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1. Bevezetés – témaindoklás 

A folyók hordalékadatainak vizsgálata aktuális feladat a hazai vízügyi ágazat 

tevékenységében. A hordalék vizsgálat fontossága az EU Víz Keretirányelvben is megjelenik, 

mely a folyók, víztestek jó állapotának eléréséhez, és annak megőrzéshez, valamint az 

állapotváltozások nyomon követése céljából rendszeres monitorozást irányoz elő. A folyók 

hordalékszállításának, mederalakulásának, azaz hidromorfológiai állapotának figyelemmel 

kísérése szempontjából is fontos a rendszeres megfigyelés, és azok értékelése is. 

A Duna Felső-magyarországi szakaszán különös fontossága van a hordalékmozgás 

vizsgálatának. A folyószakaszra érkező víz hordaléktartalmában változás állt be az elmúlt 

időszakban (1. ábra) a felvízi vízlépcsők üzembe helyezésének hatására, valamint a 

folyószakaszon rendszeres szabályozási beavatkozások történtek-történnek alapvetően a 

hajóút biztosítása érdekében.  

 

1. ábra Duna hordalékmennyiségének változása 

Az utóbb időben – vélhetően leginkább a fenti antropogén hatások következtében 

megfigyelhető a főmeder mélyülése, a hullámtéri területek feltöltődése is. A mederváltozások 

az évről-évre készített mederfelmérések eredményeiből készített különbség térképeken jól 

megfigyelhetők (2. ábra). A lebegtetett hordalék kiülepedésére és a mellékágak feltöltődésére 

mutat példát a 3. ábra. 
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2. ábra Felső-magyarországi Duna szakasz mederváltozása az utóbbi években 

          

3. ábra Lebegtetett hordalék kiülepedése a Szigetközben 

Mindezen változások közvetetten ökológiai változásokhoz is vezetnek, így ismeretük és 

megértésük a folyószakasz ökológiai állapotának megőrzése, javítása szempontjából is 

indokolt.  

A vízügyi gyakorlatot az érvényben lévő műszaki előírások, irányelvek és az íratlan szakmai 

gyakorlat határozza meg. Ezek a mai kor követelményeinek nem mindenben felelnek meg. 

Nem veszik figyelembe például az élőmunka költségeinek drasztikus növekedését és a 

korszerű berendezések relatív alacsony bekerülési és fenntartási költségeit, azokhoz való 

könnyebb hozzáférést. A dolgozatomban be szeretnék mutatni olyan korszerű mérési 

módszereket, melyek részét képezhetik egy új monitoring stratégiának, mely a korszerű 

mérési eljárások alkalmazása mellett, nem mellőzi a vízmintavételt és annak laboratóriumi 

feldolgozását sem. Így dolgozatom a hagyományos mérési eljárás és feldolgozás 

aktualizálására, az újszerű igényekhez való átdolgozására irányul. A vizsgált szelvényben a 

hosszú idejű adatsornak, és a kollégák 2006 előtt végzett feldolgozásának köszönhetően nem 

csak pillanatnyi állapot-értékelést lehet végezni, hanem egy igen értékes, hosszú idejű 

adatbázist és értékelési folyamatot lehet folytatni. 

A dolgozat készítése során támaszkodtam kollégáim által korábban készített vizsgálatokra, 

elemzési módszerekre, melyek jelentősen megkönnyítették a feldolgozás irányának 

meghatározását, a munka elindítását. Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni ezekért az 

értékes anyagokért Katona Józsefnek, aki a hivatkozott korábbi feldolgozás (1987-2005) 

készítője volt.   
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2. Lebegtetett hordalékmérési módszerek rövid ismertetése 

A Vízügyi Igazgatóságon a hordalékmérés a hagyományos, palackos mintavételezéssel és a 

minta laboratóriumi kiértékelésével történik. Ezzel a méréssel a lebegőanyag 

koncentrációjának pontszerű értékét lehet meghatározni, egy adott vízmintában mérhető 

szilárd részecskék tömegének és a minta térfogatának hányadosaként.  

A folyamatot az ME 10-231-19:2009, Felszíni vizek lebegtetett hordalékának mérése 

palackos vízmintavevővel c. Műszaki előírás szabályozza. Az előírás mind a mintavételt, 

mind a laboratóriumi feldolgozást részletesen definiálja. Ennek a típusú mintavételezésnek a 

nehézsége az, hogy képzett mérő személyzetre van szükség, relatíve sok időt vesz igénybe a 

mérés, és sok esetben kemény fizikai munkát is igényel. A kapott adatok pontszerűek, és 

számuk igen korlátozott. A Duna Vámosszabadi szelvényében az előírás 7 mérési függélyt 

határoz meg, és függélyenként 10 mérési pontot ír elő. Kedvezőtlen mérési körülmények 

esetén – jellemzően árvizek idején – a szükséges idő csökkentése és a mintavétel 

egyszerűsítése céljából lehetőség van ún. „integrál” mintavételre. Egy 10 l-es kannát a 

mederfenékre leeresztve és ott kinyitva, lassan a felszínre emelnek, miközben az a függély 

mentén „integrált” mintát vesz a hordalékos vízből. A rendelkezésre álló adatok alapján 

látható, hogy egy másik egyszerűsítési módot is alkalmaznak a kollégák. Főleg az árvízi 

mérések esetén a függélyek számának csökkentésére is sor kerül. 5, 3, de pl. a 2013. júniusi 

árhullám idején számos esetben egy függélyben történt csak mintavétel a keresztszelvény 

mentén.  

Lebegtetett hordalék mintavétel minden esetben vízhozamméréshez kell, hogy kapcsolódjon, 

mivel az adatok feldolgozásánál nélkülözhetetlen a hidrológiai helyzet (és az áramlás) 

jellemzőinek ismerete is. Korábban a hordalékmérések a forgószárnyas sebességméréssel 

gyakorlatilag egy mérési eljárásban történtek. A 2000-es években azonban az Igazgatóságon 

megjelentek a korszerű áramlásmérő eszközök (ADCP eszközök) és fokozatosan átvették a 

forgószárnyas sebességmérők szerepét. 

A vizsgált Duna szelvényben 2006-tól minden vízhozammérés ADCP műszerrel történik. Ez 

a változás a vízhozammérés – lebegtetett hordalékmérés végrehajtásának „szétválasztódását” 

is eredményezte. Felbontva ezzel a szoros kapcsolatot a mért vízhozam (áramlási sebesség) és 

a mért lebegtetett hordalék mennyisége között. 

A lebegtetett hordalék mérésére ma már számos, korszerű direkt és indirekt mérési eljárás áll 

rendelkezésre. Létezik olyan korszerű lebegtetett hordalék mintavevő készülék, ami távolról 

szabályozható nyitást-zárást tesz lehetővé, valamint a mintavétel alatt folyamatos áramlási 

sebességmérést végez (4. ábra). 

 

4. ábra Amerikai mérnökhadtest korszerű lebegtetett hordalék mintavevő készüléke 
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A közelmúltban a Magyar-Osztrák Határon Átnyúló együttműködési Program 2007-2013 

keretében lezajlott egy projekt, melyben a Bécsi University of Natural Resources and Life 

Science, a BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszéke és Igazgatóságunk is részt vett. A 

project egyik fontos eredménye volt egy Kézikönyv létrehozása, amely összegzi a korszerű 

mérési eljárásokat és korszerű hordalékmonitorig stratégiára ad ajánlást. A Kézikönyv olyan 

mérési stratégiát fogalmaz meg, amelyben a különböző típusú mérési módszerek együttes 

alkalmazásával maximalizálni lehet a hordalék-monitoring hatékonyságát. Az anyag definiálja 

azt, hogy a lebegtetett hordalék vándorlásának jellemzése milyen paraméterek ismeretét 

feltételezi, és ezek milyen eljárással figyelhetők meg. Ezek a paraméterek a lebegőanyag 

koncentrációja, hozama, szemösszetétele, időbeli és térbeli változékonysága és jellemző 

szemcsemérete.  

Paraméter Eljárás Mérés gyakorisága 

Zavarosság Zavarosságmérő szonda Folyamatos 

Lebegőanyag 

koncentráció 

Pontbeli vízmintavétel kézi mintavevővel, 

vagy szivattyúval (jellemzően a szondák 

közeléből, azok kalibrálásához) 

Nagyvíznél legalább naponta; 

középvíznél hetente 1-2 alkalommal; 

kisvíznél ritkábban 

Lebegőanyag 

szelvény menti 

eloszlása 

Többpontos mintavétel, vagy 

mintavételekkel kombinált ADCP mérések 

Évente több alkalommal, különböző 

vízhozamok esetén 

Szemcseméret 
Elegendő mennyiségű lebegőanyagot 

tartalmazó mintavétel 
Ajánlott: legalább évente, nagyvíznél 

1. táblázat Lebegtetett hordalék-vándorlás jellemző paraméterei 

A kézikönyv tanulsága alapján a mára már minden Igazgatóságon rendelkezésre álló ADCP 

műszer (5. ábra) alkalmazása lehetőséget adhat a Duna esetében is a hordalék-monitoring 

fejlesztésére. Az ADCP méréseken alapuló szelvény menti lebegőanyag eloszlás becslésének 

alapja a visszavert jelerősség és a lebegőanyag tartalom közötti kapcsolat, melyet a 

Hidrológiai közlönyben korábban megjelent ADCP alkalmazása lebegtetett hordalék 

koncentráció becslésére című cikk fogalmaz meg. Az ADCP műszer által kibocsátott hang 

visszavert jelerőssége függ a lebegtetett hordalék mennyiségétől (minél nagyobb a 

lebegőanyag tartalom, annál nagyobb a visszavert jelerősség). A mérési eljárás nagy előnye, 

hogy nem pontbeli, hanem függély menti adatokat mér, sőt, mivel a sebességméréssel 

egyidejűleg történik a hordalékhozam közvetlenül mérhető. Az eljárás hátránya, hogy a mért 

jelerősség és a hordaléktöménység közötti kapcsolat leírása számos bizonytalanságot rejt 

magában, ezért a kalibrálásnál nagyon körültekintően kell eljárni. A kapcsolat felállításához 

az ADCP mérésekkel egyidejű mintavételezésre van szükség. A minták laboratóriumi 

kiértékelése után összetartozó visszavert jelerősség – lebegőanyag koncentráció értékek 

regressziós vizsgálatával, a keresett összefüggés kifejezhetővé válik. Így végül az összefüggés 

alapján szelvény menti ADCP mérés visszavert jelerősség mezőjéből a szelvény menti 

hordalék-koncentráció mező számítható. 
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5. ábra ADCP mérőműszer 

A zavarosság mérésre optikai elven működő zavarosságmérők (Optical Backscatter Sensors - 

OBS) alkalmazhatók. A mérési módszer alapja az optikai sugárzás szóródása: ha egy szilárd 

részecskéket tartalmazó közegbe optikai sugárzás lép be, akkor ez a sugárzás az ott lévő 

részecskéken a tér minden irányába szóródik. Az eszköz (6. ábra) egy infravörös sugarat küld 

a mintázott pontba, ahonnan a hordalékszemcsékről a fény megtörik. Az eszköz bizonyos 

pontokban méri a sugárzás mértékét, ami elsősorban a víz zavarosságától függ, ami pedig a 

hordalék töménység függvénye. Kalibrációs összefüggés ismerete mellett, a mérési eredmény 

alapján a hordaléktöménység becsülhető.  

           

6. ábra Optikai elven működő zavarosságmérő 

A hordalékszemcsék méretéről és a töménységről közvetlen információ szerezhető a lézeres 

hordalékmérő eszközök segítségével. A műszer (7. ábra) a lézer hordalékszemcsék okozta 

elhajlását és szóródását elemzi. A részecskék által többféle szögben szórt fényt egy többelemű 

detektor érzékeli és létrehoz egy diffrakciós képet. A diffrakciós kép-adatokat, megfelelő 

optikai modell és matematikai eljárás alkalmazásával transzformálják, aminek eredményeként 

az a teljes térfogat részeit diszkrét számú méretosztályba sorolja, térfogati szemcseméret 

eloszlást eredményezve. 

 

7. ábra Lézeres hordaléktöménység mérő eszköz 
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3. Adatgyűjtés, nyersadatok bemutatása 

Mérési hely bemutatása 
A dolgozat a Duna Vámosszabadi (Medve) vízrajzi állomásra vonatkozó lebegtetett 

hordalékméréseket feldolgozását mutatja be. A mérések a Medvei Duna-híd alvizén 

történnek, a Duna 1806 fkm szelvényében (8. ábra).  

 

8. ábra Mérési szelvény (2010. október) 

A mérési hely közel 5 km-el a szigetközi Öreg-Duna és a Bősi Vízlépcső alvízcsatornájának 

összefolyása alatt van, az első olyan vízrajzi állomáshoz kapcsolhatóan, ami a teljes Duna 

vízjárást jellemzi magyar területen (9. ábra). A vízhozammérés és a hordalék mintavétel is 

csónakból történik. 

 

9. ábra Mérési helyszín és környezete 

A Duna nagyvízi medre ezen a szakaszon egy főmederből és egy-egy jobb- és balparti 

hullámtéri területből áll. A hullámtéri területek vízszállítása árvizek idején számottevő. A bal 

parti hullámtéren egy állandó vízborítású mellékág is található, a magyar oldali hullámtéren 

pedig három ideiglenes vízszállító ág segíti a vízlevezetést nagyvizek idején. 

A vizsgált folyószakasz a nemzetközi hajózóút része. Emiatt szabályozási művek is 

találhatóak a főmederben, a kis- és középvizes időszakokban megfelelő mélységű hajóút 

biztosítása érdekében a jobbparton sarkantyúsor húzódik. A mérési hely is ezen a szakaszon 

található, két sarkantyú között. 

A lebegtetett hordalékmérés árvizek idején is csak a főmederre terjed ki, így vizsgálatomban 

csak a főmederre vonatkozó összefüggéseket tudok felállítani, megállapításaim is csak a 
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főmederre vonatkoztathatók. A baloldali mellékág ugyan állandó vízborítású, de ott – 

vélhetően azért, mert szlovák területen van – Igazgatóságunk nem végez hordalékmérést. Az 

időszakosan vizet szállító magyar mellékágak – gyakorlatilag hullámtéri levezető-sávok, ahol 

a mérési körülmények nem teszik lehetővé biztonságosan a hagyományos hordalékmérést 

árvizek idején. A korszerű mérései eljárások ismeretében azonban javasolt ennek a mérési 

gyakorlatnak a felül bírálata, és lehetőségek esetén módosítása/korszerűsítése is. A lebegtetett 

hordalékszállítás az árvizek időszakában jelentős, és szerepe a morfológiai változások 

tekintetében is kitüntetett. Figyelembe véve a fenti szempontokat a nagyvízi hordalék-

monitoring szerepe is jelentős. 

1987-2005 közötti időszak 
A vizsgált szelvényben 1987-ótavan folyamatos lebegtetett hordalékmérés. Az 1987 – 2005 

közötti időszakban a Duna, Medve–Vámosszabadi szelvényében biztosított volt a feldolgozás 

– kiértékelés is. A közös Magyar-Szlovák Duna-szakaszra vonatkozó monitoring alatt a Duna 

főmedrét érintő beavatkozások hatásának vizsgálatához olyan átfogó mérési és feldolgozási 

munka folyt, melynek során évente el kellett készíteni a folyószakasz állapotértékelését.  

A hordalékmérések feldolgozását és kiértékelését minden évben azonos metodika alapján 

hajtották végre, hogy az eredmények összevethetők legyenek.  

A teljes feldolgozás végeredményét az utolsó jelentésből átemelt, az 1987-2005 közötti 

időszakra vonatkozó 2. táblázat mutatja be: 

 

2. táblázat Évi jellemző értékek 1987-2005 

A táblázat alapján látható, hogy a feldolgozás végeredménye az adott év hordalék 

háztartásának jellemzése, a jellemző értékeinek (minimum, maximum és átlagos érték) 

meghatározása volt. 

év hordaléktöménység (g/m
3
) hordalékhozam (kg/s)

minimum átlag maximum minimum átlag maximum

1987 5.2 43.7 131 5.0 143.9 713

1988 6.6 37.4 171 6.6 118.2 1161

1989 3.7 16.8 56 3.3 34.4 167

1990 4.5 22.6 144 4.4 48.5 714

1991 5.6 39.0 361 4.8 119.6 3105

1992 7.8 69.7 787 7.9 174.1 3888

1993 9.8 69.4 596 9.1 159.7 2402

1994 11.5 58.1 286 10.1 142.4 1513

1995 3.8 26.0 122 5.1 69.3 645

1996 2.7 37.7 469 2.6 16.1 90

1987-1996 3 42.0 787 3 103 3888

1997 2.0 24.0 140 1.6 63.5 750

1998 4.9 25.0 120 5.2 51.9 612

1999 3.5 38.4 179 4.5 115.8 926

2000 7.4 51.1 147 5.5 71.1 682

2001 5.5 28.4 180 6.7 74.4 815

2002 10.1 60.5 332 12.0 209.0 3006

2003 0.2 15.5 116 0.2 36.9 456

2004 1.3 13.3 73 1.0 29.7 297

2005 4.6 22.6 169 4.1 63.6 946
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2006-tól napjainkig 
2006-tól megszűnt a mérési adatok részletes feldolgozása, az éves hordalékhozam 

jellemzőinek meghatározása, de a rendszeres lebegtetett hordalékmérés továbbra is 

megtörtént. Az éves mérési tervben előre meghatározásra kerülnek a rendszeres 

hordalékmérési időpontok, jellemzően kéthavonta történik mintavétel, megfelelő időjárási 

körülmények esetén. Ezen felül külön igény szerint (árhullámok során) további mérések is 

történtek, de ezek száma csekély. A 2002. augusztusi, a 2011. januári és a 2013. júniusi 

árhullámok idején naponta történt – igaz egyszerűsített – lebegtetett hordalék mintavétel. 

Sajnos 2011-2013 között forráshiány miatt a rendszeres hordalék-mintavételezés kiértékelése 

nem volt végrehajtható, így 2011. február és 2013. május közötti időszakra egyáltalán nem 

rendelkezünk hordalékmérési adatokkal.  

A hordalék mintavételek feldolgozásánál a mintavétellel egyidejű vízhozammérés eredményei 

is fontos alapadatok. A Duna, Medve-Vámosszabadi szelvényében 2005-től gyakorlatilag 

minden vízhozammérés ADCP mérőműszerrel történik. Ezt megelőző években 2004-2005-

ben még vegyesen, forgószárnyas sebességmérővel és ADCP műszerrel is történtek a 

mérések. Ez a váltás a mérési eljárásban jelentős változást jelentett. A forgószárnyas 

sebességmérő alkalmazása idején a vízhozammérés és a hordalékminta-vétel egy időben, 

azonos függélyekben történt, így egyértelmű volt az összetartozó adatok beazonosítása. Az 

ADCP műszerrel folyamatos un. mozgóhajós méréssekkel mérik az adott szelvény 

vízhozamát. Az elfogadott értéket több mérésből, a mérési átlaghoz legközelebb eső, valós 

mérési eredmény kiválasztásával határozzák meg. A mérési eljárás nem teszi lehetővé azt, 

hogy a mérést a tervezett hordalékmérési pontokon megszakítsák, vagy felfüggesszék, így a 

hordalék mintavétel nem tud a méréssel pontosan egy időben történni, attól külön átkelésben 

hajtható csak végre. Ez a változás a hordalékmintához tartozó rész-vízhozam 

meghatározásának folyamatát is befolyásolta.  

Az ADCP mérésekhez kapcsolódó hordalék mérések feldolgozására a kollégák egy excel 

alkalmazást használnak, melyhez az ADCP mérés nyers adataira és a hordalék-töménység 

adatokra van szükség.  

A teljes keresztszelvény átlagos jellemzése, hordalékhozamának meghatározása mellett a 

szemeloszlási görbék fontos részlet-információkkal is szolgálnak. Lehetőséget adnak a 

szelvényen belüli változatosság vizsgálatára is.   
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4. Adatok elemzése, térbeli és időbeli változások feltárása, hidrológiai- 

és hordaléktranszport közötti kapcsolatok vizsgálata 

Korábbi vizsgálat bemutatása  
Az 1987-2005 közötti időszakban a lebegtetett hordalékadat-feldolgozás célja a 

hordaléktöménység–vízhozam közötti összefüggés (terhelési görbe) valamint az éves 

hordalék-idősorok meghatározása volt. A kezdeti időszakban az éves adatok összegyűjtése, 

jellemzése történt meg, majd 1996 után, amikor már közel egy évtizedes adatsor állt 

rendelkezésre, elkészült egy összefüggés a vízhozam és a hordaléktöménység között. Ehhez a 

mérési pontpárok regressziós elemzésével egy közelítő görbét készítettek, melyet 

extrapolálással terjesztettek ki az 1%-os vízhozam-tartományig. A 10. ábra a regresszió 

eredményét mutatja.  

 

10. ábra Hordaléktöménység és vízhozam regresszió-analízise 

 

A 11. ábra mutatja a meghatározott összefüggést. Mivel a vizsgálatokhoz csak 4000 – 4500 

m
3
/s vízhozam tartományig állt rendelkezésre adat, az összefüggést az azóta eltelt időszakban 

bekövetkezett jelentős árvízi események tudatában mindenképpen frissíteni kell. 

 

11. ábra Terhelési görbe az 1987-1996 időszak adatai alapján 

Az éves hordalék idősor meghatározása a 11. ábra szerinti összefüggés alapján történt úgy, 

hogy a görbétől való eltérést – a valóság minél pontosabb közelítésére – egy redukciós 

tényező idősorral definiálták. Ennek a tényezőnek az idősorát is évről évre aktualizálták (12. 
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ábra). A valós mérések alapján egy simított idősort állítottak elő, és az éves adatsoroknál ezt 

az un. számított adatsort használták fel (hasonlóan az „r” tényezős vízhozam-vízállás 

összefüggések alkalmazási módjához).  

 

12. ábra A terhelési görbéhez tartozó redukciós tényező idősora 

Az adatsorok lehetőséget adtak az éves jellemző értékek meghatározására is, a maximális, a 

minimális és az átlagos hordalék-töménységek és hordalékhozamok formájában. 1997-től az 

éves jellemzés részét képezte egy referencia állapothoz való viszonyítás is (az 1987-1996 

közötti időszak), ami a jelentős emberi beavatkozások (rendszeres szabályozási munkák) 

előtti állapotot hivatott reprezentálni.(13. ábra) 

 

13. ábra Duna, Vámosszabadi (Medve) szelvény lebegtetett hordalék éves jellemzői /1987 – 2005/ 

A bemutatott adatfeldolgozás igen részletes és irányt is adott számomra az adatok további 

feldolgozásához. A vizsgálat az akkori lehetőségekkel és az akkori igényeknek megfelelő, és 

azt kiszolgáló feldolgozás volt. Az eredményei időtállóak, de az elmúlt évek során 
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megváltozott szakmai igények, kutatási eredmények és a jelentős informatikai fejlődés nem 

hagyható figyelmen kívül. Az elmúlt 10 év méréseinek adatbázisba illesztése mellett a 

feldolgozást újszerű, a mai kor elvárásainak megfelelő szemlélettel kell végrehajtani.   

2006-tól mért adatok feldolgozása 
2006-tól minden lebegtetett hordalék mintavétel ADCP sebességméréssel párosult. A kétféle 

mérés egy napon, közel egy időben, de nem összekapcsoltan történt, mint korábban, a 

forgószárnyas sebességmérővel történő mérések idején. A mérések között van, ahol a 

hordalékminta az előírás szerinti 7 függélyben történt és van, ahol – főleg árvízi mérések 

esetén –csökkentett mintavételre került sor, 3, illetve 1 minta áll csak rendelkezésre.  

A méréseket grafikusan ábrázolva megjeleníthető a mederalak, a függély menti átlagos 

sebességértékek pontfelhője, és a mért lebegtetett hordalék koncentráció (14. ábra). 

  

 

14. ábra ADCP sebesség- és a hordalékmérések eredmények feldolgozása 

 

A palackos mintavételi eljárás számos nehézséget rejt magában. A mai szakember és 

forráskapacitás mellett az előírás szerinti mintavétel számos korlátba ütközhet. Mivel jelenleg 

még nem állnak általánosan rendelkezésre korszerű – ezt a mérési eljárást kiváltó – 

mintavételezési eljárások, illetve ez a módszer véglegesen nem is váltható ki, érdemes 

vizsgálni azt, hogy lehet-e bizonyos egyszerűsített mintavételezéssel is szakmailag 

elfogadható mérést végrehajtani.  

Az egyik egyszerűsítés az lehet, hogy bizonyos esetekben a mintavétel nem az előírás szerinti 

7 függélyben történik, hanem kevesebb: 5, 3, vagy akár 1 függélyben – ahogy arról fent már 

írtam. Ilyen egyszerűsítésre általában az időhiány, illetve a veszélyes mérési körülmények 

esetén kerül sor (árvizek idején). Ez az egyszerűsítés abban az esetben nem jelent nagy hibát, 

ha a szelvény mentén a hordalékmozgató erő értéke közel azonos (pl.: egyszerű mederalak, 

egyenes folyószakaszok). 

Egy másik egyszerűsítés lehet az, ha a mintavétel a függély vízfelszín közeli mélységéből 

történik, nem az előírás szerinti teljes mélységből. A hordaléktöménység függély menti 
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eloszlásának becslésével vizsgálni lehet ennek az egyszerűsítésnek a létjogosultságát az által, 

hogy megállapítható a hordalék szelvényen belüli átkeveredésének mértéke.  

Az átkeveredés mértéke a következő összefüggéssel becsülhető: 

z

a ah

a

y

yh

c

yc














)(
 

ahol h: a teljes vízmélység,  

    y: mederfenéktől való távolság, 

        ca: referencia hordaléktöménység,  

    a: ca helye a mederfenékhez viszonyítva,  

*u

w
z s


  

ahol: ws: az ülepedési sebesség (értéke az átlagos szemcse átmérőtől (D50) függ)  

: a Kármán-féle konstans (értéke 0.4)  

ghSu *  

ahol: g: a nehézségi gyorsulás 

S: pedig a folyószakasz esése 

A 
ac

yc )(
 függvény alapján megállapítható, hogy az átkeveredés milyen mértékű, a vízoszlop 

különböző pontjaiban várható hordaléktöménység-eloszlás hogyan alakul. Az átlagos 

töménység és a vízfelszín közeli eloszlás-érték vizsgálatával megállapítható az eltérés 

mértéke. 

Az ülepedési sebesség meghatározása az alábbi összefüggéssel lehetséges (15. ábra).  

 

15. ábra Szemcseátmérő – ülepedési sebesség összefüggés 

Az ábrán látható, hogy a ws értéke a szemcseátmérőtől függ, ezért meghatározásához először 

a jellemző szemcseátmérő értékét (D50) kellett meghatározni. A lebegtetett hordalékmérések 

zömében rendelkezésre állnak a minták szemeloszlási görbéi is. Ezek alapján elkészítettem a 

méréshez rendelt méréskori vízállás és az átlagos szemcseméret közötti összefüggését (16. 

ábra). 
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16. ábra Minta átlagos szemcseátmérője és a vízjárás közötti összefüggés (vízállás) 

 

A görbesereg alapján az állapítható meg, hogy az átlagos szemcseátmérő értéke igen 

változékony, jellemzően az teljes vízhozam-vízállás tartományban. A pontfelhő bal oldalán az 

igen magas vízhozamoknál valamiféle jobbra tolódást vagy tartomány-szűkülést lehet látni, de 

ez nem bizonyítható, hiszen ebben a tartományba gyakorlatilag egy árhullámhoz tartozó 

észlelések vannak, így a minta véleményem szerint nem tekinthető reprezentatívnak. Egy-egy 

konkrét szemcseméretnek megfelelő eloszlásfüggvény értékelése helyett az adott vízjárás-

tartományban definiálható szélsőértékek alapján újra vizsgáltam a hordaléktöménység 

eloszlását.  

 

3. táblázat Hordaléktöménység mélység menti eloszlása különböző hidrológiai helyzetekben (elméleti határértékek 

maghatározása) 

A fenti összefüggéseket alapján elkészítettem egy kis- egy közép- és egy árvízi mérés adatait 

felhasználva a 
ac

yc )(
 függvényt. 

A számított „elméleti” eloszlás-függvények paramétereit a 3. táblázat. Közel kisvizes 

állapothoz a jellemző átlagos szemcseméret szélső értékeit 0,017 és 0,08 mm-ben határoztam 

meg. Középvízi állapotra ezek a szélső értékeknek 0,017 és 0,064 mm-t, nagyvízi állapotra 

pedig 0,038 és 0,06mm-t vettem fel. Az eloszlásfüggvényeket a 17. ábra szemlélteti. 

KQ1 3/18/2014 KQ2 KöQ1 KöQ2 NQ1 NQ2

Q (m
3
/s) 1247

D50 (mm) 0.017 0.079 0.08 0.017 0.064 0.038 0.06

vs (m/s) 0.00023 0.005 0.0055 0.00021 0.0035 0.0018 0.003

H (m) 5.00 5.00 5.00 7.00 7.00 13.00 13.00

a (m) 0.25 0.25 0.25 0.35 0.35 0.65 0.65

u* 0.070 0.070 0.070 0.083 0.083 0.113 0.113

z 0.008 0.178 0.196 0.006 0.106 0.040 0.066
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A szemcseméret-tartományok figyelembe vételével jól látható, hogy nem lehet kijelenteni 

teljes bizonyossággal egyik vízhozam/vízállás tartományban sem azt, hogy a felszín közeli 

vízmintavétel reprezentatív a teljes szelvényre. 

 

17. ábra Hordaléktöménység függély menti eloszlása különböző vízjárás tartományokban 

Az eredmények azt mutatják, hogy az elmúlt 10 év alatt volt olyan kis, ill. középvízi állapot, 

amikor ez az egyszerűsített mérési eljárás is vélhetően megfelelő lett volna, de volt olyan 

helyzet is, amikor az eltérés mértéke középvízi és kisvízi állapotban a 20%-ot is elérhette 

volna. A 16. ábra pontfelhőinek súlypontja a kis- és középvízi tartományban inkább a kisebb 

átlagos szemcseméret irányába tolódik el, ami azt sugallja, hogy a szemösszetétel általában a 

kisebb D50-el jellemezhető, de ez a feltételezés azért nagyfokú bizonytalansággal terhelt.  

A relatíve csekély számú nagyvízi mérés alapján az elméleti eloszlási görbék azt mutatják, 

hogy az eltérés az átlagos és a felszín közeli rétegből vett minta között mindig 10-15 % körül 

alakul.  

A rendelkezésre álló adatok alapján úgy gondolom, hogy a mérési eljárás vizsgált 

egyszerűsítése jelentős torzítását adhatja a feltételezhető valós értékeknek, így annak 

alkalmazása jelen helyzetben nem javasolható.  

Jelen vizsgálat folytatásával, új adatok, rendelkezésre álló paraméterek bevonásával fontos 

lenne ennek az összefüggésnek a pontosítása, hiszen a mérés fizikai körülményeinek 

változása továbbra sem várható. A korszerű mérési eljárások, eszközök elterjedése esetén is 

lehetnek olyan helyzetek, amikor ez a fajta egyszerűsítés mégis indokolttá válhat. Ilyen 

esetekben egy jól kidolgozott hasonló összefüggés az ismerten pontatlanabb adat „javítását” is 

lehetővé tenné.   
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Hosszúidejű adatelemzés  
A korábbi adatfeldolgozás eredményeinek frissítéséhez elsőként a teljes adatsor és az 1987-

1996 közötti időszakra készült Ck-Q görbe kapcsolatát vizsgáltam meg. A 18. ábra mutatja a 

görbe illeszkedését az eredeti és a jelenleg rendelkezésre álló adatokkal. 

 

  

18. ábra Korábban készült Ck=f(Q) összefüggés a korabeli és a teljes mérési adatsorral 

 

Figyelembe véve a korábban használt összefüggés teljes adatbázisra való illeszkedését 

indokoltnak tűnik az összefüggés újra-meghatározása.  

Elsőként az adatok elemzését végeztem el, több szempontból megvizsgálva, hogy valamiféle 

rendszer – csoportra-bontás indokolt lehet-e. Ezt a vizsgálatot két aspektusból végeztem el, 

egyrészt a vízhozammérési módszerek közötti különbség szerint, másrészt az időbeli változás 

jeleit kutatva, a számított hordalékhozam – vízhozam adatpárok alapján (19. ábra).  

 

  

19. ábra Hordalékhozam – Vízhozam adatpárok elemzése 

A diagramok alapján nem lehet kimutatni sem a mérési módszer változásának hatását, sem az 

idő múlásához köthető differenciálódást. Az azonban megfigyelhető, hogy a 4000 m
3
/s alatti 

vízhozamokkal jellemezhető mérések jóval szorosabb kapcsolatot mutatnak, mint az a feletti 

vízhozam-tartomány adatai. Azt is meg lehet figyelni, hogy ebben a tartományban az ADCP 

mérések aránya nagyobb, mint a kis- és középvízi tartományban, annak ellenére, hogy az 

adatbázisban a forgószárnyas és ADCP mérések aránya kb. 2:1-hez. Ennek magyarázata 

leginkább a vízjárásban keresendő, de összefüggésben állhat azzal is, hogy az utóbbi időben 
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gyakorlattá vált a lebegtetett hordalék mintavétel egyszerűsített végrehajtása is. Az adatok 

évek szerinti elemzése lényegi megállapításokra nem vezetett.  

A fentiek alapján azt lehet mondani, hogy az adatbázis az ismert és bemutatott paraméterek 

tekintetében egyöntetűnek nevezhető, a teljes tartomány leírása egy összefüggéssel indokolt. 

A korszerű mérési eljárások várható bevezetésére, és a morfológiai monitoring előtérbe 

kerülésére azonban javasolt ezen elemzési munkát a jövőben további paraméterek 

bevonásával folytatni.   

Az excel program segítségével kétféle függvény-kapcsolatot határoztam meg, egy 

exponenciális és egy másodfokú hatványfüggvényt. Az összefüggéseket és szórásnégyzetüket 

az 4. táblázat foglalja össze. 

 

Ge_exp Ge_hatv 

y = 5.3446e
0.0009x

 y = 1E-07x
2.6137

 

R² = 0.8431 R² = 0.817 

4. táblázat Alkalmazott hordalékhozam- vízhozam összefüggések 

A 20. ábra mutatja be a két új és a régi görbe illeszkedését a mérési pontokra. jól látható, hogy 

300-3500 m
3
/s-ig mindhárom függvényt lefedi a mérési pontfelhő. A pontfelhő tengelyére 

talán legjobban a Hatványfüggvény (Ge_hatv) illeszkedik. A magasabb vízhozam-

tartományban már szétválnak az összefüggések, legkevésbé a korábbi vizsgálatban 

meghatározott un. régi görbe illeszkedik (Ge_regi), ami a korábban már említett körülmények 

miatt nem meglepő. A hatványfüggvény ebben a tartományban inkább alul becsüli a mérési 

pontokat – igaz, a legnagyobb vízhozamok tartományában sokkal jobb illeszkedést mutat, 

mint az exponenciális függvény (Ge_exp). 

 

 

20. ábra Terhelési görbék szemi-logaritmikus ábrázolása 
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A korábbi vizsgálatban az idősor meghatározásához a mérések alapján egy redukciós idősort 

készítettek, amellyel „javították” az összefüggést, hogy az minél jobban közelítse a 

feltételezett valóságot. Ez a k érték a mért és a számított koncentráció hányadosaként 

definiálható:  

  
      

           
 

 

A mérésekhez tartozó k érték és a vízhozam idősor alapján meghatározható egy folyamatos k 

görbe, ami már lehetővé teszi a teljes vízhozam adatsorból a terhelési görbe alapján a 

hordalék-koncentráció idősorának generálást. Ez az eljárás egy utólag generált adatsor 

becslésére alkalmas, de általános érvényű – időtől független következtetések levonását csak a 

függvények „tiszta” alkalmazásával kapott eredmények alapján lehet. A mai kor elvárása ez a 

fajta szemlélet, már csak azért is, mert a rendelkezésre álló eszközök (numerikus modellek) 

használata- használhatósága is ezt igényli. Előrejelzést, tervezést csak olyan adatok, 

összefüggések felhasználásával lehet végezni, amelyek a szükséges mértékben 

„függetlenítettek”.  

A fenti elvek alapján a korábbi hivatkozott feldolgozással ellentétben a redukciós tényező 

alkalmazását mellőztem a további vizsgálataimban. Mindhárom összefüggéssel 

meghatároztam az éves adatsorokat, és az alapján az éves hordalékterhelés értékét és átlagos 

koncentrációját is. A 21. ábra az 1996 – 2015 közötti időszak különböző összefüggésekkel 

számított éves hordalékterhelését mutatja be.  

 

 

21. ábra Éves lebegtetett hordalékterhelés 1996-2005 között a különböző összefüggések használata esetén 

 

A korábbi megállapításokkal összhangban a legnagyobb különbségek a becslések között 

azokban az évekbe vannak, amikor jelentős árvíz vonult le a folyón, így a hordalékterhelés 
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igen nagy volt. Kis és közepes vízjárású években a különbség a becslések között nem túl 

nagy. A grafikonból az is egyértelműen látszik, hogy a korábbi/régi összefüggés egyértelműen 

minden esetben a legkisebb értéket adja, és hogy az exponenciális közelítéssel a legnagyobb 

az éves értékek közötti ingadozás, a hatványfüggvény egy sokkal kiegyensúlyozottabb 

változékonyságot mutat.  

Az eredmények alapján úgy gondolom egyértelmű, hogy a legjobb közelítést a két újonnan 

meghatározott összefüggés egyike adja, de ebben a fázisban nem lehet egyértelműen 

eldönteni, hogy melyiket kellene használni a továbbiakban. A különbséget a két függvény 

között az árvízi mérések becslése adja. Mivel ezek becslésének pontossága jelentősen 

befolyásolja az eredményeket, ezeknek az időszakoknak a minél jobb megismerése 

elengedhetetlen. Jelen dolgozatban nem volt alkalmam az árvízi mérések külön elemzésére, 

de azt gondolom, ez feltétlenül szükséges a vízhozam-hordalékhozam összefüggés pontosabb 

meghatározásához.     
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5. Eredmények összefoglalása, következtetések levonása  

A Duna, Vámosszabadi szelvényére vonatkozó lebegtetett hordalékadatok feldolgozásának 

egyik pillére volt a 2005-ig évente elkészített kiértékelés. Fontos volt ennek a vizsgálatnak a 

megismerése, eredményeinek az értékelése, mert jól reprezentálja a hagyományos 

feldolgozási eljárásokat, igényeket. Az akkor rendelkezésre álló és az azóta született mérési 

adatok feldolgozásának az említett vizsgálat jó alapját adta és lehetőséget biztosít arra is, hogy 

bemutassam a különbséget az akkori és a mai szemléletek között. Ez a különbség az igények 

és a lehetőségek gyökeres megváltozásából fakad. Az EU keretirányelv szellemében a 

morfológiai változás monitorozásának igénye előtérbe került. A kutatási, elemzési 

technikákban jelentős változást hozott az informatika, a távérzékelés rohamos fejlődése. 

Bonyolult, nagy adatigényű numerikus modellek állnak rendelkezésre a kutatásokhoz, 

vizsgálatokhoz, de ezeket a modelleket kalibrálni, paraméterezni kell. Ehhez a korszerű 

mérési módszerek elegendő adatot tudnak szolgáltatni, de a korszerű módszerek alkalmazása 

sem tudja a hagyományos méréseket teljes körűen kiváltani. A korábbi szemlélet szerint a 

feldolgozás végeredménye egy adott év jellemzőinek minél pontosabb meghatározása volt, 

akár évről-évre változó összefüggés/redukciós tényező használatával. Ezzel szemben a mai 

szemlélet, a fentebb megfogalmazott okok miatt egy általános összefüggés meghatározása, és 

minősítése. 

Az adatfeldolgozás során, a hordalékhozam – vízhozam összefüggés vizsgálatánál két 

különböző típusú összefüggést határoztam meg, és vizsgáltam a korábban használt alap-görbe 

teljes adatbázishoz való illeszkedését is. A korábbi vizsgálatban meghatározott összefüggés 

illeszkedett legkevésbé a mért adatokra. A kis- és középvízi állapotban az összefüggések 

között nincs nagy különbség, de a nagyvízi tartományban a görbék eltávolodnak egymástól. 

Megvizsgáltam az összefüggések alapján számolt éves hordalékterhelések közötti különbséget 

is, az 1996-2015 közötti időszakra. Az elvégzett vizsgálatok alapján nem tudtam 

egyértelműen választani a két újonnan meghatározott összefüggés közül, az elfogadható 

összefüggés meghatározásához további vizsgálatok szükségesek. 

 A hordalékvándorlásban kitüntetett szerepe van az árvizeknek. A nagy vízhozam, sebesebb 

áramlás jelentősen nagyobb mennyiségű hordalék szállítását is jelenti. Ezért a 

hordalékhozamra vonatkozó összefüggések pontossága a nagyvízi tartományban igen fontos. 

Tekintettel arra, hogy a hordalékszállításban igen jelentős szerepet játszanak a levonuló 

árvizek, ezeknek részletesebb elemzésére van szükség ahhoz, hogy a legmegfelelőbb 

összefüggést meg lehessen határozni. Javasolt a vizsgálatok folytatása, melynek során további 

paraméterek bevonásával vizsgálni kell további összefüggéseket, törekedve a szorosabb 

kapcsolatok feltárására a mért értékek között. A kutatási folyamat folytatását a morfológiai 

monitoring előtérbe kerülése is indokolttá teszi.  

A hordalékmérések végrehajtása a hagyományosan alkalmazott palackos mintavétellel ma 

már igen költsége és bizonyos esetekben nagyon veszélyes eljárás. A mérési adatokból jól 

látható, hogy számos esetben a szabványos mintavétel helyett egyszerűsített mintavételre 

kerül sor. Ez az egyszerűsítés lehet a szelvény menti függélyek számának csökkentése, 

és/vagy a függélyben a mintavétel egyszerűsítése. Mind gazdasági mind biztonsági okokból 

az egyszerűsítés ténye érthető, és indokolható, de ennek ellenére törekedni kell arra, hogy ez a 

mintavétel minőségét ne befolyásolja. Olyan elemzésre korábban nem került sor, ami ezt a 

kérdés kutatná. Dolgozatomban az egy függélyen belüli vízmintavétel egyszerűsítésének 

lehetőségét vizsgáltam. A mérési eredmények alapján azt állapítottam meg, hogy ez az 
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egyszerűsítés számottevő hibát generálhat kis-és középvízi helyzetben, de nagyvíznél sem 

minden esetben alkalmazható.  

A hordalékhozam összefüggések minél pontosabb definiálásához időről-időre több hidrológiai 

helyzetben kell mintát venni. Az eddigi gyakorlat szerint a lebegtetett hordalékmérések előre 

definiált időpontban történnek, kéthavi rendszerességgel. Napjainkban fontos szempont – 

függetlenül a korszerű módszerektől – a mérések optimalizálása, ami jelen feladat esetén egy 

szakmai szempontokat figyelembe vevő átdolgozást igényel, mind mennyiségében, mind 

minőségében. A megértéséhez és az összefüggések pontosításához a korábbi árvízi mérések 

mélyebb elemzése mellett, mivel azok száma csekély, további célzott és célirányos árvízi 

lebegtetett hordalék-monitoringra is szükség van. 

A közeljövőben a lebegtetett hordalékmérésben korszerűsítések várhatók. Egy tervezett 

projektben automatizált zavarosságmérésen alapuló hordaléktöménység-mérés válik 

elérhetővé, szabványos mintavételek végrehajtására kerül sor (pl. US mintavevők 

használatával). Ezeknek az újszerű mérési módszereknek a bevezetése kalibrációs méréseket, 

feldolgozási folyamatokat generál.. 
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