
 

 

 

Egyidejű hidrodinamikai és morfológiai vizsgálatok a Dunán 

Bandur Dávid, Reszl Árpád, Vas László Tamás 

Szakkollégiumi és tudományos diákköri munkánk során 2013 májusában lehetőségünk nyílt egy 
tanmeneten kívüli mérőtáborra, amit pályázati (TÁMOP 4.2.2.-B/10-0032 ) forrásból finanszírozott az 
Eötvös József Főiskola. A mérőtáborban felmértük a Duna 1484 – 1477 folyamkilométerek közötti, 
illetve a Vén-Duna teljes (4,2 km-es) szakaszát. A mérőtábor célja a Vén-Duna mellékág 
vízszállításának illetve hordalékviszonyainak vizsgálata. Az előadásunkban a felmérést és a 
feldolgozást részletezzük. A részletes eredmények és a következtetések: Tamás Enikő Anna, Varga 
Antal, Sziebert János, Varga György, Koch Dániel: A Vén-Duna mellékág vízszállításának és 
hordalékviszonyainak vizsgálata (15 évvel az élőhely-rekonstrukciós célú részleges megnyitás után). 
Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlés, Gödöllő, 2013. 07. 03-05. 
A felmérés során a következő feladatokat végeztük el: 

 szelvényezés 

 vízszintrögzítés 

 medermérés 

 vízhozammérés 

 görgetett hordalék mintavétel 

 lebegtetett hordalék mintavétel 

 mederanyag mintavétel 

 

 

Szelvényezés 

1. kép. A célterület 



A célterületet a mérés előtt 100 méterenként felszelvényeztük. A célterületen található VO 
szelvényeket is felvettük a szelvények közé. A szelvények két végpontjának a koordinátáit egy kézi 
GPS-be exportáltuk, amit navigálásra használtunk. 

 

  



Medermérés 

A medermérést egy ultrahangos mélységmérővel és egy kézi GPS-elvégeztük. A GPS mérte az Észak 
és Kelet koordinátákat, míg az ultrahangos mélységmérő mérte a mélységmérő fej és a mederfenék 
közötti távolságot. Az ultrahangos mélységmérő a csónak oldalához volt rögzítve úgy, hogy a fej egy 
bizonyos mélységig a víz alá merült(kb. 20cm). Ezt a számítás során figyelembe kellett venni. Az 
ultrahangos műszer egy fiktív magassági értékhez viszonyítva rögzítette a víz mélységét és a 
mederfenék fiktív magasságát. Az ultrahangos műszer bluetooth segítségével kommunikált a GPS-el, 
így egy olyan adathalmazt kaptunk, amely már szinkronizált adatokat tartalmazott. 

 

Vízszintrögzítés 
A vízszint rögzítését vonalszintezéssel végeztük. A szintezés a földi pontok 
magasságkülönbségének meghatározására szolgáló geodéziai művelet. A vonalszintezés 
során egy közeli EOMA (Egységes Országos Magassági Alappontrendszer) alappontról 
meghatároztuk a szelvénykő magasságát. A vízszint abszolút magasságát szelvénykőről 
indított vonalszintezéssel határoztuk. Ahol nem volt a közelben EOMA alappont ott GPS-es 
helymeghatározással határoztuk meg a szelvénykő magasságát. A GPS statikusan mérte a 
szelvénykő síkrajzi és magassági koordinátáit. Síkrajzi értelemben cm pontosan, míg 
magassági értelemben mm pontosan végeztük a mérést.    
 

Vízhozammérés 
Acoustic Doppler Current Profiler – hangimpulzusokat használó, Doppler-effektus elvén 
működő, a vízáram sebességét az egész függélyben egyidejűleg mérő műszer. A műszer a 
Doppler hatás elvét használja. A Doppler effektus a hullám frekvenciájában és ezzel együtt 
hullámhosszában megjelenő változás. A változás kialakulásának oka, hogy a hullámforrás és 
a megfigyelő egymáshoz képest mozog.  
Az ADCP egy piezoelektromos oszcillátorral stabil frekvenciájú elektromágneses rezgést hoz 
létre, és tart fenn. Az elektromágneses rezgés a mozgó hordalékszemcsékről szerteágazóan 
visszaverődik, és így visszaér a műszerhez. Mire visszaér a műszerhez, rezgés frekvenciája 
megváltozik, ez a frekvenciaváltozás a hordalékrészecske sebességének a függvénye. 
 
Görgetett hordalék mintavétel 
A görgetett hordalék mintavételezése Helley – Smith készülékkel történt. A Helley – Smith 
készülék egy fémvázból és egy szitaszövet kosárból áll, illetve a műszer elejére egy kamerát 
szereltünk, amely rögzítette a mintavételt. Nagy súlya miatt csörlővel engedtük a meder 
fenekére. A műszer hátránya, hogy eredményt csak a mintavétel után, a laboratóriumi 
feldolgozások során kapunk, előnye viszont, hogy ezek az eredmények megbízhatóbbak a 
helyszíni méréseknél. Finom frakciójú görgetett hordalékok mérésére alkalmas. 
 

Mederanyag mintavétel 
A mederanyagot serleges mintavevővel vettük. A serleges mintavevő egy vasból készült, 
hosszú, egyik végén zárt, másik végén vágóéllel ellátott mintavevő szerkezet. Kötéllel 
rögzítettük, majd a csónakról a vízbe dobtuk. Miután a mederfenékre ért, a kötél 
segítségével néhány méteren húztuk, így a vágóél belesüllyedt a mederbe. Ezután a kötéllel 
felhúztuk, és kiürítettük. Durva frakciójú mederanyag mérésére alkalmas, mivel a csónakba 
húzás során a finom frakciók kimosódhatnak. 
 



Lebegtetett hordalék mintavétel 
A lebegetett hordalékot szivattyús mintavevővel vettük.. A szivattyús mintavevő három 
részből áll: egy, a mérőcsónakhoz rögzített szivattyúból, egy ehhez kapcsolódó tömlőből, 
valamint egy víz alá helyezett, áramlási sebességet és mélységet mérő részből. A mérés előtt 
megbecsültük a folyó pontbeli áramlási sebességét, és a szivattyú szívócsonkján belépő víz 
sebességét  úgy állítottuk be, hogy közel megegyezzen vele (0,8-1,2 m/s), de 1 m/s-nál 
nagyobb legyen. A szívócső végét ún. ólombombához rögzítettük, és csörlővel leengedtük 
előre meghatározott mélységekbe. A szivattyúval kb. 5 liter mintát vettünk. 
 

Hordalékadatok feldolgozása 
A hordalékadatok feldolgozása során a következő paramétereket határoztuk meg: 

 lebegtetett hordalék szemeloszlása, koncentrációja, koncentráció mélység 

szerinti eloszlása 

 görgetett hordalék szemeloszlása 

 mederanyag szemeloszlása 

A lebegtetett hordalék koncentrációjának meghatározása során a mintát 24 óráig állni 
hagytuk. Miután leülepedett a hordalék a mintát szivornyával leszívtuk, a leszívott 
mennyiségeket feljegyeztük. A maradék térfogatot lemértük, majd a mintát 105 °C-on 
tömegállandóságig szárítottuk. A szárítás után lemértük a minta tömegét. Ismerve a tömeget 
és a térfogatot kiszámoltuk a koncentrációkat. 
A szemeloszlás meghatározását két módszerrel végeztük: 

 szitálás 

 ülepítés 

A szitálás során a 63 µm-nél nagyobb átmérőjű szemcséket választottuk szét. Ezek 
jellemzően a görgetett hordalék és a mederanyag minták voltak. A szitálás szabványos szita-
rosta sorozaton (64-32-16-8-4-2-1-0,5-0,25-0,125-0,063), rázógéppel történt. A mintákat 
szitálás előtt tömegállandóságig szárítottuk, majd ismert tömegű mintát 20 percig szitáltunk. 
A szitálás után lemértük az egyes szitán fennmaradt tömegeket. Ha a veszteség 5%-nál 
nagyobb volt, akkor megismételtük a szitálást. A fennmaradt tömegekből kiszámoltuk az 
egyes szitán áthullott tömegeket, és megszerkesztettük a szemeloszlási görbéket. 
Az ülepítés során a 0,1 mm - 1 µm átmérőjű szemcsék szétválasztása történt. Az ülepítés 
Papfalvy – féle ülepítővel történt. Az ülepítővel egyszerre 5 mintát tudtunk ülepíteni. 
Ülepítéssel a lebegtetett hordalék szemeloszlását határoztuk meg. Az ülepítés előtt 24 órával 
a mintákat pár csepp 0,68%-os technikai minőségű ammónium-hidroxid oldattal 
csomómentesre kevertük, majd állni hagytuk. Az ülepítés során a kalibrációs táblázatban 
meghatározott időben eresztettünk le mintát a hengerekből. Ezeket a mintákat 
tömegállandóságig szárítottuk, majd lemértük a tömegüket. A tömeg lemérése után 
megszerkesztettük a szemeloszlási görbéket. 



 

2. kép. Szemeloszlási diagram 

A szemeloszlási görbék megszerkesztése után kiszámoltuk a minta jellemző mutatóit. Ezek a jellemző 
mutatók az egyenlőtlenségi tényező (U) és a mértékadó szemcseátmérőt (dm). Az egyenlőtlenségi 
tényező a 60%-os illetve a 10%-os átesett tömegszázalékhoz tartozó szemcseátmérő hányadosa 
(U=d60/d10). A mértékadó szemcseátmérő az 50-os átesett tömegszázalékhoz tartozó szemcseátmérő. 

 

GPS ponthalmaz feldolgozása: 

A térképi feldolgozás során előállítottuk a szakasz szint – és mélységvonalas térképeit, valamint 
magasság – és mélységmezős térképeit. 
A GPS-ből „.txt” formátumban kiexportáltuk a felmérési pontokat. A fájlokat Microsoft Office 
Excelben szerkesztettük. A szerkesztés során a fájlokban található „Z” értéket átjavítottuk a 
szintezéssel meghatározott vízszint abszolút magasságra, valamint az átjavított magasságból kivontuk 
a fej bemerülését. A magassági adatok kijavítása után megszűrtük az adatsort. A szűréshez egy 
egyszerű, saját programot használtunk. A szűrés során az adatsorban csak azokat a pontokat hagytuk 
meg, amelyek között „X-Y” értelemben legalább 5 méter vagy „Z” értelemben legalább 25 centiméter 
különbség volt. 
A szűrés után a ponthalmazt AutoCAD Civil 3D programba importáltuk. A beimportált felmérési 
pontokból egy TIN (szabálytalan háromszögekből álló) felületet hoztunk létre. A felület léthozása 
után elkészítettük a szintvonalas és magasságmezős térképeket. A mélységvonalas térképek 
elkészítéséhez átszámoltuk az adatsorban a mélységadatokat egy munkavízszintre. Ez a 
munkavízszint a szakaszra aktuális legkisebb hajózási vízszint volt. A módosított adatsort ismét 
beimportáltuk Civil 3D-be, majd a felület léthozása után létrehoztuk a mélységvonalas és 
mélységmezős térképeket. 

Lebegtetett hordalék szemeloszlási diagramm

Vén-Duna alsó keresztszelvény, 1. függély

2013. május
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A térképek megrajzolása után szükségünk volt a kereszt- és hossz szelvényekre. A Duna középvonalát 
mintavonalként definiáltuk, és erre a mintavonalra merőlegesen 100 méterenként lekértünk a 
keresztszelvényeket, illetve a hossz-szelvényt és megformáztuk azokat. 
 
A korábbi mérésekhez képest itt nagy segítséget nyújtott, hogy a mérések alatt az ultrahangos 
mélységmérő és a GPS bluetoothal kommunikált egymással, így egy összerendezett adatsort kaptunk 
a feldolgozáshoz. Korábbi méréseknél a feldolgozás előtt össze kellett párosítani az egymáshoz 
tartozó „X,Y” és „Z” koordinátákat. 
A Vén-Dunán a kőgát megbontása után a víz sebessége megnőtt, a bal oldalt megbontotta az addig 
állékony mederanyagot, míg a jobb oldalt a finom agyagot rakta le. Ennek megfelelően a 
szemeloszlási görbék széthúzódtak, és a kimosás helyén durvult a mederanyag. 
A mérések során továbbá úgy találtuk, hogy a főmederbeli vízhozamok 1-6%-as, míg a lebegtetett 
hordalék 0,5-1,5%-a jut a Vén-Duna mellékágra. 
 
 

3. kép. Keresztszelvények 


