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A TALAJVÍZSZINT SZABÁLYOZÁSA SZIVÁRGÓCSATORNÁVAL1
DR. VÖLGYESI ISTV ÁN2

Tározók, a terep szint felett vezetett öntözocsatornák és más duzzasztott vízterek
mentén a környezet talajvízszintje megemelkedhet. Ez - foleg a mezogazdaság szempontjából - gyakran hátrányos helyzetet teremthet.
A károsan magas talajvízszintek kialakulásának elkerülése érdekében sok helyen
szivárgócsatornát terveznek és építenek a duzzasztott víztér szegélyén. Ez a háttér felé
áramló vizek nagy részét összegyujti, és így a vízszintemelkedés mértékét csökkenti.
Elofordulhat azonban olyan talajrétegzodés, amely mellett a csatorna mögötti mentett
területeken a talajvíz nívój a magas marad annak ellenére, hogy a csatorna látszólag jól
muködik, jelentos mennyiségu vizet gyujt össze. Szükség volt egy olyan egyszeru, ismert
összefüggésekre épülo számítási rendszer kidolgozására, amellyel a talajvíz nyomás szintje a szivárgócsatorna mögött, tehát a háttérben is számítható, így a védelmi rendszer
hatékonysága meghatározható.
1. A jelenség geometriai modellje

A tározótérbol, töltésbol, szivárgócsatornából és a háttérbol álló rendszer - figyelembe véve a rétegzodést is - a valóságban rendkívül változatosan épülhet fel. A valóság
a maga bonyolultságában számításokkal egykönnyen nem követheto, ezért egyszerusítésre kényszerülünk.
Az egyszerusítések azonban olyan mértékuek, hogy a háttér talajvízszintjének számítását jól követhetové tegyék. A gyakorlati alkalmazás során szinte minden részlet
finomítható, pontosítható.
A számítások alapjául két geometriai modell szolgál (1. ábra).
A tározótér töltése egységes, féligátereszto fedorétegen épül, ez a réteg a tározótérben
hiányozhat (pl. bevágódott folyómeder esetén). A fedoréteg után a szintén egy rétegbol álló
vízvezeto összlet következik, majd ez alatt a vízzáró fekü zárja a rétegsort.

Az 1. ábra felso részén a háttér eredeti, duzzasztás elotti vízszintje (illetve nyomásszintje ) a fedorétegben van. A duzzasztás hatására áramlás indul meg a háttér felé, ennek
következtében az eredeti talajvízszint megemelkedik. Az ábrán F-el jelölt szakaszon az
emelkedés eléri, illetve meghaladja a felszínt, ezen a sávon tehát a fedoréteg elobb-utóbb
teljesen telítodik és a felszínen fakadóvíz jelenik meg.
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1. ábra. Duzzasztott
térbol tÖrténo szivárgás
természetes
állapotban
és szivárgócsatornával
megcsapolva
Puc. 1. (JJZl.lblllpalfu.<l U3 no()nopHo2o YT.{aCIllKa
e eClIlecmeeHHOM COCmO.<lHUUu npu c03()aHllU
(/JzLlbmpalfuoHHbZX KaHaJl
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1.

Seepage from a dammed
space under natural
conditions
and drained by a seepage-canal
1. Sickerung aus den Stauraum in natÜrlichem
Zustand

und durch

Sickerkanal

angezapft

A P szélességu zónában is megemelkedik a talajvízszint, de itt nem éri el a felszínt.
Ugyanakkor itt is megbomlik a felszínrol történo beszivárgás, illetve a párolgás korábbi
egyensúlya, a párolgás túlsúlybajut és fogyasztja a duzzasztott térbol a háttér felé haladó
vizet.
A duzzasztás által befolyásolt zóna határa (a P szakasz végpontja) ott alakul ki, ahol
a tározótérbol induló vízmennyiség éppen elfogy, vagyis ahol ez a vízmennyiség éppen
egyenlo lesz a fakadóvízként, illetve párologtatással távozó vizek mennyiségével.
Az 1. ábra alsó részén már szerepel a szivárgócsatorna a töltés mentett oldali lábától
Ttávolságra. Ez a duzzasztott tér felol induló víz zömét valóban összegyujti. A vízvezeto
réteg alsó részén haladó vízrészecskék azonban már nem fordulnak vissza és nem jutnak
a csatornába, hanem a megemelkedett talajvízszintnek megfelelo értelemben párolgás
útján fognak távozni.
A számítások célja éppen az, hogy az ábrázolt "talajvíz domb" jellemzoit meghatározza. Ezek közül talán a legfontosabb az ábrán is jelölt maximális emelkedés (hemaJ
nagysága és helye.
A szakirodalom szinte egyáltalán nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. Sot, sokan magának
az 1. ábrán megrajzolt talajvíz dombnak a létezését is tagadják, arra hivatkozva, hogy a víz
mindenképpen egy magasabb potenciálú helytol (ez az eredeti talajvízszint) az alacsonyabb
potenciálú felé (ez a szivárgócsatorna vízszintje) áramlik, és eközben a potenciálesést kifejezo
talajvízszint csak süllyedhet.

A vizsgált esetben azonban három különbözo potenciálú hely kölcsönhatásáról van
szó. Ezek közül legmagasabb a tározó vízszintje. A tározóból kiindulva két áramlási
rendszer alakul ki két alacsonyabb potenciálú hely (a szivárgócsatorna és a háttér) felé.
A keresett talajvíz domb legmagasabb pontja éppen ennek a két rendszernek a határán
van. A hidraulika törvényeinek következetes alkalmazásával ez az áramlási tér jól
jellemezheto. Továbbmenve: a gyakorlati tapasztalatok is bizonyítják az emlitett talajvíz
domb létezését.
2. A megoldás elve

Számítási rendszerünk a szivárgási jelenséget síkáramlásként vizsgálja, a töltésbol
és szivárgócsatornából álló védo rendszerre meroleges szelvényben.
A csatorna nélküli állapotban kialakuló szivárgás jellemzoinek meghatározása Galli
összefüggéseinek felhasználásával, illetve módosításával lehetséges. Galli a szivárgást
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2. ábra. A fobb menn.viségek értelmezése
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Fig. 2. The notion of the main quantities
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függoleges és vízszintes szakaszokra bontja, majd a fedorétegen és a vízvezeto réteg egy
részén keresztül történo függoleges szivárgást is egy vízszintessé alakított ún. szivárgási
mérohosszban veszi figyelembe (2. ábra).
A felvíz feloli szivárgási mérohossz átlagértéke (B~) számításához pl. Galli - felhasználva Dachler idevonatkozó vizsgálatait - a következo összefüggést adta:
Bf V

=

-

(dvkiv

+0,2 -k,.{
m ) mk,

fm].

(1)

A B~ hasonló módon számítható a mentett oldali fedoréteg adataival, majd a töltés alatt
átszivárgó fajlagos vízhozamot (q) Darcy-képletével határozhatjuk meg a 2. ábra alsó
részén bemutatott fiktív helyettesíto rendszer jellemzoivel:

q=kmI = km Hl-H2

Bo

'

[m3/d/m].

(2)

Ha a duzzasztott térben a fedoréteget áttöro és a vízvezetoréteget eléro meder, vagy
anyaggödör van, ennek hatása úgy veheto figyelembe, hogy a már kiszámított B~-t egy
alkalmasan megválasztott tényezovel szorozzuk, mégpedig:
Bv

=

l-a2
B~

?

fm],

(Bv),

ahol:

l+a

és kapjuk a tényleges szivárgás mérohosszát

(mA=--2M

E)2,.{

Galli számításaiban (amikor is a töltések árvédelmi szerepe volt lényeges) az alvíz a
mentett oldali terepszinttel esett egybe. Feltételezte tehát, hogy a felszínen fakadóvíz
jelenik meg, amelyet elvezetnek. Ebben az esetben a mentett oldali szivárgási mérohossz
számítása az elobb mondottak szerint, valóban egyszeruen történhet.
Ha azonban a talajvízszint szabályozása a célunk, akkor nem fogadható el, hogy
a mentett oldalon a vízszint a felszínig emelkedjen, emiatt a Bm meghatározására más
módszert kell keresni.
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Ezt megalapozandó, vizsgáljuk meg, hogyan alakulnak a Galli-féle rendszerben a
vízszintek, és hogyan változik a vízhozam az x távolság függvényében.
Elore kell bocsátani, hogy a továbbiakban a fedo réteg alsó síkjára ható nyomás, illetve
a fedo rétegben kialakuló vízszint - az elméleti különbözoségek ellenére - mint azonos fogalmak szerepelnek, feltételezve tehát, hogy a fedo réteg függoleges áteresztoképessége lehetové
teszi, hogyafellépo
nyomásoknak megfelelo vízszint (hosszú ido alatt és kis vízmennyiségek
vándorlása mellett) ténylegesen ki is alakuljon.

A 2. ábrán a nyomásvonal egy szakasza is szerepel. A töltés mentett oldali lábánál
a görbe magassága a terepszinthez, mint alvízszinthez viszonyítva Galli szerint:
ho

=

Bm
~AH
Bo

(3)

[m]

és AH = Hl - H2-bol számítható.
A háttér felé haladva x távolságban pedig a vonal ordinátája:
(4)

A töltés alatt szivárgó vÍzmennyiség kezdeti értéke - qo - az (1) összefüggés szerint
számítható. A töltéslábtól x távolságra pedig a fajlagos vízhozam (qx) már csak
x

qx

=

qoe

n-;;;

[m 3/d/fm]

(5)

értéku. A qo és qx különbsége az x szakaszon a felszínre jutott.
A mentett oldali szivárgási méro hossz meghatározásához figyelembe kell venni a
vÍzszintváltozásokkal összefüggo párolgás nagyságát is. Az ehhez szükséges további
összefüggések Kovács (1974) idevonatkozó munkájából származnak:

3. ábra. Jellemzo mennyiségek

a talajvízbol történo
párolgás esetén
Pue. 3. Xapm:mepHble 6eilUl./UHbl6 e/lYl./ae
uenapeHWl U3 zpYHm06blX 600
Fig. 3. Charaeteristie values for evaporation from
the soi/
Ei/d 3. Kennzeiehnende Mengen bei der
Grun dll'asserverduns tung

A 3. ábrán bemutatott áramlási rendszer kiindulási szelvényében ho nagyságú emelkedés történt az egyensúlyi talajvízszinthez képest. Itt a párolgás nagysága éppen Et,
majd ettol a szelvénytol távolodva a párolgáskéntjelentkezo felületi hatásnak csökkennie
kell és egy bizonyos távolság után meg is kell szunnie, hiszen valahol elfogy az a
vízmennyiség, amely a kiindulási szelvénytol a talajvíztér nyugalomban levo részei felé
indult.
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A párolgás nagyságát (Et) a kiindulási
következo összefüggés írja le:

E,(x)

=

E, ( 1 - ;

Ezt a függvényt x mentén integrálva
szélességét (P):
P
valamint

a párolgás

=
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szelvénytol

r

mért távolság

által befolyásolt

sáv

(7)

[m],

útján távozó fajlagos vízhozamot

a

(6)

[mm/d].

megkap hat juk a párolgás

12km
---tm,
Et

függvényében

(qp)

(8)

(9)

(10)
Most tehát számíthatjuk
a vízszinteket és a hozamokat
a fakadóvizes és a csupán
párolgással "megcsapolt" szakaszokon egyaránt.
Ebben az esetben a háttér nyugalmi vízszintje nem a terepszinten, hanem a tm eredeti
talajvízszint-mélységben
lesz, így a (3), (4) és (10) egyenletek szerinti h magasságok is
innen számítandók.
A 4. ábrán látható az új helyzet és az egyenletekben
szereplo
mennyiségek is.

------ --

F

I

P

4. ábra. Vízszintek és hozamok a fakadóvizes
és
párolgással megcsapolt szakaszok on
Pue. 4. Yp06HU u pacxo()bl Ha 2PIUfioHHblX
u nOHU:JICeHHbIX
ucnapeHueM yqaCmKaX
Fig. 4. Water levels and discharges of different
stretches drained by eruption and evaporation
Bild 4. Wasserstiinde und Abflüsse an den durch
Qualmwasser und Verdunstung angezapften
St re ck en

Két ho érték szerepel az ábrán, egyik a (3) és (4) egyenleteknek megfeleloen a gát
mentett oldali lábánál fellépo nyomómagasságot
jelenti, és ezt használva az F szakaszon
kialakuló nyomásszint számítható Xl függvényében. A másik ho viszont a (10) egyenletnek (ill. a 3. ábrának) megfeleloen azt a talajvízszint-emelkedést
jelenti, amely a talajvizet
már csak párologtató szakasz kiindulási szelvényében lép fel.
Esetünkben a talajvízszint-emelkedés
az F és P zónák határán éppen eléri a felszínt,
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tehát itt az Et párolgás maximális értéke (gyakorlatilag a potenciális evapotranszspiráció)
alakul ki, illetve a hxl = ho = tm egyenloség áll elo.
Fentiek és a 4. ábra alapján a következoket tudjuk:
- az (5) egyenlet érvényes az F szakasz végpont jára, amikor is Xl = F és qxl = qp,
tehát:
F

B,

q_
p-qoe

- 'ugyanerre

a pontra

(ll)

m·

a (4) egyenlet a következo

alakú lesz:

F

t mO,= h e - felírhatjuk

Bm.

az (1) egyenletet is a következo
qo=

k

.JH
fnB+B+B
v

formában:

m

- végül pedig érvényes a (3) egyenlet is:
Bm
ho= ---·-JH.
Bv+ B+ Bm
A négy egyenlet ben négy ismeretlen van, a keresett Bm-en kívül a qo, ho és F, mivel
qp (7)-bol és (8)-ból a potenciális
evapotranszspiráció
ismeretében meghatározható,
Bv
értékét pedig (l )-bol számíthatjuk. A megfelelo összevonások és helyettesítések után a
következo egyszeru eredmény adódik:
t km
Bm = _m_

(12)

qp

Ezután már ho és F (és természetesen qo) is számíthatók, és a megfelelo hXl_' va~atp,i.l1!_~x.~_
értékek meghatározása után a nyomásszint görbéje megszerkesztheto.\Ezutan
=- második
·-Téi5ésKent--=-a- szivárgoc-s~Úorna nyomásvOrialrnalc-meghatar'üzasa
kovetkezhet. Ehhez a
véges vonalmenti nyelo körül kialakuló potenciáleloszlásra
vonatkozó
összefüggést
alkalmazhatjuk,
mégpedig végtelen fél síkra felírva, az 5. ábra szerinti méretekkel és
elrendezésben, amikor is a potenciáleloszlás
(ep) a következoképpen
fejezheto ki:

qV

ep

= -nk

arch

x2

+ y2). + a2 + V/(x2 + y2). + a2)2
2a2

- 4x2a2

[m]

(13)

5. ábra. Vonalszeru nyelo szivárgási tere
Pue. 5. IIAoUfaob rfiu,1bmpa/.{uu ;lUHeÜH020
n02.10mume,111
Fig. 5. The seepage spaee of a linear sink
Bild 5. Siekelfeld eines linienartigen Sehluekgrabens
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Az 5. ábrán szerepel néhány áramvonal (hiperbolák), néhány - a fenti egyeniettel
számítható - potenciálvonal (ellipszisek), továbbá a végtelen félsíkot vízzáró an lehatároló x tengely mentén a potenciáleloszlás
vonala. Ha tehát a nyelo a végtelen félsíkként
leírt vízvezeto összletbol q vízhozamot ad, akkor a félsík határán ez a potenciálesés áll
elo.
Anyelovel modellezett szivárgócsatorna
tényleges hatásának számításához az általa
befolyásolt szivárgási teret valamilyen módon le kell határolni. Ez a küszöbgradiens
bevezetésévellehetséges.
A küszöbgradiens az a legkisebb hidraulikus esés, amelynél kisebb esés mellett már nem
indul meg, illetve nem tartható fenn szivárgó vízmozgás. Ennek ismeretében a szivárgási tér
lehatárolása pl. az elobbi nyelo esetében úgy történhet, hogyanyelo
hatását a végtelen
félsíknak csak addig a pontjáig vesszük figyelembe, ameddig az általa okozott potenciálesés
nagyobb, mint a küszöbgradiens. Ettol a ponttóI távolabb azt feltételezzük, hogyanyelo
nem
okoz vízmozgást.

A küszöbgradiens számítására Kovács (1972) kutatásai alapján egyszeru összefüggés
vezetheto le. Ha figyelembe vesszük, hogyahatárgradiens
a szivárgási teret alkotó
szemcsehalmaz jellemzoi alapján a következoképpen
számítható:
10

c 1-n

(x

n

Dh

= - ~-gO,

továbbá felhasználjuk azt a képletet, amely szerint a szivárgási tényezo is számítható
szemcsehalmaz adataiból:
k -

!
5

fl
v

Dh

113

(1-n)2

a

(

(x

)2

akkor

a fenti két egyenletbol - azok összevonása után - meghatározható
egy olyan
10 = f(k) alakú függvény, amely a szivárgási tényezobol kiindulva nyújt lehetoséget a
küszöbgradiens
számítására:
c
1
2g
10

=-

5kv
gn
Vf:'

(14)

ahol: c - az arányossági tényezo, közelítoen: 1,73,10-5
kg/m2, v - akinematikai
viszkozitás, 12 oC-os vízre: 1,24' 0- 6 m2 ls, O - a víz surusége, n - a hézagtérfogat.

3. A számítási rendszer felépítése
Az eddigiekben ismertetett alap-összefüggések
felhasználásával a két nyomásgörbe
szuperpozíciója
akkor válik lehetségessé, ha elobb a csatornába jutó vízhozamot is
meghatározzuk.
Ez a hozam elsosorban attól függ, hogy mekkora potenciálesést tesz lehetové a
csatornában
tartott vízszint és a környezetben levo vízszintek különbsége. A csatorna
vízszintje három másik vízszinttel mérheto össze (6. ábra). Ezek közül a szivárgócsatorna nélküli állapot áramló talajvizének szint je (a 2-es szint) a legfontosabb.
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6. ábra. Jellemzo mennyiségek

a szivárgócsatorna
vízhozamának
meghatározásához
Pue. 6. XapaKmepHble 6e.lUlJUHblO/Ul onpeOe.leHUR
pacxooa rjJU.lbmpalluOHHblXKaHa6
Fig. 6. Characteristic values to detennine the
discharge of the seepage-canal
Bi/d 6. Kennzahlen zur EnnitIlung des Abfiusses des
Sickerkanals

Ha a csatorna vízszintjét ennek a 2-es szintnek megfelelo magasságban tartanánk
(ehhez a csatorna partjait két fallal fel kellene magasítani), akkor az nem tudna a
környezetbol vizet befogadni. Ha a vízszintet lejjebb süllyesztjük, akkor más-más jelenségek játszódnak le a vÍzfeloli és a mentett oldalon.
A duzzasztott tér felé az így kialakuló depresszió merekedebb oldala fejlodik ki. Egy
bizonyos S leszÍvást elérve (majd tartva) a depresszió még tovább szélesedik, miközben
a nyomásvonal meredeksége egyre inkább csökken (és mindig a 2-vel jelölt eredeti
nyomásvonal alatt marad). Ugyanakkor a csatornába jutó vÍzmennyiség az egyre laposabb potenciáleséseknek megfeleloen szintén csökken (qvi > qv2 > qv3)' Ez a folyamat
akkor fejezodik be, amikor a depressziós görbének a felvízszinthez (J -es szint) csatlakozó
részén éppen a küszöbesés alakul ki. Ezután a vÍzmozgás permanens jelleguvé válik, és
a csatornába a vÍzoldalról érkezo hozamot (qv3) a rp = AH potenciálkülönbség és az X3
távolság függvényében a (1]) összefüggésbol számíthatjuk.
A gyakorlatban a számítás próbálgatással történik, olyan x távolságot kell találni,
hogy az x-nél és x + Ax-nél számítható potenciálokból éppen a küszöbgradiens adódjék.
A mentett oldal felé a csatornaszintnek a 2-es szinthez képest elfoglalt helyzete lesz
a mértékadó, ezért itt a rp = S' potenciálkülönbség lesz a kiinduló adatunk. Most a
következo megfontolásokat tehetjük (6. ábra):
Ha a nyelot nem a tényleges helyén, hanem a nyugalmi talajvízszint alatt S' mélységben képzeljük, akkor a vÍzoldalhoz hasonlóan most is meghatározható egy qh hozam,
mellyel az x = R távolságban és rp = S' magasságban éppen 10 esés alakul ki. Ezt a
hozamot és távolhatást közelítoen elfogadhatjuk a tényleges helyén lévo, a 2-es vízszint
alatt S' mélységben elhelyezkedo nyelo jellemzésére is, hiszen a valóságban a 2-es
nyomásgörbe nem az ábrán jelölt meredekségu, hanem - foleg a mentett oldalon -lapos,
hosszan elnyúló, kis esésu. Következésképpen a qh a csatornába a háttér felol bejutó
hozammal azonosnak veheto, az R távolság pedig a csatorna távolhatása lesz a háttér
felé.
Meg kell még jegyezni, hogya qv és qh egyaránt a nyelobe, tehát a szivárgócsatornába csak az egyik oldalról érkezo vÍzhozamot jelentik, tehát a (13)-as képletbol adódó q
felét kell figyelembe vennünk ezek számításánál. Ide tartozik az is, hogy a (13)-as
összefüggés végtelen félsík feltételezésévei került levezetésre, a valóságban viszont a
vízvezeto réteg lefelé nem végtelen, hanem a fekünél lehatárolt. Hogy ezt figyelembe
vehessük, egy második, a fekü síkjára tükrözött (az eredetivel azonos) nyelo hatását is
be kell vonnunk a számításba. Ez az eljárás a szivárgáshidraulikában általánosan használatos.
A csatorna vízhozamának és távolhatásának birtokában most már lehetoségünk
van az eredo nyomásgörbe megszerkesztésére, ugyanis az x = R távolságban rp = S'
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potenciálértéket felvevo nyomásvonalat
leszívási görbeként is értelmezhetjük. A 6. ábrán
jelölt helyzetben pl. a csatorna tengelyétol x távolságban a leszívást a rp = S' és a rp(x)
távolságok különbsége, a vastagon jelölt vonalszakasz mutatja.
Ha a szivárgócsatornát
helyettesíto nyelo nem a talajvízszint alatt S' mélységben,
hanem valódi helyén, a fedoréteg alsó síkján helyezkedik el, és felette a már említett 2-es
vízszint található, akkor az elobbi leszívást nem a nyugalmi talajvíztol, hanem a szivárgócsatorna nélküli helyzetben kialakult, 2-vel jelölt szinttol kiindulva kell visszamérnünk.
A 7. ábrán szerepel az ily módon kialakult nyomásszint, pontsorral ábrázolva.
F

7. ábra. Az eredé) n)'omásszilzf
Pue. 7. Pe3y<zbnIUPYIOUluÜ2opznoran Oa6JleHUJl
Fig. 7. The resultant pressure-level
Bi/d 7. Das resultierende Druekniveau
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A görbének három jellemzo pontja van. Az x = a pontban a szivárgócsatorna
vízszintjétol indul (itt rp = O), majd az x = R pontnál éri el a 2-es nyomás szintet (itt rp = S',
tehát a leszívás nulla). Ha x> R, akkor - jelen számítási rendszerünk szerint - a szivárgócsatorna nem befolyásolja az eredeti nyomásszintet. A valóságban nyilván nem így van,
az x = R helyen is csökken a vízszint, de a gyakorlat számára ezek a néhány cm-es
változások a vizsgált zóna szélén már nem bírnak fontossággal. Mindenesetre: a nyotekinthetjük.
Legnagyobb
másszintet kb. az x= 0,75R távolságig kelloen pontosnak
jelentosége a harmadik jellemzo pontnak van, ahol is az eredeti nyugalmi szinthez képest
a maximális talajvízszint-emelkedés
mutatkozik. Elsosorban ennek alapján döntheto el,
hogy a vizsgált szivárgócsatorna
hatékonysága megfelelo-e vagy sem.
Itt kell visszatérni arra a kérdésre, amelyre a korábbiakban
már történt utalás: a
fentiek szerint szigorúan véve a fedoréteg alsó síkjára ható nyomást számítottuk. Ezt a
szintet milyen mértékben vehetjük azonosnak a talajvízszinttel?
Ez a kérdés jelenleg még sok szempontból tisztázatlan. Elméletileg a két szintnek
egymáshoz semmi köze. Ha a fedoréteg valóban vízzáró, akkor abban talajvízszint nem
is alakulhat ki, másfelol pedig - féligáteresztonek vett fedorétegben - a talajvíz jelenlétét
inkább a területre hulló csapadékkal, illetve a beszivárgással hozzák összefüggésbe.
A gyakorlatban természetesen a fedoréteg sosem teljesen vízzáró, és a tapasztalatok
(pl. árvizek idején) azt mutatják, hogy amennyiben a fedo alulról víznyomást kap, akkor
ez a víz elobb-utóbb megjelenik a rétegben is, vagy akár a felszínen.
4. Számítási eredmények, következtetések
A módszer bemutatása céljából határozzuk meg egy B = 45 m talpszélességu töltés
alatt a vízmozgás fontosabb jellemzoit, eloször szivárgócsatorna
nélküli állapotban.
A töltés a vÍzoldalon a terepszint felett 5,5 m-es duzzasztott vízszintet tart, a háttér
talajvízszintje pedig legyen a terep alatt tm = 1,5 m mélységben. Tehát H= 7,0 m. A vÍzoldalon a fedoréteget egy }vf = 200 m széles meder szakítja meg, amely E= 1 m-re a
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vízvezeto rétegbe is benyúlik, és a töltés vízoldali lábától N = 100 m-re van. A fedoréteg
jellemzoi: d=3,5 m, kf=0,2 mid, a vízvezeto réteg: m= 150 m, k=200 mid, ),=4.
A potenciális evapotranszspiráció legyen 800 mm/a.
Az (1) egyeniettel eloször a vízoldali szivárgási mérohossz alapértékét számítjuk:
B~,= 737 m. Ha figyelembe vesszük a vízoldalon levo meder hatását, akkor a tényleges
szivárgási mérohossz: Bv = 449 m. Ez kisebb, mint B~" jelezve, hogya mederrel megbontott fedo kisebb ellenállást jelent a duzzasztott térbol beszivárgó vizek számára.
A mentett oldali szivárgási mérohossz számításához a párolgási jellemzok (7) és (8)
szerint: p= 15700 m, qp= 11,47 m3/d/fm, majd a (12)-bol Bm=3920 m. Ezután a töltés
alatt szivárgó fajlagos vízmennyiség: qo=47,61 m3/d/fm. Mivel ez nagyobb, mint ami a
háttérbol párolgás útján távozni képes, szükségszeruen fellép az F fakadóvizes szakasz.
Ennek szélessége (ll) alapján: F= 5590 m.
A továbbiakban a szivárgócsatornába érkezo hozamot számítjuk. Ehhez eloször
meg kell határozni a 2-es nyomásszint magasságát a nyugalmi talajvízszint felett. Legyen
a csatorna tengelyének távolsága a mentett oldali töltéslábtól T= 100 m, továbbá tartsunk a csatornában S = 3,3 m terep alatti vízszintet, ekkor (4) szerint (ahol most x = Ty
hx = 6,04 m, majd pedig S' = hx - tm + S = 7,84 m. \.
Ezután kezdhetok a próbálkozások qh keresésére. A már leírt eljárás számítógépre
programozva nagyon egyszeruen végezheto el. Példánkban a csatorna fajlagos hozama
a háttér felol 122 m3/d/fm-re adódott, az az x érték, amely mellett a görbe esése éppen
10, a csatorna távolhatásávallesz
azonos, példánkban R =
570 m. A vízoldal felol a
mértékadó potenciálkülönbség a felvízszint és a csatorna vlzszintjének különbsége lesz,
ezzel számolva qv= 134 m3/d/fm.
A szivárgócsatorna nélküli állapotban a töltés alatt qo = 47,6 m3/d/fm fajlagos
vízmennyiség mozgott, most pedig qh + qv = 256 m3/d/fm jut a csatornába, tehát a
csatorna által produkált leszívás lényeges fajlagos vízhozam-növekedést okozott.
A nyomásvonal ordinátáinak számítása szintén a már elmondottak szerint alakul,
a (4) vagy (10) és a (13) formulák alkalmazásával. A legmagasabb pont a mentett oldali
töltéslábtól1350 m-re lesz, ezen a ponton 1,04 nl emelkedés mutatkozik, tehát a n}'omás-
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szint a terep alatt 0,46 m-re alakul ki.

Végül számszeruen megvizsgálhatjuk a fedoréteg alsó síkjára ható nyomás és a
talajvízszint összefüggésének kérdését is:
Ha a fedoréteg valóban 0,2 mid (függoleges) szivárgási tényezoju homogén közeg, ahogy
ezt ebben a példában eddig figyelembe vettük, akkor a két szint különbsége számítható.
Gondoljunk a fedorétegnek például arra a szelvényére, ahol a nyomásszint éppen eléri
a felszínt tehát az F és P szakasz határára. Itt a vízvezeto rétegbol a fedon át éppen a
potenciális evapotranszspiráció értékének megfelelo mennyiségu víz szivárog felfelé. Ha
egyegységnyi szélességu szakaszra q = 1m . kl alakban felírjuk a Darcy-törvényt (ahol
most q = 1m' Et), akkor ennek a szivárgásnak a gradiensét láthatóan az 1= Etl k formula
szerint számíthatjuk. Esetünkben Et = 800 mmja = 2,19 . 10- 3 mid tehát 1= 0,0 ll, ami a
3,5 m-es fedorétegen történo átszivárgás során 0,038 m-es nyomásesést jelent. A vízszint
tehát ebben a szelvényben nem a terepszinten, hanem ez alatt 0,038 m-re alakul ki. Ez
a kis kÜlönbség elhanyagolható, és még inkább elhanyagolhatóvá válik azokon a szakaszokon, ahol a talajvízszint alacsonyabb, tehát a talajvízbol történo párolgás hozama
kisebb.
A gyakorlatban a fedo inhomogenitása és sok má,; tényezo is természetesen befolyásolhatja a talajvízszint tényleges helyzetét. Ezek azonban számítással alig követhetok.
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Egyetlen tényezore mégis érdemes figyelni: az evapotranszspiráció
nyáron .hat, télen
viszont elhanyagolható
értéku. Ennek megfeleloen nyáron a fentiek szerint számított
vízszinteknél feltehetoen alacsonyabb, télen viszont magasabb szintek várhatók.
Felmerül még az a kérdés, hogy számításainktói
milyen pontosságot remélhetünk.
Ezt más módszerekkel való összehasonlítás
alapján egyelore nem lehet értékelni. Az
alapösszefüggésekre
vonatkozó pontosságot és a hibák tovaterjedési lehetoségeit megbecsülve mégis azt mondhatjuk, hogy a maximális nyomásemelkedés értékénél kb. 20~/~-os
hibára lehet számítani.
A pontosság elsosorban a párolgás nagyságának
és vÍzszintes eloszlásának jobb
figyelembevételével növelheto. Magát a módszert erre könnyen alkalmassá lehet tenni,
inkább az a probléma, hogya párolgásra vonatkozó mérések, tapasztalatok meglehetosen bizonytalanok.
A továbbfejlesztés inkább olyan értelemben kívánatos, hogyaleírt
szivárgást nem-permanens
körülmények között is nyomon követhessük, de legalábbis
meg tudjuk határozni, hogy a számított emelkedések mennyi ido alatt következnek be.
Kisebb vagy nagyobb pontossággal számítva tehát, de valamely szivárgócsatorna
ellenorzésekor olyan eredményre juthatunk, hogy a hatékonyság nem megfelelo. Ekkor
elsosorban a csatorna vízszint jének mélységét, majd a csatorna szélességét kell növelni,
hogy a megcsapolás minél nagyobb felületen történhessen. Természetesen ez csak akkor
eredményes, ha a csatorna áttöri a fedot és eléri a vízvezeto réteget. Ha ily módon
gazdaságtalanul nagy méretek adódnak, akkor másodrendu csatornákat, drénezést, vagy
egészen új védelmi koncepciót kell megvalósítani a kérdéses területen. Lényegesen új
koncepciót jelent egy megcsapoló kútsor, ha a kutak szurozése elég nagy mélységben
történik, így a mélyebb, éppen a háttér felé haladó áramvonalak
"elfogására" nyílik
lehetoségünk.
Említést kell még tenni a kolmatáció hatásáról. Ha a duzzasztott tér kicsi, akkor
jelentos szivárgást korlátozó szerepe lehet. Nagyobb tározóknál azonban a kolmatálódott rétegen keresztül is elegendo víz jut a vízvezeto összletbe, ezért a háttérben a nyomásemelkedés - lassabban ugyan - de mindenképpen kialakul.
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ABTopoM )])151paCqeTa TaKHX rroBblWeHHll: rrpe)];JIaraIDTC5I rrpocTble B3aHMOCB5I3bI.OH HCXO)];HTH3 nOJIO)KeHH5I,KOr)];a HeT cpHJIbTpaIIHOHHbIXKaHaB (pue. 2.), KOr)];axapaKTepHble Ha cpHJlbTpaIIHID BeJIHqHHbI MorYT 6bITb BblqHCJIeHbI Ha OCHOBe3aBHCHMOCTell:2, 1 H 12. npH BbIBO)];eCPYHKIlHH
12 OH yqHTbIBaeT, qTO npocpHJIbTPYIDIIla5IC5IHa 3aIIlHIIleHHOll: CTopOHe no)]; )];aM6aMH BO)];aqaCTHqHO OTXO)];HTH3 CHCTeMhI B BH)];erpHcpOHa (pue. 3 u 4, ifjOPM.V/lbl 5, 6 u 9).
BJIH5IHHecpHJIbTpaIIHoHHbIX KaHaB nOKa3bIBaeTC5I TaK, qTO Ha orrpe)];eJIeHHYID, B npe)];H)];YIIleM,
CHCTeMYcynepnoHHpyeTC5I nOTeHIIHaJIbHa5I nJIOIIla)];b nOKa3aHHoro Ha pue. 5 rrOrJIOTHTeJI5I-WaXTbI.
nOTeHIlHaJIbHOe pacnpe)];eJ'1eHHe rrOrJIOTHTeJI5I-WaXTbl yqHTbIBaeTC5I rro CPYHKIIHH
13 HO TOJIbKO)];0
paCCT05IHH5IR, 3aBHC5IIIlerO OT KaqeCTBa O)];HOrOonpe)];eJIeHHOrO BO)];OHOCHOroCJI05I (CM. pue 6).
113MeHeHHe rrOTeHIlHaJIa 3a 3THM paCCT05IHHeM Y)Ke MeHbwe, qeM nopOrOBbIll: rpa)];HeHT,
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)];BH)KeHHll:BO)];bI.
nOCJIe COe)];HHeHH5I)];BYXcpHJIbTpaIIHOHHbIX nOJIell: MO)KHO BblqHCJIHTb pe3YJIbTHPYIOIIlYlD
JIHHHID)];aBJIeHH5I,nOKa3aHHYlD Ha pHC. 7 C p5I)];OMrrYHKTHp. Ha OCHOBeera napaMeTpOB - B nepBYIO Oqepe)];b rro BeJIHqHHe )];aBJIeHH5Ihemax MO)KHO)];aTb OIleHKY 06 3cpcpeKTHBHoCTHcpHJITpaIIHOHHOll:KaHaBbI. Pe3YJITbTaTbI paCqeTOB MorYT 6bITb H3yqeHbI Ha qHCJleHHOM rrpHMepe.
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level control by seepage canals

by Dr. 1. VÖLGYESI,

C. E.

Parallel to backwater
reaches of ten seepage can als are constructed
to prevent harmfully high
groundwater
stages in the area. If these canals are cut in the water conducting
layer, a great part
of the seeping waters can be intercepted.
It may happen, however, that a substantial
"groundwater
dome" is emerging in the protected area, as seen in Fig. 1.
Simple formulae are recommended
by the author for the calculation
of such pressure-heads.
One should start with the situation wi th no seepage canal (Fig. 2). In this case, seepage can be
calculated by Eqs. 2,1 and 12. In Eq. 12, the reducing effects of erupting waters (crossing the levee
underneath
in the water bearing layers), and of evaporation
were taken into consideration
(Figs.

3 and 4, Eqs. 5, 6 and 9).
The role of the seepage canal was then calculated by superposition
of the space-potential
of
the sink presented in Fig. 5 and of the above described system. The potential-distribution
of the sink
was calculated on the basis of Eq. 13 but only up to a certain distance R depending on the quality
of the water conducting
layer (see Fig. 6). Beyond that distance the change in potential caused by
the sink was less than the threshold-gradient
determined
by Eq. 14. So, the sink here did not cause
any water motion.
After connecting
the two seepage-fields,
the resultant pressure-line
- dotted in Fig. 7 - could
be calculated.
Based on the parameters
of this pressure-line
the efficiency of the seepage canal was
determined
based primarilyon
the magnitude
hemax of the pressure
head.
The results of calculations
are visible in a detailed numerical example.
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Grundwasserstandsregulierung

*

mittels Sickerkana 1

von Dr.-Ing. István VÖLGYESI
Entlang der gestauten
Wasserkörper
werden - um einer für die Umgebeung
schiidlichen
Grundwasserstandserhöhung
vorzubeugen
- oft Sickerkaniile
gebaut. Wenn diese Kaniile die
wasserführende
Schicht erreichen,
so sammeln
sie den gröBten Teil der nach dem Hinterland
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strömenden Wasser. Es kann trotzdem vorkommen, daB sich im zu schützenden Gebiet ein "Grundwasser-Hügel" bedeutender Höhe bildet (BUd 1).
Der Verfasser empfiehlt für die Berechnung so1cher Druckerhöhungen
ein fac he Zusammenhange. Er geht aus der Lage ohne Sickerkanal aus (BUd 2), wobei die Kennzahlen der Sickerung
mit Hilfe der Beziehungen (2), (1) und (12) berechnet werd en können. Bei der Ableitung der
Beziehung (12) wurde berücksichtigt, daB auf der geschützten Seite die unter dem Deich durchsikkernde Wassermenge teilweise als Qualmwasser das System verlaBt, teilweise aber auch durch die
Verdunstung vermindert wird (BUder 3 und 4, Gleichungen (5), (6) und (9)).
Die Auswirkung des Sickerkanals wird zur Geltung gebracht, indem auf das obige System der
Potentialraum eines in BUd 5 skizzierten Schluckgrabens superponiert wird. Die Potentialverteilung
des Schluckgrabens wird über die Gl. (13) berücksichtigt, allerdings nm bis zu einer gewissen, von
der Qualitat der wasserführenden Schicht abhangigen Entfernung R (s. BUd 6). AuBerhalb dieser
Entfernung ist die durch den Schluckgraben verursachte Potentialveranderung
bereits kleiner, als
der über Gl. (14) ermittelbare Schwellgradient, so daB hier der Schluckgraben keine Wasserbewegung mehr verursachen kann.
Nach Verbindung der beiden Sickerfelder kann die in BUd 7 mit Punktreihe angegebene
resultierende Drucklinie ermittelt werden. Aufgrund deren Parameter - insbesondere nach der
hemax - kann die Wirksamkeit
des jeweiligen Sickerkanals beurteilt
GröBe der Druckerhöhung
werden.
Die Ergebnisse der Berechnungen werden auch durch ein ausführliches Zahlenbeispiel nahergebracht.

