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ELŐZETES ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS 

 

ŰZEMELTETÉS. 

ÁLTALÁNOS ÜZEMELÉSI FELTÉTELEK. 

1. Vízszint rehabilitáció 
 
A torkolati művel az előirányzott rehabilitációs vízszinteket – 108,00 – 109,30 mBf. – 

megbízhatóan tartani lehet kis vízhozam esetén is a torkolat és Győr (Rába torkolat) 

közötti szakaszon. A torkolati mű nélkül a vízszint az idő mintegy 40 %-ban a 108,0 

mBf. rehabilitációs szint alatt maradna, és 80 %-ban a 109,30 mBf. szint alatt. Más 

szóval az év több mint felében a vízszintszabályozó műtárgy rehabilitációs feladatokat 

lát el. 

 

A kis- és középvízi vízrajzi állapotokban a Mosoni-Dunán megcélzott 

vízszintrehabilitációt a két táblaállás végtelen sok kombinációjával lehet biztosítani. 

Általános irányelv a két nyílás azonos, vagy közel azonos szabályozása, elsősorban az 

átvágás és az utófenék egyenletes igénybevétele miatt. 

 

A konkrét (napi) vezérlés alapvetően a műtárgy felvizi oldalán előirányzott, az alvizi 

oldalon kialakuló vízállás (alapvetően dunai vízállás) és a levezetendő vízhozam 

alapján történik. A vízszintszabályozó műtárgy kezeléséhez szükséges a – fizikai és 

numerikus kisminta vizsgálatokon alapuló –szoftverek előállítása. 

 

2. Árvízkapu funkció 

 

Az árvízkapu funkciója az alvizi oldalon érkező árhullámok kizárása az árvízkapu 

„védelmében” lévő vízfolyásokról. A kis- és középvizi állapot és a kisebb árhullámok 

idején nyitott, ill. részben nyitott nyílások zárását abban az esetben kell végrehajtani, 

ha megindul a visszafelé áramlás a műtárgy szelvényében. A valós üzemelés 

értelemszerűen a műtárgy fel- és alvizi oldalán telepített vízmércék alapján történhet, 
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de megfelelő összefüggések meghatározása mellett a meglévő távolabbi állomások 

(Nagybajcs-Duna, Bácsa-Mosoni-Duna, Győr-Rába) is használhatók. A védekezési 

munkát segítheti, ha a vezérlés az árvízi előrejelzésbe bevont állomásokra is 

támaszkodik. 

Az árvízkapu funkció leghatékonyabb alkalmazásához sztochasztikus módszereken 

alapuló optimalizálás segítségével szükséges megvizsgálni és kidolgozni az 

üzemrendeket, amely figyelembe veszi az előürítés lehetőségét (akár a rehabilitációs 

vízszint alá való süllyesztéssel) is.  

 

 

3. Árvízlevezetés 

 

A Mosoni-Duna árvizeinek levezetését elsősorban az alábbi üzemállapotokkal lehet 

jellemezni: 

- az árvízhullám a Duna kis- és  középvize mellett vonul le.  A vízszintszabályozó 

zsilip szegmenstábláit ekkor teljesen kiemelik. Ritkán a hajózsilip is nyitva lesz és 

részt vesz az árvízlevezetésben, 

- a két folyó árhulláma időben egybeesik , ekkor a torkolati mű árvízkapuként nem 

működik. Ilyen esetekben nem lesz szükség a hajózsilip bevonására az árvíz 

levezetésekor. Kivétel az az eset, amikor a vízszintszabályozó zsilip egyik nyílása 

–  javítás miatt – zárt, 

- az előzőhöz hasonló üzemállapot áll elő, amikor az árvízkapu funkciót 

megszüntetik. Megindul az apadás. Ekkor a Mosoni-Duna torkolati szakaszának 

vízhozamát növeli a kiürülésből származó vízhozam. A BME idevonatkozó 

vizsgálatai szerint a többletvízhozam a torkolati műnél elérheti a 380 m3/s-ot, 

115,00 mB MÁSz közeli vízszintnél. A hajózsilipet ilyen esetekben nem kell 

bevonni az árvíz levezetésébe. 

 

A hajózsilip vízleeresztésbe történő bevonását az utófenék kialakításából származó 

korlátok teszik szükségessé. 

 

A torkolati műtárgy utófenék kialakításánál az alábbi követelményeket kellett 

kielégíteni: 

- a hajózsilip viszonylag ritkán vegyen részt az árvízlevezetésben, 
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- a száraz munkagödörben kialakított érdesített utófenéken belül az áramlás rohanó 

vízmozgásból áramló vízmozgássá alakuljon át, 

- szélsőséges hidrológiai események esetén is biztosított legyen a műtárgyak 

állékonysága. 

A BME idevonatkozó vizsgálatai alapján az alább közölt ábra a Duna vízszintjeinek 

függvényében tartalmazza a biztonságosan levezethető maximális vízhozamokat, 

különböző nyílásszám esetén. (Az elzárószerkezetek kiemelt állapotban.) 

 

 

(114. ábra BME júliusi jelentés 2. vált.) 

 

Néhány jellemző adat a vízszintszabályozó műtárgy (2 nyílás üzemel) 

vonatkozásában: 

 

Mosoni-Duna    Dunai vízállás 

   vízhozam                  mB 

       m3/s 

      230    105,83 (LKV) 

      448    108,45 (KÖV) 

      610    Mosoni-Duna 1 %  109,80 

 

 

Amennyiben az aktuális érték pontpárja a piros vonal alá esik a hajózsilipet be kell 

vonni a vízlevezetésbe. 
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Megjegyzés: 27 év adatai alapján a hajózsilipet mindössze 2 alkalommal kellett volna 

bevonni a vízlevezetésbe, továbbá javítási állapotban – két nyílás üzemel – a 10 %-os 

valószínűségű árvízhozam biztonsággal levezethető lett volna. 

 

 

4. Jéglevezetés 

 

Jéglevezetés alapvetően kétféle üzemmódban kerülhet sor, mégpedig folyamatos, vagy 

szakaszos üzemmódban. 

Folyamatos üzemmód esetén a küszöb fölötti vízmélység biztosítását, valamint az 

utófenék igénybevételének korlátait kell figyelembe venni.  

A szakaszos üzemmódra akkor kerülhet sor, ha a torkolati mű feletti szakaszon álló 

jégtakaró alakult ki és annak eltávolítása a Rába torkolatnál kialakult jégviszonyok 

miatt jégtörő hajó alkalmazásával szükségessé válik. Ilyen esetben az érkező vízhozam 

még kicsi, ezért vízszintváltoztatással előállított tározással kell a hatékony 

jégleeresztéshez szükséges vízhozamot biztosítani. A javasolt felvízszint 108,00 – 

108,50 mBf.. A jégleeresztés történhet egy, vagy két nyíláson keresztül, figyelemmel a 

jégtörés intenzitására, és az utófenék igénybevételére. 

Szakaszos üzemmódra – értelemszerűen – tartós hideg periódus esetén kerülhet sor. 

 

Az üzemmód kiválasztása a védelemvezetés döntése. 

 

5. Uszadéklevezetés 

 

A uszadék eltávolítása a vízszintszabályozó műtárgy elzáró szerkezeteinek rövid idejű 

kiemelésével, vagy a műtárgy felvízi oldaláról pontonon elhelyezett markolóval 

történő kiemelésével lehetséges. 

 

6. Vízminőségi havária 

 

Vízminőségi havária esetén a vízszintszabályozást meg kell szüntetni a szennyvíz 

gyors levezetése érdekében. Lehetőség van nem permanens üzemmóddal a vízhozam 

ill. vízsebesség növelésére is. 
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7. Javítási, karbantartási munkák ütemezése 

 

A javítási és karbantartási munkák ütemezését a  víz-, és jégjárási viszonyokhoz kell 

igazítani. Egyszerre csak 1 nyílás zárható le ilyen célból. Biztosítani kell a javításban 

lévő szerkezet üzembehelyezését, szükség esetén. Ilyen eseményre 387 m3/s (10 %-os 

valószínűségű) Mosoni-Duna árvízhozamnál nagyobb árvizek esetén kerülhet sor. 

 

8. Műtárgyak üzemkészsége 

 

- Az elzárószerkezeteket fagy idején is mozgatható állapotban kell tartani 

 

- Energiaellátás: a tartalék áramforrásra való átkapcsolás lehetőségét folyamatosan 

üzemkész állapotban kell tartani. 

 

- Biztosítani kell, hogy a jégtörő hajó, vagy más szolgálati jármű jeges időszakban is 

átzsilipelhető legyen. 

 

9. Hajózással kapcsolatos  irányelvek 

 

A hajózási felügyelet szakembereinek véleménye a műtárgy kialakításánál szempont 

volt, mely szempontok a felügyelettel egyeztetett módon lettek figyelembe véve.  

Az egyeztetésről készült emlékeztető jelen dokumentáció mellékletét képezi 

A műtárgy hajózási szempontból szükséges kiegészítő berendezéseit be kell építeni 

illetve el kell helyezni (jelzőtáblák, hajórögzítő bakok, jelzőrendszerek, biztonsági 

kiegészítő műszerek, szerelvények stb.). 

Az érkező és átzsilipelni készülő hajók és a hajózsilipet működtető közötti kapcsolat 

felvételét biztosító kommunikációs lehetőséget ki kell építeni. 

A hajózási funkcióra tekintettel a belföldi RIS rendszer működtetéséhez szükséges – 

torkolati műtárgyat érintő - létesítmények és azok tartószerkezetei (adótorony) 

kiépítésre kerülnek. 

 

A hajózsilip üzemelésével kapcsolatos további szempontok 
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- A Mosoni-Duna min. rehab.108,00 mBf. és a Duna LNHV 111,80 mBf. vízszintek 

között a hajózsilip üzemel. 

- A Duna LNHV 111,80 mBf. vízszint felett a hajózás korlátozással üzemel.  

- Árvízkapus funkcióban a hajózsilip alsó fő főelzárása  megakadályozza a vízszint 

emelkedést a Mosoni-Duna ágába és a hajózás szünetel. 

- A hajózsilipen keresztül vízlevezetésre csak ritkán kerül sor .   

- Téli jeges időszakban a jég levezetése a hajózsilipen keresztül szükség esetén a 

gépi berendezések védelme mellett történhet. 

- Az elhelyezésre kerülő szegmenszsilipek a jéglevezetésre is alkalmas erősített 

kivitelben készülnek. 

- A hajók átzsilipelését az alsó, és  a felső főben lévő főelzárások és a kamrák 

vízfeltöltését és ürítését végző töltőcsatornák tiltóinak összehangolt 

működtetésével  vezénylő fülkéből történő vezérléssel a zsilipkezelő hajtja végre. 

 

Mosoni Duna felől érkező hajó áthaladása 

- a felső főben a szegmens tábla küszöbre zárt helyzetben biztosítja a Mosoni Duna 

üzemi vízszintjét 

- le kell zárni az alsó főben, vagy a „kis hajózó alsó főben” beépített elzárást, a hajó 

nagyságától függően 

- be kell zárni az alsó főben beépített töltő-ürítő csatorna elzárásokat (kiegyenlített 

vízben) 

- víznyomás ellenében ki kell nyitni a felső fő töltő-ürítő csatorna elzárásait 

- meg kell várni, hogy a hajózsilip kamrában kialakuljon a Mosoni Duna aktuális 

vízszintje 

- fel kell emelni a felső fő szegmens elzárást 

- be kell zárni a felső fő töltő-ürítő csatorna elzárásait  

- a hajó beúszhat a hajózsilip kamrába, ahol ki kell kötni  

- víznyomás ellenében ki kell nyitni az alsó fő töltő-ürítő csatorna elzárásait 

- meg kell várni, míg a kamrában előáll a Duna aktuális vízszintje 

- fel kell emelni az alsó fő szegmens elzárást 

- a hajó a kikötés feloldása után kiúszhat a hajózsilipből 

 

Duna felől érkező hajó áthaladása 

- az alsó fő elzárásai nyitva vannak 
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- a hajó beúszik a kamrába, ahol ki kell kötni 

- az alsó főt le kell zárni 

- töltő ürítő csatornák segítségével a kamrában elő kell állítani a Mosoni Duna 

vízszintjét 

- a felső fő elzárását ki kell nyitni 

- a hajó a kikötés feloldása után távozhat a hajózsilip kamrából. 

A zsilipelési idő az LNHV és a min. rehab. vízszint között 30-35 perc. 

 

10. Karbantartási üzem 

 

A karbantartási vagy felújítási munkák elvégzéséhez minden nyílás vízteleníthető. A 

víz kizárását az ideiglenes elzárások biztosítják. 

A 2 db vízszintszabályozó nyílásban a Mosoni-Duna felől egy a Duna felől két 

betétgerendás ideiglenes elzárás építhető be. A betétgerenda készlet a műtárgy mellett 

kialakított üzemviteli telepen kerül tárolásra, szabadtéri tároló helyen. A telepről 

gépjárművel kerül kiszállításra a műtárgyhoz, ahol az üzemi hídra letalpaló 

autódaruval kerül beemelésre a nyílásba. A gerendák csak szárazon vagy kiegyenlített 

(álló) vízben mozgathatóak. A gerendák elhelyezése és kiemelése kiemelő keret 

segítségével történik, így a műveletek során a nyílásba lemenni nem szükséges, azok a 

pillértetőről végrehajthatók. A gerendakészlet egyszerre 2 nyílás elzárására alkalmas. 

Szükséghelyzetben ez a készlet alkalmas a nyílások árvízi elzárására is, a már említett 

feltételek mellett. 

A hajózsilip fők lezárhatósága biztosított ideiglenes elzáró gerendák elhelyezésével 

karbantartás idejére. A hajózsilip gerenda készlete az alsó fő árvízi elzárására 

alkalmas. 

Az ideiglenes elzáró gerendák csereszabatosak, így felhasználhatók bármely nyílás 

elzárására. 

 

11. Hallépcső javítása, karbantartása 

 

A hallépcsőt úgy kell üzemeltetni, hogy a halak vándorlása idején működőképes 

legyen. A javítási, karbantartási időszakot a fenti követelmény kielégítésével kell 

megválasztani. 
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12. Megfigyelő- és mérőberendezések 

 

A megfigyelések és a mérések célja 

- az üzemeléshez adatszolgáltatás 

- a létesítmény üzemelése által befolyásolt terület biztonságát meghatározó tényezők 

változásának észlelése (talajvíz nyomásviszonyai, szuffózió), 

- a  talajvízszint változásokból adódó esetleges jogi viták esetére bizonyító adatok 

beszerzése, 

- a tervezéskor alapul vett számítási alapadatok és feltevések ellenőrzése (geológiai, 

hidraulikai, statikai, dinamikai, stb. adatok), 

- a műszaki ismeretek általános fejlesztéséhez adatok szolgáltatása. 

 

Az építés és a próbaüzem idején végzett ellenőrző mérések és megfigyelések, ill. ezek 

értékelése a létesítmény tartós üzembehelyezésének célszerű előfeltétele. 

 

Megfigyelendő jelenségek és folyamatok 

- hidrológiai adatok (felszíni vizek vízszintjei, vízhozamai), 

- hordalékvándorlási adatok (lebegtetett hordalék töménységének alakulása, 

mederanyag szemösszetételének változása), 

- medermorfológiai adatok (hordaléklerakódás okozta mederszint emelkedés, 

medermélyülés) 

- nyomásvonalak és azok változása (műtárgyakra ható felhajtóerők, szivárgási 

görbék töltésekben és altalajban, szuffóziós jelenségek veszélye), 

- talajvízjárás (építés előtt, alatt és az üzemelés során a talajvízszintek 

megfigyelése), 

- a betonműtárgyak alapfelületén keletkező feszültségek, ezek eloszlása, 

- altalaj alakváltozása, 

- feszültségek a szerkezetekben, 

- rezgések a szerkezetekben (gáttáblák rezgése vízeresztéskor). 

 

Adott esetben az észlelésbe bevont jelenségről az igénybevétel nagyságának és a 

létesítmény kialakításának függvényében kell dönteni. 
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A torkolati műtárgy megfigyelő és mérőberendezései szerves egységet képeznek a 

Mosoni-Duna és mellékfolyóin működő – a térség sokváltozós hidrológiai viszonyait 

lefedő – monitoring rendszerrel. 

 

Az építés és próbaüzem során a műtárgy tervezés alatt felépített számítógépes 

modellek újrakalibrálása és ellenőrzése javasolt a fentiekben ismertetett mérési adatok 

alapján a jövőbeli pontosabb előrejelzés okán.  

 

13. A Mosoni-Duna torkolati műtárgy vízszintszabályozását elősegítő szoftverek 

készítése 

 

A tervezett műtárgyak jellemző üzemállapotai összefoglalva az 1., 2., és 3 fejezetek 

alapján: 

- rehabilitációs vízszintszabályozás viszonylag alacsony dunai vízállások és kis, v. 

közepes Mosoni-Duna vízhozamok mellett, 

- zárt állapot (árvízkapu funkció) dunai árvizek esetén, 

- a Mosoni-Dunán jelentős árhullám vonul le a Duna kis-, vagy középvize mellett, 

ekkor a szegmens táblákat teljesen kinyitják, ritkán a hajózsilip is nyitva lesz, 

- a két folyó árhulláma időben egybeesik, ekkor a torkolati mű árvízkapuként nem 

működik,  a küszöb fölött alulról befolyásolt átbukás, átfolyás alakul ki, 

- az előzőhöz hasonló állapot, amikor az árvízkapu funkciót (dunai árvíz esetén) 

megszüntetik. Megindul az apadás. Ekkor a Mosoni-Duna torkolati szakaszának 

vízhozamát növeli a kiürülésből származó vízhozam. 

 

A rehabilitációs üzemmódban az ismert adatok (vízhozam, felvízszint, alvízszint, 

üzemelő nyílásszám) megadását követően a zsilipnyitás mértékének meghatározása 

iterativ módon történik, mind a szabad átfolyás, mind az alvíz által befolyásolt 

átfolyás esetére. Megjegyzendő, hogy a szoftver szimmetrikus üzemállapotra készül. 

A többi üzemállapotban a várható felvízszint meghatározása a feladat. Az ismert 

adatok (vízhozam, alvízszint, nyílásszám) megadása után szintén iterativ módon 

történik a feladat megoldása, kivéve a szabad átbukás esetét. 

 

A szoftvereket mind a vízszintszabályzó műtárgyra, mind a hajózsilipre vonatkozóan 

el kell készíteni. 
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A vízszintszabályozó zsilip aszimmetrikus üzemmódjára – a változatok végtelen 

száma miatt – nem indokolt szoftverek készítése. Ebben az esetben a zsiliptáblákkal 

kapcsolatos számításokat külön-külön kell végezni. A számítások így nem 

tartalmazzák az aszimmetrikus üzemmódból eredő hatásokat, emiatt a táblaállások 

üzem közbeni korrigálása válhat szükségessé. 

 

14.A Mosoni-Duna torkolati művének kalibrálása 

 

A kalibrálás alapvető fontosságú az üzemeltető számára a rehabilitációs vízszint 

tartásához. Ilyen üzemben a következő esetek lehetségesek: 

- baloldali szegmens tábla nyitva, minden más zárva, 

- jobboldali szegmens tábla nyitva, minden más zárva, 

- mindkét tábla nyitva szimmetrikus táblaállással, 

- mindkét tábla nyitva aszimmetrikus táblaállással. 

 

A rehabilitációs üzemmódnál kétféle üzemmód jöhet számításba: 

- statikus üzemmód, és 

- dinamikus üzemmód. 

 

Statikus üzemmód esetén beállnak egy kiválasztott felvízszintre, amit a Mosoni-

Dunán érkező vízhozam függvényében tartanak. 

Dinamikus üzemmód esetén valamivel több vizet engednek le, mint amennyi érkezik. 

Egy bizonyos felvízszint elérése esetén padig a táblákat úgy állítják, hogy az érkező 

vízhozamnál valamivel kevesebb víz folyjék át a zsilipen. 

Dinamikus üzemmódra sor kerülhet: 

- uszadék leeresztés (rövid idejű) 

- jégleeresztés, és 

- vízminőségi havária esetén. 

 

Amennyiben az összes értelmes esetre kívánják a műtárgyat kalibrálni, akkor 

rendkívüli nagyszámú mérésre lenne szükség. 

A mérések számának ésszerű mértéke érdekében: 

- az aszimmetrikus táblaállások és 

- az árvizek esetét célszerű kizárni a kalibrálásból. 
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A fentiek összhangban vannak a 13. fejezetben az aszimmetrikus üzemmóddal 

kapcsolatos megállapítással, valamint azzal a körülménnyel, hogy árvizek esetén csak 

a felvízszint tájékoztató előrejelzése szükséges. 

 

15. Általános üzemelési feltételek az építés és üzembehelyezés idején 

 

Az építési időszak a munkatér kialakításának megkezdésétől a Mosoni-Duna medre 

áttöltésének megkezdéséig tart. 

Az üzembe helyezés az építési időszak végétől a mederáttöltés építésének befejezéséig 

tart. 

 

15.1. Építési állapot 

 

Az építési időszakban az árvízlevezetési feltételek nem változnak mindaddig, 

amíg a torkolati műtárgyat és a Vének-i árvízvédelmi töltést összekötő töltés 

építése a hullámtéren nem kezdődik meg. Ugyanis a töltés megépítésével a 

torkolati mű üzembehelyezése utáni állapothoz hasonló helyzet áll elő, azaz a 

Duna 100 éves előfordulású vízhozama esetén mintegy 10 cm-es lokális 

vízszintemelkedés várható mind felvizi, mind alvizi irányban. A 

vízszintemelkedés hatótávolsága mindkét irányban 10 km-es nagyságrendű a 

BME idevonatkozó vizsgálatai szerint. 

 

A munkatér kialakítás – a BME modellvizsgálatai alapján – kimutathatóan nem 

befolyásolja az árvízlevezetést.  

A jéglevezetés feltételei nem változnak.  

Változnak viszont a hajózás lehetőségei. A munkatér megközelítését pontonhíd 

létesítésével oldják meg, amely nyilvánvalóan hajózási korlátozást okoz. 

Az uszadék eltávolítása pontonhíd megbontásával történhet. A vízminőséggel és 

a halvándorlással kapcsolatos körülmények nem változnak. 

 

15.2. Az üzembehelyezés időszaka 
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Az üzembe helyezés feltételi rendszere szervesen kapcsolódik a kiviteli tervhez 

készülő részletes organizációhoz. Így célszerűen a kiviteli tervezés során 

készülhet el. 

  

A feltételi rendszernek ki kell terjednie 

- az üzembehelyezési időszak megválasztásának vizsgálatára (a Duna, 

valamint a Rába és a Mosoni-Duna árvizeinek keresztkorrelációja 0,29 ill. 

0,27, azaz a Mosoni-Duna alsó szakaszán jelentkező árvizek nem minden 

esetben esnek egybe  a Duna árvizeivel), 

- a létesítmények min. készültsége, 

- ideiglenes létesítmények szükségessége (a mederáttöltés nincs készen, így 

bizonyos kommunális létesítmények nem működnek), 

- az árvíz-, hordalék- és jéglevezetés, továbbá a hajózás biztosítására, a 

hajózás esetleges korlátozására, 

- a vízminőségre, 

- az uszadék levezetésére, 

- a halvándorlásra, stb. 

 

16. Próbaüzem 

 

A teljes létesítményre vonatkozóan az üzemelés első 3 éves szakasza célszerűen  

próbaüzemnek is minősíthető.  

A próbaüzem során a kiviteli tervezés keretében készült ideiglenes üzemelési és 

karbantartási utasítás szerint kell eljárni. Az általános üzemelési feltételek az 1-14. 

pontban leírtaknak felelnek meg. 


