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1. előzmények
Az Oroszlány–Kisbér regioná-

lis rendszer mintegy harminc te-
lepülést lát el ivóvízzel (1. ábra). 
A vezetékátmérők és térfogatok 
alapján történt előzetes vizsgála-
tok alapján a rendszerben a tar-
tózkodási idő igen nagy is lehet, a 
távolabbi pontokon elérheti akár 
a négy és fél napot is (ÉDV Zrt., 
2010). A fertőtlenítés jelenleg klór 
és nátrium-hipoklorit adagolásá-
val történik. A megfelelő szabad 
aktív klórkoncentrációk ellenére 
időnként a víz mikrobiológiai mi-
nősége kifogásolt. 

A kutatási munka célja ezért 
az Oroszlány–Kisbér regionális vízellátó rend-
szer hidraulikai vizsgálata volt, különös tekin-
tettel a hidraulikai és vízminőségi jellemzők 
kapcsolatára, ezen belül is a klórfogyás model-
lezése. A vizsgálatok további célja a jelenleg al-
kalmazott fertőtlenítési módszer hatékonyab-
bá tételének előkészítése volt.

A kutatási munka távlati célja olyan mód-
szertan kidolgozása, amely a hidraulikai és 

vízminőségi modellek összekapcsolásával tá-
mogatást nyújthat a vízbiztonsági tervekhez 
kötődő monitoring rendszerek kiépítéséhez.

2. módszertan
A munka során feladatunk volt az Orosz-

lány–Kisbér regionális rendszer egyszerűsített 
modelljének elkészítése, valamint a Vértes-
somló–Várgesztes ág részletes modelljének el-
készítése. Ebben az esetben az egyszerűsített 
modell forrását 1:4000-es felbontású térképek, 
a részletes modell alapját 1:500 adatfelbontá-
sú bemérési térképek jelentették. A regionális 
rendszerről és a települések egy részéről ren-
delkezésre álltak digitális térképek, másik ré-
széről 1:4000-es vízhálózati papírtérképeket 
dolgoztunk össze a regionális hálózattal, míg 

egyes településekről csak a regionális gerincve-
zeték állt rendelkezésre. A várgesztesi ág rész-
letes modellje pedig azt jelentette, hogy a tele-
püléseken a teljes elosztóhálózat modellezése 
volt a feladat. A modellben a papírtérképek 
georeferálása a Googe Earth-ből letöltött tele-
pülési alaptérképe alapján történt. A regionális 
gerinchálózat digitális formában georeferáva 
került átadásra. A modell csomópontjaihoz a 

magassági adatai szintén a Googe Earth-ből ke-
rültek hozzárendelésre.

A 2010-es évre rendelkezésre álló napi fel-
bontású fogyasztási értékek napon belüli inga-
dozását a rendelkezésünkre bocsátott adatok 
elemzésével határoztunk meg, majd pontosí-
tottuk az ajánlott menetgörbék alapján (400 
m3/d alatti fogyasztás esetén „Alsófokú köz-
pont” menetgörbét, Oroszlány esetén „Kiemelt 
központ” menetgörbét, a többi település ese-
tén „Középfokú központ” menetgörbével javí-
tottuk az órai fogyasztás módosító szorzóit).

A települési vízigényeket az ágak mentén 
a hossz arányában osztottunk szét (körzeti fo-
gyasztás), a koncentrált fogyasztókat pedig egy 
ponthoz rendeltünk hozzá. Az elkészített mo-
dell segítségével végeztük el a közelítő kalib-

rációs vizsgálatokat, és a számított 
vízigények alapján készített víz-
mérlegek alapján hajtottuk végre 
a hidraulikai vizsgálatokat.

A regionális rendszer modelle-
zését a HCWP (magyar nyelvű, ha-
zai fejlesztésű és ingyenes prog-
ram, HydroConsult Kft.) program 
alkalmazásával hajtottuk végre. A 
vizsgálati módszer kvázi-stacioner 
szimulációs vizsgálat – ez azt jelen-
ti, hogy a stacioner állapotsorozat-
tal közelítjük a működést. A műkö-
dés modellezése vezérlő elemek 
(víztározók), vezérelt elemek (szi-
vattyúk, szabályozott tolózárak), 
valamint szabályozatlan elemek 
(visszacsapók) segítségével törté-
nik. Vezérlési szinteknek a mérési 
adatok alapján megállapítható tá-

rozószinteket alkalmaztuk.
A közelítő kalibráció során a vezérelt ele-

mek működési ütemének (adott vízszállítású 
működés, illetve nem működés ideje) illeszke-
dését, valamint a tározók vízszintváltozásait ha-
sonlítottuk össze. A kalibrációs futtatások után 
számítottuk a kalibráció napjára a rendszerben 
kialakuló vízkort. A vízkor a XV/C vízműből szár-
mazó betáplált víz – mint forrás – eljutásának 
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zötti időszakra a la-
kosszám, ingatlanok 
száma és a kettő há-
nyadosaként a faj-
lagos bekötésszám 
alakulását az Orosz-
lány–Kisbér regioná-
lis vízrendszer által 
ellátott településekre. 
Ezt követően az el-
múlt évek tendenci-
ái alapján vizsgáltuk 
2017-ig várható la-
kosszámot és számí-
tottuk a vízigényeket.

A Vértessomló– 
Vár gesztes ágat az el-
osztóhálózat szintjén, 
EPANET-program se-
gítségével modellez-

tük abból a célból, hogy a hidraulikai modell és 
vízminőségi modell együttes alkalmazásával a 
szabad klór koncentrációkat számítsuk és ösz-
szehasonlítsuk a mért eredményekkel. A mo-
dellezés során a termelési értékeket a hálózat 
csomópontjaira osztottuk szét a vezetékhosz-
szak arányában. A számításokhoz felhasználtuk 
a HCWP-szoftver által szolgáltatott eredménye-
ket is. Az EPANET-programban a K csomóponti 
szivattyút (1. ábra) időben változó vízszintű fik-
tív tározóként modelleztük, amelyben a vízszint 
ingadozása a K pontban a HCWP-szoftver által 
számított abszolút nyomásértékeknek megfe-
lelően történik.

A klórkoncentrációk vizsgálatához két 
olyan napot választottunk ki, amelyekre víz-
minőségi adatok is rendelkezésre álltak: 2010. 
január 13. és 2010. augusztus 23. Vizsgáltuk 
továbbá, hogy távlati, 2017-ben várható napi 

maximális vízigények esetén a klórkoncentrá-
ciók várhatóan hogyan alakulnak a hálózatban 
feltételezett betáplált klórmennyiség esetén.

3. eredmények
3.1 Hidraulikai vizsgálatok

A hidraulikai vizsgálatok során az Orosz-
lány–Kisbér rendszeren összesen 19 zónát ha-
tároltunk le. A teljes regionális rendszerre és a 
települések nagy részére részletes hidraulikai 
modellt készítettünk. A kalibrációt a 2010. évi 
Qdmax és Qdmin üzemállapotokra hajtottuk végre. 
A kalibrációhoz az ötperces bontásban rendel-
kezésre álló tározószint-adatokat használtuk fel, 
majd ezt követően a 2017-es évre előrejelzett 
vízigényekre is végrehajtottuk a vizsgálatokat 
(minimális és maximális napi vízigényekre). A 
településeken jelentős fejlődés nem várható, 
de számolva a javuló gazdasági tendenciával, a 
térségben 5%-os vízigénynövekmény várható.

A regionális rendszer vizsgálata alapján 
megállapítható, hogy a rendszer üzemi para-
méterei az elvárható határok között találha-
tó (vízsebességek 0,6-1 m/s, a településeken a 
nyomások 25 és 60 mvo. között alakulnak). A 
hálózatra a XV/C vízműből betáplált víz tartóz-
kodási ideje (a forrás vízkora) általában a szál-
lítási távolsággal arányosan alakulnak. A rend-
szer elején a vízkor megfelelően alakul (8 és 20 
óra közötti), míg a mértékadó legtávolabbi te-
lepülésen (56 km) 13 és 20 nap közötti. Vizsgá-
lataink alapján a vízkor megnő abban az eset-
ben, ha a rendszeren a tározótérfogat nagyobb, 
mint ami a kiegyenlítéshez szükséges. A számí-
tások során a 22 km-es ág és nagy tározótérfo-
gat esetén a vízkor 150 óra, a kiegyenlítéshez 
szükséges térfogat esetén nem éri el a 20 órát. 
Két, 55 km-es szállítási útvonal vizsgálata ese-
tén azt az eredményt kaptuk, hogy az egyik 

ideje a hálózat adott pontjára. A számítási al-
goritmus alapja a hidraulikai szimulációs ered-
mény. Ebben az esetben adott pillanatokban a 
betáplált egységvíz (300 l-es vízdugó) utazási 
idejét számítja a program a hidraulikai áramlás 
figyelembevételével. A számítás során figye-
lembe vesszük a hálózat térfogatát (dugószerű 
vízmozgás) és a tározókban a teljes elkevere-
dést (tározóban a tartózkodási idő). A számítás 
alapja, hogy a vizsgálat időpontjában a hálózat-
ban a víz kortalan, és a vizsgálati ciklus végén 
adott forrásból meghatározható az adott pont-
ban az átlagos elérési idő (2. ábra – Vízkor alaku-
lása Ászáron, átlagos vízkor 80 h).

A hidraulikai vizsgálatokat a 2010-re számí-
tott vízigények alapján végeztük (Qdmax és Qdmin), 
de a 2017-re számított távlati vízigényekre is el-
végeztük. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
adatai alapján vizsgáltuk az 1990 és 2010 kö-

2. ábra
Vízkor alakulása Ászáron

3. ábra
2010 – Qdmax – Vízkor alakulása

4. ábra
2010 – Qdmin – Vízkor alakulása
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2011 közötti vízminőségi adatokat elemeztük 
és értékeltük.

A fertőtlenítés jelenleg klór és nátrium-hi-
poklorit adagolásával történik. A regionális 
rendszeren a XV. vízműnél történik a klórada-
golás, majd ezt követően a bokodi vízműben 

adagolnak újabb adag nátrium-hi-
pokloritot. A „ráklórozás” lehető-
sége Hántán is kiépült, azonban a 
szabad aktív klór mérési eredmé-
nyek alapján az üzemeltető nem 
látja indokoltnak a további vegy-
szeradagolást.

Az adatokat településenként 
és évszakok szerinti bontásban ele-
meztük. Az átlagértékek és szórá-
sok mellett az összegzett gyakori-
ságokat is meghatároztuk, hiszen 
az egyes értékek tartósságáról ez a 
típusú feldolgozás ad információt. 
Az összegzett gyakoriságot ábrázo-
ló grafikonok az adott koncentráci-
óértéket meg nem haladó minták 
százalékos arányát mutatják be.

A teljes Oroszlány–Kisbér regionális rend-
szer összes aktív klór koncentráció értékeinek 
összegzett gyakoriságát mutatja be évszakos 
bontásban az 5. ábra. A minták bizonyos ré-
szénél rendelkezésre álltak a szabad és kötött 
klórkoncentrációk is, azonban – mivel a kötött 
klór mennyisége általában elhanyagolható az 
összes aktív klórhoz képest, valamint a kötött 
és szabad klórformák külön-külön csak 2010 
márciusától állnak rendelkezésre – az elem-
zéshez az összes aktív klór koncentráció adato-
kat használtuk fel. Évszaktól függően a minták 
4-8%-ában nem mutatható ki aktív klór, a min-

ták 62-74%-ában a klórkoncentráció 0,2 mg/l 
alatti, míg 96-98% esetében 0,4 mg/l alatti (ez 
utóbbi adat a tavaszi, nyári és őszi mintákra 
vonatkozik). A téli időszakban a minták jelen-
tősebb része, kb. 11%-a tartalmaz 0,4 mg/l fe-
letti koncentrációban klórt (azaz a 0,4 mg/l-t 

meg nem haladó minták aránya 89%). Az ösz-
szes aktív klór koncentráció értékek települések 
szerinti bontásban történt vizsgálata alapján el-
mondható, hogy a regionális hálózat fertőtlení-
téstől távoli pontján is általában kimutatható 
aktív klór.

3.2.2 A regionális rendszer mikrobiológiai 
minősége

Coliform, E. coli, Pseudomonas és Entero-
coccus tekintetében 0/100 mg/l a kívánt érték a 
szolgáltatott vízben. Mivel feltételezhető, hogy 
ezen jellemzők a hálózatban fertőtlenítőszer 
hiányában gyakrabban jelennek meg, meg-
vizsgáltuk, hogy a kifogásolt minták hány szá-
zalékában mutatható ki összes aktív klór (0,03 
mg/l-t meghaladó koncentrációban). Vizsgáltuk 
továbbá, hogy ez a százalékos arány jelentősen 
eltér-e az összes vízminta esetében számított 
arányhoz képest (azaz függetlenül attól, hogy 
kifogásolt-e a minta, az esetek hány százaléká-
ban mutatható ki szabad aktív klór a mintában).

A 5. és 6. ábrák mutatják be, hogy az ösz-
szes minta kb. 93%-ában mutatható ki aktív klór 
0,03 mg/l-nél nagyobb koncentrációban.

A 7. ábra mutatja be a Coliform, E. coli, En-
terococcus és Pseudomonas túllépési arányát, 
valamint hogy a kifogásolt minták hány száza-
lékában mutatható ki aktív klór.

Coliform tekintetében elmondható, hogy 
a minták 0,9%-ában volt kimutatható, és ezen 
kifogásolt mintáknak kb. 12%-a nem tartal-
mazott fertőtlenítőszert kimutatható mennyi-
ségben. Hasonló értékeket tapasztaltunk En-
terococcus esetében is, hiszen a minták 1,2%-a 
kifogásolt, és ezen minták kb. 9%-ában nem 
mutatható ki aktív klór. E. coli esetében a kifo-
gásoltság aránya kisebb (0,3%), és ezen minták 
kb. 6%-ában nincs jelen aktív klór. Pseudomo-
nas tekintetében a vizsgált időszakban csupán 
egyszer történt határérték-túllépés (ez az ösz-
szes mintaszámra vetítve 0,02%-os kifogásolt-
sági arányt jelent), és ebben a mintában ki-
mutatható volt aktív klór, ami tehát 100%-os 
arányt eredményezett (7. ábra).

Ezeket az arányszámokat összehasonlítva 
azzal az értékkel, hogy az összes minta hány 
százalékában nem mutatható ki aktív klór, el-
mondhatjuk, hogy a kifogásolt minták eseté-
ben ez az arány átlagosan nem magasabb. Ez 
arra utal, hogy a mikrobiológiai jellemzők kö-
rében tapasztalt határérték-túllépések nem 
köthetőek ahhoz, hogy a hálózatban fertőtlení-
tőszer nem volt jelen.

Összefoglalva az eredményeket megálla-
píthatjuk tehát, hogy a mikrobiológiai ered-
mények alapján az Oroszlány–Kisbér regionális 
rendszeren a víz minősége általában megfelelő. 
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ágon, a kisebb tározó térfogatok esetében a 
vízkor 130 óra, míg a szükségesnél nagyobb 
térfogatok esetén a vízkor 260 óra.

Az elért eredmények alapján megállapít-
ható, hogy regionális rendszeren a vízkort első-
sorban nem a szállítási távolság – vagyis a há-

lózat hossza és ebből számítható csőhálózati 
tározódás –, hanem a rendszerben alkalmazott 
tározótérfogat befolyásolja. Amennyiben a tá-
rozótérfogat nagyobb a kiegyenlítéshez szük-
ségesnél, úgy a vízkor jelentősen növekszik. 
Ebből az következik, hogy amennyiben tech-
nikailag lehetséges, akkor csökkenteni szüksé-
ges a tározótérfogatot a hidraulikailag indokolt 
szintre (pl. kétkamrás tározó esetén csak egyik 
kamra használata; amennyiben hidraulikailag 
lehetséges, a felső üzemi szint csökkentése).

A nagyobb rendszertározás ugyanakkor 
lehetőséget biztosít a tározótér jobb kihasz-
nálására, vagyis egyenletesebb szivattyú-
zásra, amely csökkenti a szállításra fordított 
energia-felhasználást (mivel csökken az át-
emelőknél a szükséges emelőmagasság), ettől 
azonban növekedni fog a hálózati vízkor.

A jelenlegi legkisebb és legnagyobb nyo-
mások azt mutatják, hogy a rendszer alapnyo-
másának csökkentésére nincs lehetőség. Erre 
példa Oroszlány hálózata, ahol a legkisebb nyo-
mások 25-30 mvo. között vannak, ahol a nyo-
mást maximum 5 m-rel lehetne csökkenteni. A 
magasabb nyomású területeken már beépítés-
re kerültek a nyomáscsökkentők.

3.2 Vízminőség
3.2.1 Klórkoncentrációk a regionális
rendszeren

A kutatómunka egyik célja a jelenleg alkal-
mazott fertőtlenítési módszer hatékonyabbá 
tételének előkészítése volt. Az alkalmazott el-
járás hatékonyságának vizsgálatához a 2006 és 
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5. ábra
Összes aktív klór koncentráció értékek összegzett gyakorisági 
görbéje (teljes Oroszlány–Kisbér regionális rendszer, évszakos 
bontás)

Nyár Ősz Tél

6. ábra
Az Oroszlány–Kisbér regionális vízellátó rendsze-
ren a vízmintákban kimutatható összes aktív klór 
százalékos aránya 2006 és 2011 közötti időszakban
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3.2.3 A Vértessomló–Várgesztes ág
részletes vizsgálata

A Vértessomló–Várgesztes ágat EPANET- program segít-
ségével modelleztük abból a célból, hogy a hidraulikai mo-
dell és vízminőségi modell együttes alkalmazásával a sza-
bad klór koncentrációkat számítsuk, és összehasonlítsuk a 
mért eredményekkel. A klórkoncentrációk vizsgálatához két 
olyan napot választottunk ki, amelyekre vízminőségi adatok 
is rendelkezésre álltak: 2010. január 13. és 2010. augusztus 
23. Vizsgáltuk továbbá, hogy távlati, 2017-ben várható napi 
maximális vízigények esetén a klórkoncentrációk várhatóan 
hogyan alakulnak a hálózatban feltételezett, betáplált klór-
mennyiség esetén. 

A szimulációkat 480 órára (20 napra) hajtottuk végre, 
majd a kapott eredményeket átlagoltuk, illetve vízsebesség 
és tartózkodási idő esetén vizsgáltuk a szimulációs időszakra 
jellemző maximális értékeket is. Az átlagos sebességértéke-
ket és a maximális sebességértékeket a 8. ábra mutatja be a 
téli időszakra (szimulációs nap: 2010. január 13.), a 9. ábra pe-
dig a nyári időszakra (szimulációs nap: 2010. augusztus 23.). 
A téli időszakban még a sebességek maximális értékei is igen 
alacsonyak a települési vezetékszakaszokon, általában 0,1 
m/s alattiak. Az átlagos tartózkodási idő 10 és 48 óra közötti a 
településeken, azonban bizonyos szakaszokon meghaladja a 
48 órát. A nyári üzemállapothoz tartozó lényegesen nagyobb 
(kb. háromszoros) fogyasztás esetén is a napi sebességmaxi-
mumok 0,1 m/s alattiak a települési vezetékszakaszok jelen-
tős részén (8. ábra, bal oldali ábra). Az átlagos tartózkodási 
idő általában 24 óra alatti – kivételt képez Vértessomló Üdü-
lőfalu, hiszen itt a rendkívül alacsony fogyasztásértékek miatt 
az átlagos tartózkodási idő meghaladja a 48 órát.

A hidraulikai számításokat követően a klórkoncentrációk 
változását modelleztük. 2010-ben a Vértessomló–Várgesztes 
ágon mért összes aktív klórkoncentráció értékeit a 10. ábra 
mutatja be. A tartózkodási idő növekedésével a klórkoncent-
rációk általában csökkenő tendenciát mutatnak, azonban 
több esetben a klór koncentrációja nő vagy nem változik (pl. 
2010. februári, májusi és júniusi mérés). Ennek oka feltehe-
tően az, hogy a klórkoncentrációt számos, helyi sajátosság 
befolyásolja (pl. mintavételi hely nem reprezentatív jellege, 
biofilm kiterjedtsége, olyan egyéb helyi sajátosságok, me-
lyek a klórkoncentráció értékét befolyásolják). 

A modellezés során a téli üzemállapot vizsgálata esetén 
feltételeztük (laboratóriumi mérési eredmény hiányában), 
hogy a K ponti átemelő szivattyúnál belépő víz szabad aktív 
klór koncentrációja 0,3 mg/l. 

A számításhoz a következőket tételeztük fel:
•  a klórkoncentráció csökkenésének oka a víz térben 

le játszódó folyamatok, és nem a fal mentén, azaz a 
biofilmben lejátszódó folyamatok,

•  a reakció feltételezhetően elsőrendű kine tikával jelle-
mezhető a Ct = C0 exp(-Kbt) egyenlet alapján, ahol C0 a 
kezdeti klórkoncentráció, Ct pedig a t idő elteltével ki-
alakuló koncentráció, Kb a klór fogyására jellemző érték,

•  a fentiek alapján a klórfogyás sebességét (R=dC/dt, mely-
nek mértékegysége tömeg/térfogat/idő) a következő 
összefüggés szerint számítottuk: R = Kb × C

A mikrobiológiai paraméterek értékei és a vízben mért ösz-
szes aktív klór koncentrációk között egyértelmű összefüggés 
nem mutatható ki – az időszakos határérték túllépések nem 
köthetőek a fertőtlenítőszer hiányához.

2006–2011 – Coliform

99,1%

0,9%

Coliform – meg-
felelő minták
százalékos aránya

Coliform – kifogá-
solt minták
százalékos aránya

2006–2011 – összes aktív klór koncentrációk a 
Coliform tekintetében kifogásolt mintákban

Kifogásolt minták 
esetén a <0,03 mg/l 
összes aktív klór 
koncentrációjú minták 
százalékos aránya

Kifogásolt minták 
esetén a <0,03 mg/l 
összes aktív klór 
koncentrációjú minták 
százalékos aránya

88,2%

11,8%

2006–2011 – E. coli

E. coli – megfelelő
minták százalékos 
aránya

E. coli – kifogásolt
minták százalékos 
aránya99,7%

0,3%

2006–2011 – összes aktív klór koncentrációk 
E. coli tekintetében kifogásolt mintákban

Kifogásolt minták 
esetén a <0,03 mg/l 
összes aktív klór 
koncentrációjú minták 
százalékos aránya

Kifogásolt minták 
esetén a <0,03 mg/l 
összes aktív klór 
koncentrációjú minták 
százalékos aránya

93,8%

6,2%

2006–2011 – Enterococcus

Enterococcus
– megfelelő
minták százalékos 
aránya

Enterococcus
– kifogásolt
minták százalékos
aránya

98,8%

1,2%

2006–2011 – összes aktív klór koncentrációk 
Enterococcus tekintetében kifogásolt 
mintákban

Kifogásolt minták 
esetén a <0,03 mg/l 
összes aktív klór 
koncentrációjú minták 
százalékos aránya

Kifogásolt minták 
esetén a <0,03 mg/l 
összes aktív klór 
koncentrációjú minták 
százalékos aránya90,9%

9,1%

2006–2011 – Pseudomonas

Pseudomonas
– megfelelő
minták száza -
lékos aránya

Pseudomonas
– kifogásolt
minták száza-
lékos aránya99,98%

0,02%

2006–2011 – összes aktív klór koncentrációk 
Pseudomonas tekintetében kifogásolt 
mintákba

100%

Kifogásolt minták 
esetén a <0,03 mg/l 
összes aktív klór 
koncentrációjú minták 
százalékos aránya

7. ábra
Az Oroszlány–Kisbér regionális vízellátó rendszeren Coliform, E. coli, Enterococcus és Pseudo-
monas tekintetében kifogásolt vízminták százalékos aránya, és a kifogásolt mintákon belül azon 
minták aránya, amelyekben összes aktív klór kimutatható (≥ 0,03 mg/l koncentrációban), illetve 
nem mutatható ki (< 0,03 mg/l) a 2006 és 2011 közötti időszakban.
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•  ahol Kb a klór fogyására jellemző érték, a 
többszöri számítások alapján a Kb = -0,08/
nap érték volt leginkább megfelelő; a mért 
és számított értékek ilyen klórfogyási té-
nyező esetén mutatták a legjobb egyezést,

•  a vízminőségi számításoknál feltételeztük 
továbbá, hogy a tározókban a víz teljesen 
elkevert.

A nyári üzemállapot modellezésénél a mé-
rési adatok figyelembe vételével azt feltételez-
tük, hogy a K ponti átemelő szivattyúnál (a mo-
dellben szereplő fiktív tározónál) belépő víz aktív 
klór koncentráció 0,12 mg/l, továbbá a Kb értéke 

-0,35/nap. Ezzel a feltételezett Kb értékkel a mért 
és számított értékek igen jó egyezést mutattak. 
Mivel nyáron a magasabb légköri hőmérséklet 
hatására a tározókban a vízhőmérséklet feltéte-
lezhetően emelkedik, a klórkoncentráció csök-
kenése is gyorsabb a szállított vízben. Ez alapján 
várható tehát, hogy nyári üzemállapotban a klór-
fogyási tényezője abszolút értékben nagyobb.

A 11. ábra mutatja be azon csomópontok 
számított eredményeit, amelyekre laboratóriu-
mi mérési eredmények is rendelkezésre állnak 
a téli, illetve nyári üzemállapot esetében. Az 
eredmények alapján megállapítható, hogy a 
klórmérések száma a Vértessomló–Várgesztes 
ágon jelentős (havi egy mintavételezés, öt pon-
ton), azonban sűrűsége (térben és időben) nem 
alkalmas a változások okainak részletes elemzé-
sére, azok modellezéssel történő lekövetésére.

 Megállapíthatjuk továbbá, hogy a mérési 
eredmények alapján a hálózaton a klórfogyás 
nem jelentős. A klórkoncentráció csökkenése – 
a jelentős tartózkodási idők ellenére is – kismér-
tékű. Ez vízminőség szempontjából feltétlenül 
kedvező tulajdonság, azonban így modellezés-
re korlátozottak a lehetőségek. Több mintavéte-
li eredmény elemzése esetében azt tapasztaltuk, 
hogy a klór koncentrációja csökkenés helyett 
növekedést mutat, ami modellezéssel szintén 

nem kezelhető, ugyanis arra utal, hogy a klór-
koncentrációt a tartózkodási idő mellett a helyi 
sajátosságok jelentősen befolyásolják.

A klórkoncentráció változását a 2017. évi 
távlati vízigények figyelembe vételével is szá-
mítottuk, a várható maximális napi vízigény-
re. Annak érdekében, hogy Vértessomló–Vár-
gesztes teljes hálózatára lássuk, hogy melyek 
az alacsony maradék klórkoncentráció által 
veszélyeztetett szakaszok, a 480 órás szimulá-
ció eredményeképpen adódó klór koncentráci-
ók átlagát számítottuk. Az eredményeket a 13. 
ábra mutatja be.

Az eredmények alapján – a betáplálásnál 
alkalmazott feltételezett 0,3 mg/l-es klórkon-
centrációval és Kb=-0,35 klórfogyási ténye-
zővel számolva – 0,1 mg/l-nél kisebb átlagos 
klórkoncentrációk csak Vértessomló–Üdülőfa-
luban várhatóak (az ábrán kékkel jelölt terüle-
teken). A települési vezetékszakaszok jelentős 
részén a számítások alapján 0,2-0,3 mg/l közöt-
ti klórkoncentrációk várhatóak, ami megfelelő 
érték. A számítások tehát azt mutatják, hogy a 
Vértessomló–Várgesztes ágon, ahol a tartózko-
dási idő csak Vértessomló–Üdülőfaluban ha-
ladja meg a 48 órát, maradék klórkoncentráció 
a rendszeren a nyári időszakban biztosítható. 
További vizsgálatokat igényelnek azonban a 
regionális rendszernek azon részei, ahol a tar-
tózkodási idő több napos.

4. további kutatási irányok
A klórkoncentráció modellezési eredmé-

nyei alapján megállapítottuk, hogy a jelenleg 
rendelkezésre álló adatok nem elegendőek 
ahhoz, hogy a koncentráció változását szimu-
lációs program segítségével vizsgáljuk. Ezért 
mintavételi programot dolgoztunk ki abból a 
célból, hogy a klórfogyási tényezőt pontosítsuk.

Összesen 10 helyen történt mintavételezés 
a regionális rendszeren, a számított tartózko-
dási idő szerint „eltolva” a mintavételek idejét. 

A megelőző és követő napon is történt minta-
vételezés minden helyen, így az értékelésnél a 
három klórkoncentráció átlagát vettük figye-
lembe. A tíz mintavételi helyen két időpontban 
történt mintázás, az elemzéshez tehát összesen 
hatvan mérési adat állt rendelkezésre.

Egy esetet leszámítva (Bokod–Hánta–Ba-
konybánk, 1. mérési kampány) a klórkoncent-
rációk a tartózkodási idők növekedésével csök-
kentek a rendszerben. Számszerűsített elemzés 
nélkül is megállapítható azonban, hogy a kló-
rfogyás mértéke az egyes ágakon különböző, 
ami felhívja a figyelmet a helyi sajátosságok (há-
lózat állapota és anyaga, biofilm kiterjedtsége, 
aktuális vízfogyasztás, áramlási sebességek stb.) 
szerepére a klórfogyás mértékében. Érdekes-
ségként megállapíthatjuk továbbá, hogy három 
ágon a két mérési kampány is igen eltérő klór-
fogyás értékeket mutatott (Bokod–Hánta–Réde, 
Bokod–Hánta–Bakonybánk és Bokod–Hán-
ta–Csatka ágak). Ezeken az ágakon Bokod és 
Hánta között az első mérés esetében nagyobb 
mértékű volt a klór fogyása, míg a Hánta–Réde, 
Hánta–Bakonybánk és Hánta–Csatka ágakon 
kisebb, mint a második méréssorozat eseté-
ben. Ennek a jelenségnek a vizsgálatát a jövő-
ben szükséges tovább tanulmányoznunk, mint 
ahogy azt is, hogy az egyes szakaszok klórfogyá-
sa között miért tapasztalható jelentős eltérés.

Az eredmények alapján megállapítható, 
hogy a vízkor alapján végrehajtott mérési kam-
pány eredménye összefüggést mutat a hidrau-
likai vízkor számítási eredményeivel. Abban az 
esetben, ha nem áll rendelkezésre kalibráció-
hoz folyamatos klórmérés, úgy a vízkorszámí-
tások alapján összeállítható a megfelelő mérési 
program és elvégezhető a kalibráció.

Az egyes szakaszokon tapasztalt eltérő klór-
fogyási sebesség arra is felhívja a figyelmet, hogy 
a klórkoncentráció csökkenésében a csőfalnak 
igenis jelentős szerepe van, nem elegendő csu-
pán a víztérben történő lebomlást figyelembe 

v í z  é s  t u d o m á n y v í z  é s  t u d o m á n y

8. ábra
Napi átlagsebesség (bal oldali ábra) és napon belüli maximális sebesség ( jobb 
oldali ábra) a Vértessomló–Várgesztes ágon (szimulációs nap: 2010. január 13.)

9. ábra
Napi átlagsebesség (bal oldali ábra) és napon belüli maximális sebesség ( jobb ol-
dali ábra) a Vértessomló–Várgesztes ágon (szimulációs nap: 2010. augusztus 23.)
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nyek segíthetnek ugyan a rend-
szer kalibrálásában, ugyanakkor 
laboratóriumi mérések alapján 
is történhet a modell kalibráció-
ja, amennyiben a mérések előre 
összeállított mintavételi program 
szerint történnek. A kalibrált víz-
minőségi modell ezt követően a 
vízbiztonsági tervekhez kötődő 
monitoring program kialakításá-
ban is jelentős szerepet játszik, hi-
szen segítségével a keveredési zó-
nák, valamint a klórkoncentráció 
szempontjából kritikus vezeték-
szakaszok kijelölhetők.

A vízbiztonsági tervek moni-
toring programjának hidraulikai modellel tör-
ténő támogatása összefoglalva a következő fő 
lépésekből áll:
•  A vízbiztonsági tervezésben érintett vízellá-

tó rendszer hidraulikai modelljének elkészí-
tése. A hidraulikai számításokat a jelenlegi 
fo gyasztások figyelembevételével számított 
vízigényekre és a távlati vízigények figyelem-
be vételével végezzük. A hid raulikai számítá-
sok eredményeinek fel használásával a kritikus 
tartózkodási idő vel jellemezhető szakaszok 
(területek) kijelölését kell elvégezni.

•  Részletes hálózathidraulikai modell (erre meg-
felelő az 1:4000-es adattartalmú és pontosságú 
modell) alkalmazása esetén a hálózati vízminő-
ség, klórkoncentráció változása számítható a 
jelenlegi vízigények/vízfogyasztások és távlati 
vízigények figyelembe vételével. A számítások 

venni. A további kutatási tervek között szerepel 
tehát a vizsgálatsorozatok idejére hidraulikai mo-
dell felállítása, és ennek összekapcsolása a klór 
fogyását leíró modellel a teljes regionális rend-
szerre. A klórfogyásának vizsgálatát a jövőben a 
HCWP-programba integrált vízminőségi modul-
lal tervezzük végrehajtani oly módon, hogy a kló-
rfogyás sebességét az egyes vezetékszakaszok-
hoz rendelten adjuk meg, így lehetőségünk nyílik 
arra, hogy az egyes szakaszok eltérő klórfogyási 
sebességét is figyelembe vegyük.

5. következtetések
Az Oroszlány–Kisbér regionális vízellátó 

rendszer hidraulikai modellje és a klórfogyást 
leíró vízminőségi modul kapcsolata segítsé-
gével a klórkoncentráció változása nyomon 
követhetővé válik. Az online mérési eredmé-

során figyelembe vehetők az egyéb hatások is, 
például a nyomásmenedzsment hatásai.

•  A rendelkezésre álló klórkoncentrációs ada-
tokat össze kell hasonlítani a számított érté-
kekkel (téli és nyári fogyasztási időszakra egy-
aránt). A klórkoncentráció csök kenése számos 
tényezőtől (hálózat kora és állapota, biofilm ki-
terjedtsége stb.) függ, ezért a számított és mért 
értékek nem feltétlenül mutatnak jó egyezést. 
Az elvégzendő feladatok közé tartozik ezért 
az egyezőség/eltérés vizsgálata, a klórfogyás-
ra jellemző értéket nem elégséges a forrásnál 
modellezni, hanem a kalibráció során a veze-
tékszakaszokon is számítani kell. A meghatá-
rozott klórfogyási paraméterek jól jellemezik a 
hálózat állapotát.

•  Vizsgálni kell a vízfogyasztás, a klórfogyás, a 
biológiai, mikrobiológiai vízminőség és a ma-
radék klór kapcsolatát.

•  A hidraulikai számítások, valamint a hidrauli-
kai és vízminőségi modell összekapcsolásának 
eredményei alapján a vízminőségi monitoring 
pontok kijelölése.

•  Az alkalmazásra kerülő hidraulikai modell alkal-
mas lehet továbbá a zárási, öblítési tervek terve-
zésére, illetve hidraulikai hatásainak vizsgálatára.

A vízbiztonsági rendszer kiépítése során a 
hálózatba jutott és a hálózati vízminőség-rom-
lás (ún. másodlagos szennyezés) következté-
ben fellépő szennyezések kimutatása jelenti 
az egyik legnagyobb bizonytalanságot. A Mű-
szaki Információs Rendszer és hálózati modell 
alkalmazásával meghatározhatók a hálózatban 
a vízbiztonsági szempontból kockázatos he-
lyek. Ennek segítségével a monitoring rendszer 
megfelelően helyezhető el. A mérések és szá-
mítások egybevetésével meghatározhatók a 
kifogásolható vezetékszakaszok, és a tisztítási 
programban ezekre koncentrálva a hálózat víz-
minőségi biztonsága növelhető.
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10. ábra
Összes aktív klór koncentrációk a Vértessomló-Várgesztes 
ágon 2010-ben
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11. ábra
Összes aktív klór koncentrációk a Vértessomló–Várgesztes ágon 
– mért és számított értékek összehasonlítása
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12. ábra
Klórkoncentrációk átlaga a 
480 órás szimulációt követően 
(Vértessomló–Várgesztes ág, 2017. 
évi napi maximális méretezési 
vízigény; a rendszerbe belépő 
víz klórkoncentrációja 0,3 mg/l, 
továbbá Kb=-0,35 feltételezésével)


