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Bevezetés
A Hidrológia-hidraulika tantárgy elektronikus tananyaga azzal a céllal készült, hogy Ön ennek segítségével
elsajátíthassa a Szennyvíztechnológus felsőfokú szakképzéshez szükséges hidrológiai, illetve hidraulikai
ismereteket. A tananyag elkészítésénél figyelembe vettük az FSZ képzéseknél elvárt követelményeket és
szakmai mélységet, valamint azt, hogy a fő szaktárgyakhoz kellő alapot nyújtsunk. A tantárgy nem csak alapozó
jellegű, hiszen a megszerezhető ismeretek egy részét már közvetlenül is fel tudja használni a jövőbeli szakmai
munkája során.
A Hidrológia-hidraulika tantárgy - ahogyan az elnevezése is mutatja - valójában két nagy témakörre tagolódik.
A kapcsolódási pontok ellenére akár két önálló tananyagként is kezelhetnénk. A hidrológia a természet
vízháztartásával foglalkozik és jelentős részben természettudományi jellegű. A hidraulika ezzel szemben
alapvetően fizikai, illetve műszaki vonatkozásokban foglalkozik a vízzel. Ne lepődjön meg tehát azon, hogy a
tananyag „stílusa” nem egységes.
A tananyag Hidrológia témaköre 12, a Hidraulika rész 7 tanulási egységből áll. A tanulási egységeket úgy
méreteztük, hogy kevesebb, mint egy óra alatt az ismeretek elsajátíthatók legyenek. Javasoljuk, hogy
„gondolkodva”, nem sietve olvassa el a leckéket. Ha valamelyik gondolatmenet nem világos, akkor szánjon időt
az adott rész újraolvasására. A Bevezetőkben leírt követelményeket tartsa fejben! Ha túl sok új információval
találkozik egy adott fejezetben, akkor még a teljes szöveg elolvasása előtt álljon meg és memorizáljon néhány
kiemelt gondolatot, fogalmat. A tanulási egységek végén található egy összefoglalás, amely gyakorlatilag a
lényeges ismeretek kivonata. Próbálja ezeket memorizálni olvasás közben. Zárásként a kérdések és feladatok
segítségével (az ottani útmutatónak megfelelően) ellenőrizze, hogy mennyire sikerült elsajátítania a tanulási
egység ismeretanyagát. Lehetőleg csak megfelelő tudásszint esetén lépjen tovább a következő tanulási egységre.
Végezetül - a teljesség igénye nélkül – felvázoljuk, hogy mivel fog megismerkedni a tantárgy keretein belül:
• A hazai viszonyok között fontos vízformákkal (légköri víz, felszíni vizek, felszín alatti vizek);
• A víz körforgásának egyes elemeivel (párolgás, csapadék, beszivárgás, lefolyás), illetve a körfogásra ható
meteorológiai tényezőkkel;
• A víz fizikai tulajdonságaival, a hidrosztatika alapjaival;
• A mozgó vízre vonatkozó törvényszerűségekkel, és ennek alapján a zárt csővezetékben és a nyílt
csatornákban történő vízmozgások leírásával, egyszerűbb műtárgyak hidraulikájával.
A tanuláshoz sok sikert és kitartást kíván: a szerző.I. témakör. Hidrológia
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I. témakör. Hidrológia
A hidrológia a természet vízháztartásával, annak egyes elemeivel foglalkozik. A hidrológia tanulásának célja,
hogy Ön megismerje a víz különböző előfordulási formáit, a víz körforgását annak törvényszerűségeivel,
valamint az ezekhez kapcsolódó mérési módszereket, eszközöket. Ezek az ismeretek szükségesek ahhoz, hogy
szennyvíztechnológusként Ön hatékonyan tudja ellátni feladatát. Az adott ökonómiai és technológiai
lehetőségek mellett így képes lesz biztosítani, hogy a szennyvíz a lehető legkisebb környezetterhelés mellett
jusson vissza a víz természetes körforgásába.
A hidrológia szorosan kapcsolódik a képzés más tantárgyaihoz. Egyes résztémák tekintetében átfedésekkel is
találkozik, amelyek abban segítik Önt, hogy tisztán megértse a tantárgyak közötti összefüggéseket.
A témakör felépítése hasonlít a hidrológia „klasszikus” felépítéséhez. Eltérések inkább az egyes résztémák
súlyában, illetve az ismeretanyag terjedelmében vannak. Viszonylag részletesebben tárgyaljuk a
hidrometeorológiai ismereteket, a vízfolyásokat, valamint a talajvíz témáját.
A Hidrológia témakör általános követelményei:
• Tudja részletesen bemutatni a víz következő megjelenési formáit: légköri víz, vízfolyások, állóvizek, felszín
alatti vizek;
• Legyen képes részletesen bemutatni a víz körforgásának következő elemeit: párolgás, csapadék, beszivárgás,
lefolyás;
• Ismerje a hidrológiai szempontból fontos meteorológiai tényezőket;
• Legyen képes bizonyos számításokat és méréseket elvégezni az előzőekre vonatkozóan!
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1. fejezet - tanulási egység. A
hidrológia alapjai
Bevezetés
A hidrológia víz földi megjelenési formáival, a víz körforgásának törvényszerűségeivel és a körforgás egyes
elemeivel foglalkozik. Ennek a tanulási egységnek a célja, hogy mindezekről egy áttekintő képet kapjon. A
fejezet második felében megismerkedik a vízháztartási alapegyenlettel, amelynek segítségével már képes lesz
viszonylag egyszerűbb, de akár igen hasznos hidrológiai számításokra. A víz egyes megjelenési formáinak,
illetve a körforgás egyes elemeinek a részletes bemutatása a következő fejezetekben (2-12. tanulási egység)
kerül sorra.
A tanulási egységhez tartozó konkrét követelmények:
• Tudja felsorolni és jellemezni a víz földi megjelenési formáit, nagyságrendileg ismerje ezek mennyiségi
viszonyait, arányait!
• Legyen képes bemutatni a víz földi körforgását, illetve annak részfolyamatait!
• Tudja felírni és alkalmazni a vízháztartási alapegyenletet!

1. 1.1. A víz földi megjelenési formái
A Földön található vízformák összessége alkotja a Föld „vízburkát”, azaz a hidroszférát. A hidroszférában
térben és időben változatos eloszlásban a víz mindhárom halmazállapotban előfordul (légnemű, folyékony,
szilárd). A hidroszféra átfedésben van más földi szférákkal, a Föld szilárd kőzetburkával, azaz a litoszférával
(kb. 5 km-es mélységig), az atmoszférával, illetve a bioszférával. A víz földi megjelenési formái, az
elhelyezkedésük szerint csoportosítva a következők:
• Légköri víz (főleg vízpára)
• Óceánok és tengerek
• Felszíni vizek a szárazföldeken
• Állóvizek (beltengerek, tavak, mocsarak)
• Vízfolyások
• Szárazföldi jég- és hótakaró
• Felszín alatti vizek
• Talajnedvesség
• Talajvíz
• Rétegvíz
• Karsztvíz
• Kémialiag kötött víz: kristályvíz
• Egyéb vízformák
Légköri víz: Általában légnemű halmazállapotban, vízpára formájában van jelen. A légköri víz szinte teljes
egészében a légkör alsó rétegében a troposzférában található, ami a felszíntől átlagosan 11 km-es magasságig
terjed. A légkörben levő víz egy kisebb hányada folyékony és szilárd halmazállapotú. Ezek az apró vízcseppek
és jégszemcsék alkotják a felhőket (amennyiben nagyobb sűrűségben találhatók).
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A vízpára az egyik legmozgékonyabb vízforma, a víz körforgásában aktív szerepet játszik. Párolgás során
keletkezik más vízformákból, majd csapadék útján távozik a légkörből. A légkör teljes vízkészlete átlagosan 10
naponta kicserélődik, azaz a víz tartózkodási ideje a légkörben 10 nap.
Ezzel a vízformával kapcsolatban további részleteket ismerhetünk meg a 3-5. fejezetben.
Óceánok és tengerek: A Föld felszínén a legnagyobb összefüggő víztömeget képezik. A Föld felszínének 71%át borítják. Igen jelentős tényező a víz körforgásában és az időjárás, illetve az éghajlat alakításában. Így az
óceánok - a nagy távolság ellenére - a magyarországi hidrológiai viszonyokra is hatással vannak.
Felszíni vizek a szárazföldeken: A kontinensekre hulló csapadék egy része a felszíni mélyedésekben
tartózkodik egy ideig, állóvizek és vízfolyások formájában. A szilárd formában hulló csapadék átmenetileg
tározódhat a felszínen hó formájában. A sarkvidéki területeken a hó felhalmozódásából vastag jégtakaró alakult
ki (Antarktisz, Grönland).
A vízfolyásokkal és állóvizekkel részletesen a 9. és a 10. fejezetben foglalkozunk.
Felszín alatti vizek: A talaj felszíne alatt elhelyezkedő vizek a felszín alatti vizek. Ezen belül több formát
különíthetünk el az elhelyezkedése alapján. A talaj felső rétegében levő víz a talajnedvesség. Az első vízzáró
réteg fölött a talaj pórusait összefüggően kitöltő víz a talajvíz. Lejjebb, a vízzáró rétegek között elhelyezkedő
vizet rétegvíznek nevezzük. A karsztvíz a tömör szövetű kőzetek hasadékaiban, járataiban található vízforma.
Mindezekre részletesen visszatérünk a 11-12. fejezetben.
Kémiailag kötött víz: Döntő része ásványokban lévő kémiailag kötött víz, kristályvíz. A víz körforgásában nem
vesz részt, ezért óriási mennyisége ellenére sem foglalkozik vele a hidrológia.
Egyéb vízformák: Más, hidrológiai szempontból nem jelentős vízformák is léteznek. Ide sorolhatók például az
élőlények testét felépítő biológiailag kötött víz, valamint a Föld belsejében levő, a víz körforgásában részt nem
vevő vizek.

2. 1.2. A Föld vízkészletének mennyiségi megoszlása
Miután áttekintést nyertünk az egyes vízformákról, ismerkedjünk meg ezek mennyiségi viszonyaival is!
Tanulmányozza át az 1. táblázatot! Olvasson ki belőle néhány – fontosnak, illetve érdekesnek tűnő –
információt!
1. táblázat. A Föld és Magyarország szabad vízkészlete
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A szabad vízkészlet döntő hányada (97%) az óceánokban található sós víz. Az édesvíz mennyisége „csupán”
szűk 3% (1. ábra).

1. ábra. A földi vízkészlet megoszlása.
Az édesvíz nagyobbik része (78%) hó és jég formájában van jelen. Ezen belül is meghatározó az Antarktiszi
jégtakaró. Az édesvíz másik jelentős mennyiségben lévő formája a talaj- és rétegvíz (21,5%). A rendelkezésre
álló „hasznos” édesvíz tehát a szabad vízkészletnek csupán kb. 0,5%-a.
A többi vízforma a teljes vízkészletből elenyésző arányt képvisel. Ezen belül a legnagyobb vízmennyiség a
tavakban, ennek kb. fele pedig talajnedvesség formájában tárolódik. Mennyiség szerinti csökkenő sorrendben
ezután következik a légköri víz, majd végül a folyók és a biológiailag kötött víz.
Magyarországon az egyes vízformák mennyiségi aránya lényegesen eltér az előzőekben leírtaktól. Hazánkban a
vízkészlet nagy részét (99,8%) a felszín alatti vizek teszik ki (ezen belül legnagyobb arányú a rétegvíz, illetve
mélységi víz). A felszíni vízkészlet csupán az összes vízmennyiség 0,2%-a. Érdekesség, hogy a talajvíz
mennyisége közel 10-szerese a folyókban és tavakban lévő vízmennyiségnek.

3. 1.3. A víz körforgása
Az óceánokban, a szárazföldek felszínén (és részben a felszín alatt), valamint a légkörben levő víz állandó
körforgásban van. Ezt a meglehetősen összetett jelenséget a víz körforgásának, vagy hidrológiai körfolyamatnak
nevezzük. (Az egész folyamat mozgatórugója a napsugárzás, amely végső soron biztosítja a párolgáshoz
szükséges energiát.)
A körforgás összetettsége miatt célszerű, ha részekre (alciklusokra) bontva ismerkedünk meg vele (2. ábra).

3
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

tanulási egység. A hidrológia alapjai

2. ábra. A víz földi körforgása (http://ga.water.usgs.gov)
A napsugárzás hatására az óceánok, illetve tengerek felszínéről a párolgás révén vízgőz (más néven vízpára)
kerül a légkörbe. A pára egy része kondenzálódik, felhőt képez, majd csapadék formájában közvetlenül visszajut
az óceánba. Ez az ún. kiskör, a hidrológiai körfolyamat rövidre zárt ága.
A vízpára másik része (felhőként vagy vízpáraként) a légmozgással a szárazföld felé szállítódik, ott alakul ki a
csapadék. A csapadékvíz egy része már hullás közben elpárolog, légnemű fázisban visszamarad a légkörben. A
víz nagy része, mint csapadék a földre hull.
A felszínre hullott csapadék további útja meglehetősen változatos. Egy része beszivárog a talajba, ezzel a
különböző felszín alatti vizeket táplálja. Onnan a víz egy része források formájában vagy a felszíni vizek
medrébe beszivárogva visszakerül a felszínre. Másik része a növények párologtatása, illetve a talajfelszínről
történő párolgása révén közvetlenül visszajut a légkörbe. A beszivárgott víznek csak nagyon kis része jut le
nagyobb mélységekbe.
A csapadék talajba be nem szivárgó része elpárolog, vagy - főleg lejtős felszínen - a nehézségi erő hatására
lefolyik. Az elpárolgó rész a légkörbe kerül, a lefolyó hányad a folyórendszereken keresztül visszakerül a
tengerekbe. Természetesen a felszíni vizekből is van párolgás és beszivárgás.
Az előzőek alapján – anélkül, hogy minden részfolyamatot bemutattuk volna - látható, hogy a víz körforgása
különböző irányú és sebességű mozgások és halmazállapot változások bonyolult összessége.
Próbáljunk az ábra és a leírtak alapján néhány zárt részciklust keresni!

4. 1.4. A vízháztartási egyenlet
A vízháztartási mérleg egy adott, fizikailag vagy elméletileg lehatárolt térrész vízkészletének változását fejezi
ki. Adott időszakra vonatkozóan a térrészbe bejutó és az onnan kilépő vízmennyiség különbsége adja meg a
vízkészlet változását. Ezt írja le a vízháztartási egyenlet, amelynek általános formája a következő:
Σ Bevétel - Σ Kiadás = +/- ΔK,
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ahol K a térrész vízkészlete, ΔK a vízkészlet megváltozása. A +/- előjel azt fejezi ki, hogy ha a bevétel
meghaladja a kiadást, akkor a
Az egyenlet tetszőleges időtartamra felírható, de a leggyakrabban használt intervallumok: év, hidrológiai év,
hónap, sokéves időszak, (speciális számításokhoz) nap. Természetesen mind a bevétel, mind a kiadás
mennyiségét erre az időszakra kell megadni.
A vízmérleget tetszőleges térrészre vonatkozóan vizsgálhatjuk. Az egyenletet felírhatjuk például óceánokra,
kontinensekre, országokra. A hidrológiai gyakorlatban azonban jellemzőbb, hogy rész- vagy teljes
vízgyűjtőterületeket vizsgálunk a mérleg segítségével.
A bevételi és kiadási tagoknál is (elvileg) az összes létező formát figyelembe kell venni. „Körbe kell járni” az
adott térrészt és át kell gondolni, hogy milyen kifelé és befelé irányuló vízmozgások mehetnek végbe. A
gyakorlati alkalmazásnál azonban gyakran tehetünk bizonyos elhanyagolásokat, elegendő csupán a fő tagokkal
számolni.
A következő példákon keresztül bemutatjuk a vízháztartási egyenlet néhány formáját a lehetséges
elhanyagolásokkal.
Gondoljuk át, értsük meg az egyenleteket!
1. Az óceánok vízmérlege
Az óceánok vízmérlegében bevételt jelent a csapadék és a szárazföldekről befolyó víz, kiadási tag pedig egyedül
a párolgás. Az egyenlet a következő egyszerű formát veszi fel:
(CS + L) – P =ΔK,
ahol CS: az óceánra hulló csapadék, L: a folyók által az óceánokba szállított vízmennyiség, P: az óceánok
párolgása, K: az óceánok vízkészletének megváltozása. Hosszabb időszakra vonatkozóan a vízkészlet változása
elhanyagolható a többi taghoz képest, azaz:
CS + L = P,
az óceánokba hulló csapadék és az óceánokba a folyók által szállított vízmennyiség összege megegyezik a
párolgás nagyságával.
2. Kontinensek vízmérlege
A bevételi oldalon egyedül a csapadék, míg a kiadási oldalon a párolgás, illetve a tengerekbe és óceánokba
történő lefolyás szerepel. Egyenlettel:
CS – (P + L) = ΔK
A tározódást elhanyagolva és átrendezve:
CS = P + L
A kontinensekre hulló csapadék egy része visszapárolog a légkörbe, másik része zömében a folyórendszereken
keresztül lefolyik az óceánokba. Hosszabb időszakra vonatkozóan (pl. teljes év) lehet így elhanyagolni a
vízkészlet változását. Az évek azonos időszakaiban ugyanis hasonló a tárolt (talajokban, illetve felszíni
vizekben) vízmennyiség nagysága.
3. Folyó vízgyűjtőterületének vízmérlege
Rövid időszak esetén nem hanyagolható el a tározódás, hiszen a folyóban, illetve a talaj felső rétegeiben tárolt
vízmennyiség számottevően változhat (ezek is beleértendők a vizsgált térrészbe). Többnyire elhanyagolható
azonban a vízgyűjtő határát a felszín alatt oldalirányban átlépő víz mennyisége. Ezek alapján a következő
egyenlet írható fel:
CS – (P + L) = ΔK
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Hidrológiai évre vonatkozóan a vízkészlet változásától többnyire eltekinthetünk, mivel a kezdeti és végső
időpontban kb. ugyanakkora a tárolt vízmennyiség:
CS = P + L
4. Kisméretű tó vízmérlege
Egy kisméretű tó esetében az egyenlet magára a tóra felírva az előzőekhez képest új tagok jelennek meg:
CS + H + Ha – (P + E + Ea + SZ) = ΔK
Minden konkrét esetben vizsgálandó, hogy lehetséges-e, illetve milyen nagyságrendű a felszíni hozzáfolyás (H),
a felszín alatti tóba történő beszivárgás (Ha), a tóból történő felszíni elfolyás (E), a felszín alatti elszivárgás (E a),
illetve a talaj mélyebb rétegeibe történő vízszivárgás (SZ).
5. Növényzettel borított talajrész vízmérlege
Gyakori feladat, hogy egy mezőgazdasági tábla illetve egyes részei képezik a vizsgálat tárgyát. A vízháztartási
egyenlet általános formája ekkor (3. ábra):
CS + Ö + H + Ha + Ke – (ET + E + Ea + SZ) = ΔK
A talajfelszínről történő párolgás mellett a növényzet is párologtat, ezt együttesen evapotranszspirációnak (ET)
nevezzük. Az öntözés (Ö) és a talajvízből kapilláris emeléssel a gyökérzónába jutó víz (K e) is fontos lehet
bizonyos esetekben. Elhanyagolások a vizsgált időintervallum, a térrész nagysága, környezete ismeretében és a
szükséges pontosság alapján tehetők.

3. ábra. Egy lehatárolt talajrész vízmérlegének bevételi és kiadási tagjai
A vízháztartás bevételi és kiadási tagjai különböző mértékegységekben is megadhatók. Ezeket a számítás során
kell összehangolni. A vízoszlop magasság (pl. csapadéknál, párolgásnál) és a vízmennyiség (pl. lefolyásnál,
tározódásnál) a terület ismeretében egymásba átszámítható a V = A•h képlettel. Ügyelni kell az időegységek
összehangolására is.
Vajon mi a vízháztartási egyenlet gyakorlati jelentősége? Leginkább az, hogy lehetőséget nyújt egyes (nehezen,
illetve alig mérhető) tagok kiszámítására. Lássunk egy példát, ami rávilágít az egyenlet hasznosságára.
Feladat (vízháztartási egyenlet alkalmazása, mértékegységek átváltása)
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Adott egy 125 ha felületű halastó. A vizsgált egy éves időszakban a lehullott csapadék mennyisége (CS) 650
mm, a párolgás (P) 760 mm, a levezető csatornában az elfolyás évi átlagban (E) 8 l/s, az év során betáplált
vízmennyiség (H) 450 000 m3. A halastó vízszintje a vízmérce szerint év elején 222 cm, az év végén 217 cm.
Mekkora a szivárgási veszteség (SZV) mm-ben és m3-ben?
Megoldás: Írjuk fel a vízháztartási egyenlet megfelelő formáját a halastóra!
(CS + H) – (P + E + SZV) = ΔK
Nincs más bevételi tag. A keresett szivárgási veszteség (SZV) magába foglalja a lefelé és az oldalirányú
elszivárgást is. Ha a tó esetleg a talajvízből vagy a környező felszín alatti vizekből is táplálkozna, akkor azt a
szivárgási veszteség negatív értéke jelezné.
A csapadék, hozzáfolyás, párolgás értéke adott, a vízkészlet változása átszámolható a vízszint változásából.
Csupán a keresett szivárgási elszivárgás ismeretlen, amely ezért az egyenletből kiszámolható:
SZV = CS + H - P – E - ΔK
Az egyes tagokat azonos mértékegységben kell kifejezni. Amit kell, váltsunk át mm (vízoszlop magasság)
egységbe, természetesen 1 évre vonatkoztatva.
E = 8 l/s = 8·60 l/min = 8·60·60 l/h = 8·60·60·24 l/nap = 8·60·60·24·365 l/év = 252288 m 3/év
1 ha-on 1 mm vízmennyiség térfogata 10 m3, ezért 125 ha-on 1 mm vízréteg 1250 m3 vízmennyiségnek felel
meg. Így H= 252288/1250 = 202 mm.
Hasonlóan átszámolva H = 450000 m3 az év folyamán, azaz H = 450000/1250 = 360 mm.
A vízszint változása -5 cm (negatív, mert csökkent a vízszint), ez éppen vízoszlop magasságban adja meg a
vízkészlet változását, ΔK = -5 cm = -50 mm.
A szivárgást kifejező egyenletbe behelyettesítve:
SZV = 650 mm + 360 mm - 760 mm - 202 mm–(-50 mm) = 98 mm.
A szivárgási veszteség 98 mm, azaz kb. 100 mm. Ennyit szabad kerekíteni, mivel a főleg a párolgási adat ennél
biztosan nagyobb hibával terhelt.

5. Összefoglalás
Ismétlésképpen elevenítsük fel a tanulási egység fontosabb megállapításait!
A földi vízkészlet mintegy 2 milliárd km3, ebből kb. 1,3 milliárd km3 szabad, a többi kémiailag kötött.
A víz összes megjelenési formája közül az óceánokban, tengerekben található a legnagyobb vízmennyiség
(97%).
Az édes vízkészlet a szabad víz kevesebb mint 3%-a, amelynek döntő része a sarkvidéki jégtakaróban van.
Jelentős még a felszín alatti vizek mennyisége is.
A légköri vízkészlet arányában igen kicsi, a hidrológiai ciklusban betöltött szerepe viszont óriási.
A víz körforgása az egyes földi vízformák különböző irányú és sebességű mozgásainak, egymásba való
átalakulásainak és halmazállapot változások bonyolult összessége. A körforgás energiája közvetlenül, vagy
közvetve a napsugárzásból származik.
A vízmérleg egy adott térrész, adott időszakra vonatkozó vízkészlet-változását fejezi ki, és adja meg a belépő és
a kilépő vizek különbségeként.
A vízháztartási egyenlet konkrét formája és a lehetséges elhanyagolások a térrész és az időintervallum
megválasztásától függenek.
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Önellenőrző kérdések
A következő kérdések és feladatok segítségével felmérheti, hogy mennyire sikerült elsajátítani a témakör egyes
fontos részfejezeteit. A választ elegendő átgondolni. Ha valamelyik pontnál bizonytalanságot érez, javasoljuk a
kapcsolódó rész újbóli áttekintését.
• Sorolja fel a víz fontosabb földi megjelenési formáit!
• Vázolja fel a víz földi körforgásának lényegét 5-10 mondatban!
• Milyen bevételi és kiadási tagok lehetségesek egy kerti tó esetében? Mely tagok nem hanyagolhatók el
általában?
Számítási feladat
Adott egy 10 ha felületű tó. A vizsgált egy éves időszakban a lehullott csapadék mennyisége (CS) 650 mm, a
párolgás (P) 760 mm, a levezető csatornában az elfolyás évi összege 21000 m3, a szivárgási veszteség 170 mm.
Mennyi vizet (m3) kell betáplálni, hogy az év végi és az év eleji vízszint megegyezzen?
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2. fejezet - tanulási egység. A víz
körforgásának meteorológiai tényezői
Bevezetés
Valószínűleg nem újdonság az Ön számára, hogy bizonyos időjárási elemek jelentős, vagy akár döntő hatást
gyakorolhatnak a víz körforgására. Ezért van szüksége (a hidrológia tárgykörén belül) meteorológiai, elsősorban
hidrometeorológiai alapismeretekre is. A tanulási egység célja, hogy megismerje a napsugárzás, a hőmérséklet,
a szél és a légnyomás hidrológiai szerepét, ezen elemek általános és magyarországi sajátosságait, mérési
lehetőségeit. A szakmai tevékenysége során - a feladatok többségénél - helyes döntést csak az időjárás
figyelembevételével tehet. Az ismeretek jelentős része a hétköznapi életben is felhasználható.
A tanulási egységhez kapcsolódó konkrét követelmények:
• Legyen képes bemutatni a meteorológiai tényezőket (napsugárzás, hőmérséklet, szél, légnyomás) és azok
szerepét a víz körforgásában!
• Tudja bemutatni ezen meteorológiai tényezők mérését, általános és magyarországi jellemzőit!

1. 2.1. A víz körforgásának meteorológiai tényezői
A víz körforgásának meghatározó része a légkörben, valamint a Föld felszínén megy végbe. Ezek mindegyikére
hatnak a különböző időjárási elemek. Sőt, a hidrológiai ciklus bizonyos szakaszainál meghatározó szerepet
töltenek be a meteorológiai elemek.
A víz körforgására ható meteorológiai tényezők:
• Napsugárzás
• Hőmérséklet
• Szél
• Légnyomás (közvetve)
• Légnedvesség
• Párolgás
• Csapadék
Ebben a tanulási egységben az első négy tényezőt vizsgáljuk. A légnedvesség a párolgás és a csapadék is
meteorológiai tényezők, illetve folyamatok, de ezek szerves részét képezik a víz körforgásának, így ezeket külön
fejezetben részletesebben tárgyaljuk (3-6. fejezet).
Napsugárzás
A párolgáshoz szükséges energia közvetlenül, vagy közvetve a napsugárzásból származik. Így a napsugárzás
lényegében az egész hidrológiai ciklus mozgatórugója. Napsugárzás nélkül (késéssel) az egész körfolyamat
leállna. A napsugárzás hatással van a csapadékképződésre is. Az általa felmelegített talajfelszín, illetve levegő
az alapja a konvekciónak, ami csapadékképződéshez vezethet. A napsugárzás meghatározó szerepet tölt be a
lég- és talajhőmérséklet alakításában, ezáltal közvetett módon is hatást gyakorol a víz körforgására.
A Napból elektromágneses hullámok formájában óriási mennyiségű energia érkezik a Földre. Intenzitása a
légkör külső határán (a sugárzásra merőleges felületen mérve) a napállandó, amelynek értéke 1360 W/m 2. A
napsugárzás a légkörben haladva részben elnyelődik, szóródik, illetve egy része visszaverődik. A talaj
felszínéről a napsugárzás egy része visszaverődik, másik része elnyelődik és a talajfelszín hőmérsékletét emeli.
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A felszín fontos sugárzástani paramétere az albedó, amely megmutatja, hogy a felszínre beeső napsugárzás
mekkora hányada verődik vissza. Az egyes felszíntípusoknak jelentősen eltérő az albedójuk (2. táblázat).
Legkisebb albedóval a vízfelszínek rendelkeznek (8-10%), míg a tiszta hófelszín a ráeső napugárzás döntő
részét visszaveri (albedója elérheti a 90%-ot).
2. táblázat. Természetes felszínek albedója

A felszínre szórt és direkt napsugárzás formájában összesen lejutó energiamennyiség a globálsugárzás. Ennek
értéke Magyarországon sokéves átlagban 4200 – 4700 MJ/m2, országrésztől függően (4. ábra).

4. ábra. A globálsugárzás átlagos évi összege Magyarországon (OMSZ)
A globálsugárzás mérése az Országos Meteorológiai Szolgálat egyes állomásain folyik, az adatokból kellően
pontos becslést kaphatunk hazánk bármely pontjára. Saját mérés ezért nem szükséges (ráadásul a pontos műszer
drága).
A napsugárzás jellemzésére szolgáló hagyományos időjárási paraméter a napfénytartam. A napfénytartam
megmutatja, hogy mennyi ideig éri a felszínt direkt (egyenesen a Nap irányából érkező) sugárzás. Hazánkban az
éves átlagos összege 1800-2100 óra között változik. Legtöbb ideig a Dél-Alföldön, legkevesebbet az ország
nyugati és északi határvidékén süt a Nap (5. ábra).
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5. ábra. A napfénytartam átlagos évi összege Magyarországon (OMSZ)
A napfénytartam jellegzetes évi menetet mutat (6. ábra). Szoros összefüggésben van a felhőzet mennyiségével,
valamint a nappalok hosszúságával. Legtöbbet süt a Nap júliusban (hosszú nappalok, viszonylag kevés felhő),
legkevesebbet decemberben (legrövidebb nappalok, legtöbb felhő).

6. ábra. A napfénytartam átlagos havi értékei Magyarországon (OMSZ)
A napfénytartam mérésének hagyományos műszere a Campbell-Stokes féle napfénytartam regisztráló (7.
ábra). Lényegi része egy üveggömb, ami gyűjtőlencseként viselkedik és egy pontba fókuszálja a napsugarakat
(a direkt napsugárzást). Ennek megfelelően kiégeti a mögötte elhelyezett papírszalagot. A papírszalag utólagos
kiértékelésével 0,1 óra pontossággal (illetve felbontásban) megállapítható a napi napfénytartam.
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7. ábra. A Campbell-Stokes féle napfénytartammérő (fotó: Wikipedia)
A napfénytartam meghatározása újabban a napsugárzás intenzitását mérő elektromos mérőműszerek
segítségével történik.
Hőmérséklet
A léghőmérséklet hat a párolgási sebességre, meghatározza a csapadék halmazállapotát, a hótakaró olvadását, a
vizeken a jégképződést, illetve a jég olvadását. Közvetve hat a lefolyásra, beszivárgásra (pl. a növénytakaróra
gyakorolt hatás, talajfagy miatt). Az emelkedő légrész hőmérsékletcsökkenése szükséges a felhő- és
csapadékképződéshez, a légkör hőmérsékleti rétegződése kulcsfontosságú a feláramló légmozgások
kialakulásában. Láthatjuk tehát, hogy a hőmérséklet igen komplex hatást gyakorol a víz különböző megjelenési
formáira, illetve a víz körforgására.
Egy adott hely léghőmérsékletét döntően meghatározzák:
• a sugárzási viszonyok,
• a felszín hőtani és sugárzási paraméterei,
• az érkező/ottlévő légtömeg sajátosságai,
• a tengerszint feletti magasság (ez időben állandó).
A tapasztalataink alapján tudjuk, hogy általában derült időjárás esetén nagyobb, borult égbolt mellett kisebb a
napi hőingás. Erős éjszakai lehűlésre és jelentős nappali felmelegedésre akkor számíthatunk, ha kevés a felhő.
Derült időben a sugárzási hatások dominálnak. Nappal a besugárzás hatására melegszik a talajfelszín és ez
melegíti fel a felette levő levegőt. A legmagasabb hőmérséklet ekkor a talaj közelében van. Éjjel a földfelszín
lehűl a kisugárzása miatt, és ez hűti le a levegőt. Emiatt a leghidegebbet a felszín közelében mérhetjük (derült,
nem szeles idő). A hőmérséklet egy bizonyos magasságig felfelé haladva növekszik (8. ábra). Ez a hőmérsékleti
inverzió jelensége.
Borult égbolt esetén, illetve szeles időben a felszín hatása alig érvényesül, a hőmérsékletet alapvetően a
légtömeg tulajdonságai határozzák meg. Ekkor a hőmérséklet a magassággal csökken, átlagosan 0,65°C/100 m
értékkel.
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8. ábra. A felszín-közeli hőmérséklet nappali és éjszakai vertikális profilja (derült, szélcsendes, illetve borult
időben)
Jellegzetes a hőmérséklet napi menete: a hajnali órákban (napkelte környékén) van a leghidegebb, kora délután
a legmelegebb. A hazai aktuális hőmérsékleti viszonyokról tájékozódhatunk a következő internetes oldalakon:
http://www.met.hu/kepek/mhTh/
http://www.idokep.hu/hoterkep
Magyarországon az évi középhőmérséklet 8-11°C, a hegységekben ennél alacsonyabb (9. ábra).

9. ábra. Az átlagos évi középhőmérséklet Magyarországon (OMSZ)
Leghidegebb hónapunk a január (-4 –(-1)°C), legmelegebb a július (síkvidéken: 19-22°C) (10-11- ábra).
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10. ábra. Az átlagos januári középhőmérséklet Magyarországon

11. ábra. A júliusi középhőmérséklet sokévi átlaga Magyarországon
A térképekről olvassák le lakóhelyük hőmérsékleti értékeit! Melyek a leghidegebb országrész januárban? Hol a
legmelegebb a július?
Az országban eddig mért legalacsonyabb hőmérséklet –35°C (Miskolc), az egyes években viszont átlagosan
„csak” –15 – 20°C-ig hűl le a levegő. A eddigi abszolút maximum 41,9°C (Kiskunhalas), átlagosan 33-36°C
közötti az évi legmagasabb hőmérséklet.
A hőmérséklet mérése szabvány szerint 2 m magasan történik. A hőmérőt megfelelő árnyékolóban kell
elhelyezni, ami véd a napsugárzástól, csapadéktól, nem melegszik át és jól szellőzik. Erre a célra lett kialakítva a
Stevenson-féle hőmérőház (12-13. ábra), illetve hengeres szerkezetű, kisebb árnyékoló az automaták
hőmérséklet-érzékelőihez (14. ábra). Megfelelő árnyékoló hiányában nem érdemes kültéri léghőmérsékletet
mérni.
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12. ábra. A hagyományos hőmérőház felépítése (Szász, 1997)

13. ábra. Hőmérőházak (fotó: Metnet)

14. ábra. OMSZ automata meteorológiai állomásának hőmérő- árnyékolója (fotó: Metnet)

15
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

tanulási egység. A víz körforgásának
meteorológiai tényezői
A manuális hőmérséklet-mérések eszközei a nagy pontosságú higanyos hőmérők, valamint az alkoholos
minimum- és a higanyos maximumhőmérők (15. ábra). Napjainkban már egyre inkább az automata mérések a
jellemzők, ahol jellemzően ellenállás-hőmérőket használnak.

15. ábra. Hagyományos minimum- és maximum-hőmérő
Szél
A szél a levegő mozgásának vízszintes komponense. A szél által történik a vízgőz horizontális transzportja. A
szél jelentősen fokozza a párolgást és hatással van a csapadékképződésre is (pl. összeáramlás, orografikus
hatásnál stb., lásd 5. fejezet).
A szél fő paraméterei: szélirány, szélsebesség (átlagos, illetve maximális széllökés). A szélirány mérésére
szélzászló, a sebességének mérésére szélkanál szolgál érzékelőként. A korábbi Fuess-rendszerű mérőt (16.
ábra) mára jellemzően felváltották az elektromos elven működő mérők (17. ábra). Az érzékelőket nyílt
területen, 10 m magasságban kell elhelyezni. 2 m-es magasságban a szél gyengébb és emellett a környező
tereptárgyak jobban zavarnák a mérést.

16. ábra. A Fuess-féle szélmérő érzékelői
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17. ábra. Automata meteorológiai állomás szélmérője (Vaisala)
A szél sebességét m/s-ban vagy km/h-ban adhatjuk meg. Átszámításuk: 1 m/s = 3,6 km/h. A szélirány
megadására használhatjuk a fő és mellékégtájakat, a mérés azonban eredendően fokokban adja meg az irányt (0360°, észak:0 v. 360°, kelet: 90°, dél: 180°, nyugat: 270°).
Az
aktuális
http://www.idokep.hu/szel
és
a
közeljövőre
előrejelzett
http://www.met.hu/kepek/mwWa/index.php térképes formában elérhetők az interneten.

szélviszonyok

Hazánk szélviszonyait (a légnyomás eloszlása mellett) elsősorban a környező magasabb hegységek (Alpok,
Kárpátok) határozzák meg. A hazai domborzat szerepe inkább lokális hatású. A legnagyobb átlagos
szélsebesség az ország középső ÉNY-DK irányú sávjában és részben a Tiszántúlon van. Ezen belül is
kiemelkedik a Kisalföld és a Bakony. A legkevésbé szeles területek a DNY-i országrész és az Északi-khg
térsége (magasabb csúcsok kivételével). Az uralkodó szélirány többnyire ÉNY-i, főleg a Tiszántúlon ÉK-i.
Tanulmányozzuk át a 18. ábrát és lássuk be az előbbi megállapításokat!

18. ábra. Az átlagos szélsebesség (m/s) és az uralkodó szélirány eloszlása Magyarországon (OMSZ)
Mi a lakóhelyének uralkodó széliránya? Országos viszonylatban mi jellemzi az ottani szélsebességet (éves
átlagban)?
Légnyomás
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A légkör súlyából származó nyomás a légnyomás. A légnyomás mértékegysége a hPa (hektopascal). Átlagos
értéke a tenger szintjén 1013 hPa, viszont a magassággal felfelé haladva csökken, kb. 5,5 km magasságban a
tengerszinti nyomás felét lehet mérni.
A meteorológiában kiemelt jelentőségű a tengerszintre átszámított légnyomás, illetve a területi eloszlásának az
ismerete (19. ábra). A légnyomás eloszlása, a nyomáskülönbség határozza meg a szélviszonyokat. Egy
légnyomást ábrázoló ún. izobár térképből a szélviszonyokon kívül az időjárás általános jellegére is lehet
következtetni.

19. ábra. A tengerszintre átszámított légnyomás (hPa) eloszlása (Wetteronline)
Az ún. nyomási képződmények, a ciklonok, anticiklonok döntően meghatározzák az időjárás jellegét, ezáltal a
vízkörforgás szinte minden részterületére kihatnak.
Az alacsony nyomású légköri képződmények a ciklonok. Ezek területén gyakran felhős, csapadékos az időjárás.
Változékonyság, nagy hőmérsékleti kontraszt és szél jellemzi. Az anticiklonokban általában nyugodt, száraz az
idő. Nyáron meleg, napos időjárás kötődik az anticiklonhoz. Télen inkább az átlagosnál alacsonyabb
hőmérséklet, és a kezdeti derült idő utáni beködösödés jellemzi.
A légnyomás mérőeszköze a barométer. Működési elve, felépítése alapján lehet:
• Higanyos (pontos, de használata körülményesebb)
• Aneroid (a „házi” barométerek többsége ilyen, kevésbé pontos, egyszerű, olcsó)
• Piezo-kristályos (pl. automata meteorológiai állomások műszereiben)
A légnyomás kisebb területi változékonyságú, mint a többi meteorológiai elem. A meglévő hivatalos
mérőhálózat (OMSZ) adataiból igen pontosan meghatározható a légnyomás az ország bármely pontjára. Ezért
hidrológiai, illetve hidrometeorológiai állomásokon nem szükséges a légnyomás mérése.

2. Összefoglalás
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tanulási egység. A víz körforgásának
meteorológiai tényezői
Ismétlésképpen elevenítsük fel a tanulási egység fontosabb megállapításait!
A víz körforgására gyakorlatilag minden meteorológiai tényező hat.
A napsugárzás fedezi a párolgás energiaigényét, közreműködik a csapadékképződésben. Közvetett módon a
hőmérséklet alakításán keresztül is hat a víz körforgalmára.
A napsugárzás mennyiségét a globálsugárzással és a napfénytartammal jellemezhetjük.
A hőmérséklet komplex hatást gyakorol a víz különböző megjelenési formáira, illetve a víz körforgására.
A léghőmérséklet mérés szabvány szerint 2 m magasságban történik. A korábban elterjedt Stevenson-féle
hőmérőházban pontos higanyos és alkoholos hőmérőkkel mértek. A mai automata műszerek érzékelői kisebb
hengeres árnyékolóban vannak elhelyezve.
A szél legfontosabb hatásai a hidrológiai ciklusban a párologás fokozása és a légköri víz horizontális
transzportja.
A szélmérés érzékelői a szélzászló (irány) és a szélkanál (sebesség) 10 m magasságban elhelyezve,
hagyományos műszere a Fuess-féle regisztráló.
A két legfontosabb nyomási képződmény a ciklon és az anticiklon. Ezek meghatározzák az időjárás jellegét, így
jelentős hidrológiai hatással bírnak.
Önellenőrző kérdések
A következő kérdések és feladatok segítségével felmérheti, hogy mennyire sikerült elsajátítani a témakör egyes
fontos részfejezeteit. A választ elegendő átgondolni. Ha valamelyik pontnál bizonytalanságot érez, javasoljuk a
kapcsolódó rész újbóli áttekintését.
• Milyen hatása van a napsugárzásnak a víz körforgására?
• Hogyan befolyásolja a hőmérséklet a víz körforgását?
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3. fejezet - tanulási egység.
Légnedvesség
Bevezetés
A tanulási egységben a légnedvesség bemutatásával folytatjuk a meteorológiai témakört. A légnedvesség
egyrészt fontos befolyásoló tényezője egyes hidrológiai folyamatoknak, másrészt a víz egyik földi megjelenési
formája is. A fejezet célja, hogy alaposan, számítási példákon keresztül ismertesse meg Önnel a fontosabb
légnedvességi paramétereket. Fontos, hogy a számításokat meg is értse, ugyanis csak így lesz képes arra, hogy a
légnedvességet megfelelő módon vegye figyelembe a szakmai munkája során. A gyakorlatban többféle
légnedvesség-mérési módszer létezik. Célunk, hogy ezek között is eligazodjon, ismerje a (nagyon különböző)
mérési elveket, a műszereket.
A tanulási egységhez kapcsolódó konkrét követelmények:
• Tudja bemutatni a fontosabb légnedvességi paramétereket, és megmagyarázni az ezek közötti
összefüggéseket!
• Legyen képes meghatározni (kiszámolni) a relatív nedvesség, a tényleges gőznyomás, illetve a harmatpont
értékét a hőmérséklet és egy másik adott légnedvességi paraméter ismeretében!
• Tudja ismertetni a különböző légnedvesség-mérési módszereket!

1. 3.1. Légnedvesség
A Föld teljes vízkészletének elenyészően kis hányada található a légkörben, mint ahogyan az előző fejezetben
megállapítottuk. Ehhez képest viszont óriási a jelentősége, hiszen a hidrológiai körfolyamat meghatározó részei
kapcsolatosak ezzel a vízformával. A párolgás során vízgőz kerül a légkörbe, ahol légnedvesség transzport
megy végbe. A csapadék a légkörben alakul ki, majd a víz kihull a felszínre.
A víz atmoszférikus kicserélődése gyors, tartózkodási ideje a légkörben csupán 10 nap körüli. Ez azt jelenti,
hogy átlagosan 10 nap alatt a légkörben levő teljes vízmennyiség kicserélődik. Más szavakkal: a víz esetén a
légkörbe való bejutás és az onnan történő kijutás között átlagosan 10 nap telik el.
A levegőben helytől és időtől függően, de mindig van több-kevesebb vízpára. A levegőben levő vízpárát, illetve
vízgőzt nevezik légnedvességnek. A légnedvesség jellemzésére többféle paraméter alkalmas. Célszerű ezek
közül a leggyakrabban használtakkal megismerkedni.
A légnedvesség jellemzésére szolgáló mennyiségek:
Abszolút nedvességtartalom (a): Egységnyi térfogatú levegőben lévő vízgőz tömege. Megmutatja, hogy 1 m3
levegőben hány gramm vízgőz van.

Gőznyomás (páranyomás) / e: A levegőben lévő vízgőz parciális nyomása. A meteorológiában gyakran így,
gőznyomásként (hPa-ban) adják meg a levegőben levő víz mennyiségét.
Telítettségi v. telítési gőznyomás / E : Minden hőmérséklethez tartozik egy maximális nedvességtartalom, azaz
egy maximális vízmennyiség, amit a levegő az adott hőmérsékleten vízgőz formában tartalmazhat. Ha a levegő
éppen ezt a maximális vízgőz mennyiséget tartalmazza, többet már nem képes felvenni, akkor telítettnek
nevezzük. Mennyiségét szintén nyomásegységben (hPa-ban) fejezzük ki. A telítettségi gőznyomás növekszik –
méghozzá egyre gyorsuló ütemben - a hőmérséklet emelkedésével (20. ábra). Megj: A telítettségi
nedvességtartalmat g/m3 egységben is ki lehet fejezni.
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20. ábra. A telítettségi gőznyomás a léghőmérséklet függvényében
Becsüljük meg az ábra alapján, hogy kb. hányszor több vízgőzt tartalmazhat a levegő 30°C-on, mint 0°C-on!
Relatív nedvesség: A legismertebb, gyakran használt légnedvességi mennyiség. A relatív nedvesség
megmutatja, hogy a tényleges nedvességtartalom hány százaléka az adott hőmérséklethez tartozó telítettségi
(azaz lehetséges maximális) nedvességtartalomnak (gőznyomásnak). Képlettel:

A hányados 0 és 1 közötti érték lehet, azaz a relatív nedvesség értéke elvileg 0 és 100% között lehet.
Természetes körülmények között a 100% előfordulhat, a 0% sohasem. Megj: A hétköznapi életben a
légnedvesség alatt szinte mindig ezt a paramétert értjük.
Telítettségi hiány / D: Az adott hőmérséklethez tartozó telítettségi nedvességtartalom és a tényleges
nedvességtartalom különbsége. Megmutatja, hogy a levegő mennyi vízgőzt képes még felvenni az adott
hőmérsékleten. Szoros kapcsolatban van a párolgással. Minél nagyobb ez az érték, annál nagyobb a levegő
párafelvevő képessége. Képlettel kifejezve:
D = E-e (g/m3)
Harmatpont / td: Az a hőmérsékleti érték, amelyre a levegőt (állandó nyomáson) lehűtve, telített állapotba jut.
Telítetlen levegő hűtésével szükségszerűen elérjük a telítettségi állapotot, mert hűtés közben a tényleges
nedvességtartalom (gőznyomás) nem változik, a telítettségi nedvességtartalom (telítettségi gőznyomás) viszont
csökken a hőmérséklettel együtt. A harmatpontot elérve e = E, azaz R = e/E = 1 = 100%, tehát a relatív
nedvesség eléri a 100%-ot.
Ha a levegő a harmatpontja alá hűl, akkor (e-E) mennyiségű pára kicsapódik. A kicsapódást - a párolgással
ellentétes folyamatot - kondenzációnak nevezzük. A kondenzáció során tehát légnemű vízből (azaz vízpárából)
folyékony halmazállapotú víz keletkezik.
A kondenzáció a felhő-, illetve csapadékképződés egyik alapfeltétele (ezzel részletesen az 5. fejezetben
foglalkozunk).

2. 3.2. A légnedvesség mérése
A légnedvesség meghatározására a gyakorlatban háromféle nedvességmérő típus terjedt el: a nedvszívó
higrométerek, a pszichrométerek és a harmatpont higrométerek.
Nedvszívó (higroszkópos) higrométerek
A nedvszívó higrométerek érzékelője a légnedvességnek megfelelően változtatja nedvességét. Ez a
nedvességváltozás vezet valamilyen fizikai változáshoz (hossz, kapacitás stb.), amit valójában mérünk.
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Az ebbe a kategóriába tartozó hajszálas higrométer (21. ábra) érzékelője egy hajszálköteg (a szőke, női
hajszál a legjobb!), ami a légnedvesség változásával megváltoztatja a hosszúságát: megnyúlik, ha nő a relatív
nedvesség, és viszont. Ez a kismértékű hosszváltozás egy mutató elmozdulását biztosítja a 22. ábrán bemutatott
szerkezeti megoldások egyikének segítségével.

21. ábra. Hajszálas higrométer

22. ábra. A hajszálas higrométer szerkezeti megoldásai
A hétköznapi életben elterjedt műszerek, de a meteorológiai gyakorlatban nincs jelentőségük, a pontatlanságuk
miatt.
A higrográf (hajszálas légnedvességíró) ugyanezen az elven működik. A mutató szerepét egy írókar/írótoll vesz
át, amely egy óraszerkezet által forgatott hengerre erősített és időbeosztással ellátott papírra rajzolja a relatív
nedvesség menetét (23. ábra). Csak korrekciók segítségével érhető el megfelelő pontosság. Jelentőségét mára
szinte teljesen elvesztette a meteorológiai alkalmazásokban.

23. ábra. A higrográf szerkezeti felépítése
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Elektromos higroszkópos légnedvesség mérők
Ezek a műszerek a bennük lévő (érzékelőben) nedvszívó anyagok elektromos tulajdonságát, az ellenállást vagy
a kapacitást mérik. A lítium-klorid bevonatú mérőtestek esetében az ellenállás változik a relatív nedvesség
változásának következtében, ezt mérik. A Humicap érzékelő kapacitív elven működik (24. ábra). A nedvszívó
anyaga egy fémelektródra felvitt vékony dielektromos polimer réteg, amelyet egy szitaszerű második
fémelektróda borít (egy kondenzátort alkotnak). A polimer réteg elnyeli a vízmolekulákat és így változik a
mérőtest kapacitása.

24.
ábra.
Humicap
érzékelővel
rendelkező
http://www.vaisala.com/en/products/humidity/Pages/HMP155.aspx

légnedvesség-mérő

(Vaisala)

Az Országos Meteorológiai Szolgálat automata állomásain a légnedvesség mérés érzékelője Humicap típusú.
Pszichrométerek
A pszichrométeres módszer a párolgás okozta lehűlés mérésén alapszik. A pszichrométer két hőmérőből áll. Az
egyik a léghőmérsékletet méri (száraz hőmérő). A másik (nedves) hőmérő higanytartályát desztillált vízzel
nedvesített muszlin burkolat borítja. Innen a víz párolgása hőt von el, ezért a nedves hőmérő alacsonyabb
hőmérsékletet mutat, mint a száraz hőmérő. A telítettségi hiánytól függ a párolgás intenzitása, a hőelvonás és
így a hőmérsékletkülönbség. A légnedvesség a leolvasott száraz és nedves hőmérsékleti értékből táblázat
segítségével határozható meg. Viszonylag pontos mérést tesz lehetővé.
Legelterjedtebb típusa az Assmann-féle szellőztetett pszichrométer. Itt a mérés során, a nedvesített burkolat
körül egy szellőztető berendezés segítségével viszonylag állandó légmozgást biztosítunk. Így kiküszöbölhető a
természetes légmozgás befolyásoló hatása. Készül állomási és hordozható kivitelben (25. ábra). Korábban (az
automatizálás előtti időszakban) a meteorológiai mérőhálózatokban a légnedvesség mérése állomási kivitelű
Assmann-féle pszichrométerrel történt.
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25. ábra. Pszichrométerek (bal: állomási, jobb: hordozható)
Harmatpont higrométerek
A levegőben levő vízgőz tényleges mennyiségétől függ, hogy milyen hőmérsékletre kell lehűteni a telítettségi
állapot eléréséhez. A harmatpont higrométerekben található egy fémfelület, melyet mesterségesen hűtünk. A
vízpára kicsapódásának pillanatában megmérjük a felület hőmérsékletét, s ez megfelel a harmatpontnak. A
harmatpont értékéből kiszámítható a többi légnedvességi paraméter. A műszer mérési elve egyszerű, de a
technikai megvalósítás nehézségei miatt ez a műszertípus inkább speciális célokat szolgál.

3. Összefoglalás
Ismétlésképpen elevenítsük fel a tanulási egység fontosabb megállapításait!
A levegőben mindig jelenlévő több-kevesebb vízpárát légnedvességnek nevezzük.
A légnedvesség térben és időben nagy változatosságot mutat.
A légnedvesség mennyiségével kapcsolatos fontosabb paraméterek: abszolút nedvesség, (tényleges) gőznyomás,
telítettségi gőznyomás, relatív páratartalom, telítettségi hiány, harmatpont.
A hőmérséklet ismeretében az egyes légnedvességi paraméterek egymásba átszámíthatók.
A légnedvesség mérők alapvető típusai: nedvszívó higrométerek, pszichrométerek és a harmatpont
higrométerek.
Önellenőrző kérdések és feladatok
A következő kérdések és feladatok segítségével felmérheti, hogy mennyire sikerült elsajátítani a témakör egyes
fontos részfejezeteit. A választ elegendő átgondolni. Ha valamelyik pontnál bizonytalanságot érez, javasoljuk a
kapcsolódó rész újbóli áttekintését.
• Mely légnedvességi paraméterek változnak és melyek nem, ha egy zárt szobában hűtjük a
• Milyen típusú (mérési elv szerint) légnedvességmérőket ismer?
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• Mi a pszichrométeres légnedvesség mérés elvi alapja?
Számítási feladat
A levegő hőmérséklete 22,7°C, a relatív nedvesség 65%. Mennyi a harmatpont értéke? A megoldáshoz
használjuk a 31. táblázatot.
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4. fejezet - tanulási egység. Párolgás
Bevezetés
A párolgás sok esetben a vízháztartási mérleg legnagyobb kiadási tagja. A nyíltfelszínű tározókhoz,
medencékhez köthető szennyvíztisztítási, illetve kezelési eljárások során számolni kell a végbemenő párolgási
folyamattal. Bizonyos technológiák (pl. szikkasztás) lényegi része a párolgás. Önnek ismernie kell a párolgást,
ezt a „láthatatlan módon” végbemenő, összességében igen nagy hatású, alapvetően meteorológiai folyamatot.
A tanulási egységhez kapcsolódó konkrét követelmények:
• Legyen képes értelmezni és bemutatni a párolgás különböző formáit, illetve a kapcsolódó fogalmakat!
• Legyen képes megmagyarázni, hogy mely meteorológiai elemektől, miért és hogyan függ a párolgás!
• Tudja bemutatni a párolgásmérés módszereit, tudjon használni egyszerűbb párolgásszámítási formulákat!
• Legyen képes megbecsülni a (potenciális) párolgás értékét!

1. 4.1. Párolgás
A párolgás a folyékony halmazállapotból légnemű halmazállapotba történő átalakulás. Víz párolgása esetén a
cseppfolyós vízből vízpára (vízgőz) képződik.
A párolgás energiaigényes folyamat. A párolgáshő megmutatja, hogy 1 kg folyadék elpárologtatásához mennyi
energia szükséges. A víz párolgáshője 20°C-on kerekítve 2450 kJ/kg, ami igen nagy érték. A víz
elpárologtatáshoz például több mint ötször annyi energia szükséges, mint a 0°C-ról 100°C-ra való
felmelegítéséhez.
A párolgás sajátságos szerepet tölt be a víz körforgásában. Ugyanis ennél a folyamatnál lép be az energia a
rendszerbe, fenntartva ezzel a hidrológiai körfolyamatot. Óriási mennyiségű napenergia - a napsugárzás
formájában a légkörbe belépő teljes energiamennyiség közel egynegyede (az egész Földre vonatkozóan) fordítódik a víz párologtatására.
A párolgás formái
A hidrológiában a következő párolgási formákat különböztetjük meg:
• fizikai,
• fiziológiai,
• mechanikai,
• teljes vagy hidrológiai párolgás.
Fizikai párolgás, evaporáció: Tisztán fizikai folyamat. A folyékony halmazállapotú víz légneművé, azaz
vízpárává alakul. Ide tartozik a szabad vízfelszínről, a csupasz talajtól, illetve más vizes felszínekről (talaj, út,
növény) történő párolgás.
Fiziológiai párolgás, transzspiráció: A növények általi párologtatást jelenti. A folyamat során a növény
sztómáin (esetleg a kutikulán) keresztül vízgőz jut a légtérbe. A transzspiráció nem tisztán fizikai jelenség,
mivel a növény aktívan közreműködik a folyamatban. Megj.: a növény felületén levő víz elpárolgása az nem
ebbe a kategóriába tartozik (hanem evaporáció).
Mechanikai párolgás: A vízmolekulák légmozgás (mechanikai kényszer) hatására lépnek ki a vízfelszínről a
levegőbe. Ez gyakran nem különíthető el a fizikai párolgástól, az evaporáció speciális esetének tekinthető.
Hidrológiai párolgás: A felsorolt párolgási formák összessége. A hidrológiában általában nincs szükség az
egyes párolgási formák elkülönítésére, a felszínről a légkörbe jutó víz összmennyisége számít.
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A természetes talajfelszíneket többnyire növénytakaró borítja. Ekkor a talaj vízvesztesége, illetve a légkörbe
jutó vízmennyiség az evaporáció és a transzspiráció összege. A két folyamat szorosan kapcsolódik egymáshoz,
együttesen evapotranszspirációnak nevezzük. Az evapotranszspiráció tehát a növényzet és a talaj együttes
párologtatása, a növényzettel borított területről összességében a légkörbe jutó víz mennyisége. Az összevonást
indokolja, hogy általában a két részjelenség együttes hatása számít, ráadásul ezek nehezen különíthetők el pl.
mérés során.
A párolgáshoz kapcsolódóan még két fontos fogalmat kell megjegyezni:
• Tényleges párolgás (v. evapotranszspiráció)
• Potenciális párolgás (v. evapotranszspiráció)
Tényleges párolgás: Az adott körülmények között ténylegesen a légkörbe jutó vízmennyiség.
Potenciális párolgás: Megmutatja, hogy mennyi volna a párolgás az adott körülmények (pl. meteorológiai
viszonyok) között, ha vízhiány nem lépne fel korlátozó tényezőként.
A két definícióból következik, hogy megfelelő vízellátás esetén a tényleges párolgás megegyezik a potenciális
párolgással. A talajnedvesség csökkenésével a tényleges párolgás és a potenciális párolgás aránya csökken (26.
ábra).

26. ábra. A tényleges párolgás aránya a vízfelület párolgásához képest, csökkenő talajnedvesség esetén
Szabad vízfelszín párolgása
A szabad vízfelszín párolgásának a vízgazdálkodásban nagy jelentősége van, mivel a felszíni vizek párolgása
esetén erről a jelenségről van szó. A szabad vízfelszín párolgása mindig potenciális, mivel mindig rendelkezésre
áll a víz, a párolgást nem korlátozza vízhiány.
A szabad vízfelszín párolgását alapvetően a meteorológiai tényezők határozzák meg. A legfontosabbak:
• napsugárzás,
• hőmérséklet,
• légnedvesség
• szél.
Érdemes megjegyezni, hogy az egyes meteorológiai tényezők miért és hogyan befolyásolják a párolgást!
Napsugárzás: Energiát biztosít a párolgás számára. A napsugárzás intenzitásának növekedésével több energia
áll rendelkezésre, így nő a párolgás sebessége. A napsugárzás melegíti a talajfelszínt, illetve a levegőt, így
közvetett módon is elősegíti a párolgást.
Hőmérséklet: Magasabb léghőmérséklet esetén intenzívebb a párolgás. Ez több okkal is magyarázható.
Egyrészt a melegebb levegőnek nagyobb a telítettségi nedvességtartama (ugye még emlékszünk erre!), így
nagyobb mennyiségű vízpárát képes felvenni. Másrészt a melegebb levegő több energiát tud a víznek átadni,
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ezzel elősegítve a párolgást. A magasabb vízhőmérséklet szintén fokozza a párolgást, mivel ekkor nagyobb a
vízrészecskék mozgási energiája és így könnyebben kilépnek a folyékony fázisból.
Légnedvesség: Szárazabb levegőben intenzívebb a párolgás. A párolgás egy egyensúlyi folyamat, a
vízmolekulák nem csak a folyékony fázisból a levegőbe, hanem ellentétes irányban is mozognak. Egy részük
visszalép a folyadékba. Alacsony légnedvesség esetén a visszalépő részecskék száma csökken, így a „nettó”
párolgás nagyobb lesz. Jegyezzük meg, hogy a sokféle légnedvességi paraméter közül a telítettségi hiány (D)
mutat legszorosabb összefüggést a párolgás intenzitásával (egyenesen arányosság).
Szél: A szélsebesség növekedésével együtt nő a párolgás intenzitása. Oka: a légmozgás elszállítja a vízfelszín
közeléből az oda kilépő vízrészecskéket. Csökkenti a valószínűségét, hogy ezek visszalépjenek a folyadékba.
Más szavakkal: a szél nem engedi, hogy a vízfelszín közelében jelentősen megnövekedjen a légnedvesség (ha
egyébként száraz a levegő).
A meteorológiai tényezők hatásának memorizálására érdemes a következő ismert tapasztalatra gondolni: A
kiteregetett ruha napos, meleg, száraz, szeles időben szárad meg leggyorsabban.
Evapotranszspiráció
A vízgyűjtőterületek nagy része általában növényzettel borított. Itt az evaporáció mellett a növényeken keresztül
is kerül vízgőz a légkörbe (sőt gyakran ez utóbbi a jelentősebb), azaz evapotranszspirációval van dolgunk. Az
evapotranszspiráció tényleges értéke a meteorológiai tényezők mellett a növényzet és a talaj számos
paraméterétől függ. Ezek közül a fontosabbak:
• a talaj felszínének és mélyebb rétegeinek a nedvességtartama,
• a talaj típusa, színe, művelése,
• a növényfaj, fajta,
• a növény fenológiai fázisa, tenyészterülete, tápanyag-ellátottsága.
A potenciális evapotranszspirációt befolyásoló, illetve meghatározó tényezők ugyanezek, természetesen
leszámítva a vízellátottságot.
A párolgás mérése
A párolgás pontos, az adott területet jól jellemző mérése nehéz feladat.
A szabad vízfelszín párolgásának mérésére párolgásmérő kádakat, az evapotranszspiráció mérésére
evapotranszspirométereket (mily meglepő az elnevezés!) használnak. A párolgást (tized) mm-ben mérjük, illetve
adjuk meg, ugyanúgy, mint a csapadékot. A mérés általában napi gyakorisággal történik.
Párolgásmérő kádak
A párolgásmérés alapvető eszközei a párolgásmérő kádak, amelyek a szabad vízfelszín párolgását (potenciális
párolgás, a levegő párologtatóképessége) mérik. A kádak mérete és elhelyezési módja változó.
A meteorológiai és hidrológiai hálózatok világszerte az ún. „A” típusú káddal mérnek (27-28. ábra). A kívülbelül fehér színű kád átmérője kb. 120 cm, mélysége kb. 25 cm, és a talaj felszínén kettős farácsra kell
elhelyezni. A hazai tervezésű „U” típusú (Ubell) kádat a talajba süllyesztve helyezik el. Ennek felszíne 3 m 2,
mélysége 50 cm.
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27. ábra. A szabad vízfelszín mérésére szolgáló A-kád és U-kád

28. ábra. Védőhálóval ellátott A-kád (fotó: Metnet http://www.metnet.hu/?m=keptar&i=4189)
A kádakat vízzel fel kell tölteni, ügyelve arra, hogy a hullámzás révén ne kerülhessen ki víz a kádból. A
kádakban lévő vízszint mérése naponta, reggel történik. A kádon belül elhelyezett talapzatra egy edénykét
helyezünk, amelybe egy furaton keresztül a kád vízszintjének megfelelő szintig víz áramlik be. A furat zárása
után az edénykét kiemeljük és a benne lévő vizet egy mérőhengerbe öntjük. Ezzel a módszerrel 0,1 mm
pontossággal határozhatjuk meg a vízszintet. A vízszint változása az előző méréshez képest megadja a párolgást
(ha volt csapadék, akkor azt is figyelembe kell venni).
Ezek a kisméretű kádak általában nagyobb párolgást mutatnak, mint a nagyfelületű természetes vizek. Oka,
hogy a kádaknál (illetve száraz környezetben lévő viszonylag kis méretű párolgó felszíneknél, mint pl. egy
oázisnál) a környező száraz levegő párolgásfokozó hatása nagymértékben érvényesülhet. Ezt a jelenséget
oázishatásnak nevezik. A „mérési hibát” korrekciós tényezők segítségével lehet enyhíteni.
Evapotranszspirométerek
Más néven: liziméterek. Valamennyi típusnál a növények egy általában néhány m2 területű, földbe süllyesztett
tenyészedényben helyezkednek el. Az oázishatás csökkentése céljából a tenyészedény környékén is hasonló
növényállományt célszerű kialakítani.
A mérési elv, illetve a kialakítás alapján a következő liziméter-típusok léteznek:
• hídmérleges,
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• úszóházas,
• kompenzációs.
A hídmérleges liziméter (29. ábra) esetében a tenyészedény súlyát (tömegét) mérik, és ebből határozzák meg
az evapotranszspirációt. Ha egy adott napon nincs csapadék, akkor a tenyészedény tömegének csökkenése
megegyezik az elpárolgó víz mennyiségével (ugyanis a növények tömeggyarapodása ehhez képest
elhanyagolható).

29. ábra. Hídmérleges liziméter
Hasonlóan, az úszóházas liziméternél is a tenyészedény súlyváltozása jelenti a mérés alapját, de itt súlymérés
helyett a légkamrákkal úszóképessé tett tenyészedény vízkiszorítását mérik (30. ábra).

30. ábra. Úszóházas liziméter
A
Thorntwaite-féle
kompenzációs
liziméterrel
általában
a
növényállományok
potenciális
evapotranszspirációját mérik. A tenyészedény (jell. 4 m2 felületű és 70 cm mélységű) egy csővezetéken
keresztül összeköttetésben áll egy kompenzációs tartállyal, így az ottani szinttel megegyezően, állandó
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mélységben tartható a növényállomány alatti vízszint (31. ábra). A vízszintet egy úszó és egy túlfolyó cső
szabályozza automatikusan. Ha a növényzet párologtat és csökken a tenyészedény alján lévő vízszint, akkor az
úszó kinyit egy csapot és az adagoló tartályból (1.) pótlódik a víz. Ha a csapadék miatt a vízmozgás ellentétes
irányú, akkor a víz a túlfolyón keresztül lefolyik a vízfelfogó tartályba (2.). Az 1. tartályból történő „fogyasztás”
és a 2. tartályba történő „visszafolyás” napi értékeinek ismeretében meghatározható a potenciális
evapotranszspiráció.

31. ábra. Kompenzációs evapotranszspirométer

2. 4.2. A párolgás számítása
A párolgás számítása néhány évtizeddel ezelőtt a hidrológusok, agrometeorológusok egyik legfontosabb kutatási
területe volt. Ekkortájt számos hazai és külföldi számítási módszer született.
A potenciális evapotranszspiráció napi értékeinek kiszámítására alkalmas módszerek közül kettőt mutatunk be
részletesen (példával). Ezeket hazai (szarvasi) mérési adatok alapján dolgozták ki, így különösen jól
alkalmazhatóak a magyarországi gyakorlatban. A képleteket nem kell megtanulni, de illik tudni, hogy az adott
módszer milyen paraméterek alapján számítja a párolgást.
Antal-féle módszer: Abból a feltevésből indul ki, hogy mind a hőmérséklet, mind a telítettségi hiány
exponenciálisan növeli a párolgást, a következő formula szerint:

ahol E a napi középhőmérséklethez tartozó telítettségi gőznyomás, e a gőznyomás napi átlaga (hPa), α: a levegő
hőtágulási együtthatója (α = 1/273), t a napi középhőmérséklet (°C)
A potenciális evapotranszspiráció közelítő becslésére alkalmas az igen egyszerű Dunay - Posza - VargaHaszonits-féle összefüggés. Segítségével a léghőmérséklet és a relatív nedvesség ismeretében számítható a napi
potenciális evapotranszspiráció. Képlete a következő:

ahol f a relatív nedvesség napi közepe (tizedes törtben), t a napi középhőmérséklet (°C)
Feladat
Számoljuk ki a potenciális párolgás értékét az előbbi módszerrel. A napi középhőmérséklet 20°C, a relatív
nedvesség napi középértéke 70%.
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Megoldás: Egyszerű behelyettesítés a képletbe.

A szabad vízfelületek párolgásának számítására alkalmas a Meyer-féle módszer, amely havi párolgási
értékeket számol. A képlet a meteorológiai tényezők felhasználásával tényleges vízfelület-párolgási értékek
meghatározását teszi lehetővé. Általános alakja:
P=a·(E-e)·(1+b·w)·(1+0,0003·M) (mm/hónap)
ahol P a párolgás havi összege (mm), E a vízfelszín havi középhőmérsékletéhez tartozó telítettségi páranyomás
(Hgmm), e a felszínközeli légréteg havi átlagos páranyomása (Hgmm), w a felszínközeli légréteg havi közepes
sebessége (m/s), M: a vízfelület tengerszint feletti magassága (m), a és b empirikus konstansok az éghajlati
viszonyoknak, a meteorológiai mérések magasságának, illetve a páranyomás régi mértékegységének (Hgmm)
megfelelően (a=11, b=0,2). Megj.: Amennyiben a páranyomást hPa-ban adjuk meg, akkor a=8,25 értékkel ad a
képlet megfelelő eredményt.

3. 4.3. A párolgás magyarországi jellemzői
A gyakorlati életben nem ritka feladat, hogy meg kell becsülnünk egy rövidebb-hosszabb időszak párolgási,
illetve potenciális párolgási értékét. Ezért szükséges, hogy tájékozódjunk a párolgás hazai jellemzőit illetően.
A tényleges párolgás értéke függ a rendelkezésre álló vízmennyiségtől és energiától: hűvösebb helyeken,
illetve ahol kisebb a csapadék ott alacsonyabb, melegebb és csapadékosabb helyeken magasabb. A számított
éves összege 425 és 525 mm között jellemző. Viszonylag egységes a területi eloszlása, mivel hazánkban
jellemzően a hűvösebb területek a csapadékosabbak és a melegebb vidékek a szárazabbak (32. ábra).

32. ábra. A tényleges párolgás átlagos éves összege Magyarországon (Szász-Tőkei, 1997)
A potenciális evapotranszspiráció évi összege a Nyugat-Dunántúlon és a magasabban fekvő területeken a
legkisebb, 700 mm alatti. Ennek oka elsősorban a kisebb nyári globálsugárzás és alacsonyabb hőmérséklet. Az
Alföld egyes – főleg déli – részein a 900 mm-t is meghaladja a lehetséges párolgás (33. ábra).
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33. ábra. A potenciális párolgás átlagos éves összege Magyarországon (Szász-Tőkei, 1997)
A potenciális párolgás tekintetében igen nagyok a különbségek a téli és a nyári hónapok között. Míg télen 10
mm/hó körüli a potenciális párolgás, tehát kisebb, mint a csapadékátlag, addig a nyári 150 mm/hó körüli érték
lényegesen meghaladja az időszak csapadékátlagát (34. ábra). Egy átlagos téli napon néhány tized mm, egy
átlagos nyári napon 5 mm körüli vízmennyiség képes elpárologni.

34. ábra. A tényleges és a potenciális párolgás átlagos éves menete havi adatok alapján (Szász-Tőkei, 1997)
A potenciális párolgás értéke átlagosan áprilistól októberig meghaladja a csapadékösszeget. Ez azt jelenti, hogy
ebben az időszakban a lehullottnál több víz lenne képes elpárologni.

4. Összefoglalás
Ismétlésképpen elevenítsük fel a tanulási egység fontosabb megállapításait!
A párolgás a vízháztartási mérleg egyik legjelentősebb kiadási tagja.
Az evaporáció tisztán fizikai folyamat, a víz párolgása különböző felszínekről.
A transzspiráció fiziológiai folyamat, a növényzet párologtatása által jut a légkörbe a vízpára.
A növényzettel borított talajból a légkörbe jutó vízmennyiség az evapotranszspiráció.
A potenciális párolgás megmutatja, hogy mekkora lenne a párolgás, ha vízhiány nem korlátozná azt.
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A párolgást meghatározó fő meteorológiai tényezők a napsugárzás, a hőmérséklet, a légnedvesség és a szél.
Az evapotranszspiráció tényleges értéke az időjárás mellett a vízellátottságtól, a növényzet és a talaj különböző
paramétereitől is függ.
A szabad vízfelület párolgásának mérésére jellemzően párolgásmérő kádakat használnak.
A szabad vízfelület párolgásának mérésére jellemzően párolgásmérő kádakat használnak.
Az evapotranszspiráció mérése liziméterekkel történik.
A párolgás számítása meteorológiai adatok, a sugárzási mérleg, illetve a vízháztartási egyenleg alapján
lehetséges.
Magyarországon a tényleges párolgás sokévi átlaga 425 és 525 mm között alakul. A magasabb értékek a
csapadékosabb, viszonylag melegebb DNY-i országrészben jellemzők.
A potenciális párolgás a szárazabb, melegebb területeken a legnagyobb (évi átlagban elérheti a 900 mm-t), a
hűvösebb, felhősebb hegyvidéki területeken a legkisebb (700 mm alatt).
A potenciális párolgás határozott éves menetet mutat. Egy átlagos nyári napon 5 mm körüli, míg egy téli napon
jellemzően csak néhány tized mm víz képes elpárologni.
Önellenőrző kérdések
A következő kérdések és feladatok segítségével felmérheti, hogy mennyire sikerült elsajátítani a témakör egyes
fontos részfejezeteit. A választ elegendő átgondolni. Ha valamelyik pontnál bizonytalanságot érez, javasoljuk a
kapcsolódó rész újbóli áttekintését.
• Mitől és hogyan függ a párolgás?
• Hogyan mérik a szabad vízfelszín párolgását?
• Hogyan változik az év során a potenciális párolgás?
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5. fejezet - tanulási egység. Csapadék
I.
A csapadék a hidrológiai folyamatok meghatározó meteorológiai tényezője. Ugyanakkor egyben a legnagyobb
bizonytalansági faktor is a folyamatok leírásánál, az időbeli és térbeli szeszélyessége, valamint az
előrejelzésének nehézségei miatt. A nem zárt szennycsatornáknál a csapadékmennyiségtől függően változik a
szennyvíztelepre beérkező szennyvíz mennyisége és minősége (hígultsága). A szennyvíztelep működésére, a
tisztított szennyvíz befogadóba juttatására közvetett hatást gyakorol a csapadék. A rendkívüli mennyiségű,
illetve intenzitású csapadékok külön figyelmet érdemelnek, mivel havária jellegű problémát okozhatnak. Nem
vitás, hogy Ön számára az egyik legfontosabb hidrológiai fejezet a csapadék témaköre. A témakört két tanulási
egységre osztottuk, hogy könnyebben elsajátíthassa az ismeretanyagot.
Az ehhez a tanulási egységhez kapcsolódó konkrét követelmények:
• Legyen képes bemutatni a csapadékképződés feltételeit, különös tekintettel az emelkedő légmozgás
kialakulására!
• Tudja bemutatni a felhők néhány fontos tulajdonságát és csoportosítási lehetőségeit!
• Tudjon felsorolni, jellemezni és megismerni néhány felhőtípust!
• Tudja megkülönböztetni az egyes csapadéktípusokat!
• Legyen képes hazánk csapadékviszonyainak részletes - adatokkal szolgáló - bemutatására!
A csapadék az a vízmennyiség, amely a légkörből a felszínre jut. Rendszerint a csapadék a vízmérleg fő bevételi
tagja, térben és időben nagy változékonyság jellemzi, emiatt gyakran a hidrológiai folyamatok, elemzések
kritikus tényezője.

1. 5.1. A csapadék formái
Keletkezési módjuk (helyük) szerint megkülönböztetünk hulló és nem hulló csapadékot. A csapadéktípusok
csoportosíthatók halmazállapotuk szerint is.
Folyékony halmazállapotú az eső, a záporeső, a szitálás. Szilárd halmazállapotú a havazás, a hózápor, a
szemcsés hó és a hódara. Vegyes halmazállapotú a havas eső, illetve ide sorolható – megfelelő értelmezéssel –
az ónoseső, a fagyott eső és a jégeső. A zivatar a köztudattal ellentétben nem egy csapadéktípus, hanem légköri
elektromos tevékenység, amely a zivatarfelhőhöz kapcsolódik és csaknem mindig zápor kíséri.
Hulló csapadékok
Eső: A folyékony halmazállapotú csapadékok alapformája. Térben viszonylag egyenletes eloszlású, általában
nagyobb területen hull, mérsékelt vagy gyenge intenzitással. A cseppek jellemzően közepes nagyságúak.
Réteges felhőzetből hull.
Záporeső: Gomolyos jellegű felhőzetből hull. Általában kisebb területre koncentrálódik, rövidebb ideig tart és
nagyobb intenzitású, mint a közönséges eső. További jellemzője a viszonylag nagy cseppméret. A záporokból
lehulló csapadék mennyisége szeszélyes eloszlást mutat, akár kis távolságon belül is nagy különbségek lehetnek.
Szitálás: Fő jellemzője a kis cseppméret (átmérő < 0,5 mm). Az apró cseppek „permetszerűen” hullnak
alacsony szintű rétegfelhőből, illetve ködből (ködszitálás).
Havazás: Az eső szilárd halmazállapotú megfelelője. A csapadék változatos alakú hókristályok, illetve ezek
összetapadásával létrejövő hópelyhek formájában érik el a felszínt.
Hózápor: A záporeső szilárd halmazállapotú megfelelője. Nagy hópelyhek, intenzív hullása erre a
csapadéktípusra utal. Jellemzően rövid ideig tart. A hózápor előtt és után többnyire jól látható a felhőzet
gomolyos jellege és a talajfelszínt elérő csapadéksáv.
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Szemcsés hó: A szitálás folyékony halmazállapotú megfelelője. Igen apró hószemcsék esnek. „Lisztszerű”
nagyon vékony lepelt képez a fagyott felszínen. Általában ködös, illetve párás, csendes időben hull. Ezt a
csapadéktípust tévesen gyakran hódarának nevezik.
Hódara: Záporszerűen, gyakran nagy intenzitással hullnak tömör, viszonylag nagyméretű (5 mm) hószemcsék
(35. ábra). Jellegzetességük, hogy a talajra érve elgurulhatnak, elpattanhatnak.

35. ábra. Hódara (http://weatherglossary.owlinc.org)
Havas eső: Vízcseppek és hópelyhek együttes hullása. Klasszikusan szép formája, amikor az eső vált át
havazásba, a hópelyhek arányának fokozatos növekedése mellett.
Ónos eső: Általában télen a hideg periódusok végén keletkezik, amikor a magasban már megérkezik az enyhe
levegő és ott jelentős vastagságú pozitív hőmérsékletű légréteg alakul ki. Emellett a felszín és a felszín közeli
légréteg még fagypont alatti hőmérsékletű. Eső hull, ami az alsó fagyos légtéren áthaladva nem fagy meg,
hanem túlhűl. A túlhűlt vízcseppek a felszínre érkezve azonnal megfagynak (36. ábra). Több szempontból is
veszélyes, illetve káros jégbevonat képződik fákon, utakon, talajon stb.
Fagyott eső: Keletkezésében hasonlít az ónos esőhöz. A fő különbség, hogy itt az esőcseppek már a levegőben
elkezdenek megfagyni. A felszínre jégszemcsék, illetve részben megfagyott vízcseppek érkeznek. Az ónos
esőhöz képest „érdesebb” jégbevonatot képez a felszínen.
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36. ábra. Az ónoseső és a fagyott eső keletkezése
Jégeső: Kialakulásának legvalószínűbb időszakai a nyári meleg periódusok. Zivatarfelhőkben az intenzív
feláramlás hatására nagyméretű jégdarabok alakulnak ki, amelyek nem tudnak elolvadni a felszínre hullás előtt.
Igen szeszélyes eloszlásban, rendszerint keskeny sávokban végez pusztítást. Kárt tehet növénykultúrákban,
épületekben, gépjárművekben, de nagyobb jégméret az emberéletet is veszélyeztetheti. Hazánkban 2-5 cm-es
átmérőjű jég szinte minden évben előfordul valahol az országban. Az 5 cm-nél nagyobb jégátmérő már ritka.

2. 5.2. Mikrocsapadékok
A csapadék felszín közelében keletkezett formáit összefoglaló néven mikrocsapadéknak nevezzük (nem hulló
csapadék, felszíni csapadék). Nevük onnan származik, hogy a felszínközeli mikroklimatikus térben keletkeznek.
A mikrocsapadék formái: harmat, dér, zúzmara.
Harmat: Derült, szélcsendes éjszakákon képződik. Ekkor a talajfelszín, a növények, a különböző tárgyak a
hosszúhullámú kisugárzásuk miatt lehűlnek. Ezzel együtt lehűtik a közvetlen közelükben levő levegőt is. Ha itt
a léghőmérséklet a harmatpont alá süllyed, akkor megkezdődik a víz kicsapódása a lehűlt felszínekre. A harmat
tipikus megjelenési helye a fűfelszín. A harmat nemcsak a felszínen, hanem a talajban – főként annak felső 5
cm-es rétegében - is képződhet: ekkor talajharmatról beszélünk.
Dér: Képződésének a folyamata ugyanaz, mint a harmaté, csupán negatív hőmérsékleten zajlik le.
Zúzmara: Fagypont alatti hőmérsékleten keletkezik, szilárd halmazállapotú mikrocsapadék. A levegőben lévő
apró túlhűlt vízcseppek fagynak ki tereptárgyakra, növényekre (37. ábra). Legjellegzetesebb a fák ágait,
villanyvezetékeket, kerítéseket (drót) bevonó zúzmara. Általában ködben képződik. A durva zúzmara
viszonylag enyhébb időben (de 0°C alatt), és nagyobb szélben keletkezik. Stabil, eléggé tömör bevonatot képez.
A finom zúzmara igen alacsony hőmérsékleten, gyenge szélben szokott (tud) kialakulni. Laza bevonatot képez.
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37. ábra. Zúzmara (Wikipedia)
A mikrocsapadékok mennyisége nehezen mérhető, a hidrológiai vizsgálatok során többnyire elhanyagoljuk ezt a
tényezőt. Ezzel nem követünk el nagy hibát, mivel az egyébként is kis mennyiségű mikrocsapadékoknak csupán
kis hányada jut le ténylegesen a talajra.

3. 5.3. A csapadék keletkezése
A fejezetben a hulló csapadék keletkezésével foglalkozunk.
A csapadék keletkezésének három szükséges, de önmagában még nem elégséges feltétele a következő:
• A légköri vízgőz jelenléte;
• Kondenzációs és kifagyási magvak jelenléte a légkörben;
• Emelkedő légmozgás.
Több-kevesebb vízgőz mindig van a levegőben. A Földnek csak kis területén gátolja a vízgőz hiánya a
felhőképződési folyamatok megindulását. Ugyanakkor a csapadék kialakulása és mennyisége szempontjából
nem közömbös a légnedvesség értéke a különböző magassági szinteken.
A kondenzációs magvak a levegőben lebegő apró, szilárd részecskék. Ezekre tud kicsapódni a vízgőz. Egy
részük a tenger vizéből származó sókristály, más részük szárazföldi eredetű. A légkör magasabb szintjeiben a
jégkristályok is kondenzációs magként működnek. A csapadékképződésnek általában nem gátja a kondenzációs
magvak száma. Mennyiségük elegendő a folyamathoz.
A csapadékképződés - illetve első fázisában a felhőképződés – kritikus tényezője általában az emelkedő
légmozgás. Ennek megléte, illetve megfelelő intenzitása és tartóssága szükséges a csapadékképződéshez.
Miért szükséges az emelkedő légmozgás? Azért, mert az emelkedő levegő kitágul (a kisebb légnyomás miatt),
tágulási munkát végez a belső energiájának a rovására és ezért lehűl. Amikor a felemelkedő levegő
hőmérséklete lecsökken a harmatpontjáig, akkor megkezdődik a vízgőz kicsapódása a kondenzációs magvakra
(gondoljunk vissza a 3. fejezetben tanultakra).
Az emelkedő légmozgás kialakulása a következő okokra vezethető vissza:
• frontális emelkedés
• Konvekció
• orografikus hatás
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• felszín közeli konvergencia (összeáramlás)
Frontális emelkedés: A különböző hőmérsékletű légtömegeket (hideg és meleg légtömeg) elválasztó felületek
az időjárási frontok. A hidegfrontnál a hideg légtömeg mozog a meleg légtömeg irányába. Mivel a hideg levegő
nehezebb, mint a meleg levegő, ezért ékszerűen betör alá. A meleg levegő intenzív emelkedésre kényszerül egy
viszonylag keskeny sávban. Gomolyos felhőzet és záporszerű csapadék képződik (38. ábra).

38. ábra. A hidegfront szerkezete (két típus)
Nézzük meg animáción a hidegfront mozgását:
A melegfrontnál a könnyebb meleg levegő mozog a hideg levegő irányába. Így egyszerűen rásiklik a tetejére.
Széles sávban, viszonylag lassan, egyenletesen történik a meleg levegő felemelkedése (felsiklása). Ennek
megfelelően széles, réteges felhőzet és nagy horizontális kiterjedésű „csendes” eső alakul ki (39. ábra).

39. ábra. A melegfront szerkezete
Nézzük meg a következő animáción a melegfront mozgását:
Konvekció: A talaj mentén a levegő az erőteljes felmelegedés miatt labilis egyensúlyúvá válik, ha a hőmérséklet
felfelé haladva legalább 1·C-kal csökken 100 méterenként. Főleg nyáron a napsütés hatására ez bekövetkezhet a
nappali, elsősorban a déli, kora délutáni órákban. Az ily módon, a labilitás hatására létrejött függőleges
légmozgást nevezzük konvekciónak. Az induló, illetve gyengébb konvekciót kisebb gomolyfelhők jelzik (40.
ábra). Intenzív konvektív feláramlás óriási zivatarfelhőket hozhat létre, lokális, lassan mozgó, viszonylag rövid
élettartamú, heves záporokkal.
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40. ábra. Konvekció (termikus eredetű)
Animáció
Orografikus hatás: A domborzat (hegyek) hatása. Az áramló levegő a hegységeknél „akadályba” ütközik és
emelkedésre kényszerül (41. ábra). Főként ezzel magyarázható a hegységek csapadéknövelő hatása.

41. ábra. Orografikus hatás.
Konvergencia: Ha a talajfelszín közelében összeáramlás van, akkor emelkedő légmozgás alakul ki (42. ábra).
Ez érthető, hiszen csak felfelé tud mozogni az összeáramló levegő egy része. Bizonyos időjárási helyzetekben
Magyarországon is jellemző az ún. konvergencia-vonalak kialakulása, ami kedvez a csapadékképződésnek.
Például ha a Dunántúlon északnyugati szél fúj, a Tiszántúlon északkeleti szél, akkor valahol a Duna-Tisza közén
összeáramlás tapasztalható.
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42. ábra. Konvergencia hatására kialakuló feláramlás
A vízgőz kicsapódásával kialakul a felhőzet. Nem minden felhőből hull csapadék. A csapadék kialakulásához
szükség van az apró felhőelemek (cseppek, jégkristályok) további növekedésére. Az ún. csapadékelemek már
akkorák, hogy képesek a talajra lehullani a feláramlás és a párolgási veszteségek ellenére. A csapadékképződés
további
részleteiről
is
jó
áttekintés
található
a
http://www.met.hu/omsz.php?almenu_id=misc&pid=metsuli&mpx=0&pri=1&sm0=&dti=3&tfi=0 címen.

4. 5.4. Felhőtípusok
Ugye mindannyian tudjuk, hogy mi a felhő? És vajon pontosan meg is tudjuk fogalmazni? Ha nem, akkor
tanuljuk meg a következő egyszerű definíciót. A levegőben lebegő cseppecskék, hókristályok és jégszemcsék
halmazát felhőnek nevezzük, amennyiben olyan sűrűségben vannak jelen, hogy a fény útjában akadályt
képeznek.
A felhőzet megfigyelése hasznos információt szolgáltat a légkör állapotáról és a légkörben lezajló különböző
folyamatokról. Ez a helyi előrejelzéseknél fontos kiegészítője lehet az egyéb információforrásoknak
(meteorológiai szolgálat előrejelzése, radarkép stb.).
A felhők magasságát a felhő alsó felületének, azaz a felhőalapnak a magassága szerint osztályozzuk. Eszerint 3
csoportot különíthetünk el: alacsony szintű, középmagas szintű és magas szintű felhőket. A földrajzi
szélességtől és az évszaktól is függ a felhőzet magassága, ezért a magassági határokat csak hozzávetőlegesen
lehet megadni. A mérsékelt égövben a következő értékek jellemzők:
• alacsony szintű felhők: talajfelszín és 2 km között
• középmagas szintű felhők: 2 és 7 km között
• magas szintű felhők: 5 és 13 km között
Megkülönböztetjük még a függőleges felépítésű felhők csoportját, melyeket a felhőalapjuk szerint az alacsony
szintű felhők közé sorolhatnánk, de jelentős függőleges fejlettségük miatt a felhőtető benyúlik a magas szintű
felhők tartományába.
A felhők apró vízcseppekből vagy jégkristályokból, illetve ezek keverékéből épülnek fel. A túlhűlés jelensége
miatt kb. -10°C feletti hőmérsékleten szinte kizárólag cseppfolyós halmazállapotú felhőelemek vannak. Csak 20°C alatt vannak többségben a szilárd felhőelemek, de egészen -40°C-ig előfordulnak folyékony részecskék.
Az alacsony szintű felhők jellemzően vízcseppekből, a magas szintűek kizárólag jégkristályokból állnak. A
középmagas szintű és a függőleges felépítésű felhők általában vegyes halmazállapotúak.
Alakjuk és szerkezetük szerint két csoportba sorolhatjuk a felhőket:
• réteges felhők /sztrátusz típusú/: Vízszintes kiterjedésükhöz képest kicsi a vastagságuk, szerkezetük pedig
rostos, fonalas.
• gomolyos felhők /kumulusz típusú/: Vízszintes méretükhöz viszonyítva jelentős a vastagságuk, egyedül álló
halmok vagy rögök formájában mutatkoznak
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Az osztályozási rend alapján 10 felhőtípust (főfajtát) különböztetünk meg (43. ábra).

43. ábra. Felhőtípusok
Egyes felhőtípusok könnyen beazonosíthatók, míg bizonyos típusok felismerése némi gyakorlatot igényel. A
felhőtípusok részletes, képes bemutatója megtalálható
http://www.metnet.hu/?m=synop-atlaszhttp://www.metnet.hu/?m=synop-atlasz és
http://www.met.hu/omsz.php?almenu_id=misc&pid=felho_atlasz&mpx=0&pri=0&sm0=&dti=0&tfi=0
Magas szintű felhők
Cirrus: Pehelyfelhő. 6-10 km magasan alakulnak ki, tisztán jégkristályokból állnak. Formájuk tollpehelyre
emlékeztet, változatos, szép alakjuk lehet. Fehér fonalakból, keskeny csíkokból álló, rostos-fonalas szerkezetű
elkülönült felhők. Árnyékot nem vetnek (44. ábra. ).

44. ábra. Cirrus (Ci)
Cirrocumulus: Magasszintű gomolyfelhő, bárányfelhő. Igen apró, többnyire szabályos elrendeződésű
gomolyokból áll. Az egyes gomolyok látszólagos átmérője kisebb mint 1°, vagyis ha a karunkat feléjük
kinyújtjuk, kisujjunk hegyénél kisebbnek látjuk őket (45. ábra).
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45. ábra. Cirrocumulus (Cc) (forrás: Metnet)
Cirrostratus: Magasszintű rétegfelhő, fátyolfelhő. Nagy horizontális kiterjedésű, átlátszó, fehéres, enyhén
fonalas vagy sima szerkezetű felhőfátyol. Jégkristályokból áll, így gyakran „halo-jelenséget” idéz elő (46.
ábra).
46. ábra. Cirrostratus (Cs) (forrás: Metnet)
Középmagas szintű felhők
Altocumulus: Középmagas szintű réteges gomolyfelhő. Általában árnyékolt lapocskákból, legömbölyített
tömbökből, hengerekből tevődik össze, az elemek néha összeérnek. Az elemek látszólagos átmérője 1-5° közé
esik, azaz ha a karunkat feléjük kinyújtjuk, három középső ujjunkkal lefedhetjük őket. Általában vízcseppekből
áll, csapadékot nem ad (46. ábra).

46. ábra. Altocumulus (Ac) (forrás: Metnet)
Altostratus: Középmagas rétegfelhő. Szürkés vagy kékes, egyenletes szerkezetű felhőréteg, amely részben
vagy egészben beborítja az eget. Egyes részei gyengén átengedhetik a napfényt, de a Nap nem látszik vagy
elmosódott a széle. Ebből a felhőtípusból esetleg már hullhat kisebb csapadék (47. ábra).
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47. ábra. Altocumulus (Ac) (forrás: Metnet)
Altostratus: Középmagas rétegfelhő. Szürkés vagy kékes, egyenletes szerkezetű felhőréteg, amely részben
vagy egészben beborítja az eget. Egyes részei gyengén átengedhetik a napfényt, de a Nap nem látszik vagy
elmosódott a széle. Ebből a felhőtípusból esetleg már hullhat kisebb csapadék (48. ábra).

48. ábra. Altostratus (As) (forrás: Metnet)
Alacsonyszintű felhők
Stratocumulus: Alacsony szintű réteges gomolyfelhő. Olyan mozaikszerű, legömbölyített vagy hengeres
elemekből áll, amelyek esetleg összeérnek. Az elemek többsége 5°-nál nagyobb látszólagos átmérőjű.
Alacsonyszintű felhő, mely általában vízcseppekből áll. Csak gyenge csapadékot képes okozni (49.ábra.).
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49. ábra. Stratocumulus (Sc) (forrás: Metnet)
Stratus: Alacsonyszintű rétegfelhő. Általában szürke színű, felhőalapja egyenletes. Gyenge csapadék, főleg
szitálás, szemcsés hó hullhat belőle. Ha a Nap látható, körvonalai tisztán kirajzolódnak a felhőn keresztül is
(50.ábra.).

50. ábra. Stratus (St) (forrás: Metnet)
Függőleges felépítésű felhők
Cumulus: Gomolyfelhő. Elkülönült, éles körvonalú, függőleges irányban gomolyszerűen vagy tornyosan
fejlődő felhő, melynek felső része gyakran karfiolra emlékeztet. Néha foszlányos, szakadozott. A napsütötte
része vakítóan fehér, az alapja gyakran sötét és vízszintes. A „szépidő gomolyok” nem adnak csapadékot. A
magasra törő tornyos gomolyfelhőből (Cumulus congestus) záporeső hullhat (51. ábra).
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51. ábra. Cumulus (Cu) (forrás: Metnet)
Cumulonimbus: Zivatarfelhő. A gomolyok továbbfejlődésével jönnek létre. Nagy magasságba (főként nyáron
időnként 10 km felé) törő, hatalmas függőleges kiterjedésű felhő. Teteje elveszti éles körvonalát, elmosódottá
válik, gyakran üllőformát vesz fel. Heves záport, felhőszakadást, jégesőt is okozhat, melyet villámlás és
égdörgés kísér. A zivatar jelensége mindig Cb felhőhöz kötődik (52. ábra).

52. ábra. Cumulonimbus (Cb) (forrás: Metnet)
Nimbostratus: Esőrétegfelhő. Szürke, általában sötét, vastag felhőréteg. Jellemzően csapadék hull belőle (53.
ábra).
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53. ábra. Nimbostratus (Ns) (forrás: Metnet)

5. 5.5. Magyarországi csapadékviszonyok
Hazánk csapadékviszonyait legegyszerűbben az évi csapadékösszegek földrajzi eloszlásán tanulmányozhatjuk
(54. ábra).

54. ábra. Az átlagos éves csapadék Magyarországon (OMSZ)
A csapadék átlagos évi összege jellemzően 500 és 800 mm között alakul. A legszárazabb terület (az évek
átlagában, de nem minden évben!) az Alföld középső része, 500 mm körüli csapadékátlaggal. Innen minden
irányba növekszik a mennyisége, az Alföld peremvidékén már 550-600 mm a jellemző. A Dunántúlon a
Kisalföld és a Mezőföld kivételével 600 mm feletti a csapadék éves átlaga, mely délnyugati irányba növekszik.
Legcsapadékosabb a délnyugati határszél, a Kőszegi-hegység és a Bakony egy része 800 mm-t meghaladó
csapadékátlaggal. Az Északi-középhegység viszonylag szárazabb, csak a legmagasabb részein hull 800 mm
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körüli csapadék (Börzsöny, Mátra, Bükk magasan fekvő területei), a hegységek közötti medencékben viszont
több helyen 600 mm alatt marad a csapadék.
A hegyvidéki tájakon az orografikus hatás miatt a csapadék átlagos évi összege a magassággal 100 m-enként
35 mm-rel növekszik. A keleti határvidéken megfigyelhető csapadéknövekedés is összefüggésbe hozható a
domborzati hatással, a határon túli hegységek okozzák.
Az egyes években előforduló csapadékösszegek jelentősen eltérhetnek az átlagostól. Az Alföldön a
szélsőségesen száraz években 300 mm, míg a legesősebb években akár 900-1000 mm csapadék hullhat. A
legcsapadékosabb országrészekben 500 mm és 1300 mm körüli szélsőértékek fordulnak elő.
A csapadék évi menetére a télvégi minimum és a nyár eleji maximum a jellemző (55. ábra). A legszárazabb
hónapok országszerte a január és a február. Legtöbb csapadék az ország nagyobbik keleti részén júniusban, az
Alpokalján júliusban, míg a Dunántúl többi részén májusban hull. A Dunántúl déli részén egy másodlagos őszi
csapadékmaximum is kimutatható (október, november). Megjegyzendő, hogy az egyes években a csapadék
menete jelentősen eltérhet az átlagostól.

55. ábra. A csapadék átlagos évi menete Szegeden és Szombathelyen (OMSZ)
Az egy nap alatti maximális csapadék hazánk bármely pontján meghaladhatja a 100 mm-t. Ilyen nagy
csapadék az évek jelentős részében előfordul valahol az országban, viszont egy adott helyen a bekövetkezési
valószínűsége igen csekély (100 év alatt legfeljebb csak néhányszor fordul elő). Magyarországon az eddig mért
legnagyobb 24 órai csapadék 260 mm volt, ezt Dad községben mérték.
Éghajlatunk jellemzője, hogy a csapadék egy része hó formájában hullik. Havas napnak nevezzük azt a napot,
amikor mérhető mennyiségű csapadék (legalább 0,1 mm) hull hó formájában, függetlenül attól, hogy
megmarad-e a hó a talajon. Évente átlagosan 20-30 havas napra számíthatunk az alacsonyabban fekvő
területeken. A hegyekben gyakrabban havazik.
Hótakarós napnak nevezzük azt a napot, amikor a talajt legalább 1 cm vastag összefüggő hótakaró borítja.
Ennél vékonyabb hóréteg esetén (hó)lepelt, nem összefüggő hóborítottság esetén pedig hófoltot adunk meg a
jelentésben. A hótakarós napok számát a lehulló hó mennyisége és a hőmérséklet együttesen határozza meg.
Átlagos évi száma a Dél-Alföldön 30 körüli. Észak felé haladva ez a szám növekszik a hidegebb télnek
köszönhetően. A Dunántúlon a viszonylag enyhébb tél ellenére 40-45 hótakarós nap fordul elő a nagyobb
mennyiségben lehulló hó miatt. Hegységeinkben a magasság növekedésével a hótakaró tartóssága jelentősen
növekszik, a legmagasabb részeken 100-120 napon át borítja hóréteg a talajt (56. ábra).
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56. ábra. A hótakarós napok átlagos évi száma
A hóviszonyok szeszélyességére jellemző, hogy az Alföldön előfordulhatnak hótakaró nélküli telek, míg más
években a hótakarós napok száma elérheti a 80-100-at, a maximális hóvastagság pedig az 50-80 cm-t. A
magasabb hegyekben mértek már 120-150 cm-es hóvastagságot is.
Az első havazás átlagosan november 2. felében, az utolsó havazás pedig március 2. felében következik be az
ország nagy részén. Érdekesség, hogy 2003-ban már október 23-án havazott az ország jelentős részén (főként
északnyugaton és a hegyekben néhol vastag hótakaró is kialakult). 1995-ben az Alföld délkeleti részén
november 5-én erős havazás és hófúvás kezdődött, melynek következtében méteres hófúvások alakultak ki. A
tavaszi időszakban a hótakaró jellemzően elolvad március közepéig. Ugyan még áprilisban is bárhol lehet
havazás vagy hózápor, de a viszonylag magas talajhőmérséklet és az erős besugárzás következtében a lehullott
hó rövid idő alatt elolvad.

6. Összefoglalás
Ismétlésképpen elevenítsük fel a tanulási egység fontosabb megállapításait!
A csapadék a légkörből a felszínre jutó víz, a felszíni vízmérleg fő bevételi tagja.
A csapadékkeletkezés feltételei: vízgőz a légkörben, kondenzációs magvak, emelkedő légmozgás,
csapadékelemek növekedése.
Az emelkedő légmozgást kiválthatja időjárási front, konvekció, orografikus hatás és felszínközeli összeáramlás.
A különböző csapadéktípusok a megjelenésük alapján azonosíthatók. A csapadéktípusokat csoportosíthatjuk a
keletkezésük és a halmazállapotuk szerint.
A hulló csapadékok közül kiemelkedő jelentőségűek az eső, a záporeső, a havazás, az ónoseső és a jégeső.
A mikrocsapadékok hidrológiai jelentősége csekély.
A felhők az alapjuk magassága szerint lehetnek alacsony-, közép- és magasszintűek, összesen 10 felhőtípusba
sorolhatók.
Magyarországon az éves csapadék sokévi átlaga jellemzően 500 és 800 mm között alakul.
Hazánk legszárazabb területe az Alföld középső vidéke. Legtöbb csapadék a délnyugati határszélen és a
magasabb hegységekben hull.
Átlagosan a legszárazabb hónapok a január és február, a legcsapadékosabb hónapok a május, a június, néhol a
július.
Hazánkban 1 nap alatt bárhol lehullhat 100 mm csapadék, valószínűsége viszont igen kicsi.
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A hóviszonyokat a csapadék és a hőmérséklet együttesen alakítja.
Önellenőrző kérdések
• Mutassa be röviden a csapadékképződésben fontos emelkedő légmozgás kialakulási lehetőségeit!
• Mi jellemzi Magyarország csapadékviszonyait (10 mondat)?
• Csoportosítsa a csapadékok típusait!
• Hogyan lehet csoportosítani a felhőket magasságuk, halmazállapotuk és szerkezetük szerint?
• Jellemezze Magyarország hóviszonyait (8-10 mondatban)!
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6. fejezet - tanulási egység. Mért és
származtatott csapadékinformációk
Bevezetés
A csapadék témakörét folytatva ebben a tanulási egységben bemutatjuk, hogyan és milyen jellegű
csapadékinformációhoz juthatunk. Szennyvíztechnológusként ismernie kell a pontos csapadékmérés módját és
eszközét, a radaros csapadékmérés, valamint a különböző származtatott csapadékinformációk lényegét.
A tanulási egységhez kapcsolódó konkrét követelmények:
• Tudja definiálni a csapadék jellemzésére szolgáló mennyiségi paramétereket!
• Legyen képes önálló csapadék-, illetve „hómérésre”, a mérési hibák minimalizálására!
• Tudja bemutatni a radaros csapadékmérés jelentőségét!
• Legyen képes esőkarakteriszika függvény megrajzolására és értelmezésére!
• Tudja értelmezni a csapadékmaximum függvényt!
• Tudja meghatározni a csapadék területi átlagát különböző módszerekkel!

1. 6.1. A csapadék jellemzésére szolgáló mennyiségek
A csapadék mennyiségét annak a vízrétegnek a magasságával fejezzük ki, amely a sima, vízszintes
talajfelszínen állna a csapadékhullás után, ha nem folyna, szivárogna vagy párologna el. Mennyiségét ennek
megfelelően rétegvastagságként értelmezve, általában mm-ben adjuk meg.
Egy adott felületre lehullott csapadék térfogata – egyszerű matematikai térfogatszámítással – a következő képlet
szerint számítható:
V = h·F (m3),
ahol h: a csapadék mennyisége (rétegvastagság v. vízoszlop magasság) m-ben, F: a terület nagysága m2-ben. E
képlet alkalmazásával a mértékegységek megfelelő átváltásával kiszámítható, hogy:
• 1 mm csapadék 1 m2 felületen 1 liter víznek
• 1 mm csapadék 1 ha-on 10 m3 víznek (hektármilliméter) felel meg.
Ezt a két adatot természetesen „fejből” is illik tudni.
A csapadékintenzitás az időegység alatt lehullott csapadék mennyisége:

ahol h a csapadékmennyiség (rétegvastagság), T a csapadékhullás ideje. Az intenzitás leggyakrabban használt
mértékegységei a mm/óra, intenzív csapadékoknál a mm/perc.
A csapadékhozam a csapadék térfogatban kifejezett mennyiségének (V) és időtartamának (T) a hányadosa. Ez a
paraméter mindig egy adott területnagyságra vonatkozik.
(m3/s)
A fajlagos csapadékhozam az egységnyi területre vonatkoztatott csapadékhozam. Ez tulajdonképpen a csapadék
intenzitásának felel meg, csak rendszerint más mértékegységben adják meg (l/s·ha vagy m3/s·km2, ezek
műszaki mértékegységek).
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2. 6.2. A csapadék mérése
A hivatalos csapadékmérések Magyarországon jelenleg az Oláh-Csomor-féle kettősfalú csapadékmérőkkel
történnek. Ez a típus tulajdonképpen a világszerte elterjedten használt Hellmann-féle csapadékmérő egyik
(kismértékben módosított) változata.
A műszer 3 fő részből áll: felfogóedény, tartóedény és gyűjtőedény (57. ábra). A csapadék a felfogóedény 200
cm2 (=1/50 m2) keresztmetszetű nyílásán és tölcséres lefolyóján át a gyűjtőedénybe folyik. Ez a szerkezeti
kialakítás a gyűjtőedényből történő párolgást minimálisra csökkenti.

57. ábra. A Hellmann-féle csapadékmérő szerkezete
A csapadékmérőt kis faoszlopra úgy kell felszerelni stabil, függőleges állásba, hogy a felső pereme 1 m
magasan legyen a talaj felett. Előírás szerint minden tereptárgytól legalább olyan távolra helyezzük el, hogy a
45°-os irányból már beeshessen a csapadék, azaz kb.olyan távolságra, mint amilyen magas a tárgy (58. ábra).
Máskülönben szeles időben a tárgy felfoghatja a csapadék egy részét.

58. ábra. A csapadékmérő megfelelő elhelyezése
A túlságosan nyílt, szeles hely sem kedvező a mérő elhelyezésére. Szélben a csapadékmérő belsejében és
körülötte légörvények keletkeznek Emiatt a műszer aprószemű eső és főleg hóesés esetén kevesebbet mér a
tényleges csapadéknál. A mérési hiba erős szél esetén igen nagy lehet. Csapadékmérésnél ügyeljünk erre is.
A téli időszakban a felfogóedénybe helyezett ún. hókereszt csökkenti a mérési hibát. Egyes országokban
szélárnyékolókat helyeznek el a mérők körül. A legjobb megoldást a csapadékmérők jó elhelyezése jelentené.
A csapadék leolvasását általában naponta egyszer, reggel 7 órakor végezzük. A felfogóedény leemelése után a
gyűjtőedény kiemelhető, a benne levő vizet a mérőhengerbe öntjük át, és mennyiségét tizedmilliméter
pontossággal leolvassuk. Ha a felfogóedényben hó vagy jég van (a gyűjtőedényben is lehet jég), akkor az egész
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csapadékmérőt meleg helyiségbe visszük, ahol a hó, ill. jég elolvad, és a gyűjtőpalackba folyik. Az olvadási
folyamat felgyorsítható a mérőhengerrel előre kimért mennyiségű meleg víz segítségével.
A világon a nemzeti meteorológiai szolgálatok a legelterjedtebb Hellmann-típusú mérő (59-60. ábra) mellett,
mintegy 50 különféle csapadékmérő műszert használnak (hivatalos mérésekre).

59. ábra. Hellmann-féle csapadékmérő
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60. ábra. Az Országos Meteorológiai Szolgálat automata állomásain használt csapadékmérő (regisztráló)
(www.met.hu)
A kereskedelemben kapható egyszerű, műanyagból készült csapadékmérő (61. ábra) hiteles mérést nem tesz
lehetővé. Olcsósága miatt azonban nagyobb számban (nagyobb területi sűrűséggel) is elhelyezhető és így
hasznos információt szolgáltathat a záporszerű csapadékok szeszélyes területi eloszlásáról. Használata a nyári
félévben célszerű. Télen szétfagyhat, a havazást pontatlanul méri.

61. ábra. Műanyagból készült, nem hivatalos csapadékmérő

54
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

tanulási egység. Mért és
származtatott csapadékinformációk
A csapadékintenzitás mérése
A csapadék időbeli változásának vizsgálatára, intenzitásának mérésére különféle csapadékírók (ombrográfok)
szolgálnak. Az úszóhengeres változatnál a regisztrálás egy henger palástjára erősített papírszalagon történik (62.
ábra). A hengert egy óraszerkezet forgatja körbe 1 nap alatt. A szabvány keresztmetszetű (1/50 m2) felfogó
részen behulló esővíz az ún. úszóhengerbe jut. Itt összegyűlve fokozatosan emeli a műszer úszóját a rászerelt
írókarral, írótollal együtt. A rajzolt vonal csapadékhullás idején emelkedik, annál meredekebben, minél
intenzívebb a csapadék. Ha az úszóhenger megtelt (az írótoll 10 mm-es értéken van), egy szivornya
automatikusan kiüríti a vizet, az úszó és az írótoll visszatér alaphelyzetébe, s innen kezdi meg a további
csapadékmennyiség feljegyzését.

62. ábra. Úszóhengeres (a) és billenőedényes (b) csapadékmérő
A billenőedényes csapadékregisztráló teljesen automatizált méréseket tesz lehetővé. A felfogott csapadékvíz egy
kétállású billenőedény egyik vagy másik csészéjébe folyik. Amint a csapadékvíz az éppen töltés alatt álló
csészében elér bizonyos szintet, a szerkezet átbillen és a megtöltött csésze kiürül. Ekkor azonnal megkezdődik a
másik csésze töltődése. Az automata meteorológiai állomásoknál rendszerint ezen az elven működő
csapadékmérőket, illetve regisztrálókat használnak.
Magyarországon a hivatalos csapadékmérő állomások száma 1000 körüli (Országos Meteorológiai Szolgálat,
Vízügyi Igazgatóságok). Ez a sűrűség megfelelő viszonylag homogén csapadékok, illetve hosszabb időszakok
csapadékának
eloszlásának
a
vizsgálatára.
A
szeszélyes
területi
eloszlású,
záporszerű
csapadékok”feltérképezéséhez” túl ritka az állomáshálózat.

3. 6.3. Radarmérések
A pontszerű csapadékmérések igen jó kiegészítője a meteorológiai radarokkal történő csapadékmérés. A radarok
elektromágneses impulzusokat bocsátanak ki az égbolt minden irányába. A csapadékelemekről visszaverődő
jelek detektálása és számítógépes analízise után megállapítható:
• A csapadékobjektumok helye (iránya, távolsága);
• A csapadék intenzitása;
• Egyéb információk a felhőzetről.
Magyarországon 3 meteorológiai radar működik: Budapest-Pestlőrinc, Nyíregyháza-Napkor, Pogányvár (Zala
megye). A radarok együttesen az ország teljes területét „belátják”, sőt egyes folyóink határon túli vízgyűjtőjéről
is szolgáltatnak csapadékinformációt (63. ábra).
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63. ábra. Radarkép (OMSZ)
A radarképek 15 perces időközökkel készülnek. Ezek elérhetők az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján:
www.met.hu. Filmszerűen megtekintve a radarképeket, láthatjuk:
• A csapadékok mozgását (irány, sebesség);
• Fejlődésüket, illetve gyengülésüket.
A radar a legalkalmasabb eszköz a csapadék ultrarövidtávú (azaz maximum néhány órás) előrejelzéséhez. Nagy
előnye a hagyományos csapadékmérő állomásokhoz képest, hogy lényegében folyamatosan nyomon követhető a
csapadéktevékenység, teljes területi lefedettséggel.

4. 6.4. „Hómérések”
A hóréteg vastagságát többnyire naponta egy alkalommal, reggel 7 órakor mérik. A mérés egyszerű eszközökkel
is elvégezhető (pl. vonalzó, mérőléc), de nagy körültekintést igényel a hótakaró egyenetlensége miatt. Mindig
környékre jellemző, „átlagos” hóvastagságú területet kell keresni és ott több mérést végezni, majd a mért
értékeket átlagolni.
A hóban tárolt vízmennyiség ismerete nélkülözhetetlen az árvizek, illetve a belvizek előrejelzéséhez. A hó
vízegyenértékét mérlegtípusú hósűrűségmérővel határozhatják meg. A másik lehetőség, hogy egy bizonyos
nagyságú, háborítatlan szerkezetű hóminta térfogatából és az abból kiolvasztott vízmennyiségből számoljuk ki a
vízegyenértéket.
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A frissen lehullott hó térfogatsúlya 0,1 g/cm3 körüli. Ez azt jelenti, hogy 1 mm hó formában lehullott
csapadék kb. 1 cm vastagságú hóréteget alkot. A tömörödött hótakarónak nagyobb a vízegyenértéke,
jellemzően 0,2 – 0,5 g/cm3.

5. 6.5. Származtatott csapadékinformációk
Esőkarakterisztika
Ha a csapadék kezdő időpontjától (t = 0) lehullott csapadék mennyiségét (h) ábrázoljuk az idő függvényében,
akkor egy folytonosan növekvő függvényt (h(t)) kapunk. Ez az esőkarakterisztika, azaz a csapadékösszegző
függvény (vonal).
Az esőkarakterisztikával kapcsolatos tudnivalókat ábrák segítségével lehet igazán jól megérteni. Javasoljuk,
hogy a szöveg olvasásával „párhuzamosan” az ábrákon is kövessük a gondolatmenetet.
Ha a csapadék intenzitása állandó, akkor az esőkarakterisztika egy origóból kiinduló egyenes, mivel minden dt
időszak alatt ugyanannyi csapadék hull, azaz ugyanannyival nő az összegzett csapadék. Az egyenes
meredeksége a csapadékintenzitással egyezik meg (64. ábra).

64. ábra. Esőkarakterisztika függvény egyenletes intenzitású csapadék esetén
Ha a csapadék intenzitása egyenletesen nő, akkor az esőkarakterisztika egy egyre meredekebben emelkedő
görbe. Egy adott t időpontban az intenzitás értéke megadja az esőkarakterisztika meredekségét (65. ábra).
Ha a csapadék intenzitása fokozatosan csökken, akkor az esőkarakterisztika egy egyre kevésbé meredek görbe.
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65. ábra. Esőkarakterisztika függvény (fokozatosan növekvő és csökkenő csapadékintenzitás esetén
Az eső intenzitása definíció szerint az időegység alatt lehullott csapadék mennyisége i = dh/dt, ahol dt egy rövid
időtartam (olyan rövid, hogy az intenzitás már állandónak tekinthető), dh pedig a dt idő alatt lehullott eső
mennyisége.
Meglévő matematikai ismereteink birtokában így beláthatjuk, hogy az intenzitás az idő függvényében ábrázolt
összegzett csapadék (esőkarakterisztika) idő szerinti deriváltja.

Ez megegyezik az intenzitás görbe meredekségével (megfelelő skála esetén).
Az esőkarakterisztika pedig az intenzitás idő szerinti integrálásával kapható meg.

Valóságos csapadéknál az intenzitás rendszerint „szabálytalanul” változik. Az intenzitás pillanatnyi
nagyságának megfelelően változik az esőkarakterisztika meredeksége.
A csapadékíró műszerek többsége (úszóhengeres, billenőedényes, tömegmérésen alapuló) lényegében
csapadékkarakterisztikát regisztrál. Ebből deriválásnak megfelelő módszerrel határozható meg a
csapadékintenzitás. Rövid időtartam alatti csapadéknövekményt kell elosztani az időtartam hosszával.

6. 6.6. Csapadékmaximum függvény
Személyes tapasztalatunk, hogy az igen heves csapadéktevékenység nem tart hosszú ideig, gyenge eső viszont
akár napokon keresztül is hullhat. Egyértelmű, hogy nagyobb csapadékintenzitás csak rövidebb időszakokban
fordulhat elő. Ahogyan az időtartam nő, úgy csökken az átlagos intenzitás. Az elemi logikából következik, hogy
hosszabb idő alatt több csapadék hullhat le összességében, mint rövid idő alatt.
Ezeket a tapasztalatokat számszerűsítette Montanari, a csapadékmaximum függvény kidolgozásával. Egy
mérőhely sokévnyi csapadékregisztrátumát dolgozta fel. Meghatározta az 5, 10, 15, 20, .. perces és az 1, 2, …
órás csapadékok mennyisége (h) és időtartama (T) közötti összefüggést. A két mennyiség logaritmusa mutatott
lineáris kapcsolatot, a következő összefüggés szerint:
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lg h = lg a + n·lg T
A csapadékmaximum függvényt általában a h = a·Tn hatványkitevős alakban – az előző egyenlettel ekvivalens –
adják meg, ahol az a és n a vizsgált hely éghajlatától függő állandók. (Ugye értjük, hogyan jött ki ez utóbbi
hatványkitevős alak a logaritmikus alakból? Középiskolai matematika!)
A csapadék intenzitására az i = h/T = a·Tn-1 összefüggés adódik (állandó intenzitást feltételezve, illetve átlagos
intenzitásként).
A 66. ábrán látható, hogy az intenzitás csökken, a csapadékösszeg egyre lassabban növekszik az időtartam
hosszával. Már rövid idő alatt is számottevő mennyiség hullhat le, mivel rövid ideig igen intenzíven hullhat a
csapadék.
A csapadékmaximum függvény a csapadék valószínűsíthető felső határát adja meg. Ha a függvény paramétereit
100 éves adatsor alapján határozzuk meg, akkor a függvény szerinti csapadékok 1%-os valószínűséggel
fordulnak el.

66. ábra. Csapadékmaximum függvény
Különböző méretezési feladatoknál más és más előfordulási valószínűségekre kell tervezni. Minél kisebb az
előfordulási valószínűség, annál nagyobbak a függvény értékei (67. ábra). Például az 5 éves gyakoriságú (1/5 =
20 % valószínűségű) csapadékmaximum függvény értékei kisebbek, mint a 10 éves gyakoriságú (1/10 = 10%
valószínűségű) függvényé.

67. ábra. Különböző előfordulási gyakorisághoz tartozó csapadékmaximum függvények (i és h)
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Konkrét, hazánkra megállapított csapadékmaximum függvényeket mutat be a 68. ábra. Eszerint pl. 1 óra alatt
17 mm csapadék évenkénti előfordulására lehet számítani.

68. ábra. Különböző időtartamú és előfordulási gyakoriságú csapadékok mennyisége (hazai átlag)
A különböző időtartamú csapadékok Magyarországon eddig mért legnagyobb mennyisége és intenzitása a
következők szerint alakult (3. táblázat):
3. táblázat. Különböző időtartamok alatt lehullott maximális csapadékmennyiség Magyarországon (OMSZ)

7. 6.7. A csapadék területi átlaga
A vízgazdálkodás gyakorlatában többnyire nem földrajzi pontok, hanem rész- vagy egész vízgyűjtő területek
csapadékviszonyai bírnak nagyobb jelentőséggel. Ezért fontos feladat a csapadék területi átlagának
meghatározása. Az eddigiek alapján tudjuk, hogy a csapadék gyakran szeszélyes területi eloszlást mutat. A
területi csapadékátlag meghatározásának pontossága nagyban függ az állomáshálózat sűrűségétől, az állomások
elhelyezkedésétől, valamint az alkalmazott módszertől. Az átlagszámítási módszert a következők alapján kell
megválasztani:
• adatok jellege (napi, évi stb.),
• vízgyűjtő terület domborzata,
• csapadékmérő állomások sűrűsége,
• elérendő pontosság.
A leggyakoribb módszerek:
• Számtani átlag
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• Poligon módszer
• Izohiéta módszer
Számtani átlag: Ez a legegyszerűbb módszer. Síkvidéki vízgyűjtőn, sűrű és egyenletes állomáshálózat esetén
alkalmazható. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor a módszer nagy hibalehetőségeket rejt magában, más
módszerrel pontosabban meghatározhatjuk az átlagot. A módszer lépései:
A vízgyűjtőn lévő állomások csapadékértékeit (h) összeadjuk, majd elosztjuk az állomások (adatok) számával
(N).

Poligon (medián v. Thiessen) módszer: A vízgyűjtő minden pontját hozzárendeljük a hozzá legközelebb eső
csapadékmérő állomáshoz. Ezzel a vízgyűjtőt felbontjuk az egyes állomások hatásterületeire (69. ábra).
Egyszerűsítve feltételezzük, hogy az egész hatásterületen annyi csapadék esett, mint a „központi” állomásán.
Ezután kiszámítjuk a területtel súlyozott csapadékátlagot. A módszer konkrét lépései:
1. 1. Megrajzoljuk a szomszédos állomások közti szakaszfelező merőlegeseket. Ezek minden állomás körül
kijelölnek egy poligont (a hatásterületet).
2. 2. Meghatározzuk a poligonok területét (a vízgyűjtőn belülre eső részét). Adott állomáshálózathoz csak
egyszer kell meghatározni.
3. 3. Kiszámítjuk a súlyozott átlagot a következő képlettel:

ahol Ai az i. csapadékmérőhöz tartozó poligon területe, hi pedig a csapadék mennyisége az i-dik mérőhelyen.

69. ábra. Poligon módszer a csapadék területi átlagának meghatározásához (Koris, 1993)
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Izohiéta módszer: Az izohiéták az azonos csapadékösszegű pontokat összekötő vonalak. (A domborzati
térképeken levő szintvonalak analógiája.) Az ismert csapadékadatok felhasználásával, interpolációval
megszerkesztjük az izohiétákat. Az izohiéták felosztják a vízgyűjtőterületet (70. ábra). Feltételezzük, hogy az
egyes részterületek csapadékátlaga egyenlő a két határoló izohiéta értékének számtani közepével. Ez a
feltételezés annál pontosabban teljesül, minél kisebb a felosztás értékköze. Végezetül - az előző módszerekhez
hasonlóan - súlyozott számtani közepet számolunk. A módszer lépései:
• Izohiéták megrajzolása.
• Az izohiéták által lehatárolt területek meghatározása.
• Súlyozott átlag kiszámítása.

70. ábra. Izohiéta módszer a csapadék területi átlagának meghatározásához (Koris, 1993)
Többnyire az izohiéta módszer adja a legpontosabb eredményt, azonban a végrehajtása (manuálisan) a
legmunkaigényesebb.

8. Összefoglalás
Ismétlésképpen elevenítsük fel a tanulási egység fontosabb megállapításait!
A csapadék mennyiségét leggyakrabban - rétegvastagságként értelmezve – mm-ben adjuk meg.
A csapadékintenzitás az időegység alatt lehulló csapadékmennyiség, i = h/T.
Magyarországon a csapadékmennyiség mérés hivatalos eszköze a Hellmann-féle csapadékmérő. Elhelyezésénél
fontos: felfogó része vízszintesen, 1 m magasságban helyezkedjen el, a csapadék belehullását ne akadályozzák
közeli tereptárgyak.
A csapadékintenzitás mérésére különböző elv alapján működő ombrográfok szolgálnak. A hagyományos
műszerek többnyire úszós, az újabb automata mérők általában billenőedényes konstrukciójúak.
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származtatott csapadékinformációk
Az időjárási radar a csapadékdetektálás, illetve a néhány órás csapadékelőrejelzés nélkülözhetetlen eszköze. A
hagyományos állomásokkal szemben teljes területi lefedettséget és sűrű időbeli felbontást biztosít.
A hócsapadékhoz kapcsolódó fontos mért paraméterek: hóvastagság (cm), a hótakaró vízegyenértéke, hó
formájában lehulló csapadékmennyiség (mm).
Az esőkarakterisztika a csapadékösszegző függvény, amelynek meredekségét minden pontjában (idő) a
csapadék intenzitása adja meg.
A csapadékmaximum függvény megadja a különböző időtartamok alatti csapadék valószínű maximumát.
Meghatározható különböző valószínűségi értékek esetére.
A területi csapadékátlag meghatározható különböző pontosságú módszerekkel: számtani közép, poligon és
izohiéta módszerrel.
Önellenőrző kérdések
A következő kérdések és feladatok segítségével felmérheti, hogy mennyire sikerült elsajátítani a témakör egyes
fontos részfejezeteit. A választ elegendő átgondolni. Ha valamelyik pontnál bizonytalanságot érez, javasoljuk a
kapcsolódó rész újbóli áttekintését.
• Mit értünk csapadékmennyiség, -intenzitás, -hozam és fajlagos csapadékhozam alatt?
• Mutassa be a csapadékmérésre használt szabvány mérőeszközt!
• Mire kell ügyelni a csapadékmérő elhelyezésénél?
• Milyen csapadékinformációt szolgáltatnak a meteorológiai radarok?
• Szemléltesse, hogyan
esőkarakterisztikát!

lehet

a

csapadékintenzitás-idő

függvény

ismeretében

megrajzolni

az

• Milyen módszereket ismer a csapadék területi átlagának meghatározására? Néhány mondatban ismertesse
ezek lényegét!
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7. fejezet - tanulási egység.
Beszivárgás
Bevezetés
A talajfelszínre jutó víz (szennyvíz!) egy része beszivárog a talajba, gazdagítva ezzel - legalább átmenetileg - a
felszín alatti vízkészletet. A be nem szivárgó víz felszíni lefolyással mozoghat a lejtés irányában. A beszivárgás
összmennyisége, illetve az intenzitása számos tényezőtől függ. A fejezet célja, hogy Ön megismerje a
beszivárgás folyamatát, talajtani vonatkozásait, az ehhez kapcsolódó fogalmakat, illetve a beszivárgás
meghatározó tényezőit. A gyakorlati élet számos területén szükséges annak ismerete, hogy adott esetben milyen
intenzitással képes a víz beszivárogni a talajba (pl. öntözés, szennyvízöntözés, belvíz kialakulása, tározók
vízvesztesége stb.).
A tanulási egységhez kapcsolódó konkrét követelmények:
• Legyen képes elmagyarázni a beszivárgás folyamatát! Tudja értelmezni a beszivárgási görbét!
• Tudja elemezni, hogy mitől és hogyan függ a beszivárgás!
• Tudja bemutatni a beszivárgás mérésére használt módszereket, eszközöket!

1. 7.1. Beszivárgás
A beszivárgás az a folyamat, amely során a felszínen levő víz (származhat csapadékból, hóolvadásból,
öntözésből, odafolyásból stb.) bejut a talajba. A beszivárgás mennyisége ezek szerint tehát az a vízmennyiség,
ami a felszínről bekerül a felszín alá. A beszivárgás mennyiségét - a csapadékhoz, párolgáshoz hasonlóan
vízoszlop-magasságban értelmezve – általában mm-ben adjuk meg. A beszivárgás intenzitásának, azaz az
időegység alatti beszivárgásnak a szokásos mértékegysége a mm/h.
A beszivárgás hidrológiai jelentősége, hogy döntő módon befolyásolja az evapotranszspiráció és a felszíni
lefolyás egymáshoz való viszonyát.
Ha a beszivárgás lehetséges maximális intenzitása nagyobb, mint a csapadék intenzitása, akkor lényegében
• Az összes víz beszivárog a talajba;
• A talajfelszínen nem marad víz;
• Nem alakul ki lefolyás.
Ha a beszivárgás intenzitása kisebb, mint a csapadék intenzitása, akkor
• A csapadék egy része nem szivárog be a talajba;
• A talajfelszínen víz jelenik meg,
• ennek egy része lefolyással távozik;
• másik része szabad vízfelszínként párolog;
• illetve egy része a későbbiekben, a felszíni tározódás után is beszivároghat.
A beszivárgás jelenségének jobb megértése céljából nézzük át röviden az ehhez kapcsolódó talajtani alapokat!
A talaj egy háromfázisú rendszer (71. ábra). A különböző méretű talajrészecskék alkotják a szilárd fázist. A
talajrészecskék között találhatók a pórusok (apró hézagok, rések). A pórusokban található a folyékony fázis
(talajnedvesség), valamint a légnemű fázis (talajlevegő). Esetenként a víz teljesen kitölti a pórusokat, ekkor a
talaj kétfázisú rendszerré válik. A beszivárgás szempontjából a talajszemcsék, illetve a köztük lévő pórusok
mérete, méreteloszlása a meghatározó.
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71. ábra. A talajszemcsék között elhelyezkedő különböző vizek (Oroszlány, 1965)
A talajban levő vízre alapvetően háromféle erő hat. Az adszorpciós erő a talajszemcsék közvetlen felületén (nem
túl nagy rétegvastagságban) nagy erővel köti meg a vizet. Az így megkötött víz az adszorpciós víz. A kapilláris
erő a részecskék közötti kisebb pórusokban, illetve szegletekben képes visszatartani a vizet (pl. a gravitáció
ellenében). Az ily módon visszatartott víz az ún. kapilláris víz, illetve pórusszöglet víz. A gravitációs erő
hatására a talajban lefelé mozgó víz a gravitációs víz.
A beszivárgás folyamata során a talaj felszínén keresztül lép be a talajba és ott lefelé mozog. A talaj a felszín
felől fokozatosan nedvesedik át. Az egyes rétegekben a víz egy részét megkötik a talajrészecskék adszorpciós
erejükkel, illetve a pórusok a kapilláris erővel. Az ezen felüli vízmennyiség a gravitációs erő hatására lefelé
halad és nedvesíti az alsóbb rétegeket. Ha a talajban repedések, járatok vannak, akkor ott a víz nagyobb
sebességgel haladhat lefelé és mélyebb rétegeket is elérhet.

2. 7.2. A beszivárgási görbe
A beszivárgási görbe megmutatja, hogyan változik a beszivárgás intenzitása az idő függvényében (elegendő víz
felszínre juttatása esetén). A grafikon vízszintes tengelyén az időt, a függőleges tengelyén a beszivárgás
intenzitását ábrázoljuk (72. ábra).
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72. ábra. A beszivárgási görbe mért értékek és különböző matematikai formulák alapján (Vermes, 1997)
Tapasztalat, hogy a csapadék kezdetekor – a talaj kisebb nedvességtartalma mellett – a beszivárgás gyorsabb,
később csökkenő intenzitású, majd a talaj telítődésével beáll egy állandó szintre. Horton ezt a jellemző változást
a következő formulával írta le:
f = fc + (fo – fc)·e-kt (mm/h), ahol
• f: a t időponthoz tartozó beszivárgási sebesség (mm/h)
• fc: az állandósult beszivárgási sebesség (mm/h)
• fo: a kezdeti beszivárgási sebesség (mm/h)
• t: a beszivárgás kezdetétől eltelt idő (h)
• k: a talaj nedvességtartalmától függő konstans (nedves talajnál k=0,63, száraz talajnál k=0,35 értékkel
számolhatunk Horton szerint)
• e: a természetes alapú logaritmus alapszáma, e=2,718
A függvény értéke a t = 0 időpontban f0, innen egyre lassuló ütemben csökken az értéke. Bizonyos t időtartam
után a beszivárgás sebessége állandónak tekinthető, lényegében beáll egy konstans értékre. A kezdeti
nedvességtartalomtól függ, hogy mikor állandósul a beszivárgás. Ha a talaj kezdetben száraz, akkor ez az idő
hosszabb, ha már kezdetben is nagy a nedvességtartalom, akkor a beállási idő rövidebb.
A beszivárgás kezdeti, intenzívebb szakaszát nevezik víznyelési szakasznak. A csapadék általában nem a
természetes tározóképességének a határáig benedvesedett talajra hull, hanem annál szárazabbra. Ebben a
fázisban a talaj több vizet képes elnyelni, mint amennyit át tud ereszteni, ugyanis az egyes rétegekben van
lehetőség a víz tározódására is. A talajszelvény víznyelő képesség megmutatja, hogy mennyi vizet képes
időegység alatt magába fogadni.
A beszivárgás másik fő szakasza a vízáteresztési szakasz, amikor a talaj már lényegében vízzel telített. Ez az
állandósult beszivárgási sebesség a talaj vízáteresztő-képessége. A vízáteresztő képesség tehát az a
vízmennyiség, amit a vízkapacitásáig telítődött talajréteg időegység alatt átenged.
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Vizsgáljuk meg azt a folyamatot, amikor a talaj kezdeti víznyelőképességénél kisebb, a vízáteresztő
képességénél nagyobb intenzitású (egyenletes) csapadék hull. Kövessük a leírtakat a 73. ábrán. Megállapítható,
hogy:
• A beszivárgás kezdeti szakaszában a teljes csapadékmennyiség beszivárog a talajba. Ez a zavartalan
beszivárgás szakasza.
• A talaj átnedvesedésével fokozatosan csökken a beszivárgás intenzitásának lehetséges maximuma. Amíg ez
meghaladja a csapadékintenzitást, addig a beszivárgás állandó (intenzitása megegyezik a
csapadékintenzitással).
• Miután a beszivárgási görbe a csapadékintenzitás alá süllyed, már nem tud a teljes vízmennyiség
beszivárogni. A tényleges beszivárgás fokozatosan csökken.
• A be nem szivárgó víz elkezd a felszínen lefolyni. A lefolyás intenzitása fokozatosan növekszik.
• A talaj telítődése után a beszivárgás intenzitása a vízáteresztő képességnek megfelelően állandósul. Ezzel
együtt a lefolyás intenzitása is beáll egy állandó értékre (a csapadékintenzitás és a beszivárgás intenzitásának
különbsége).

73. ábra. A beszivárgás és a lefolyás alakulása állandó csapadékintenzitás esetén.
A beszivárgás befolyásoló tényezői
A beszivárgás folyamatát több tényező együttesen határozza meg. A beszivárgással a talajba maximum annyi
víz juthat be, amennyit a csapadék, illetve a felszínre jutó víz egyáltalán lehetővé tesz. A víz talajfelszínen
történő belépését meghatározzák a talajfelszín tulajdonságai, de a talajban történő leszivárgás, vízmozgás is
visszahat a felszíni folyamatokra. A beszivárgás sebessége jelentősen függ attól, hogy a víznyelési vagy a
vízáteresztési szakaszban vagyunk.
A vízáteresztő képességet a talajban lévő pórusok, hézagok mennyisége és méreteloszlása határozza meg. A
vízáteresztésben a nagyobb méretű gravitációs pórusok szerepe a meghatározó, a kis hézagok csak
elhanyagolható mértékben járulnak hozzá a vízáteresztéshez. A vízáteresztő képességet a talajok szivárgási
tényezőjével jellemezhetjük. Értéke talajtípusonként jelentősen változik. A homoktalajok esetében nagy, az
agyagtalajoknál kicsi a vízáteresztő képesség. Az agyagtartalom növekedésével jellemzően csökken a
vízáteresztő képesség (4. táblázat).
4. táblázat. A talajok szivárgási tényezője (Vermes,1997)
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A talaj morzsás szerkezete kedvezően hat a vízáteresztő képességre, mivel a morzsák közötti hézagok mérete a
viszonylag nagyobb agyagtartalom ellenére is elég nagy lehet. A jó talajszerkezet hiánya adódhat a talaj „saját”
tulajdonságaiból (pl. Na-sók jelenléte, agyagásványok típusai, mennyisége), de külső tényezők is okozhatják a
szerkezet leromlását (pl. helytelen talajművelés).
A talajtömörödöttség fokozódása negatívan hat a beszivárgási sebességre. A mezőgazdasági gépek a terület
taposásával (különösen nagy nedvességtartalmú talaj esetén) a talajt jelentősen tömörítik, a szabad hézagteret
csökkentik. Természetes növénytakarójú részeken kevésbé tömörödöttek a talajok.
A talajművelés különböző eljárásai hatnak a talaj tömörödöttségére, különösen a lazítással jelentősen növelhető
a talaj porozitása, javítható a beszivárgás. Megjegyzendő, hogy a vízáteresztő képességet a talaj legrosszabb
vízáteresztésű rétege határozza meg. A vízáteresztő képesség növelése érdekében a mélyebb rétegek lazítása is
fontos (pl. eketalp réteg megszüntetése). A talajművelés közvetett, negatív hatása lehet a szerkezet romlása
(porosítás, taposási tömörödés).
A talajszelvény víznyelő képessége – szemben az áteresztőképességgel – erősen változik az időben. Értéke
kezdetben a legnagyobb, mivel ekkor a legfelső, legszárazabb talajrészben tud tározódni a víz. Később felülről
egyre vastagabb réteg telítődik, és egy egyre vastagodó réteg vízáteresztő képessége szab határt a víznyelésnek.
A víznyelés értéke fokozatosan a szelvény vízvezető képességéhez tart.

3. 7.3. A beszivárgás mérése
A beszivárgást általában mesterségesen kialakított körülmények között mérjük. A természetes csapadékhoz
kötődő mérés nagyon esetleges és kiszámíthatatlan kimenetelű volna. Mivel a beszivárgás intenzitása a
talajnedvességtől függően változik, ezért a cél mindig a beszivárgási görbe meghatározása. A mérést mindig az
állandósult beszivárgási sebesség eléréséig kell folytatni.
Müntz-Laine készülék
A beszivárgás, illetve vízáteresztés helyszíni meghatározására alkalmazható (74. ábra). Egy belső 20 cm-es és
egy külső 1 m-es átmérőjű gyűrűt hajtunk be a talajba (úgy, hogy a felszíni elfolyást megakadályozza). Ezeket
bizonyos magasságig feltöltjük vízzel, így megindul a beszivárgás. A külső gyűrű szerepe a belső gyűrű alatti
talajrészből oldalirányba történő elszivárgás megakadályozása. A belső hengerből leszivárgó vizet folyamatosan
pótoljuk egy úszós vízadagoló segítségével úgy, hogy a vízszintet 2 cm-en tartjuk. A szinten tartáshoz
felhasznált víz mennyisége megegyezik a leszivárgó víz mennyiségével, amit bizonyos Δt időközönként
leolvasunk. Az adatokból megszerkeszthető a beszivárgási görbe.
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74. ábra. A Müntz-Laine-féle beszivárgásmérő szerkezete
Kacsinszkij féle módszer
A talajba állított csövekbe vizet töltünk és ennek beszivárgását, azaz a vízszintcsökkenést mérjük. A módszer
hátránya, hogy viszonylag kis felületen történik a beszivárgás (d = 5 cm), és a vizsgálat körülményei eltérnek a
természetestől. A módszer előnye, hogy talajrétegenként van lehetőség a beszivárgás mérésére.
Kazó-féle készülék
Továbblépés a Müntz-Laine készülékéhez képest abból a szempontból, hogy itt a felszínre esőszerűen kijuttatott
víz beszivárgását mérjük (nem vízréteg alatti beszivárgást). Egy 1 m átmérőjű fémgyűrűt hajtunk a talajba a
körülhatárolásra és az oldalirányú elszivárgás megakadályozására. Egy kisméretű forgó szórófej a körülhatárolt
területre permetezi a vizet. Olyan intenzitást kell alkalmazni, hogy az meghaladja a beszivárgás ütemét. A
felszínről a vizet az acélcső egy pontján kivezetjük és mérjük a mennyiségét (75. ábra). A vízháztartási mérleg
szerint az adagolt víz és a lefolyó víz mennyiségének a különbsége adja meg a beszivárgást (ennek
meghatározása ugyebár nem okozna gondot).

75. ábra. A Kazó-féle beszivárgásmérő szerkezete
Beszivárgási parcella
Az előző berendezéseknél megbízhatóbb eredményt ad, mivel a vizsgált terület nagyságrendekkel nagyobb
(legalább 200 m2). A helyi eltérések (tömörödött rész, féregjárat) már nem okoznak hibát, mint ahogyan az
előbbi műszerek véletlenszerű elhelyezésénél előfordulhatott.
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A beszivárgási parcellán lényegében a Kazó-féle készülék mérési elvét alkalmazzák nagy felületen és
természetesebb körülmények között. A parcellát meghatározott intenzitással esőszerűen öntözik, mérik a lefolyó
víz mennyiségét, a lefolyás állandósulásáig öntöznek, és a vízháztartási egyenlet alapján számolják a
beszivárgást.

4. Összefoglalás
Ismétlésképpen elevenítsük fel a tanulási egység fontosabb megállapításait!
A beszivárgás az a folyamat, amely során a víz a felszínről bejut a talajba. Intenzitásának mértékegysége a
mm/h.
Általában a csapadék kezdetekor leggyorsabb a beszivárgás (lehetséges maximuma), ezután a talaj
nedvességtartamának növekedésével a beszivárgás intenzitása csökken, majd a talaj telítődésével beáll egy
állandó szintre.
A beszivárgás intenzitásának időbeli változását mutatja a beszivárgási görbe.
A víznyelő képesség megmutatja, hogy a talaj mennyi vizet képes időegység alatt magába fogadni.
A vízáteresztő képesség az a vízmennyiség, amit a vízkapacitásáig telítődött talajréteg időegység alatt átenged.
A vízáteresztő képességet a talajban lévő pórusok, hézagok mennyisége és méreteloszlása határozza meg. Ez
függ a talaj fizikai féleségén túl a talaj szerkezetétől, a tömörödöttségétől, mely utóbbiak a talajműveléssel (is)
befolyásolhatók.
A beszivárgás mérésére szolgáló műszerek (Müntz-Leine, Kazó-féle) egy kis talajfelületre kijuttatott víz
beszivárgását mérik. A beszivárgási parcellán folyó mérés nagyobb területi reprezentativitású, de a mérés
körülményesebb.
Önellenőrző kérdések
A következő kérdések és feladatok segítségével felmérheti, hogy mennyire sikerült elsajátítani a témakör egyes
fontos részfejezeteit. A választ elegendő átgondolni. Ha valamelyik pontnál bizonytalanságot érez, javasoljuk a
kapcsolódó rész újbóli áttekintését.
• Mutassa be röviden a beszivárgás folyamatát, utalva a talajban történő vízmozgásra és a fellépő erőhatásokra!
• Sorolja fel a vízvezetőképesség, illetve a beszivárgás tényleges intenzitását meghatározó tényezőket!
• Mi a közös a Kazó-féle készülékkel és a beszivárgási parcellán történő mérésben?
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8. fejezet - tanulási egység. Lefolyás
Bevezetés
Az előző fejezetben megismerte a talajba történő beszivárgás sajátosságait. Logikus folytatásként ebben a
tanulási egységben azt vizsgáljuk, hogy mi történik a víz be nem szivárgó hányadával, azzal, ami a felszínen a
nehézségi erő hatására mozog. A szakmai munkájához Önnek elegendő, ha megismerkedik a lefolyás
folyamatával, a fő meghatározó tényezőivel (ez az előző fejezetek ismeretében már nem okozhat gondot),
bizonyos alapfogalmakkal, illetve egy viszonylag egyszerű lefolyás-számítási módszerrel.
A tanulási egységhez kapcsolódó konkrét követelmények:
• Tudja bemutatni a lefolyás folyamatát!
• Tudja definiálni a lefolyási tényezőt és becsléssel meghatározni annak értékét!
• Legyen képes bemutatni, hogy mitől és hogyan függ a lefolyás!
• Tudja értelmezni a vízgyűjtőről lefolyó vízmennyiséggel kapcsolatos paramétereket!
• Legyen képes felvázolni az egyidejű lefolyásvonalak módszerének a lényegét!

1. 8.1. A lefolyás
A felszínre hulló csapadék egy része elpárolog, egy része beszivárog a talajba (ezzel a két folyamattal már
részletesen megismerkedtünk), a maradék rész pedig lefolyik a felszínen.
Felszíni lefolyásnak nevezzük azt a jelenséget, amely során a csapadékból származó víz a nehézségi erő hatására
a talaj felszínén (a lejtés irányába) mozog. A lefolyás másik típusa a felszín alatti lefolyás. Ebben az esetben a
talajba történő beszivárgás után a felszín alatt mozog a víz (leginkább talajvízként) és csak később jelenik meg
felszíni vizekben. Részben a felszín alatti lefolyással magyarázható, hogy folyóink a legnagyobb szárazság
idején sem száradnak ki.
A továbbiakban külön nem foglalkozunk a felszín alatti lefolyással.
A lefolyás nagysága kifejezhető mm-ben, adott területre vonatkoztatva víztérfogatban, illetve időegységre
vetítve vízhozamként. A lefolyás nagysága hosszabb időtartamra vonatkoztatva kisebb a csapadéknál, ugyanis
abból csak bizonyos rész folyik le.
Lefolyási tényező
A lefolyás jellemzésére egyik leggyakrabban használt paraméter a lefolyási tényező, amely megmutatja, hogy az
adott területre lehulló csapadék mekkora hányada folyik le. Vízgyűjtőterületre vonatkoztatva a lefolyást a folyó
vízhozama adja meg. Ezt az értéket kell elosztani az ugyanarra az időszakra (és területre) vonatkoztatott
csapadékkal.
A lefolyási tényező definíciója képlet formájában:

ahol L: a lefolyás, C: a csapadék. A lefolyási tényező jellemzően valamilyen átlagos értéket képvisel, illetve
hosszabb időtartamra vonatkozik. Amennyiben egyes csapadékeseményekhez kapcsolódó lefolyást vizsgálunk,
akkor lefolyási hányadról beszélünk.
Hazánkban a lefolyási tényező jellemző értékei síkvidéken α= 0,05 – 0,1, dombvidéken α = 0,1 – 0,15,
hegyvidéken α =0,1 – 0,3. A hazai folyók határon túli vízgyűjtőin ennél magasabb értékek is előfordulnak.
A lefolyási tényező becslése
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A lefolyási tényező számítására, becslésére a hazai gyakorlatban régóta alkalmazzák Kenessey módszerét. Ezek
szerint a lefolyási tényezőt a következő képlettel becsülhetjük:
α = α1 + α2 + α3
ahol α1 a lejtési viszonyoktól, α2 a talajtól (vízvezető képesség), α3 a felszín növényborítottságától függő érték (5.
táblázat).
5. ábra. A lefolyási tényező (α) összetevői Kenessey szerint

Elviekben természetesen nem lehet igaz a hatások egyszerű összegzése a komplex kölcsönhatások miatt, de a
gyakorlatban elfogadható pontosságot biztosít. Megjegyezzük, hogy a lefolyási tényezőre kapott érték a
belvizes, illetve vízbőséges időszakokra jellemző.
Egy vízgyűjtőterületre – amely változatos talaj-, lejtési- és felszínborítottsági viszonyokkal rendelkezik - a
következők szerint lehet meghatározni a lefolyási tényezőt:
1. A vízgyűjtőterületet felosztjuk a táblázatban szereplő lejtőkategóriákra.
2. Meghatározzuk az egyes lejtőkategóriák területének nagyságát.
3. Az α1 értékeket a területük szerint súlyozzuk, így megkapjuk a vízgyűjtő átlagos α1 tényezőjét.
4. Az előzőek analógiájára meghatározzuk a vízgyűjtő átlagos α2 és α3 értékét is.
5. A vízgyűjtő átlagos lefolyási tényezője a kapott átlagos értékekből α = α1 + α2 + α3
Megjegyzés: A 3 tényező elkülönült kezelése csupán azért lehetséges, mert a képlet szerint egymástól
függetlenek, valamint az egyetlen művelet az összeadás.
A lefolyási tényezőt elsődlegesen az adott terület éghajlati-, domborzati-, növényborítottsági- és talajadottságai
határozzák meg.
A lefolyás nagyságát meghatározó paraméterek
Egy kisebb területen, rövid időszakra vonatkozóan a tényleges lefolyás nagyságát, illetve arányát
meghatározzák a következő jellemzők (zárójelben feltüntettük, hogy az adott paraméter esetében mi hat a
lefolyás növelése, illetve csökkenése irányába):
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• Csapadékmennyiség, csapadékintenzitás (nagy - kicsi)
• Párolgás (kicsi-nagy)
• Párolgást meghatározó meteorológiai tényezők
• Hőmérséklet (alacsony - magas)
• Napsugárzás (gyenge-intenzív)
• Légnedvesség (magas-alacsony)
• Szél (gyenge-erős)
• Terület lejtése
• Meredekség (meredek-nem meredek)
• Expozíció (északi-déli)
• Felszín
• Sima-hullámos
• Csupasz - növényzettel benőtt• Művelés mélysége (sekély-mély)
• Művelés iránya (lejtőirányú - lejtőre merőleges)
• Növénytakaró (gyér-dús)
• Talaj
• Vízkapacitása (kicsi-nagy)
• Vízzáró – vízáteresztő
Vízgyűjtőről lefolyó vízhozam
Egy vízfolyás adott pontjához tartozó vízgyűjtőről a csapadék hatására V = α·h·ΣA vízmennyiség folyik le, ahol
α az előzőekben megismert lefolyási tényező (területi átlag), ΣA a vízgyűjtő teljes területe.
A lefolyó összes vízmennyiségnél – műszaki, vízgazdálkodási szempontból – (talán) fontosabb paraméter az
időegység alatt lefolyó vízmennyiség, azaz a vízhozam. A vízhozam (Q) mértékegysége a m3/s, illetve l/s. Ez
utóbbi csak a kisebb vízfolyások esetében használatos.

A vízfolyás adott keresztmetszetén időegység alatt átfolyó vízmennyiséget szokás még a fajlagos vízhozammal
jellemezni. A fajlagos vízhozam (q) a vízgyűjtőterület egységnyi felületéről időegység alatt lefolyó
vízmennyiség, az egységnyi területről érkező vízhozam:

Szokásos mértékegysége a l/s·km2, azaz a fajlagos lefolyás megmutatja, hogy a vízgyűjtő 1 km2-nyi területéről
másodpercenként hány liter víz folyik le (átlagosan).
Árvízi szempontból az átlagos, illetve a tényleges értékek mellett az előforduló legnagyobb vízhozamok
ismerete a fontos. A lehetséges maximumot nem ismerjük, de meghatározható, hogy adott p valószínűséggel
mekkora maximális vízhozam fordul elő. Ha hosszú adatsor áll rendelkezésre, akkor az adatbázis statisztikai
feldolgozásával megfelelően pontos eredményre jutunk.
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A gyakorlatban sok esetben nem rendelkezünk elégséges adatbázissal, nem támaszkodhatunk a mért lefolyási
adatok statisztikai feldolgozására. A lefolyás (vízhozam) számítására ebben az esetben is többféle módszer
létezik, amelyek közül egyet bemutatunk.
Lefolyásszámítás az egyidejű lefolyásvonalak módszerével
Az egyidejű lefolyásvonalak módszere alkalmas kisebb vízgyűjtőterületeken a csapadékból lefolyó vízhozamok
előrejelzéséhez, a maximális árvízi vízhozam meghatározására.
Próbálja megérteni a módszer lényegét a következő gondolatmenet segítségével!
Egyidejű lefolyásvonalaknak azokat a vonalakat nevezzük, amelyeknek minden pontjából azonos idő alatt ér a
csapadékból származó lefolyó víz a vizsgált mederszelvényig.
A vízgyűjtő egy adott pontjából a vizsgált keresztszelvényig a víz útja két szakaszra bontható. A víz kezdetben a
terepen a legnagyobb esés irányába, azaz a szintvonalakra merőlegesen mozog. Ezután a mozgás völgyfenéken,
mederben irányítva történik. A két szakasz megtételéhez szükséges idő a két részszakasz megtételéhet szükséges
idők összege.
Összegyülekezési időnek nevezzük azt az időt, ami alatt a vízgyűjtő hidrológiailag (időben) legtávolabbi
pontjából a víz leérkezik az adott keresztszelvényhez. A többi pontból ennél kevesebb idő alatt jut le a víz. Az
összegyülekezési időt jelöljük τ-val (tau).
Az összegyülekezési időt felosztjuk n egyenlő részre. Megszerkesztjük a topográfiai térképen a τ/n, 2τ/n,
3τ/n,…, τ időhöz tartozó (egyidejű) lefolyásvonalakat (76. ábra). Megj: ehhez ismerni kell a mederben és a
terepen a víz mozgásának sebességét. Vannak tapasztalati képletek, amelyek az esés függvényében ezt
megadják (ismertetésüktől eltekintünk).
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76. ábra. Az egyidejű lefolyásvonalak megszerkesztése
Az egyes egyidejű lefolyásvonalak által határolt területekről kevesebb, mint τ/n, 2τ/n, 3τ/n,…, τ idő alatt jut a
víz a vizsgált szelvénybe. A területek ismeretében megrajzolhatjuk a vízgyűjtő karakterisztika ábrát. A vízgyűjtő
karakterisztika megmutatja az idő függvényében (az eső kezdetétől számítva az időt), hogy éppen mekkora
területről érkezik víz az adott szelvénybe (77. ábra).
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77. ábra. A részvízgyűjtők bekapcsolódása a vízszállításba
Állandó esőintenzitást (i) és lefolyási tényezőt (α) feltételezve a vízszállításban levő terület nagysága
egyértelműen megadja a vízhozamot is a Qt = α·i·At képlet alapján, ahol Qt és At a t időpontban mérhető
vízhozam, illetve vízszállításba bekapcsolódott terület. A vízgyűjtő karakterisztika tehát a vízhozam alakulását,
az árhullám alakját is szemlélteti.
A csapadék időtartamától (T) függően az összegyülekezési folyamat három típusát különböztetjük meg.
T = τ (az összegyülekezési idő megegyezik a csapadékhullás idejével): Pontosan a csapadék befejeződésének
pillanatában a teljes vízgyűjtőterületről érkezik a víz. A csapadék befejeződése után τ/n idő múlva az A1 terület
már kikapcsolódik a vízszállításból. T + τ időpontra a teljes terület kikapcsolódik (a bekapcsolódás
sorrendjében), azaz teljesen megszűnik a vízszállítás (78. ábra).

78. ábra. Vízgyűjtő karakterisztika T = τ esetén
T > τ (az összegyülekezési idő kisebb, mint a csapadékhullás ideje): Az összegyülekezés idő elteltével a teljes
vízgyűjtőről érkezik a lefolyó víz. A csapadékhullás folytatódik, de több terület már nem tud bekapcsolódni a
vízszállításba. Egészen a csapadékhullás végéig állandó maximális értékű (M) a vízszállítás. A csapadék elállta
után egyre nagyobb terület kapcsolódik ki, így csökken a vízhozam. A kikapcsolódási sorrend és ütem ugyanaz,
mint az előző esetben (79. ábra).
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79. ábra. Vízgyűjtő karakterisztika T > τ esetén
T < τ (az összegyülekezési idő nagyobb, mint a csapadékhullás ideje): A csapadék befejeződésének pillanatában
még nem kapcsolódik be a teljes terület a vízszállításba. Ettől számítva τ/n idő múlva már megkezdődik a
kikapcsolódás a legközelebbi A1 területen. Ezzel együtt a vízgyűjtő távolabbi részén újabb rész kapcsolódik be.
A csapadékhullás végéig párhuzamosan történik egyes területek ki és más területek bekapcsolódása. Az
egyidejűleg bekapcsolódott legnagyobb területet redukált vízgyűjtőterületnek nevezzük (80. ábra).

80. ábra. Vízgyűjtő karakterisztika T < τ esetén

2. Összefoglalás
Ismétlésképpen elevenítsük fel a tanulási egység fontosabb megállapításait!
Lefolyásnak nevezzük a nehézségi erő hatására a talaj felszínén - illetve részben az alatt - történő vízmozgást.
A lefolyási tényező megmutatja, hogy a lehullott csapadék mekkora hányada folyik le.
A lefolyási tényezőt döntően a lejtési viszonyok, a talajtulajdonságok és a növényborítottság határozza meg. Az
aktuális lefolyási hányadot ezen kívül a csapadék intenzitása, a talajnedvesség, a felszín állapota is
nagymértékben befolyásolja.
A vízgyűjtőterületről lefolyó vízmennyiséget megadhatjuk lefolyó összes vízmennyiség, vízhozam és fajlagos
vízhozam formájában is.
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Az egyidejű lefolyásvonalak módszere alkalmas kisebb vízgyűjtőterületeken a csapadékból lefolyó vízhozamok
előrejelzéséhez, a maximális árvízi vízhozam meghatározására.
A vízgyűjtő karakterisztika megmutatja, hogy a csapadék kezdetétől számított t időpontban éppen mekkora
területről érkezik víz az adott szelvénybe.
Önellenőrző kérdések
A következő kérdések és feladatok segítségével felmérheti, hogy mennyire sikerült elsajátítani a témakör egyes
fontos részfejezeteit. A választ elegendő átgondolni. Ha valamelyik pontnál bizonytalanságot érez, javasoljuk a
kapcsolódó rész újbóli áttekintését.
• Hogyan becsülhetjük meg a lefolyási tényező értékét?
• Melyek a lefolyást meghatározó nem meteorológiai paraméterek?
• Fogalmazza meg 8-10 mondatban az egyidejű lefolyásvonalak módszerének lényegét!
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9. fejezet - tanulási egység. Felszíni
vizek I. - Vízfolyások
Bevezetés
A lefolyással kapcsolatos tudnivalók birtokában ebben a tanulási egységben megismerkedhet a felszíni vizek
azon típusával, amely mederben mozog lefelé a nehézségi erő hatására. Ön számára igen fontos a vízfolyások
ismerete, ugyanis jellemzően ezek szolgálnak a (tisztított) szennyvizek befogadóiként. A fejezetben közölt
ismeretanyag viszonylag terjedelmes, de egy egységként elsajátítható. Valószínűleg találkozik olyan
részfejezetekkel, amelyek valamelyest ismerősek a vízfolyásokkal kapcsolatos korábbi tanulmányai (pl.
középiskolai földrajz) révén.
A tanulási egységhez kapcsolódó konkrét követelmények:
• Legyen képes kategorizálni a vízfolyásokat!
• Tudja definiálni a vízfolyások lényeges alaktani fogalmait!
• Tudja bemutatni a vízfolyások főbb hidrológiai jellemzőit, illetve ezek fontosabb mérési módjait!
A földfelszín kisebb-nagyobb mélyedéseiben lefolyó, illetve összegyülekező vizet felszíni víznek nevezzük. A
felszíni víznek két fő típusát különböztetjük meg. A vízfolyások mederben mozognak a mélyebben fekvő
területek felé, az állóvizek a lefolyástalan mélyedésekben összegyűlő vizek.

1. 9.1. Vízfolyások
A vízfolyások azok a felszíni vizek, amelyek a nehézségi erő hatására a mederben, annak lejtése irányában
mozognak.
A vízfolyások kategorizálása
A vízfolyások a hosszuk, a vízgyűjtőterületük nagysága illetve a vízhozamuk szerint igen különbözők. Ezen
paraméterek alapján a vízfolyások a folyam, nagy folyó, közepes folyó, kis folyó, illetve kis vízfolyások
kategóriába sorolhatók (6. táblázat). Ez a nagyságrendi besorolás nem teljesen egyértelmű. Előfordul, hogy a
vízfolyás az egyes paraméterek alapján különböző - többnyire egymás melletti - kategóriákba esik.
6. táblázat. Vízfolyások kategorizálása

A vízfolyások vízgyűjtőterülete, hossza és rendszerint a vízhozama is növekszik a torkolat felé haladva. Ha nem
a teljes vízfolyást tekintjük a kategorizálás alapjának, akkor felfelé haladva egyre kisebb kategóriába sorolhatjuk
a folyót. Ennek és az előző megközelítésnek is van létjogosultsága.
A kisvízfolyások típusai: a patak, a csermely és az ér. Elsősorban megjelenésük szerint különböznek, nem a
nagyságukban.
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A vízszállítás jellege alapján megkülönböztetjük az állandó és az időszakos vízfolyásokat. Az időszakosság,
hogy a vízfolyás hosszabb-rövidebb száraz időjárású időszak után elapad.
A vízfolyások alakjáról a helyszínrajzok, a kereszt- és hossz-szelvények adnak képet. A következő
keresztszelvényen (a vízfolyásra merőleges függőleges metszet) tanulmányozhatjuk a folyómeder részeit (81.
ábra).

81. ábra. Vízfolyás medrének keresztszelvénye
A meder alsó, legmélyebb része a mederfenék. Ehhez mindkét oldalon csatlakoznak az oldalrézsűk. A
mederrel szomszédos tereprészt partnak, a part és az oldalrézsűk vonalának metszését partélnek nevezzük.
A partok elnevezése a vízfolyás irányához viszonyítva történik. Ha a folyásirányba befordulunk - azaz arra
nézünk, amerre a víz folyik - akkor bal kezünk felől van a balpart, jobb kezünk felől a jobbpart.
A magyarországi folyók mellett jelentős szakaszon töltések húzódnak. A meder és a töltés közötti terület a
hullámtér. A töltésen kívüli, a folyó elöntésétől védett rész a mentesített ártér. A hullámteret és a mentesített
árteret együttesen ártérnek nevezzük. A két töltés közötti terület az árvízi meder, aminek részei a középvízi
meder és hullámtér (82. ábra).
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82. ábra. Folyó és árterülete
A vízfolyások egyenes szakaszok és kanyarulatok sorozatából állnak. Az egyenes szakaszok gyakran rövidek és
kanyarok közötti ún. átmeneti szakaszoknak tekinthetők. Az egyenes szakaszokon a meder keresztszelvénye
szimmetrikus, a vízmélység jellemzően kisebb, mint a kanyarulatokban (83. ábra). Ennek bizonyos szakaszain
találhatók a gázlók, ahol alacsony vízállás idején a vízmélység nagyon kicsi („át lehet rajta gázolni”).

83. ábra. Szimmetrikus meder (egyenes folyószakaszon)
A kanyarulatokban a keresztszelvény aszimmetrikus. A víz a tehetetlensége folytán a kanyarok külső ívén
nagyobb a vízsebesség, és emiatt a vízmélység is. A belső íven a part kevésbé meredek. A külső íven levő part a
homorú part, a belső íven lévő a domború part. A folyó a vízsebesség eltérések miatt a homorú partot inkább
pusztítja, a domború parton inkább lerakja a hordalékát, így építi azt (84. ábra).

84. ábra. Aszimmetrikus meder kanyarban
A vízfolyás helyszínrajzán (térképszerű, méretarányos ábrázolás) a legnagyobb sebességű pontokat összekötő
vonal a sodorvonal. A középvonal a partélek közötti felezőpontok összekötő vonala (85. ábra). Ha a partél
elmosódott, akkor helyette a középvízi víztükör széleit kell figyelembe venni.
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85. ábra. Vízfolyás alaktani jellemzői
Hosszú, egyenes szakaszokon a sodorvonal és a középvonal nagyjából egybeesik. Kanyarulatokban a
sodorvonal a külső ív, a homorú part felé közelít. Ha két ellentétes irányú kanyarulat követi egymást, akkor a
sodorvonal metszi a középvonalat, (mielőtt áttérne a második kanyar külső íve felé). Ezt a metszéspontot
inflexiós pontnak, illetve a szakaszt inflexiós szakasznak nevezzük. Ha két azonos irányú kanyar követi
egymást, akkor a sodorvonal csak megközelíti, de nem metszi a középvonalat. Ezt a szakaszt nevezzük
szurflexiós szakasznak.
A helyszínrajzon a vízmélységet izobat vonalak segítségével ábrázolják. Az izobatok az azonos mélységű
pontokat összekötő vonalak. Az izobat vonalak jól mutatják, hogy a folyó a kanyarulatokban a legmélyebb, a
homorú part felőli oldalon (86. ábra).

86. ábra. A vízmélység alakulása vízfolyásban
A folyó fejlettségi számát az ábra segítségével értelmezzük. Az FA szakasz hossza a folyószakasz
sávhosszúsága. Minél fejlettebb, „kanyargósabb” egy folyó(szakasz), annál nagyobb az adott sávhosszúságra
eső folyóhossz. Definíciószerűen a folyó fejlettségi száma a folyó tényleges hosszúságának és a
sávhosszúságának az aránya (87. ábra).
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87. ábra. A fejlettségi szám értelmezése
A görbületi sugár (r) segítségével jellemezhetjük a kanyarulatokat. A görbületi sugár a kanyarra illeszkedő kör
sugara. Minél kisebb az értéke, annál élesebb a kanyar, annál jobban pusztítja a víz a homorú partot.
A folyó kanyarulatai folyamatosan fejlődnek a két parton történő ellentétes (pusztító, építő) folyamatok miatt.
Meandernek nevezzük azt a kanyart, amelynek hossza meghaladja a kezdő és végpontjára, mint átmérőre emelt
félkör hosszát (88. ábra). Más (de az előzővel ekvivalens) értelmezésben, a meander olyan kanyar, ahol 180°nál nagyobb az irányváltozás.

88. ábra. A meander vázlata
Túlfejlett kanyarról beszélünk, ha két meander megközelíti egymást. Árvizek idején a víz átvághatja a túlfejlett
kanyart és fokozatosan kimos magának egy rövidebb, egyenes medret. A meander részben feliszapolódik és
holtággá alakul (89. ábra).

89. ábra. Holtágak kialakulása
Magyarországon a holtágak többsége nem ezen a természetes úton alakult ki, hanem emberi beavatkozás
eredményeként (90. ábra). A folyószabályozás idején nagyszámú kanyart vágtak át. Ezzel a folyóink jelentősen
lerövidültek és emellett számos holtág keletkezett.
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90. ábra. A Hármas-Körös holtágai Gyomaendrődnél (Google Earth)
A vízfolyás hossz-szelvénye alatt a sodorvonal mentén képzett függőleges metszetet értjük. Mindig magassági
torzítással ábrázolják (jellemzően 1:100, 1:200 arányú). A hossz-szelvényen ábrázolható a fenékvonal, a
töltéskorona, a mentett és mentetlen oldali töltésláb szintje, a partvonal, jellemző vízszintek, műtárgyak
elhelyezkedése stb (91. ábra).

91. ábra. Folyó hossz-szelvénye

2. 9.2. A folyóvizek hidrológiai jellemzői
Ebben a fejezetben gyakorlatias megközelítésben tárgyaljuk a vízfolyások néhány fontos hidrológiai jellemzőjét,
illetve ezek hidrológiai vonatkozásait.
Vízsebesség
A folyó sebességét és a vízsebesség mederbéli eloszlását az esés és a határoló felületek súrlódási viszonyai
határozzák meg.
A vízsebesség mélység szerinti változása jellegzetes képet mutat. A legkisebb a sebesség a mederfenék
közelében, az ott fellépő súrlódási erő következtében. Legnagyobb sebességet a felszín közelében, attól
valamivel lentebb mérhetünk (92. ábra).
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92. ábra. A vízsebesség mélység szerinti eloszlása
A keresztszelvényben a sebesség eloszlását izotach vonalakkal ábrázoljuk. Az izotach vonalak, az azonos
sebességű pontokat összekötő vonalak. A sebességeloszlás jól mutatja a mederfenéken és az oldalrézsűkön
fellépő súrlódás hatását. A legnagyobb sebességek közelítően a legmélyebb részek függélyében alakulnak ki
(93. ábra).

93. ábra. A vízsebesség eloszlás a folyó keresztszelvényében
Vízhozam
A vízhozam a vízfolyás keresztszelvényén időegység alatt átfolyó vízmennyiség. Leggyakrabban használt
mértékegységei a m3/s és l/s.
Ha a keresztszelvényben az előzőek szerint ismert a vízsebesség eloszlása, akkor ebből pontosan
meghatározható a vízhozam. Gondoljuk át a következőket. Egy kezdő pillanatban a keresztszelvény síkjában
levő részecskék időegység múlva (1 s) a keresztszelvénytől sebességüknek megfelelő távolságban lesznek, egy
görbült felületen helyezkednek el. A görbült felület és a keresztszelvény által az ábra szerint közbezárt térfogat a
vízhozamtest, hiszen időegység alatt ekkora víztérfogat áramlik át a keresztszelvényen (94. ábra).
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94. ábra. A vízhozamtest
A középsebesség (vk, pontosabban: szelvényközépsebesség) egy elméleti sebesség-érték. Ha a keresztszelvény
minden pontjában ekkora volna a víz sebessége, akkor azon ugyanakkora vízhozam folyna át, mint a valóságos
sebességeloszlásnál. A középsebesség a vízhozam (Q) és a keresztszelvény területének (F) a hányadosa:

Ezen elméleti meggondolások alapján a vízhozam mérése visszavezethető a keresztszelvény vízsebesség
eloszlásának, illetve középsebességének meghatározására. Ehhez a keresztszelvény nagyságától, formájától és
az elvárt pontosságtól függően több függélyben, több szinten kell megmérni a vízsebességet. A középsebesség
és a keresztszelvény felületének nagyságát összeszorozva kapjuk meg a vízhozamot.
Sok mérésből általánosítva összefüggés található a középsebesség és egy vagy néhány pontbeli sebessége
között. Az összefüggés ismeretében a vízsebesség megfelelő pontosságú meghatározásához szükséges
vízsebesség mérési pontok száma jelentősen csökkenthető.
Magát a vízsebességet általában forgóműves vagy forgószárnyas sebességmérővel mérik. A műszer
érzékelőrésze vitorla, vagy forgószárny. Az áramló vízbe helyezve a vízsebességgel arányos fordulatot tesz
időegység alatt. Az egységnyi idő alatt megtett fordulatszám alapján számítható a sebesség, laboratóriumban
előre kimért kalibráló egyenlet alapján.
Kis vízhozamú forrásoknál egy igen pontos vízhozam mérési módszer is rendelkezésre áll: a köbözés. Egy
ismert térfogatú „edény” megteléséhez szükséges időből, a térfogat ismeretében számolható a vízhozam (Q =
V/t).
Kis vízfolyásokon, vagy mesterséges csatornákon gyakran alakítanak ki speciális mérőműtárgyakat, bukót,
illetve mérőszűkületet (95. ábra). Ezeknél vízállásmérésre vezethető vissza a vízhozam meghatározása.
Előnye, hogy ezzel a folyamatos mérés is egyszerűen megvalósítható.
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95. ábra. Különböző típusú mérőbukók
Vízállás
Vízállásnak nevezzük a vízfolyás (v. állóvíz) vízszintjének egy adott vízmérce nullpontjától mért magasságát. A
vízállás általában lehet negatív értékű is, mivel a mérce nullpontja nem a meder fenékszintjéhez, illetve a
legalacsonyabb vízállás szintjéhez van igazítva.
A vízállás mérésére hagyományosan alkalmazott eszközök a vízmércék. Ezek lehetnek álló vagy fekvő
helyzetűek. Többnyire 2 cm-es beosztással rendelkeznek, 1 cm pontossággal olvashatók le (96. ábra). A meder
erre kialakított helyein, műtárgyak oldalán, illetve külön e célra állított oszlopon helyezhetők el. Normál vízállás
esetén a napi egy vagy két alkalommal történő leolvasás a jellemző, de árvíz idején a készültségi szinttől
függően akár 2 óránkénti (vagy óránkénti) leolvasást is előírhatnak.
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96. ábra. Álló vízmérce
Napjainkban egyre több helyen automata távjelző vízmérce működik. Ezek rövid időközönként mérnek és
adataikat „folyamatosan”, digitális formában továbbítják az adatközpontba. Távjelző mércék adatai találhatók
pl. a Fetikövizig, Országos Vízügyi Információs Szolgálat honlapján:
http://www.fetikovizig.hu
http://www.ovisz.hu/index.php?module=map&szervezet=0&order=allomasnev
Nézzük meg mennyi a Tisza aktuális vízállása Szolnoknál!
A vízállások ismerete szükséges az árvízvédelemhez, a belvízvédekezéshez, a hajózáshoz, illetve a vízerőművek
és más műtárgyak működtetése szempontjából. Szintén szoros összefüggésben van a vízállással a
mezőgazdasági vízhasznosítás, a halászat, horgászat, turizmus, kompközlekedés stb. A napi aktuális, illetve
korábbi vízállásadatok elérhetők az interneten a vízügyi igazgatóságok honlapjain, illetve országosan több
honlapon is.
http://www.hydroinfo.hu/hidinfo.html
www.vizadat.hu
Az adatok pontos értelmezéséhez ismerni kell a mérések óta előfordult legalacsonyabb (LKV) és legmagasabb
(LNV) vízállást. A két érték közötti különbség az abszolút ingás (más néven vízjáték, ΔH), ami a folyók,
illetve az egyes szelvények sajátosságaitól függ. Értéke több hazai vízfolyáson is meghaladja a 10 m-t (7.
táblázat).
7. táblázat. Az LNV, LKV és a vízjáték értéke néhány hazai vízfolyás vízmércéin (www.ovisz.hu)
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A középvízállás (KÖV) egy időszak folyamán észlelt vízállások átlaga. Kisvízállásnak (KV) a valamely
időszakon belül előfordult legkisebb, nagyvízállásnak (NV) a valamely időszakon belül előfordult legnagyobb
vízállást nevezzük. A közepes kisvízállás (KKV) az évi kisvízállások számtani közepe, a közepes nagyvízállás
(KNV) az évi nagyvízállások számtani közepe.
Vízjárás
A vízállásértékeket ábrázolhatjuk az idő függvényében (97. ábra). Az így kapott vízállás-görbe alapján tehetünk
néhány általános megállapítást.

97. ábra. Árhullám vízállás-görbéje
A vízgyűjtőre hulló csapadék hatására a folyó vízszintje emelkedni kezd - azaz a folyó árad -, majd elér egy
tetőző helyzetet. Ezt követi a vízállás csökkenésének a szakasza, az apadás, amely a mélypontig tart. A két
mélypont közötti szakaszt árhullámnak nevezzük.
A folyó élete ilyen árhullámok sorozatából áll. Ezen árhullám-sorozat jellegzetességeit nevezzük vízjárásnak.
A vízjárás jellege elsősorban a vízgyűjtőterület jellegzetességeitől függ:
• Domborzati viszonyok
• Lefolyást befolyásoló egyéb felszíni tulajdonságok
• Vízgyűjtő nagysága
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• Vízgyűjtő alakja
• Csapadékviszonyok
Heves vízjárású vízfolyás: Nagy lefolyási arányt biztosító vízgyűjtőterületeken jellemző. Csapadék esetén a
vízállás hirtelen megemelkedik, a tetőzést követően gyors apadás következik be (98. ábra).

98. ábra. Heves vízjárású folyó vízállás-görbéje
Nyugodt vízjárású vízfolyás: A vízszint lassabban emelkedik a csapadék hatására és az árhullám levonulása is
hosszabb ideig tart. A nagyobb vízgyűjtővel rendelkező folyók inkább ebbe a kategóriába tartoznak (99. ábra).

99. ábra. Nyugodt vízjárású folyó vízállás-görbéje
Vegyes vízjárású vízfolyás: A heves és nyugodt vízjárás közötti átmeneti típus, illetve a kettő kombinációja.
Az árhullámokat nem csak a vízszint változása jelzi. Változik a vízszintesés, a vízsebesség és a vízhozam is.
Ezen négy hidrológiai jellemző változása meghatározott sorrendben követi egymást.
Kövessük az alábbi gondolatmenetet!
Először a vízszintesés növekszik. Ennek hatására, lényegében azonnal követve növekszik a vízsebesség is. A
vízállás ekkor még nem változik, de a sebességnövekedés miatt a vízhozam is nő. Utoljára a vízállás növekedése
jelzi az árhullámot.
Az apadásnál ugyanez a sorrend. Már jóval a tetőzés előtt elkezdődik a vízszintesés csökkenése, ami szinte
azonnal követ a vízsebesség csökkenése is. A vízsebesség csökkenését kezdetben még kompenzálhatja a
vízszint emelkedése, így a vízhozam csak később kezd csökkenni. A vízállás maximuma előtt már csökken a
vízhozam is, mert a vízsebesség egyre kisebb, a vízállás pedig már alig emelkedik.
A vízhozamgörbe a vízállás (H) és a vízhozam (Q) közötti kapcsolatot mutatja (Q = f(H)), időben nem változó,
permanens állapot esetén. A permanens állapot azt jelenti, hogy a vízállás (és a vízhozam is) időben állandó.
Látható, hogy a vízhozam növekedésével nem nő arányosan a vízállás. Nagy vízhozamoknál a vízállás már
kevésbé reagál a vízhozam további növekedésére (100. ábra).
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100. ábra. Vízhozamgörbe (permanens áramlás)
Természetes körülmények között nem teljesül az előző összefüggés. Egy vízhozam hurokgörbe írja le a Q - H
kapcsolatot. Lényeges különbség az előző függvényhez képest, hogy az áradó és az apadó ágban eltérő
összefüggést mutat a két változó Áradáskor a nagyobb vízsebesség miatt ugyanahhoz a vízálláshoz nagyobb
vízhozam tartozik (101. ábra). Másképp fogalmazva, ugyanakkora vízhozam már kisebb vízszintnél
realizálódik.

101. ábra. Árvízi vízhozam hurokgörbe (Körkövizig)

3. Összefoglalás
Ismétlésképpen elevenítsük fel a tanulási egység fontosabb megállapításait!
A vízfolyásokat kategorizálhatjuk a „nagyságuk” szerint, azaz hosszuk, vízhozamuk, vízgyűjtőterületük
nagysága alapján: folyam, folyó (nagy, közepes, kis), kisvízfolyások (patak, csermely, ér).
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Az alaktani vizsgálatokhoz kapcsolódó fontos fogalmak: meder, mederfenék, oldalrézsű, partél, part, jobb/bal
part, középvonal, sodorvonal, homorú és domború part, inflexiós és szurflexiós szakasz, izobat, gázló, fejlettségi
szám, görbületi sugár, meander, holtág, hullámtér, ártér, mentesített ártér, árvízi meder.
A vízfolyások fontos hidrológiai jellemzője a vízsebesség, a vízhozam, a vízállás és az ezek időbeli alakulásától
függő vízjárás.
A vízsebesség a keresztszelvény egyes pontjaiban eltérő, de jól jellemezhető a középsebességgel.
Leggyakrabban forgóműves, illetve forgókanalas vízsebességmérővel mérik.
A vízhozam az időegység alatt a keresztszelvényen átfolyó vízmennyiség, leggyakrabban használt
mértékegysége a m3/s. Leggyakoribb mérési módja keresztszelvény középsebesség mérésén, illetve számításán
alapszik.
A vízállást vízmércével mérik, amely lehet hagyományos (álló, fekvő), vagy távjelző automata.
Egy vízfolyás adott vízmércéjénél jellemző vízállásai: LKV, LNV, KÖV, KV, NV, KKV, KNV.
A vízállás, illetve vízhozam időbeli változása a vízjárást jellemzi. A vízfolyás vízjárása lehet heves, nyugodt
vagy kevert.
A vízhozamgörbe a vízállás és a vízhozam közötti összefüggést mutatja. Permanens esetben a vízhozamgörbe
egy egyre kevésbé meredeken emelkedő görbe.
A vízállás-vízhozam összefüggés áradó és apadó fázisban különböző, vízhozam hurokgörbével szemléltethető.
Önellenőrző kérdések
A következő kérdések és feladatok segítségével felmérheti, hogy mennyire sikerült elsajátítani a témakör egyes
fontos részfejezeteit. A választ elegendő átgondolni. Ha valamelyik pontnál bizonytalanságot érez, javasoljuk a
kapcsolódó rész újbóli áttekintését.
• Hogyan lehet kategorizálni a vízfolyásokat?
• Milyen eltérések vannak a meder- és áramlási viszonyokban a vízfolyások egyenes szakaszai és kanyarulatai
között?
• Milyen sajátosságokat mutat a vízsebesség eloszlása egy folyó medrében?
• Milyen összefüggés van a folyók vízállása és vízhozama között?
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10. fejezet - tanulási egység. Felszíni
vizek II. - Állóvizek
Bevezetés
Az előző fejezetben megismerkedett a vízfolyások főbb jellemzőivel, illetve a hidrológiájuk alapjaival.
Folytatásként következik, hogy a felszíni vizek másik nagy típusával, az állóvizekkel kapcsolatos ismereteket is
elsajátítson. Lehetséges, hogy szennyvíztechnológusként Ön csak mesterséges állóvizekkel (illetve
szennyvíztározókkal) kerül kapcsolatba. A fejezetben leírtak egy része ezekre is vonatkozik (pl. mozgástípusok,
tározás, részben alaktan), a gyakorlatban alkalmazható.
A tanulási egységhez kapcsolódó konkrét követelmények:
• Tudjon felsorolni különböző állóvíz típusokat (keletkezés, morfológia)!
• Legyen képes a tavak alapszintű alaktani jellemzésére!
• Tudja megmagyarázni a tavakban fellépő mozgástípusokat!
• Tudja leírni a (víz)tározás legelemibb hidrológiai vonatkozásait!

1. 10.1. Állóvizek
Az állóvizek a földfelszín kisebb-nagyobb mélyedéseiben megrekedt, tartósan megmaradó vizek, amelyek teljes
tömegükben nem mozognak irányítottan a nehézségi erő hatására. Egy részük teljesen lefolyástalan, de az
állóvizek egy jelentős része átfolyásos, azaz van felszíni hozzáfolyásuk és lefolyásuk is. Természetesen ez
utóbbiak teljes tömege sem mozog a mederben lefelé, tehát állóvizek.
Az állóvizek eredete többféle lehet. Keletkezhettek kimélyítéses vagy elgátolásos medencékben, amelyek
létrejöhettek:
• földkéreg-mozgások révén
• folyóvízi erózió révén (lefűzött kanyarulatok)
• defláció által
• hegycsuszamlásokkal
• karsztosodás révén (dolinatavak)
• antropogén hatásra (bányatavak, völgyzárógátas tározók, körtöltéses halastavak)
illetve amire nincs hazai példa:
• a gleccserek által vájt mélyedésekben
• vulkáni folyamatok által
• tengerek visszahúzódása során
• meteorit becsapódás helyén
A szárazföldek állóvizei a tavak és a mocsarak.
A tavak összefüggő víztükörrel rendelkeznek. Vízi növényzet rendszerint csak a parton szegélyezi. A mocsarak
sekély állóvizek, felületük jelentős részét vízi növényzet borítja. E két típuson belül többféle altípust is
elkülöníthetünk:
• Mélytavak: Nagy mélységű tavak. Hazánkban nem található.
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tanulási egység. Felszíni vizek II. Állóvizek
• Sekélytavak: Nagy felületű, kis mélységű tavak (pl. Balaton).
• Kopolyák: Kis felületű, ehhez képest mély, meredek partú állóvizek (pl. Tisza holtágai, bányatavak, egyes
víztározók).
• Kistavak: Közepes vagy kis felületű, sekély tavak.
• Fertők: Közepes vagy nagy felületű, sekély állóvizek, amelyek 1/3-2/3 részét – többnyire mozaikosan mocsári növényzet borít.
• Mocsarak: Általában fertők tovább töltődésével keletkeznek, nagy részén mocsári növényzet (nád, gyékény)
található.
• Lápok: Kopolyák, kistavak feltöltődésével keletkezhetnek. A láp jellemzője, hogy felületének szinte teljes
egészét lápi (sás, moha) növényzet borítja, nyílt víz csak a szegélyzónában vagy kis foltokban található.
További állóvíz típusok és részletes leírás megtalálható:
http://www.haki.hu/index.cgi?rx=&nyelv=hu&item=&searchwords2=&menuparam4=37&menuparam_4=55&t
ype_=4
A tározók mesterséges műszaki létesítmények, amelyeknek különböző vízgazdálkodási céljuk lehet (vízhozam
kiegyenlítés, árhullám ellapítás, öntözővíz biztosítás, ivóvíz ellátás stb.). A tározók besorolhatók a mesterséges
tavak kategóriájába.
Állóvizek alaktana
A tavak területi kiterjedése igen nagy változékonyságot mutat. Mélységük nincs szoros összefüggésben a
kiterjedésükkel Vannak kicsi, de mély (bányatavak), illetve nagy kiterjedésű, de viszonylag sekély tavak
(Balaton). Magyarország, és egyben Közép-Európa legnagyobb tava a Balaton. Területe 596 km2, átlagos
mélysége 3 m, legnagyobb mélysége 12,2 m.
A mocsarak szinte állandó változásban vannak az aktuális időszak hidrometeorológiai viszonyaitól függően.
Egyes években a területük jóval meghaladhatja az átlagos értékét, esetenként pedig akár ki is száradhatnak. A
nagy időbeli változékonyság, a sekély víz, a kis vízmélység, a lapos part, illetve a növényzettel való benőttség
nehézzé teszi az alaktani vizsgálatokat.
A tavak területe és alakja is egyértelműen meghatározható, mivel jellemzőjük a határozott, meredek part.
Természetesen előfordulnak laposabb partrészek is, ahol a vízszint magasságától függően a körvonal helye
(víztükör széle) nagyobb ingadozásokat is mutathat.
A meredek tópart a következő tagolódást mutatja (102. ábra):
• a szakadó part a legmagasabb vízszint feletti partrész, amelyet a víz nem önt el, csupán a nagyobb hullámok
csaphatnak ki rájuk;
• a partláb alsó részét mindig, a felső részét csak magas vízállásnál borítja víz;
• a parti zátony a partláb folytatásaként befelé nyúló, sekély vízréteggel borított sáv, amelyhez hozzá tartozik a
tófenékhez csatlakozó meredek rézsű is.
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tanulási egység. Felszíni vizek II. Állóvizek

102. ábra. A meredek tópart tagozódása
A szakadó part felett általában egy kevésbé meredek rész, a lankás part található. A szakadópart és a lankás part
közötti éles határvonal a partél.
A tavak helyszínrajza alapján a következő alaktani jellemzők határozhatók meg:
• Alak;
• Főtengely - a tó két legtávolabbi pontját összekötő egyenes szakasz (103. ábra);
• Melléktengely (kistengely) - a tó főtengelyével párhuzamos érintők érintőpontjait összekötő szakasz; aminek
általában a főtengelyre merőleges vetületét adják meg (ugyanis ez utal a tó „szélességére”);
• A tó hossza - a főtengelyre merőleges metszetek felezőpontjait összekötő vonal hosszúsága;
• Part tagozottsága, fejlettsége - a partvonal hossza, a tóval egyenlő területű kör kerületéhez viszonyítva.

103. ábra. Tavak alaktani jellemzői
A tavak mélységi viszonyait vízmélység-vonalakkal ábrázolhatjuk (izobatok, batimetrikus vonalak). A
vízmélység változik a tó vízszintjének változásával, ezért adott vízálláshoz kell rendelni a vízmélység vonalakat.
A vízmélység-eloszlás ismeretében határozható meg a tó térfogata (V). Az átlagos vízmélység (h á) a tó
térfogatának és felületének (F) a hányadosa:

A tavak térfogata változik a vízszint változásával. Nagyobb vízálláshoz nagyobb térfogat tartozik, mivel nő a
vízmélység és valamelyest a tó felszíne is. A víztérfogat jelleggörbét (grafikont) megkapjuk, ha a tó
vízszintjének függvényében ábrázoljuk a víztérfogatot (104. ábra).
A víztükörfelület jelleggörbét hasonlón kell elképzelni. A vízszint függvényében a vízfelszín nagysága kerül
ábrázolásra.
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tanulási egység. Felszíni vizek II. Állóvizek

104. ábra. A víztükörfelület és a víztérfogat jelleggörbe

2. 10.2. A tavak mozgásjelenségei
Az állóvizek, így a tavak is - a nevük ellenére - mutatnak bizonyos mozgásjelenségeket.
Vízfolyások hatása
A tavakba befolyó vízfolyások az áramlásuk, vizük mozgási energiája és az esetleges eltérő sűrűségük miatt
mozgásra, illetve átkeveredésre kényszerítik a tavak vizét. Mindez erősebben a befolyás közelében jelentkezik, a
tavak távolabbi részein ez a hatás alig érzékelhető. Ha egy tavon keresztül átfolyás is van, akkor a
mozgásjelenségek fokozódhatnak. A mozgásjelenségek annál intenzívebbek lehetnek, minél nagyobb az átfolyó
vízhozam a tó térfogatához képest.
A szél hatása - hullámzás
Közismert dolog, hogy a szél a vízfelszínen (nem csak állóvízen) hullámokat kelt. A hullámok nagyságát
leginkább meghatározza: a szél erőssége, illetve a szabad szélút hossza a vízfelszínen. Emiatt a nagyobb nyílt
felszínnel rendelkező, a széltől általában kevésbé védett tavakon erősebb hullámzás jellemző, mint a
vízfolyásokon. A vízfolyások keskeny, fákkal, töltéssel övezett, nem ritkán kanyargós medre, a nagyobb
hullámok kialakulásának nem kedvez. A kis vízmélység is korlátozza a hullámok nagyságát.
A hullámok hullámhegyek és hullámvölgyek sorozatából állnak. A hullámhegy a nyugalmi vízszint feletti, a
hullámvölgy a nyugalmi vízszint alatti víztest. A hullám magassága a hullámvölgy legmélyebb és a hullámhegy
(hullámgerinc) legmagasabb pontja közötti magasságkülönbség (105. ábra). Két legközelebbi azonos fázisban
levő pont (pl. két szomszédos hullámhegy) vízszintes távolsága a hullámhossz.

105. ábra. Hullám
A hullámok eliszapoló hatást fejthetnek ki a partvonal lapos rézsűjére felfutva (106. ábra).
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tanulási egység. Felszíni vizek II. Állóvizek

106. A hullámok eliszapoló hatása
A hőmérsékleti különbségek hatása - keveredés
A víz sűrűsége változik a hőmérséklete függvényében. A 4°C-os víz a legnagyobb sűrűségű, mind a hidegebb,
mind a melegebb víz „könnyebb”. Emiatt jellegzetes a tavak (hazai) hőmérsékleti rétegződése. Télen a víz felül
a leghidegebb (0°C körüli is lehet), lefelé nő a hőmérséklet 4°C-ig. Nyáron a felszíntől lefelé haladva csökken a
hőmérséklet, nő a sűrűség. Mindkét helyzet stabil, a keveredés ellen ható rétegződést jelent. Nyáron bizonyára
megfigyeltük már, hogy a felszíni meleg víz és a lejjebb levő hűvös víz magától nem keveredik.
Ősszel viszont a felszíni vízréteg lehűlése miatt ott megnő a sűrűség és a felszíni víz „leszáll”, így fokozatosan a
víz teljes rétege átkeveredik (a teljes víztömeg 4°C-os lesz). Hasonló keveredés zajlik le kora tavasszal. A napi
hőmérsékletingadozás is eredményez keveredést, függőleges áramlást, de ez csak a legfelső rétegre terjed ki.
Víztükörlengés
A víztükörlengés általában nagy tavaknál jön létre. A tó két távoli része közötti légnyomáskülönbség, vagy a
tartós, erős szél miatt a víztükör kitér a vízszintes helyzetéből. A Balatonon mértek már 1 m-es
vízszintkülönbséget ebből adódóan (107. ábra).

107. ábra. A Balaton kilendülése 2007. január 18-19-én Balatonfűzfő-Keszthely (Légkör, 2007/2)
A kényszerhatás megszűnése után a víztükör megindul a vízszintes helyzete felé, azonban a tehetetlensége miatt
túllendül. Hosszú periódusú állóhullám (ingázó mozgás) alakul ki (108. ábra).
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108. ábra. Állóhullám
A tározók a funkciójuk szerint három nagy csoportba sorolhatók:
• Vízhasznosítási tározók – valamilyen vízfogyasztás (pl. öntözés, ivóvíz stb.), vagy energiatermelés céljára
létesített tározók;
• Árvízcsökkentő tározók;
• Komplex üzemű tározók – amelyek mindkét funkciót betöltik: például az árvízi időszakban az
árvízcsökkentés, nyáron az öntözővíz biztosítás a funkciója.
A tározók egyik legfontosabb paramétere a tározótér nagysága. A tározók tervezése, során a szükséges tározótér
meghatározása általában hosszú hidrológiai adatsorok (pl. vízfolyás vízhozama, lefolyás) alapján történik.
Vízhasznosítási funkciónál elsősorban a kisvizek, árvízcsökkentő tározóknál az árvízi csúcsok ismerete
szükséges a méretezéshez.
A tározók térfogata hasznos és holt részből áll (109. ábra). A vízhasznosítási célú tározók hasznos tározási
térfogatát a minimális és maximális üzemi vízszintek határolják le. A holttér a minimális üzemszint alatti
térfogatrész. A holttér térfogata a teljes tározótér térfogatának legfeljebb 15-20%-a lehet (célszerűen).

109. ábra. A tározó holt- és hasznos tere
A tározási szint és a tárolt vízmennyiség közötti összefüggést a tározó felszín jelleggörbéjéből meghatározott
térfogat jelleggörbe ábrázolja (110. ábra).
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110. ábra. Tározó víztérfogat és vízfelszín jelleggörbéje
Az üzemeltetés során a tározók hordalékkal töltődnek fel. A feliszapolódás mértéke függ a víz
hordalékmennyiségétől, az áramlási viszonyoktól, a parterózió mértékétől stb. A feliszapolódás elsősorban a
holtteret csökkenti, de a tározó morfológiájától függően akár a hasznos térből is jelentős részt vehet el.
Amennyiben a feliszapolódás miatt emelni kell a minimális üzemi vízszintet, akkor ez a hasznos tér rovására
megy.

3. Összefoglalás
Ismétlésképpen elevenítsük fel a tanulási egység fontosabb megállapításait!
Az állóvizek különböző módokon keletkezhetnek kimélyítéses vagy elgátolásos medencékben.
Az állóvizek fontosabb típusai: mélytavak, sekélytavak, kopolyák, kistavak, fertők, mocsarak, lápok.
A tavak alaktani vizsgálatánál fontos fogalmak: szakadó part, part, parti zátony, hossz, fő- és melléktengely, part
fejlettsége, batimetrikus vonalak, átlagos vízmélység, víztükör jelleggörbe, víztérfogat grafikon.
Az állóvizek is mutatnak mozgásjelenségeket (hullámzás, keveredés, víztükörlengés a szél, a hőmérsékleti
rétegződés, az átfolyó vízfolyások és a légnyomáskülönbségek (ritkán) hatására.
Vízhasznosítási célú, árvízcsökkentő és komplex üzemű tározókat különböztetünk meg.
A tározók térfogata a hasznos térfogatból és a holttérből tevődik össze.
A tározók üzemeltetése során számolni kell a feliszapolódás jelenségével.
Önellenőrző kérdések
A következő kérdések és feladatok segítségével felmérheti, hogy mennyire sikerült elsajátítani a témakör egyes
fontos részfejezeteit. A választ elegendő átgondolni. Ha valamelyik pontnál bizonytalanságot érez, javasoljuk a
kapcsolódó rész újbóli áttekintését.
• Foglalja össze röviden a tavak alaktanával kapcsolatos ismereteket!
• Értelmezze a tározók felszín- és térfogat-görbéjét!
• Milyen mozgásformák lehetségesek a tavakban? Mindegyiket jellemezze néhány mondatban!
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11. fejezet - tanulási egység. Felszín
alatti vizek I. – Talajnedvesség,
talajvíz
Bevezetés
Elérkeztünk a Hidrológia tárgykörének utolsó - a felszín alatti vizek - témájához, amellyel a jelentősége miatt
két tanulási egységben foglalkozunk. Az első egységben a porózus kőzetek felső rétegeiben lévő vízformákkal,
a talajnedvességgel és a talajvízzel kapcsolatos tudnivalók kerülnek bemutatásra. Fordítson különös figyelmet az
ismeretek elsajátítására, mivel szennyvíztechnológusként a munkája során mindig nyomon kell követnie és
figyelembe kell vennie a talajnedvesség és talajvíz alakulását.
A tanulási egységhez kapcsolódó konkrét követelmények:
• Tudjon áttekintést nyújtani a felszín alatti vizek származásáról és megjelenési formáiról!
• Legyen képes részletesen bemutatni a talajnedvesség és a talajvíz sajátosságait!
• Tudja értelmezni a talajvízjárást és ismertetni a befolyásoló tényezőit!
Felszín alatti víznek nevezzük a talaj felszíne alatt a litoszféra felső (4000 m-es) rétegében elhelyezkedő
vízkészletet. Ez a vízkészlet teszi ki a Föld édesvíz készletének mintegy 1/5-öd részét. A jégtakaró után itt
tározódik a legtöbb édesvíz. Tömege kb. 30-szorosa a tavak, folyók, a légkör és az élővilág együttes
víztömegének. Sok országban a felszín alatti víz a vízellátás legfontosabb (néhol szinte kizárólagos) bázisa.

1. 11.1. A felszín alatti vizek származása
A felszín alatti vizek legnagyobb része a csapadékvíz talajba szivárgása által keletkezik. Ezeket nevezzük
beszivárgó, másképpen infiltrációs vizeknek.
A kicsapódó (kondenzációs) víz a talaj pórusaiban lévő vízgőz lehűlésével, illetve kicsapódásával keletkezik,
elsősorban a talajfelszín közelében. Vízháztartási szempontból a mennyisége nem jelentős.
A mélységből felszálló (profundus) víz a mélybesüllyedt kőzetek által leadott víz (izzadmány víz). A fosszilis
vizek a régi tengerek vizéből, ill. a kőzet keletkezésekor a kőzet pórusaiba került és mélybe süllyedt vizek.
Léteznek kevert vizek is, amelyek a beszivárgó és a mélységből felszálló vizek keveredéséből származnak.

2. 11.2. Megjelenési formák
A felszín alatti víz mind porózus, mind hasadékos kőzetben tározódhat, más-más formában. Porózus, szemcsés
szerkezetű kőzet esetén a víz a szemcsék közötti pórusokban helyezkedik el. A tömött szövetű, hasadékos
kőzetekben a víz a kőzet repedéseiben, járataiban található.
Megjelenési formája alapján a felszín alatti vizeket a következők szerint kategorizálhatjuk:
• Talajnedvesség
• Talajvíz
• Rétegvíz
• Résvizek (pl. karsztvíz)
Talajnedvesség
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A talaj felső rétege általában egy háromfázisú rendszer. A szilárd fázist a talajszemcsék alkotják. A szemcsék
közti pórusokban található a folyékony és a légnemű fázis, azaz a víz és a (talaj)levegő. Az ebben a háromfázisú - zónában található folyékony vizet talajnedvességnek nevezik.
A talajnedvesség a csapadék talajba történő beszivárgásával keletkezik. (Emlékezzünk vissza az ezzel
kapcsolatos – a 7. tanulási egységben tárgyalt - fontosabb tudnivalókra.) A talajnedvesség a talajvíz szintje és a
talajfelszín között helyezkedik el. A növények gyökérzete szinte teljesen ebben a zónában helyezkedik el, így a
növények vízellátása szempontjából a talajnedvességnek meghatározó szerepe van. Az evapotranszspiráció által
a légkörbe jutott víz a talajnedvességből származik (közvetve a mélyebb rétegekből is származhat). Egy adott
helyen a talajnedvesség alakulását a csapadék és az evapotranszspiráció együttesen döntő módon meghatározza.
A talajnedvesség időbeli és mélységbeli változása
Hazánkban a talajnedvesség maximuma általában kora tavasszal van, mert az ezt megelőző időszakban
(átlagosan az ősz közepétől) a csapadék mennyisége meghaladja a párolgási veszteséget, a talaj töltődik. Kora
tavasztól a csapadék és az evapotranszspiráció relációja ellentétes (CS < ET), csökken a talajnedvesség egészen
az ősszel bekövetkező minimumáig.
Az előző változásokkal van összefüggésben a talajnedvesség mélységi profilja. A töltődési szakaszban (ősztől
tavaszig) a beszivárgási, illetve átnedvesedési profil a jellemző. Ekkor lefelé haladva csökken a
talajnedvesség, hiszen oda csak később jut le a felszínen beszivárgó víz. A kiszáradási profil ennek a
fordítottja: tavasztól őszig jellemző, lent nedvesebb, fent már szárazabb a talaj (111. ábra). Megjegyezzük, hogy
a két alaptípus mellett számos átmeneti forma különböztethető meg (pl. egy köztes réteg a legszárazabb).

111. ábra. A kiszáradási és átnedvesedési talajnedvesség profil
A talajnedvesség felosztása
A talaj nedvességtartalma a visszatartó erők alapján a következő részekre osztható.
A higroszkópos nedvességtartalom a talajkolloidok elektrosztatikus erőtere által lekötött vízmennyiség. E több
molekulából álló vízréteg a talaj elemi részecskéinek a felületét hártyaszerűen vonja be. Ide tartozik az erősen
kötött vízburok (adszorbeált víz) és a lazábban tapadó vízburok (adhéziós víz).
A kapillárisok által a gravitációs erővel szemben visszatartott víz a kapilláris víz, illetve ehhez hasonló jellegű a
pórusszögletvíz. Ezek már gyengébben kötődnek, így a növények részben már felvehetik.
A gravitációs erő hatására lefele mozgó víz a szivárgó víz (gravitációs víz). Alig kötődik a talajhoz, ezért képes
a gravitáció lefelé mozgatni.
Kötött, finomszemcsés talajokban (agyagtalaj) a talajnedvesség nagy része erősen kötődik a talajszemcsékhez, a
nedvesség ezen része nehezen távozik a talajból. A lazább talajok nagyobb szemcseméretűek, nagyobbak a
szemcsék közti pórusok, így a víztartalom jelentős része gyengén kötött formában van.
Talajvíz
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Az első vízzáró réteg felett elhelyezkedő, a talaj pórusait teljesen kitöltő felszín alatti vizet talajvíznek nevezzük.
Nem feltétlenül szükséges, hogy a vízzáró réteg teljesen vízzáró legyen. Elegendő, ha vízáteresztő képessége
kisebb, mint a felette levő rétegeké és képes felette összegyűlni a csapadékból származó víz.
A talajvíz alsó – rétegvizek irányába történő – lehatárolása nem mindig egyértelmű. Az első vízzáró réteg
esetenként túlságosan mélyen van, és ekkor félrevezető lenne az egész réteg vizét talajvíznek nevezni. Ezért
megállapodás szerint a 30 m-nél mélyebben levő vizet – függetlenül a vízzáró réteg helyzetétől – már nem
nevezik talajvíznek, hanem a rétegvíz kategóriába sorolják.
A talajvíz felső határa a talajvízszint. A talajvíz szintjének mérésére megfigyelő kutak (talajvíz kutak)
szolgálnak. A mérés megoldható igen egyszerű eszközökkel és a módszerekkel. A talajvízkút egy megfelelő
szűrőréteggel kialakított, jellemzően 10-15 cm átmérőjű csőkút, amelynek a várható minimális talajvízszint alá
kell a talajba lenyúlni (112. ábra). A vízállás mérésére napjainkban is leggyakrabban a „rozsdás láncot”
használják. A kútba leeresztett lánc egy része a talajvíztől nedvessé válik, a kiemelés után a láncon levő – az
adott kútperem-szinthez igazított - skáláról közvetlenül leolvasható a talajvízszint felszín alatti mélysége.

112. ábra. Talajvízkút
A talajvízszint mérésének korszerűbb eszközei a hidrosztatikai nyomás mérésén, ultrahangos távolságmérésen,
illetve elektromos áramkör záródásának érzékelésén alapulnak.
Több talajvízkút mérési adatának térképi ábrázolásával megszerkeszthetők a talajvíz felszínének szintvonalai,
illetve a talajvíz mélységvonalai.
Tagolt domborzat esetén a talajvízszint magassága bizonyos kiegyenlítéssel követi a felszín formáit (113. ábra).
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113. ábra. A talajvízszint és a domborzat kapcsolata

3. 11.3. A talajvízjárás fő meghatározói, talajvíztípusok
A talajvíz helyzete térben és időben változik. A talajvíz szintjének az idő függvényében történő változását
talajvízjárásnak nevezzük. A magyarországi talajvizek vízjárását általában döntően a hidrometeorológiai
tényezők irányítják. Bizonyos esetekben (pl. a talajvízszint nagy mélysége, felszíni vizek hatása, mesterséges
hatások) azonban a meteorológiai tényezők közvetlen szerepe háttérbe szorulhat.
Megkülönböztetünk felszíni vizek által zavart (vízfolyások part menti sávjában, hegyek lábánál), illetve nem
zavart talajvíztípust.
• Esőzésből táplálkozó típus: A felszín közelében helyezkedik el (1 m-ig). Ingadozásának fő oka a csapadék.
A csapadékeloszlás szeszélyessége ennél a típusnál közvetlenül tükröződik a talajvízszint alakulásában, így a
talajvízgörbe évről-évre jelentős különbségeket, valamint éven belüli gyors változásokat mutat.
• Beszivárgásból táplálkozó típus: Átlagosan 1-2 m mélységben található. Vízjárása kiegyensúlyozottabb,
mint az előző típusé.
• Közepes normál típus: A felszín alatt 2-4 m mélységben helyezkedik el.
• Nagymélységű normál típus: A talajvízszint 4-7(10) m mélységben. Évi ingadozásuk kicsi. Ilyen
mélységben levő talajvíznél a párolgási veszteség már nem számottevő. A vízháztartást a beszivárgás és a
vízszintes áramlás egyensúlya alakítja ki.
• Zavartalan típus: A terep alatt 7-10 m mélységben helyezkedik el, ezért a beszivárgás és a párolgás egyaránt
elhanyagolható mértékű. A vízjárást a felszín alatti elfolyás és hozzáfolyás szabályozza.
A talajvízszint ingadozások amplitúdóját jelentősen befolyásolja a talajvízszint mélysége, valamint a talaj
(háromfázisú zóna) talajtani tulajdonságai.
A talajvízszint éves periódusú változása a meteorológiai elemek változásával, a növényi életritmussal van
összefüggésben. Általánosságban igaz, hogy a téli félév a talajvíztárolás, a nyári félév pedig a talajvízfelhasználás időszaka. Sok év átlagában október közepe táján jut egyensúlyba a párolgás és a beszivárgás. Ezt
követően a párolgási veszteség kisebb, mint a beszivárgásból lejutó vízmennyiség, a talaj vízkészlete
gyarapszik. A párolgás átlagosan március közepe után ismét meghaladja a beszivárgás mértékét. A nyári
félévben a vízkészlet csökkenése figyelhető meg. Az előzőek szerint tehát a talajban minimális vízmennyiség
október közepe, maximális vízmennyiség március közepe táján jellemző. Ehhez képest van némi késés a
talajvízszint minimumának és maximumának az idejében. Ennek oka, a talajvíz feletti háromfázisú zóna,
amelynek szintén változik a nedvességtartalma. Egyéb befolyásoló tényezők hatása nélkül a talajvízszint
minimuma október-november hónapokban jellemző, maximuma pedig áprilisban-májusban tapasztalható. A
talajvízjárás görbéje (sokéves átlagban) jó közelítéssel sinusgörbének tekinthető (114. ábra).
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114. ábra. A talajvízszint átlagos éves menete
A talajvízszint éven belüli ingadozásai mellett megfigyelhető hosszabb idejű változás is. Több egymás utáni
csapadékos év hatására a talajvíz szintje a sokévi átlag felé emelkedik, a csapadékos évek hatása
szuperponálódik. Száraz években ennek a folyamatnak az ellenkezője játszódik le. A csapadékos és száraz
időszakok hatására a talajvízjárásban is többéves (akár 7-15 éves) periódusokat figyelhetünk meg.
A talajvízszint napi ingadozásokat is mutat. Ez a jelenség elsősorban a nyári félévben és a kisebb mélységben
elhelyezkedő talajvíz esetén tapasztalható. Fő oka, hogy a növényzet párologtatásában az éjszakai és a nappali
órák között jelentős eltérések vannak. Más vizsgálatok a talajhőmérséklet napi ingadozásának a talajvízszintre
gyakorolt hatását emelik ki. A talaj felső rétegének hőmérsékletváltozása, illetve az egyes mélységek közötti
hőmérsékletkülönbségek hatással vannak a talajban lévő nedvesség mozgására.

4. 11.4. A talajvízjárást befolyásoló egyéb tényezők
A talajvízjárást a csapadékon és a párolgáson kívül más természetes vagy mesterséges tényezők is befolyásolják.
Vízfolyások hatása
A zavart vízjárás klasszikus példája, amikor egy vízfolyás a part menti sávban befolyást gyakorol a talajvízre.
Ha a folyó vízszintje magasabb, mint a környező talajvízszint, akkor a folyó táplálja a talajvizet, a vízmozgás a
folyótól kifelé irányul. Árvízi helyzetben, ez a tipikus. Ha a folyó vízszintje a talajvízszint alatt van, akkor
ellentétes irányú folyamat megy végbe, a talajvíz táplálja a vízfolyást. A vízfolyások közelében a talajvízállás
szorosan követi a folyó vízállás változását. A folyótól távolodva a talajvízszint egyre kevésbé ingadozik a folyó
vízszintváltozásai miatt. Bizonyos távolságon túl a hatás megszűnik. Ezek a jelenségek jól vizsgálhatók a
vízfolyásra merőlegesen, különböző távolságra telepített talajvízkutak segítségével.
A stabilabb vízállású víztározók talajvízre gyakorolt hatása még pontosabban meghatározható. A következő
ábrán tanulmányozhatjuk egy síkvidéki tározó környezetének talajvíz-magasságát (115. ábra).
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115. ábra. Víztározó hatása a talajvízszintre
Erdők hatása
Erdővel, vagy más nagy vízfogyasztású növényzettel borított területeken a talajvízszint süllyedését lehet
megfigyelni (116. ábra). Az evaporáció (talajfelszínről) ugyan csökken az árnyékoló hatás miatt, de a fokozott
transzspiráció ezt túlkompenzálja. A talajvízszint csökkentő hatást elősegíti, hogy a fák gyökérzete a mélyebb
(talajvízhez közeli) rétegekből veszi fel a vizet. Az erdő gyakorlatilag folyamatosan potenciális
evapotranszspirációt folytat (nem túl mély talajvízszint esetén). Ezzel szemben egy csupasz talajfelszín gyorsan
kiszárad a száraz időszakokban, ami a további vízleadást nagyon lecsökkenti. Összességében lényegesen
kevesebb víz távozik a csupasz, illetve gyér növényzettel borított talajból.

116. ábra. A talajvízszint csökkenése erdő alatt
Az erdők hatásánál figyelembe kell venni, hogy szélirányba akár a magasságuk 10-20-szoros távolságáig
csökkentik a szélsebességet, és ezzel együtt a párolgást. Azaz itt éppen ellentétes előjelű hatást válthatnak ki.
Öntözés hatása
A terület öntözése egyértelműen a talajvízszint emelkedése irányába hat. Ezt egyrészt közvetlenül a beszivárgó
vízmennyiség, másrészt közvetve a talajpárolgás mérséklése okozza.
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Egy terület öntözése során – jellemzően az első években – még nem emelkedik jelentősen a talajvíz szintje.
Ekkor a szélső vízállások eltolódása jelzi (minimum január-februárban, maximum július-augusztusban), hogy
változás történt a talaj vízháztartásában.
Jelentősebb probléma a talajvíz szintjének nagyobb emelkedése, amely szélsőséges esetben akár a 2 m-t is
meghaladhatja egy öntözési szezonban. A téli hónapokban a süllyedés csekély és a következő évben a folyamat
magasabb szintről indulva ismétlődik meg.
Az öntözés hatására – főleg a mélyebben elhelyezkedő talajvizek és kötött altalaj esetén – folyamatos, éveken
keresztül fennálló vízszintemelkedés is előállhat. Az éves periodikus ingadozás gyakorlatilag elmarad, helyette
csak a vízállás-növekedés ütemében figyelhető meg változás (117. ábra).

117. ábra. A talajvízszint emelkedése az öntözés hatására
Figyelmet érdemel, hogy nem csak az öntözés közvetlen hatásaként emelkedik a talajvízszint. Az
öntözőcsatornák és a tározók vize gyakorlatilag folyamatosan szivárog a talajba, gazdagítva a talajvizet is. A
jelenség hasonló, mint a vízfolyások talajvízre gyakorolt hatása, azonban itt a talajvízemelő-hatás a domináns (a
talaj vízmérlegét pozitív irányba tolja el).
A leírtakat az öntözés tervezésénél és kivitelezésénél is figyelembe kell venni, szakhatósági vizsgálatra és
engedélyre van szükség egy öntözőtelep kiépítéséhez. A talajvízszint emelkedését minimalizálni kell megfelelő
öntözővíz adagok és normák alkalmazásával (talaj és helyfüggő), öntözőcsatornák melletti szivárgóárkok
létesítésével, esetleg a csatornák szigetelésével.
Egyéb mesterséges hatások
Egy település hatására a talaj vízmérlegének szinte valamennyi tagjára kiterjed. Bizonyos hatások a talajvízszint
emelése, más hatások a talajvízszint csökkentése irányában hatnak. A jellemző mesterséges felszíni elemek
(utak, burkolatok, épületek) gyakorlatilag felszíni vízzáró rétegként viselkednek. A talaj és a légkör közötti
vízforgalom így kis felületre szorítkozik. Ezért mind a csapadékból beszivárgó vízmennyiség, mind a párolgás
csökken. A települések ivóvízhálózatának kiépítése, hasonló szintű szennyvízelvezető rendszer hiányában a
talajok vízbevételét növeli (ma már nem ez a jellemző). Ennek hatására a települések alatt talajvízdóm alakul(t)
ki.
A talajvízből történő vízkivétel esetén kezdetben a kivétel helyénél süllyed le a talajvízszint (118. ábra).
Később a talajvíz e depressziós pont felé történő áramlása miatt a vízszintcsökkenés távolabb is jelentkezik. A
hatás akkor számottevő, ha a vízkivétel tartós és jelentős.
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118. ábra. A vízkivétel talajvízszint csökkentő hatása
Általában nem a talajvízből, hanem a mélyebben levő víztartó rétegekből folyik jelentős kitermelés. Ennek
eredményeképpen ott csökken a nyomásszint, ezáltal megbomlik a talajvíz és a mélyebb rétegek között
korábban fennálló kapcsolat. Példaként említhetjük a Kiskunságot, ahol ez is szerepet játszhatott a talajvízszint
süllyedésében (más tényezők mellett: száraz évek, felszíni vizek nagyfokú elvezetése).

5. Összefoglalás
Ismétlésképpen elevenítsük fel a tanulási egység fontosabb megállapításait!
A felszíni víz a talaj felszíne alatt a litoszféra felső 4000 m-es rétegében elhelyezkedő vízkészlet. Legnagyobb
része infiltrációs víz (beszivárgással jut le).
A felszín alatti víz elhelyezkedhet porózus kőzetek pórusaiban, illetve tömött szövetű kőzetek repedéseiben,
járataiban.
A talajnedvesség a talaj legfelső háromfázisú rétegében lévő víz. A növények vízellátása szempontjából
meghatározó. Mennyiségét döntően a csapadék és az evapotranszspiráció határozza meg. Jellegzetes éves
menetet mutat kora tavaszi maximummal és kora őszi minimummal.
A talajnedvesség különböző erejű kötőerők hatása alatt áll, ez alapján megkülönböztetjük a higroszkópos, a
kapilláris és a gravitációs vizet. Ezen víztípusok aránya talajtípusonként változó.
A talajvíz az első vízzáró réteg felett elhelyezkedő, a talaj pórusait teljesen kitöltő felszín alatti víz. A talajvíz
felső határa a talajvízszint.
A talajvízszint mérése egyszerű módszerekkel, talajvíz-kutak segítségével történik.
A talajvízjárás fő meghatározói a hidrometeorológiai tényezők és a talajtulajdonságok, de közeli felszíni vizek
és mesterséges hatások is számottevőek lehetnek.
Az ún. nem zavart talajvizek a ráható tényezők alapján - a felszín alatti mélységükkel összefüggésben - öt
típusba sorolhatók.
A talajvízszint hosszú periódusú, éves és napi ingadozásokat is mutat.
A talajvízszint többé-kevésbé követi a közeli nagyobb vízfolyások vízszintingadozásait. Az erdők alatt a
talajvízszint általában alacsonyabb, mint a környező területeken. Az öntözés hatására a talajvízszint emelkedik.
A beépítettség, a települések komplex módon hatnak a talajvízre. Jelentős vízkivétel környezetében a
talajvízszint csökken.
Önellenőrző kérdések
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tanulási egység. Felszín alatti vizek
I. – Talajnedvesség, talajvíz
A következő kérdések és feladatok segítségével felmérheti, hogy mennyire sikerült elsajátítani a témakör egyes
fontos részfejezeteit. A választ elegendő átgondolni. Ha valamelyik pontnál bizonytalanságot érez, javasoljuk a
kapcsolódó rész újbóli áttekintését.
• Mi a talajnedvesség és hogyan lehet felosztani a ráható erők alapján?
• Mi jellemzi a talajnedvesség és a talajvízszint éves menetét?
• Melyek a talajvízszintet meghatározó, illetve befolyásoló fő tényezők? Néhány mondatban mutassa be az
egyes tényezők szerepét!
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12. fejezet - tanulási egység. Felszín
alatti vizek II. – Rétegvíz, karsztvíz,
források
Bevezetés
A Hidrológia témakör ezen utolsó tanulási egysége az előzőnek a szerves folytatása. Ezért amennyiben
szükségét érzi, javasoljuk a 11. egység újbóli gyors áttekintését (ha hosszabb idő eltelt a tanulása óta). A fejezet
célja, hogy általános ismereteket szerezzen a rétegvízről és a karsztvízről (amelyek hazánk igen fontos
vízbázisai). Tudnia kell, hogy ezek azok a vízbázisok, amelyeket leginkább óvni kell a szennyeződésektől,
kiemelten a szennyvíz általi szennyeződéstől.
A tanulási egységhez kapcsolódó konkrét követelmények:
• Legyen képes részletesen bemutatni a rétegvíz sajátosságait!
• Legyen képes összefoglalni a karsztvízzel kapcsolatos fontosabb tudnivalókat!
• Tudja röviden bemutatni a források típusait!

1. 12.1. Rétegvíz
A vízzáró rétegek között - rendszerint jó vezetőképességű zónában - elhelyezkedő vizet nevezzük rétegvíznek.
A víz a porózus, laza üledékes kőzet pórusrendszerét teljesen kitölti. Jellemző tulajdonságuk, hogy nyomás
alattiak és általában tiszta vizűek. A rétegvíz és a talajvíz kapcsolata lehet igen szoros, mint pl. folyók nagy
vastagságú hordalékkúpjain. Ilyenkor a két víztípust elkülöníteni – a természetes határok hiányában – csak
definíciószerűen lehet: a 30 m alatti vizet már rétegvíznek nevezzük. Más esetekben erősen vízzáró rétegek
választják el a két víztípust, amelyek között így csak igen gyenge a kapcsolat.
A rétegvíz jellemzően mesterséges úton kerül a felszínre, azaz a víz mesterséges körforgásában vesznek részt, a
kitermelt mennyiségükkel. Az egyik legértékesebb vízkincsünk. Nagyon fontos az utánpótlódás lehetőségének,
illetve annak mértékének az ismerete. Ennek figyelembevételével biztosítható a kitermelés fenntarthatósága.
A rétegvíz nyomása
A rétegvíz jellemzően nyomás alatt van, ami azért lehetséges, mert felülről és alulról is vízzáró rétegek
határolják. A domborzatból adódó szintkülönbségek, a felső kőzettest, illetve a rétegek gáztartalma egyaránt
hozzájárulhat a nyomáshoz. A nyomás miatt a rétegvizet elérő (vízzáró réteget áttörő) fúrólyukban a vízszint
megemelkedik. Ha a nyugalmi vízszint a terepszint felé emelkedik, akkor pozitív artézi kútról beszélünk. Más
esetekben a fúrólyukban a vízszint emelkedik ugyan, de nem éri el a terepszintet. Ebben az esetben negatív
artézi kútról van szó (119. ábra). Az „artézi” elnevezés onnan adódik, hogy ilyen vizet először a franciaországi
Artois vidékén nyertek.

119. ábra. Pozitív és negatív artézi kút
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tanulási egység. Felszín alatti vizek
II. – Rétegvíz, karsztvíz, források
A rétegvíz hőmérséklete
A talajvíz, valamint a kis mélységben lévő rétegvíz hőmérsékletét még valamelyest befolyásolja a felszín, illetve
a levegő hőmérséklete. Kb. 20 m-es mélység alatt a felszíni hőmérsékleti hatás teljesen megszűnik, a
hőmérséklet időben állandó (Magyarországon értéke 10°C körüli). Tovább haladva lefelé egyre magasabb
hőmérsékletű vizeket találunk. A rétegvizeket a hőmérsékletük alapján két nagy csoportba sorolhatjuk. A 35°Cnál melegebb vizek a termálvizek (más néven hévizek), a 35°C-nál hidegebbek az ivóvizek (hidegvizek). Mivel
a kútban felfelé haladó víz valamelyest lehűl, ezért a kifolyóvíz hőmérsékletét tekintve a két víztípus közötti
határ: 30°C.
Az ivóvízadó és a termálvizet adó réteg általában nincs földtanilag elkülönülve, az izotermavonal jelenti a
határt, ami kb. 500 m mélységben van.
Magyarország geotermikus adottságai igen kedvezőek. A hőmérséklet lefelé haladva gyorsan növekszik (a
világátlaghoz viszonyítva mintegy másfélszeres ütemben), átlagosan 15-20 m-enként 1°C-t, azaz (kissé lefelé)
kerekítve 100 méterenként 5°C-ot. Ennek oka, hogy hazánkban a földkéreg mintegy 10 km-rel vékonyabb
(mindössze 24-26 km) a világátlagnál és az is, hogy jó hőszigetelő üledékek (agyagok, homokok) töltik ki a
medencét. A vastag porózus üledékes kőzetekben igen jelentős termálvízkészlet tárolódik, becsült értéke 1500
km3.
A rétegvíz kémiai összetétele
A rétegvizek mindig tartalmaznak több-kevesebb oldott anyagot, de jellemzően tiszta vizűek,
szennyezőanyagoktól, mikroorganizmusoktól mentesek. Oldott sótartalmuk széles intervallumban változik: 200
– 20000 mg/l. A vegyi összetételük alapján a rétegvizeket három fő csoportba sorolhatjuk: ivóvizek,
ásványvizek, vagy gyógyvizek.
Ásványvíznek nevezzük azt a mélységi vizet, amelyik több mint 1000 mg/l oldottanyagot tartalmaz, vagy 5001000 mg/l közötti oldottanyag-tartalom mellett egyes komponenseket megadott koncentráció felett tartalmaz.
Az ivóvíz oldottanyag tartalma kisebb, komponensenként adottak a határértékei. Magyarországon az ivóvízadó
rétegből a kitermelhető vízmennyiség - a rétegvízforgalom becslése alapján - mintegy 6,4 millió m3/nap.
Gyógyvíznek azon ásványvizeket nevezzük, amelyek kémia összetételük (illetve bizonyos fizikai
tulajdonságaik) következtében - tudományos vizsgálatokkal alátámasztva - gyógyhatásúak.
A rétegvizek (illetve a felszín alatti vizek) kémiai összetételével, tulajdonságaival részletesebben a Vízkémia
tárgy keretében ismerkednek meg.

2. 12.2. Karsztvíz
A tömött (nem porózus) kőzetek is nagy mennyiségű vizet képesek megtartani elsősorban a belső zárványokban,
repedésekben, hasadékokban. Ezt a vízformát összefoglalóan hasadékvíznek nevezik. A hasadékvízen belül
kiemelt jelentősége van a vízben oldódó kémiai üledékes kőzetek (mészkő és dolomit) repedéseiben és
hasadékaiban található víznek, a karsztvíznek.
Karsztvíz zónák
A víz, különösen ha magas szénsavtartalmú, akkor jól oldja a karbonátos kőzeteket. A karsztos járatok
kialakulásában a víz oldó hatása jelenti az első lépést. Ennek a legfelső kőzetzónában, az ún. beszivárgási
zónában van szerepe. Az innen lefelé szivárgó víz már magas kalcium-tartalommal rendelkezik, nem
oldóképes. Itt a víz eróziósan képes szélesíteni az üregrendszert. Ez a második karsztövezet a semleges zóna. A
harmadik karsztvíz zónában már minden járat vízzel kitöltött, a víz oldalirányban mozog tovább. Ezt a harmadik
zónát lencsezónának nevezik a karsztvíz lencseszerű kidomborodása miatt.
Karsztvizek csoportosítása
Mozgásállapot szerint a karsztvíz lehet leszálló vagy támaszkodó karsztvíz:
• Leszálló karsztvíz: a kőzet járataiba bejutott víz általában lefelé mozog. A járatok, repedések, üregek
általában nincsenek vízzel teljesen kitöltve, csak esetleg a rövid ellenesésű szakaszokon. Nem jellemzi az
összefüggő karsztvízszint. Mennyisége erősen függ a csapadéktól.
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tanulási egység. Felszín alatti vizek
II. – Rétegvíz, karsztvíz, források
• Támaszkodó karsztvíz: a vízzáró réteg felett összegyűlt, nagy részében nyugalomban lévő összefüggő
víztömeg. A közlekedőedények törvénye miatt a vízszintje mindenütt azonos. Ezt a vízszintet nevezik
főkarsztvízszintnek.
A főkarsztvízszintnek a környező térszínhez viszonyított helyzete alapján a karsztvíz lehet sekély- vagy
mélykarsztvíz. Sekély karszt esetén a főkarsztvízszint metszi a térszínt, és itt források léphetnek a felszínre. A
sekély karsztvíz közvetlenül részt vesz a hidrológiai körfolyamatban. A mélykarsztvíz, mint kiemelkedő
fontosságú ivóvízbázis képezi a hidrológia tárgyát.
A karsztvíz lehet nyílt vagy fedett aszerint, hogy van-e vízzáróréteg felette. A fedett karsztvíz a mélységi vizek
közé tartozik. Ha a vízszintje nem éri el a fedőréteget akkor szabad szintű, ha eléri és így nyomás alá kerül,
akkor leszorított karsztvíz az elnevezése (120. ábra).

120. ábra. A karsztvíz osztályozása. I. nyílt- II. fedett karszt; támaszkodó (1), leszálló karsztvíz (2), sekély
karszt (3), mélykarszt (4), megemelt karsztvíz (5), szabadszintű fedett karszt (6), leszorított szintű fedett karszt
(7), kibukkanó karszt(8
A karsztos járatokban a víz sokkal gyorsabb mozgásra képes, mint a porózus kőzetekben. A felszínről
beszivárgó csapadékvíz (illetve hóolvadék) rövid idő alatt elérheti a karsztvíz-bázist. Ezért az öntisztulás
lehetősége kisebb, sőt a porózus kőzetek szűrőhatása is elmarad. A karsztvíz tehát igen érzékeny a felszíni
szennyező hatásokra. Mivel a karsztvizek az ivóvízellátás egyik fő bázisát jelentik (hazánkban és a világ számos
helyén), ezért különös gondot kell fordítani a karsztterületek szennyező forrásainak felszámolására, illetve a
vízszennyezések megelőzésére.

3. 12.3. Források
A felszín alatti vizek felszínre bukkanási helyeit forrásoknak nevezzük. A talajvizek talajvízforrásokban, a
rétegvizek rétegvízforrásokban, a karsztvizek karsztvízforrásokban bukkannak a felszínre. Magyarországon a
forrásvízkészlet 90%-a karsztos eredetű.
A források csoportosíthatók a forrás és a táplálótér egymáshoz viszonyított helyzete alapján:
• Leszálló (felülről táplált) források: A források vize a források szintje felett gyülekezik össze és gravitációsan
mozog lefelé. A forrás vízgyűjtő területén a vízzáróréteg magasabban helyezkedik el, mint a vízkilépés helye
(121. ábra).

121. ábra. Felszálló források. 1: hidrosztatikus, 2: vetőmenti felszálló
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tanulási egység. Felszín alatti vizek
II. – Rétegvíz, karsztvíz, források
• Felszálló (alulról táplált) források: A víz kilépési helye magasabban van a forrást tápláló víz szintjénél. A
vízzáróréteggel fedett tározótérből hidrosztatikus nyomás hatására, vagy gáztartalmának felhajtóereje által jut
fel a víz a forráshoz (122. ábra).

122. ábra. Felszálló források. 1: hidrosztatikus, 2: vetőmenti felszálló
• Átbukó forrás: A forrás vízgyűjtőjén a vízzáróréteg a forrás szintje alatt, a víz szintje a tápláló kőzetben a
forrás szintje felett található.
A források a vízszolgáltatásuk időbeli jellege alapján két nagy csoportba sorolhatók:
• Állandó források: A hazai források többsége ebbe a kategóriába tartozik. A talajvíz- és rétegvíz források
általában kis vízhozamúak (néhány l/s), a vízhozam az adott időszak csapadékviszonyaitól függően változik.
A karsztforrások jellemzően bővebb vizűek, mivel a forráshoz tartozó járatrendszer nagy mennyiségű és
könnyen mozgó vizet tartalmaz.
• Időszakos források: Bizonyos időszakokban nem folyik belőlük a víz. Egy részük viszonylag szabályosan,
periodikusan ismétlődve működik (ahol a csapadékhullás is kifejezetten periodikusan változik), más részük
szabálytalan működésű (pl. csak a szélsőségesen csapadékos időszakokban ad vizet).

4. Összefoglalás
Ismétlésképpen elevenítsük fel a tanulási egység fontosabb megállapításait!
A rétegvíz két vízzáró réteg között helyezkedik el, nyomás alatt van. A rétegvízbe mélyített fúrólyukban a
vízszint megemelkedik. Pozitív artézi víznél a nyugalmi vízszint a terepszint felett, negatív artézi kútnál a
terepszint alatt van.
A rétegvizek csoportosíthatók a hőmérsékletük (hidegvíz, termálvíz) és a kémiai összetételük alapján (ivó-,
ásvány- és gyógyvíz).
A karsztvíz a vízben oldódó kőzetek repedéseiben és hasadékaiban található víz. A karszt beszivárgási-,
semleges- és lencsezónára osztható.
Különböző szempontok szerint a karsztvíz lehet leszálló vagy támaszkodó, sekély vagy mély, nyílt vagy fedett.
A felszín alatti vizek felszínre bukkanási helyei a források.
A forrás lehet állandó vagy időszakos, a táplálótér forráshoz viszonyított helyzete alapján leszálló, felszálló
vagy átbukó.
Önellenőrző kérdések
A következő kérdések és feladatok segítségével felmérheti, hogy mennyire sikerült elsajátítani a témakör egyes
fontos részfejezeteit. A választ elegendő átgondolni. Ha valamelyik pontnál bizonytalanságot érez, javasoljuk a
kapcsolódó rész újbóli áttekintését.
• Mit értünk pozitív és negatív artézi kút alatt?
• Hogyan lehet a karsztvizeket csoportosítani?
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II. Témakör. Hidraulika
A tananyag két fő témaköréből a második a hidraulika. A hidraulika a víz nyugalmi és mozgási állapotainak
tanulmányozásával foglalkozik. A tananyagban azokat a témákat tárgyaljuk, amelyek alapvető fontosságúak a
Szennyvíztechnológus képzéshez.
Ahogyan a tananyag bevezetésében is említettük, a hidraulika alapvetően fizikai, illetve műszaki jellegű, így
jelentős változásokat fog tapasztalni a hidrológia témakörhöz képest. Elkerülhetetlen a fizikai összefüggések
tárgyalása, különböző bonyolultságú képletek használata. A tanulási folyamat megkönnyítése érdekében a
legtöbb összefüggést nem csak egyszerűen leírjuk, hanem levezetjük. Javasoljuk Önnek, hogy ne ijedjen meg
ezektől a levezetésektől, hanem próbálja megérteni azok minél több lépését (megtanulni viszont általában nem
kell). A tananyag még a legegyszerűbb képletek használatára is bemutat egy-egy számítási feladatot. Alaposan,
lépésről lépésre tanulmányozza át ezeket is. Higgye el, így sokkal jobban meg fogja érteni a kapott
összefüggések, számítások lényegét, és könnyebben tudja alkalmazni az önálló problémamegoldás során.
Ezek után lássuk, hogy milyen követelményeknek kell megfelelnie. A témakör ismereteinek elsajátítása után
Önnek képesnek kell lenni:
• Bemutatni a folyadékok különböző fizikai tulajdonságait;
• Alkalmazni a hidrosztatikai ismereteket (hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő számítása);
• A vízmozgások kinematikai és dinamikai osztályozására;
• Az energiaegyenletet felírni és alkalmazni ideális és viszkózus folyadékok mozgására;
• A zárt csővezetékben történő vízmozgás jellemzésére és az ehhez kapcsolódó hidraulikai méretezésre;
• A nyílt csatornák hidraulikai méretezésére;
• Néhány egyszerűbb műtárgy hidraulikai méretezésére.
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13. fejezet - tanulási egység. A
folyadékok fizikai tulajdonságai
Bevezetés
A hidraulika a nyugalomban lévő és a mozgó folyadékokkal, elsősorban a vízzel foglalkozik. Ahhoz, hogy a
későbbi fejezeteket megértse, szükséges, hogy tisztában legyen a folyadékok alapvető fizikai tulajdonságaival.
Ez ennek a tanulási egységnek a fő célja. Az itt bemutatott ismeretek egy részét már közvetlenül is tudja
hasznosítani a szennyvíztechnológusi munkája során, vagy akár a hétköznapi életben is. Egyes részfejezetek
ismerősnek lehetnek a korábbi fizika tanulmányaik alapján. Ez gyorsíthatja a tanulást, illetve szánjon több időt a
néhol már megjelenő levezetések, fizikai magyarázatok, gondolatmenetek megértésére. Úgy értse meg és
memorizálja a leírtakat, hogy tudja teljesíteni a tanulási egységhez kapcsolódó konkrét követelményeket, azaz:
• Tudja bemutatni a folyékony halmazállapot sajátosságait!
• Legyen képes értelmezni és kiszámolni a nyomás és a hőmérséklet változásából adódó térfogat-, illetve
sűrűségváltozást!
• Tudja leírni a víz sűrűségének hőmérsékletfüggését és az ebből adódó sajátos következményeket!
• Legyen képes megmagyarázni a viszkozitás jelenségét, definiálni a kétféle viszkozitási tényezőt!
• Tudja értelmezni a felületi feszültséget, a folyadékok nedvesítő tulajdonságát és a kapillaritás jelenségét!
• Tudjon példákat mondani ezen jelenségek gyakorlati életben való szerepére!
• Tudja definiálni az ideális folyadékot, és leírni a hidraulikában betöltött szerepét.
A folyadék olyan anyag, amely csekély ellenállást mutat az alakváltoztató erőkkel szemben, de térfogatát nagy
nyomásváltozások is csak kis mértékben befolyásolják, azaz alig összenyomhatók. Egyszerűbben fogalmazva: a
folyadékok alakja változó, térfogata állandó, illetve a térfogatváltoztató erőkkel szemben jól ellenállnak.
A folyadékok köztes helyet foglalnak el a szilárd testek és a gázok között. Bizonyos tulajdonságaikban az egyik,
bizonyos tulajdonságaikban a másik halmazállapotú közeggel mutatnak hasonlóságot.
Amiben a gázokra hasonlítanak:
• A molekulák mozgása nyomást gyakorol a befogadó edény falára;
• A nyomás megváltozása minden irányban egyforma sebességgel terjed, és nagysága nem változik.
Amiben a szilárd testekre hasonlítanak:
• Gyakorlatilag összenyomhatatlanok, meghatározott a térfogatuk.
• Lehet szabad felszínük.
Egyedi tulajdonságok (részben az előbbiekkel összefüggésben):
• Gördülékeny, lassú alakváltoztatással szemben alig fejt ki ellenállást;
• Nem töltik ki a rendelkezésre álló teret, de felveszik az „edény” alakját.
Ezek után vizsgáljuk meg részletesen a folyadékok hidraulikai szempontból legfontosabb fizikai tulajdonságait,
amelyek a következők: sűrűség, összenyomhatóság, hőtágulás, viszkozitás, felületi feszültség, kapillaritás.

1. 13.1. A folyadékok összenyomhatósága
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A folyadékok összenyomhatósága a gázok összenyomhatóságához képest igen kicsi (de nagyobb, mint a szilárd
testeké). Az ideális folyadék összenyomhatatlannak tekinthető, a gyakorlati számításoknál gyakran
alkalmazhatjuk ezt a közelítést.
A valóságos folyadékok, ha kis mértékben is, de összenyomhatók. Ha növekszik a folyadékra ható nyomás (p),
akkor annak csökken a térfogata (V). A V térfogatú folyadék Δp nyomásnövekedés hatására bekövetkező ΔV
térfogatcsökkenése a következőképpen fejezhető ki:

ahol E a rugalmassági tényező, ami főleg a nyomástól, kisebb mértékben a hőmérséklettől függ. A negatív előjel
azt fejezi ki, hogy nyomásnövekedés hatására a térfogat csökken (ha Δp > 0, akkor ΔV < 0), és viszont.
Az egyenletet átrendezve:

ahol α a relatív térfogatváltozás. Minél nagyobb a folyadék rugalmassági tényezője, annál kisebb a relatív
térfogatváltozás ugyanolyan nyomásváltozás hatására.
Gyakorlásképpen oldjuk meg a következő egyszerű feladatot:
Feladat
Hány %-kal csökken a víz térfogata 2 atm (2·105 Pa) nyomástöbblet hatására? Ezen a nyomáson a víz
rugalmassági együtthatója E = 2,2·10 Pa.
Megoldás
A kérdés az, hogy a térfogatváltozás a folyadék térfogatának hány százaléka. Ezért a ΔV/V hányadost kell
meghatározni, majd kifejezni %-ban.

Látható, hogy a víz térfogatának változása 2 atmoszféra többletnyomás hatására is csak elhanyagolhatóan kis
értéket, 0,01%-ot ér el.

2. 13.2. A folyadékok hőtágulása
A hőmérsékletemelkedés hatására a folyadékok térfogata nő (egy nagyon fontos kivételt jelent a víz 0 és 4⁰ C
között, amire hamarosan visszatérünk). A térfogat megváltozása (ΔV) egyenesen arányos a
hőmérsékletváltozással (ΔT) és természetesen az eredeti térfogattal (V), az arányossági tényező a hőtágulási
együttható (β). Az összefüggést a következő egyenlet írja le:
ΔV = β·V·ΔT
Feladat
Hány liter víz folyik ki egy 200 literes hordóból, ha hőmérséklete 10⁰ C-ról 40⁰ C-ra nő (β = 1,3·10-4 ⁰ C-1)?
Megoldás
A hőtágulást leíró egyenletbe behelyettesítjük a β = 1,3·10-4⁰ C-1, ΔT = 40⁰ C - 10⁰ C = 30⁰ C és V = 200 l
értékeket (ha a térfogatot literben írjuk be, akkor a megoldást is literben kapjuk).
ΔV = β·V·ΔT = 1,3·10-4 ⁰ C-1·200 l · 30⁰ C = 0,78 l

3. 13.3. A folyadékok sűrűsége
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A sűrűség általános definíciója a folyadékokra is érvényes. A folyadék sűrűsége (ρ) a tömegének (m) és a
térfogatának (V) az aránya, azaz egységnyi térfogatú folyadék tömege:

A sűrűség SI mértékegysége a kg/m3, de a gyakorlatban más egységek használata is szokásos pl. g/cm3, kg/dm3.
A sűrűség reciproka a fajlagos térfogat (v):

Mértékegysége a definíciónak megfelelően: m3/kg (ill. cm3/kg, cm3/g). A fajlagos térfogat megmutatja az
egységnyi tömegű folyadék térfogatát. Ismernünk kell ezt a mennyiséget, de célszerűbb helyette a sűrűséggel
dolgozni.
Napjainkban már nem használatos „sűrűséghez hasonló” mennyiség a fajsúly. Régebbi szakkönyvekben még
találkozni vele, ezért fontos az ismerete. A fajsúly (γ) az egységnyi térfogatú test (folyadék) súlya.
γ = ρ · g,
ahol g a gravitációs állandó (9,81 m/s2). A fajsúly kp/m3-ben megadott értékei azonos nagyságú, kg/m3-ben
kifejezett sűrűségként használhatók.
A folyadékok sűrűsége függ a nyomástól és a hőmérséklettől. Ez visszavezethető arra, hogy nyomásváltozásra,
valamint hőmérsékletváltozásra is megváltozik a folyadék térfogata.
A tömegállandóságból kiindulva levezethető a következő két összefüggés (a levezetéssel ne terheljük
magunkat):
ha a nyomás változik
ha a hőmérséklet változik
ahol ρ1: a megváltozott sűrűség, ρ0: kiindulási állapot sűrűsége, Δp: a nyomásváltozás, ΔT: a
hőmérsékletváltozás, E: a rugalmassági tényező, β: a hőtágulási együttható.
A hőmérsékletváltozás hatására a
⁰ C-on a
legnagyobb: 1000 kg/m3 (= 1 g/cm3). Az ennél hidegebb és melegebb víz is kisebb sűrűségű (8. táblázat).
Minden más folyadéknál a sűrűség a hőmérséklet emelkedésével csökken (a hőtágulás miatt nő a térfogatuk). A
víz egyedi tulajdonsága az is, hogy fagyáskor a térfogata növekszik. A jég sűrűsége mintegy 9%-kal kisebb,
mint a vízé.
8. táblázat. A víz sűrűsége különböző hőmérsékleti értékeken

A táblázatból látható, hogy 0 és 4⁰ C között igen kis mértékben változik a víz sűrűsége, nagyobb
sűrűségcsökkenés a nagyobb hőmérsékleti értékek felé haladva tapasztalható. A természetben viszont a 0 és
4⁰ C közötti sűrűségnövekedésnek, valamint a jég kisebb sűrűségének így is óriási a jelentősége. Télen a
felszínen marad a 0⁰ C-ra lehűlt víz (mivel könnyebb, mint a nála valamivel melegebb víz), ott tud megfagyni,
és a jég is a víz tetején marad. A jég hőszigetelőként viselkedve akadályozza az alatta levő víztömeg további
lehűlését. A jég vastagodása behatárolt, a mélyebb vizek nem fagynak be fenékig. Hazánkban 0,5 m vastagságú
jég már nem szokott kialakulni. Ha a víz úgy viselkedne, mint a többi folyadék, akkor a vizek alulról fagynának
be, a fagyási folyamat beindulása könnyen a teljes víztömeg megfagyásához vezetne.
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4. 13.4. Viszkozitás
Ha egy edényben megkavarjuk a vizet, akkor azt tapasztaljuk, hogy kis idő múlva az edényben lévő összes víz
forgásba jön. A jelenség magyarázata, hogy sebességkülönbség esetén a szomszédos folyadékrészecskék között
súrlódási erő jön létre. A kanál által mozgásba hozott részecskéktől kiindulva ez a súrlódási erő fokozatosan
mozgásba hozza a többi vízrészecskét is.
Viszkozitásnak (belső súrlódás, nyúlósság) nevezzük azt a - fentiekkel illusztrált - folyadéktulajdonságot,
amelynek következtében a különböző sebességgel mozgó részecskék között súrlódási erők ébrednek.
A jelenség értelmezéséhez segítséget nyújt a 123. ábra. Kövessük a gondolatmenetet!

123. ábra. A belső súrlódás értelmezése
Képzeljük el, hogy két párhuzamos lemez közét vízzel töltjük ki. Az alsó lemez áll, a felső v1 sebességgel
mozog. A felülettel közvetlenül érintkező vízrészecskék az adhézió következtében a felülethez tapadnak (ez a
hidraulika egyik igen fontos alapfeltevése). Ezek szerint az alsó lemezzel érintkező vízrészecskék állnak, a felső
lemezzel érintkezők v1 sebességgel mozognak. Levezethető, hogy a sebességeloszlás a két lemez között az ábra
szerint változik.
Tekintsük a vízréteg belsejében lévő, egymással (és a lemezekkel) párhuzamos két közeli - egymástól kis dn
távolságra lévő – réteget. Az „a” és „b” réteg a sebességkülönbség miatt erővel hat egymásra. A lassabb „a”
réteg lassítani igyekszik a gyorsabb „b” réteget, és viszont. Az egységnyi felületre vonatkozó súrlódási jellegű
erőhatás a csúsztatófeszültség (mértékegysége N/m2, azaz nyomásként (Pa) is felfogható).
A folyadék viszkozitása következtében tehát két egymástól dn távolságra lévő folyadékréteg között csúsztató
feszültség keletkezik. A csúsztatófeszültség azt mutatja meg, hogy a két, egységnyi felületű folyadékréteg
mekkora erőt fejt ki egymásra (τ = F/A), ha egymáson „csúsznak”. A csúsztatófeszültség egyenesen arányos a
rétegek dv sebességkülönbségével, és fordítottan arányos a rétegek dn távolságával. Egyenlettel kifejezve:

ahol τ (tau): a csúsztatófeszültség (Pa = N/m2), η (éta): a folyadék fajtájától és fizikai állapotától függő
dinamikai viszkozitási tényező (Pa·s), dv/dn: a sebességgradiens, azaz a sebesség irányára merőleges egységnyi
távolságra eső sebességváltozás (1/s).
A dinamikai viszkozitási tényező a nyomástól kis mértékben, a hőmérséklettől erősen függ. A víz esetében a η
hőmérsékletfüggése kifejezhető a következő képlettel:

Ahol η0 a 0°C-hoz tartozó viszkozitási tényező, értéke ismert: 1,77·10 3 Pa·s, T a hőmérséklet (°C).
Feladat
Hány százalékára csökken a víz dinamikai viszkozitási tényezője, ha 5°C-ról 30°C-ra melegszik?
Megoldás
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Keressük η30⁰ /τ5⁰ értékét. Az összefüggés felhasználásával:

Azaz a dinamikai viszkozitási tényező kb. a felére csökken.
Hidraulikai számításoknál gyakran a kinematikai viszkozitási tényezőt (ν, nű) használjuk, ami a dinamikai
viszkozitási tényező és a sűrűség hányadosa:
(m2/s)
A 124. ábrán figyeljük meg, milyen nagy eltérések vannak az egyes folyadékok kinematikai viszkozitási
tényezői között és milyen jelentős a hőmérséklettől való függés!

124. ábra. Különböző folyadékok viszkozitása a hőmérséklet függvényében

5. 13.5. Felületi feszültség és kapillaritás
Mint ahogyan látni fogjuk, két szorosan összefüggő jelenségről van szó.
Felületi feszültség
Lapjával a víz felszínére óvatosan ráhelyezett borotvapenge nem süllyed el annak ellenére, hogy sűrűsége
nagyobb a víz sűrűségénél. A víz felszíne rugalmas hártyaként viselkedik, kissé benyomódik és erőt fejt ki a
pengére. Hasonló kísérlet elvégezhető alumínium pénzérmével (pl. régi 20 filléres). Bizonyos állatfajok a
felületi feszültség jelensége miatt képesek a víz felszínén megmaradni (125. ábra).
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125. ábra. A felületi feszültséggel magyarázható jelenségek (Wikipedia)
Ezek a jelenségek is bizonyítják, hogy a folyadék felszínén más erőhatások érvényesülnek, mint a belsejében.
Az eltérés a folyadékrészecskék közötti vonzóerő (kohéziós erő) eredőjének különbözőségében keresendő.
A folyadék részecskéi igen kis távolságon belül egymásra molekuláris vonzást gyakorolnak (kohéziós erő). A
folyadék belsejében levő vízmolekulára minden irányból egyforma erő hat az ún. hatásgömbön belüli
részecskék által. Így az erők eredője ott zérus (126. ábra).

126. ábra. A folyadékrészecskékre ható kohéziós erők a folyadék belsejében és a folyadékfelszínen
(http://termtud.akg.hu/okt/7/viz/2vizkultul.htm
A folyadék felszínén levő részecskére már csak a folyadék „belseje felől” hatnak a szomszédos részecskék (itt a
hatásgömb már csak félgömb). Ennek következtében a ható erők eredője nem zérus, hanem befelé, a felszínre
merőleges irányba mutat. Ez azt jelenti, hogy a folyadék felszíni részecskéi a folyadék belseje fele törekszenek,
azaz a folyadék törekszik minimalizálni a felületét. A folyadék felszíne (vékony felszíni rétege) lényegében egy
rugalmas hártyához hasonló.
A felületi feszültség számszerű értelmezéséhez vizsgáljunk egy olyan téglalap alakú drótkeretet, amelynek egyik
oldala szabadon elmozdulhat (127. ábra).

127. ábra. A felületi feszültségből származó erő
Ha a keretet szappanoldatba helyezzük és szappanhártya képződik rajta, akkor a felszín csökkentése érdekében
keret szabad oldala befelé mozog (ha más erőhatás nem akadályozza meg). Ennek oka, hogy a folyadék
(szappanhártya) felszíne erővel hat a keretre. A folyadékfelszín l hosszúságú szakaszán a felületi feszültségből
származó erő:
Ff = k · l
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ahol k a folyadék felületi feszültsége. A felületi feszültség függ a hőmérséklettől, a folyadék anyagi minőségétől
és az érintkező közegtől. Nagysága 20°C-os víz esetén k = 0,072 N/m. Érdekesség, hogy az erő nagysága nem
függ a felület nagyságától, alakjától.
Görbült folyadékfelszín esetén a felületi feszültségből a felszín belseje felé mutató eredő erő, illetve nyomás
származik, melyet görbületi nyomásnak nevezünk. A görbületi nyomás (P g) nagysága a következőképpen
számítható:

ahol k a felületi feszültség, R a görbületi sugár.
Egy üvegcsövön keresztül felfújt szappanhártya összehúzódik, ha lehetővé tesszük a levegő kiáramlását (128.
ábra).

128. ábra. Görbületi nyomás szappanbuborékban (felhasznált forrás: fizikaweb.uni-pannon.hu)
A folyadékok nedvesítő tulajdonsága
A folyadék felszíne egy edény fala közelében az előbbiektől eltérően viselkedik. Itt ugyanis a kohéziós erőn
kívül az edény és a folyadékrészecskék közötti adhéziós erő (vonzóerő) is hat. A folyadékfelszín a kohéziós erő
és az adhéziós erő eredőjére merőlegesen helyezkedik el (ha nem merőleges volna, akkor ott a részecskék
elgördülnének egymáson addig, amíg a felület nem állna be az eredő erőre merőlegesen). Az ún. nedvesítő
folyadékoknál a folyadékrészecskék és az edény részecskéi közötti adhéziós erő nagyobb, mint a
folyadékrészecskék közötti kohéziós erő. Emiatt a nedvesítő folyadékok - mint pl. a víz - „felfutnak” az edény
falára (129. ábra).
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129. ábra. Nedvesítő folyadék elhelyezkedése az edény falánál (Fk: kohéziós erő, Fa: adhéziós erő, F: eredő
erő)
A folyadékok mérőhengerrel történő mérésekor erre mindig figyelemmel kell lenni. Víznél és más nedvesítő
folyadék esetén a meniszkusz (a görbült folyadékfelszín) aljánál kell a skálát leolvasni, természetesen a
mérőhengert (függőlegesen, pontosan szemmagasságban tartva).
A nem nedvesítő folyadékok (pl. higany) éppen ellentétesen viselkednek. Ezeknél a kohéziós erő nagyobb, mint
az adhéziós erő, így a folyadék eltávolodik az edény falától (130. ábra).

130. ábra. A víz és a higany meniszkusza (forrás: fizikaweb.uni-pannon.hu)
Kapillaritás
A kapillaritás vagy hajszálcsövesség jelenségével gyakran találkozhatunk a mindennapi életben.
Vízgazdálkodási szempontból igen fontos a talajban megfigyelhető formája. A kapillaritás révén a talaj jelentős
vízmennyiséget tud megtartani a pórusaiban (rendszerük hajszálcsőhálózat-szerű) a gravitációs erő ellenében. A
talajban történő folyadékmozgást is erősen befolyásolja a jelenség.
Ha vékony üvegcsöveket merítünk a vízbe - vagy más nedvesítő folyadékba -, azt tapasztaljuk, hogy a csőben a
folyadékfelszín magasabban helyezkedik el, mint a csövön kívüli folyadékszint. Nem nedvesítő folyadék esetén
a vékony csőben a vízszint ellentétesen változik, azaz csökken (131. ábra). Azt a jelenséget, hogy a folyadékok
szintje kis átmérőjű csövekben a „normális szint” alatt vagy felett tud elhelyezkedni, kapillaritásnak nevezzük.
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131. ábra. Kapilláris jelenség nedvesítő (bal) és nem nedvesítő folyadék (jobb) esetén (Wikipedia)
A kapilláris emelkedést a folyadék felszínén működő, felületi feszültségből származó erő biztosítja. Ez az ún.
kapilláris erő képes megtartani a megemelkedett folyadékmennyiséget a gravitációval szemben (132. ábra).

132. ábra. A kapilláris emelés magassága
A kapilláris emelkedés magassága (hk) fordítottan arányos a cső (belső) átmérőjével (d), tehát minél vékonyabb
a cső, annál magasabbra emelkedik benne a folyadék. Víz esetén a következő képlettel jó közelítéssel
meghatározhatjuk a kapilláris emelési magasságot:

ahol a csőátmérőt mm-ben kell megadni és így az emelési magasságot is mm-ben kapjuk meg.
A képlet szerint egy 3 mm átmérőjű csőben 10 mm, egy 1 mm átmérőjű csőben 30 mm a vízszintemelkedés.
Érdemes megjegyezni ezt az egyszerű, könnyen használható képletet.

6. 13.6. Ideális és valóságos folyadék
Sok fizikai jelenség leírását, a fizikai problémák megoldását ellehetetlenítené, ha a folyadékok minden fizikai
tulajdonságát figyelembe kívánnánk venni. A gyakorlatban mindenképpen szükséges valamilyen
elhanyagolásokat végezni. Mindig a jelenségtől, illetve az elvárt pontosságtól függően kell megállapítani, hogy
mi hanyagolható el és mi nem.
A folyadékokat bizonyos esetekben szokás ideális folyadéknak tekinteni. Az ideális, vagy tökéletes folyadék
legfontosabb tulajdonsága, hogy összenyomhatatlan és nincs belső súrlódása. Sok feladat megoldásánál élhetünk
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ezzel az egyszerűsítéssel, mert nem követünk el vele lényegi hibát. Például a hidraulikában az
összenyomhatatlanság feltételezése érdemben többnyire nem befolyásolja az eredményeket.
A hidraulikában az esetek jelentős részében a vizet mégsem tekinthetjük ideális folyadéknak, mert például a
viszkozitás elhanyagolása megengedhetetlen hibákhoz vezetne. Sok fontos jelenség magyarázatához, számszerű
leírásához nélkülözhetetlen a belső súrlódás (ezt a következő tanulási egységekben bizony tapasztalni fogjuk!).
Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a hidrológiai vizsgálatok során általában valóságos folyadékot
feltételezünk, amelynek azonban egyes tulajdonságait (pl. összenyomhatóság) elhanyagoljuk. Így jutunk a
valóságot megfelelő pontossággal leíró, de viszonylag könnyen kezelhető összefüggésekhez.

7. Összefoglalás
Ismétlésképpen elevenítsük fel a tanulási egység fontosabb megállapításait!
A folyadékok alakja változó, de a térfogatváltoztató erőkkel szemben jól ellenállnak.
Ha növekszik a folyadékra ható nyomás, akkor csökken a térfogata, a folyadék rugalmassági tényezőjének
megfelelően.
A hőmérsékletemelkedés hatására a folyadékok térfogata nő. Ez alól nagyon fontos kivételt jelent a víz 0 és 4°C
között.
A hőtágulás mértéke egyenesen arányos a folyadék térfogatával és a hőmérsékletváltozással, az arányossági
tényező a hőtágulási együttható.
A folyadék sűrűsége a tömegének és a térfogatának az aránya, azaz egységnyi térfogatú folyadék tömege.
A sűrűség reciproka a fajlagos térfogat. A fajsúly az egységnyi térfogatú test (folyadék) súlya.
Viszkozitásnak (belső súrlódás, nyúlósság) nevezzük azt a folyadéktulajdonságot, amelynek következtében a
különböző sebességgel mozgó folyadékrészecskék között súrlódási erők ébrednek.
A dinamikai viszkozitási tényező a folyadék fajtájától és fizikai állapotától függ. A hőmérséklet növekedésével
a folyadékok viszkozitása általában gyorsan csökken.
A hidraulikai számításoknál gyakran a kinematikai viszkozitási együtthatóval számolunk, ami a dinamikai
viszkozitási együttható és a sűrűség hányadosa.
A folyadékok felszínén a részecskék közötti kohéziós erők aszimmetriája miatt az eredő erő a folyadék belseje
felé hat.
A folyadék törekszik minimalizálni a felületét, a felszíne lényegében egy rugalmas hártyához hasonló.
A nedvesítő folyadékok az eredeti folyadékszint felé emelkednek az edény falánál. A nem nedvesítő folyadékok
szintje ugyanitt csökken.
Kapillaritásnak nevezzük azt a jelenséget, hogy a folyadékok szintje kis átmérőjű csövekben a „normális szint”
alatt vagy felett tud elhelyezkedni.
A kapilláris emelkedés magassága fordítottan arányos a cső (belső) átmérőjével.
Egyes fizikai jelenségek leírásánál a vizet tekinthetjük ideális folyadéknak (összenyomhatatlan, nincs
viszkozitása). A hidraulikában az esetek jelentős részében nem tekinthetünk el a belső súrlódástól, azaz a vizet
nem egyszerűsíthetjük ideális folyadékká.
Önellenőrző kérdések
A következő kérdések és feladatok segítségével felmérheti, hogy mennyire sikerült elsajátítani a témakör egyes
fontos részfejezeteit. A választ elegendő átgondolni. Ha valamelyik pontnál bizonytalanságot érez, javasoljuk a
kapcsolódó rész újbóli áttekintését.
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• Mitől változhat meg egy folyadék sűrűsége?
• Mitől függ a folyadékokban fellépő belső súrlódás nagysága?
• Milyen jelenségek magyarázhatók a víz felületi feszültségével (néhány példa)?
• Mi a kapilláris jelenség lényege?
• Mit nevezünk ideális folyadéknak?
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14. fejezet - tanulási egység.
Hidrosztatika
Bevezetés
A hidrosztatika a nyugalomban lévő folyadékokkal foglalkozik. Bizonyára tapasztalta már, hogy a nyugvó
folyadék (is) képes erőt kifejteni egy vele érintkező szilárd felületre, a víz nyomást gyakorol az „edény”
oldalára, illetve falára. Ezt a nyomást nevezzük hidrosztatikai nyomásnak. A különböző „vízi műtárgyak”
méretezésénél alapvető fontosságú a víz nyomásának, illetve a felületre ható erő pontos meghatározása. A
tanulási egység központi témája ennek megfelelően a hidrosztatikai nyomás. Erre épülve már könnyen
megérthető és levezethető az úszásra vonatkozó törvény (Archimedes) is, amely az Ön számára bizonyára nem
teljesen ismeretlen.
A tanulási egységhez (azaz a hidrosztatika témaköréhez) kapcsolódó konkrét követelmények:
• Tudja jellemezni a folyadékokban fellépő hidrosztatikus nyomást (alaptörvények)!
• Tudja értelmezni és használni a hidrosztatikus nyomás kiszámítására vonatkozó képletet!
• Tudja megrajzolni a nyomásábrákat és kiszámolni síkfelületre ható nyomóerőt (egyszerűbb esetekben)!
• Legyen tisztában a közlekedőedények törvényével és tudja alkalmazni kétféle folyadék esetén!
• Tudja értelmezni és számításokban alkalmazni Archimedes törvényét!
A hidrosztatika a nyugalomban lévő folyadékokkal, azok egyensúlyával, illetve a szilárd testek felületére
gyakorolt hatásukkal foglalkozik.
A nyugalom itt nem feltétlenül jelent abszolút nyugalmat. A hidrosztatikai törvényszerűségek érvényesek a
viszonylagos nyugalomban lévő folyadékokra is.
• Abszolút nyugalom: a folyadék részecskéi a Földhöz rögzített koordinátarendszerhez képest nem mozognak
• Viszonylagos (relatív) nyugalom: a folyadék részecskéi egymáshoz képest, illetve az edényhez képest nem
mozognak.
Azt is jegyezzük meg, hogy a hidrosztatikai törvények, illetve a nyugvó folyadékokra vonatkozó összes
megállapítás érvényesek nem csak az ideális, hanem a viszkózus folyadékokra is (η>0).
Miért?
Ha a folyadék nyugalomban van, akkor az egyes részecskék valamint rétegek között nincs sebességkülönbség,
azaz a sebességgradiens zérus (dv/dn= 0). Ebből az következik, hogy a folyadékok viszkozitásától függetlenül a
csúsztatófeszültség is zérus (a τ = η·dv/dn összefüggés alapján). A fellépő erőhatások szempontjából tehát
nincs különbség a viszkózus és a nem viszkózus folyadékok között (nyugalmi helyzet esetén!).

1. 14.1. Hidrosztatikus nyomás
Általános fizikai definíció értelmében a nyomás (p) a területegységre (A) ható erő (F) nagysága, képlettel
kifejezve:
(N/m2)
Megjegyzés: A hidrosztatikában (hidraulikában) kissé eltérő nevezéktan is használatos. A nyomást, mint fizikai
mennyiséget esetenként fajlagos folyadéknyomásnak nevezik. Valamely A (m2) felületre ható, p (N/m2) fajlagos
folyadéknyomás által okozott F (N) = p·A értéket, tehát a nyomóerőt nevezik folyadéknyomásnak. Az
egyszerűség kedvéért azonban a tananyagban maradunk a fizikában szokásos elnevezéseknél (nyomás, erő).

125
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

tanulási egység. Hidrosztatika

A hidrosztatika első alaptétele
A nyugvó folyadék a határoló edény falára csak merőleges hatást gyakorolhat, azaz nincs a határoló felület
síkjába eső feszültség és erőhatás (133. ábra). Más szavakkal: A folyadék határfelületén működő nyomás
merőleges a határfelületre.

133. ábra. A folyadéknyomás
Miért merőleges a ΔF erő a ΔA felületre? Indirekt módon belátható. Ugyanis ha nem lenne merőleges, akkor a
felület irányába eső komponense (pontosabban a felület által a folyadékra ható ellenerő) a felületi
folyadékrészecskék elmozdulását eredményezné.
A hidrosztatika második alaptétele
A nyugvó folyadék bármely belső pontjában a nyomás minden irányban hat és a nyomás nagysága
független az iránytól.
Ezt a nyomást nevezzük hidrosztatikus nyomásnak (más néven hidrosztatikai nyomás, mindkét elnevezést
használhatjuk). A hidrosztatikus nyomás csak a hely függvénye, az iránytól nem függ. Általánosan kifejezve:
p = p(x,y,z)
A hidrosztatika alapegyenlete
A hidrosztatika alapegyenlete, más néven az Euler-féle alapegyenlet a hidrosztatikai nyomás nagyságát adja
meg. Általános formája tetszőleges (abszolút vagy relatív) nyugalmi állapotban lévő folyadékra érvényes.
Azt az egyszerűbb esetet vizsgáljuk, amikor a folyadék nem gyorsul a Földhöz képest és csak a nehézségi erő
hat rá, mint tömegerő. Ekkor a folyadék felületéhez képest h mélységben lévő pontban a hidrosztatikai nyomás a
következő:
p = p0 + ρ·g·h,
ahol p0: a felszínen ható légnyomás, ρ: a folyadék sűrűsége, g: a nehézségi gyorsulás értéke (9,81 m/s 2), h: a
folyadékszint síkjához képesti mélység. Érdemes memorizálni ezt a kiemelt fontosságú képletet!
A nyugvó folyadékokban a h = állandó értékkel jellemezhető vízszintes síkokban a nyomás azonos.
Belátható, hogy a (ρ·g·h) szorzat egy h magasságú, egységnyi alapterületű folyadékoszlop súlyával. A 134.
ábrán látható ΔA alapterületű hengerben lévő folyadék
• térfogata: V = ΔA·h (alap x magasság),
• tömege: m = V·ρ = ΔA·h·ρ,
• súlya: G = m·g = ΔA·h·ρ·g.
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134. ábra. Folyadékhenger súlya
Amennyiben ΔA = 1, akkor G = ρ·g·h.
A p értékét nevezzük abszolút nyomásnak (teljes hidrosztatikus nyomás), ami tehát a felszínen ható
légnyomásból és a folyadék súlyából származó ún. hidrosztatikus túlnyomásból (manometrikus nyomás) tevődik
össze. Az atmoszférikus nyomás nagysága függ a légkör állapotától, és a vizsgálati hely magasságától (felfelé
haladva a légnyomás csökken). Standard értéke 1013 hPa, a hidraulikában gyakrabban használt
mértékegységekben: 101,3 kPa, 101300 Pa, 1 atm.
A mérnöki gyakorlatban nyomás helyett szokás nyomómagassággal (h) számolni. A nyomómagasság egy olyan
folyadékoszlop magassága, amely az alján éppen az adott nyomást eredményezné.

A folyadék alatt legtöbbször vizet értünk, azaz a nyomás megadása vízoszlop-magasságban történik. A
hidraulikában ez a „legtermészetesebb” mértékegység, hiszen a nyomást gyakran tényleg „vízoszlopok”
határozzák meg.
Feladat
Mennyi az atmoszférikus nyomás értéke vízoszlop magasságban kifejezve?
Megoldás
Az atmoszférikus nyomás értéke p0 = 1 atm = 1013 hPa = 101300 Pa. A víz sűrűsége ρ = 1000 kg/m3, g = 9,81
m/s2. Az értékeket az előző egyenletbe behelyettesítve megkapjuk a h értékét:

Egy (kerekítve) 10 m magas vízoszlop képes egyensúlyt tartani a normál légköri nyomással. Ezt az értéket
jegyezzük is meg.
A közlekedőedények törvénye
Alul közös csővel összekötött, felül nyitott ún. közlekedőedényekben a nyugvó folyadék az edény alakjától
függetlenül mindenütt egyenlő magasságban áll (135. ábra). Ez akkor igaz, ha a közlekedőedényben egynemű
folyadék található.
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135. ábra. Közlekedőedény (Sulinet)
Amennyiben a közlekedőedényben két különböző (nem keveredő) folyadék van, akkor a folyadékszintek
eltérnek. A következő példán keresztül vizsgáljuk meg, hogyan alakulnak a folyadékszintek ebben az esetben.
Legyen két nyitott egymással összekötött edényben két különböző folyadék (nem keverednek). Azt tapasztaljuk,
hogy a kisebb sűrűségű folyadék felszíne magasabban helyezkedik el, mint a nagyobb sűrűségű folyadék
felszíne (136. ábra). A folyadékok választósíkjától mérhető magasság fordítottan arányos a folyadékok
sűrűségével:

Egynemű folyadékok esetében (ρ2 = ρ1) a két folyadékszint megegyezik (h1 = h2).

136. ábra.

2. 14.2. Síkfelületre ható folyadéknyomás
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A folyadéknyomás, illetve az abból származó nyomóerő ismerete általában különböző szerkezeti elemek
méretezése miatt fontos. Mivel a vizsgált szerkezetek mindkét oldalán azonos légköri nyomás hat (többnyire),
ezért elegendő a hidrosztatikai túlnyomással számolni.
Vízszintes síkfelületre ható nyomás
Ahogyan az előzőekben láthattuk, a folyadékokban a hidrosztatikai nyomás vízszintes síkonként azonos
nagyságú. Tehát egy folyadékban lévő vízszintes síkfelület (most egy konkrét szilárd felületre gondoljunk)
minden pontjában azonos a nyomás nagysága és a nyomás merőleges a síkra. A fellépő nyomóerő ennek
megfelelően igen egyszerűen számítható a fizikából jól ismert F = p·A képlet alapján. A p ebben az esetben - a
levezetésnek megfelelően - a hidrosztatikai nyomást jelöli:
F = ρ·g·h·A
Az előző fejezetben beláttuk, hogy ez a kifejezés éppen egy A alapterületű és h magasságú folyadékoszlop
súlya.
Egy függőleges helyzetű henger alakú tartály aljára ható nyomóerő így nagyon jól értelmezhető. A folyadékra a
nehézségi erő hat lefelé, a tartály alja felfelé, és egyensúly esetén e két erő megegyező nagyságú, hiszen más,
folyadékra ható erőnek nincs függőleges összetevője.
És ekkor jön a meglepetés: a tartály alakjától függetlenül igaz a fellépő nyomóerőt kifejező képlet. Ezt nevezik
hidrosztatikai paradoxonnak, mivel az edény aljára ható nyomóerő nem függ az edényben levő folyadék
súlyától. A 137. ábrán látható felfelé szélesedő tartály (b.) aljára a benne levő víz súlyánál kisebb erő hat. A c
és d tartályok fenekére a folyadék súlyánál nagyobb erő hat (ez az, ami igazán meglepőnek tűnik).

137. ábra. A hidrosztatikai paradoxon
A paradoxon feloldható azzal, hogy a tartály oldalfala is nyomóerőt gyakorol a folyadékra a felületre
merőlegesen (138. ábra). A b. esetben pl. az oldalfalak által kifejtett erőnek van függőlegesen felfelé irányuló
komponense (ez kompenzálja a folyadék többletsúlyát). A c. és d. esetben az edény fala által kifejtett eredő erő
lefelé hat.

138. ábra. Az edényben lévő folyadékra ható erők
A lényeg röviden összefoglalva: A folyadékban a fenéknyomás nagysága a vízoszlop magasságával arányos, és
független a tartályban lévő folyadékoszlop súlyától.
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3. 14.3. Általános helyzetű síkidomra ható
folyadéknyomás
Egy nem vízszintes síkra ható nyomás nagysága pontonként változik, azaz a felületre ható nyomóerő
kiszámítása másképpen történik, mint a vízszintes síkfelületnél (sajnos valamivel bonyolultabb).
Az eddigiek alapján tudjuk, hogy:
• A nyomás a felület minden pontjában merőleges a felületre;
• A nyomás a vízmélység lineáris függvénye: p = ρ·g·h (elég a hidrosztatikai túlnyomással számolni).
A hidraulikában jellemzően nyomásábrák segítségével történik a nyomóerő (és annak függőleges és vízszintes
komponenseinek) kiszámítása.
Egy konkrét példán keresztül nézzük meg lépésenként a nyomásábra elkészítésének, illetve a nyomóerő
kiszámításának a menetét!
A ferde, síkfelület legyen egy árvízvédelmi töltés, amelyre árvíz idején a víz nyomást fejt ki. A 139. ábrán
kövessük nyomon a megállapításokat, illetve a megoldás lépéseit.

139. ábra. Nyomásábra szerkesztése ferde síkfelületre
1. 1. A „B” pont éppen a vízszint síkjában van, ezért itt a hidrosztatikai túlnyomás értéke zérus.
2. 2. Az „A” pont h mélységben található. A nyomás nagysága p = ρ·g·h, és iránya a felületre merőleges. Ez
alapján megszerkeszthető a „C” pont.
3. 3. A „B” és az „A” pont között a nyomás lineárisan változik, ezért a „B” és „C” pontot egyenessel összekötve
megkapjuk a nyomásábrát (ABC háromszög). Erről leolvasható, hogy az AB szakasz egyes pontjaiban
mekkora nyomás hat.
A felületre ható nyomóerő nagysága, a felületnek a rajz síkjára merőleges egységnyi szakaszára vonatkozóan, a
nyomásábra területével azonos:

A nyomóerő vízszintes és függőleges komponensének ismerete is fontos. Ezt egyszerűen az erővektor vízszintes
és függőleges vetületének a hossza adja meg (140. ábra).

130
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

tanulási egység. Hidrosztatika

140. ábra. A nyomóerő horizontális és vertikális komponense
Az ábra szerint FH = FR·sin α, FV = FR·cos α, ahová az előzőleg kapott FR kifejezését behelyettesítve:
és
Az FR, FH és FV nagyságát kifejező képleteket természetesen nem kell „fejből” tudni. Elegendő, ha le tudjuk
vezetni! És ez tényleg nem bonyolult, ha egyszer megértettük a levezetést.
A vízszintes, illetve a függőleges nyomásábra megszerkesztésével is ugyanerre az eredményre juthatunk. A
szerkesztés hasonlóan történik, mint a felületre merőleges erő esetében. Az eltérés csupán annyi, hogy a
vízszintes nyomásábrát az AB szakasz függőleges vetületére (AD), a függőleges nyomásábrát az AB szakasz
vízszintes vetületére (BD) szerkesztjük (141. ábra).

141. ábra. A nyomóerő horizontális és vertikális komponensei
Az eredő erő, valamint a vízszintes és függőleges irányú komponensei között teljesül a következő összefüggés
(derékszögű háromszög oldalai, Pithagorasz-tétel):

Ezek után próbáljuk önállóan megoldani a következő feladatot. Kövessük értelemszerűen az előző példa
lépéseit. A megoldás lényegét (lehetőleg csak önellenőrzési célból) bemutatjuk.
Feladat
Az árvízvédelmi töltés rézsűje 30°-os hajlásszögű. A vízszint a töltéslábhoz képest 3 m-es magasságban van.
Mekkora a töltés 10 m-es szakaszára ható nyomóerő vízszintes komponense?
Megoldás
A feladat lényegében pontosan megegyezik a mintaként levezetett példával. Rajzoljunk fel egy hasonló ábrát!
Rajzoljuk be a töltés lábánál (A pont) ható, a töltésre merőleges p = ρ·g·h nyomást (lényegében tetszőleges
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hosszúságú, a C pontból A-ba mutató nyíl). Kössük össze a C és a B pontot, így megkapjuk az ABC
háromszöget. Ennek felírjuk a területét a matematikai ismereteink alapján, és így megkapjuk az FR kifejezést
(ezért tényleg kár lett volna megtanulni).

A vízszintes komponenst keressük, amely

FH = FR·sin α, azaz
Ha ezek a lépések nem érthetők, nézzük meg a levezetést!
Végül az adatokat behelyettesítve:

FH az 1 m-es töltésszakaszra ható vízszintes erő nagysága, x = 10 m-es szakaszra
F = FH·x = 450000 N erő hat vízszintesen kifelé.

4. 14.4. Felhajtóerő és úszás
Minden folyadékba merülő testre felhajtóerő hat, amelynek nagysága egyenlő a test által kiszorított folyadék
súlyával. Ezt mondja ki Archimedes törvénye, amellyel valószínűleg már eddigi tanulmányai során is
találkozott. Elevenítsük fel az ezzel kapcsolatos fontosabb ismereteket.
Egy vízbe merített A keresztmetszetű hasáb esetén könnyen belátható a törvény. Mint az előzőekben láttuk, a
folyadék nyomóerőt fejt ki a vele érintkező felületre. A nyomóerő mindig merőleges a felületre, nagysága pedig
a folyadékfelszíntől számított mélységgel arányos. A 142. ábra segítségével beláthatjuk, hogy a hasábra ható
hidrosztatikus erők eredője felfelé mutat, és a nagysága megegyezik a kiszorított térfogatnak megfelelő víz
súlyával.

142. ábra. Archimedes-törvény levezetéséhez (hasáb)
A hasáb (vízszintes) felső oldala h1, az alaplapja h2 mélységben van a felszín alatt. Ennek megfelelően a felső
oldalra a víz
F1 = h1·A·ρf·g
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erővel lefelé, míg az alaplapjára
F2 = h2·A·ρf·g
nagyságú erővel alulról felfelé hat. A hasáb oldalára a hidrosztatikai nyomás mindenütt merőleges, így az ott
fellépő erőknek nincs függőleges komponensük (a vízszintes komponensek eredője 0).
Mivel h2> h1, ezért F2>F1, tehát a hidrosztatikai nyomásból felfelé ható erő származik, amelynek nagysága:
Ff = (h2-h1)·A·ρf·g
A hasáb magassága h = h2 - h1, térfogata V = (h2-h1)·A.
Ezek figyelembevételével:
Ff = V·ρf·g,
tehát a felhajtóerő a kiszorított folyadék súlyával egyenlő.
A törvény az összefüggés tetszőleges alakú testre is bebizonyítható. A felhajtóerő a test alakjától függetlenül a
(vízbe merülő rész) V térfogatától és a folyadék ρf sűrűségétől függ.
A felhajtóerő létrejöttének feltétele, hogy a folyadékba merült test alsó részéhez mindenütt hozzáférhessen a
folyadék és kifejthesse az erőhatását. A valóságos esetekben a döntő tényező, hogy a test érintkezik-e a
folyadéktartály aljával, és ha igen, akkor hogyan.
A 143. ábrán a test szorosan érintkezik az edény aljával („hozzátapad”), így a felhajtóerő nem érvényesül.

143. ábra. A felhajtóerő nem érvényesül
Úszás
A folyadéknál kisebb sűrűségű testek a felhajtóerő következtében képesek úszni a folyadék felszínén. Ahogyan
a test kezd a folyadékba merülni, fokozatosan nő a kiszorított folyadék súlya és ezzel együtt a rá ható
felhajtóerő. A test abban a szintben kerül egyensúlyi állapotba ahol a rá ható felhajtóerő megegyezik a súlyával:
G = Ff = Vm·ρf·g,
ahol G a test súlya, Ff a testre ható felhajtóerő, Vm a folyadékba merült rész térfogata, ρf a folyadék sűrűsége, g a
nehézségi gyorsulás.
Homogén testek esetén G=V·ρ·g. Az előző összefüggésbe behelyettesítve, egyszerűsítve és átrendezve (papíron
vagy gondolatban tegyük meg):

azaz a test a saját és a folyadék sűrűségének arányában süllyed bele a folyadékba.
A folyadéknál nagyobb sűrűségű testek lesüllyednek a folyadékban, mivel a súlyukat nem tudja kompenzálni a
felhajtóerő (G > Ff).
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A folyadékkal azonos sűrűségű testek a folyadékba helyezve lebegnek, a felhajtóerő és a test súlya megegyezik
(G = Ff).
Feladat
Hány kg terhet bír el egy 10 m2 felületű, 25 cm vastagságú jégtábla? A jég sűrűsége 917 kg/m3.
Megoldás
Mivel a jég sűrűsége kisebb, mint a vízé, ezért úszik rajta. Addig süllyed a vízbe, hogy a ráható felhajtóerő
megegyezzen a súlyával. Ha terheljük a jégtáblát, akkor az lejjebb süllyed, így a felhajtóerő növekszik. A
felhajtóerőnek azonban van egy maximuma, ami akkor alakul ki, amikor a jég teljesen belesüllyed a vízbe.
Maximum ekkora lehet a jégtábla és a teher együttes súlya. A 144. ábrán vizsgáljuk meg ezt a kritikus helyzetet
(a jégtábla felső széle éppen a víz szintjében van.

144. ábra. Szemléltetés a számítási feladathoz
Egyensúly esetén felírhatjuk a következő egyenletet:
Gt + Gj = Ff = V·ρv·g,
ahol Gt a teher súlya, Gj: a jégtábla súlya, Ff: a felhajtóerő, V: a jégtábla teljes térfogata, ρv: a víz sűrűsége, g: a
nehézségi gyorsulás (9,81 m/s). Az egyenlet tovább alakítható a G = m·g, illetve a V = A·h képletek
felhasználásával:
(mt + mj)·g = A·h·ρv·g
ahol mt és mj a teher és a jégtábla tömege. Egyszerűsítve és átrendezve:
mt = A·h·ρv - mj = A·h·ρv- A·h·ρj = A·h (ρv- ρj)
Behelyettesítve az A = 10 m2, h = 0,25 m, ρv = 1000 kg/m3, ρj = 917 kg/m3 értékeket:
mt = 10·0,25 (1000 - 917) = 207,5 kg
Ekkora terhet bír el az adott jégtábla (a gyakorlatban ne próbáljuk ki).
A feladat úgy is megoldható, hogy külön kiszámoljuk a maximális felhajtóerőt, a jégtábla súlyát, és a kettő
különbsége adja a teher maximális súlyát.

5. Összefoglalás
Ismétlésképpen elevenítsük fel a tanulási egység fontosabb megállapításait!
A hidrosztatika az abszolút vagy relatív nyugalomban lévő folyadékokkal, azok egyensúlyával, és a szilárd
testek felületére gyakorolt hatásukkal foglalkozik.
A nyugvó folyadékokban a csúsztatófeszültség mindig zérus, így a hidrosztatikai törvényszerűségek viszkózus
folyadékokra is érvényesek.
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A nyugvó folyadék a határoló edény falára csak merőleges hatást gyakorol.
A nyugvó folyadék bármely belső pontjában a nyomás minden irányban hat és a nyomás nagysága független az
iránytól. Ezt a nyomást nevezzük hidrosztatikai nyomásnak.
A teljes hidrosztatikai nyomás a folyadék felszínén ható nyomás és a folyadékfelszíntől számított mélységgel
arányos hidrosztatikai túlnyomás összege.
A mérnöki gyakorlatban a nyomást gyakran nyomómagasságban adják meg. A normál légköri nyomás kb. 10 m
magasságú vízoszlop nyomásának felel meg.
Nyílt felszínű, két különböző folyadékot tartalmazó közlekedőedényben a folyadékok választósíkjától mérhető
magasságok fordítottan arányosak a folyadékok sűrűségeivel.
Folyadékban a fenéknyomás nagysága a vízoszlop magasságával arányos, és független a tartályban lévő
folyadék súlyától.
A nem vízszintes felületekre ható nyomóerő meghatározásához használatos a nyomásábra.
A nem vízszintes felületre ható nyomóerő felbontható vízszintes és függőleges komponensre.
Minden folyadékba merülő testre felhajtóerő hat, amelynek nagysága egyenlő a test által kiszorított folyadék
súlyával (Archimedes törvénye). A felhajtóerő a test alakjától független.
A felhajtóerő csak akkor tud érvényesülni, ha a folyadék szabadon érintkezik a test alsó felületével.
A folyadéknál kisebb sűrűségű testek a felhajtóerő következtében képesek úszni a folyadék felszínén. A test
addig süllyed a folyadékba, hogy a rá ható felhajtóerő megegyezzen a súlyával.
Önellenőrző kérdések
A következő kérdések és feladatok segítségével felmérheti, hogy mennyire sikerült elsajátítani a témakör egyes
fontos részfejezeteit. A választ elegendő átgondolni. Ha valamelyik pontnál bizonytalanságot érez, javasoljuk a
kapcsolódó rész újbóli áttekintését.
• Mi jellemzi a hidrosztatikus nyomást?
• Mi a hidrosztatikai paradoxon lényege?
• Vázolja fel, hogy milyen célt szolgálnak a nyomásábrák! Mutassa be a megrajzolásának lépéseit!
• Mi az úszás és a lebegés fizikai alapja?
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15. fejezet - tanulási egység. A
folyadékok mozgása I.
Bevezetés
A hidraulikai ismeretanyag legnagyobb része a mozgó folyadékokra vonatkozik, azaz a hidrodinamika
tárgykörébe tartozik. Ennek a tanulási egységnek a célja olyan hidrodinamikai alapismeretek átadása, amelyek
nélkülözhetetlenek a későbbi hidraulikai számítások során. Fontos, hogy itt jól megtanulja az alapfogalmakat, a
folytonossági egyenlet lényegét, illetve a folyadékmozgások különböző osztályozási módjait, ezzel segítve a
következő fejezetek megértését.
A tanulási egységhez kapcsolódó konkrét követelmények:
• Tudja bemutatni a folyadékmozgások jellemzéséhez szükséges alapfogalmakat!
• Tudja megmagyarázni a folytonossági egyenlet lényegét!
• Legyen képes a folyadékmozgások kinematikai és dinamikai osztályozására, tudja leírni az egyes
mozgástípusok sajátosságait!
A folyadékok kinematikája a folyadékok mozgásának leírásával foglalkozik anélkül, hogy vizsgálná a mozgást
meghatározó erőket. Ez utóbbi már a hidrodinamika (folyadékok dinamikája) tárgykörébe tartozik. A
hidrodinamika elsődleges feladata tehát annak vizsgálata, hogy a különböző erőhatások hogyan hatnak az
áramlásra.

1. 15.1. Alapfogalmak
Határoltság
A valóságban a folyadékok áramlása mindig véges kiterjedésű folyadéktérben történik. Az áramló folyadékot
mindig valamilyen mozgó vagy álló felület határolja. A határoltságtól függően a folyadékmozgásokat három
csoportba sorolhatjuk:
• Szilárd felülettel teljesen elhatárolt, nyomás alatt álló (pl. csővezetékben);
• Szilárd felülettel és szabad felszínnel elhatárolt (pl. csatornákban, ahol a vízfelszín a levegővel érintkezik);
• Szabad folyadéksugarak (pl. vízsugár, körben levegő határolja).
A folyadékot határoló felületek, azaz a határoltság jelentősen befolyásolja a folyadék mozgását.
A folyadékmozgás szemléltetése
A folyadék mozgása szemléltethető úgy, hogy a folyadéktér egyes (sűrűn felvett) pontjaiban ábrázoljuk a
sebességvektorokat (146. ábra). Ez természetesen időben változó lehet.

146. ábra. A folyadékmozgás vektoros szemléltetése
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Gyakrabban használatosak az áramvonalak. Az áramvonal egy adott időpillanathoz tartozó olyan görbe
(természetesen lehet egyenes vonal is), amelyeknek valamennyi pontjában a folyadéksebesség vektora a görbe
érintője (147. ábra).

147. ábra. A folyadékmozgás szemléltetése vektorokkal és áramvonalakkal
A trajektória (áramlási vonal) valamely folyadékrészecske által bizonyos idő alatt leírt pálya. Amennyiben az
áramlás az időben nem változik (a folyadéktér egyik pontjában sem), akkor az áramvonalak és a trajektóriák
egybeesnek.
Hidraulikai jellemzők
A folyadékmozgás (vízmozgás) számszerű jellemzésére használatosak az ún. hidraulikai jellemzők. A
legfontosabbak a következők:
• Nedvesített keresztszelvény területe (A, m2), ahol a nedvesített keresztszelvény alatt a folyadéktér áramlási
irányra merőleges metszetét értjük;
• Vízhozam (Q, m3/s), azaz a nedvesített keresztszelvényen időegység alatt átáramló vízmennyiség;
• Középsebesség (v, m/s), ami egy olyan fiktív sebesség, amelyet a nedvesített keresztszelvény minden
pontjában feltételezve a szelvényen ugyanakkora vízhozam folyna át, mint a tényleges, a szelvény mentén
változó sebességeloszlás mellett.
Folytonosság
A folytonosság (összenyomhatatlanságot feltételezve) azt jelenti, hogy egy térrészbe ugyanannyi
vízmennyiségnek kell belépnie, mint onnan kilépnie. Feltételezhetjük ugyanis, hogy ott nem keletkezik, illetve
tűnik el a víz.
Időben állandó áramlások esetén az áramlási keresztszelvény nem változik az időben. Ekkor az 1. és 2.
szelvények közötti térrészben levő vízmennyiség állandó. Így az 1. szelvényen belépő és a 2. szelvényen kilépő
vízmennyiség szükségszerűen egyenlő bármely időtartamra vonatkozólag. Általánosítva:
Q = v1·A1 = v2·A2 = vn·An = állandó,
ahol az alsó indexek a keresztszelvényeket jelölik.
A folytonossági egyenlet értelmében tehát az időben állandó áramlású folyadéksugár 1., 2., …n. szelvényében
az átfolyó vízhozam azonos, és az egyes szelvények középsebességének és a nedvesített keresztszelvényének
(területének) szorzata állandó (148. ábra).
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148. ábra. A folytonosság értelmezése időben állandó áramlás esetén (segédábra)
Jól jegyezzük meg ezt az összefüggést! Az elkövetkező tananyagrészben gyakran fogjuk alkalmazni.
Általános, időben nem állandó áramlásra vonatkozóan a folytonosság értelmezése valamivel bonyolultabb és
nem tartozik a követelmények közé.
A folytonosság a következő egyenlettel fejezhető ki:

ahol ΔQ/Δs a folyadéksugár vízhozamának hosszegységre eső változása (az áramlás irányában), ΔA/Δt a
nedvesített keresztszelvény megváltozása időegység alatt, a Δs és Δt „kellően kicsi” (149. ábra). Az egyenlet
levezethető, de az ismertetésétől eltekintünk.

149. ábra. A folytonosság értelmezése (segédábra)
Ez azt jelenti, hogy a vízhozam hosszegységre eső változásának és a nedvesített terület időegységre eső
változásának összege zérus. Ezek szerint e két változás mindig ellentétes előjelű és egyenlő nagyságú:

Ebből következik, időben állandó áramlás esetén, azaz ha ΔA/Δt = 0, akkor ΔQ/Δs is zérus értékű, vagyis a
vízhozam nem változik az áramlás irányában
Feladat:
Egy változó keresztmetszetű csőben víz áramlik (150. ábra). Mekkora a víz sebessége a 2-es (vékonyabb)
csőszakaszban (v2 = ?), ha v1 = 0,7 m/s, A1 = 5 dm2, A2 = 1 dm2? Hány liter víz áramlik a cső egyes szelvényein
keresztül 1 s alatt?
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150. ábra
Megoldás:
A kontinuitási egyenlet alapján:
v1·A1=v2·A2, amiből
Megjegyzés: Mivel a területek hányadosával számoltunk, így A1 és A2 mértékegysége tetszőleges felületegység
lehet (pl. dm2), csak mindegyiké ugyanaz legyen.
A vízhozamot l/s dm3/s egységben kell keressük, ezért legegyszerűbb, ha a vízsebességet dm/s egységben, a
keresztmetszetet dm2-ben adjuk meg.
Behelyettesítve az ismert összefüggésbe:
Q = v1·A1 = 7 dm/s·5 dm2 = 35 dm3/s = 35 l/s

2. 15.2. A folyadékmozgás kinematikai osztályozása
A hidraulikai vizsgálatoknál először mindig vizsgálni kell az áramlás jellegét. Ettől függően alkalmazhatók az
egyes összefüggések és számítási módszerek.
Kinematikai szempontból igen fontos osztályozási alap, hogy:
• Az időben változik-e a folyadékmozgás;
• Az áramlás mentén változik-e a folyadékmozgás.
Permanens áramlás
A permanens áramlás lényege, hogy a hidraulikai jellemzők időben nem változnak. Az áramlás vízhozama,
középsebessége és a nedvesített keresztszelvénye (vízmélység) bármely szelvényben időben állandó. A sebesség
időbeli állandósága a szelvények minden pontjára külön-külön is teljesül.
A permanens áramlás két típusa létezik, a permanens egyenletes, és a permanens változó:
• Permanens egyenletes mozgás esetében a hidraulikai jellemzők az áramlás mentén sem változnak (151.
ábra). Bármely keresztszelvény esetében ugyanazok a hidraulikai jellemzők értékei (Q 1 = Q2 = állandó stb.).

151. ábra. Permanens egyenletes vízmozgás
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Ekkor az áramvonalak szükségszerűen egymással párhuzamosak. Ilyen vízmozgást feltételezünk nyíltfelszínű
csatornák esetében.
• Permanens változó mozgás esetén a hidraulikai jellemzők (nem feltétlenül az összes) az áramlás mentén
változnak (időben viszont nem, mivel permanens). A folytonosság miatt a vízhozam minden szelvényben
ugyanaz. Ezért a vízsebesség és a nedvesített keresztszelvény fordított arányban változnak. Ahol nagyobb a
keresztszelvény ott kisebb sebességgel folyik a víz, és viszont, így egyezik meg a vízhozam.
• Permanens fokozatosan változó mozgás: Az áramlás sebessége és a nedvesített keresztszelvény az
áramlás mentén fokozatosan, nem ugrásszerűen változik (152. ábra). Az áramvonalak közel párhuzamosak
egymással és egyenesnek tekinthetők, mivel kicsi a görbületük. Ilyen vízmozgás alakul ki például
duzzasztott vízfolyásokban.

152. ábra. Permanens fokozatosan változó vízmozgás
• Permanens, hirtelen változó mozgás: Az áramlás sebessége és a nedvesített keresztszelvény az áramlás
mentén erősen változik („kis” távolságon belül jelentős változás). Az egyes áramvonalak iránya jelentősen
eltérő, görbületük nagy. Az áramvonalak hirtelen sűrűsödése vagy ritkulása jellemző (153. ábra). Bizonyos
műtárgyak (pl. duzzasztómű) után ilyen vízmozgás a jellemző.

153. ábra. Permanens hirtelen változó vízmozgás
Nem permanens áramlás
A nem permanens áramlás a folyadékmozgás általános, és a permanens áramlásnál lényegesen bonyolultabb
módon leírható formája. Jellemzője, hogy az áramlás hidraulikai jellemzői időben változnak. Szabad felszínű
mozgásoknál a vízhozam, a víz középsebessége, a nedvesített keresztszelvény nagysága és a vízállás is változni
szokott. Zárt csővezetékekben értelemszerűen a keresztszelvény az időben nem változik (speciális eseteket
kivéve), a vízállás pedig nem értelmezhető.
A nem permanens áramlás az áramlás mentén térben is mindenképpen változó (nincs nem permanens,
egyenletes mozgás). A két fő megjelenési formája:
• Nem permanens, fokozatosan változó áramlás: A hidraulikai jellemzők bármely szelvényben fokozatosan,
lassan változnak az idő függvényében (154. ábra). Ilyen vízmozgás a folyókban kialakuló árhullám. Itt a
felszín egy törésmentes, enyhén görbülő vonal.
• Nem permanens, hirtelen változó mozgás: A hidraulikai jellemzők az egyes szelvényekben hirtelen
változnak (155. ábra). Ilyen mozgás figyelhető meg lökéshullám kialakulásakor, amikor pl. egy vízhozam-,
illetve vízszint-szabályzó műtárggyal hirtelen változtatást hozunk létre. A gyors időbeli változás általában
„éles” térbeli változásokkal jár együtt.
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154. ábra. Nem permanens, fokozatosan változó vízmozgás

155. ábra. Nem permanens, hirtelen változó vízmozgás

3. 15.3. A folyadékmozgások dinamikai osztályozása
A folyadékok mozgása különböző erők hatására alakul ki. Az egyes erőtípusok egymáshoz viszonyított
nagysága szolgál a folyadékmozgások dinamikai osztályozására.
Áramló és rohanó vízmozgás
Egy adott vízhozam azonos energiatartalom mellett kétféle vízmélységgel, ill. sebességgel folyhat le. Nagyobb
vízmélység esetén lassabban mozog a víz, a vízmozgás áramló; kisebb vízmélység mellett gyorsabban mozog, a
vízmozgás rohanó. A kétféle mozgás elkülöníthető a Froude-szám segítségével, ami a tehetetlenségi és a
gravitációs erő viszonyát fejezi ki (illetve a mozgási és a helyzeti energia viszonyát):

ahol v: a vízsebesség (m/s), h: a vízmélység (m), g: a nehézségi gyorsulás (m/s 2). Látható, hogy a képletben a
számláló a mozgási energiával arányos, míg a nevező a helyzeti energiát fejezi ki (egységnyi tömegét).
Áramló a vízmozgás, ha Fr < 1, rohanó, ha Fr > 1. A Froud-szám értéke akkor 1, ha:
v2 = g·h, azaz

Ez a sebesség az ún. kritikus sebesség:

amely megegyezik a vízfelszínen haladó hullám sebességével. Ezek alapján a vízmozgás áramló, ha v < v k,
illetve rohanó, ha v > vk.
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Egy vízfolyás esetén igen egyszerűen besorolhatjuk a mozgást valamelyik osztályba. Egy pontszerű hullámot
keltünk a vízen (pl. követ dobunk bele). A keltett hullámgyűrűk a víz sebességétől függően eltérő módon
mozognak, illetve helyezkednek el egymáshoz képest. Nyugvó folyadék esetén koncentrikus köröket látunk. A
hullám sebességénél lassabban mozgó víznél a hullám felfelé még képes haladni, de lassabban, mint lefelé. Ha a
víz éppen a kritikus sebességgel mozog, akkor a hullámok a bedobás helyét érintő körök mentén csak lefelé
terjednek. Rohanó vízmozgás esetén a hullámgyűrűk alkotta körök - még a vízmozgással szemben haladó rész is
- a vízfolyás irányában lefelé haladnak (156. ábra).

156. ábra. A hullám terjedése vízfelszínen
Lamináris és turbulens vízmozgás
A hidraulikában igen nagy jelentősége van a vízmozgások ezen osztályozásának.
A lamináris - vagy más néven réteges - áramlásra jellemző, hogy a folyadékrészecskék többé-kevésbé jól
követhető pályán mozognak, a rétegek között folyadékcsere nem lép fel (elméletileg).
A turbulens vízmozgás jellemzője, hogy a vízrészecskék összekeveredve mozognak, az áramlás gomolygó
(turbulens).
A kétféle áramlási forma szemléltetésére, illetve az átváltás vizsgálatára alkalmas Reynolds kísérleti
berendezése (157. ábra).
A víztartályból egy csappal ellátott üvegcső ágazik ki. Az áramlás sebessége a csappal szabályozható, a csövön
levő piezométerekkel a nyomás mérhető. A tartályban a cső kivezetése előtt van egy festékadagoló.
Ha a víz lassan folyik, akkor a vízbe jutó festéksugár vékony szálként halad végig a csövön, nem keveredik el,
az áramlás lamináris. Az áramlás sebességét növelve, egy kritikus vízsebességnél a folyadéksugár a vízben
elkeveredik, gomolygóvá, turbulenssé válik.

157. ábra. Reynolds-féle kísérlet (a. lamináris, b. turbulens áramlás)
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A lamináris és turbulens mozgásforma elkülönítésére alkalmas a Reynolds-féle szám, amely a következőképp
lett definiálva:

ahol v: a vízsebesség (m/s), d: a csőátmérő (m), ν: a kinematikai viszkozitás (s/m2). Nyíltfelszínű medreknél az
átmérő helyett a hidraulikus sugár (lásd 18. tanulási egység) szerepel:

A Reynolds szám kritikus értéke csöveknél Rekr = 2320, nyíltfelszínű medreknél Rekr = 580. Ha ennél nagyobb
a Reynolds-szám értéke, akkor a vízmozgás turbulens, ha kisebb, akkor lamináris.
Az áramlási csőben az energiaveszteség az áramlás sebességével együtt növekszik. A kritikus sebesség alatt (a
lamináris tartományban) az energiaveszteség és a sebesség között lineáris a kapcsolat. Ennél nagyobb sebesség
esetén (turbulens áramlás) a veszteség a sebesség n-dik hatványával arányos, ahol n 1,75 és 2 között változik
(158. ábra).

158. ábra. A fellépő energiaveszteség az áramlási sebesség függvényében
Ezért a veszteségszámítás esetén is tudni kell, hogy a vízmozgás turbulens, vagy lamináris.

4. Összefoglalás
Ismétlésképpen elevenítsük fel a tanulási egység fontosabb megállapításait!
A határoltságtól függően a folyadékmozgásokat három csoportba sorolhatjuk.
A folyadék áramlása szemléltethető vektorokkal, áramvonalakkal és áramlási vonalakkal.
A folyadékmozgás fő hidraulikai jellemzői a nedvesített keresztszelvény területe, a vízhozam és a
középsebesség.
A folytonossági egyenlet értelmében, permanens vízmozgásnál az egyes szelvényeken átfolyó vízhozam azonos,
azaz a középsebesség és a nedvesített keresztszelvény területének szorzata állandó.
Permanens a folyadékmozgás, ha a hidraulikai jellemzői időben nem változnak. Az áramlásmenti viselkedés
szerint ez lehet egyenletes vagy változó. A nem permanens mozgás lehet időben egyenletesen vagy hirtelen
változó.
A folyadék mozgása lehet áramló vagy rohanó. Elkülönítés a Froud-szám alapján történik.
A folyadékmozgás lehet lamináris vagy turbulens, ami a Reynolds-szám segítségével különíthető el.
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Lamináris mozgás esetén a folyadékrészecskék többé-kevésbé jól követhető pályán mozognak, a rétegek között
folyadékcsere nem lép fel. Turbulens mozgás esetén a részecskék erősen keverednek, gomolygó mozgást
végeznek.
Önellenőrző kérdések
• Értelmezze a permanens áramlásra vonatkozó folytonossági egyenletet!
• Mi jellemzi a permanens egyenletes és permanens változó vízmozgást?
• Mi jellemzi a lamináris és a turbulens áramlást?
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16. fejezet - tanulási egység. A
folyadékok mozgása - Bernoulliegyenlet
Bevezetés
A tanulási egység egyetlen témája a folyadékok energiaegyenlete, a Bernoulli egyenlet. A kiemelt hangsúly nem
véletlen, ugyanis – ha lehet ilyet mondani – az egész hidraulika legfontosabb egyenletéről van szó, amely a
folyadékmozgásokkal kapcsolatos szinte összes számítás alapja. Ezért van szükség az egyenlet bonyolultnak
tűnő levezetésére, valamint a grafikus ábrázolás bemutatására is. Minél jobban megérti az egyenlet lényegét,
valószínűleg annál könnyebben tudja majd alkalmazni azt, a gyakorlati problémák, illetve a számítási feladatok
megoldásánál.
A tanulási egységhez kapcsolódó konkrét követelmények:
• Tudja bemutatni az ideális és a valóságos folyadékokra vonatkozó energiaegyenletet (képlet, grafikus
szemléltetés, gyakorlati példa segítségével)!
• Legyen képes az egyenletet egyszerű számítási példákban alkalmazni!

1. 16.1. Az ideális folyadék energia egyenlete
A Bernoulli-féle energia egyenlet alapvető jelentőségű a hidraulikai feladatok megoldásánál. Ebben a
fejezetben az ideális folyadék permanens áramlására vonatkozó egyenletet vezetjük le, illetve értelmezzük. A
levezetés alapja egy áramcsőben mozgó folyadékhasáb dinamikai vizsgálata a fizikából jól ismeret ΣF=m·a
formájú Newton II. törvényének felhasználásával (középiskolás fizikai ismeretek elegendők). A levezetés minél
több lépését érdemes megérteni, mivel ez segít az egyenlet alkalmazásánál is.
Levezetés
A 159. ábrán látható folya
1 = A és az A2 = A + ΔA
nedvesített keresztszelvények, valamint az áramcső felülete. Az A1 oldalon p, az A2 oldalon p + Δp nyomás hat.
A folyadék sűrűsége ρ (állandó).

159. ábra. Az áramcsőben mozgó folyadékhasáb
A dinamikai alapegyenlet szerint a folyadékrészre ható erők eredője egyenlő a folyadékrész tömegének és
gyorsulásának a szorzatával. Jelen esetben a folyadékra a nehézségi erő (Fg=m·g), illetve a folyadékhasáb
felületén fellépő erők (Ffel) hatnak:
Ffel + Fg = m·a
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Az egyenletet a mozgás irányába eső komponensekre írjuk fel.
A tehetetlenségi erő:
A nehézségi erő áramlás irányú komponense (Fg’):
Fg’ = m·g·cosα = ρ·A·Δs·g·cosα
A felületi erő két részből tevődik össze:
Az A nagyságú nedvesített felületen p nyomás hat az áramlás irányába, az A + ΔA nagyságú (jobboldali)
nedvesített felületen pedig p + Δp nyomás hat az áramlással ellentétes irányban. Egyszerűen belátható, hogy
eredőként:
p·A – (p + Δp)·(A + ΔA) erő hat.
Az áramcső felszínére ható nyomásból is származik egy p·ΔA nagyságú, az áramlás irányába mutató erő (ezt
higgyük el bizonyítás nélkül).
A felületi erők összességében (zárójelek kibontása, Δp·ΔA igen kicsi tag elhanyagolása):
Ffel = p·A – (p + Δp)·(A + ΔA) + p·ΔA = p·A – (p·A + p·ΔA + A·Δp + Δp·ΔA) + p·ΔA = - A·Δp·
Az eredeti egyenletbe visszahelyettesítve, figyelembe véve, hogy cosα=- Δz/Δs, és a = Δv/Δt:

A-val egyszerűsítve és v = Δs/Δt helyettesítéssel:
- Δp - ρ·g·Δz = ρ·v·Δv

amiből egyszerű átrendezéssel eljutottunk a Bernoulli-egyenlet egyik ismert formájához:

Ebben az egyenletben minden tag nyomásjellegű mennyiség (dimenziója: Pa). A z mennyiség: a viszonyítósík
feletti magasság, p: a nyomás, v: a sebesség az egyes szelvényekben.
Az egyenlet hosszúságdimenzióba átalakítva (osztás ρ·g -vel):

Nézzük meg, hogyan értelmezhetők az egyenlet egyes tagjai!
A z mennyiség felírható a következő formában (bővítjük, azaz szorozzuk és osztjuk m·g-vel):

A számláló egy z magasságban lévő test helyzeti energiája (fizikából ismert Eh=m·g·h képlet). A nevezőben az
m tömegű test súlya szerepel. A z mennyiség tehát kifejezi az egységnyi súlyú víztest helyzeti energiáját.
Hasonló meggondolások alapján a p/ρ·g mennyiség az egységnyi súlyú víztest nyomási energiáját fejezi ki. A
v22/2·g tag m-mel bővítve láthatóan megadja az egységnyi súlyú víztest a mozgási energiáját (Em=m·v 2/2).
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A Bernoulli-egyenlet - ez utóbbi értelmezése szerint - egy egységnyi súlyú folyadéktest energiatartalmát (a
fajlagos energiáját) adja meg:

A Bernoulli-tétel szerint az ideális folyadék permanens áramlása esetén, az áramvonalon mozgó
folyadékrészecskék fajlagos energiája nem változik, azaz a potenciális (z+p/ρg) és kinematikai energia (v2/2g)
csak egymás rovására változhat.
Jegyezzük meg ezt a fontos tételt!
Az energiaviszonyok grafikusan is szemléltethetők. A 160. ábrán az állandó összenergiát a vízszintes
energiavonal reprezentálja. Az y tengelyen hosszegység dimenzió szerepel, az áramvonal z magassága mutatja
az alapsíktól való tényleges távolságot is. Itt, az adott példában az áramvonal fokozatosan emelkedik,
energetikailag ez azt jelenti, hogy nő a folyadékrész helyzeti energiája. Az áramvonal és a nyomásvonal közötti
távolság felel meg a p/ρ·g nyomási energiának (hosszegységben). A nyomásvonal és az energiavonal közötti
távolság a fajlagos mozgási energiát mutatja (hosszegység dimenzióban).

160. ábra. A Bernoulli egyenlet értelmezése ideális folyadék esetén
A Bernoulli-tétel szemléltetésére alkalmas eszköz a konfúzor, ami tulajdonképpen egy szűkülő (üveg)cső. A
konfúzorhoz függőleges csövecskék, piezométerek csatlakoznak. A piezométerekben kialakuló folyadékszint a z
= p nyomómagasságot mutatja. Az egyszerűség kedvéért vízszintes helyzetben lévő konfúzort vizsgálunk (161.
ábra).

161. ábra. Konfúzor
A szűkülő konfúzorban permanens folyadékáramot hozunk létre. A Q (vízhozam) minden keresztszelvényben
ugyanakkora. A kontinuitás értelmében a keresztszelvény nagysága fordítottan arányos a sebességgel. Így a
szűkebb csőrész felé haladva nő a sebesség.
v1 < v2 < v3
A piezométer csövekben leolvasható a nyomómagasság, ami az alábbiak szerint változik:

147
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

tanulási egység. A folyadékok
mozgása - Bernoulli-egyenlet
z1 > z 2 > z3
Ez azt mutatja, hogy ahol nagyobb az áramlási sebesség (mozgási energia), ott kisebb a nyomás (nyomási
energia). A konfúzor csőben a „nyomás sebességgé alakul”. A fokozatosan táguló (diffúzor)csőben – éppen
ellenkezőleg – a „sebesség alakul nyomássá”.
Feladat
Egy konfúzorban víz áramlik (162. ábra). Az 1. szelvényre vonatkozó ismert paraméterek: d 1 = 8 cm (a kör
keresztmetszetű cső átmérője), v1 = 20 cm/s (áramlás sebessége), h1 = 20 cm (a piezométer csőben a víz
magassága). A 2. szelvényben a csőátmérő d2 = 4 cm. Mekkora itt az áramlási sebesség (v2) és a piezométeres
folyadékmagasság (h2)?

162. ábra. Konfúzor (számítási feladathoz)
Megoldás
Először meghatározzuk a v2 vízsebességet a kontinuitási egyenlet alapján (az egyenletben már a cső sugarát
alkalmazzuk r =d/2):

v1·A1 = v2·A2, ebből
Az egyenletbe behelyettesítve (v1: m/s, r1 és r2: cm egységekben):

m/s
Ezután a Bernoulli egyenletet alkalmazzuk az 1. és 2. keresztszelvényre (a cső középvonalára):

Az alapsíkot a cső síkjában választjuk meg, így z1 = z2 = 0. A p/ρg tagok jelentik a piezometrikus magasságot,
azaz a piezométerben kialakuló vízmagasságot.
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2. 16.2. Bernoulli-egyenlet viszkózus folyadékokra –
energiaveszteségek
A konfúzoros kísérlet (ferde helyzetű konfúzorral) alkalmas számszerű összefüggések meghatározására is, mivel
a Bernoulli-egyenletben szereplő tagok mindegyike meghatározható:
• Az alapsík feletti magasság (z) mérhető;
• A piezocsövekben lévő folyadékszint ( ) szintén hosszméréssel meghatározható;
• Az áramlás sebessége számolható a vízhozam és a nedvesített felület (cső keresztszelvénye) alapján: v = Q/A.
A mérési adatok alapján a már ismert módon ábrázolhatjuk a folyadék energiatartalmát. Legfontosabb változás
az ideális folyadékokhoz képest, hogy az energiavonal nem vízszintes, hanem az áramlás irányában egyre
alacsonyabb szintre kerül: E1 > E2.
Viszkózus (nem ideális) folyadék áramlása során a sebességétől függően belső súrlódási erők is hatnak, amelyek
„felemésztik” az energia egy részét. A rendelkezésre álló teljes mechanikai energia (helyzeti + nyomási +
mozgási) emiatt csökken az áramlás mentén.
Megj: tudjuk, hogy az energia nem vész el, csak átalakul. Ez itt úgy érvényes, hogy a súrlódási erő hatására
olyan energiaformába történik átalakulás, amiből az energia már nem nyerhető vissza (pl. hőenergia,
hangenergia, ami távozhat a rendszerből).
Az energiaveszteséget hv-vel jelölve:
E1 = E2 + hv,
A Bernoulli-egyenlet valóságos folyadékok esetében ennek megfelelően a következő formát veszi fel:

illetve hosszúságdimenzióban:

ahol hv-t a két szelvény közötti áramlási viszonyok határozzák meg. Homogén körülmények között a veszteség
a két szelvény távolságával arányos. Az energiaveszteség hosszegységre vonatkozó értéke a hidraulikus esés:

Feladat
Egy vízszintes, állandó keresztmetszetű csőben a hidraulikus esés 0,01 m/m. Mekkora egy 100 m-es csőszakasz
két vége közötti piezometrikus nyomáskülönbség Pa-ban kifejezve?
Megoldás
A hidraulikus esés és a csőszakasz hossza alapján meghatározható az energiaveszteség:
hv = I·s = 0,01·200 m = 2 m
Az energiaveszteség magasságegységben ismert, ezért a magasságegységre vonatkozó Bernoulli egyenletet írjuk
fel a csőszakasz két végpontjára:
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Az egyenletben z1 = z2 (a cső vízszintes helyzete miatt), v1 = v2 (mivel a keresztmetszet megegyezik), így a
következő egyszerű alakot veszi fel:

A nyomáskülönbség ezek alapján kiszámolható:
Pa
Az energiaveszteségek két nagy csoportba sorolhatók:
• Súrlódási veszteség: Az áramló folyadék súrlódik a határoló szilárd felületen (cső fala, vízfolyás medre stb.).
Nagysága egyenesen arányos az áramló folyadék által megtett szakasz hosszával.
• Helyi veszteség: Ott keletkezik, ahol hirtelen megváltozik az áramlási irány vagy az áramlás keresztmetszete
(derékszögben forduló cső, szűk csatornaáteresz stb.). Az energiaveszteség ebben az esetben a folyadék belső
súrlódására vezethető vissza.
Nézzünk egy konkrét példát, ahol mindkét veszteségtípus fellép!
Egy tartályhoz kapcsolódik egy vastagabb, majd ahhoz egy vékonyabb cső. Ezen a rendszeren keresztül áramlik
kifelé a víz (163. ábra). Az ábrán az energiavonal szemlélteti az áramlás irányában egyre csökkenő
energiamennyiséget. Az 1 és 2. pontban helyi veszteség lép fel az áramlási keresztszelvény hirtelen csökkenése
miatt (belépési, illetve szelvényváltozási veszteség). Az energiacsökkenés itt ugrásszerűen (adott helyre
koncentrálva) történik. A súrlódási veszteség a két csőszakaszban jelentkezik. Az energia fokozatosan csökken,
a cső hosszával arányos és a szűkebb csőben gyorsabban történik (meredekebb az energiavonal).

163. ábra. A helyi és súrlódási energiaveszteségek
Az energiaveszteségeket részletesen a következő tanulási egységekben tárgyaljuk (17-18).

3. Összefoglalás
A teljesség igénye nélkül elevenítsük fel a tanulási egység fontosabb megállapításait!
A Bernoulli-féle energia egyenlet, illetve annak különböző formái alapvető jelentőségűek a hidraulikai feladatok
megoldásánál.
A Bernoulli-tétel szerint az ideális folyadék permanens áramlása esetén a fajlagos energia nem változik, azaz a
potenciális (z+p/ρg) és kinematikai energia (v2/2g) csak egymás rovására változhat.
Valóságos folyadék áramlása esetén a fajlagos (összes mechanikai) energia fokozatosan csökken. Az
energiaveszteség a súrlódási és a helyi veszteségekből származhat.
Önellenőrző kérdések
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A következő kérdések és feladatok segítségével felmérheti, hogy mennyire sikerült elsajátítani a témakör egyes
fontos részfejezeteit. A választ elegendő átgondolni. Ha valamelyik pontnál bizonytalanságot érez, javasoljuk a
kapcsolódó rész újbóli áttekintését.
• Írja fel az ideális folyadékokra vonatkozó Bernoulli-egyenletet (mindkét formáját)!
• Mit fejez ki az ideális, illetve a viszkózus folyadékokra vonatkozó Bernoulli-egyenlet?
• Milyen veszteség-típusok lépnek fel valós folyadékok áramlásánál? Mondjon rá példákat!
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17. fejezet - tanulási egység.
Folyadékáramlás csővezetékben
Bevezetés
A hidrodinamika alapjainak, törvényeinek elsajátítása után következzék azok gyakorlatis felhasználása. A
tanulási egység elsajátításának célja, hogy Ön részletesen ismerje meg a csővezetékben történő folyadékmozgást
(lamináris és turbulens), illetve a csővezetékek hidraulikai méretezését. A Bernoulli egyenlet alapján levezetett
képletek lehetővé teszik a csővezetékekben fellépő nyomásveszteség, valamint az áramlás egyéb fontos
paramétereink a kiszámítását.
A tanulási egységhez kapcsolódó konkrét követelmények:
• Legyen képes bemutatni a csővezetékekben történő lamináris és turbulens vízmozgás jellemzőit!
• Tudja értelmezni és jellemezni a fellépő súrlódási és helyi energiaveszteségeket! Tudja meghatározni az
értékét (képlet)!
• Tudja kiszámolni egy egyszerű csővezeték-rendszerben a fellépő nyomásveszteséget, illetve a vízsebességet
és a vízhozamot!
A csővezetékben a folyadék nyomás alatt áramlik, amit a szilárd felülettel való teljes határoltság tesz lehetővé.
Megj: Ha a folyadék nem tölti ki teljesen a csővezetéket, akkor a mozgást nem ebbe a kategóriába soroljuk,
hanem a nyílt felszínű folyadékmozgások közé (18. fejezet).
A folyadékmozgás a csőben lehet lamináris, illetve turbulens. Mindkét esetben csak a permanens mozgással
foglalkozunk.

1. 17.1. Lamináris mozgás csővezetékben
A csőben lamináris a folyadék mozgása, ha a Reynolds-féle szám Re < 2320.
Feladat
Számítsuk ki a Reynolds-szám értékét arra az esetre, amikor egy 2 cm átmérőjű vízvezeték 10 s alatt 1 l vizet
szállít. A kinematikai viszkozitás ν = 10-6 m2/s. Ebben a csőben mekkora vízsebesség, illetve vízhozam alatt
lamináris az áramlás?
Először meghatározzuk a víz sebességét.

A Reynolds szám a csővezetékekre vonatkozó képlete alapján:

A vízmozgás tehát turbulens.
Az egyenlet átrendezésével, majd a Re = 2320 behelyettesítésével megkapjuk azt a vízsebességet, illetve
vízhozamot, amely alatt a vízmozgás lamináris:
v = Re·ν/d = 11,6 cm/s
Q = v·A = 0,036 l/s.
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Csővezetékben lamináris áramlás inkább csak kis sebességek mellett jelentkezik (pl. gyengén nyitjuk ki a
csapot).
Nézzük meg mi jellemzi a csővezetékben történő lamináris áramlást!

Csővezetékben lamináris áramlás inkább csak kis sebességek mellett jelentkezik (pl. gyengén nyitjuk ki a
csapot).
Nézzük meg mi jellemzi a csővezetékben történő lamináris áramlást!
Lamináris áramlás esetén a csőben a sebességeloszlás parabolikus, oly módon, hogy közvetlenül a cső falánál a
sebesség zérus, a sebesség maximuma a tengelyvonalban van (166. ábra). A szelvény középsebessége:
azaz a tengelyvonalban lévő sebesség fele.

166. ábra. Sebességeloszlás és a csúsztatófeszültség eloszlása csőben lamináris áramlás esetén
Ebből a sebességeloszlásból az is következik, hogy a sebesség-gradiens és ezzel együtt a csúsztatófeszültség a
cső falánál a legnagyobb, a tengelyvonalban zérus, a kettő között lineárisan változik. (Ugyanis a parabolikus másodfokú - függvény deriváltja egyenes.)
Lamináris áramlás esetén a sebesség és az energiaveszteség (súrlódási veszteség) között lineáris kapcsolat van.
A veszteség számítható a Darcy-Weissbach összefüggés szerint:

ahol a λ veszteségtényező értéke
l: a csőszakasz hossza, d: a csőszakasz átmérője, vk: az áramlás
sebessége, a hv veszteséget pedig hosszúság dimenzióban kapjuk. Lamináris áramlásnál a veszteségtényező nem
függ a cső anyagától, érdességétől (nincs is erre vonatkozó paraméter az egyenletben).
Megj: Az energiaveszteség a sebességgel és nem a sebesség négyzetével arányos (a látszat ellenére), ugyanis a λ
veszteségtényező fordítottan arányos a Reynolds-számmal, így a sebességgel is.

2. 17.2. Turbulens mozgás csővezetékben
Sebességeloszlás
A gyakorlati életben az esetek többségében turbulens vízmozgással kell számolni. A csővezetékekben
természetesen lehet lamináris áramlás, de a jellemző üzemi körülmények között (amire a méretezést el kell
végezni) a mozgás már jellemzően a turbulens tartományba esik.
A turbulens folyadékmozgás fő jellemzője, hogy a folyadékrészecskék erősen keverednek, gomolygó mozgást
végeznek. Adott pontban a sebesség nagysága és iránya is folyamatosan változik. A sebesség nagyságának
időbeli alakulását mutatja a 167. ábra.
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167. ábra. A sebesség időbeli változása turbulens áramlás esetén
A sebesség pillanatnyi értéke a közepes sebesség (a pillanatnyi sebességek időbeli átlaga) körül ingadozik. A
turbulens mozgás sebessége alatt mindig egy hosszabb időszak átlagát értjük. A sebesség ilyen pulzáló jellegű
ingadozása ellenére a vízhozam lehet állandó, így turbulens esetben is létezik permanens áramlás. Pl. a szelvény
egyes pontjaiban a közepes sebességnél nagyobb, más pontjaiban a közepes sebességnél kisebb a pillanatnyi
sebesség.
Turbulens áramlás esetén a csőben a sebesség eloszlása kiegyenlítettebb, mint lamináris áramlás esetén (168.
ábra). Minél nagyobb a turbulencia foka (azaz minél nagyobb a Reynolds-szám), annál nagyobb a
folyadékrészecskék keveredése és így annál jobban kiegyenlítődik a sebesség (az egyes pontokban az áramlás
átlagsebessége közt egyre kisebb a különbség).

168. ábra. A sebesség eloszlása csőben turbulens (és lamináris) áramlás esetén, különböző Reynolds-számok
mellett
Súrlódási veszteség turbulens vízmozgásnál
A súrlódási veszteség turbulens vízmozgás esetén is a Darcy-Weisbach képlet alapján számítható.

A lamináris áramláshoz képest az eltérés a λ veszteségtényezőben van. Turbulens áramlásnál a csőfal érdessége
is befolyásolja a veszteségtényezőt. Érdességnek (k) nevezzük a csőfal kisebb-nagyobb egyenetlenségeinek
átlagos nagyságát (169. ábra).
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169. ábra. A csőfal érdessége (k)
Amíg a lamináris hártya teljesen fedi a felszín érdességét (δ > k), addig az áramlás hidraulikailag sima csőben
történik. Ekkor

azaz a súrlódás miatt fellépő energiaveszteség a sebesség n = 1,75-ik hatványával arányos (emlékezzünk vissza,
hogy a Reynolds szám a sebességgel arányos).
A turbulencia fokozódásával a lamináris hártya vastagsága csökken. Ha ezáltal δ értéke kisebb lesz, mint a
felszín érdessége (k), akkor a cső felszíne hidraulikailag érdessé válik. Hidraulikailag érdes felszíneknél a
veszteségtényező fő meghatározója a relatív érdesség (az érdesség aránya a cső átmérőjéhez képest). Az
energiaveszteség a sebesség 1,75-2-dik hatványával arányos. A gyakorlatban leginkább az ún. négyzetes
tartományban vagyunk, amikor λ a Reynolds számtól független és így a veszteség a sebesség négyzetével
arányos.

Összességében megállapíthatjuk, hogy egy adott csővezetéknél az energiaveszteség a sebességgel növekszik. A
lamináris szakaszban (azaz amely sebességeknél az áramlás még lamináris) egyenes arányossággal, a turbulens
szakaszban már lényegében négyzetesen nő a veszteség a sebességgel. Kisebb sebességek esetén a veszteség
független a cső érdességétől, bizonyos sebességhatár felett viszont fontos tényezővé válik.
Helyi energiaveszteség
Egyenes csővezetékekben az előbbiekben bemutatott, a cső hosszával arányos súrlódásból származó
energiaveszteség lép fel. A csővezetékekben azonban rendszerint előfordul irányváltozás, a szelvények (átmérő)
megváltozása, beépített szerelvény, elágazás stb. is. Ezek mindegyike helyi energiaveszteséget okoz, adott
helyekre koncentrálódik a veszteség.
Az energiaveszteség arányos a helyi ellenállásra jellemző veszteségtényezővel (ξ) és a sebességmagassággal
, illetve a sebesség négyzetével:

A veszteségtényező döntően a helyi ellenállás jellegétől és bizonyos paramétereitől függ. Meghatározása
elsősorban kísérleti úton történik és az értékeket sokféle paraméterkombinációt tartalmazó táblázatokban,
hidraulikai kézikönyvekben közlik.

3. 17.3. Csővezetékek hidraulikai méretezése
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Miért kell a csővezetékeket méretezni? Azért, hogy funkcióját műszakilag jól ellássa, és emellett a
gazdaságossági szempontoknak is megfeleljen.
Ha a csövek az optimálisnál vékonyabbak, akkor az üzemeltetésük nagy nyomást igényel, nagy a
nyomásveszteség. A túlságosan vastag csövek ugyan kisebb nyomásigényűek, de nagyobb beruházást
igényelnek, ráadásul a bennük kialakuló lassúbb vízmozgás is lehet kedvezőtlen.
Sokféle tényező figyelembevételével kell megtalálni az optimumot, és ez természetesen nemcsak a csőátmérőre
vonatkozik. A csövek anyagának, vonalvezetésének, szerelvényeinek stb. figyelembe vétele, illetve
megválasztása mind részei a méretezési feladatnak.
A hidraulikai méretezési feladat a gyakorlatban sokszor arra keres választ, hogy egy adott műszaki
paraméterekkel rendelkező csőrendszer milyen hidraulikai paraméterekkel rendelkezik, például:
• Milyen vízhozamot tud biztosítani az adott rendszer, különböző nyomásokon?
• Mekkora vízsebesség alakul ki az egyes csőszakaszokon?
• Mekkora nyomásveszteség jelentkezik a csőrendszerben, illetve mekkora nyomást kell biztosítani a megfelelő
működéshez?
A csővezetékek méretezésének alapegyenlete a már jól ismert (?) Bernoulli-egyenlet. Az egyenletet egy
tetszőlegesen – de lehetőleg célszerűen – megválasztott viszonyító síkra, egy áramvonal tetszőleges pontjaira
írjuk fel:

A hv energiaveszteség egyrészt a csővezeték (szakaszok) hosszával arányos súrlódási veszteségből, másrészt a
helyi veszteségekből adódik. Az előbbi kiszámítására használható a Darcy-Weisbach egyenlet:

A helyi veszteségek meghatározása a következő összefüggés felhasználásával lehetséges:

A csőrendszerben tehát az összes veszteség:

ahol az i és j index azt fejezi ki, hogy sorba kell venni az összes veszteséget okozó „helyet”, és ezek hatását
összegezni kell. Természetesen a λ és ξ veszteségtényezőket valamilyen módon meg kell határozni (pl. képlet,
táblázat, diagramm segítségével).
A gyakorlatban esetenként bizonyos veszteségek elhanyagolhatók. Az ún. hosszú csővezetéknél a helyi
veszteségek hanyagolhatók el a súrlódási veszteségekhez képest. Ez azért lehet, mert a súrlódási veszteség a cső
hosszával arányos, így bizonyos hossz felett már nagyságrendekkel meghaladhatja az adott nagyságú helyi
veszteségeket. A következő összefüggés használatos:

ahol H = z1 –z2, azaz a vízszintek különbsége a két szelvényben.
A rövid csővezetékeknél mindkét veszteség típust figyelembe kell venni, mivel a helyi veszteségek sem
hanyagolhatók el a súrlódási veszteséghez képest. A méretezés képlete:
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Ezek után lássunk néhány számítási példát az előző összefüggések gyakorlati alkalmazására.
Feladat
Határozzuk meg, hogy mennyi a vízsebesség és a vízhozam a ábrán látható csővezetékben! L=1000 m, d=200
mm, λ=0,03, H=15 m

170. ábra
Megoldás
A csővezeték hosszú csővezetékként méretezhető. A méretezési egyenlet a következő:

Ebből csupán a vízsebesség az ismeretlen (v), ami az egyenlet átrendezésével:

A vízhozam:
Q = A·v = 0,12 · π ·v = 0,044 m3/s = 44 l/s
Feladat
Határozzuk meg az ábrán látható csővezetékben lévő vízhozamot a következő adatok alapján:
L1=1000 m, d1=200 mm, L2=500 m, d2=150 mm, λ=0,03, H=15 m.

171. ábra. Csővezeték (számítási feladathoz)
Megoldás
A csővezeték hosszú csővezetékként méretezhető (2 hosszú csőszakasz van). A méretezési egyenlet így a
következő:
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ahol a v1 az 1. csőben, a v2 a 2. csőben lévő vízsebesség. Látszólag túl sok az ismeretlen, de a kontinuitási
egyenlettel egy újabb összefüggést írhatunk fel. A vízhozam a két csőben megegyezik:
Q = A1·v1 = A2·v2, amiből v1 és v2 kifejezhető:
és
Ezeket behelyettesítve:

Tovább alakítva, felhasználva, hogy A = (d/2)2·π:

Ebben az egyenletben csak egyetlen ismeretlen van, a vízhozam (Q), ami egyszerűen (bár némi odafigyelést
igényelve) meghatározható.
Q = 0,025 m3/s = 25 l/s
Feladat
Határozzuk meg az ábrán látható szifon (szivornya) Q vízszállító képességét. Az adatok: L1 = 1 m, L2 = 3 m, L3
= 2 m, L4 = 5 m, L5 = 1 m, d = 10 cm, H = 1 m, h = 3 m, λ = 0,02, ξ b = 0,5, ξív = 0,3, ξki = 1

172. ábra. Szifon (számítási feladathoz)
Megoldás
Felírjuk a Bernoulli egyenletet az ábrán bejelölt A és B pontra (a vonatkoztatási sík az alvízszint.

Az A és B pont is a vízfelszínen van, így mindkét helyen a p 0 légköri nyomás hat. Mivel az alvízszint a
vonatkoztatási szint, ezért z1 = H, z2 = 0.
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tanulási egység. Folyadékáramlás
csővezetékben

Az A és B pontban is elhanyagolható a vízsebesség (mivel a csövön kívül, a széles vízoszlopban helyezkednek
el), vA≈vB≈0. Ezek alapján
. Az energiaveszteség a helyi és súrlódási veszteségek összege, azaz:

A Q = A .v összefüggésből v = Q/A. Ezt az előző egyenletbe behelyettesítve:

amiből Q kifejezhető (papíron végezzük el):

Behelyettesítve:

Q = 16 l/s, azaz a szivornya másodpercenként 16 l vizet szállít.

4. Összefoglalás
Ismétlésképpen elevenítsük fel a tanulási egység fontosabb megállapításait!
Csővezetékben a folyadékmozgás szilárd felületek által teljesen határolt és nyomás alatt történik.
A csőben lamináris a folyadék mozgása, ha a Reynolds-féle szám Re < 2320. A hidraulikai gyakorlatban ez
viszonylag ritkán teljesül.
Lamináris áramlás esetén a csőben a sebességeloszlás parabolikus, a sebesség a tengelytől mért távolság
második hatványával arányos.
Lamináris áramlás esetén a sebesség és az energiaveszteség (súrlódási veszteség) között lineáris kapcsolat van.
A veszteségtényező nem függ a cső anyagától, érdességétől. Az energiaveszteség számítására a Darcy-Weisbach
féle képlet használatos.
A csővezetékekben a folyadékmozgás jellemzően turbulens (normál üzemi körülmények között).
A cső egyes szelvényein belül a turbulencia fokának növekedésével a sebesség egyre kiegyenlítettebb.
A turbulens mozgás esetén a cső felszínénél kialakul egy vékony lamináris hártya. Ezen belül van a turbulens
mag.
Ha egy csőben a folyadékmozgás turbulenssé válik, akkor jelentősen megnő az energiaveszteség.
A turbulens szakaszban már lényegében négyzetesen nő a veszteség a sebességgel. Kisebb sebességek esetén a
veszteség független a cső érdességétől, bizonyos sebességhatár felett viszont fontos tényezővé válik.
A csőben a csőszakasz hosszával arányos súrlódási veszteségek mellett helyi veszteségek is kialakulnak (pl.
irányváltozás, szelvényváltozás, szerelvények miatt).
A helyi energiaveszteség arányos a helyi ellenállás jellegétől és a paramétereitől függő veszteségtényezővel.
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csővezetékben
A csővezetékek méretezésének alapegyenlete a Bernoulli egyenlet, ami tartalmazza a súrlódási és a helyi
veszteségeket.
Hosszú csővezetékeknél a helyi veszteségek elhanyagolhatók a súrlódási veszteségekhez képest.
Önellenőrző kérdések
A következő kérdések és feladatok segítségével felmérheti, hogy mennyire sikerült elsajátítani a témakör egyes
fontos részfejezeteit. A választ elegendő átgondolni. Ha valamelyik pontnál bizonytalanságot érez, javasoljuk a
kapcsolódó rész újbóli áttekintését.
• Mi jellemzi a csőben történő lamináris áramlást (sebességeloszlás, veszteség)?
• Miben különbözik a csőben a lamináris és a turbulens áramlás sebességeloszlása?
• Hogyan befolyásolja a cső falának érdessége és az áramlási sebesség a csőbeni turbulens áramlás
energiaveszteségét?
• Milyen helyi energiaveszteségek léphetnek fel csőrendszerekben? Mitől függ a veszteség nagysága?
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18. fejezet - tanulási egység.
Vízmozgás nyílt felszínű
csatornákban
Bevezetés
A tanulási egység központi témája a nyílt felszínű csatornák méretezése. Ön megismerkedik különböző (részben
tapasztalati) képletekkel, amelyek segítségével meg tudja határozni egy adott csatorna vízszállító képességét.
Hasonló jellegű feladat, amikor adott vízhozam értékhez kell megadni a szükséges csatorna-paramétereket. A
bemutatott számítások permanens vízmozgásra érvényesek (a gyakorlatban ez az esetek többségében kellő
pontossággal teljesül). A nem permanens vízmozgások leírása jóval bonyolultabb, így ezekkel kapcsolatban
csupán néhány alapismeret áttekintésére van szükség (számítások és képletek nélkül).
A tanulási egységgel kapcsolatos konkrét követelmények:
• Tudja bemutatni a nyílt felszínű medrekben történő permanens, egyenletes vízmozgás meghatározó tényezőit!
• Tudja értelmezni a vízsebesség, illetve vízhozam kiszámításának egyes lépéseit!
• Legyen képes elvégezni a trapéz szelvényű csatornák méretezésének különböző feladatait!
• Tudja ismertetni a gravitációs csőcsatornák méretezésének sajátosságait!
• Tudja bemutatni a fokozatosan változó vízmozgásokat, a kialakuló duzzasztási és süllyesztési görbét!
A nyílt felszínű medrekben a vízmozgás részben határolt. A víz felszíne a levegővel érintkezik, a szabad
vízfelszín valamennyi pontjában a légköri nyomás érvényesül.
A nyíltfelszínű vízmozgás medre lehet prizmatikus vagy nem prizmatikus, szabályos vagy szabálytalan.
Prizmatikus meder esetében a keresztszelvények egyformák az áramlás mentén, vagyis trapézszelvényű
medrek esetén a rézsűhajlás és a fenékszélesség nem változik. Ellenkező esetben a meder nem prizmatikus.
Szabályos a meder, ha minden keresztszelvénye szabályos síkidom. A szabályos meder lehet nem prizmatikus,
pl. minden keresztszelvény trapéz alakú, de a trapéz paraméterei (rézsűhajlás, fenékszélesség) változnak az
áramlás irányában. Szabálytalan meder esetében a keresztszelvény nem szabályos geometriai alakzat, és
jellemzően a keresztszelvény változik is.
A természetes vízfolyások szabálytalan medrűek. A mesterséges csatornák többnyire szabályosak és
prizmatikusak (jó közelítéssel).

1. 18.1. Permanens, egyenletes vízmozgás nyílt
felszínű csatornákban
A nyílt felszínű medrekben lényegesen bonyolultabb vízmozgás alakulhat ki, mint a csővezetékekben. Ezért
részletesen csak a gyakorlat számára egyik legfontosabb (viszonylag egyszerűbben leírható) permanens,
egyenletes vízmozgással foglalkozunk. Permanens, egyenletes áramlás esetén a mozgás mentén a hidraulikai
jellemzők és a meder geometriai jellemzői is állandók. Ilyen vízmozgás csak prizmatikus meder esetén alakul ki.
A vízmozgásra ebben az esetben is felírható a Bernoulli-egyenlet az energiaveszteséget (hv) tartalmazó
formájában (valós folyadékokra). A hv-ben szereplő veszteségtényező meghatározása viszont nyílt felszínű
medrek esetén nehézségekbe ütközik. A gyakorlati számításoknál ezért más módszerre van szükség.
A mozgás leírása a Chezy-képlettel történik:
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tanulási egység. Vízmozgás nyílt
felszínű csatornákban
ahol R: a hidraulikus sugár, I: a meder esése, C: a sebességtényező. A képlet egyszerű és fontos, ezért érdemes
memorizálni.
A hidraulikus sugár (R) a nedvesített keresztszelvény területe (A) és a nedvesített kerület (K) hányadosa (175.
ábra):
(m)

175. ábra. Csatorna keresztszelvénye (hidraulikus sugár értelmezéséhez)
Áramlási szempontból az a kedvező, ha adott keresztszelvény terület mellett a mederrel súrlódó rész (kerület) a
kisebb, azaz ha R nagyobb.
A meder esése (I) a mederfenék magassági szintjének változása hosszegységre vonatkoztatva (176. ábra).
Értékét jellemzően ‰-ben adják meg. 1‰ az esés, ha 1 km-enként 1 m a szintkülönbség. Nagyobb esés mellett
nagyobb vízhozamot képes a csatorna levezetni (ha más paraméterek ugyanazok, pl. keresztszelvény alakja,
mérete, érdesség).

176. ábra. Csatorna hossz-szelvénye (esés értelmezése)
A sebességtényező (C) a képlet kritikus pontja, ugyanis egzakt módon nem lehet meghatározni. Ugyanakkor
kutatások, mérések által számos empirikus összefüggést határoztak meg. Legelterjedtebben használt a Manningféle és a Bazin-féle összefüggés.
Manning a sebességtényező kiszámítására a
képletet alkalmazta, ahol k a csatorna medrére jellemző
simasági tényező. A k értéke függ a meder anyagától és a növényzettel való benőttségtől (9. táblázat). Átlagos
vagy annál valamivel gyengébb állapotú állapotú, kisebb, földmedrű csatornák esetében a k=33 érték
használatos.
9. táblázat. A Manning-féle medersimasági tényező (k)
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tanulási egység. Vízmozgás nyílt
felszínű csatornákban

A C értékét a Chezy képletbe beírva kapjuk az ún. Manning-Strickler képletet:

Bazin a sebességtényezőt az előzőhöz hasonló elvek alapján, de más formában határozta meg:

ahol e az érdességi tényező, R pedig a hidraulikus sugár. Az érdességi tényező szintén (a k simasági tényezőhöz
hasonlóan) a meder minőségétől, anyagától, benőttségétől függ, és megadása táblázatban történik (10. táblázat).
10. táblázat. Mesterséges csatornák érdessége Bazin szerint

Mivel a sebességtényezőt empirikus összefüggések írják le, szükséges a képletekben (Chezy képletben is)
szereplő összes mennyiséget a megfelelő mértékegységben használni (hidraulikus sugár méterben, esés ‰
helyett abszolút értékben).
Feladat
Határozzuk meg, egy elméletileg megvalósítható félkör (r = 1 m) szelvényű csatornában a vízsebességet, 1‰
esés és normál állapotú földmedrű csatorna esetén! A sebességtényező meghatározásánál használjuk a Manning
és a Bazin módszert is, illetve az előző két táblázat adatait!
Megoldás
A csatorna keresztszelvényének területe A = r2π/2, a nedvesített kerület K=2r·π/2 (r sugarú kör területének és
kerületének a fele). A hidraulikus sugár R = A/K = r/2 = 0,5 m. A csatorna esése I = 1‰ = 0,001.
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tanulási egység. Vízmozgás nyílt
felszínű csatornákban
A Manning féle sebességtényező számításához szükséges simasági tényező értéke k = 33. A középsebesség a
Manning-Strickler képlettel:
vk = k ·R2/3 · I1/2 = 33 · 0,52/3 ·0,0011/2 = 0,66 m/s
A másik módszerrel számolva:
A Bazin féle érdességi tényező e = 1,3. Ebből a C sebességtényező:

A vízsebesség a Chezy-képlet alapján:

A kétféle módszer közel azonos eredményt adott.
Feladat
Számoljuk ki, hogy mekkora lenne a vízsebesség az előző csatorna esetén, ha a meder betonburkolatot kapna,
illetve a növényzet benőné! Használjuk a Bazin-féle érdességi tényezőket!

Növényzettel benőtt esetben a táblázat alapján e = 1,75. Ekkor:

m/s
Az eredményekből látszik, hogy a meder falának „érdessége” jelentősen befolyásolja a kialakuló vízsebességet
és ezzel együtt a vízhozamot is.

2. 18.2. Nyíltfelszínű csatornák méretezése
Permanens egyenletes vízmozgás csak prizmatikus medrekben alakulhat ki, azaz a mesterséges csatornákban
jellemző. A mesterséges csatornákkal szemben elvárás, hogy adott idő alatt adott vízmennyiséget vezessenek el.
A csatornaméretezés célja - az előzőeknek megfelelően - általában egy olyan keresztszelvény meghatározása,
amely képes egy bizonyos vízhozam szállítására.
A csatornaméretezésnél a vízhozam biztosításán túl még számos tényezőt kell figyelembe venni:
• Minél kisebb földmunkával járjon a csatorna létrehozása;
• A rendelkezésre álló gépekkel legyen kialakítható;
• A rézsűhajlás feleljen meg a műszaki és a gazdaságossági követelményeknek;
• Ne legyen túlságosan kicsi a vízsebesség (üledék lerakódása!);
• A vízsebesség ne legyen akkora, hogy rombolja a medret.
A csatornaméretezés alapjául az előbbiekben bemutatott Chezy-féle képlet szolgál. A képlet alapján látható,
hogy vízszállítás szempontjából nem a keresztszelvény területe, hanem a hidraulikus sugár (R = A/K) a
mérvadó. Azonos nedvesített keresztszelvény terület esetén akkor lesz maximális a vízszállítás, ha a nedvesített
kerület minimális, azaz a lehető legkisebb felületen érintkezik a víz a mederrel.
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tanulási egység. Vízmozgás nyílt
felszínű csatornákban
Ebből a szempontból a félkör keresztszelvényű csatorna lenne ideális. A gyakorlatban a kialakítás technikai
nehézségei miatt a félkör helyett trapéz alakú keresztszelvényeket alkalmaznak.
A trapéz keresztszelvény (177. ábra) fő geometriai paraméterei: a fenékszélesség (a), a vízmagasság (h) és a
rézsűhajlás (ρ).

177. ábra. A trapézszelvényű csatorna keresztszelvénye
A rézsűhajlás megadása kétféleképpen is történhet (lényegét tekintve nincs különbség). Arányszámként
értelmezve megadja a rézsű függőleges és vízszintes vetületének az arányát (pl. 1:1,5). Ha egyetlen
számértékként adjuk meg, pl. ρ = 1,5, akkor ez azt fejezi ki, hogy a vízszintes vetület a függőleges vetület ρ =
1,5-szerese.
A rézsűhajlás a hidraulikai méretezés során általában alapadatként szerepel. Megválasztása a talaj típusa, illetve
az esetleges mederburkolás alapján történik (a csatornaásó munkaeszközök profiljának megfelelő néhány
lehetőség közül). Kötött talaj és mesterséges burkolat esetén meredekebb rézsű is kellően stabil, laza talajoknál
laposabb rézsű kell a leomlás veszélye miatt (11. táblázat).
11. táblázat. A csatornák rézsűhajlására javasolt értékek

A fenékszélesség és a vízmagasság optimális aránya a rézsű meredekségétől függ, egyszerű képlettel
kiszámolható (ennek ismertetésével nem akarjuk a fejezetrészt tovább terhelni, nehogy a többi – fontosabb –
képlet rovására menjen). Értéke pl. 1:1,5 rézsűhajlás esetén: a/h = 0,6. Ezt célszerű megközelíteni a tervezésnél,
amennyiben speciális körülmények nem indokolnak más arányt (pl. kőzet a felszín közelében, keskeny szabad
sáv stb.).
A csatornában megengedhető sebesség
A csatornában a vízsebességnek egy alsó és egy felső határ között kell lennie:
vmin < vk < vmax
Túlságosan kis vízsebesség esetén a meder feliszapolódik, illetve költséges a nagy keresztszelvény kialakítása.
A vmin értéke a víz által szállított hordalék mennyiségétől, jellegétől függ. A számottevő ülepedés elkerülése
végett a vmin értékét jellemzően 0,2–0,4 m/s között határozzák meg.
Nagy vízsebesség esetén a meder kimosódása, erodálódása jelentene problémát. A maximális sebesség a meder
anyagától és az esetleges burkolattól függ. A 12. táblázatban látható, hogy a megengedhető sebességben igen
nagy különbségek vannak a meder felületi anyagától függően.
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12. táblázat. A csatornameder anyagától függő, megengedhető maximális vízsebesség

A csatornaméretezés alapfeladatai
A csatornákban a vízmozgást a már megismert Chezy-féle képlet írja le, amely szerint Q = f(R, I, e). A
gyakorlatban jellemző trapézszelvény esetében a hidraulikai sugár (R) a vízmélység (h), a fenékszélesség (a) és
a rézsűhajlás (ρ) függvénye, így Q = f(a, h, ρ, I, e). Csatornaméretezés során elvileg a hat mennyiség közül
bármelyik lehet az ismeretlen. A valóságos feladatoknál a mederérdesség és a rézsűhajlás előre meghatározható
tényező, már nem tekintendők változónak. Így a hidraulikai méretezés a Q = f(a, h, I) egyszerűbb
függvénykapcsolaton alapul. Ez alapján a következő méretezési feladatok szokásosak:
• vízhozam (Q) számítása
• fenékesés (I) számítása
• vízmélység (h) számítása
• fenékszélesség (a) számítása
Ezek közül a vízhozam számítása a legegyszerűbb hidraulikai méretezési, illetve ellenőrzési feladat. Adott a
csatorna esése, érdességi tényezője, illetve a nedvesített keresztszelvény valamennyi geometriai jellemzője
(rézsűhajlás, vízmélység és fenékszélesség). A vízhozam a Chezy-képletből explicit módon számítható. A
megoldás menete:
A keresztszelvény nedvesített területe meghatározható elemi geometriai ismeretek alapján (178. ábra):

A nedvesített kerület az a hossz, ahol a keresztszelvény érintkezik a vízzel (ábrán bejelölve):
K = a + 2·x,
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178. ábra. Segédábra a trapéz keresztszelvény területének és nedvesített kerületének kiszámításához
A hidraulikus sugár:

A sebességtényező a Bazin vagy a Manning képlet alapján:

, illetve C = k R1/6
A középsebesség a Chezy képletből:

A vízhozam a kontinuitási egyenlet alapján:
Q = vk·A
Feladat
Határozzuk meg a vízhozamot, ha a csatorna esése 0,8‰, a vízmélység 0,9 m, a fenékszélesség 0,6 m,
rézsűhajlása 1:1,5, és a földmeder átlagos állapotú!
Megoldás
A fenti képletekbe (a sorrendjüknek megfelelően) helyettesítsük be a megadott adatokat. A mederérdességi
tényező az előzőleg bemutatott 10. táblázatból kiolvasható. Ügyeljünk a ρ és az I helyes formájára.

6. Q = vk·A = 0,568 m/s·1,755 m2 = 0,997 m3/s ≈ 1 m3/s
A csatorna vízhozama tehát igen jó közelítéssel 1 m3/s. Megj.: A számítás egyes részeredményeit valójában elég
lenne eggyel kevesebb értékes jegyig meghatározni.
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Csatornák fenékesésének számítása
A Chezy képletből meghatározható, hogy egy adott keresztszelvényű és mederérdességű csatorna mekkora esés
mellett képes az adott Q vízhozamot elszállítani:

A csatorna szükséges vízmélységének számítása
Ebben az esetben adott a vízhozam (Q), az esés (I), a mederérdességi (vagy simasági) tényező (e), valamint a
fenékszélesség (a). A megoldás ebben az esetben is a Chezy képleten alapul, azonban a képletből közvetlenül
nem számítható ki a h értéke. A megoldás hagyományos módszere szerint több közelítő lépéssel határozható
meg a szükséges vízmélység:
• Felveszünk egy reálisnak tűnő, tetszőleges h1 értéket. Kiszámoljuk az ehhez tartozó Q1 vízhozamot. Ez a Q1
általában nem egyezik meg az adott Q értékkel.
• Ha Q1>Q, akkor felveszünk egy h2<h1 értéket és kiszámítjuk a h2-höz tartozó vízhozam-értéket (Q2) is. Ha
Q1<Q, akkor értelemszerűen a megválasztott h2 nagyobb legyen, mint h1.
• Ha h1 és h2 értéket jól (szerencsésen) vettük fel, akkor az eredetileg adott Q a Q 1 és Q2 közé esik. Grafikusan
ábrázoljuk a h1-Q1 és a h2-Q2 értékpárokat a h-Q koordinátarendszerben (179. ábra). A két pontot összekötjük
egy egyenessel. Megkeressük azt a h magasságot, amihez az egyenes adott Q értékű pontja tartozik.

179. ábra. A csatorna vízmélységének kiszámítása interpolációval
Az így (interpolációval) kapott h értékkel újra kiszámítjuk a vízhozamot, és ellenőrizzük, hogy mennyire jól
közelíti az eredeti adott vízhozamot.
Ha az eltérés nem elfogadható, akkor folytatjuk az eljárást újabb vízmélység értékek felvételével. A kellően
pontos megoldás gyakran már az első lépésben elérhető.
A számítás végén azt is ellenőrizni kell, hogy a vízsebesség megfelelő-e, azaz teljesül-e a vmin<vk<vmax
követelmény.
A csatorna számított vízmélységéhez még hozzá kell adni a biztonsági tényező értékét (b), hogy a csatorna teljes
mélységét megkapjuk. A biztonsági tényező szokásos értéke pl. a 0,3 m3/s-nál kisebb vízhozamú csatornák
esetében 0,2 m, a 0,3 – 3 m3/s vízhozamú csatornáknál 0,4 m.
A csatorna fenékszélességének számítása
A szükséges fenékszélességet a vízmélység kiszámításával analóg módon határozzuk meg. Ekkor a vízmélység
helyett a fenékszélesség értékét választjuk meg az előzőekben leírt módon. Ugyanazokon a lépéseken keresztül

168
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

tanulási egység. Vízmozgás nyílt
felszínű csatornákban
juthatunk el ahhoz a fenékszélességhez, amely esetén a vízhozam elfogadhatóan pontosan megközelíti az
elvártat.
A gyakorlatban leginkább ez utóbbi két feladattal találkozunk (a, illetve h számítása), amelyek a fokozatos
közelítés miatt éppen a leginkább időigényesek. A munka gyorsítása érdekében számos grafikus segédletet,
nomogramot szerkesztettek.

3. 18.3. Gravitációs csőcsatornák méretezése
A gravitációs csőcsatornák a nyíltfelszínű csatornákhoz tartoznak. Ugyan zárt szelvényűek ezek a csatornák
(mint a csővezetékek), de bennük nem telt szelvényű, nyomás alatti áramlás van, hanem szabadfelszínű áramlás
(180. ábra).

180. ábra. Gravitációs csőcsatornák típusai
A gravitációs csőcsatornák méretezésének legjellemzőbb feladata az adott vízhozam levezetéséhez szükséges
szelvényméret meghatározása. Az áramlás szabadfelszínű, ezért a méretezéshez alkalmazható a Chezy-képlet. A
számítással csak több lépésben érhető el megfelelő pontosságú eredmény, ezért szokásos a méretezési
nomogramok használata. A 181. ábrán látható nomogram megadja, hogy különböző h úsztatási mélységek
esetén mekkora a vízhozam és a vízsebesség értéke a teljesen telt szelvényű áramláshoz képest.

181. ábra. Méretezési nomogram csőcsatornához
A méretezési feladatot nem tekintjük át lépésenként, inkább csak ismerkedünk a csőcsatornák egy-két
sajátosságával. Az ábra alapján állapítsuk meg, hogy mekkora szelvény-teltség esetén maximális a vízhozam,
illetve a vízsebesség?
A h/H = 0,8 érték esetén maximális az áramlási sebesség (valamivel több mint 1,1-szerese a telített
csőcsatornában történő áramlásnál). Érdekes (de érthető), hogy a maximális vízhozam is telítetlen csőben
következik be (h/H = 0,9).

4. 18.4. Permanens, fokozatosan változó vízmozgás
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Ahogyan korábban megállapítottuk, egyenletes vízmozgás csak prizmatikus mederben jöhet létre. Amennyiben
a mederszelvény változik, illetve valamilyen műtárgy van a mederben, akkor változó vízmozgás alakul ki. A
műtárgynál hirtelen változó, a műtárgy előtt fokozatosan változó ez a vízmozgás.
A fokozatosan változó vízmozgás esetén a felszíngörbe alakja sokféle lehet, de két alapvető típusba sorolható:
• duzzasztási görbe, amely növekvő vízmélységű, lassuló vízmozgáshoz kapcsolódik;
• süllyedési görbe, amely csökkenő vízmélységű, gyorsuló vízmozgás esetén alakul ki.
A felszíngörbe alakjának további meghatározó tényezője, hogy a vízmozgás áramló vagy rohanó.
A vízmozgás áramló, ha (a Froud-szám ) Fr < 1 (lásd 15. tanulási egység). Ekkor az esés kisebb, mint a kritikus
vízmozgáshoz tartozó esés (I < Ikr), a sebesség kisebb, mint a kritikus sebesség (v <vkr), a vízmélység viszont
nagyobb, mint a kritikus vízmélység (h > hkr). Rohanó vízmozgásnál fordított relációk érvényesek.
Duzzasztási görbe áramló vízmozgásnál
Vízlépcsőknél, zsilipeknél jellemző az ezen műtárgyak feletti vízfolyásszakaszon. Jellemzője, hogy a
vízmélység nagyobb (a műtárgyhoz közeledve egyre inkább), mint a normális vízmélység, h > h0. A görbe
felülről nézve homorú, a görbe a műtárgytól távolodva fokozatosan besimul a normális vízmagasság szintjébe.
A 182. ábrán az N-N vonal a normális vízszinteket összekötő egyenes, K-K a kritikus vízmozgás szintjének
vonala.

182. ábra. Duzzasztási görbe
Süllyedési görbe áramló vízmozgásnál
Fenéklépcsőknél, torkolati műtárgyaknál (azok alatt) alakulhat ki süllyedési görbe (183. ábra). A vízmélység
kisebb, mint a normális vízmélység és nagyobb, mint a kritikus vízmélység (hkr < h < h0). A görbe felülről
domború, felső vége belesimul az N-N vonalba. A vízszint mindig a kritikus vízmozgáshoz tartozó vízszint
feletti, még akkor is, ha a befogadó vízszintje ez alatt van. Ennek oka, hogy a kritikus vízmozgásnál van
minimumban az energia.
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183. ábra. Süllyedési görbe
Duzzasztási görbe rohanó vízmozgásnál
Gáton való átbukás, zsilip alatti kifolyás esetén alakul ki duzzasztási görbe (184. ábra), ha az alvízi oldalon ki
tud alakulni a rohanó vízmozgás. Jellemzője, hogy a felszíngörbe felülről homorú, a vízmélység kisebb, mint a
kritikus vízmélység. A rohanó vízmozgás ún. vízugrás révén válik áramlóvá.

184. ábra. Duzzasztási görbe rohanó vízmozgásnál

5. Összefoglalás
Ismétlésképpen elevenítsük fel a tanulási egység fontosabb megállapításait!
Nyílt felszínű medrekben a vízfelszín a levegővel érintkezik, a felszínen a légköri nyomás hat és a súrlódás
elhanyagolható a mederben fellépő súrlódáshoz képest.
A meder lehet prizmatikus vagy nem prizmatikus, szabályos vagy szabálytalan.
A mesterséges csatornák többnyire szabályosak és prizmatikusak (jó közelítéssel).
Nyílt felszínű csatornákban a permanens egyenletes vízmozgás leírása a Chezy-képlettel történik.
A mederben kialakuló vízsebességet meghatározza a csatorna esése, hidraulikus sugara és a sebességtényező.
A hidraulikus sugár a nedvesített keresztszelvény területének és a nedvesített kerületnek a hányadosa. Minél
nagyobb az értéke, annál nagyobb vízsebesség alakul ki (ha a többi paraméter azonos).
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A sebességtényező meghatározása a Bazin- és a Manning-féle képlettel (is) lehetséges. A sebességtényező
nagyban függ a csatorna érdességi (simasági) tényezőjétől.
A gyakorlatban többnyire trapéz keresztszelvényű csatornákat alakítanak ki. A rézsűhajlás a meder anyaga,
esetleges burkolata szerint általában egyértelmű.
A vízmagasság és a fenékszélesség aránya lehetőleg közelítse az optimális arányt.
A tervezendő vízsebesség értéke alulról a feliszapolódás, felülről a csatornaerózió lehetősége miatt korlátozott.
A csatornaméretezés többnyire a Q = f(I, a, h) egyenlet egyik paraméterének meghatározását takarja.
A permanens, fokozatosan változó vízmozgás esetén a felszíngörbe két alapvető típusa a duzzasztási és a
süllyedési görbe.
A duzzasztási görbe jellemzője (áramló vízmozgásnál), hogy felülről nézve homorú, a vízszint a normális szint
feletti (pl. vízlépcsők előtt).
A süllyedési felszíngörbe felülről nézve domború, a vízszint a kritikus vízszint és a normál vízszint között van.
Önellenőrző kérdések
A következő kérdések és feladatok segítségével felmérheti, hogy mennyire sikerült elsajátítani a témakör egyes
fontos részfejezeteit. A választ elegendő átgondolni. Ha valamelyik pontnál bizonytalanságot érez, javasoljuk a
kapcsolódó rész újbóli áttekintését.
• Milyen tényezők határozzák meg egy csatorna vízszállító képességét?
• Vázoljon fel egy csatornaméretezési feladatot és a megoldás lépéseit!
• Mondjon példákat csatornában kialakuló permanens változó vízmozgásra és néhány mondatban jellemezze
azokat!
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Videó
Hózáporok
Erős konvekció következtében kialakult tornyos gomolyok és zivatarfelhők
A stratus felhőzet teteje http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3771,A_stratus_felhozet_teteje
Látványos zivatarfelhők II.
Különböző viszkozitású folyadékok
A hőmérséklet emelkedésével jelentősen csökken a folyadékok viszkozitása
Felületi feszültség szemléltetése
Áramlás
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19. fejezet - tanulási egység.
Műtárgyak hidraulikája
Bevezetés
Elérkeztünk a hidraulika témakör - illetve a teljes tananyag - utolsó tanulási egységéhez. A Bernoulli-egyenlet
alkalmazása jegyében különböző, viszonylag egyszerűbb „műtárgyat” és azok hidraulikai méretezését mutatjuk
be. A számítási formulákat általában levezetjük, mert ezek megértésével lehet igazán fejleszteni a hidraulikai
problémamegoldó készséget.
A tanulási egységhez kapcsolódó konkrét követelmények:
• Tudja bemutatni egy nyíláson, illetve műtárgyon keresztül történő kifolyás és átfolyás jelenségét!
• Tudja megfogalmazni az ehhez kapcsolódó kérdéseket!
• Tudja használni a vízsebesség, vízhozam, kifolyási idő, visszaduzzasztás stb. kiszámítására szolgáló – a
bemutatott műtárgyakra vonatkozó - képleteket!
A szennyvízkezelés egyes folyamataiban a folyadék valamilyen nyíláson, műtárgyon folyik keresztül a szabad
levegőbe, vagy egy másik folyadéktérbe. A folyadékmozgás során energiaveszteség lép fel, amely lehet helyi
veszteség, illetve súrlódási energiaveszteség. A mozgás leírása minden esetben a Bernoulli-egyenleten alapul.

1. 19.1. Kifolyás és átfolyás nyíláson keresztül
Kifolyásnak nevezzük, ha a folyadék a szabad levegőbe lép ki, ahol a légköri nyomás uralkodik.
Átfolyás esetén a folyadék egy másik folyadéktérbe lép át, rendszerint a légkörinél nagyobb nyomású térbe.
Kifolyás kisméretű oldalnyíláson keresztül
A jelenség könnyen értelmezhető, a hétköznapi életben is találkozhatunk vele. A lényege, hogy egy tartály
oldalán egy „A” területű kisméretű nyílás van, és ezen keresztül folyik ki a víz. A kis méret azt jelenti, hogy a
nyílás keresztmetszete jóval kisebb a tartály keresztmetszeténél, valamint a magassága elhanyagolható a
vízoszlop magasságához képest. A tartályba felülről egy csövön keresztül ugyanannyi vizet engednek, mint
amennyi kifolyik belőle. A folyadékszint tehát állandó, a tartályban levő H vízszint (nyílástól mérve) esetén
vizsgáljuk a kifolyó vízhozamot (185. ábra). Megj. Ha nem volna vízpótlás a tartályba, a vízszint akkor is
állandónak tekinthető lenne egy bizonyos ideig a vízszint lassú változása miatt.
A jelenséggel kapcsolatban felmerülő egyik legfontosabb kérdés, hogy időegység alatt mennyi víz folyik ki a
nyíláson keresztül. Erre keresünk és kapunk választ a következő levezetés segítségével. Törekedjünk a levezetés
egyes lépéseinek megértésére, hiszen ezek egy része önmagában is hasznos ismeretanyag.
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185. ábra. Kifolyás kisméretű oldalnyíláson keresztül
A nyíláson kifolyó vízsugárban a vízszálak nem párhuzamosak, hanem összeszűkülnek, kontrahálódnak. Így a
vízsugár legkisebb keresztszelvénye kisebb, mint a nyílás területe (A). Az összeszűkült szelvény területét (A c) a
következőképp fejezhetjük ki:
Ac = ψ·A,
ahol ψ az ún. kontrakciós tényező (ψ<1).
A kifolyó vízsebesség, illetve vízhozam ennek ismeretében a Bernoulli-egyenlet alapján határozható meg. Az
ábrán a víztest 1. és 2. pontjára a Bernoulli-egyenlet:

ahol v1: az edényben kialakuló sebesség,
v2: a kifolyó víz sebessége a kontrahált szelvényben,
hv: az oldalnyílás helyi energiavesztesége, hv = ξ v22/2g,
p1 = p2 = légköri nyomás.
Az eredeti egyenletben z1 és z2 szerepel, de mivel a 0 szintet a nyílás szintjébe vesszük fel: z 1 = H és z2 = 0. Ha
nem teljesen érthető a felírt egyenlet, akkor még nem késő, hogy újra átnézzük a 16. tanulási egység ide
vonatkozó részét!
Végezzük el a lehetséges egyszerűsítéseket! A nagy keresztmetszetű tartályban a v 1 lényegesen kisebb, mint a
kis nyíláson keresztül kifolyó víz sebessége (v1<<v2), így a v12/2g mennyiség elhanyagolható (a v22/2g-hez
képest). A nyomást tartalmazó tagok kiesnek azok egyenlősége miatt. Az egyenlet ezek alapján a következő
formára egyszerűsödik:

Ebből, a kifolyás sebességét v2 helyett v-vel jelölve, a H helyett pedig a nyílás feletti vízmagasságot általánosan
jelölő h-t használva (csináljuk meg önállóan):
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sebességtényezőt bevezetve a

összefüggést kapjuk. Az összefüggés érdekessége, hogy a
kifejezés éppen egy h magasságból szabadon
eső test sebességét adja meg. A kifolyás sebessége ennél kisebb a kifolyásnál fellépő helyi veszteség miatt. Ha
nem volna veszteség, akkor a víz éppen olyan sebességgel folyna ki, mintha szabadon esne a vízfelszín
magasságából.
A sebességtényező értéke a nyílás kiképzésétől függ, éles szélű nyílás esetén értéke a jellemző ξ = 0,06
veszteségtényező esetén Φ = 0,97.
A nyíláson kifolyó vízhozam (figyelembe véve a kontrakciót):

amely a μ = Ψ·Φ vízhozamtényező bevezetésével a következő egyszerű alakot veszi fel:

A μ vízhozamtényező értéke széles határok között változik. Vékonyfalú, élesszélű, kisméretű nyílások és
tökéletes kontrakció esetén μ = 0,59-0,62.
Feladat
Adott egy 1 m magas, álló helyzetben lévő, vízzel telt hordó. Az oldalán, középen fúrunk egy 6 mm átmérőjű
lyukat. Mekkora a kifolyás kezdeti vízhozama? Körülbelül hány másodperc alatt folyik ki az első 1 liter víz? (a
vízszintcsökkenéstől ekkor még eltekinthetünk, μ = 0,59)
Megoldás
A kifolyónyílás sugara r = 0,003 m, területe A = r 2·π = 2,83·10-5 m2. A vízszint magassága a nyílás felett h = 0,5
m.
Az adatokat behelyettesítve a vízhozamot kifejező egyenletbe:

s, azaz mintegy 20 s alatt folyik ki az első 1 liter víz.
Kifolyás fenéknyíláson keresztül
A tartály fenekén lévő kisméretű nyílás az oldalnyíláshoz teljesen hasonló módon viselkedik. Ha a tartályban a
vízmagasság állandó H0, akkor a kifolyó vízsebesség, illetve vízhozam a következő (ez előzőekkel megegyező)
képletek alapján számolható:

ahol H0: a kezdeti vízszint, A0: a tartály keresztmetszete, A: a kifolyónyílás területe, V: a tartály (benne lévő víz
kezdeti) térfogata, Q0: a kezdeti vízhozam (H0 vízszintnél fellépő).
Látható, hogy a tartály kétszer annyi idő alatt ürül ki, mintha végig a kezdeti vízhozammal folyna belőle a víz.
Feladat
Mennyi idő alatt ürül ki egy 200 l-es hordó (a henger átmérője 60 cm), az alján lévő d = 2 cm átmérőjű
környíláson keresztül? μ = 0,6.
Megoldás
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A számításhoz szükséges paraméterek:
V = 0,2 m3, A0 = R2·π = (0,3 m)2·π = 0,283 m2, H0 = V/A0 = 0,707 m, A = r2·π = (0,01 m)2·π = 3,14·10-4 m2
A kifolyási idő kiszámításához szükséges összes paraméter ismert. Ezeket a képletbe helyettesítve:

A víz 570 s, azaz 9,5 perc alatt folyik ki a hordóból.
Nyomás alatti átfolyás
Nyomás alatti átfolyásról akkor beszélünk, ha valamilyen tartályból kifolyó folyadék egy másik folyadéktérbe
áramlik és a kifolyó sugár felületére nem a légköri nyomás, hanem az alsó folyadéktér (alvíz) nyomása hat.
A 186. ábrán egy kettős tartály látható, amelyeket egy A felületű nyílás köt össze. A vízszint mindkét
tartályrészben állandósított (vízutánpótlás, túlfolyó), így H 1 és H2 állandó. Az oldalnyíláson történő kifolyás
levezetéséhez hasonló módon lehet eljutni az átfolyás meghatározásához.

186. ábra. Nyomás alatti átfolyás
A Bernoulli-egyenlet a jelölt 1. és 2. pontra felírva (az alapsík legyen a 2. pont síkja):

Az egyenletben p1 a légköri nyomás (p1 = p0), p2 = p0 + ρ·g·H2 (a teljes hidrosztatikus nyomás), a v12/2g
elhanyagolható. A veszteség hv = ξ·v22/2g.
Ezek alapján:

Bevezetve a Φ sebességtényezőt és a μ vízhozamtényezőt (lásd előző fejezet), az átfolyás sebessége és
vízhozama a következő képletekkel számítható:

Az egyenletek alakilag teljesen megegyeznek a kis nyíláson történő kifolyásra kapott összefüggések képleteivel.
Az eltérés csupán annyi, hogy itt a vízszint magassága helyett a felvíz és az alvíz szintkülönbsége a
meghatározó (H = H1 – H2).
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Zsiliptábla alatti kifolyás és átfolyás
A zsiliptábla alatti kifolyás többféle lehet. A változatok két alapesetre osztatók aszerint, hogy az alvíz hatása
érvényesül-e, vagy nem (187. ábra).

187. ábra. Zsiliptábla alatti kifolyás (alvízi visszahatás nélkül)
Számítás szempontjából egyszerűbb az az eset, amikor az alvíz hatása nem érvényesül.
A zsiliptábla alatt kifolyó „a” vastagságú vízsugár összeszűkül egy hc < a értékre (kontrahálódik). A vízhozam
meghatározásánál a kiindulás ismét a Bernoulli-egyenlet. A folytatás viszont kissé eltér az előzőektől. Egy
áramvonalon mozgó vízrészecske két pontjára írjuk fel az egyenletet (lásd 187. ábra):

Az előző levezetések analógiájára, a sebesség- és vízhozamtényező bevezetésével:

amely a (benne rejlő) v02/2g elhanyagolása esetén a következő kifejezéssé alakul:

ahol A: a zsilip nyitottságától függő nyílás területe (A = a·b), ami a zsiliptábla nyitásának mértéke és a
zsiliptábla szélességének a szorzata, hc a kontrahált vízmélység (hc
használható, a Ψ értéke a 13 táblázatból kiolvasható.
13. táblázat. A kontrakciós tényező (Ψ) értéke a zsilip nyitottságának függvényében

A zsiliptábla alatti átfolyásnál gyakori, hogy az alvíz részlegesen, vagy teljesen beduzzaszt a zsiliptáblához. A
vízhozam értéke ekkor:
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ahol hz értéke az ábrán használt jelölések mellett μ, a, hc, ha és E0 paraméterek alapján kiszámolható (a képlet
viszonylagos bonyolultsága miatt annak bemutatásától eltekintünk).

2. 19.2. Átereszek, bújtatók
Az áteresz és a bújtató is „cső jellegű” keresztező műtárgy. Feladatuk a nyíltfelszínű csatorna valamilyen
vonalas létesítmény (út, töltés, stb.) alatti átvezetése. Az átereszek szintbeli (188. ábra), a bujtatók süllyesztett
keresztezést biztosítanak (189. ábra).

188. ábra. Áteresz

189. ábra. Bújtató típusok
Ezen műtárgyakat úgy kell méretezni, hogy megfelelő áteresztőképességgel rendelkezzenek, ezáltal az
energiaveszteség, illetve a visszaduzzasztás mértéke ne legyen nagyobb a megadott értéknél.
Képzeljük el azt az esetet, amikor az áteresz alulméretezett (pl. túlságosan vékony cső). Ekkor a befolyó oldalon
jelentősen megemelkedik a vízszint, a csatorna által szállított vízmennyiség pedig nemkívánatos mértékig
lecsökkenhet.
Az átereszek, bújtatók méretezésére alkalmas összefüggés levezetéséhez a Bernoulli-egyenletet írjuk fel a felvízi
és az alvízi oldalra:

A visszaduzzasztás a felvíz és az alvíz szintkülönbsége h = H1 – H2, azaz:

ahol hv az átereszben, illetve a bújtatóban (egyfajta csővezeték) fellépő energiaveszteség. Ez az energiaveszteség
a következő képlet alapján számítható (lásd. 17. tanulási egység):

ahol v2: a csőben kialakuló sebesség, ξö: a helyi veszteségtényezők összege, ·: a súrlódási veszteségtényező, d: a
csőátmérő, l: a cső hossza.
Milyen helyi veszteségek lépnek fel az áteresznél, illetve a bújtatónál?
• Áteresz: belépési és kilépési veszteség;
• Bújtató: belépési, irányváltoztatási (több helyen) és kilépési veszteség.
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A visszaduzzasztás mértéke az előzőek alapján tehát a következő összefüggéssel számítható:

Ha a felvízi és az alvízi oldalon a vízsebesség eltérése elhanyagolható (v1≈v2), akkor a képlet egyszerűsödik:

A visszaduzzasztás meghatározásához tehát ismerni kell a helyi és a súrlódási veszteségtényező(ke)t.
A helyi veszteségtényező nagysága erősen függ a cső és a meder kapcsolatának kialakításától, a csőfej alakjától.
Az átereszek esetében általában a ξö= 0,4-1,8 közötti érték jellemző.
A betoncsövek súrlódási veszteségtényezője λ=0,019 – 0,024 közötti.
Az eddigiek figyelembevételével tehát egy csőáteresz (bújtató) méretezésének a lépései a következők:
• Az adott vízhozam és áteresz-hossz mellé felveszünk egy reálisnak tűnő csőkeresztmetszetet.
• Kiszámítjuk a csőben mozgó víz sebességét a v2 = Q/A képlet alapján.
• Az előzőekben levezetett képlet alapján kiszámítjuk a visszaduzzasztás nagyságát.
• A kapott visszaduzzasztási értéknek megfelelően elfogadjuk, csökkentjük, vagy növeljük a csőkeresztmetszetet.
Feladat
Mekkora a visszaduzzasztó hatása egy 3 m hosszú, 40 cm átmérőjű csőáteresznek, ha a csatorna vízhozama 0,1
m3/s, λ=0,2, ξö=1? A helyi vagy a súrlódási veszteség a nagyobb?
Megoldás
Először kiszámítjuk az átereszben kialakuló vízsebességet a középsebesség definíciója alapján:

A visszaduzzasztás nagysága a következő képlettel számítható:

A visszaduzzasztás mértéke 8 cm. Ebből

a helyi veszteségek hatására,

a súrlódási veszteség hatására jön létre.
, a súrlódás a helyi veszteségeknél nagyobb mértéken járul a visszaduzzasztáshoz.

3. Összefoglalás
Ismétlésképpen elevenítsük fel a tanulási egység fontosabb megállapításait!
Egy „tartály” nyílásán kifolyó vízsugár összeszűkül (kontrahálódik), aminek a mértéke jellemezhető a
kontrakciós tényezővel (Ψ).
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Veszteségmentes (energetikailag) kifolyás esetén a kifolyó víz sebessége megegyezne a vízszint magasságából
szabadon eső test sebességével. Valóságos esetben ennél kisebb a kifolyási sebesség (a szorzószám a Φ< 1
sebességtényező).
A kifolyó vízhozam meghatározásánál használt vízhozamtényező (µ) az energiaveszteség és a kontrakció
hatását együttesen fejezi ki.
A fenéknyíláson és az oldalnyíláson történő kifolyás azonos módon írható le.
Egy kisméretű nyíláson keresztül a tartály kétszer annyi idő alatt ürül ki (a nyílás szintjéig), mintha végig a
kezdeti vízhozammal folyna belőle a víz.
Nyomás alatti átfolyásról akkor beszélünk, ha egy „tartályból” kifolyó folyadék egy másik folyadéktérbe
áramlik.
Az átfolyási sebesség és vízhozam az előzőeknek megfelelően a folyadékok szintkülönbsége alapján számítható.
A zsiliptábla alatti átfolyás a nyomás alatti átfolyás egyik gyakorlati példája.
Az áteresz és a bújtató: a csatornák valamely vonalas létesítménnyel történő keresztezését szolgáló műtárgyak.
Úgy méretezendők, hogy a visszaduzzasztó hatásuk elfogadható szinten legyen. Nagyobb átmérőjű áteresznél a
visszaduzzasztás kisebb.
A visszaduzzasztó hatás a műtárgynál fellépő helyi és súrlódási veszteségek következménye, ezek alapján
számítható.
Önellenőrző kérdések
Ebben a tanulási egységben a számítási feladatokon van a hangsúly. Először válaszolja meg a feltett néhány
kérdést, ezzel is átgondolva a számítások elméleti alapjait. Ezt követően oldja meg a számítási feladatokat. Csak
annyi segítséget vegyen igénybe a megoldás folyamán, amennyi feltétlenül szükséges. Ha a számítás
végeredménye helyes és nagy részben érti is a feladat egyes lépéseit, akkor elérte a megfelelő tudásszintet.
A következő kérdések és feladatok segítségével felmérheti, hogy mennyire sikerült elsajátítani a témakör egyes
fontos részfejezeteit. A választ elegendő átgondolni. Ha valamelyik pontnál bizonytalanságot érez, javasoljuk a
kapcsolódó rész újbóli áttekintését.
• Mutassa be a kisméretű oldal-, illetve fenéknyíláson történő kifolyás jelenségét! Mi a kontrakciós-, a
sebesség- és a vízhozamtényező?
• Értelmezze a nyomás alatti átfolyás vízhozamát leíró képletet!
• Mitől függ egy áteresz visszaduzzasztó hatása? Értelmezze a leírására szolgáló képletet!
Megj.: A feladatokhoz segítségül kiírhatja a képleteket!
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Zárszó
Gratulálunk! Elérkezett a Hidrológia-hidraulika tananyag végére. Amennyiben követte a tanulási útmutatót,
sikeresen megoldotta az egyes tanulási egységek végén lévő teszt- és számítási feladatokat, valamint esetenként
némi ismétlést is beiktatott, akkor Ön valószínűleg megfelelő szinten elsajátította a tananyagot. Olyan
hidrológiai-hidraulikai ismeretekre tett szert, amire építhet az egyes szaktantárgyainál (pl. Vízellátáscsatornázás, Települési csapadékvíz gazdálkodás, Szennyvíztisztítási technológiák, Vízgazdálkodás alapjai),
illetve amit közvetlenül is felhasználhat a szennyvíz-technológusi munkája során.
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