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Talajvizek észlelésének kezdete

Magyarországon a talajvízszint mérése közel 100 éves múltra tekint vissza. Az 1910-es
években került felismerésre, hogy fontos lenne a mező- és erdőgazdaság hatékony
működéséhez egy országos talajvízszint észlelőhálózat kiépítése. Az első kutaknak a
kialakítása az 1920-es években kezdődtek meg. A hálózat kiépítésre és fejlesztésére többéves
tervet dolgoztak ki. 1929-re az országos talajvízészlelő hálózat 149 db kútból állt. Ez a szám
1933-ban tovább növekedett, amikor 38 db új észlelő kutat létesített a Vízrajzi Intézet. A
kutak egységes törzslapot kaptak, amelyeken szerepeltek az adott állomás törzsadatai (perem-
terep magasság, kútmélység, EOVX, EOVY koordináták). Az állomások észlelése 3
naponkénti gyakorisággal történtek, melyeket fizetett észlelők végeztek. 1936-ban a Vízrajzi
Intézet a Tiszántúlon további 114 db kút kialakítását kezdte meg. A beérkezett adatok éves
szinten kerültek feldolgozásra, melyek a későbbiekben meg is jelentek a vízrajzi
évkönyvekben. A szorgos munka eredményeként 1943-ra 363 db talajvíz megfigyelő kút volt
Magyarországon. Rendszeres mérés 271 kútban volt. A második világháború pusztítása
következtében nagymértékű károkat szenvedet el az észlelő hálózat.
1945 végére mindössze 159 állomáson folyt észlelés.  A háborút követően az elsődleges
szempont a megmaradt kutak feltérképezése, és azok rekonstrukciója volt. A hálózat
fejlesztésének 1950-ben az öntözés és belvízrendezés adott újabb lendületet. A fejlesztés
eredményeként szinte új észlelőhálózat épült ki. A nyilvántartott kutak száma 1952-ben 1020-
ra emelkedett, közülük 971-ben végeztek észlelést. A VITUKI által elindított fejlesztési terv
következtében 1955-ig további 500 db kút került kialakításra.
A hatvanas években a hálózat mennyiségi fejlődése lelassult, megtorpant. A fent tartásra és a
fejlesztésekre fordítható anyagi erőforrások szűkössége miatt a kutak mennyisége 1500-1700
között állandósult. A nyolcvanas években az észlelőhálózat üzemeltetését a VITUKI-tól
átvették a VÍZIG-ek. Ezt követően kérdések merültek fel a hálózat üzemeltetésével és
egységesítésével kapcsolatban. 1989-ben műszaki irányelvet (MI-10-486-1989) hoztak létre a
kutak kialakításával szemben. Egységes keretbe foglalták az akkori jogszabályoknak
megfelelően a kutak létesítését.
A kilencvenes évek vége felé szükségessé vált az észlelőhálózat korszerűsítése. A
tiszteletdíjas észleltetés mellett és annak időközben felmerült nehézségei miatt és az
informatikai és a műszaki háttér fejlődésének köszönhetően, megkezdődtek a digitális vízszint
regisztráló műszerek telepítése. [1]



Az észlelés folyamata és annak eszközei

Adatforgalom menete

Az észlelő által regisztrált és az észlelési bizonylaton feltüntetett adatot a hónap elteltével
eljutatta a vízrajzi osztálynak. Az adatok rögzítése észlelési bizonylaton történt, melyet az
aktuális hónap elteltével az észlelő postai úton továbbította a VIZIG részére. A beérkezést
követően a vízrajzi adatrögzítő rögzítette az adatot az adatbázisban. Miután beérkeztek az
adatok, megkezdődött azoknak a feldolgozása, ami kb. 3 hónapot vett igénybe. Az észlelt
adatok útját és az észlelési bizonylatok formai követelményeit az 1-2-3. ábrák szemléltetik.

1. ábra Adatforgalom

2. ábra Havi észlelési bizonylat



3. ábra talajvíz összesítő lap

Az eltelt évek adatsorait Vízrajzi Évkönyvekben publikálták. Az évkönyvekben
feltüntették az adott vízrajzi állomások havi átlagos adatsorait a megadott évekre
vonatkozóan, ill. azoknak az alap adatait (perem magasság, terep magasság, törzsszám stb.).
Az adatokat éves szinten, grafikonokon ábrázolták (4. ábra), amelyek megjelentek az
évkönyvekben.  Az észleléstől az adatok feldolgozásáig több hónap telt el, és addig az
adatokkal nem lehetett érdemi munkát elvégezni.

4. ábra



A felszinközeli vizek észlelése különböző módszerekkel és eszközökkel történt, ill. történik.
Következő csoportokra oszthatjuk őket:

 Hangjelzést adó
 Optikai
 Szalagos
 Optikai és hang

Felszinközeli vizek észlelő eszközei:

 Telefonos talajvízmérce (5. ábra):
5 cm átmérj, alul lyukakkal ellátott gázcső volt, amelyben fémszállal átszőtt vászon
mérőszalagon egy platinavég, a vascsőtől gumigyűrűvel elszigetelt függesztéket
eresztettek le, s mikor az a víz felszínét elérte éles sercenés hallatszott a telefonban.

 Mérőlánc: osztásokkal ellátott lánc
 Sípos talajvízszintmérő: sárgarézből készült centiméteres beosztású serleg vízbe

történő érkezéskor fütyülő hangot adott
 Szalagos vízállás mutató (6. ábra): Az eszköz centiméteres beosztású szalagból állt,

ami át volt vezetve egy orsó szerkezeten. A szalag egyik végén egy úszó volt rögzítve,
amit a szalag másik végén lévő ellensúly egyensúlyozott ki

 HWK: csigaszerkezeten átvezetet damil, ami egy óraszerkezetet mozgatott
 Vízállásíró (7. ábra): A vízállásíró szerkezetnél egy dobra erősített papír forgott az idő

teltének megfelelően egy óra szerkezettel meghajtva. A vízszint változását egy úszó
érzékelte, ami össze volt kötve egy áttételes szerkezettel, ami egy toll segítségével
felrajzolta vízszint görbéjét a papírra.

5. ábra Telefonos talajvízmérce



6. ábra Szalagos vízállás mutató

7. ábra Vízállásíró



Az észlelőhálózat folyamatos növekedése következtében egyre nagyobb mennyiségű
adatsorral kellett foglalkozni, ill. feldolgozni. 1973-ban 1766 db törzsállomás volt az
országban (8. ábra). Az idő teltével a kutak száma tovább emelkedett, mivel megnőtt az üzemi
állomások darabszáma (pl. Kiskörei monitoring). Az állomások rendkívül nagymértékű
növekedése magával vonzotta, hogy növekedett az adatmennyiség. A nagy mennyiségű
adathalmazok feldolgozása egyre több időt vett igénybe.
A társadalmi és gazdasági változások és technológia fejlődése lehetővé tette, hogy digitális
vízszint regisztráló műszereket alkalmazzanak a felszinközeli vízszintek mérésére.

8. ábra Felszinközeli állomások területi eloszlása 1973-ban

A digitális korszak kezdete

Az első digitális regisztráló műszerek 1996-ban lettek beüzemelve. Az eszközök a
talajvízkútban uralkodó nyomás alapján tudták meghatározni az aktuális vízszintet. Az adatok
kinyerése havi szinten történtek, melyek majd csak ezek után kerültek be az adatbázisokba. A
beérkezést követően a kinyert adatokat át kellett alakítani megfelelő formátumúra, hogy
rögzíteni lehessen a különböző munkaállományokon. A feldolgozás majd csak ezek után
lehetett megkezdeni. A rendszernek köszönhetően már gyorsabban végre lehetett hajtani az



adatfeldolgozást. Az adatállományok sűrűsödtek, de még így is 1 hónap csúszással kerültek
be az adatok az adatbázisokba. Meghibásodások sokszor csak 1 hónap elteltével voltak
észlelhetőek, ami magával vonzotta, hogy 1 hónapos adathiányok is előfordultak, ill.
fordulnak.

Regisztrált adat útja az észleléstől a
feldolgozásig:

A regisztráló által gyűjtött adatok által jóval nagyobb adatsűrűséget lehetett előállítani, amit
jól szemléltet a (9. ábra). Sokkal megbízhatóbb adatok kerültek be az adatbázisokba a
regisztrálóknak köszönhetően. Az adatok kinyerése havi szinten történtek, történnek.

9. ábra

Regisztráló eszközök felépítése

A DATAQUA 2002 Kft. fejlesztette ki a DLC-MDU-P DA-23 típusú műszert (10. ábra),
amely 1 db 9 V-os elemmel működött. A regisztráló egy nyomásmérő szondafejből és egy
adatgyűjtő és tároló egységből épült fel. A készülék a vízben lévő nyomás alapján tudja
érzékelni az adott vízszintet.



A műszer 1-240 perc közötti adatrögzítésre lehet beállítani. Az adatokat a WAQUACOM
elnevezésű programmal lehet kezelni.

10. ábra DLC-MDU-P DA-23

A folyamatos fejlődésnek köszönhetően 2005-ben a DATAQUA Elektronikai Kft.
kifejlesztette a fentiekben bemutatott műszer tovább fejlesztett változatát a DA-S-LTRB-122
típusú (11. ábra) regisztráló eszközt. A nyomásérzékelő fej és az adatgyűjtő és tároló egység
kisebb lett. A 9 V-os elemet felváltotta lítiumos ceruzaelem, amivel a készülék akár 10 éven
keresztül is képes működni. Az adattároló rész új szoftver csomagot kapott, nőtt a tárolható
adatmennyiség. Az adatokat az AQUA Smart ill. a tovább fejlesztett SAMRT Admin
szoftverrel lehet kezelni.

11. ábra DA-S-LTRB-122

Távmért hálózat

Az idő múlásával újabb igények merültek fel a felszínközeli vizek észlelésével és az
adatok továbbításával kapcsolatban. Az első erre irányuló próbálkozások 2005-ben történtek
meg, amikor is GSM alapú távmérő modemek lettek letelepítve.



Távmérők fajtái:

 ultrahang
 vezetékes telefon modem
 SMS alapú
 internet alapú (GPRS, 3G, 4G)

Országos Távmérő Hálózat (KEOP 2.2.2-2008-0007, EKOP-1.1.12-2012-2013-0001)

KEOP 2.2.2-2008-0007

A VKI 2007 évi ország-jelentése meghatározta az ország felszíni vizes monitoring
vizsgálatainak helyét, 1659 felszín alatti vizsgálati pontot kijelölve a vízszint észlelésére. A
vízszint észlelése különösen a síkvidéki vízgyűjtőkön meghatározó, ahol a talajvízszintek
előrejelzése az aszály- és belvíz-előrejelzések alapvető feltétele az élőhelyek, a lakosság és a
mezőgazdaság szempontjából. A projekt megvalósulása előtt az adatok csak havi csúszással
voltak felhasználhatóak, ezzel az operatív előrejelzést nem lehetett biztosítani.
Ahhoz hogy naprakész előrejelzéseket lehessen készíteni, létre kellett hozni egy olyan
távmérő hálózatot, ami napi szintű adatszolgáltatásra képes.
2008-ban kiírásra került a KEOP 2.2.2, amely tartalmazta a felszinközeli állomások
automatizálását és távmérésre történő átalakítását. [2]

A projekt keretében országosan 352 db állomás lett távmérő műszerrel ellátva (12. ábra).

12. ábra KEOP távmérő hálózat 2010-ben



A felszín közeli vizek monitoring állomásainak automatizálása vízügyi szempontból a
következő célok miatt volt szükséges:

 A mérési, észlelési folyamat megbízhatóságának növelése (adathiányok csökkentése);
 Az adatkinyerés időtartamának csökkentése, adatfeldolgozás idejének csökkentése;
 A rendszer fajlagos üzemeltetési, fenntartási költségeinek csökkentése, és a rendszer

hatékony (ISO 9001:2008 szerinti) ellenőrzésének biztosítása;
 A vízkészlet-háztartás és előrejelzés gyors és operatív megvalósítása a klímaváltozás

várható következményeihez (száraz, aszályos periódusok, belvíz események
növekedése) alkalmazkodva;

 A víztestek vízmérlegének naprakészen tartása.

EKOP-1.1.12-2012-2013-0001 - Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer

A rendszer célja mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok
kezelésére irányuló kárfelelősségi informatikai rendszer kialakítása. A fejlesztés magába
foglalja minden VIZIG területén, 4 db törzsállomás távmérő műszerrel történő felszerelését.

A távmért adatok útja az észleléstől a Vízrajzi Évkönyvig

A talajvízszintek a regisztráló által kerülnek rögzítésre és tárolásra az adatgyűjtő egységben.
Az adatok továbbítása a modem segítségével történik az ESZTER programhoz, ahol a
szoftver rendszerezi az adatot és továbbítja azt az SQL szerverre. Az adatok beérkezésének az
intervalluma beállítható (pl. óránkénti lekérdezés, vagy napi kétszeri bejelentkezés). Napi
szintű adattovábbítás érhető el a távmérő állomásoknál. A szerverekre került adatállományok
elérhetőek a különböző munkaállományokról (MAHAB, OHM stb.). A munkaállományokkal
megtörténik az adatok feldolgozása. Ezt követően már fel lehet használni a feldolgozott
adatokat a Vízrajzi Évkönyvek elkészítéséhez.

Távmért adat útja az észleléstől az
adatfeldolgozásig:

A műszerek telepítése 2010. április elején kezdődtek meg, majd május közepén fejeződtek be.
A telepítéskor az adatgyűjtők 240 perces adatgyűjtésre lettek beprogramozva. A modemek
7:00 órakor és 19:00 órakor kapcsolódnak az ESZTER szoftverhez.



A műszereknek az ellenőrzése eleinte havonta történtek, majd miután meggyőződtünk, hogy
megbízhatóan működnek, 2012-ben átálltunk a negyedévente történő ellenőrző mérésekre. Ez
a lépés magával vonzotta, hogy a távmérő állomásokat üzemszerű működés esetén csak
negyedévente kellett felkeresni.

A távmérő eszközök felépítése

Vízszint regisztráló

A műszer két részből áll. A vízszint regisztrálására egy nyomásérzékelő fej szolgál, ami a
már előzőekben bemutatott elven működik. Az adatok tárolására adattároló egység szolgál,
ami több év adatait képes tárolni.

Adattovábbító modem

A rendszer lelke maga a modem. Az eszköz működéséhez szükséges feszültséget 4 db
8000 mAh-es újratölthető góliát elem biztosítja, amelyek egy hengerben helyezkednek el.
Ehhez az elemtartó részhez csatlakozik maga a modem egység, amiben megtalálható az
adattovábbításhoz szükséges SIM-kártya tároló, és az egység vezérléséért felellős
processzorok és chipek.

Az alábbi képen látható a távmérő eszköz (13. ábra) összeszerelt állapotban külső antennával
ellátva.

13. ábra Távmérő

A TIVZIG működési területén a projekteknek köszönhetően jelenleg 49 db távmért
felszinközeli állomás működik.



Műszaki és gyakorlati tapasztalatok

Az eszközök beüzemelése óta eltelt idő alatt nagyon sok tapasztalatot szereztünk a
működésükkel kapcsolatban. Az adatgyűjtő szondáknál nem jelentkeztek nagymértékű
meghibásodások. Előfordult, hogy a víz vasassága miatt a szondafej eltömődött, de igen kis
csekély százalékban fordult elő.

A modem különböző egységeinél viszont elfordultak „gyerek betegségek”.

A modemet kettő helyen lehet megbontani (elem és a SIM-kártya tároló). A tömítő gyűrűk az
idő elteltével elhasználódtak, elszakadtak. A mechanikai sérülés következtében bejutott a pára
a szerkezetbe és meghibásodást okozott. Tapasztaltuk, hogy az állomás nem jelentkezett be az
adott időpontban, de a megelőző napon tökéletesen működött (jó volt a térerő, akkumulátor
feszültség stb.). A terepi bejárásnál derült ki, hogy a  SIM-kártya tartó nem megfelelően
rögzítette a kártyát, és emiatt nem tudott a készülék csatlakozni a hálózathoz, hibát jelzett és
nem jelentkezett be. A modem elektronikai szerkezetében is elfordultak kis százalékban chip
meghibásodások.



A beüzemelést követően fellépő hibákat, sikerült rövid időn belül kijavítani. A tömítő gyűrűk,
elemtárolók és a SIM-kártya foglalatok ki lettek cserélve. Az elektronikailag hibás
modemeket a DATAQUA Kft. kijavította, ill. garanciális cseréket végrehajtották.
Az üzemelés során elfordultak antenna rongálások. Ezeket a rongálásokat megelőzzük, az
antennákat kicseréltük és a mechanikai hatásoknak ellenálló védő elemmel láttuk el.
Némelyik állomásnál az antenna nyeresége kevésnek bizonyult (kicsi volt a térerő
lefedettség), ezért ezeknél az állomásoknál az antennákat le kellett cserélni nagyobb
nyereségű antennákra, hogy megfelelően működjön az adott állomás.

Összegzés, jövőbeli célok

A távmérő hálózat kiépítését követően el mondható, hogy az adatok azonnali
beérkezésével, sokkal naprakészebb a rálátásunk az adott terület talajvíz ingadozásaira. Az
adatokat az OHM-be történő beérkezést követően rögtön fel lehet használni.
Sok helyen a hálózat kiépítését megelőzően megbízásos észlelők végezték a talajvízszintek
észlelését. A műszerek beépítésével a megbízásos észlelők által észlelt kutak száma jelentősen
lecsökkent, és ezzel megnőtt az adott törzsállomásokból beérkező adatok sűrűsége. A terepi
munkában lényeges könnyebbséget jelentett azoknak a kutaknak az észlelésénél, amelyeknek
a megközelítése csapadékos időszakokban nehezen volt megoldható, ill. egyáltalán nem lehet
megközelíteni azokat. Az esetleges meghibásodásokat rövid idő alatt észlelni lehetett. A
meghibásodások elhárítási ideje lerövidült, és így csökkent az adathiányos időszakok
intervalluma.
A negyed éves ellenőrző mérések bevezetésével lecsökkent az állomásokhoz történő kijárás,
ami magával vonta a futási kilométerek csökkenését.

A jövőben igyekeznünk kell a jelenlegi színvonal fent tartását, ill. tovább fejlesztését, új
lehetőségek felismerését, ilyen pl. a meglévő távjelzős kútsoroknál egy modemre történő több
állomás adatgyűjtő szondájának a csatlakoztatása (már folyamatban vannak ezeknek az
állomásoknak az összekapcsolása).
További célok között szerepel a még meglévő megbízásos észlelők kiváltása, ill. a már
meglévő regisztrálóval felszerelt állomások tovább fejlesztése távmért állomássá.
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