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tapasztalatai

A folyó, mint a nagyvízi meder része
Válaszok keresése folyószabályozási kérdésekre fizikai kisminta-kísérlet

segítségével

A Duna érintett szakaszán 1966 – 2000 között közel 70 cm-es kisvízszint süllyedés
következett be. Részben ennek hatására, részben a mellékáglezárás szintjének relatív
emelkedése következtében a mellékág egy jelentős része lefűződött, a nagyvízi vízszállításban
csak korlátozottan vesz részt. Ez árhullámok idején egyrészt helyi vízszintemelkedést okoz,
másrészt nagyobb vízhozam levezetését követeli meg a főmedertől, melynek következtében a
medermélyülés folyamata felgyorsul. A kisvízszint csökkenés miatt a korábbi szabályozási
művek hatása túlzott, a zátonyok ezért gyorsan feltöltődtek, azokon a növényzet
megtelepedett és így jelentős területek estek ki a nagyvízi vízszállításból. Az elmúlt 45 év
alatt bekövetkezett változások tendenciái a folyamat egyre gyorsuló jellegére utalnak. Ezért az
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság megrendelte „A Duna folyam 1468-1460 fkm
közötti szakaszának fizikai kisminta-kísérleti vizsgálata” c. munkát a Vízmérleg Kft-től.

1 kép: Az 1970-ben kiadott Vízrajzi atlaszon a vizsgált terület

2 kép: A 2014 évben készült légi felvétel jól mutatja a vízszállító terület csökkenését
A modellvizsgálat célja az volt, hogy a fizikai kisminta-kísérletek eszközrendszerével
megvizsgálja a tárgyi folyószakasz és az ahhoz tartozó mellékágak kis és középvízi levezető
képességét, valamint a kis- és középvízi szabályozási művek medermorfológiai viszonyokat
javító átépítési lehetőségeit. Az így nyert tapasztalatokra alapozva olyan megoldást dolgozzon



ki, mely a mellékágak vízszállító-képességének helyreállítása mellett az adott szakasz
hajózási viszonyain is javít.
A helyszíni bejárás során egyértelművé vált, hogy az 1970-es évek előtt lefűződött
mellékágakat (Szentély és belső mellékág) már nem lehet bevonni a nagyvízi vízszállításba,
de a 70-as évek óta lefűződött mellékág még megmenthető. (Külső mellékág)

3 kép: Mellékágak Báta térségében

1 ábra: A három mellékág fenékszintjei jól mutatják a feliszapolódás folyamatát és a Q
középhez tartozó vízszintet.



A külső mellékág alsó szakaszának vízborítása kisvizes állapotban is biztosított, felső
szakasza azonban már feliszapolódott, a víztükör szélessége jelentősen lecsökkent.
Beavatkozás nélkül egyre gyorsabb lefűződése várható. A nagyvízi vízszállításban, bár az
kívánatos lenne, a felső szakasz beerdősültsége miatt feltehetően csak korlátozottan vesz
részt.
Az itt található kőmű szintje DB+2,5 m, tehát csak középvizek felett bukik.

4 kép: A Bári Dunaág a zárás alatt még ma is 140 m széles, megefelelő rávezetés esetén
árhullámok idején vízemésztése jelentős lehetne

A mellékág nagyvíz vízszállítását a kilépési szelvény környezetében gátolja kialakított
sarkantyúk.magas koronaszintje (DB+2,5m) is, a művek mögött kialakult feltöltődések pedig
szintén a mellékág felső szakaszának feliszapolódását gyorsítják. A sarkantyúk
koronaszintjének csökkentésével és egy határozott rávezetés kialakításával ez a mellékág jó
eséllyel bevonható lenne a vízszállításba már a középvi időszakban is. Az áramló víz gátolná
a hordalék lerakódását, a vízborítás pedig a fás szárú növényzet megtelepedését. Ez
árvízlevezetési szempontból kívánatos lenne, hiszen a 140 m széles mellékág
vízszállítóképessége árhullámok idején jelentős lehetne. Ez a kotrás szükségességét is felveti,
és ennek természetvédelmi szempontból történő megítélése nyilván az oda tartozó
szakemberek feladata, de álláspontjuk kialakításánál mérlegelni szükséges, hogy a meder
beágyazódása miatt újabb szigetek kialakulása már nem valószínű, így a lefűződő szigetek
természetes pótlódására nem lehet számítani. A Duna környezetét jellemző szigetvilágot csak
megőrizni lehet, időnként mesterséges beavatkozással, de mindig szem előtt tartva, hogy az a
későbbiekben önfenntartó, vagy minimális fenntartási igényű legyen.
Részben a medersüllyedés miatt, részben a korábban érkezett magas hordalék mennyisége
miatt a vizsgált szakaszon a sarkantyúk a jelenlegi DB vízszintnél 2,5 – 3,5 m-el magasabbak.
Az árhullámok levonulását a túl magas sarkantyúk kétszeresen is gátolják. Egyrészt
magasságukkal keresztirányú műként dolgoznak, másrészt középvizes időszakban a meder
túlszabályozásával elősegítik a mögöttük lévő területek feliszapolódását, ahol a megtelepedett
növényzet további árvízi akadályokat jelent.
A modellvizsgálatnak tehát kettős feladata volt: egyrészt meghatározni a sarkantyúk
koronaszintjének olyan magasságát, mely a kisvízi szabályozást a hajóút biztosítása miatt még
megoldja, de a meder beágyazódását már nem segíti elő, másrészt a mellékág bevonását már a
középvízi vízszállításba is.



Az első lépés a kisvízi szabályozás felülvizsgálata és korrekciója volt, hiszen a hajóút
biztosítása kötelező feladat, a többi tennivalót erre kell ráépíteni. Először a  meglévő műveket
visszabontottuk vagy meghosszabbítottuk a Fargue - Girardot elv szerint szerkesztett
szabáályozási vonalig, hogy biztos megtámasztást nyújtsanak a sodorvonalnak. Ez jó
döntésnek bizonyult, az áramkép egységessé vált.
A mélységvonalas helyszínrajz azt mutatta, hogy a sarkantyúsorok első műveinek
környezetében annak ellenére képződnek jelentős kimosódások, hogy a mű nem lóg túl a
szabályozási vonalon. A modellkísérletek során pedig a vízfelszínre szórt konfetti azt mutatta,
hogy ezek a művek nem vezetik, hanem iránytörésre késztetik a vizet, melynek következtében
az áramlási holtterek nőnek, a szállító szelvény szélessége pedig csökken, magában rejtve így
a hajóútszűkűlet kialakulását.

5 kép: A mélységvonalak a sziget
kiágazásánál és a modellben kialakult

áramkép
A jelenség oka feltehetően az, hogy nem elég a zátonyokat stabilizálni keresztirányú
művekkel, az inflexiók, sarkantyúsorok felső szakaszán is el kell végezni ezt a munkát,
mert a zátonyokon elhelyezett keresztirányú művek ezen kulcsfontosságú pontok
mozgását nem gátolják, így a kanyarok tovább csúsznak lefelé.
Ezt felismerve az első változatban egy újabb művet helyeztünk el, a biztosabb megvezetés
érdekében „T” műként kialakítva.

6 kép: Az 1 változatban „T” mű került kialakításra
Ez a mű már lényegesen jobban vezette a vizet, az iránytörés megszűnt.



7 kép: Az 1 változat hatására kialakult
áramkép
A mellékág vízpótlása azonban annak
ellenére nem oldódott meg, hogy a
felső szakaszán 20 m –es
fenékszélességgel újra kialakítottuk a
rávezető medret és a keresztgátat DB+
0,5 m-es szintre süllyesztettük. A „T”
mű és a sarkantyú ugyanis olyan biztos
megvezetést adott a sodorvonalnak,
hogy az már nem fordult rá a
mellékágra.
A vizsgálat során bebizonyosodott az
is, hogy a sarkantyúsorok alsó
szakaszán is el kell érnie a műveknek a
szabályozási vonalat, tehát a teljes
kiépítés nem megspórolható.

Mivel a „T” mű kialakítása kedvező volt, a következő lépésben a második művet is „T” művé
alakítottuk. A művek fejének magasságát is visszaszedtük DB+0,5m koronaszintre, a szárukat
viszont a mellékág jobb vízpótlása érdekében DB vízszintig bontottuk vissza és ugyanígy
tettünk a mellékág keresztgátjával is. Most már az összes sarkantyút kiépítettük a szabályozási
vonalig, de koronaszintjük DB+0,5 m-en került kialakításra.

8 kép balra: A 2 változat során beépített
művek
Lent: A mellékág vízpótlásának iránya

A sarkantyúk szabályozási vonalig történő kialakítása helyes döntés volt, de koronaszintjük
visszaszedése túlzottnak bizonyult, több vizsgált szelvényben két sebességmaximumot
tapasztaltuk, ami a középzátony képződésének lehetőségét mutatta. Ekkor már észrevettük azt
is, hogy a felső „T” mű felett az áramlás még mindig a part felé mutat, tehát egy idő után e
mű felett is kialakulhat az a kiöblösödés, amely miatt ennek a műnek az elhelyezése
szükségessé vált. A művek szárának lesüllyesztése sem hozta meg a kívánt eredményt, a
mellékágban továbbra sem alakult ki egy határozott sodorvonal. A víz az alsó „T” művet
megkerülve jutott be.



9 kép: A megfelelő sarkantyú kialakítás már egyenletes áramképet eredményezett.
A következő változatban a művek koronaszintjét DB+1,0 m szintre emeltük.
Ezzel a beavatkozással már nem alakult ki két sebességmaximummal rendelkező szelvény.
Tehát figyelembe kell venni, hogy a művek koronaszintjének magassága nem csak azt a célt
szolgálja, hogy a hajózáshoz szükséges víz rendelkezésre álljon, hanem a meder optimális
alakítását is. Ezt a DB+1,0 m koronaszint jobban szolgálja. A művek koronaszintjének
emelése azonban nem szüntette meg a sarkantyúsorok felső szakaszán tapasztalható
kiöblösödési hajlamot. Ezért következő lépésben a felső „T” művet egy vezetőművé és egy
sarkantyúvá alakítottuk.

10 kép: Sarkantyúsorok kezdetének
javasolt kialakítását jeleztük a piros
vonallal. A zöld szaggatott a
szabályozási vonalat jelzi.

Ez a vizsgálat rámutatott arra, hogy a
megfelelő áramlási viszonyok
kialakításához nem elegendő a művek
koronaszintjének helyes megválasztása,
szükséges a sarkantyúsorok
rávezetésének és kiosztásának megfelelő
kialakítása is. Az eddigi tapasztalatok
ugyanis azt mutatták, hogy a kis
kőzépponti szögű (28 fok) és magas R/B
viszonyszámmal (17)  rendelkező kanyar
tovább növelné kanyarulati sugarát és csak
vezetőművel biztosítható, hogy a víz
ráforduljon a következő kanyarra. A
vezetőművet követő sarkantyú a további
megtámasztást biztosítja. Különösen
induló sarkantyúsorok esetén tapasztaltuk
azt, hogy ekkor még szükség van az 1B,
műkiosztásra.



Továbbra sem volt a mellékág vízpótlása megfelelő. A „T” műről leváló örvénysorok a
művek orra alatt forogtak, de alig haladnak, tehát nem biztosítják megfelelően a mellékág
vízutánpótlását, ugyanakkor a mű alatt kopoja alakult ki. Tehát kedvezőbb lenne egy egyenes
rávezetés kialakítása, ahol a beömlő vízmennyiséget a mellékágban a keresztgát koronaszintje
szabályozná. Ezen a szakaszon a teljes hosszban történő DB szintre süllyesztés a vizsgált
tartományban a hajóút áramlási viszonyainak veszélyeztetése nélkül volt lehetséges.

11 kép: A meglévő sarkantyút most
osztóművé alakítottuk.

Annak érdekében, hogy megtartsuk a
főmeder víztestének megtámasztását, a
sarkantyút osztóművé alakítottuk át, hiszen
a mellékágban található keresztgát a DB
vízszintek alatti vízmozgást nem teszi
lehetővé, az osztómű pedig, mivel a
szabályoási vonalra helyeztük, újabb
vezetőműként működne. A mű partba
történő bekötéséről DB+1,0 m szinten
gondoskodtunk.
Arra azonban nem számítottunk, hogy az
egyenes út ellére a víz inkább az
osztóművön átbukva jut be a mellékágba.

A főmederben kialakult áramlási viszonyokat tovább már nem volt értelme vizsgálni.
Ugyanakkor a mellékág rávezetését még mindig nem találtuk kielégítőnek. Ezért most
elbontottuk az osztóművet, de a bekötő sarkantyút meghagytuk, hogy biztosítva legyen a
víztest megtámasztása.

12 kép: A mellékág rávezetés
Azt tapasztaltuk, hogy a főmederben az
osztómű elhagyása nem változtatott
érdemben az áramlási viszonyokon. A
mellékágba a víz a szigetcsúcson fordulva
jutott be, tehát ha ez marad a megnyitási
irány, a szigetcsúcsot védeni kell, mert a
várható erózióval egyre hosszabb szakaszon
alakul ki a mederre merőleges szakasz, és a
végén hiába lesz a mellékág keresztgátjának
lesüllyesztése, a mellékág le fog fűződni. (ld
Solti mellékág belépő szakasza).

Ezt követően a vizsgálatokat befejeztük.
A vizsgálat rámutatott arra, hogy a keresztirányú művek kiépítése a szabályozási
vonalig szükséges, és a megfelelő műkiosztás is fontos. Amennyiben a mederváltozás
elérte a tervezett szerkesztett szabályozási vonalat, célszerű a homorú parti tetőponti
szelvények és az inflexiók stabilizálására nagyobb gondot fordítani. A keresztirányú
művek sorát célszerű vezetőművel indítani, mivel ez oldja meg a legkedvezőbben
iránytörés nélkül a víz terelését. A modellkísérlet során kialakult áramképek alapján a
művek koronaszintjének DB+1,0 m-re történő süllyesztése javasolható, azzal a kitétellel,
hogy a hordalékegyensúly kialakulását ellenőrizni szükséges.
Gyakran elhangzik az a kívánság, hogy minél kevesebb művet építsünk be. Ez gazdasági és
környezetvédelmi szempontból jogos igény. Ugyanakkor a sarkantyúsorok nem megfelelő
kialakítása (rávezetés hiánya és a sarkantyúk nem megfelelő kioasztása) napjainkra olyan



mederelfajulásokat eredményezett, mely nem csak hajózást gátló középzátony kialakításának
veszélyét rejti magában, de a sodorvonal helyzetének megváltozásával a mellékág kilépési
pontja áramlási holttérbe kerülhet és a lefűződés még a zárások süllyesztése ellenére is
bekövetkezhet.
Nyilvánvaló az is, hogy árvízvédelmi szempontból a minél alacsonyabb koronaszint lenne a
legkedvezőbb. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy hajózási szempontból ez megkérdőjelezhető, mert
a DB+0,5m vízszinten kialakított szabályozási művek mellett még középzátony képződésre
utaló jeleket találtunk. Tehát a hordalék vizsgálata nélkül (a végleges álláspont kialakításához
ez elengedhetetlen!) egy modell alapján úgy tűnik, hogy a szabályozási művek kiépítési
szintje biztonsággal DB+1,0 m-re javasolható. Ez a jelenlegi művek koronaszintjének
jellemzően 1,5 m-es csökkentését jelenti. 23%-os tartósságot jelent az eddig megszokott 65%-
os tartóssághoz képest, vagyis közel 1/3-ra csökken az az időszak, amikor a sarkantyúk és a
mögötte lévő területek vízborítása nem biztosított.
A modellkísérlet rámutatott arra is, hogy a mellékágelzárások újragondolására is szükség van.
A főmeder megváltozott áramlási viszonyai és az az igény, hogy a mellékágak jelentős részt
vállaljanak a nagyvízi vízszállításban, szükségessé teszik a zárások koronaszintjének
csökkentését és a főág-mellékág kapcsolat minél szélesebb körű, de a hajózást még nem
zavaró kialakítását.
Ma a teljes Duna szakaszon nem áll rendelkezésre összefüggő, egységes szabályozási terv,
holott ezt a már bekövetkezett mederváltozások és a megváltozott jövőkép indokolttá tenné.
(jelen esetében a duzzasztás helyett a hajózás érdekében hagyományos folyószabályozás) A
folyó a nagyvízi meder része, és ha a középvizi mederben rendezzük az áramlási viszonyokat
és gondoskodunk még meglévő mellékágaink megőrzéséről, illetve lehetőség szerint
vízszállításuk növeléséről, az feltehetően árvízszintjeink alakulására is kedvező hatással lesz.
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