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KÍSÉRLET A NYOMJELZŐ FESTÉKEK 
OBJEKTÍV HELYSZÍNI MEGHATÁROZÁSÁRA

Rónaki László

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A nyomjelző festékek helyszíni észlelését zavaró tényezők méréssel történő figyelembevétele ad lehetőséget 
a minőségi és mennyiségi meghatározás fokozására. Az objektivitásra törekvés ideális lehetőségét helyszíni 
körülmények között a nagy vízmélység teremtheti meg a forráskrátereknél. Ilyen kísérletről kíván a szerző 
számot adni gondolatébresztő céllal.

Előzmények
A nyomjelző festékek kimutatási lehetőségét 

kutatva a fluoresceinről 1966-ban megjelent tanul
mányomban a kolorimetrálás gyakorlati módszereit 
közreadtam (Karszt és Barlang, 1966. I. p. 21—26). 
A fluorescencia és minden egyéb festék nyomészlelé
sének akadályát képezi a természetes forrás vizének 
a vizsgálati időszakban történő olyan megváltozása, 
ami a vizuális észlelést szubjektív irányban befolyá
solja. Ilyen folyamat lehet egy-egy zápor hatására 
jelentkező zavarosodás, vagy ezzel kapcsolatos 
elszíneződés, esetleg biológiai folyamat — algáso- 
dás — vagy egyéb szennyező behatás.

A szubjektív megítélés hibaforrása a hosszú meg
figyelésben résztvevők különböző személye is lehet, 
ha a vizuális észlelés nem kapcsolható objektíven 
mérhető jellemzőkhöz.

E hibák kiküszöbölését célzó kísérleteket végez
tünk a mecseki Vízfő-forrásnál, ahol a forráskráter 
jelentős vízmélysége előnyös megfigyelési lehetőséget 
teremtett. Három víznyomjelzés (X., XI., XII. sz.) 
során észlelt adatsor grafikáját mellékeljük a kísér
let ismertetéséhez.

A mérési módszer és eszköze
A festék észlelésén kívül négy olyan jellemző 

figyelemmel kísérését tartjuk fontosnak, melyek a 
festék-koncentráció meghatározásához segítséget 
nyújthatnak. Ezek:

— az éleslátás határa a vízmélységben,
— a látástávolság határa a zavarosság miatt,
— a színváltozási mélység meghatározása,
— a vízhozam változása.

Fluorescein-festék alkalmazása esetén ajánlható a 
pH változás folyamatos regisztrálása is.

A felsorolt tényezők közül a három első észlelése 
a 2 m mélységű forráskráterben a vízmélységben 
egyszerű mérőeszközzel megvalósítható. Ez az ún. 
SECCHI-korong általunk kialakított formája.

Egy 2 m hosszú 01,5 mm fémpálca alsó végére 
oldható kötéssel (szárnyas csavar) két különböző 
átmérőjű és színű korong felerősítésére van lehető
ség külön-külön vagy együtt. A beeresztő pálca 
deciméteres színjelzése (fehér-fekete) a korong 
merülésének mélységi meghatározását teszi egyszerű 
módon lehetővé.

A 0400 mm-es fekete korong felett egyúttal el
helyezhető a 0200 mm-es fehér színre festett is. 
Ezek 0,5 mm-es fémlemezből készíthetők, bár a 
sérülésvédelem miatt a lemez anyagától függően vas
tagabb kivitel bizonyos súlyig fokozható.

Az éleslátás meghatározása
A vízbe merülő fehér korong szélének éles kon

túrral megfigyelhető mélysége cm-ben meghatároz
ható. Tovább süllyesztve a lebegőanyag-tartalomtól 
a korong széle egyre elmosódottabb, — nem vonal
szerű.

A látótávolság meghatározása
A fehér korong a víz zavarosságának mértékével 

arányosan bizonyos mélységben eltűnik. Ez is cm-re 
megállapítható.

A színmeghatározás
A víztükörrel párhuzamos helyzetű merülő fekete 

korong felett jól megfigyelhető a színváltozás külö
nösen akkor, ha az a fehér koronggal együtt szerelve 
kerül felhasználásra. A fehér korong szegélye körül
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J E LMAGVARAZAT

1965 február április május junius 1965

1 A mintában kimutatott fes
ték-konc (Pulfrich fotomé - 
térrel)

2 A forrás>v!zhozam(Ponce - 
let bukóval mérve)

3 Az éleslátás (A fehér ko
rong szegeibe még élesen 
látható) melysége

A A zavarosság miatti látó - 
távolság (A fehér korong 
eltűnési mélysége)

5 A színvaltozási r  élység 
(A fehér korong reflexió
jától a fekete felett észlel
hető elszíneződés)

6 A tekete korong eltűné
si mélysége

7 A fekete felett határozott 
szirvészlelés mélysége

0A  fluorescencia észlelé
si mélysége

Szerkesztette

R Ó NAKI LÁSZLÓ  

1965

A X ., XI. és XII. számú viznyomjelzésekkel kapcsolatos észlelések Vizfő-forrásnál

egy fényudvar alakul ki, melynek színe tiszta víz 
esetében kékes-zöldes, míg a lebegő anyagtól tej
szerű; a fekete felület ki világosodik. Ez a mélység
határ, ahol egy bizonyos szín (pl. fuxin esetében a 
vöröses) a természetes forrásvíz vagy annak el
színezett megjelenése egyértelműen észlelhető, dm 
pontossággal meghatározható.

Ugyanitt kell tárgyalni a fluorescencia észlelését, 
mint a színmegjelenés speciális változatát. Ily módon 
ez külön regisztrációt igényel, tekintettel az objektív 
festék észlelésére.

A fehér korongtól a fekete felett kialakuló fény
udvarban a fluorescein hatására jellegzetes zöldes 
fluoreszkálást lehet megfigyelni, eltérően a víz 
természetes zöldes színárnyalatától. A korong 
továbbsüllyesztésével az egész fekete felület felett 
egyre erősebben látható a fluorescencia. Mérték
jelzőnek azt a mélységet vesszük, ahol ez a jelenség 
már kétséget kizáróan megfigyelhető. Ha ugyanis 
tovább süllyesztjük a korongpárt, a víztömeg vas
tagságának arányában növekszik a színhatás.

Ajánlás
A kísérletek tanulságos ábrái jól szemléltetik, hogy 

a festékmegjelenés egyértelmű észlelése vagy annak 
elmaradása több tényező objektív regisztrálása ese
tén módot ad a víznyomjelzés minden korábbi észle
léssel szembeni pontosabb értékelésre. Ezért kedvező 
körülmények között bevezetését célszerűnek tar
tom, illetve ennek alapján egyéb megfigyelési módok 
kialakítását ott, ahol a vízmélység természetes kö
rülményei nem ilyen kedvezőek.

ATTEMPT FÓR AN OBJECTIVE 
ON-THE-SPOT DETERMINATION 

OF TRACING PAINTS

In our publication on fluoresceine tracing investi- 
gations (Karszt és Barlang 1966) the problems 
of visual observation were hinted at. If colouring 
was studied at the source at various water depths, 
the appearance of difTerent amounts of dye was 
recorded. Misleading pictures could result from 
the effects of algal proliferation or disturbance after 
showers of the water. A further source of error is 
the subjective observations of difTerent persons. 
Therefore, experiments intended to produce ob- 
jective measurements were launched in order to 
establish the data of dye occurrence and the change 
in concentration independent of the observer and 
the circumstances.

A brief report of these results and illustration are 
published in the volume of the lOth International 
Congress of Speleology in 1989 (Vol. 1, p. 215.). 
The experiment was carried out under natural con- 
ditions, using a deep spring crater, which proved to 
be ideál. The water depth of 2 m allowed the em- 
ploying a modified. The 200 mm diameter white 
part on the 400 mm diameter black disc permits 
good colour distinction in proportion to water 
depth with an opportunity to determine visibility 
distance.

Ensuring such a water density under artificial 
conditions (e.g. in Container) allows accurate eva- 
luation in other places as well.
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