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célok elérése érdekében. A közbeszerzés tárgya olyan optimalizált vesz-
teségcsökkentési terv elkészítése a Szeged–Algyő rendszerre, amely meg-
fogalmazza azon feladatokat, amelyek végrehajtásával 5 éven belül 20% 
alatti hálózati veszteség érhető el. Ezen tervek elkészítését pedig olyan 
szoftverrel kell elvégezni, amely figyelembe veszi a megvalósuló vízmi-
nőség-javító beruházás során létrejövő elemeket, a rendelkezésre álló 
költségkereteket, és ezáltal optimalizálni képes a hálózatrekonstrukciós 
feladatokat úgy, hogy a hálózati veszteség a megadott beavatkozásokat 
követően mindenkor 20% alatt legyen, valamint az eredményeket térké-
pes és táblázatos formában is képes megjeleníteni. Tekintettel arra, hogy 
a rekonstrukciós tervezőszoftvert a Szegedi Vízmű a mindennapokban kí-
vánja használni, így a szoftver alkalmazásának betanítása is az elvárások 
között szerepelt.

A 2013-ban meghirdetett Szeged–Algyő ivóvízminőség-javító pro-
jekthez (a projekt azonosítószáma: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0018) kap-
csolódó veszteségcsökkentési terv elkészítése című közbeszerzési eljárás 
nyertese a DHI Hungary Kft. DHI a.s. Konzorciuma.

2. munkatervadatok, hibastatisztika
A veszteségcsökkentési terv elkészítését több munkafázis alkotta. Ezek 
a következők: első lépésben a hibastatisztika feldolgozására is épülő 

1. szeged–algyő ivóvíz- 
hálózatának bemutatása
A Szegedi Vízmű Zrt. Szeged Megyei 
Jogú Város és Algyő Nagyközség víz-
ellátó rendszerét üzemelteti. A két 
településen található vezetékhálózat 
egy rendszert alkot. Jelenleg 79 db vé-
dett, felszín alatti vízkivételi mű (mély-
fúrású kút) áll rendelkezésre, melyből 
jelenleg 64 db biztosítja a települések 
ivóvízszükségletét. Ezen kutak 198 és 
560 m közötti mélységű hasznosított 
vízbázisra telepítettek, és a kitermelt 
vizet 7 vízműtelepre juttatják be gra-
vitációs gyűjtő- és fő gyűjtővezetéke-
ken keresztül. 

Kialakítását tekintve az ivóvízhálózat vegyes rendszerű. Magassági vo-
nalvezetésénél az ellátási terület adottságaihoz illeszkedően két nyomás-
zóna került kialakításra, ezek a következők: „városi” vagy „középnyomású” 
zóna (az üzemi nyomás értéke 3–3,5 bar) és „túlnyomású” vagy „magas 
nyomású” zóna (az üzemi nyomás értéke 5–5,5 bar).

A középnyomású zóna hosszúsága többszöröse a magas nyomású zó-
náénak. A lakótelepi magas épületekben lakók vízigényének kielégítése 
a magas nyomású, a város többi igényének kielégítése a középnyomású 
hálózatról történik. Felépítés szempontjából a hálózatot távvezeték, főve-
zetékek, illetve elosztóhálózat alkotja. 

A vízelosztó hálózatok Szegeden és Algyőn elöregedtek, nagy részük 
azbesztcement, felújításuk sürgető. A hálózati rekonstrukció megvalósítá-
sának lehetőségét műszaki indokok mellett a gazdasági lehetőségek ha-
tározzák meg. A rendelkezésre álló pénzügyi keretek legoptimálisabb fel-
használását egy jól felépített rekonstrukciós terv segítheti. 

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program keretében egyszerre ivó-
vízhálózati rekonstrukció is megvalósul, amennyiben 20% feletti hálóza-
ti veszteség esetén veszteségcsökkentési terv is készül. Az ivóvízminő-
ség-javító program keretében a Szeged–Algyő Önkormányzati Társulás 
külön közbeszerzést írt ki a Szegedi Vízművel közösen megfogalmazott 
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1. ábra: A hálózat anyag szerinti tematikus térképe a szoftverben

Jelmagyarázat
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 rendszer állapotának kiértékelése zaj-
lott le, majd ezt követte a hálózati vesz-
teséget befolyásoló tényezők megha-
tározása, értékelése. A második lépés 
a veszteségcsökkentési terv elkészíté-
sére alkalmas szoftver Szeged–Algyő 
rendszerre történő adaptálása volt, 
mert a DHI már rendelkezett ezen fela-
dat elvégzését támogató saját szoftver-
rel. Az utolsó lépés a tesztüzem volt. 

3. a dhi hálózat-
rekonstrukciós és veszteség-
csökkentési módszertanának
koncepciója 
A rekonstrukciós és veszteségcsökken-
tési tervek elkészítésében a legnagyobb 
kihívás az volt, hogy a vízhálózat legna-
gyobb része az 1960-as, 1970-es évek-
ben készült főként azbesztcement csö-
vek felhasználásával. Az egész belvárost 
behálózó csövek sokkal hajlamosabbak 
a szivárgásokra és a meghibásodásokra, 
ellentétben az acél- vagy PVC-csövek-
kel. A meghibásodásokból és a töré-
sekből következtetve az azbesztcsövek 
mára kritikus állapotban vannak, ezért 
mielőbbi rekonstrukció szükséges az 
érintett területeken. 

A DHI módszertanát  képviselő, je-
len projektben is alkalmazott rekonst-
rukciós és veszteségcsökkentési ja-
vaslat több elemből áll, melyek szoros 
együttműködése teszi lehetővé a hosz-
szú távon fenntartható veszteségke-
zelési stratégia megvalósulását a Sze-
ged–Algyő hálózaton. Ezen elemek a 
következők:
•	 Veszteségkezelési	stratégia	felállítása;
•	 Rekonstrukciós	terv;
•	 Aktív	veszteségszabályozás;
•	 Mérési	körzetek	kialakítása;
•	 Nyomásszabályozás.

A DHI ezen módszertan támogatására 
fejlesztette ki rekonstrukciós és veszte-
ségcsökkentési döntéstámogató szoft-
verét is.

4. az értékesítési 
különbözet (nrW) alapvető
komponensei – általános
megközelítés
A veszteségcsökkentési tervezés első 
lépésében megtörtént a 2003 és 
2014 közötti időszak meghibásodá-
sainak térinformatikai, digitális feldol-
gozása, ami egyben lehetővé tette a 

2. ábra: A rekonstrukciós terv tematikus térképe és táblázatos megjelenítése

Tervezett 
időtáv Ellátásért felelős Elem egyedi 

azonosítója

Rekonstrukcióra 
javasolt utca 
megnevezése

Anyag Átmérő Hossz 
(m)

Tervezett 
nettó költség 

(HUF)

2015

Algyő Város 
Önkormányzata

4113 Kastélykert utca PVC 80 111 4 506 775

4591 Fűzfa sor PVC 50 130 5 245 577

4592 Vásárhelyi utca PVC 50 130 5 275 783

528 Vásárhelyi utca PVC 80 77 3 135 283

529 Vásárhelyi utca PVC 80 16 644 149

530 Vásárhelyi utca PVC 80 93 3 783 733

531 Vásárhelyi utca PVC 80 93 3 784 049

5390 Vásárhelyi utca AC 100 180 8 904 187

5393 Vásárhelyi utca AC 100 121 5 976 023

5396 Vásárhelyi utca AC 100 79 3 926 136

972 Vásárhelyi utca AC 100 92 4 536 598

979 Kastélykert utca AC 100 86 4 272 795

980 Kastélykert utca AC 100 38 1 883 643

Algyő Város Önkormányzatának területén összesen 1 247 55 874 731

Szeged Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata

1202 Londoni körút AC 100 131 6 460 826

160 Fő fasor AC 300 57 3 216 218

1941 Római körút AC 400 112 11 664 747

Jelmagyarázat
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 meghibásodások dinamikájának és összefüggéseinek feltárását. A terv el-
készítésének lényegi eleme volt meghatározni a kapcsolatot a beruházá-
sok, a szivárgáskeresés és a rehabilitációs költségek között, hogy az éves 
optimális csőrekonstrukciós arány definiálhatóvá váljék. 

A veszteséget befolyásoló tényezők beazonosítása során az úgyneve-
zett veszteségaudit módszere került alkalmazásra, melynek lényegi eleme 
az értékesítési  különbözet kiszámítása. Az értékesítési különbözet csök-
kentésének első és fontos lépése a vízelosztó hálózat értelmezése, érté-
kelése és megismerése. Ez a folyamat szoros együttműködést kívánt meg 
a hálózat üzemeltetőjével, hogy felállíthassuk az IWA Európában és világ-
szerte használt módszertanából ismert ún. fastruktúra vonatkozó vízmérle-
gét és a vízauditot. Ez a lépés segít megbecsülni az értékesítési különbözet 
mértékét, forrását és költségét.

5. a rekonstrukciós és veszteségcsökkentési 
döntéstámogató szoftver 
A projekt keretében elkészült a teljes ivóvízhálózati rendszer adatbázisa 
a már meglévő Excel és AutoCAD térképi, valamint papír alapú nyilván-
tartás alapján, mely a döntéstámogató szoftver alapját képezte. Azaz lét-
rejött a Szeged–Algyő ivóvízhálózat aktualizált, digitális, térinformatikai 
alapú adatbázisa.

A tervek a rekonstrukciótervezést optimalizáló DHI MIKE 
 CUSTOMIZED platformra kifejlesztett hálózatrekonstrukciós szoftverrel 
készültek. A szoftver az alábbi funkciókat tartalmazza:
•	 Hálózati	információk	tárolása,	szerkesztése	és	megtekintése;	
•	 Meghibásodások	 információinak	 gyűjtése,	 tárolása,	 szerkesztése,	

megtekintése;
•	 Szivárgási	információk	gyűjtése,	tárolása,	szerkesztése	és	megtekintése;	
•	 A	rekonstrukciótervezéshez	feldolgozott	kritériumok	megtekintése;
•	 Hálózati	 rekonstrukciós	 paraméterek	 felvétele,	 komplex	 rekonstruk-

cióoptimalizálás	elvégzése;
•	 A	rekonstrukciótervezés	eredménytérképeinek,	grafikonjainak	és	táb-

lázatainak	megtekintése;
•	 Jelentések	 készítése,	 személyre	 szabható	 Excel-jelentések	 és	 temati-

kus térképek készítése.

A szoftver lehetőséget nyújt arra, hogy bármikor lekérdezhetőek legye-
nek a hálózattal kapcsolatos közvetlen műszaki információk (például 
csőanyag, építés éve, átmérő stb.), illetve ezenfelül a feldolgozott hiba-
statisztikának köszönhetően a meghibásodások térbeli és időbeli elhe-
lyezkedése, valamint a futtatási eredmények adta aktuális rekonstrukciós 
prioritási sorrend.

Mindezen információ térképen és táblázatos formában is közvetle-
nül kinyerhető. Az eredményhez a szoftver a vízelosztó hálózat állapo-
tának értékelésével és a rendelkezésre álló pénzügyi források figyelem-
bevételével jut el. A programban támogatott az új vezetékszakaszok és 
a hozzájuk tartozó meghibásodások beszúrása is, ezek automatikusan 
bekerülnek az adatbázisba, és a szoftver figyelembe veszi őket a számí-
tás során.

Az alkalmazott több szempontú (multikritéria, azaz MCA) analízisen 
alapuló metodológia szorosan kapcsolódik az ivóvízhálózat műszaki ál-
lapotának kiértékeléséhez. A legkritikusabb csőszakaszok azonosításá-
hoz és az optimális rekonstrukciós sorrend felállításához súlyozott krité-
rium- és paraméterrendszer került kialakításra. Alapvető kritériumként 
került be a meghibásodási ráta használata: a meghibásodási ráta az ösz-
szes gerincvezetéken és a házi bekötéseken történő különböző meghi-
básodási típusok és az ezekből származó szivárgásokból, valamint a csö-
vek kora és anyaga által leírt élettartamgörbéből származik. 

A programba beépített és felhasznált leromlás (deteoriáció)  időtartamát, 
valamint az ehhez kapcsolódó kockázati tényezőket az élettartamgörbén 
alapuló meghibásodási ráta és szivárgás fejezi ki az egyes csőanyagok, épí-
tési évük és koruk függvényében.

A műszaki vizsgálatok mellett a rekonstrukciótervezés és kockázat-
elemzés részeként részletes pénzügyi elemzés is készült, mely figyelem-
be vette a rekonstrukcióból származó költségeket, valamint a rekonstruk-
ció elmaradásából származó pénzügyi veszteségeket is. A beruházási és 
üzemeltetési költségek számítása automatikusan történik a megadott 
egységárak, fajlagos költségek és pénzügyi paraméterek alapján, ezáltal 
lehetővé válik a veszteség mértékét leginkább csökkentő optimális re-
konstrukcióterv felállítása.

A szoftver rugalmassága megengedi, hogy minden újonnan létre-
hozott tervezési forgatókönyvben a felhasználó megváltoztassa a meg-
határozott szempontokat, és ez alapján újabb és újabb paraméterekkel 
finomítsa a számítását, ha új információk válnak elérhetővé (pl. mérési 
kampány, hidraulikai modelleredmények stb.).

Fontos kiemelni, hogy a rendszer a folyamatban lévő tervezett re-
konstrukciókat is képes figyelembe venni, ezzel is összehangolva a 
 hálózati rekonstrukciótervet (pl. tervezett útfelújítások tekintetbevétele).

A rekonstrukciós módszer egyéni igényeknek megfelelően alkalmaz-
ható, azaz például az átmérő, az anyag minden csőszakaszra vonatkozóan 
egyedileg és szabályok csoportjaként is megadható.

6. rekonstrukciós stratégia
A módszer alkalmazásával lehetőség nyílik a rövid-, közép- és hosszú távú 
tervezés gyors megvalósítására, illetve alternatív forgatókönyvek futtatá-
sára a felhasználó által definiált tetszőleges idősíkokon.

A rendszer lehetőséget biztosít az adatbázis közvetlen elérésére, illet-
ve tematikus térképek, elemzési eredmények grafikus és táblázatos meg-
jelenítésére is.

A szoftverben a rekonstrukciós sorrenden túl mód van a
•	 a	csőcsere	és	a	csőjavítások	költségeinek	meghatározására	és	beépí-

tésére;
•	 az	optimális	csőcsere	időpontjának	kiszámítására;
•	 az	 egyes	beavatkozásokhoz	 kapcsolódó	hálózatveszteség-csökkenés	

mértékének és a létrejövő hálózatveszteség értékének megtekintésé-
re	a	teljes	rendszerre,	valamint	egyes	csőszegmensekre	vonatkoztatva;

•	 rekonstrukció	 elmaradásából	 keletkező	 hibák	 által	 okozott	 károk	
becslésére;	

•	 hálózati	kor	alakulásának	becslésére;
•	 csőszegmensekre	vonatkozó	hibaráták	alakulásának	becslésére.

7. gördülő fejlesztési tervek
A szoftver alkalmazásának jelenlegi előnye, hogy segítségével igen gyor-
san elkészíthető a GFT. Tekintettel arra, hogy a program a GFT elkészítésé-
hez szükséges minden információt tartalmaz mind az algyői, mind pedig 
a szegedi rendszerre vonatkozóan, géptől függően 3–5 óra alatt elkészíti 
a rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési terveket. 

8. további fejlesztési elképzelések
A tervezés hatékonyságát nagymértékben befolyásolja a bemeneti ada-
tok naprakész feltöltése és azok megfelelő tartalma. Az adatok felvitele 
jelenleg munkalapról történik manuális módon. Ehhez kapcsolódóan on-
line munkalapkezelő rendszer kifejlesztése a cél.

A program értékelő kritériumainak kiválasztása és súlyuk meghatáro-
zása az üzemeltetői igények figyelembevételével valósult meg, ami bizo-
nyos módosításokat, illesztéseket lehetővé tesz a jövőben is.
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ÚJ MAGAS 
HATÁSFOKÚ
SP BÚVÁRSZIVATTYÚ 
SOROZAT
Ha felülmúlhatatlan megbízhatóságra 
vágyik a föld alatt, a Grundfos SP szivattyú 
az egyértelmű választás.

A kategóriájában legjobb hatásfokú 
búvárszivattyúk, amelyek felülmúlják 
az EU elvárásait. (Az Európai Bizottság 
szabályozása alapján, 2015. január 1-től, 
csak az MEI≥0,40 hatásfok mutatóval 
rendelkező szivattyúk hozhatók forgalomba 
az EU területén.)

Az új 4” SP búvárszivattyú család:
• SP9= 9 m3/h
• SP11= 11 m3/h
• SP14= 14 m3/h

További előnyök:
• Megemelt szivattyúhatásfok +10%
•  Megemelt kopásállóság, 

nagyobb homoktűrő képesség
•  Teljes rozsdamentes acél kivitel, 

3 különböző anyagminőségben
•  MP204 – elektronikus motorvédelem

www.grundfos.com
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