
VÍZTÁROZÓK HIDRAULIKAI KÉRDÉSEI

Ivicsics Lajos*

A vízgazdálkodás fontos létesítményeit, a víztározókat 
tervezésükkor hidraulikailag is méretezni szükséges. A völgy
zárógátas tározók hidraulikai méretezésének esetenként változó 
sokféle feladata közül a következőkben kettőt, a tározóbeli 
megfelelő sebességéioszlás biztosítását és a tározóból kibocsá 
tott viz mozgási energiájának megtörését emelem ki.

Az Üzemszerűen használt tározókban a viz rendszerint nem 
áll, hanem rendeltetésüktől, geometriai viszonyaiktól függően 
a vízfolyások sebességénél általában kisebb sebességgel mozog.

A tározott viz fizikai, kémiai, biológiai jellemzői a tá- 
rozóbeli sebességek eloszlásától is függenek. Azokon a helye
ken, ahol a viz sebessége a nullát megközelíti vagy eléri, te
hát ahol a viz pang, a minőségi jellemzők sok esetben romlanak 
a vizben levő kémiai és biológiai szennyeződések rendszerint 
bomlanak, a bomlás termékei a viz minőségét kedvezőtlenül be
folyásolják.

Azokon a helyeken, ahol a tározóba vezetett és rajta át
folyó viz sebessége viszonylag nagy, vagyis a viz csaknem ösz- 
szefüggő sugárban áramlik át a tározón, a bevezetett víz jel
lemzői rendszerint csak kicsiny mértékben változnak.

Az a tározóbeli sebességeloszlás, amelynek megvalósításá
ra a tervezéskor törekedünk, a tározó rendeltetésétől, haszná
latától függ. í leggyakoribb feladat olyan tározó terveinek a 
kidolgozása, amelynek mindegyik pontjában a viz ugyan olyan 
nagyságú és irányú sebességgel áramlik, vagyis a tározóban sem 
viszonylag nagy sebességű, sem pedig pangó áramlási terek nem 
keletkeznek. Ilyen esetekben a tározóban a befolyó viz minősé
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ge rendszerint javul.
A völgyzárógátas tározók tervezésének sok munkarészét - 

a töltések, a műtárgyak, a gépi berendezések stb. jellemzőinek 
meghatározását - képletek, összefüggések segitik elő. A tározó 
és műtárgyai, létesítményei olyan elrendezésének meghatározá
sára, amelynek megvalósításakor a tározóban az üzemi igények
nek megfelelő vizmozgási viszonyok keletkeznek, a hidrauliká
ban hiába keresünk képletet. Ezeknek a feladatoknak a megoldá
sát kisebb mértékben a tapasztalat, nagyobb mértékben a modell
kísérletek eredményei segitik. A modellek lehetővé teszik több 
változatnak a megvizsgálását és a vizsgálatok eredményei alap
ján a leginkább megfelelő elrendezést tervezhetjük meg.

Vannak esetek, amikor a víznek a tározóban egyenletes se
bességeloszlással kellene mozognia, de á tározó, a vízbeveze
tés, a vízkivétel geometriai jellemzői a gazdaságosság határa
in belül nem teszik lehetővé az egyenletes sebességeloszlás 
létrehozását. A modellek azonban ilyen esetekben is hasznos 
tervezési segédeszközök; ha nem is az egyenletes sebességel
oszlás, de olyan áramlási viszonyok megvalósítását segíthetik 
elő, amelynél a tározóban holttér nem keletkezik, hanem az á- 
ramlási tér egymáshoz csatlakozó, kis sebességgel mozgó vizű 
áramlási árnyékok sorozata.

Az említettek példájaként az 1. ábrán Magyarország észa
ki hegyvidékén megépíteni tervezett egyik tározó modelljén meg
figyelt áramlási vonalakat szemléltetjük. Mint az ábrán látha
tó, a tározó völgye felül kettéágazik. Az egyik völgybe a táro
zót tápláló patak, a másikba a felmelegedett hűtővizet vissza
vezető csatorna torkollik. A tározót a völgy elágazásánál gát 
zárja el, a viz ennek műtárgyán át jut a tározó folyásirány 
szerinti alsóbb szakaszára. Annak mintegy az alsó harmadából 
ágazik ki a hűtővizet kivezető csatorna. A tározott viz еиеп 
a csatornán és a völgyet elzáró alsó gát műtárgyán át folyik 
ki a tározóból.

Ilyen geometriai viszonyok esetében a tározóban egyenle
tes sebességeloszlást abban a gyakorlatban rendszeresen elő
forduló esetben, amikor a völgyet elzáró alsó gáton át nincs 
vizelfolyás, nem lehets^Í£i®hSzftí>dell segítségével megvalósi-
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tott áramkép, amely egymáshoz csatlakozó forgó mozgások soro - 
zatáből állott, csak kicsiny mértékben volt kedvezőtlenebb az 
egyenletes sebességeloszlástól. Amint az 1. ábrán látható, a 
folyásirány szerinti bal oldali felsó ágban két olyan forgó 
mozgás volt megfigyelhető, amely csaknem az egész felső ágra 
kiterjedt. A jobb oldali felső ágban a viz csak akkor állt, a- 
mikor a tápláló patak vízhozama nullára csökkent. A üLső gát 
alatti tározótérben olyan elnyúlt forgó mozgás keletkezett, a- 
mely egészen a vizkivezetésig lenyúlt. Ennek közelében hozzá 
másik, kisebb területet érintő forgó mozgás csatlakozott, a- 
mely az alsó zárógát felett levő, forgó mozgása térrel érint
kezett /1. ábra/. így a tározóban álló viz csak a partba be
nyúló kisebb öblökben és a tápláló patak vizének elapadása e- 
setében a jobb oldali felső ágban keletkezett. Ez utóbbi ellen 
a védekezés gyakorlatilag nem lehetséges, de nem is különös
képpen szükséges, mivel a tápláló patak kiszáradásának idősza
kai viszonylag rövidek.

Hidraulikai feladatokat nemcsak a tározóban mozgó, hanem 
esetenként a tározót elhagyó vizekkel kapcsolatosan is meg 
kell oldani. Az egyik ilyen feladat a tározóból kifolyó, álta
lában viszonylag nagy sebességű viz károkozás nélkül való to
vábbvezetése. A viz mozgási energiájának más energiává való 
átalakítását csak ritkán segítik képletek, összefüggések. A 
legtöbb esetben modellek segítségével kell a megfelelő energi
atörőt megszerkeszteni. Ha pedig ez elmarad, vagyis a víz 
mozgási energiájának megtörése nem megfelelő, igen gyakran o- 
lyan károk keletkeznek, amelyeknek a helyreállítása sokkal 
költségesebb, mint amennyibe a modellkísérletek elvégzése ke
rült volna.

Az említettek példájaként a bátrában épült egyik tározó 
vizkibocsátójára utalunk. A vizkivezetésnek az elvezetőcsator
nához csatlakozó részét ellátták ugyan energiatörő fogakkal, 
de ezek nem voltak elegendőek a nagy sebességgel kiáramló viz 
energiájának a megtörésére; a viz megbontotta az elvezetőcsa
torna rézsűjének burkolatát és talaját /2., 3. ábra/, sőt a 
rézsű rombolását a csatorna alsóbb szakaszán is megismételte 

/4. ábra/.
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tz utóbbi példa a hidraulikai méretezés elmaradásának ká
ros következményeira hivja fel a figyelmet. Az emlitett eset
ben "csak" az elvezetőcsatorna rézsűje ment hosszabb szakaszon 
tönkre. Ez a kár a tározó rendeltetésszerű használatát mindad
dig nem befolyásolja, amig ismét nem szükséges a f enékkiiiritőn 
át nagyobb vizmennyiséget leboosátani. Ha azonban a hidrauli
kai hiba a tározóban keletkezik, kijavítása esetleg hosszabb 
időn át nem teszi lehetővé a tározó használatát.

A példák a tározók tervezésekor felvetődő földtani, hid
raulikai, vizgazdálkodási, környezetvédelmi, gazdaságossági és 
egyéb feladatok együttes és összehangolt megoldásának szüksé
gességére is felhívják a figyelmet. Az elsőként emlitett pél
dánál maradva: a tározóban keletkező sebességeloszlásokat a 
tározó méretei, alaki jellemzői nagymértékben befolyásolják. 
Ezek az a datok függenek a tározó helyétől, az viszont többek 
között a földtani viszonyoktól is függ. Vagyis a tározó helyét 
a lehetőségek határain belül úgy kell kiválasztani, hogy a 
földtani, a hidraulikai és az egyéb követelmények együttesen 
kielégítettek legyenek. A völgyzárógátas tározók terve lénye
gét tekintve a különböző jellegű követelmények viszonylagosan 
optimális kielégítése.
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Гидравлические вопросы водоёмов 
Лайош ИВДЧИЧ

При проектировании важных сооружений водного хозяйства, 
различных типов водохранилищ (с постоянной плотиной, с 
круговой плотиной, и стариц и т.д.) наряду с гидрологи
ческими, геологическими, статическими задачами необходимо 
решить мезду прочим и гидравлические задачи. В водохрани
лищах, как правило, только кажется что вода стоит, в дей
ствительности же хотя и с меньшей скоростью чем вода водото
ков, но все же движется. Вода в водохранилищах должна дви
гаться так, чтобы в нем не образовались теневые потоки, 
мертвые пространства. В теневых потоках, мертвых простран
ствах, как правило, протекают неблагоприятные биологичес
кие процессы, и вследствие этого ухудшается качество воды. 
Важным является также и уменьшение энергии движения выте
кающей из водохранилища воды.

Образование теневых потоков в большинстве случаев мож
но избежать целесообразным выбором геометрических характе
ристик (форма русла, размещение соответствующим образом 
струенаправляющих дамб, а также соответствующее размещение 
ввода и добычи воды) водохранилища. Целесообразное опреде
ление геометрических характеристик в значительной мере об
легчается опытом, приобретенным в связи с уже построенными 
водохранилищами, а также применением гидравлических неболь
ших проб. Небольшие пробы целесообразно применяемы также и 
для поиска наилучшего способа уменьшения овнергии.

Иллюстрация условий потока водохранилищ примерами.
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Hydraulic problems of water reservoirs 

Lajos Ivicsics

when planning the important objects of water economy, the 
reservoirs of different types /with barrage, circular dan, 
in dead-channels etc./ beside the hydrological, geological 
and statical tasks among others also hydraulic tasks are 
to be solved. The water stands in the reservoirs namely 
only seemingly, in the reality it generally moves though 
with a smaller velocity than in the flows. The water of 
the reservoirs must flow in that way that no flcw-snado, 
dead spaces should cone inro being in them. Lamely in the 
flow-shadows and dead spaces generally unfavourable biolo
gical processes us.e to occur and in consequence of this 
the quality of the water becomes worse. The break of the 
kinetic energy of the water discharged from the reservoirs 
is also important.
The creation of flow-shadows can be avoided in most cases 
with the expedient choice of the geometrical parameters of 
the reservoirs and with the appropriate arrangement of the 
bed’s form, the leading dams, the water inlet, the water 
discharge. The practical determination of the geometrical 
parameters is facilitated by:the experience gained with the 
reservoirs built until now, as well as the application of 
hydraulic small samples. The small samples can be also 
practically applied for finding the most suitable way of 
the energy-break.
The flow conditions of the reservoirs are illustrated by 
examples.
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