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1 Előzmények, témaindoklás 

A vízfolyások kétségtelenül nélkülözhetetlen szerepet játszanak az emberiség 

életében. A folyók az ivóvíz biztosításán kívül nagyon sok fontos funkciót töltenek 

be más területeken is, mint például a belvízi hajózás, energiatermelés, öntözés, 

halászat vagy a természetes élőhely biztosítása. Természetes folyamatok és 

mesterséges beavatkozások miatt a folyók morfológiája folyamatosan változik. Az 

ilyen összetett morfológiai folyamatok megnehezítik a folyóvízhez kapcsolódó 

szakágak karbantartási és tervezési munkáját. Így egyre növekvő igény 

mutatkozik az egyes szakágak részéről annak érdekében, hogy a folyami 

morfológia jövőbeni térbeli és időbeli változatosságáról megbízható ismereteket 

szerezzenek. 

Ez is indokolja, hogy a folyami hordaléktranszport vizsgálata a kutatók 

számára kiemelten fontossá vált. A 20. század közepén intenzív kutatómunka 

kezdődött a hordaléktranszport és a folyami morfológia kapcsán. Kezdetben, 

laboratóriumi és terepi felmérések alapján empirikus és fél-empirikus formulákat 

dolgoztak ki a hordaléktranszport jellemzőinek és folyamatainak becslésére. Ezek 

az egyszerű módszerek néhány morfodinamikai paraméter pl. d50 (átlagos 

szemcseméret), h (vízmélység) vagy v (áramlási sebesség) függvényében adnak 

durva becslést a hordalékhozamra. Azonban már korán felismerték, hogy egy 

széles körben megbízható hordalék-számítási módszer kidolgozása nagy kihívást 

támaszt a kutatók elé, az áramlás és az üledékmozgás összetettsége miatt. Később 

a számítógépek számítási kapacitásának gyors fejlődése nagy lökést adott a 

hordaléktranszport számszerűsítésének. A növekvő számítási kapacitás 

bonyolultabb hordaléktranszport modellek kezelését és fejlesztését eredményezte, 

amelyek képesek sokkal több változó figyelembe vételére, pl. u* (fenék-

csúsztatósebesség), τ (fenék-csúsztatófeszültség), τ* (dimenziómentes fenék-

csúsztatófeszültség) Re* (csúsztató Reynolds szám). Másfelől, az áramlási 

modellezés fejlődése az áramlási tér megbízhatóbb leírását eredményezte, ami 

végül ugyancsak a hordalékmozgás számításának pontosítását okozta. 

E jelentős fejlődések ellenére még mindig nincs általánosan alkalmazható 

módszer a kapcsolódó morfodinamikai folyamatok leírására. A morfológiai és a 

hidraulikai jellemzők összetettsége miatt még a legismertebb és legmegbízhatóbb 

hordaléktranszport formulákat is adott morfodinamikai jelenségek leírására 

dolgozták ki, mint például a vegyes szemösszetételű folyómedrekben előforduló 

mederpáncélozódás vagy finomabb szemcsék eróziója és lerakódása stb. Így 

összetettebb áramlási és morfológiai esetekben a kiválasztott formula 

alkalmazhatósági korlátai hátráltatják a numerikus modellezés pontosságát. 

A numerikus modellezésen túl, a terepi mérések egyedülálló lehetőséget 

nyújtanak az aktuális folyamatok feltérképezésére. Ennek megfelelően a valós, 

pillanatnyi és általában pontszerű morfológiai jellemzők mérhetőek. Azonban a 
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legmodernebb technológiák ellenére a készülékek közvetetten, lokálisan és 

diszkrét időpillanatokban képesek mérni a folyamatokat, de nem képesek feltárni 

azokat nagy léptékben, finom tér- és időbeli felbontásban. 

Vagyis, minden morfológiai vizsgálatnak megvan a saját előnye, de hátránya 

is. Emiatt folyami hordalékszállítás vizsgálati módszereinek fejlesztése továbbra 

is a kutatómunkák fontos tárgyát képzik. 

A vízgazdálkodási szempontok miatt a legtöbb folyamot forrástól torkolatig 

műtárgyakkal szabályozzák. A Duna legtöbb szakasza sem képez kivételt, így a 

magyarországi felvízi szakasz sem, ahol a folyót szinte teljes hosszában műtárgyak 

szabályozzák. Ezzel szemben, a 417 km hosszú magyar szakasz szabad folyású. A 

folyót azonban hagyományos műtárgyakkal szabályozzák, mint pl. sarkantyúk és 

partvédő művek. Az elmúlt évtizedekben a Szlovákiával közös ~ 100 km hosszú 

magyarországi Felső-Duna folyamatos morfológiai változásokon ment keresztül és 

ennek következtében hajózhatósági problémák jelentkeztek. A morfológiai 

változások még problematikusabbá váltak, amikor megépítették a Bősi 

vízerőművet a magyar határtól 8 km-re felvízi irányban. Ezek a folyamatok 

intenzív mederváltozást eredményeztek, amikkel több korábbi kutatás 

foglalkozott. A vizsgálatok arra mutattak rá, hogy a mesterséges beavatkozások 

jelentős változásokat okoztak a természetes morfológiai folyamatokban, aminek 

számos következménye kimutatható, pl. a meder jelentős berágódása és kavicspad 

képződés a főmederben. Nyilvánvaló, hogy ezen folyamatok vizsgálatához 

szükséges a helyi és a nagyobb léptékű morfológiai jellemzők ismerete. 

 
1. Ábra  Vének felső- és alsó kavicspadok elhelyezkedése a vizsgált Duna-szakaszon. 

A kimutatott összetett morfodinamikai folyamatok egyértelműen 

hangsúlyozzák a mesterséges beavatkozások jelentőségét a folyami 

morfodinamikában. Számos tanulmány azt feltételezi, hogy ezek a morfológiai 

változások jelenlegi tendenciái egy új dinamikus egyensúlyi állapothoz 

közelítenek, vagyis stabil meder alakul ki. Mivel a morfológiai jellemzők (pl. a 

mederesés, a görgetett hordalék szemösszetétele és mennyisége) jelentősen 
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megváltoztak, az alluviális folyami mintázat (szinuszos vagy meanderező jelleg) 

változása nem nyilvánvaló, de szükségszerű. 

Vagyis, a kérdés az, hogy a mederszint süllyedése még folyamatban van, vagy 

már elért egy kvázi-egyensúlyi állapotot. Ezenkívül nem triviális az sem, hogy a 

kavicspadok változékonyságot mutatnak-e, vagy stabilak. 

A fent bemutatott problémás folyószakasz példája felhívja a figyelmet a 

morfodinamikai folyamatok és változások vizsgálatára és azok előrejelzésére 

szolgáló megbízható módszerek szükségességére. Ennek megfelelően a doktori 

kutatás fő célja a morfológiai folyamatok vizsgálati eszközeinek fejlesztése volt, a 

numerikus modellezés eszközére összpontosítva. A kidolgozott vizsgálati 

módszertanokat a magyarországi Duna egy problémás és összetett 

morfodinamikájú szakasz esettanulmányának példáján mutatom be. 

2 Célkitűzések, kutatási módszer 

A bemutatott doktori kutatás fő célja egy új hordaléktranszport számítási 

módszer kidolgozása, amely hozzájárul morfodinamikai kérdések megoldásához. 

A morfológiai kutatások három fő eszköztárral dolgoznak: (i) terepi mérések, 

(ii) laboratóriumi kísérletek és (iii) numerikus modellezés. A három eszköztár 

előnyeinek és hátrányainak ismeretében, azokat egymást kiegészítő 

módszereknek érdemes tekinteni. Vagyis, a leghatékonyabb vizsgálathoz célszerű 

azokat közösen alkalmazni. A doktori kutatás célkitűzéseit ennek megfelelően 

fogalmaztam meg: 

• Témaindoklás, egy problémás Duna-szakasz példáján keresztül. Terepi 

méréseken alapuló morfológiai vizsgálat végrehajtása. A morfológiai 

következtetések összefoglalása és a fennmaradó kérdések megfogalmazása. A 

numerikus modellezési eszköztár szükségességének indoklása. 

• Laboratóriumi kísérletek végrehajtása az összetett morfodinamikai 

folyamatok részletesebb feltárása és pontosabb megismerése céljából. A 

laboratóriumi mérések másik célja olyan megbízható adatok gyűjtése, ami 

hordaléktranszport modellek igazolását teszi lehetővé. 

• A hordaléktranszport numerikus leírásának szakirodalomban fellelhető 

lehetőségeinek feltárása. A hiányosságok megfogalmazása alapján a numerikus 

modellezési eszköz fejlesztése új hordaléktranszport számítási módszertan 

kidolgozásával. 

• Olyan hordaléktranszport osztályozási módszer kidolgozása, amely 

szükséges a modellek alkalmazhatósági korlátainak leírásához, valamint azok 

összekapcsolásához. 

• Az új hordaléktranszport számítási módszertan igazolása laboratóriumi és 

terepi mérésekkel. 

• Morfodinamikai vizsgálat végrehajtása egy reprezentatív folyószakasz 

példáján keresztül a kifejlesztett numerikus eszközzel. 
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3 Új tudományos eredmények 

1. Tézis 
Dinamikus egyensúlyi állapot terepi méréseken alapuló morfodinamikai 

vizsgálata 

A Duna morfológiáját az elmúlt évtizedekben a Bősi vízerőműtől (< 1811 fkm) 

lefelé haladva intenzív mederberágódás jellemezte, elsősorban a mérnöki 

beavatkozások (vízerőmű, sarkantyúk, kotrás) eredményeként. Másfelől, a 

felvízi meder eróziója részben átmenetileg hordaléklerakódást okozott, pl. 

kavicspadokat alakított ki. Számos tanulmány foglalkozott a mederszint 

csökkenésének problémakörével, azonban a folyamat jövőbeli tér- és időbeli 

viselkedésére vonatkozóan eddig nem történt előrejelzés. 

 
2. Ábra  Mederanyag-minták d90 szemcseméreteinek térbeli eloszlása. 

A folyó egy problémás, 1795 és 1800 fkm közötti szakaszára vonatkozóan 

megállapítottam, hogy a folyómeder közel dinamikus egyensúlyi állapotot ért el, 

és csak helyi mederátrendeződése várható. Két kavicspad található a problémás 

szakaszon; az 1797-es fkm-ben és az 1795,5-es fkm-ben. Kimutattam, hogy az 

előbbi stabil állapotban van, míg az utóbbi vízjárástól függő változékonyságot 

mutat. 

Kimutattam, hogy egy összetett áramlási és morfológiai jellemzőkkel 

rendelkező folyam szakaszléptékű dinamikus egyensúlyi állapota 

megállapítható a legkorszerűbb terepi mérési eljárások és adatfeldolgozási 

módszerek (mederfelmérés, görgetett hordalékmérés, akusztikus 

áramlásmérések, mederanyag mintavétel és hidrológiai számítások) együttes 

alkalmazásával. [2] 
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2. Tézis 
A domináns helyi görgetett hordaléktranszport jelleg vizsgálata összetett 

morfodinamikájú folyamokban: új csúsztató Reynolds szám alapú osztályozási 
módszer kidolgozása 

A Shields-Parker-diagram megmutatja, hogy a domináns görgetett 

hordaléktranszport jellege megbízhatóan meghatározható az ún. explicit 

részecske Reynolds-szám (Rep) függvényében, homogén mederanyag esetén. 

Vegyes szemösszetételű, összetett áramlási és morfológiai viszonyok között 

azonban ez az eljárás, vagy egy jellemző szemcseméret (d50, d90) alkalmazása 

nagy bizonytalanságot mutat. 

 
3. Ábra  Terepi mérésekből származtatott összetartozó fenék-csúsztatófeszültség - d50 

szemcseméret értékpárok. 

Laboratóriumi kísérletek és terepi mérések alapján kimutattam, hogy a helyi 

domináns görgetett hordaléktranszport jelleg megállapítására a csúsztató 

Reynolds szám (Re*) megbízhatóbb indikátor, mint a részecske Reynolds szám 

(Rep), vagy egy jellemző szemcseméret (pl. d50, d90). 

A megállapításaim alapján az alábbi osztályozási rendszert állítottam fel: 

 Re* < ~300  homok transzport dominál, 

 Re* > ~400  kavics transzport dominál, 

 ~300 < Re* < ~400  kavics lerakódása és kavicspad épülése várható. [7]. 
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3. Tézis 
Görgetett hordaléktranszport modellezési eljárás fejlesztése vegyes 

szemösszetételű mederanyag esetén 

A hordalékvándorlást becslő összefüggéseket általában meghatározott 

morfodinamikai körülményekre - pl. közel permanens áramlás és egységes 

mederanyag – fejlesztik ki és igazolják, ezért nem alkalmazhatóak térben és 

időben változékony körülményekre. Megmutattam, hogy összetett 

morfodinamikai folyamatok rövid szakaszon párhuzamosan fordulnak elő - pl. a 

finom hordalék lerakódása, a mederberágódás vagy a mederpáncél kifejlődése -

, továbbá, hogy a különböző összefüggések összekapcsolt alkalmazása javíthatja 

a modellezés pontosságát. A vizsgálatomban a finom homok- és kavicsmozgás 

számítása a homoktranszportra kifejlesztett van Rijn, valamint a homok-kavics 

keverékre kidolgozott Wilcock és Crowe képletek párhuzamos alkalmazásával 

történt. A kalibrációs és igazoló mérések alapján javaslatot teszek a két formula 

Re* alapú súlyozásával való alkalmazására, a következők szerint: 

 van Rijn görgetett hordaléktranszport modell: Re* < ~400, 

 Wilcock and Crowe görgetett hordaléktranszport modell: Re* > ~300. 

  
Hordaléktranszport 

modell 

Mért W&C Kombinált 

0,39 0,09 0,54 

1. Táblázat Modelligazolás 

laboratóriumi mérésekkel: VSh/Vtot 

értékek, ahol VSh a kimosott 

lerakódás térfogata, Vtot pedig a 

teljes lerakódás térfogata. 

 

    Hordaléktranszport modell 

    van Rijn W&C d90 alapú Re* alapú 

∆
V

 /
 n

ap
 

Lerakód. 48,71 4,90 0,07 3,45 

Eróziós. 7,19 0 0,04 0,57 

2. Táblázat Modelligazolás terepi mérésekkel: 

∆Vc/∆Vm értékek, ahol ∆V az átlagos napi 

térfogatváltozás. ∆Vc a modelleredményekből, ∆Vm 

pedig a terepi mérésekből származik. 

Kidolgoztam egy új hordaléktranszport számítási módszert, ami a van Rijn 

és a Wilcock és Crowe tapasztalati összefüggések összekapcsolt alkalmazására 

épül. A helyi hordaléktranszport a két eljárással kapott becslés súlyozásával 

számítható. Az eljárást egy háromdimenziós numerikus hidrodinamikai 

modellbe implementáltam. A kifejlesztett módszert laboratóriumi és terepi 

adatokkal igazoltam, összetett morfodinamikai körülményekre. Továbbá 

bebizonyítottam, hogy a két képlet súlyozására a legalkalmasabb paraméter a 

Re*. [1,9,10] 
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4. Ábra  vR formulával számított mederváltozás. 

 
5. Ábra  d90 alapú kombinált eljárással számított mederváltozás. 

 
6. Ábra  Re* alapú kombinált eljárással számított mederváltozás. 
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4. Tézis 
Az egyedi, nempermanens morfodinamikai folyamatok szakaszléptékű 

vizsgálata háromdimenziós numerikus modellezéssel a magyarországi Felső-
Duna esettanulmányán keresztül 

Az előzőekben bemutatott új numerikus hordalékmodellezési eljárással 

végrehajtottam a Duna 1795 fkm és 1800 fkm közötti szakaszának 

morfodinamikai vizsgálatát. A számított eredmények alapján napi átlagos 

mederváltozás térképeket állítottam elő, különböző vízhozamtartományokhoz 

kapcsolódóan. 

A térbeli és időbeli mederalak változások célirányos elemzése hozzájárult a 

helyi morfodinamikai folyamatok jobb megértéséhez. Az alábbi 

megállapításokat teszem a kiválasztott folyószakaszt illetően: 

 Az elmúlt évtizedekben tapasztalt jelentős főmeder beágyazódás jelenségét a 

numerikus modelleredmények nem jelzik, sem árhullámok, sem középvizes vízjárási 

állapot esetén. Ez alapján, az 1. Tézis megállapítását is megerősítve, egy közel 

dinamikus egyensúlyi állapot feltételezhető. 

 A sekély zónákban, pl. sarkantyúk közötti részeken a középvizes és a nagyvizes 

vízjárási állapotok különböző morfodinamikai folyamatokkal jellemezhetők. A 

középvizes időszakok alatt a finomabb hordalékszemcsék lerakódása, így átmenetileg 

mederszint emelkedés megy végbe. Árhullámok levonulásával azonban ezek a lokális 

lerakódások erodálódnak, ami lokális mederszint csökkenést eredményeznek. 

 Kimutattam, hogy az 1779-es fkm-ben lévő kavicspad dinamikus egyensúlyi 

állapotban van; jelentős változások nem várhatóak sem közép-, sem nagyvizes 

időszakban. Az 1795,5 fkm-ben lévő kavicspad alvízi vége jelentős változásokat 

mutat. Az árhullámok levonulása alatt a kavicspad növekszik, míg az alacsonyabb 

vízjárási állapotban erodálódik. 

 A vízhozam és a helyi csúsztatófeszültség értékek közötti kapcsolatot is elemeztem. A 

mederkitöltő vízhozam, a helyi morfodinamikai folyamatok trendjét jelentősen 

befolyásoló szerepét is alátámasztottam. 
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7. Ábra  Összetartozó vízhozm és számított fenék-csúsztatófeszültség értékpárok. A mértékadó 

vízhozamok Qm = 2000m3/s (átlagos vízhozam), Qbf = 4300 – 4500 m3/s (mederkitöltő vízhozam) Q2 

= 5950 m3/s, Q10 = 7950 m3/s és Q100 = 10400 m3/s (2-, 10- és 100-éves visszatérési idejű vízhozamok). 

A numerikus modellezés és a terepi mérések alapján tett következtetések 

kölcsönösen alátámasztják és igazolják egymást. 

Egy reprezentatív esettanulmányon keresztül igazoltam, hogy folyamok 

egyedi mederalak-változási folyamatainak finom léptékű tér- és időbeli 

vizsgálata elvégezhető az új hordaléktranszport modellezési eljárással, 

összetett áramlási és morfológiai jellemzők és inhomogén mederanyag esetén. A 

kifejlesztett numerikus eszköz bizonyítottan alkalmas vizsgálati módszertan a 

jövőbeli folyószabályozási beavatkozások hatásainak elemzésére, helyi és 

folyószakasz-léptékű morfodinamikai folyamatok és azok kölcsönhatásának 

leírására. [8,9]  
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