
A VIZVEZETORÉTEGEK ANIZOTRÓPIÁJA. AZ ANIZOTRÓPIA TÉNYEZÓ
MÉRÉSÉ.

X
Völgyesi István

1. BEVEZETÉS.
A Kisalföld területén tervezett vízépítési munkák kö

zül a legnagyobb, a Dunakiliti Duzzasztó - Gabcikovoi Víz
lépcső rendszere sok talajvízzel,szivárgással kapcsolatos 
problémát vetett fel. Ezek megoldásánál - a gazdaságosság 
biztosítása érdekében - olyan részletkérdések is hangsúlyt 
kaptak, amelyeket kisebb volumenű munkáknál rendszerint el
hanyagolnak.

Ezek közül egyik a vizvezető rétegek szivárgási ani
zotrópiája. Gyakran felületes,egymással össze nem egyeztet
hető véleményeket lehet hallani ebben a kérdésben,éppen e- 
zért érdemes részletesebb vizsgálatra.

2. AZ ANIZOTRÓPIA ÉS HATÁSA.
A jelenség lényege az, hogy a folyóvízi eredetű szem

csés vizvez'tő rétegek mindig jobb vízvezeték vízszintes, 
mint függőleges irányban.

A valódi anizotrópia oka egyrészt a kavics és homok- 
szemcsék lapos,korong alakja, másrészt pedig az ülepedés! 
viszonyok ciklikus váltakozásai miatt mindig fellépő mik- 
rorétegzettség.

Látszólagos anizotrópiáról /az angolnyelvü szakiro
dalomban bulk anizotrópia/ olyan nagyobb térrészek vizsgá
latakor beszélünk, amelyekben valódi rétegzettség is ész
lelhető, de azt nem vesszük figyelembe a szivárgási számí
tásokhoz szükséges sematizálásnál. A látszólagos anizotró
pia a rétegzettség és a valódi anizotrópia hatását együtte
sen fejezi ki. 
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Minél nagyobb kiterjedésű vizveztő tömeget minősitünk 
azonos,homogén rétegnek,annál nagyobb mértékű anizotrópiára 
kell számítanunk.

Milyen következményekkel járhat az anizotrópia? Éppen 
néhány kisalföldi példán ez jól érzékeltethető:

- vastag anizotróp kavicstömeg felett vízlépcső épül. 
A műtárgy alatti áramlások zöme - mivel nagyobb mélységig 
nem tud behatolni - közvetlenül a műtárgy alatti rétegek
re koncentrálódik, emiatt annak alvizi szelvényeiben nagy 
sebességek,kimosódások, a kilépési gradiens nagy értéke vár
ható.

- nagy felületű tározótér táplálja a kavicstömeget.
A töltés mögötti szivárgócsatorna hatékonysága kicsi lesz, 
mert csak a felszin közeléből tudja összegyűjteni a vizeket 
nagyobb mélységben zavartalanul megmarad a háttér felé irá
nyuló vízszintes áramlás.

- vizzáró függönyök,szádfalak alulról való "megkerü
lése" anizotróp talajban nehezebb,emiatt már kis mélységű 
falnak jelentős szivárgást gátló hatása lehet.

Általánosabban fogalmazva azt mondhatjuk,hogy anizot
róp körülmények között elsősorban vízszintes vizmozgás ala
kul ki, ás kis helyi hatások ezt alig befolyásolják.Kiter
jedt függőleges értelmű mozgásokhoz regionális hatások 
szükségesek.

Mindez szemléletes és belátható,de ezen túlmenően a 
jelenségek mennyiségi jellemzésére is szükségünk van.Ehhez 
rendszerint analitikus utón levezetett,izotróp viszonyokat 
figyelembe vevő összefüggések állnak rendelkezésünkre.

Anizotróp esetben két probléma merül fel, az egyik: 
hogyan lehet átalakítani a használni kívánt összefüggést, 
hogy a különböző irányokban más-más szivárgási tényező fi
gyelembe vehető legyen, továbbá: mekkora a szivárgási té
nyező a különböző irányokban?
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3. IZOTRÓP h e l y e t t e s í t ő  r e ü d s z e r  e l ő á l l í t á s a .
Az első problémát a szakirodalomban általában elinté- 

zettnek vélik,de részletekkel nem foglalkoznak.Ugyanakkor 
sok ellentmondó nézet van forgalomban,

A kiindulási alap mindig a jól ismert koordináta- 
transzformáoiő,amely szerint a helyettesítő rendszer koordi
nátáit a következőképpen kell megállapítani:

ahol к , к és к az anizotróp rendszer három főirá

nyába eső szivárgási tényező, k'pedig az uj rendszer /tet
szőlegesen felvehető/, minden irányban érvényes szivárgási 
tényezője. A k/k hányadosok a megfelelő irányra vonatkozó 
anizotrópia tényezők.

Bebizonyítható, hogy az uj rendszerre érvényes a Lap- 
lace-egyenlet:

és igy a potenciálos áramlásokra vonatkozó egyéb tör
vényszerűségek is.

Az 1.ábra síkbeli esetre mutatja be egy ellipszis 
alakú equipotenciális vonal "torzulását" úgy, hogy egyik 
esetben a vízszintes, a másikban a függőleges szivárgási té
nyezőt választjuk az uj, most már izotróp rendszer szivárgá
si tényezőjéül.

Továbbgondolva a fennt bemutatott transzformációt, 
észre kell vennünk, hogy a szivárgási számításokban szerep
lő egyéb mennyiségek /sebesség, vízhozam, idő, tározási té
nyező, stb./ is megváltozhatnak az átalakítás során. Az e- 
lőbb emlitett szakirodalmi ellentmondások éppen ezekkel a 
következményekkel kapcsolatosak.

Az ellentmondások feloldhatók, ha a helyettesítő 
rendszert úgy tekintjük, mint az eredeti rendszer torzított 
kismintáját,megállapítjuk a kőkrét feladatra érvényes kis-
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mintátörvényt,majd ennek alapján minden mennyiségre külön- 
külön a transzformációs viszonyokat.

Például a vízhozam általában,térbeli esetben a kö
vetkezőképpen transzformálódik:

Q 1 - Q

Heg kell Jegyezni, hogy numerikus módszerek alkalma
zásánál az anizotrópia figyelembevétele lényegesen egysze
rűbb.

4. AZ ANIZOTRÓPIA MÉRÉSE;
A megfelelően előállított matematikai modell haszná

latához most már az anizotrópia tényező számszerű értékére 
van szükségünk, mégpedig a gyakorlatban legtöbbször csak a 
k^ ée ky viszonylatában.

4.1. A Javasolt megoldások
Különbőz6,korábban ajánlott módszereket megvizsgálva 

és bizonyos mértékig továbbfejlesztve,továbbá az egyszerű 
kiértékelés szempontjait is szem előtt tartva végül a vé
ges hosszúságú vonalszerű nyelő körül végtelen térben ki
alakuló potencláleloszlás bizonyult alkalmas elméleti kiin
dulásnak.Eszerint egy szivott kút szűrője körül bármely 
pontban a leszívás:

Q Z + //2 +  )Jr2+ (z+t/2)2
Inaskf/2 z_ f/ z +  y r 2+  jz_ f/2j 2

ez némi átalakítás után és anizotrop viszonyok kö
zött a következőképpen irható:

Q / v+lf 2 z - 1/2\
в ■ -------  (arsh -== - arsh  == /1/вяк /̂2 ^ r f i C  t \ [ * J

Ajs anizotrópia tényező alakú, a többi mennyi
ség a 2. ábrán.
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Az /1/ képletben - egy próbaszivattyuzás alkalmával - 
két mennyiség, a X és kh ismeretlenek, tehát legalább 
két pontban kell leszívást mérnünk. A piezométereket (a ki
értékelés megkönnyítése érdekében is)érdemes kettesével, 
speciális helyzetekbe elhelyezni. A 2. ábra éppen ilyen spe
ciális helyzetű kutpárt mutat. Ha a két piezométerben kia
lakuld leszívások arányát Írjuk fel, akkor az ismert Babus- 
kin-képletet nyerjük:

arsh - arsh

2 arsh -У—
/2/

Az ilyen rendszerű kutpárokkal kiépített próbaszi- 
vattyuzást nevezzük el A típusúnak.

Speciálisan elhelyezett kutpár szerepel а В típusú
nak nevezett kísérletben is, itt mindkét piezométer a szí
vott kuttal azonos magasságban van. /3. ábra/ A leszívások 
arányára vonatkozó összefüggés most:

„ arsh 
fi и ______
s2 arsh

_ÍZ2_fißL
r2 |Tx"

A képlet jelentősége abban van, hogy igazolja az ani
zotrópia hatását a szívott kút központján átmenő vízszintes 
síkban kialakuló leszívásokra,tehát lehetővé teszi az ani
zotrópia meghatározását azoknál a szokványos oróbaszivatv- 
tyuzásóknál is, amelyeket ilyen módon elhelyzett piezomé- 
terekkel a szivárgási tényező meghatározása céljából tele
pitettek.

Valamely A vagy В tipusu kutpár alapján tehát - a le
szívások arányából - az anizotrópia a k^-tól függetlenül is 
meghatározható.

Fenti képletek a végtelen térben kialakuló potenci- 
áleloszlásből vezethetők le, ezért csak akkor használhatók, 
ha a réteg eléggé vastag. Máskülönben kénytelenek vagyunk 
figyelembe venni a réteghatár jelenlétét,amely miatt a szi-

207



vott kuttól távolodva az equipotenciális felületek már nem 
forgási ellipszoidok, hanem egyre inkább eltorzulnak,végül 
már nem is önnmagukban záródó,hanem nyitott,a réteghatárra 
merőlegesen végződő felületek lesznek.

Ez a potenciáleloszlás matematikailag úgy irható le, 
hogy - a szivárgások hidraulikájában gyakran alkalmazott 
módon - egy a réteghatárra tükrözött, képzelt kút hatását 
is hozzáadjuk a tényleges kút által előidézett hatáshoz.
A 4. ábrán látható a tükrözés,néhány jellegzetes potenci
ál vonallal. A leszívásra vonatkozó összefüggés ebben az 
esetben:

A  réteghatár közelében kialakuló potenciáleloszlás 
megfigyelésére telepitett / 0 tipusu / kutpár látható az
5. ábrán.

A tükrözéses módszerrel szükség esetén mindkét, a 
vizsgált réteget lezáró határ is figyelembe vehető.

A három módszer alkalmazásánál quázipermanens állapot 
bekövetkezését tételezzük fel. A valóságban - mivel nem 
végtelen térből szivattyúzunk - nempermanens viszonyok ala
kulnak ki. Az időbeni változásoknak a számításba való bevo
nása mégsem javasolható,mert ilyenkor uj ismeretlenként 
megjelenik a tározási tényező, és olyan hidraulikai hely
zet áll elő, amely az anizotrópiára csak kevéssé érzékeny.

4.2. Érzékenység, pontosság.
Több próbaszivattyuzás értékelése után kiderült, hogy 

a számított X pontossága nagyban függ a piezométerek elhe
lyezkedésétől. Ha pl. egy A tipusu kutpárnál számításokat 
végzünk a próbaszivattyuzás különböző paramétereinek vál
toztatásával, akkor a 6. ábrán látható eredményekre jutunk, 
legnagyobb tanulsággal az ábra £  része szolgál, ahol a 
z/r— 1,7-1,8 értékektartományában a leszívások aránya nem

Q j e+(+z e+t-z
a = -----  arsh— ■  + arsh— ■—

4íkh ? \ r f x  r \[X̂

e+z
arsh— —  - arsh
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függ a X -tői. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen paraméterekkel 
kialakított próbaszivattyúzásból nem is határozható meg az 
anizotrópia.

Az ábra a és b részein besraffozott területek a gya
korlatban leginkább várható esetek tartományát Jelzik.

Végülis megállapítható, hogy az A tipusu próbaszi- 
vattyuzásnál a következő arányok betartása szükséges:

2r es t 0,8r és 2,5== z/r a= 1

Szükséges még, hogy az (_ szürőhossz ne legyen nagyobb 
a rétegvastagság negyedénél: Í S 0 . 2 5 M

Hasonlóképpen számítva а В típusnál:

Зг-̂  Sí C ^  1,5rj_ 4 Sir rj/rj гг 2 és t 0,3M

A C típusnál pedig:

3rx Sr e a  l,5rx 4 £= *2/Tl - 2 í + e s  0,3M
e 5  0,2Í végül 0,lf £  ! s 0 , 3 t

Az észlelőkutak szürőhosszára is érdemes figyelmet 
fordítani, ha ezek nem a szivott kút szűrőjével azonos ma
gasságban vannak. A 7.ábrán ilyen helyzet látható. Az ész- 
lelőkut alsó részén nagyobb, felül kisebb leszívás érvénye
sül, és mivel a viz a szűrőn keresztül kisebb ellenállást 
talál a szivott kút felé, koncentrált vizmozgás indul meg 
a csövön át, ami megzavarja az áram és potenciálvonalak 
hálózatának rendjét. Mindez befolyásolja a szabad felszín 
alakulását is, kis helyi depressziós tölcsér fejlődik ki az 
észlelőkut körül. Végeredményben tehát a piezométerben nem 
a P pontban kimetsződő equipotenciális felületnek megfele
lő, hanem annál alacsonyabb vizszint áll be.

Mindezek miatt a piezométerek szürőhossza néhány 
dm-nél nagyobb nem lehet.

A pontossági követelmények teljesítése érdekében min
dig kettőnél több, legalább 10 észlelőkutra van szükség.
Ha ezeket nem páronként, hanem együttesen értékeljük ki, ak
kor az egész rendszernek az anizotrópiával szembeni érzé-
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kényaégé javul.

4.3. Egy próbaszivattyuzás kiértékelése.
Végül ismerkedjünk meg egy próbaszivattyuzással rész

letesebben, amikoris a gyakorlatban jelentkező nehézségek 
szintén tanulságosak lehetnek.

A kísérletet a tervezett Dunakiliti Duzzasztómű terü
letén folytatták le. A kutelrendezés, és a mérések alapján 
néhány equipotenciális vonal a 8, ábrán látható. Ezek sze
rint a vizsgált térrész nem volt homogén, emiatt négy pie- 
zométer adatait ki kellett zárni az értékelésből, üem vehe
tők figyelembe a 10 cm-nél kisebb leszívások sem.

Ha az érzékenységgel kapcsolatos feltételeket meg
vizsgáljuk, azt találjuk, hogy csupán azok aiA tipusu kut- 
párok értékelhetők, amelyeknek alsó tagja a vonalkázott 
sávokban vein. Ezek alapján a /2/ összefüggéssel számolva:

/ 7 - 8 /    A  =2,7
/ 7 - 9 /    A =9,6

/ 1 6 - 1 9 /    A =6,2
A három kutpárt alkotó öt piezometer adatai együtte

sen is értékelhetők. Hindegyikre felírva az /1/ összefüg
gést, öt db s=f(A,kj1) alakú kétváltozós egyenletet nye
rünk, amelyekből a legkisebb négyzetek elvét felhasználva 
a A és a k^ kiegyenlített értékeit számíthatjuk. Az ábrá
zolt leszívások 1000 1/perc vízhozamnál álltak elő, ezt is 
felhasználva: A =5,4 és kh =220m/nap. 600 1/p mellett 
Л=8,2 és kh=260m/nap adódott. Az 1000 1/p-es mérést nagyobb 
súllyal véve figyelembe végeredményként a következő eredmé
nyek adhatók meg a tervezés számára:

X  = 6 kfa = 230 m/nap

A legkisebb négyzetek elvén történő együttes érté
kelésre számitőgépes program készült.
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N=nyel6pont

l.dbra
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S.dbra
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7  ábra



8.  á b r a
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ANISOTROP! OP AQUIFERS. THE MEASUREMENT OP ANISOTROP!
RATIO

I. Tölgyesi

Sediments are commonly deposited so that the hydrau
lic conductivity in the horisontal direction is grater than 
in the vertical one. This condition is called anisotropic. 
In this case we have two problems:

Most of the equations of seepage are valid in isot
ropic domain only. It will he shownthat the effects of 
anisotropy can be taken into account by a transformation 
of coordinates.

Second problem is the degree of anisotropy ratio. 
Pumping tests are avaiable for computation of anisotropy. 
The relationship between the pumping well and the observa
tion wells determines the possibility and the accuracy of 
evaluation. Planning of wells arrangement is possible be
fore performing of pumping tests, for the purpose of achie
ving of sensibility by anisotropy.
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АНИЗОТРОПИЯ ВОДОНОСНЫХ СДОЕВ. ИЗМЕРЕН В КОЭФФИЦИЕНТА АНИЗО
ТРОПИИ

Иштеэн ВЕЛДЕШИ

Встречающиеся е природе почеы, слои с еодоносной точки зрения 
чаще Есего являются анизотропными. Если при расчете фильтра
ционных явлений, протекающих в окружении гидротехнических 
сооружений, стараемся учесть этот факт, то мы сталкиваемся 
с двумя проблемами:
Необходимо знать форму подлежащей применению связи, действи
тельной при анизотропных условиях. Это осуществимо координат
ной трансформацией.
Далее следует знать величину анизотропии. Для определения 
этого, в первую очередь, пригодна пробная откачка. Возмож
ное размещение скЕажин - заложение откачивающих и наблюда
тельных скважин, езяимосвязь друг с другом - определяет 
возможности оценки и особенно их точность. Расположение 
скважин, наиболее чувствительных с точки зрения анизотропии, 
определимо до проведения эксперимента.
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