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A tervszerű vízgazdálkodás érdekében a felszíni vízfolyások természetének, a föld
rajzi és földtani vízgyűjtők viselkedésének és az ezekkel szorosan összefüggő felszínközeli 
talajvizeknek, sőt bizonyos mértékig a mélységi vizeknek pontosabb megismerése egyre 
inkább létfontosságú kérdéssé válik.

Egy vízgyűjtő terület víztároló-, vízleadó-képességének ismeretéhez a földtani 
adatok mellett rendkívül fontos a felszíni és a felszínközeli vizeket összegyűjtő vízfolyá
sok természetének tisztázása. Ez csak megfelelő pontosságú adatok elemzésével oldható 
meg.

A felszín alatti vízforgalom megismeréséhez azt a tapasztalati tényt vettük alapul, 
hogy hosszabb csapadékmentes periódus után a felszíni vízfolyások vize elsősorban a 
vízgyűjtő terület kőzeteiben tárolt vízből táplálkozik — vagyis forrásvízfolyás ( K a r r e n 
b e r g , H .— W e y e r , К. V. 1970). Mivel egy változó geológiai felépítésű területen áthaladó 
vízfolyás alsó részén észlelt vízhozam csupán összesített hatását mutatja a földtani 
tényezőknek, a kérdés vizsgálata minél kisebb (általában 1 — 20 km2) rész vízgyűjtők 
hozamának mérésével lehet csak eredményes.

Tekintve, hogy a mérőhely kiválasztásában döntő szerepe van a földtani viszonyok
nak, ezért a méréseket az Intézet Hidrogeológiai Csoportja végezte. 1972 — 73-ban hoz
závetőleg 700 vízhozammérést végeztünk a Dunántúli-középhegység ÉK-i részében. 
E mérések tapasztalatait ismertetjük a továbbiakban.

Mivel nagy területről, rövid idő alatt minél több mérési adatra volt szükségünk, a 
hagyományos, mederbe épített mérő-műtárgyak beépítése gazdaságossági szempontok 
miatt nem volt lehetséges. Ezért olyan mérési módszereket és eszközöket kellett kipró
bálnunk, illetve kifejlesztenünk, amelyek gyors és pontos eredményt szolgáltatnak. 
A mérőeszköznek könnyen hordozhatónak kell lennie, hogy nehéz terepviszonyok között 
is lehetőleg egy személy is elvégezhesse a mérést.

Az alkalmazott vízhozammérési módszerek

1. Köbözés. Ha a vízhozam mennyisége lehetővé tette, akkor a legponto
sabb módszert, a köbözést alkalmaztuk. A méréseket a meder morfológiai 
viszonyaitól, anyagától és a vízhozamtól függően háromféle módon végeztük.

a) C s u r g ó  esetében, vagyis ha a vízfolyás alá edényt lehet tartani 
(1. ábra), a mérés időegységre számított térfogatmérésből áll. A mérhető 
hozam a mérőedény nagyságától függ. 10 1-es vödör és 10 sec-os mérési idő 
esetén 60 1/perc.

Nagyon pontos méréseket lehet végezni még nagyobb vízhozamok esetén 
is mederbe épített bukóknál. Ekkor a lezúduló vizet gyeptéglákkal vagy 
2—3 cm vastag habszivacs darabokra helyezett kövekkel több részre osztjuk, 
majd részenként, edény alátartásával köbözzük (2. ábra).
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7. ábra. Kis vízhozamok (0 — 50 liter/perc) mérése köbözéssel 
Fig. 1. Volumetrie method fór low-water discharge gauging 

(0 — 50 litre per minute)

2. ábra. Nagyobb vízhozamok mérése köbözéssel, a vízfolyás 
több részre osztásával

Fig. 2. Volumetrie method fór measuring higher water discharges 
by dividing the watercourse intő several sections

Ha a bukó koronaszélessége elég nagy, akkor 1000 — 1500 1/perc vízhozam 
is nagy pontossággal köbözhető. Köbözésre legalkalmasabb egy 25—30 cm 
átmérőjű, kb. 20 1-es edény, amelynek az alja egy mozdulattal lebillenthető, 
így  a bukókoronán álló vízhozammérő személynek nem kell ürítés céljából 
felemelni a megtelt köböző edényt.

A köbözési idő legalább 10 sec legyen az időmérés pontosságának növelése 
érdekében. így pl. egy 10 részre osztható bukógát esetén 1200 1/perees víz
hozam mérhető.
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b)  Ha nincs csurgó a vízfolyáson és a meder anyaga lehetővé teszi, akkor 
g ö d r ö t  m é l y í t ü n k  a mederbe, ebbe helyezzük a köböző edényt és 
megmérjük a teletöltődés idejét.

c) A köbözés harmadik módja az un. m e r e g e t ő s  m ó d s z e r .  Az 
előbbiekhez viszonyítva nagyobb vízhozamok esetében alkalmazható. Itt is a 
mederbe mélyített gödörből ismert térfogatú edénnyel meghatározott meny- 
nyiségű vizet merünk ki — ezzel tulajdonképpen meghatározzuk a gödör 
térfogatát — és mérjük az újrafeltöltődés idejét.

A vízhozam (Q) ebben az esetben:

ahol: n = a merítések száma
q = a merítőedény térfogata, 
tt = a meregetés ideje, 
t2 = a visszatöltődés ideje.

Tapasztalataink szerint megbízhatóan 350—400 1/perc mérhető ily módon.
2. Hordozható, Jcörbukós mérőgát. A köbözéstől eltekintve legpontosabb 

eredményt a K essler H. által bevezetett körbukós mérőgáttal kaptuk. A víz
hozammérés a nyomás alatti átfolyás elvén alapul (K essler H. 1959). A mérő
gátat továbbfejlesztettük egyrészt nagyobb hozamok mérhetősége céljából, 
másrészt a könnyebb beépíthetőség érdekében.

Az eredeti mérőbukón egy, változtatható átmérőjű nyílás van. A nyílá
sok átmérője 20, 40, 60, 80 és 100 mm. A vízhozam kiszámítása az alkalmazott 
nyílás és a gát mögött felemelkedett ún. fel víz magasságából táblázat segít
ségével történik. A víznek a teljes szelvényt kitöltve kell átfolynia. Ellenkező 
esetben szűkíteni kell a nyílást. Gyakran megtörténik, hogy pl. 60 mm-es 
nyílás már sok, 40 mm-es karikát behelyezve pedig esetleg 30—40 percig is 
várni kell, míg a gát mögötti vízszintemelkedés megáll. Ezért módosítottuk 
a mérőbukót a 3., 4., 5. ábra szerint. Ezzel egyben a méréshatárt is jelentős 
mértékben sikerült kibővíteni 615 1/perc felső méréshatárról 1117 1/percre.

A gát méreteit is megnöveltük a könnyebb beépíthetőség céljából. Víz
hozamméréseink nagy részét ezzel a módszerrel végeztük. A mérőgát hátránya,

<-----------------------------------1000 ------------------------------------------ s*

3. ábra. A módosított Kessler-féle mérőbukó három körszelvényű átbukó-nyílással 
Fig. 3. Modified Kessler-type notched weir with three round overflow spans
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hogy nagyobb vízhozamú patakoknál a 
beépítés gyakran nehézkes. Nem alkal
mazható a körbukó téli és kora tavaszi 
időszakban, amikor a talaj részben még 
fagyott. Fontos a körbukós mérésnél 
olyan mederszakasz kiválasztása, ahol 
a pataknak elég esése van, ellenkező eset
ben a gát mögötti szakaszon a vissza- 
duzzasztás sokáig tart és nagyon megnö
veli a mérés idejét.

A mérés középhibája átlag 1%, ami 
a gyakorlati igényeknek jól megfelel.

3. Felszíni illetve botúszós úsztatás. 
A VITUKI által 1966-ban kiadott víz
hozammérési utasításban (Ba r a n y i S. 
1966) előírt módszerek közül vizsgála
taink során csak az úsztatási módszert 
lehetett alkalmazni. Ennek az volt az 
oka, hogy az általunk vizsgált patakok 
vízhozama általában alacsony volt.

Az úsztatásos módszer a vízfolyásra 
merőleges szelvény területének és a szel
vényen áthaladó víz sebességének méré
sén alapul. E két tényező pontos meg
határozása magában rejti a módszer ne
hézségeit.

Usztatással csak olyan helyeken ha
tároztuk meg a vízhozamot, ahol a várható hozam meghaladta a körbukó
val mérhető értéket. Vizsgálatainkhoz az úsztatás pontosságát nem találtuk 
kielégítőnek, a módszert csak kényszermegoldásként alkalmaztuk. A körbukós 
mérésekkel összehasonlítva az eltérés a mederkörülményektől függően több 
száz % is lehet.

Gazdasági megfontolások alapján, tekintve, hogy az úsztatás gyors mé
rést tesz lehetővé, megkíséreltük a módszert tökéletesíteni. A mederszelvény 
felvétele viszonylag pontosan és gyorsan elvégezhető. Azonban a meder 
növényzettel borítottsága és maga a szelvény is az esetek többségében jófor
mán méterről méterre változik. Ezért az lenne a legszabatosabb, ha egyetlen 
szelvényben tudnánk mérni, különböző függélyekben a sebességet. Ez csak 
mérőszárnnyal vagy Pitot-csővel oldható meg.

Mindkét módszert megvizsgáltuk, de nem váltak be. A vizsgált kis víz
folyások sebessége gyakran a forgószárnyas sebességmérők indulási sebessége 
körül volt vagy el sem érte azt. Ebből eredően a mérés pontossága nem volt 
kielégítő.

Ahhoz, hogy úsztatással elfogadható értékeket kapjunk, a mérési időnek 
legalább 6 —10 sec-nak kell lenni, ehhez minimum 3 — 4 m úsztatási hossz 
szükséges, természetesen a vízfolyás sebességétől függően. Tekintve, hogy az 
ilyen hosszú mederszakasz szelvénye nagyon változó, szükséges a meder ren
dezése. Ez tapasztalataink szerint legegyszerűbben kemény alumínium lemez 
elemekkel oldható meg. Legalkalmasabb méretnek az 500X2000X4 mm-es 
fredál-lemez bizonyult. Négy ilyen elemből szárnyas csavarok segítségével
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Fig. 5. Overflow measurements in the field with a three-span 
weir (behind the dam the upstream backwater is well observ- 

able; the two smaller spans are shut)

4 m-es rendezett és szűkített meder alakítható ki rövid idő alatt. A szelvény 
alját el kell egyengetni.

Ilv módon az esetek nagy részében sikerült elérni, hogy a vízfolyás sebes
sége a teljes és a rendezés után már jól definiálható szelvény egész hosszában 
közel azonos legyen. Úszóként legjobban a kisméretű 5—10 — 15 — 20 cm-es 
botúszók váltak be. Ezek gyakorlatilag a függély középsebességével úsztak.

A módszert csak agyagos, homokos vagy legfeljebb aprókavicsos meder
nél lehetett alkalmazni. Hátrányt jelentett, hogy a mederfenék milyenségétől 
függően az érdességi tényező állandóan változik. Az úsztatási sebesség szintén 
elég tág határok között ingadozott ugyanazon szelvényben a vízfolyásra merő
leges értelemben

A fenti hiányosságok kiküszöbölésére hordozható U alakú medret készí
tettünk alumínium lemezből (6. ábra). így a meder érdességi tényezője állandó 
lett. Azzal, hogy a mesterséges medret a vízfolyás irányával párhuzamosan 
három részre osztottuk, sikerült elérni, hogy az úsztatási sebesség mérése 
a teljes szelvényben a tényleges értékeket tükrözze. A hordozható meder 
hitelesítését olyan helyen végeztük el, ahol a tényleges vízhozam köbözéssel is 
ellenőrizhető volt.

Tapasztalataink szerint az általunk vizsgált patakok nagy részénél két 
összecsavarozott mederelem kielégítő mérési pontosságot eredményezett. 
Az alumínium vályúk beépítése a patak medrébe könnyen és gyorsan elvé
gezhető. A mérést egy személy végre tudja hajtani. Ha a beépítés nagyobb 
mérvű mederszűkítéssel jár és a vízsebesség is jelentős, szükségessé válhat a 
vályú alvízi oldalán a víz duzzasztása (7. ábra). Ezzel elérhetjük a sebesség 
csökkentését, a mérési idő meghosszabbítását, az átfolyási szelvény növelését, 
melyek egyaránt a hozammérés pontosságát növelik.
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6. ábra. Hordozható mérő vályú; a vályún keresztülrohanó 
víz felszíne hullámos, sebessége 2 — 3 m/sec, a víztest ma

gassága 1 — 2 cm (a mérési hiba nagy)
Fig. 6. Portable gauging trough; the water rushing 
through the trough has a wave motion at the surface, 
its velocity is 2 — 3 m/sec, the height of water body 

attains 1— 2 cm (the source of errors is significant)

7. ábra. A mérő vályú előtt kövekkel lefékezett és fel- 
duzzasztott vízfolyás felszíne kisimul, a sebesség lecsökken 
8 — 10 m/sec-re, a víz magassága 8 — 10 cm (mindkét 

paraméter jól mérhető)
Fig. 7. The surface of water flow stopped and dammed by 
gravels in front of the gauging trough, is smoothing down, 
the velocity decreases to 8 — 10 m/sec, the height of water 

is 8 — 10 cm (both paramétere are well measurable)
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4. Sózásos módszer. Nagyon célszerűnek ígérkezett a sózásos vízhozam
mérési módszer. A módszer a kémiából ismert keveredési szabályon alapul:

Q = 0
4  Vm c t- c 0

ahol: Q =  a vízfolyás vízhozama
Qm = az időegységben beadagolt mérőfolyadék
Cm =  a mérőfolyadék töménysége
Cq =  a vízfolyás eredeti töménysége
Cf =  a vízfolyás elkeveredés utáni töménysége

A mérhető vízhozamot a vízfolyásba engedett mérőfolyadék töménysége 
és hozama szabja meg. A mérőfolyadék hozamának állandósága Mariotte- 
palackkal oldható meg legegyszerűbben. A terepi viszonyok közt (hideg 
vízben, rövid idő alatt) oldható NaCl hozzávetőleg 1000 g/1 töménységben 
alkalmazható. Adagolóedénynek a 20 literes benzineskannák bizonyultak a 
legmegfelelőbbnek kezelhetőség szempontjából.

A megfelelő mérési pontossághoz szükséges, hogy az elkeveredett folyadék 
sókoncentrációja legalább kétszerese legyen a patakvíz eredeti sókoncentráció
jának. Az adagolás időtartama legalább 1 —1,5 percig tartson.

A fenti feltételek esetén négy adagolóedényből kb. 24 liter mérőfolyadék 
juttatható a vízfolyásba. A mérhető maximális vízhozam ily módon kb. 2000 
1/perc. A sókoncentrációkat az oldatok elektromos vezetőképessége alapján 
határoztuk meg.

Tapasztalataink szerint a tökéletes elkerveredés a meder állapotától függő
en viszonylag rövid szakaszon (10 — 15 m) bekövetkezik. Sajnos a módszer 
minden előnye mellett (olcsóság, gyorsaság) csak olyan mederszakaszon alkal
mazható, ahol a vízfolyás sebessége a keveredési szakaszon a teljes szelvényben 
közel azonos. Ez a feltétel a valóságban ritkán teljesíthető.

Bemutatunk egy mederrészletet, ahol a kísérleti méréseket végeztük és 
közlünk néhány mérési eredményt is. Megjegyezzük, hogy a meder keveredési 
viszonyait előzetesen vizuálisan — festékoldattal — kiválónak ítéltük. A sózási 
eredmények mégsem voltak megfelelőek.

A mellékelt mikroszelvényezett mederszakaszon (8. ábra) az utólagos 
áramlási sebesség mérések kimutatták, hogy a mederszelvény jelentős részén 
gyakorlatilag alig volt vízáramlás. A beadagolt sóoldat eljutott a meder 
minden részébe, de csupán egy része áramlott tovább. Ezért a tényleges víz
hozamnál jelentősen nagyobb értéket kaptunk. Egy bukó feletti kb. 10 m-es 
szakaszon, ahol a meder ki volt kövezve és pangó víz nem volt, a sózásos mód
szer nagyon jó eredményt adott.

A sózási kísérleteket tovább folytatjuk. Elsősorban a nagyobb esésű, 
durva hordalékos hegyi patakoknál remélünk eredményt elérni, ahol az 
úsztatás vagy a bukógátas módszer nehezen alkalmazható.

Néhány gyakorlati tapasztalat

A vízhozamméréseknél nagyon fontos, különösen ha ugyanazon a mérő
helyen különböző időben több mérést végzünk, hogy minden szokatlanul 
nagy vagy kis hozam esetén ellenőrizzük, nem zavarta-e meg mesterséges 
beavatkozás a természetes vízjárást. Példaként megemlítünk néhány esetet.
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Fig. 8. A part of the channel studied by cloud velocity gauging

1972 tavaszán méréseket végeztünk a Szt. László-patak felső szakaszán. 
A mérőhely vízgyűjtő területe, bár elég nagy volt, a vízhozam mégis meglepően 
alacsonynak adódott. -Geológiai megfontolások nem indokolták a kis hozamot. 
Részletes terepbejárás során kiderült, hogy a mérőhely felett halastavat töl
töttek fel a mérési időszakban.

A pilisvörösvári bukónál egy alkalommal az adatsorból nagyon kiugró 
alacsony értéket mértünk. Véletlenül derült ki, hogy a mérés előtt kb. 10 
perccel egy tartálykocsi a patakból töltötte fel a víztartályát.
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9. ábra. A Vad ászréti-patak déli depressziója 1973. IV. 7-én 
Fig. 9. The Southern depression of the Vadászrét brook at 7th 

April 1973

A Vadászréti-ároknál szintén alacsony vízhozamot eredményezett egv 
motor-terep verseny. Tekintve, hogy a patak a versenypályán folyt keresztül, 
ezt megakadályozandó, a mérőhely felett ideiglenes földgáttal elzárták a 
vízfolyást.

Saját méréseink okoztak zavart a Paprikás-patak mérése során. Hossz- 
szelvényezést végeztünk, s a folyás irányában haladva 500—1000 méterenként 
végeztük a hozammérést bukógáttal. A gátépítés főleg kis esésű szakaszon 
jelentős vízvisszaduzzasztással jár. Egy ilyen szakaszon történt mérés alatti, 
következő mérőhelyen meglepődve tapasztaltuk, hogy a mérés ideje alatt a 
vízhozam nem állandó, hanem fokozatosan nő, majd csökken. Kiderült, hogy 
az előző mérőhelyen okozott árhullám érte utol a következő mérőhelyet . Tehát 
hossz-szelvénvezés esetén mindig a patak folyásirányával szemben kell haladni.

Nagyon pontos mérések esetén figyelembe kell venni, hogy milyen nap
szakban történt a mérés. A meder, ill. az allúvium növényzete a hőmérséklet
változás hatására okozza az un. déli depressziót, mely módosíthatja a hozam- 
értéket.

Példaként bemutatjuk a Vadászréti-patak déli depressziós görbéjét (9. 
ábra). Vízhozamértékben a fenti pataknál ez a depresszió kb. 25% csökkenést 
jelentett.
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K a r r e n b e r g , A .—W e y e r , К. U. 1970: Beziehungen zwischen geologischen Verhältnis
sen und Trockenwetterabfluss in kleinen Einzugsgebieten des Rheinischen Schiefer
gebirges. — Zeitschr. Deutschen Geol. Ges.
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LOW-WATER DISCHARGE GAUGING METHODS 
OF THE BASE FLOW IN THE HUNGÁRIÁN CENTRAL MOUNTAINS

by
I. Dér

As a consequence of vast technical development of the last decades and 
related extreme environmental pollution, also the pollution of surf асе waters 
is intensifying. Attention was thus gradually concentrated to the use of 
deeper lying waters. The more precise observation of their recharge, water 
circulation etc. is a rat her important task of research.

One part of this task is to find some methods — as described in this study, 
too — fór the better cognition of surface low-water resources and the nature 
of near-surface reservoirs.

In this study a brief summary is given on the applied methods of low- 
water discharge (maximum some thousand litre per minute) measurements 
and the gained experiences.


