alkalmazások tárgyalásához szükséges fogalmakat.

Elsőként  a  keresztszelvény  alak  és  más  hidraulikai  jellemzők  (mélység,  szelvényterület,
középsebesség) hely szerinti változásai alapján történő elkülönítést.

A mozgásirány mentén változatlan jellemzőkkel leírható esetet egyenletesnek, míg a kismértékben
változó  jellemzőkkel  leírható  esetet  fokozatosan  változó  vízmozgásnak  nevezzük.  Az  előbbi
meglehetősen ritka, természetes medrek változó keresztszelvény alakja, illetve mesterséges medrek
vízmozgást befolyásoló műtárgyai  miatt.  Egyszerű  alkalmazhatósága miatt  mégis gyakran használt
közelítés.

A  második,  fokozatosan  változónak  nevezett  eset  a  jellemző  vízmozgási  állapot  forma  mind
természetes mind mesterséges medrekben. 

Elkülönítjük  a  hirtelen  változó  kifejezéssel  jellemezhető,  többnyire  műtárgyak  környezetében
kialakuló állapotokat, amikor a jellemzők változása rövid szakaszon jelentős mértékű.

Az  idő  szerinti  változások  vizsgálata  során  az  időben változatlan  jellemzőkkel  leírható  esetet
permanens (stacionárius) illetve a változót nem permanens (instacionárius) elnevezéssel jelöljük. 

Áttekintve  és  példákkal  kiegészítve  a  nyílt  felszínű  vízmozgások  osztályozására  a  következő
XII.táblázatban közölt összefoglalást adjuk:

XII.táblázat: Nyílt felszínű vízmozgások osztályozása

PERMANENS NEM PERMANENS

egyenletes mesterséges meder, hosszú 
mederszakasz, kisvizes periódus

mesterséges meder, hosszú 
mederszakasz, árhullám 
levonulása

FOKOZATOSAN VÁLTOZÓ természetes meder, vagy 
műtárgyakkal befolyásolt 
mederszakaszok, kisvizes 
periódus

természetes meder, vagy 
műtárgyakkal befolyásolt 
mederszakaszokon levonuló 
árhullám

HIRTELEN VÁLTOZÓ műtárgyak pl.: bukók, zsilipek 
környezete

hirtelen műtárgy zárás vagy 
nyitás következtében kialakuló 
lökéshullám, leszívás

A  továbbiakban  az  említett  három  permanens  vízmozgási  kategória  leírására  alkalmazható
módszereket mutatjuk be.
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2.5.4. A permanens egyenletes vízmozgás vizsgálata

Tapasztalatok szerint mind a természetes mind a mesterséges medrek, amennyiben prizmatikusnak
(hosszú szakaszon azonos szelvényalak és lejtés) vályú szerűnek tekinthetők permanens állapotban
állandó  középsebességet  és  szelvényterületet  mutatnak.  Nem tapasztalhatóak  jelentős hely  és  idő
szerinti  sebesség  és  szelvény  változások.  Az  ebből  adódó  következtetés  szerint  egy  vizsgálati
szakaszon felszabaduló helyzeti energia (helyzeti energia csökkenés) tehát teljes mértékben a súrlódási
munkára fordítódik.

Az alábbi 2.41.ábra szerinti értelmezésben az L szakaszt bejáró egységnyi hosszúságú víztest 

1

2

G

G

1 m

1 mL

KA
A

I

I=I 0=h/L

I=I 0=Ie

h

vk

2.41.ábra: permanens egyenletes vízmozgás vizsgálata

felszabaduló helyzeti energiája ( a G súlyerő h hosszon kifejtett munkája)

hgmA ∗∗∗∗ ρ1 egyenlő a szakaszon súrlódásra fordítódó munkával

LKva k ∗∗∗ 2 ahol  a a  víztest  és  a  mederfal  közötti  súrlódási  energia  átadódási

tényező

Az így felállított 

LKvahgmA k ∗∗∗=∗∗∗∗ 21 ρ egyenletből  célszerű átrendezések után

L

h

K

A

g

a
vk ∗∗

∗
=

ρ
a Chezy-képlet (1769) ismert alakját kapjuk, melyben

R
K

A = hidraulikus sugár a szelvény alaki jellemzője

I
L

h = mederlejtés, amely ebben az esetben vízfelszín és energiavonal lejtés is

c
g

a =
∗ρ

sebességi  tényező,  amely  tapasztalati  úton  meghatározott  értékei  révén  a

víztest turbulenciája miatt bekövetkező belső (víz és víz közötti) súrlódások hatását is megtestesíti

A mértékegységeket áttekintve 
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m

m

m

m

s

m

s

m ∗∗=
22

1

egyenlet adódik, tehát c 



















s

m2

1

 képzetes mértékegység keletkezik. 

2.5.4.1. A sebességi tényező

A földmedrű csatornák sebessége és ezáltal vízszállító képessége számos tényező függvénye. Mind
a tervezés szakaszában, mind a már működő  csatornák vízszállító képességének meghatározásakor
nagy jelentőségű a sebességi tényező értéke. 

A sebességi tényezőt befolyásoló fontosabb befolyásoló hatások:

• a mederanyag és hordalék szemcsemérete

• a keresztszelvény alakja és szabálytalanságai

• a vízmozgás rendezettsége

• a rézsühajlás

• sebesség

• a vizinövényzet alakja, sűrűsége, nagysága

A fenti hatásokat figyelembe vevő,  a mederfal menti és a víztesten belüli súrlódásokat kifejező
sebességi  tényező  meghatározására számos kísérlet történt, melyek nyílt  mederekre vonatkozóan a
gyakorlatban legelterjedtebb Strickler-Manning –féle módszert mutatjuk be.

6

1

6

1
1

RkR
n

c M
M

∗=∗= ahol

Mn - érdességi tényező illetve reciproka  Mk  simasági tényező

Mértékegységekre felírva

6

1
3

1

6

1

3

1

2

1

1
m

s

m
m

m

ss

m ∗=∗=
és  a  Chezy-képletbe  a  simasági  formát  felhasználva

visszahelyettesítve kapjuk 

2

1

3

2

IRkv Mk ∗∗= illetve a AvQ k ∗=  folytonossági feltétel behelyettesítésével

2

1

3

2

IRkAQ M ∗∗∗= további használatra alkalmas eredményt.

Megjegyezzük, hogy a műszaki gyakorlat a sebességi tényező számítás más alakjait is használja,
így pl.:

Colebrook- White- féle alak

c
R

ke

= ∗ ∗







18

12
log ahol ke - érdességi határ magassága (m)

valamint a Darcy- Weisbach- féle alak:

c
g

f
= ∗8

ahol f- határ érdességi tényező, (m/s)
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2.5.4.2. A parti vegetáció hatása a sebességi tényezőre

Nyílt  medrek  permanens  egyenletes  mozgásállapot  feltételezésével  történő  vizsgálatának
gyakorlatában a meder simasági tényező értékét az MI-10 291/2 ágazati szabványban leírt módokon,
döntően  a  meder  méret  és  meder  állapot  (feliszapolódottság,  benőttség)  figyelembe  vételével
határozzuk meg.  Nem idézve a szabvány szövegét utalunk az EJF Műszaki  Fakultásán végzett ez
irányú vizsgálat  eredményeire,  mely  szerint  a  Műszaki  Irányelv,  tervezésre alkalmas,  ugyanakkor
megállapítható, hogy a medrek tervezéskori, a fenntartási kotrások után figyelembe vett (k’= 30 – 40)
simaságaihoz képest éppen a rendszeres fenntartás elmaradása miatt az „üzemi” simaság (k’= 15 – 25)
jelentősen  alacsonyabb.  Az  eltérés  vízfolyásonként  és  mederszakaszonként  is  változó,  a  jelenleg
elérhető adatbázis további pontosítást nem tesz lehetővé. Javasolható a vizsgálni kívánt mederszakasz
vegetációjának  és  állapotának  alapos  mérlegelése  után,  az  u.n.  „átlagos  állapot”  fogalmának
átértékelésével,  a  medrek  simaság  szempontjából  alacsonyabb  kategóriába  sorolásával,  az  alábbi
XIII.táblázat a. és  b. pontjaiból  az  e. pontba (Gondozatlan csatornák, parti  vegetáció)  a simasági
(érdességi) értékeket megállapítani.

XIII.táblázat: Meder érdességek és simaságok értékei

A vízfolyás, illetve csatorna jellege, anyaga  nM értékei kM értékei

min. - átl. - max min.- átl. - max.

Ásott vagy kotort csatornák

a. Föld, egyenes és prizmatikus

1 Tiszta, újonnan ásott 0.016-0.018-0.020 50-56-63

2 Tiszta, erodált 0.018-0.022-0.025 40-45-56

3 Kavics, tiszta, prizmatikus 0.022-0.025-0.030 33-40-45

4 Alacsony fűvel, gyér parti vegetáció 0.022-0.027-0.033 30-37-45

b. Föld, kanyargós és lerakódásos

1 Vegetáció nélkül 0.023-0.025-0.030 33-40-43

2 Fű, kevés parti vegetáció 0.025-0.030-0.033 30-33-40

3 Sűrű parti vegetáció 0.030-0.035-0.040 25-29-33

4 Föld fenék, terméskő oldalak 0.028-0.030-0.035 29-33-36

5 Köves fenék és gyomos oldalak 0.025-0.035-0.040 25-29-40

6 Durva kavics fenék és tiszta oldalak 0.030-0.040-0.050 20-25-33

c. Vonóköteles kotróval ásott vagy kotort csatornák

1 Vegetáció nélkül 0.025-0.028-0.033 30-36-40

2 Ritka bokor az oldalakon 0.035-0.050-0.060 17-20-29

d. Szikla szelvény

1 Sima és prizmatikus 0.025-0.035-4.000 25-29-40

2 Egyenetlen és szabálytalan 0.035-0.040-0.050 20-25-29

e. Gondozatlan csatornák, parti vegetáció

1 Sűrű parti vegetáció, a vízmélységgel azonos
magasságú

0.050-0.080-0.120 8-13-20

2 Tiszta fenék, bokor az oldalon 0.040-0.050-0.080 13-20-25

3 Sűrű bokor, nagy vízmélység 0.080-0.100-0.140 7-10-13

A simaság, mint keresztszelvény jellemző sajátos tulajdonsága, hogy összetett medrek esetén a kis
–és középvízi tartományban a vízszint emelkedésével értéke növekszik, majd a partok elérése után a
padkák  és  hullámterek  dús  vegetációjának  hatására  a szelvény  egészére  vonatkoztatott  értéke
jelentősen csökkenhet. Jól mutatják ezt a már említett  célvizsgálat keretében, a Kapos vízfolyáson
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végzett mérések eredményei, melyeket az alábbi 2.42.ábrán mutatunk be.

Simasági paraméter (k') és a közepes vízmélység (hm) számított kapcsolatai 
vízfolyásonként 

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0

0 10 20 30 40 50 60

k' (m 1/3/s)

h
m

 (
m

)

Kapos -Szakály modellszámítás Kapos -Szakály mért Kapos-Kurd

2.42.ábra: Szelvény simasági paraméter mélység függése

2.5.4.3. A vízinövényzet hatása a sebességi tényezőre

Az  eddigiekben  elsősorban  a  parti,  hullámtéri  döntően  fás  szárú,  lombozattal  is  rendelkező
vegetáció hatásait ismertettük. Gyakori a kis –és középvízi szelvény, jellemzően lágy szárú, részben
fenéken gyökerező, részben felúszó növényzettel való benövése.

A vízi növényzettel benőttség legfontosabb befolyásoló tényezői:

• talajtípus

• vízellátottság

• vegetációs periódus

• tápanyag ellátottság

• aktuális időszak időjárása

Adott  csatorna  szakasz  vízszállító  képességében  elsősorban  az  évszakos és  vízjárástól  függő
ingadozás a figyelhető meg. 

Az érdességi tényező évszakos értékeinek figyelembe vétele
A  vegetációs  fejlődés  és  ezzel  a  simaság  évszakhoz  köthető  változásain  alapuló,  hollandiai

tapasztalatok  alapján  kidolgozott,  egyszerű  eljárás,  amellyel  a  simasági  tényező  a  2.43.ábrán
bemutatott módon határozható meg:

k k hM M
r a= ∗

ahol - kMr  az un. viszonyítási érdességi tényező, értéke nyáron 22,5 - télen 33,8

 h, vízmélység (m)

a, konstans, javasolt értéke 0,33
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A simasági tényező kM évszakos értékei
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2.43.ábra: A simasági tényező évszakos értékei

Az érdességi tényező meghatározása tapasztalatok alapján
Elvégzett  vízhozam  mérések  eredményeiből  az  érdesség  évszakos  változásaira  a  következő

2.44.ábrán bemutatott eredmények adódtak:

2.43.ábra: A simaság változása a fenntartás és az évszakok szerint

Az érdességi tényező változás a vegetációs periódusban, a növényzet fejlődése és a medertisztítás
függvényében. (FLACH és PIETERS 1966)

Az  adatokból  a  középsebesség  és  érdesség  kapcsolatának  alakja  alapján  érdességi  osztályok
állapíthatók meg, amelyekbe az egyes mederszakaszok (mérési szelvények besorolhatók) Az eljárás
alkalmazását  természetesen  helyszíni  vízhozam  és  lejtés  méréseknek  kell  megelőzniük,  hogy  a

196



2. HIDRAULIKA  - 2.5. NYÍLT  MEDREK VÍZSZÁLLÍTÁSA

besorolás alapját képező mérési eredmények (kM – vK ) érték párok keletkezzenek. (2.44.ábra)

2.44.ábra: Mérési szelvények kategorizálása érdesség – sebesség kapcsolat szerint

Darcy-Weisbach  féle  érdességi  tényező  meghatározása  a  növényzet  tulajdonságai  alapján
(KOUWEN 1970)

Az  érdesség a  növényzet  hosszától  és az elhajlítással  szembeni  ellenállásától  függ.  Az  alábbi
2.45.ábrán jellegzetes,  vízmozgásnak ellenálló  növényzetre utaló függély  sebesség eloszlási  ábrát
mutatunk be. (KOUWEN 1970)

2.45.ábra: Vízmozgásnak ellenálló növényzetre utaló függély sebesség eloszlási ábra

Az effektív (tényleges hossz) az elhajlás miatt csökkenthető.

1

f
a b

h

ke

= + ∗








log

ahol -f, a Darcy-Weisbach féle érdességi tényező
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-a  és  b  konstansok  (0,15-0,29  és  1,85-3,5)  értékhatárokkal,  k  és  f  korábban  bemutatott
viszonya alapján:

k

g a b
h

k

hM

e=

∗ + ∗


















8

1 6

log

/

 mivel R=h

A standard áramlás redukálása (Rademacher 1970)
Az eljárás gondolatmenete, hogy a tiszta mederre számítható vízszállító képesség egy a benőttség

jellemzői alapján meghatározott értékű redukciós tényezővel FW csökkentendő. (2.46.ábra)

Q= FW * QO

ahol -QO a tiszta, azonos méretű meder vízhozama

-FW növényzet faktor, redukciós tényező

2.46.ábra: A növényzet akadályozási tényező változása a vegetációs periódusban. 

A redukciós tényező  az un.  növényzet  akadályozási  tényező  Wr  és szelvény  alak tényező  Fa,
valamint az oldalrézsű tényező Fz segítségével határozható meg. (2.47.ábra)

F
W

F
FW

r

a
z= −









∗1 ahol W

A

Ar
W

O

=

• Wr, viszonylagos növényzet akadályozási tényező

• AW, növényzet által elfoglalt szelvény terület

• AO, a szelvény teljes területe

• Fa, szelvény alak tényező, étéke (1,30-1,25) ha a mélység (0,6-2,0 m ) közötti

• Fz, oldalrézsü  tényező, értéke (0,98-1,02) ha ρ= (0,5-2,0)
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2.47.ábra: A növényzet akadályozási tényező a vízmélység és a fejlődési idő függvényében. 

Wr= f( TW, y, z, R )

TW - növényzet fejlődési idő

h    -  vízmélység

z     - rézsűhajlás

R    -  hidraulikus sugár

2.48.ábra: Az érdesség és a növényzet akadályozási tényező kapcsolatára kapott eredmények a
különböző szerzőknél. (QUERNER 1993)
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2.5.4.4. A Duna-völgyi főcsatorna vizsgálati eredményei

A folyamatos vízhozam nyilvántartás az eseti mérések közötti időszakokban számított vízhozam
értékeket használ, ezért az érdesség becslése itt is nagy jelentőségű. Az alap összefüggésben használt
hidraulikus sugár és szelvény terület a vízállás regisztrálás szelvényében a medergeometriai adatokból
folytonosan előállítható. Tekintettel arra, hogy többségében kisesésű, kettőshasznosítású csatornáról
van szó, a mederfenék lejtéstől  független vízfelszín lejtés meghatározására szükség van és ez egy
kiegészítő, segéd vízállás regisztráló állomást jelent. A két vízfelszín adatból és a vízállás észlelések
távolságából a szakasz átlagos lejtése képezhető.

Elvégzett vízhozam mérésekből, fentiekkel együtt Q értéke is rendelkezésünkre áll, így az érdesség
esetenként meghatározható.

A kapott adatokból megfelelő mérési sűrűség esetén, előállítható az érdesség idősora, az érdességi
tényező idény jellege mellett más hidraulikai jellemzőkkel való kapcsolata is megállapítható, hogy
értéke később folytonosan meghatározható legyen.

Az alábbiakban az ADUVIZIG Vízrajzi csoportja által a DVCS rendszerében az 1991-92-93 évek
adatainak felhasználásával elvégzett vizsgálat eredményeit mutatjuk be. (XIV.táblázat)

A vizsgálat célja az nM meder érdességi paraméter és az r =Qm/Qo  redukciós tényezők helyi és
évszakos változásainak feltárása volt.

-Qm az aktuális állapothoz tartozó, mért vízhozam

-Qo gyommentes mederszelvény vízszállítása, a tervezési állapot Q f(h) görbéjéről leolvasott
érték. Évszakos menetgörbéje segítségével a vízhozamra Qbecsült = r * Qo(h) módon becslés végezhető. 

XIV.táblázat: A vizsgálat szelvényei és szakaszai

So
rsz

Csatorna Szakasz Helység Időszak

1 DVCS 0,245-  13,616 Sükösd 1991-92-93

2 DVCS 55,060-  65,576 Akasztó 1991-92-93

3 DVCS 97,048-119,350 Leányvár 1991-92-93

4 Csorna-Foktői csat. 22,915-  29,193 Szakmár 1991-92-93

A vizsgálatba bevont mederszakaszok számos közös jellemzővel rendelkeztek, mint pl.: kis esés,
kormányzott  vízmozgás,  kialakult  meder,  középen  parabolikus,  két  oldalon  náddal  benőve,  kicsi
vízjáték, rendszeres (évenként 20) vízhozam mérés, növényzetirtás évenként két alkalommal.

A részletezett medergeometriai adatokat az alábbi XV.táblázat tartalmazza:

XIV.táblázat:A vizsgált szelvények jellemzői

So
rs

Hossz
(km)

I fenék Szélessé
g (m)

Vízhozam tart.
(m3/s)

Vízmélys
ég tart. (m)

Sebesség
tart. (m/s)

1 13,57 0,055 11,5 1,2-10,6 1,03-1,86 0,08-0,65

2 10,49 0,073 15,1-21,9 1,41-12,2 1,35-1,98 0,06-0,4

3 22,30 0,060 5,0 0,223-2,04 0,61-1,02 0,06-0,33

4 6,28 0,100 6,5-9,6 0,518-5,09 0,3-1,29 0,18-0,82

A  vizsgált  mederszakaszok  érdességi  viszonyait  elsősorban  a  növényzet  és  a  duzzasztás
befolyásolták. Az érdesség jellemzésére alkalmas az un. javító tényező, -r- valamint a meder érdességi
tényező -nM- is. A javító tényező alkalmazását nagy számú mérésnek kell megelőznie, megbízhatóan
csak ekkor állítható elő  vízhozam görbe. A meder érdességi  tényező  objektív mérőszám, bármely
mérésből egyedileg is meghatározható. A vízi növényzet irtásának hatása az érdesség változásában
nem volt kimutatható.
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Ugyanakkor  az  adatsorok  részletes  elemzése  a  zsilipnyitással  kiváltott  árhullám  növényzet
elfektető,  érdességi  tényező  csökkentő  hatása bizonyítható.  Jellemzően a növényzet  kifejlődése és
ezzel a jelentős vízmozgást akadályozó hatás az öntözési idényben jelentkezik. Az érdességi tényező
értékei két jellegzetes tartományban helyezkednek el, ezért a kapott eredményeket téli - nyári évszakos
bontásban az alábbi, XVI.táblázatban közöljük:

XVI.táblázat: A DVCS vízrendszer érdességi vizsgálatának eredményei

Sorsz január-április június-október Tervezési adat

1 0,01-0,02 0,03-0,1 0,038

2 0,015-0,035 0,02-0,06 0,045

3 0,02-0,04 0,05-0,08 0,058

4 0,05-0,015 0,03-0,07 0,034

Egy jellegzetes évet és szelvényt az alábbi 2.49.ábrán mutatok be:

Az érdesség, a javító tényez ő és a vízállás 
évszakos változása
DVCS Sükösd 1992
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2.49.ábra: A Sükösdi szelvény érdességének változása a vegetációs periódusban

2.5.4.5. A szelvényen belül változó simaság kezelése

Szelvényen belül változó simaságú mederrészek és felületek esetén a teljes szelvényre vonatkozó
átlagos  simaság  meghatározására  az  alábbi  2.50.ábra értelmezése  szerint,  az  érvényességi  hossz
arányában súlyozott számtani közép számítás javasolható. 
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2.50.ábra: Összetett szelvényalak simasági jellemzőinek értelmezése

2.5.4.6. A szelvény alak kezelése 

A középsebesség értelmezése, miszerint az a vízhozam és a szelvényterület hányadosa, egyetlen
érték, melyet a szelvény egészére vonatkoztatunk. Ez a meghatározás és a valóságos, szelvényen belül
jelentős  eltéréseket  mutató  sebességeloszlás  közötti  ellentmondás  eredménye  az  összetett
szelvényalakokkal kapcsolatos vízszállítás meghatározási probléma. 
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2.51.ábra: Összetett szelvény jellegzetes szelvény sebesség eloszlása

Az elterjedt gyakorlat szerint, a fenti 2.51.ábrán bemutatott módon, a szelvény sebesség eloszlási
ábrán látható jelentős változások  helyén elmetszéssel  kialakított  mederrészek vízszállítását  külön-
külön számoljuk, majd a teljes szelvény vízhozamát a részek összegeként határozzuk meg. 
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IIIteljes QQQ += Az eljárás csekély parti  (  padka és hullámtér)  vegetációval  rendelkező

medrekben kielégítő lehet, erősen benőtt részeken és különösen keskeny főmeder, kétoldali hullámtér
esetén a főmederre is visszaható fékező hatás miatt a valóságosnál nagyobb vízhozam eredményeket
ad.

2.5.4.7. A Chezy-képlet alkalmazásai

Nyílt medrek permanens egyenletes állapotainak számítása során a gyakorlat három alapfeladatot
különít el, melyek jellemzőit az alábbi XVII.táblázatban foglaljuk össze:

XVII.táblázat: A Chezy-képlet alkalmazási feladatai

Feladat típus ADOTT MEGHATÁROZANDÓ

Vízszállító képesség 
számítás

Valamennyi medergeometriai 
jellemző (méretek és lejtés)

simaság

Mederhidraulikai jellemzők

(hidraulikus sugár, sebességi 
tényező, középsebesség és 
vízhozam)

Meder méretezés Egyes medergeometriai jellemzők

(lejtés, rézsű hajlás) simaság

Vízhozam

Meder méretek (vízmélység, 
fenékszélesség)

Mederhidraulikai jellemzők

Határlejtés számítás Vízhozam, határsebesség Meder méretek (vízmélység, 
fenékszélesség)

Mederhidraulikai jellemzők

Határlejtés

A  vízszállító  képesség  számítása  egy  létező  felmért,  vagy  tervezési  fázisban  elképzelt
medergeometria szerinti meder és vízszint, valamint annak állapota alapján meghatározott simaság
függvényében kialakuló vízhozam számítását  jelenti. Az eljárást  a  fenti  ábrán megadott  összetett
mederre mutatjuk be.

A szelvényt az ábrán bemutatott módon mederrészekre bontjuk és a részvízhozamokat határozzuk
meg.

I  – mederrész számítása

Szelvényterület
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 +++∗−+= ρρρ ZZZZbK I

Megjegyezzük, hogy az un. nedvesített kerület (K) számításakor a víztest és a meder érintkezési
vonalának hosszát határozzuk meg, és nem minősül kerületnek a víz és víz érintkezési vonala.

Hidraulikus sugár
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Sebességi tényező

6

1

III Rkc ∗=

Szelvény középsebesség

IRcv IIKI ∗∗=
Vízhozam

IKII AvQ ∗=
Hasonlóan a II  – mederrész számítása

Szelvényterület
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2
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Nedvesített kerület

( ) ( )12
3202 +∗−+= ρZZbK II

Hidraulikus sugár

II

II
II K

A
R =

Sebességi tényező (szelvény(rész) simaság itt homogén)

6

1

IIIIII Rkc ∗=

Szelvény középsebesség

IRcv IIIIKII ∗∗=
Vízhozam

IIKIIII AvQ ∗=
A teljes szelvény vízszállítása

IIIteljes QQQ +=

Természetesen  vízszállító  képesség  szempontjából  a  teljes  szelvényterületet  nem  vehetjük
figyelembe, a partélek (depónia, töltés) korona szintje alatt medermérettől (kockázattól) függően 0,3 –
1,0 m biztonságot tartunk.

Mederméretezés
A  tervezési  feladat  során  árvízszámítási  előzményekből  adott  a  mértékadó  vízhozam  (Q),

talajmechanikai  szakvéleményből  a  rézsűhajlás  (ρ),  a  völgy  vagy  átlagos  tereplejtés  (I)  és
meghatározandók a meder jellemző méretei, a vízmélység (h), fenékszélesség (b). Az előző számítási
sorból jól látható, hogy még egyszerű  trapéz szelvényalak esetén sem fejezhetők ki  közvetlenül a
keresett  paraméterek.  A  szakirodalomban  számos  eljárás  ismert,  segédábrák  és  táblázatosan
összefoglalt vízszállítási tényezők a különböző szelvény alakokra és méretekre. Az alábbiakban egy
rugalmas,  jól  algoritmizálható,  zsebszámológéppel  vagy  táblázat  kezelő  szoftverrel  könnyen
megvalósítható eljárást ajánlunk.

Felvéve h1 és b1 kezdőértékeit, hogy a becsült középsebesség 0,5 – 1,0 m/s tartományban legyen és
ha más feltétel nem határozza meg, h/b ≈ 1, majd az eljárást az alábbi 2.51.ábra szerint folytatható le:
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hi és bi alapján Ai, K i, Ri, ci, vki és Qi

meghatározása

/Q - Qi/<= ∆∆∆∆%*Q

bi+1 = bi és hi+1 = hi*   Q/Qi

Nem

Igen a keresett értékek:

    h = hi és
b = bi

2.51.ábra: A mederméretezés közelítési eljárása

A meghatározott  vízmélység  eredményt  a  meder  mélység  kialakításakor  a  biztonsággal  itt  is
növelni szükséges.

Határlejtés számítás
Földmedrek  jellemzője,  hogy  a  mederben  kialakuló  áramlási  sebesség  nem növelhető  a

mederanyagot alkotó talaj szerkezetétől és szemcseméretétől (fizikai talajféleség) függő határsebesség
(XVIII.táblázat) fölé, mert a szemcsék elragadása, kimosások, medererózió következik be. 

XVIII.táblázat: Az egyes mederanyagokra megengedett határsebességek

Talaj típus és állapot vmax (m/s) vmin (m/s)

Gyenge agyagos homok, homokliszt 0,7 – 0,8 0,5 – 0,6

Tömörített agyagos homok 1,0

Könnyű homokos agyag 0,7 – 0,8

Közepes homokos agyag 1,0

Tömött homokos agyag 1,1 – 1,2

Lágy agyag 0,7

Normál agyag 1,2 – 1,4

Tömött agyag 1,5 – 1,8

Iszapos talajok 0,5 – 0,6 0,35 – 0,5

Beton 4,0 – 7,5

Téglaburkolat 1,4

Márvány, gránit 15 – 25

Andezit, bazalt 24 - 48

A táblázatban megadtuk két talajféleség kiülepedési határsebességét, azzal a kiegészítéssel, hogy
nyílt  medrekben  kisvízhozamok  esetén  kialakulnak  alacsony  sebességek,  melyeknél  a  kiülepedés
bekövetkezik.
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A határlejtés tehát a mederanyagra elsodrás szempontjából megengedhető  legnagyobb sebesség
(vH) kialakulásához tartozó lejtés, (IH) meghatározását jelenti, az alábbi módon:

H
H v

Q
A = amelyből egyszerű trapéz szelvényre 

2hhbAH ∗+∗= ρ következtében 

ρ
ρ

∗
∗∗+±−

=
2

42

2,1
HAbb

h  pozitív gyöke a keresett vízmélység eredmény, mely után

KH, RH, cH számíthatóak.

HH

H
H

Rc

v
I

∗
=

2

2

 adja azt a lejtés értéket, amelynél éppen kialakul a talajtípusra megengedett

határsebesség. 

2.5.5. Permanens fokozatosan változó vízmozgás felszíngörbéjének számítása

Az  un.  egyenletes  vízmozgás  megközelítésmód  gyakran a  valóságos  viszonyok  durva  leírását
jelenti,  pontossága  különösen  természetes  medrek  és műtárgyakkal  (hídnyílások,  bukók,  zsilipek)
befolyásolt vízfolyásszakaszokon nem elegendő. 

A permanens fokozatosan változó állapotok vizsgálatának két egyszerű eljárását mutatjuk be.

2.5.5.1. Energia egyenleten alapuló eljárás

Az előzőekben értelmezett  permanens mozgásra felírt energiaegyenlet  segítségével  az általában
ismert alsó és ezért a feladat megoldása sorrendje szerint kezdő, "1" jelű szelvény adataiból kiindulva
határozzuk meg a  ∆x távolságban elhelyezkedő,  felső "2" jelű szelvény Z2 vízszintjének helyzetét.
(2.52.ábra) Majd az eljárás ismétlésével a vízmozgás iránnyal ellentétesen, felfelé haladunk tovább. A
∆x távolságon belül  jelentős mederméret  és lejtésváltozás nem engedhető  meg,  ezért  a  számítási
szakaszok hosszát a mederviszonyok figyelembe vételével kell megállapítani.
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∗
alakot kapjuk.

A veszteség meghatározásához a szakasz energiavonal lejtést egyenletesnek feltételezve, és azt a
kezdő -és végszelvények középértékével számolva
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2.52.ábra: Permanens fokozatosan változó vízmozgás jellemzőinek értelmezése
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A K1= F c R1
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1∗ ∗  valamint  K2= F c R2
2

2
2

2∗ ∗  egyszerűsítés  után  behelyettesítve  és  átrendezve,
valamint a célul kitűzött, a vízmozgás szerinti felső szelvény vízszintjét kifejezve 
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végeredményt kapjuk.

Az  egyenlet  megoldásához  fokozatos  közelítéssel  juthatunk,  mivel  az ismeretlen  Z2 vízszint  a
jobboldalon szereplő F2 és K2 tagokban is szerepel. A közelítés módszeréhez javasolható a

( )Z Z I x I x
2 1 0 1

1

2
= ∗ + ∗ + ∗∆ ∆  kezdőérték felvétele

Az eljárás meglehetősen számításigényes, különösen változó, természetes medrekben, ahol a  ∆x
szakaszhossz rövid ( mederváltozások szerint változó) értékekkel vehető fel. 

2.5.5.2. Szelvény fajlagos energia lépcső módszer

Kizárólag mesterséges, prizmatikus medrekben alkalmazható egyszerűsített, közelítést kiküszöbölő
változata az un. szelvény fajlagos energia lépcső módszer.

Az eljárást a fenti ábra szerinti jelölésekre hivatkozva mutatjuk be.

A felső szelvény fajlagos energiája E2=h2 + v2
2/2g és a két szelvény közötti fenéklejtésből számított

I0 *  ∆x = ∆m fenékmagasság különbség összege egyenlő az alsó szelvény fajlagos energia E1 =h1 +
v1

2/2g és az energiavonal átlagos lejtéséből a korábban már ismertetett módon számított veszteség dhv
összegével.
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E m E dh
v2 1

+ = +∆

E E dh m
v2 1

− = − ∆

ahol a már ismert módon 

dh
Q

F c R
x

Q

F c R

Q

F c R
x

Q

K K
xv

k k k

=
∗ ∗

∗ = ∗
∗ ∗

+
∗ ∗









∗ = ∗ +









∗

2

2 2 2

2

1
2

1
2

1

2

2
2

2
2

2

2

1 2

1

2 2

1 1∆ ∆ ∆   

és ∆ ∆m I x= ∗0  behelyettesítés után 

E E
2 1

− = Q

K K
x I x

2

1 2
02

1 1∗ +








∗ − ∗∆ ∆

az egyenlet rendezésével és ∆x szakaszhossz kifejezésével az alábbi eredményre jutunk:
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Az összefüggés alkalmazásával  az alsó, ismert szelvény adataiból kiindulva, majd a következő
felső  szelvényben  kialakuló  vízmélység  h1 felvételével,  annak  E1 energiaszintje  számítható  és
távolsága közvetlenül kifejezhető.  Az eljárás táblázatkezelő  szoftverrel egyszerűen megvalósítható.
(XIX.táblázat)  Alkalmazása  során  a  szakaszhossz  végeredményként  adódik,  tehát  a  mederalak
esetleges  közbenső  változásai  nem  vehetők  figyelembe,  ezért  csak  prizmatikus  medrekben  ad
elfogadható eredményt. (2.53.ábra)

A permanens  fokozatosan  változó  vízmozgás  itt  ismertetett  módszerével  vizsgálható  a  belvízi
üzemmódban alkalmazott közbenső átemelő működése és alkalmazhatósága. Fenntartva a vízszállítás
állandóságát és feltételezve az alsó szelvény határsebességig (vH) leszívását, a határlejtés számításnál
bemutatottak szerint számíthatók az alsó szelvény jellemzői  és annak lehetséges távolsága.  (XIX/b
táblázat, 2.53/b. ábra) A vízszállító képesség növeléséhez, mivel a mederméretek korlátosak, a felső
szelvény  lejtését  kell  növelni,  ez  pedig  a  szakaszhossz  értékét  az összefüggésben látható módon
csökkenteni  fogja.  A módszer  további  korlátai,  a  mederelzáró  műtárgy  igénye,  jelentős szivattyú
kapacitás üzemeltetése mellett jelentősége nem elsősorban a vízszállítás növelésében, hanem a vízszint
csökkentésével a gravitációs bevezetési lehetőségek javításában fogalmazható meg.
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XIX/a .táblázat: Mintapélda a "Szelvény fajlagos energia-lépcső" felszíngörbe számítási módszer alkalmazására

A dőlt betű az egyenletes állapotot jellemző adatokat, a vastag betűtípus a felvett vízmélységeket jelöli

Egyenletes állapot

h(m) b(m) ρ I (1/1) n(    ) A(m2) K(m) R(m) c(m1/2/s) v(m/s) Q (m3/s)

3 4 1,5 0,000500 0,025 25,50 14,82 1,72 43,79 1,2845 32,7551

Szelvényszám (m) h(m) b(m)ρ I (1/1) n(    ) A(m2) K(m) R(m) c(m1/2/s) v(m/s) v2/2g(m) E(m) ∆x (m) Hossz(m)

0,000 5,00 4 1,5 0,000056 0,025 57,50 22,03 2,61 46,94 0,5697 0,0165 5,0165 0,00

451,17 4,80 4 1,5 0,000068 0,025 53,76 21,31 2,52 46,67 0,6093 0,0189 4,8189 451,17 451,17

914,52 4,60 4 1,5 0,000081 0,025 50,14 20,59 2,44 46,40 0,6533 0,0218 4,6218 463,35 914,52

1394,16 4,40 4 1,5 0,000099 0,025 46,64 19,86 2,35 46,11 0,7023 0,0251 4,4251 479,64 1394,16

1896,27 4,20 4 1,5 0,000121 0,025 43,26 19,14 2,26 45,82 0,7572 0,0292 4,2292 502,10 1896,27

2430,55 4,00 4 1,5 0,000149 0,025 40,00 18,42 2,17 45,52 0,8189 0,0342 4,0342 534,28 2430,55

3013,50 3,80 4 1,5 0,000186 0,025 36,86 17,70 2,08 45,20 0,8886 0,0402 3,8402 582,95 3013,50

3676,23 3,60 4 1,5 0,000233 0,025 33,84 16,98 1,99 44,87 0,9679 0,0478 3,6478 662,73 3676,23

4488,33 3,40 4 1,5 0,000297 0,025 30,94 16,26 1,90 44,53 1,0587 0,0571 3,4571 812,10 4488,33

5663,38 3,20 4 1,5 0,000383 0,025 28,16 15,54 1,81 44,17 1,1632 0,0690 3,2690 1175,06 5663,38

8815,06 3,00 4 1,5 0,000500 0,025 25,50 14,82 1,72 43,79 1,2845 0,0841 3,0841 3151,68 8815,06
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XIX/b .táblázat: Mintapélda a közbenső átemelő hatásának vizsgálatára

A dőlt betű az egyenletes állapotot jellemző adatokat, a vastag betűtípus a felvett vízmélységeket jelöli

Egyenletes állapot

h(m) b(m) ρ I (1/1) n(    ) A(m2) K(m) R(m) c(m1/2/s) v(m/s) Q (m3/s)

3 4 1,5 0,000056 0,025 25,50 14,82 1,72 43,79 0,4299 10,9619
Szelvényszám (m) h(m) b(m)ρ I (1/1) n(    ) A(m2) K(m) R(m) c(m1/2/s) v(m/s) v2/2g(m) E(m) ∆x (m) Hossz(m)

0,00 2,30 4 1,5 0,000587 0,025 17,14 12,29 1,39 42,28 1,2090 0,0745 2,3745 0,00
180,19 2,37 4 1,5 0,000521 0,025 17,91 12,55 1,43 42,44 1,1570 0,0682 2,4382 180,19 180,19
400,70 2,44 4 1,5 0,000463 0,025 18,69 12,80 1,46 42,61 1,1084 0,0626 2,5026 220,51 400,70
673,11 2,51 4 1,5 0,000414 0,025 19,49 13,05 1,49 42,77 1,0629 0,0576 2,5676 272,40 673,11

1014,29 2,58 4 1,5 0,000370 0,025 20,30 13,30 1,53 42,92 1,0203 0,0531 2,6331 341,19 1014,29
1450,33 2,65 4 1,5 0,000332 0,025 21,13 13,55 1,56 43,07 0,9802 0,0490 2,6990 436,03 1450,33
2024,55 2,72 4 1,5 0,000299 0,025 21,98 13,81 1,59 43,22 0,9426 0,0453 2,7653 574,22 2024,55
2817,26 2,79 4 1,5 0,000269 0,025 22,84 14,06 1,62 43,37 0,9072 0,0419 2,8319 792,71 2817,26
4004,52 2,86 4 1,5 0,000243 0,025 23,71 14,31 1,66 43,51 0,8738 0,0389 2,8989 1187,26 4004,52
6111,01 2,93 4 1,5 0,000220 0,025 24,60 14,56 1,69 43,65 0,8422 0,0362 2,9662 2106,49 6111,01

12720,27 3,00 4 1,5 0,000200 0,025 25,50 14,82 1,72 43,79 0,8124 0,0336 3,0336 6609,26 12720,27
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2.53/a.ábra: A duzzasztási felszíngörbe számítás eredménye

2.53/b.ábra: A leszívási felszíngörbe számítás eredménye 
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2.6. PERMANENS, HIRTELEN VÁLTOZÓ VÍZMOZGÁSOK

Mint említettük a hirtelen változó állapot rövid szakaszon jelentős eltérést eredményez a vízmozgás
hidraulikai  jellemzőiben  és  többnyire  műtárgyak  környezetében  fordul  elő.  A  vízgazdálkodási
gyakorlat fő műtárgycsoportjai közül a bukókkal, zsilipekkel és szűkületekkel foglalkozunk.

A bukó a vízfolyás medrében elhelyezett  akadály,  amely mögött  többnyire  vízszint  emelkedés
következik  be,  majd  az  átbukás  után  jelentősen  alacsonyabb  szintre  kerül  a  víztest.  (2.54.ábra)

H

v1
2

2g

h0

h

dh

v2

h
dhh0

b

2.54.ábra: Szabad átbukás jellemzőinek értelmezése

Az átbukó vízhozamot a bukó geometriai  jellemzői  és az átbukás körülményei határozzák meg. A
kapcsolatot az ismert Poleni-Weissbach féle levezetés alapján adjuk meg.

A Bernoulli egyenletet egy áramvonalra felírva
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vízhozam eredmény kapható

Az  átbukás  során  bekövetkező  energiaveszteséget  µ<  1  tapasztalati  vízhozam  tényezővel

figyelembe véve, illetve kis sebességeknél 
2
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2 
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v tagot elhanyagolva kapjuk, 

2
32
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hbgQ µµ =
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illetve tovább egyszerűsítve 
g

v

2

2
1 elhanyagolásával 

2
3

**2**
3

2
hbgQ µ= az ismert eredményt.

A gyakorlatban éles szélű bukók számítása során, a képletben  µ
3

2
helyét m0 vízhozam tényező

vette át, amely döntően a bukó geometriai kialakításától és az átbukás körülményeitől függ.

2.6.1. Mérőbukók

A bukók egy sajátos alkalmazási területe a vízhozam mérésre való felhasználás. 

A szabad átbukás során ugyanis, amikor az alvízszint nem éri el a bukóél legalacsonyabb pontját,
az átbukó víztest rövidebb-hosszabb úton a szabadesés törvényei szerint mozog. Ekkor az al –és felvíz
energetikai  szempontból  elválik,  az  alvíz  helyzete  nem hat  vissza  az  átbukás  körülményeire.  A
vízhozamot befolyásoló valamennyi említett jellemző a felvízszintből meghatározható, a folyamatos
vízhozam  idősor  előállításhoz  elegendő  a  felvízszintet  regisztrálni.  Ez  a  tulajdonság  vezetett  a
mérőbukók kialakulásához.  A  2.55.ábrán bemutatott  mérőbukó típusok elsősorban változó mérési
tartomány  szerint  fejlődtek  ki,  gyakorlati  alkalmazásuk  rendszeres  felügyeletet  és  karbantartást
igényel.
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h

M
M+h>4*h

B > 8*h

Thomson

s sB

y

h

M
b

4:1 4:1

Chipoletti

h

M
b

B = b B

h

M
Bazin Poncelet

2.55.ábra: Mérőbukó típusok

A  kétségtelen  mederszűkítés  miatt  ugyanis  hajlamosak  a  feliszapolódásra,  az  uszadék
megakadására. Ezzel a bukó és környezete geometriai viszonyai megváltoznak, ami a hitelesítéssel
pontosított vízhozam tényező megváltozását is eredményezi.

2.6.1.1. Thomson bukó 

A bukó típus talán a legközismertebb,  un.  derékszögű  háromszög szelvényű  bukó,  elsősorban
kisebb vízhozamok pontos mérésére. Vízhozam összefüggése

2
5

* hcQ = ahol  c  vízhozamtényező  a  h  átbukási  magassággal  kismértékben  változik.

(XX.táblázat)

XX.táblázat: Thomson bukó vízhozamtényezője az átbukási magasság függvényében

h (m) 0,05 0,75 0,1 0,175 0,25

c
(m1/2/s)

1,427 1,408 1,398 1,382 1,375

jó közelítéssel használható a

2
5

*4,1 hQ = vízhozam tényező és összefüggés

2.6.1.2. Chipoletti bukó

A Chipoletti bukó magasabb vízhozam tartomány mérésére is alkalmas. Vízhozam képlete

2
3

2 *2** hgbmQ = ahol m2 vízhozam tényező

b

h
mm *316,002 += melyben 
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Szabvány Chipoletti, amely az ábrán megadottakon túl a következő jellemzőkkel rendelkezik,
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2.6.1.3. Bazin bukó

A Bazin-féle bukó, az un. oldalkontrakció nélküli élesszélű bukó, vízhozam összefüggése
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A bukó függőleges kontrakciójára vonatkozó határfeltételek

b < 2m, M < 1,13 m és h = 1,24 m

2.6.1.4. Poncelet bukó

Az un. oldalkontrakciós Bazin bukó, a bukók alaptípusa a Poncelet bukó. Vízhozam tényezőjére a
Héghly –képletet alkalmazzuk
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mind az oldal, mind a függőleges kontrakció hatását figyelembe veszi.

2.6.2. Kifolyás nyíláson

Edények,  tartályok falán kialakított  nyílásokon kifolyó víz kilépési  sebessége a nyílás mögötti
folyadéktér nyomása szerint alakul. A 2.56. ábrán bemutatott kisméretű (d < h/10) fenéknyílás esetét
az energia viszonyok vizsgálatával mutatjuk be. 

Az „1” és „2” jelű szelvények között első közelítésben a veszteségtől eltekintve, felírható az alábbi
egyenlet

g

v

g

v
h

2
0

2

2
2

2
1 +=+ amelyből a „2” jelű szelvény sebessége kifejezhető

hgv **22 =
Figyelembe  véve  a  nyílás  tényleges  F  keresztmetszete  és  az  edényt  elhagyó,  kontrahált

folyadéksugár  Fc  keresztmetszete  FFc *ρ= kapcsolatát,  valamint  a  bekövetkező  súrlódási
veszteségeket, a kifolyó vízhozam 
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hgFQ **2*** ρψ= alakban írható fel.

2.56.ábra. Kifolyás edényből

A  m=ρψ * vízhozam  tényező  értékére  éles  szélű  nyílás  esetén  0,59  –  0,62  tartomány
javasolható.

Nagyméretű  oldalnyíláson kifolyás esetén a  nyílás szélek felső  (h1)  és alsó (h2)  mélységeinek
jelentős eltéréséből adódó nyomáskülönbségek már számottevőek. A 2.56.ábrán bemutatott értelmezés
szerint
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veszteséget kifejező redukciós tényező. Figyelembe véve a tartály méretéből következő 
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körülményt, a korábban már megismert két szabad átbukás különbségére jutunk.
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hhgbQ −= µ

2.6.3. Zsiliptábla alatti átfolyás

A gyakran elsősorban vízhozammérési céllal beépített bukók mellett a vízkormányzás műtárgyai is
alkalmasak  vízhozam  meghatározásra.  A  derékszögű  négyszög  keresztszelvényű  mederben
elhelyezett,  függőleges  síkban  mozgatható  sík  tábla  környezetében  kialakuló  mozgásállapotok

216

1

2

Fc

F

Kifolyás fenéknyíláson Kifolyás nagyméretű 
oldalnyíláson

dz

h2 h1z

vo
2/2g

v1 = 0
h



2. HIDRAULIKA  - 2.6. PERMANENS, HIRTELEN VÁLTOZÓ VÍZMOZGÁSOK

alapeseteit az alábbi 2.57.ábrán mutatjuk be.
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2.57.ábra: Tábla alatti átfolyás visszahatási esetei

A szabad kifolyás során a tábla alatt rohanó állapot alakul ki, az alvíz energia viszonyai a felvízre
nem hatnak vissza, így a vízhozam alakulásában sincs szerepük. A tábla kiemelés mértéke a, amely
mögött alakul ki az átfolyás legkisebb mélységű, un. kontrahált szelvénye hc. Az energia egyenletből
kiinduló levezetés eredményeként kapott vízhozam összefüggés egyszerűsített alakja

chEgbaQ −= 0*2***µ
az összefüggés a korábbi  gyakorlat  szerint összevont vízhozam tényezőben veszi  figyelembe a

veszteséget (ψ = 0,80 – 1,0) és a kontrakciót (φ= 0,61 – 1,0) értékekkel. A kontrakció a tábla élét
megkerülő  vízrészecskék  tehetetlensége  miatt  kialakuló  íves  pálya  következtében  létrejövő
keresztmetszet csökkenés. φ = f(a/H)

φϕµ *=  és 
g

v
HE

2

2

0 +=

Az  alulról  befolyásolás  egy  az  elsősorban  alvízi  vízmélységtől  és  a  kontrahált  szelvényben
kialakuló mélységtől függő hz helyettesítő mélységgel vehető figyelembe, az alábbi módon

zhEgbaQ −= 0*2***µ
ahol hz meghatározására 

24
* 0

2 MM
EMhh az +







 −−=  és

ca

ca

hh

hh
aM

*
***4 22 −

= µ összefüggések alkalmazhatók.

A kontrahált mélység hc fokozatos közelítéssel történő meghatározására a már bemutatott Koch-
görbe egyenlet alkalmas
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( )cc hEgh
b

Q −= 0*2**φ alakban.

A szükséges utófenék hossz becsléséhez a kontrahált szelvény és a fedőhengeres szakasz kezdő
mélysége közötti duzzasztási szakaszra az alábbi, Mosonyi-féle összefüggés használható
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az összefüggésben nM a nyílt medreknél bemutatott Manning –féle meder érdességi tényező.

A fedőhengeres szakasz l hosszára a Smetana-képletet javasoljuk

( )16 hhl a −=  alakban.
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