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Hordalék-monitoring – miért szükséges egyáltalán? 

• Mert a folyókban a víz mellett hordalék is vándorol 

• A hordalék vándorlása sokszor problémát okoz, néha túl sok 
van, néha túl kevés 

• Ha túl sok van: 

• Lerakódik 

• Emelkedik a mederszint 

• Emelkedik a hullámtéri szintje 

• Feltöltődik a tározó 

• Ha túl kevés van: 

• Mélyül(het) a meder 

• Mérnöki létesítményeket veszélyeztet 

• Talajvízszintre kihat 

• A hordalék mozgásának közvetlen hatása van a folyó menti 
élőhelyekre, árvízlevezetésre, hajózásra, ivóvíz-kitermelésre 



Túl sok hordalék 

Duna: Szabadság-zátony 

(Forrás: sikerado.hu) 



Túl sok hordalék 

Duna: Szigetköz 

(Forrás: EDUVIZIG) 



Túl kevés hordalék 
Műtárgyak stabilitásvesztését okozhatja 

Száva-híd Zágrábnál 

(Forrás: : Prendergast LJ, Gavin K, A review of bridge scour monitoring techniques, Journal 
of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering (2014),  



Túl kevés hordalék 
Duna-deltához érkező hordalék csökkenése 

(Forrás: : U. Schwarz (2008): Assessment of the balance and management of sediments of 
the Danube, FLUVIUS, Floodplain Ecology and River Basin Management, Vienna, Austria. 

 



Hordalék-monitoring hazai folyókon 

• Lebegtetett hordalék: 

• Évi 5 alkalommal (előre rögzített napokon) 

• Közvetlen, vízmintavételen alapuló módszerek: 

• Szivattyú 

• Palack 

• Vödör 

• Szelvény mentén 1-7 függélyben, függély mentén 1-10 pontban 

• Vízminták laboratóriumi elemzése ülepítés után szárítással 

 

• Görgetett hordalék: 

• Esetlegesen (Felső-Dunán folyamatosan, de csak megfelelő körülmények 
esetén) 

• Hordalék-mintavevő segítségével 

 



Hordalék-monitoring hazai folyókon 

• Bizonytalanságok (lebegtetett hordalék): 

• Nincs egységesen alkalmazott hordalék-vizsgálati módszer 

• Pl. a mintavétel nem izokinetikus jellegéből adódó hiba 

Pl. szívási sebesség az 
áramlási sebesség fele 

30%-kal magasabb 
töménység 



Hordalék-monitoring hazai folyókon 

• Bizonytalanságok (lebegtetett hordalék): 

• Nincs egységesen alkalmazott hordalék-vizsgálati módszer 

• Kevés nagyvízi adat, pedig a hordalékterhelés akkor a legmagasabb (pl. a 
2013-as árvíz alatt érkezett az éves hordalékterhelés kb. 40%-a) 

• Nempermanens jelleg nem kimutatható, pedig van 

Vízhozam-szelvényátlagolt hordaléktöménység kapcsolat 
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• Laborelemzési eljárások megfelelősége?  

• Pl. az alábbi dunai vízmintában az összes szárazanyag-tartalom  
90%-a oldott (vízépítési szempontból nem releváns) 



Fejlesztési javaslat 

• Expedíciószerű mérések helyett automatizált (akár valósidejű 
távmérés) 

• Időbeli felbontás évi 5 alkalom helyett akár 10 perces → 
nagyságrendekkel több adat 

• Közvetlen vízmintavételek helyett közvetett, zavarosság alapú 
eljárás a parton (célszerűen meglévő vízrajzi állomáson) 
elhelyezett optikai (OBS), esetleg akusztikus (ABS), 
hordaléktöménység mérővel 

• A parti pontban mért hordaléktöménység és a szelvényen 
átáramló hordalékhozam közötti kapcsolatot fel kell állítani, 
amihez kalibráló mérések végrehajtása szükséges 



Fejlesztési javaslat 

• Pl. Duna BME Központi épülete előtti szakaszán 

Zavarosságmérő 
szenzor 



Fejlesztési javaslat 

• Pontbeli zavarosság idősorok: 

 

 

 

 

 

 

 

• Kapcsolat a zavarosság és hordaléktöménység között: 

 



Fejlesztési javaslat 
• Kapcsolat a partnál mért hordaléktöménység és a szelvényen 

átáramló hordalékhozam között → kalibráló expedíciós mérések 



Fejlesztési javaslat 

Partközeli zavarosságmérés 

Partközeli hordaléktöménység-idősor 

Zavarosság-töménység  
kapcsolat felállítása 

Partközeli hordaléktöménység és 
szelvényen átfolyó hordalékhozam 
kapcsolatának felállítása 
expedíciós mérésekkel 

Hordalékhozam-idősor 



Kiegészítő megjegyzések 

• A finom időfelbontású hordalékadatok alapján rövidebb 
időszakokra is felállítható hordalékmérleg 

• Árhullámok során levonuló hordalékhullám pontosabban 
mérhető, pl.: 
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• Az expedíciós mérések során vett vízminták laboratóriumi 
elemzése nagy körültekintést igényel, mert jelentős 
bizonytalanságot eredményezhet 

• Az expedíciós mérések során végrehajtott ADCP mérések 
alapján a hordalékviszonyok térbeli eloszlásáról is képet kapunk 
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• Az expedíciós mérések során vett vízminták laboratóriumi 
elemzése nagy körültekintést igényel, mert jelentős 
bizonytalanságot eredményezhet 

• Az expedíciós mérések során végrehajtott ADCP mérések 
alapján a hordalékviszonyok térbeli eloszlásáról is képet kapunk 

• Az ADCP alapú térbeli adatok és a nagy időfelbontású pontbeli 
adatok pontosabb numerikus modell paraméterezést és 
igazolást tesznek lehetővé 


