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idegenvizek 
és költségCsökkentés 
a hálózat üzemeltetésBen,
a klímaváltozás várható 
hatásai

az idegenvíz
Idegenvíznek tekinthető a csa-
tornában minden víz, ami nem 
a csatornamű rendeltetésének 
megfelelő eredetű és összetételű: 
nevezetesen nem a háztartások, 
közintézmények és egyes ipari 
üzemek ivóvízhasználata során ke-
letkezik, és megtisztításához kom-
munális szennyvíztisztító telepi 
technológiára van szükség. Erede-
tük sokféle lehet (1. ábra). Az ide-
genvizek közös jellemzők szerint 
csoportokba sorolhatók. 

 Az egyik csoportot azok az idegenvizek al-
kotják, melyek bejutása a hálózatba vízzárósá-
gi hibák és/vagy helytelen építési megoldások 
miatt következik be. Az előbbi esetben a csator-
na, a házi bekötőcsatorna és az akna falain, to-
vábbá a csatlakozásoknál elmozdulás, korrózió 
és gyökérbenövés okán kialakuló repedések, 
anyagfolytonossági hiányok mentén folynak be 
a hálózatba az idegenvizek, míg az utóbbi prob-
lémát a csatornák szabálytalan  keresztezései, 

 ugyancsak talaj- vagy csapadékvíz-eredetűek, 
de a jelenlétük megszüntetése elsősorban nem 
az üzemeltetőn, hanem a szabálytalan rákötést 
végző lakoson, közintézmény vagy egyéb ipari, 
kereskedelmi létesítmény működtetőjén mú-
lik. Idetartoznak a tetővizek és az ingatlanok 
burkolt felületeiről bevezetett csapadékvizek, 
valamint a drénezett pincék, garázsok és mély-
garázsok vizeinek legtöbbször szivattyúzással a 
szennyvízcsatornába juttatott talajvizei. Előfor-
dulásukban egyaránt szerepet játszhat a tudat-
lanság, a felelőtlen nemtörődömség és a csapa-
dékvíz-csatornázás megoldatlansága.

Mindkét csoportba tartozó vizek jelentős 
többletköltségeket okoz(hat)nak mennyisé-
güktől, valamint a hálózat és a szennyvíztisztí-
tás jellemzőitől függően.

A fentiektől eltérő, de üzemeltetői szem-
pontból nem többletköltséggel, hanem elma-
radó bevétellel járó víz is megjelenhet a há-
lózatban. Ezeket a vizeket nem közvetlenül a 
talaj- vagy csapadékvíz alkotja.  Szennyezett-
ségük megfelel a háztartási szennyvízének, 
mivel háztartási vagy intézményi vízhaszná-
latból származnak, és ezért biológiai tisztítást 
igényelnek. Jelenlétük az előbbiektől eltérően 
kevésbé érzékelhető, nem hígítják a szennyvi-
zet, lévén maguk is szennyvizet képeznek. Kö-
vetkezésképpen a fenti definíció értelmében 
nem is tekinthetők idegenvíznek. Forrásukat 
az ingatlantulajdonosok saját ásott vagy fúrt 
kútjainak vize és a tározott csapadékvíz, több-
nyire a tetővíz azon része alkotja, melyet nem 
öntözésre, hanem háztartási használatra vesz-
nek igénybe. A két forrás közül nagyobb bevé-
telkieséssel kétségtelenül a kútvízhasználat jár, 
hiszen az egész évben lehetséges, míg a tárolt 
csapadékvíz rendelkezésre állása időszakos és 
esetleges. Az ilyen helyzetek kezelése megíté-
lésünk szerint még akkor is korlátozott, ha léte-
zik előírás az így vételezett vizek mennyiségé-
nek mérésére.  

például az utcai víznyelők bekö-
tővezetékének és a szennyvízcsa-
tornának a keresztezései, és a nem 
vízzáróan kialakított aknafedlapok 
idézik elő. Az ebbe a csoportba tar-
tozó vizekre együttesen jellemző, 
hogy azokat a talajvízből vagy a le-
folyó csapadékvízből állnak össze, 
és a csatornahálózat kifogásolható 
állapotával hozhatók kapcsolatba. 
Megszüntetésük lehetősége egye-
dül az üzemeltetőn múlik. Ebbe 
a csoportba soroljuk a hazai ivó-
vízellátó hálózat veszteségeiből a 
talajba jutó, tehát nem talajvíz- és 
nem csapadékvíz-eredetű idegen-
vizet is. Ekkor a vízellátó hálózat 

 veszteségeit az alatta húzódó csatornaháló-
zat drénezi, ahol a veszteség idegenvízként je-
lenik meg. Ez a helyzet bonyolítja a lehetséges 
idegenvízforrások szeparálást, mivel megjele-
nésében a folyamat nagyon hasonló a talajvíz 
infiltrációjához azzal a különbséggel, hogy nem 
mutat évszakos ingadozást.

A másik csoportot azok az idegenvizek 
képviselik, amelyeket összefoglalóan illegá-
lis, s zabálytalan rákötésként nevesítünk. Ezek 

Az elválasztott rendszerek 
szennyvízcsatorna-hálózataiban 
csaknem kivétel nélkül kimutatható 
idegenvíz, amelynek mennyisége 
csatornaművenként igen eltérő, 
és egy adott hálózat esetében, 
például egy év során, de akár 
rövidebb időintervallumon belül 
is tág határok között mozoghat.  

dr. buzás kálMán
egyetemi docens
BME Vízi Közmű és Környezet-
mérnöki Tanszék

1. ábra: Az idegenvíz szennyvízcsatorna-hálózati 
megjelenésének lehetséges okai
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az idegenvíz csatornaműszintű 
mennyiségének meghatározása
Az idegenvíz-mennyiség meghatározása szol-
gáltatói szempontból a hatékony üzemelési 
költségcsökkentés egyik alapfeltétele. A tel-
jes rendszerre vonatkozó idegenvíz-terhelés 
kimutatása néhány mérési adat ismeretében 
egyszerűen számítható. 

Ha ismerjük valamely időszakra vonatko-
zóan a szolgáltatott ivóvíz számlázott mennyi-
ségét (Vv), és mérjük a szennyvíztisztító telepre 
befolyó mennyiséget (Vsz), nulla vagy nem ne-
gatív előjelű különbség, /(Vsz)-(Vv)/ esetén az el-
térést a következő tételek alkot(hat)ják: 
	 1.	mérési	pontatlanság;	
	 2.	exfiltráció	a	csatornahálózatból;
 3. szennyvízkeletkezéssel nem járó 
	 	 ivóvízhasználat,	például	öntözés/locsolás;	
 4. nem ivóvíz-felhasználásból keletkező  

 szennyvíz (például a saját kútvíz 
	 	 felhasználása;
 5. a hálózatba bejutó talajvíz és csapadékvíz.

A mérési pontatlanságok a különbséget növel-
hetik és csökkenthetik is. Megjegyezzük, hogy 
üzemeltetői vélemények szerint a gyakorlat-
ban elképzelhetetlen az idegenvizek teljes ki-
zárása. Nulla különbség esetében lehetséges, 
hogy elsősorban a (4.), nem idegenvíz-jellegű 
tétel „pótolja” az ivóvízhasználat során szük-
ségszerűen fellépő veszteségeket, de továbbra 
is fennállhat az idegenvíz jelenléte is.

Gyakorlati szempontból a rendszerszintű 
idegenvíz mennyiségének ismerete csak korlá-
tozottan segíti a csökkentés célszerű stratégi-
ájának megtervezését és végrehajtását, mivel 
nem nyújt információt a források lehetséges 
helyeiről.    

az idegenvíz komponensei 
hidrológiai szempontból
A csapadékok és a hálózati vízhozamok együt-
tes mérése lehetőséget ad annak a becslésére, 
hogy a csapadékvíz és a talajvíz milyen útvo-
nalon jut a hálózatba, és ezek milyen arány-
ban vannak jelen a teljes mennyiségben. Ezek 
három, eltérő dinamikájú idegenvíz-eredetre 
utalnak (2. ábra).

Amennyiben a talajvízszint a csatornák 
fektetési mélysége fölött helyezkedik el, csa-
tornahibák jelenléte esetén infiltrációs terhe-
lés lép fel. A számlázott vízfogyasztás és a le-
folyt mennyiség különbsége csapadékmentes 
időszakban elsősorban ehhez a forráshoz ren-
delhető. Mennyiségének éves ingadozása a 
talajvízszint (sok esetben a rétegvíznyomás) 
évszakos, periodikus változásához köthető, 
egy-egy csapadékesemény során gyakorlatilag 

el. Végezetül számolni kell a nagycsapadékok 
mozgásával is. Dinamikus modellezéssel kimu-
tatható, hogy a lefolyási irányban mozgó csa-
padékfront akár kétszeresére is növelheti az 
árhullám csúcsértékét csapadékcsatorna-rend-
szerekben, és így jelentős hatással van az ide-

genvíz aktuális hozamára is. 
Ahhoz, hogy az üzemeltető 

az idegenvizek mennyiségének 
csökkentése érdekében hatéko-
nyan beavatkozhasson, két infor-
máció elengedhetetlenül szüksé-
ges: (i) az egyes idegenvíztípusok 
közül a talajvíz-infiltráció megha-
tározása, és (ii) a csapadékfüggő 
idegenvizek jelentkezésének lo-
kalizációja. Ezeknek az informá-
cióknak a birtokában meghatá-
rozhatók mind a beavatkozások 
módszerei, mind pedig a költ-
séghatékonyság szempontjából 

optimális beavatkozási stratégia, ami alatt az 
egységnyi költségráfordítással elérhető legna-
gyobb idegenvíz-csökkenés szerinti beavatko-
zási sorrendet értjük. 

a szennyvízcsatorna-hálózat 
idegenvíz-terhelésének vizsgálati
módszerei
A vizsgálati módszerek mindegyike feltételezi, 
hogy rendelkezésre állnak mérési adatok, il-
letve célzott monitoringprogrammal előállít-
hatók. Az egyébként is meglévő üzemeltetési 
adatsorok közé soroljuk a számlázott ivóvíz-
fogyasztás települési szintű és ideális esetben 
utcai (csatornaágankénti) bontású többéves 
adatsorait, továbbá a szennyvízátemelők, bele-
értve a szennyvíztelepi végponti átemelő víz-
hozamának idősorait is.

A módszerek egymásra épülő logikai sor-
rendbe tehetők. A célszerű sorrend lehetővé 
teszi, hogy a sorban következő elemzési mód-
szereknél hasznosíthassuk az előzőből kapott 
információkat. A vizsgálati módszerek helyes 
sorrendben a következők:
	 a)	meglévő	idősorok	elemzése;
 b) szemrevételezés, beleértve a kamerás 
	 	 feltárást	is;
 c) szimulációs modellezés, az ehhez 
  szükséges térinformatikai adatbázis 
  létrehozásával és monitoring program(ok) 
  elvégzésével.

Meglévő adatsorok elemzése
A talajvíz infiltrációjának szerepét és mértékét 
kimutathatjuk, ha figyelembe vesszük a ható-
tényező, a talajvízszint változásának periodikus 
jellegét. A mindenkori beszivárgás  mértéke a 

állandó. Kiemeljük, hogy amennyiben a háló-
zati vízhozam mérése során, száraz időszakban 
rövid periódusidejű növekmények tapasztal-
hatók, akkor teljes bizonyossággal illegális pin-
ce- vagy garázsvíztelenítésből származó, szi-
vattyúzott talajvíz is jut a csatornába.

A hálózati vízhozam gyors megnövekedé-
se csapadék idején egyértelműen a felszíni le-
folyás közvetlen hálózatba jutásának és/vagy 
az illegális bekötéseknek tulajdonítható. Az így 
keltett árhullámnövekmény elhúzódó „lecsen-
gése” (2. ábra) nagyobbrészt a vízgyűjtő kiürü-
lési folyamatának és a csatornahálózati dina-
mikus tározódásnak a következménye. A talaj 
típusától függően azonban szerepet kaphat a 
beszivárgási folyamat is. Porózus talaj esetén a 
beszivárgó víz hatására telítetté váló talajból a 
csatornahibákon keresztül is juthat idegenvíz 
a talajvíz fölött húzódó csatornákba. Ennek di-
namikája a közbenső szivárgási folyamat miatt 
lassúbb a közvetlen bejutáshoz/bevezetéshez 
képest, így hozzájárul a csapadék után elhúzó-
dó nagyobb hozam fennmaradásához (2. ábra, 
közvetlen infiltráció). A közvetlen infiltráció 
mértéke általában elhanyagolható a szenny-
vízcsatorna-hálózatoknál, kivéve, ha a vízellátó 
hálózat rossz állapota következtében a hálóza-
ti vízveszteség a csatornákba jut.

Joggal feltételezhetnénk, hogy az ily mó-
don kialakuló idegenvíz-terhelés arányos a le-
hulló csapadék intenzitásával, illetve mennyi-
ségével. Valójában ez legfeljebb csak a nagy 
kiterjedésű, hosszabb időtartamú esőzéseknél 
érvényesül(het) egyértelműen. A nyári időszak-
ra jellemző, rövid időtartamú nagycsapadékok 
intenzitásának területi megoszlását nagyfokú 
egyenlőtlenség jellemzi, így bizonytalan, hogy 
a csapadékmérő 0.02 m2 felülete a valóságban 
több km2 területen lehullott csapadékból mit 
mér ki. Az árhullámnövekmény és a csapadék 
kapcsolatát tovább gyengíti, ha a csapadék-
mérő a csatornahálózat mérési szelvényéhez 
tartozó vízgyűjtőterületen kívül helyezkedik 

2. ábra
Az idegenvíz komponensei hidrológiai szempontból

Talajvíz-infiltráció

Szennyvíz

Csapadék

Csapadékbefolyás/bevezetés
és közvetlen infiltráció

Idő

Ví
zh

oz
am



28 v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 5 / 5v í z  é s  t u d o m á n y k i t e k i n t ő

külső talajvíznyomás függvénye. Ha a havi 
bontású, sokéves szennyvíztelepi vagy vala-
mely hálózati átemelőhöz tartozó adatsorban 
kimutatható az éves periodicitás, akkor a háló-
zatban infiltrációs eredetű idegenvíz található. 

A periodicitás-vizsgálat elvégzéséhez első 
lépésben meg kell határoznunk az idősor 
trendkomponensének értékét, ha az kimutat-
ható. Ehhez trendegyenest kell illesztenünk az 
idősorra a legkisebb négyzetek elvének alkal-
mazásával. Az így kapott egyenes egyenleté-
nek (Ti) ismeretében már számíthatók a trend-
mentes idősor értékei: 

 yi = Yi – Ti

Ahol
yi	–	a	trendmentes	idősor	értékei;
i – az időegység sorszáma 

(pl.	i-edik	nap,	hét,	hónap	stb.);
Yi	–	az	eredeti	idősor	i-edik	értéke;
Ti – az eredeti idősor i-edik értékéhez tartozó 
trendkomponens.

A periodikus komponens meghatározásához 
az előző lépésben kapott trendmentes idősort 
közelítjük szinusz- és koszinuszfüggvények ösz-
szegével. Ennek során meg kell találnunk a leg-
megfelelőbb periódusidőt, amellyel a függvény 
leginkább közelíti az yi idősort. Talajvíz esetén 
éves periódusú változás értelmezhető. 

A periodikus komponens az alábbi képlet-
tel számítható:

 Pi = ks ∙ sin ( 2π ∙ 
i
t ) + kc ∙ cos ( 2π ∙ 

i
t )

Ahol

 ks = 2n ∑ 
 i =1

yi ∙ sin ( 2π ∙ it )

 kc = 2n ∑ 
 i =1

yi ∙ cos ( 2π ∙ it )

minőségű, pontszerű idegenvizet is bevezet-
hetnek a csatornába. A számítás megbízhatósá-
gát ront(hat)ja, ha a szennyvízben nagyarányú 
a könnyen bontható szerves anyag a hálózati 
spontán biológiai lebontás következtében. Bár 
a fenti feltételek miatt a módszer idő- és pénz-
igényes, mégis célszerű alkalmazni azokon a 
nagy vízgyűjtőkön, ahol feltételezhető a jelen-
tősebb szennyvízarány a minimális hozamban. 

Abban az esetben, ha követelmény az ide-
genvizek éves ingadozásának meghatározása 
a talajvízszint változásának, a befogadó vízállá-
sának, a csapadékaktivitás és hasonlók függvé-
nyében, megbízhatóbb eredményt ad a hosszú 
időszakra vonatkozó, folyamatos szimulációs 
hidrológiai modell alkalmazása.

Az idegenvizek eredete a fokozatos víz-
gyűjtőcsökkentés módszerével mutatható ki. 
Első fázisban az idegenvizeket a főgyűjtő teljes 
vízgyűjtőjén határozzák meg, majd a követke-
ző lépésben a számításokat a nagyobb részvíz-
gyűjtőkre, szükség esetén további bontással az 
egyéb részvízgyűjtőkre végzik el.

Költségvonzatok
Az idegenvíz jelenléte a csatornázás-szenny-
víztisztításban jelentős többletköltséget okoz 
az üzemeltetőnek. A többletköltség forrása 
kettős: egyrészt a szivattyúzás többletener-
gia-igénye, másrészt a nagyobb teljesítményű 
szivattyúk beépítési kényszere folytán felme-
rülő nagyobb energialekötési állandó költség.

Az energiaköltségek egyaránt függnek (i) 
az ilyen vizek és a szennyvíz éves mennyiségé-
nek arányától, valamint (ii) az idegenvíz forrásá-
nak típusától. A többletköltség oka a nagyobb 
szivattyúzási energiafelhasználás, tekintettel 
arra, hogy kevés kivételtől eltekintve a szenny-
vizet legalább egy ponton, a szennyvíztisztító 
telepi technológia előtt emelni kell. A legtöbb 
hálózatnál azonban több átemelő működik, 
így attól függően, hogy a hálózat mely része-
in mennyi idegenvíz jelenik meg, annak akár 
többszöri átemelése is szükségessé válik. 

Ezért a többletköltségek általánosságban 
nem, csak hálózatonként számíthatók. Ez eset-
ben a számításokban megjelenik az alkalma-
zott szivattyúk villamosenergia-hatásfoka (a 
munkapont változását is figyelembe véve), a 
szivattyú mögötti nyomócsőszakasz hidrauli-
kai ellenállási tényezője és a megnövekedő szi-
vattyúzási időtartam is.

és t – a periódusidőnek (talajvíz esetén egy év-
nek) megfelelő időegységérték.

Ha a szivattyúzási adatok átemelőnként 
rendelkezésre állnak, a talajvíz-infiltráció tér-
beli megoszlása finomítható. 

A kiértékelés módja
Az idegenvizek mennyiségének 
meghatározására alkalmazott 
alap módszer a csapadékmentes 
időszakok minimális hozamának 
vizsgálata Qcsm

min, amikor feltéte-
lezik, hogy a minimális hozamok 
idején (tipikusan hajnali 3 és 6 
óra között) a csatornában csak az 
idegenvíz Qid áramlik. Értelemsze-
rűen a mérésekből ki kell zárni a 
csapadékos időszakokat, amikor 
az éjszakai minimumot befolyá-
solhatja a csapadékvíz. A módszer 
előnye az egyszerűség és kis agg-

lomerációk esetén a viszonylagos megbízható-
ság. Hátránya azonban, hogy a nagyobb városi 
agglomerációkban éjjel is keletkezik szennyvíz, 
és ezért a feltételezés hibás.

Egy másik lehetőség a mérlegmódszer al-
kalmazása, amely azonban pontatlan, csak 
tájékoztató jellegű eredményt szolgáltat. En-
nél a módszernél hosszabb (6-12 hónap) idő-
tartamra vonatkozóan hasonlítják össze a fo-
gyasztóknak számlázott ivóvíz mennyiségét a 
vízgyűjtő csatornahálózatának meghatározott 
szelvényében mért szennyvíz mennyiségével. 
Az összehasonlíthatóság érdekében a mért 
szennyvízmennyiségeket meg kell „tisztítani” 
a csapadékesemények okozta hozamnöveke-
désektől. A módszer előnye, hogy lehetőséget 
nyújt az idegenvizek átlagos mennyiségének 
meghatározására a mérési program hosszabb 
időtartamára vonatkozóan. Hátránya elsősor-
ban az abból származó hiba, hogy nem az ösz-
szes számlázott víz kerül a csatornába (locsolás, 
takarítás, élelmiszeripari felhasználás és hason-
lók), továbbá nem csak vezetékes ivóvíz hasz-
nálatából keletkezhet szennyvíz (például saját 
ásott kutak háztartási használatakor). 

Egy további módszer a szennyező anyag-
áramok napi egyenlőtlenségének kimutatásán 
alapul. A kimutatás a nyers szennyvíz egyszerű 
elkeveredési számításával lehetséges. Ha figye-
lembe vesszük, hogy egyes jellegzetes szeny-
nyezők (pl.: KOI, LA) koncentrációja az infilt-
rált talajvízben elhanyagolható vagy ismert, a 
szennyvízben mérhető hígulás mértéke ará-
nyos lesz az infiltrálódott talajvíz mennyiségé-
vel. A módszer előnye a viszonylagos pontosság. 
Ez egyúttal a módszer hátránya is azokban az 
esetekben, ahol az infiltráció  mellett  ismeretlen 

3. ábra
Periodicitás egy trendjellegű változással 
is rendelkező idősorban, elvi ábra
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