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Az ivóvízhálózatok hidraulikai modellezése 
napjainkban a tervezés és az üzemeltetés szer-
ves része és megkerülhetetlen feladata. A cikk 
a modellek elkészítésével és alkalmazásával 
kapcsolatos néhány időszerű kérdést, nehéz-
séget jár körbe, ahogyan azok az elmúlt 4-5 
évben az oktatás során előkerültek.

Az itt leírtak a hallgatók szakdolgozat-ké-
szítésén és konzultációján keresztül megta-
pasztalt problémákat tükrözik. A modellezést 
azoknak a problémáknak a megoldására 
használták, amikre a külső konzulens, szolgál-
tató felhívta a figyelmüket. Ilyenekre néhány 
példa: Hogyan változik a vízkor, kedvezőbb-e 
a felújított gépházban a szivattyúk energiafel-
használása, ha a víztornyot ellennyomó tárolót 
átalakítják átfolyásos, felső beömlésű tárolóvá? 
Elegendő-e a meglevő tárolókapacitás, vagy új 
tárolót kell építeni, ha igen, akkor hova, ha egy 
település hálózatát négy-öt utcás ipari parkkal 
bővítik? Érdemes-e a hálózatot bővíteni, vagy 
egyéni nyomásfokozást kell alkalmazni, csak 
azért, mert a település szélén elhelyezkedő 
kétszintes épületeknél alacsony a nyomás?

Mire használható a számítógépes
hidraulikai modellezés?
Jelenleg a hálózathidraulikai modellekben a 
legtöbbször vízhozam-peremfeltételeket (víz-
igényeket) adunk meg a hálózat csomópont-
jain, és számítással a hálózati nyomásokat ha-
tározzuk meg. Nyomásfüggő (szabad) kifolyás 
csak egy-egy speciális helyen fordul elő. Ez a 
fajta számítás a gyakorlatban legtöbbször az 
alábbi célokat szolgálja:
1. Tervezéskor és üzemellenőrzéskor az előírt 

nyomásértékek meglétének igazolása kü-
lönböző vízigényekhez (tűzoltás, szezonális 
maximumok, ipari fogyasztás stb.) tartozó 
üzemállapotokban.

2. Tárolóvízszintek és tárolt vízmennyiségek 
(tűzoltás vízigénye) alakulásának vizsgálata 
különböző üzemállapotokban.

3. A csőátmérők, vonalvezetés meghatározá-
sa új hálózatok, hálózatrészek tervezésekor, 
meglévő hálózatok átalakítása során.

4. Áramlási sebességek, pangó szakaszok, víz-
kor meghatározása.

5. A szivattyúk energiafogyasztásnak megha-
tározása, szivattyúk kiválasztása tervezéskor 
vagy szivattyúcsere esetén.

Kiegészítésképpen meg kell jegyezni, hogy a 
hidraulikai modell az előfeltétele a vízminősé-
gi modellezésnek is, amely például a fertőtle-
nítés elemzésénél érdekes. Azonban a vízmi-
nőségi modellezés a kalibrációs adatok kevés 
száma és nagy szórása miatt egyelőre csak a 
vízkor meghatározására szorítkozik.

A modell korlátai
A legfontosabb korlát, mint minden számító-
gépes szimuláció esetén, a modell kalibráció-
ja és hitelesítése. Az automatizálás és a SCA-
DA-rendszerek révén a település egészének 
vagy egy nyomászónájának vízfogyasztása 
akár másodpercnyi-percnyi pontossággal is 
nyomon követhető, de fél-egy órás bontásban 
mindenképp. A tárolószintek és a szivattyúk 
nyomócsonkjain mért értékek segítségével a 
nyomás-peremfeltételek is problémamente-
sen megadhatóak. Jelenleg a modellezés pon-
tosságát a vízfogyasztás térbeli eloszlásának 
ismerete korlátozza, az időbeli eloszlás a tele-
pülés egészére jól megismerhető.

A vízfogyasztás térbeli eloszlása, amint 
még erről majd lesz szó, térinformatikai eszkö-
zökkel még pontosítható. Azonban ha kisebb 
településrészletek nyomásviszonyaira és vízfo-
gyasztására vagyunk kíváncsiak, a mérés ma-
rad a megismerés egyedüli eszköze (például 
veszteségek vizsgálatára szolgáló zónamérés 
a modell kalibrációjához is szolgáltat adatot).

A modellépítés nehézségei
Általánosságban elmondható, hogy az elekt-
ronikus közműnyilvántartás elterjedésével, 
a térinformatikai eszközök megjelenésével 
a modellek generálása elméletben néhány 
gombnyomásra egyszerűsödött. Sőt a piacon 

elérhetőek olyan szoftveres megoldások is, 
amelyek nemcsak a közműnyilvántartást és a 
hidraulikai modellt egyesítik, hanem a SCA-
DA-rendszer adatait is képesek átadni a mo-
dellnek valós időben.

A valóságban (főleg a kisebb települések-
nél, a még soha nem modellezett hálózato-
kon) az adatok rendezettsége és teljessége 
kívánnivalókat hagy maga után. Ezek a hibák 
általában nem komolyak, de a modell felépí-
tésének folyamatát lelassítják. Az egyik leg-
fontosabb hiba, hogy a csőhálózatot megadó 
vonalelemek, amelyeket a geodéták általában 
valamilyen CAD-alkalmazásban szerkesztenek, 
nem topologikusak, azaz a végeik nem fedik 
egymást. Ezt a hibát a modell készítésekor kéz-
zel vagy egyedi algoritmussal kell javítani. A 
másik hiba, hogy a nyilvántartás a hidraulikai 
modellekhez szükséges adatokat (csőátmérő, 
csőanyag, csőhossz, szerelvények típusai, tűz-
csapok, közkifolyók, visszacsapók, szivattyúk 
stb.) nem tartalmazza kezelhető attribútum-
ként, így azokat a modellezés során kézzel 
vagy valamilyen tömeges adatmegadást lehe-
tővé tevő módszerrel kell pótolni. A nyilván-
tartások fejlődésével ezek a hibák várhatóan a 
közeli jövőben meg fognak szűnni.

Addig is (nem csak a modellezés meg-
könnyítésének érdekében) legalább egységes 
CAD-szabványt vagy műszaki irányelvet lenne 
célszerű kidolgozni, kötött fólia/réteg kiosz-
tással és blokk-készlettel a különböző objek-
tumok jelölésére. Hosszú távon a közműnyil-
vántartás országosan egységes, szabványos 
szerkezetű adatbázisba foglalása sem lenne 
hátrányos, szemben a jelen helyzettel, amikor 
a különböző szolgáltatók különféle szoftvere-
ket licenszelnek, nem kevés költséggel.

A nehézségeknél érdemes még kitérni a 
szivattyú-jelleggörbék megadására. Manapság 
majdnem minden típushoz a gyártói honlapo-
kon részletes jelleggörbék találhatóak, szivaty-
tyúválasztó algoritmusokkal együtt. A hálózat-
hidraulikai modellezést azonban nem az online, 
grafikus jelleggörbék könnyítenék meg, hanem 
a számokkal parametrikusan megadottak. Így a 
görbeparaméterek  sorozatos  behelyettesítésével 
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összetett kritériumok alapján automatikusan ki-
választható lenne a szivattyú.

Modellépítés egyszerűen 
– hol tart az oktatás?
Különböző szakmai egyeztetések során a gya-
korló szakemberek már régóta emlékeztetik az 
oktató kollégákat arra, hogy a modellezés és a 
modellezőprogram futtatása nem ugyanaz. Az 
előbbi feltételezi a modell elkészítését, a mö-
götte levő matematikai módszerek ismeretét 
és a modellszámítás alakításának képességét. 
Ezt is figyelembe véve Baján egy olyan mun-

kamódszer került kialakításra és fejlesztésre, 
amely a) gyorsan elsajátítható, leírás alapján 
megismételhető; b) alkalmazása megköveteli 
a modell szerkezetének pontos megismerését; 
c) ingyenes szoftverrel megvalósítható.

A hálózathidraulika témaköre az oktatás-
ban úgy jelenik meg, hogy a hallgató gyakor-
lati órákon megismeri és egyszerűbb példákon 
kézi számítással alkalmazza a Cross-módszert, 
illetve mátrixszámításokkal a Newton–Raph-
son-iterációval történő megoldást. Évközi ter-
vezési feladatban megtanulja használni az EPA-
NET-programot, majd szakdolgozat írásakor az 
adatok térinformatikai feldolgozásával állítja 
össze a topologikus hálózatot, amit átad a mo-
dellezőprogramnak, ami az esetek többségé-
ben ismét az EPANET. Ennek a megoldásnak a 
következő előnyei vannak:
1. A térinformatikai program segítségével a 

CAD-formátumú közműnyilvántartás gyor-
san topologikussá tehető, javítható, és a kü-
lönböző attribútumok (vízfogyasztás, csőát-
mérő, csőérdesség stb.) tömegesen, gyorsan 
megadhatóak.

2. A hálózatot leíró adatbázis, ami a hidraulikai 
modell bemenete (kapcsolati tábla stb.) kéz-
zel készül és áttekinthető, a hallgató számá-
ra látható az adatbázis-struktúra, amit egy 
modern, grafikus felületre összpontosító 
program elrejt és elbonyolít.

A térinformatikai feldolgozással rövid idő alatt 
igen részletes hálózat készíthető, amihez ha-
sonlót kézi szerkesztéssel csak irreálisan hosz-
szú idő alatt lehetne alkotni. Példa az ábrán lát-
ható, bekötési vízmérőkig tartó részletességű 
modell. A térinformatikai út az egyéb elemzé-

seket is megkönnyíti (például csövek átmérője, 
anyag szerinti leválogatása stb.).

A jövőben a hálózathidraulikai modellezés 
elválaszthatatlan lesz a térinformatikától. Ennek 
nem csak a könnyű adatbevitel, az eredmények 
jó grafikus megjelenítése és a közműnyilvántar-
tással való kompatibilitás lesz az oka. Számos 
térinformatikai keretrendszer ingyenes, és csak 
idő kérdése, hogy a hozzájuk tartozó, szabad 
felhasználású hidraulikai számítómodul is mér-
nöki munkára alkalmassá fejlődjön. Ezen a pon-
ton a szolgáltatóknak és a kutató tanszékeknek 
is fel kell tenniük a kérdést, hogy a kereskedel-
mi szoftverek éves licensze az olcsóbb, vagy az 
ingyenes keretrendszert üzemeltetni képes tér-
informatikus. Várhatóan ez utóbbi lesz a kedve-
zőbb: ennél csak a szakértelmet kell megfizetni, 
míg az előbbinél a szoftver árát is. 

Hogy a modellalkotás mennyire leegysze-
rűsödött, azt azon is le lehet mérni, hogy a fent 
ismertetett eljárásra egy átlagos képességű 
végzős, tetszőleges szakon tanuló BSc-mérnök-
hallgató kb. 16 óra alatt betanítható (jobb ké-
pességűek a leírás alapján önállóan is elvégzik). 

A hidraulikai modellek elkészítése, ingyenes tér-
informatikai keretrendszerben történő alkalma-
zása a szolgáltatók és a felsőoktatás számára jó 
együttműködési terület lehet a jövőben.

Modellezés a közeli és 
a távoli jövőben
Biztonsággal kijelenthető, hogy a mai informa-
tikai eszközökkel és a hálózatok jó elektronikus 
nyilvántartással való lefedettsége mellett a 
modellalkotás elfogadható munkabefekte-
tést jelent, és nélkülözhetetlen információkat 
szolgáltat. Az egyetlen kérdés a modell rész-

letessége lehet. A napjainkban 
elérhető kalibrációs lehetősé-
gek és adatbázisok mellett a 
bekötési vízmérőig tartó rész-
letesség elfogadhatónak tűnik. 
Ha ezt sikerül elérnünk, akkor 
azontúl már inkább az elem-
zéshez szükséges egyéb ada-
tok nyilvántartására érdemes 
áldozni (épületek magassága, 
alapterülete, tűzveszélyessé-
ge, megcsapolóhelyek száma, 
adatok átvétele a folyamatirá-
nyításból stb.). A modellezés 
alkalmazható nemcsak magá-
ra a tervezésre, de a tervezés-
sel szembeni követelmények 
(életciklus-elemzés, energiafo-
gyasztás, vízkor) érvényesítésé-
re is. A modellek számítási ké-
pességei várhatóan a tranziens 

jelenségek (nyomáslengés) és a vízminőségi 
modellezés irányában fognak fejlődni.

Az már ma is világosan látszik, hogy a mo-
dellezésnek valamilyen adatbázis-térinforma-
tikai megoldás részeként kell működnie. Ezen 
belül már csak az anyagi lehetőségek és az élő-
munka-befektetés fogja meghatározni, hogy 
milyen részletességig bővítjük modelljeinket, 
akár geometriai, akár hidraulikai adatokkal. 
A geometriai adatok jelenthetik az épületen 
belüli vízvezetékeket, amelyeket például a 
vízbiztonság, illegális szerelések miatt tartunk 
nyilván. A hidraulikai adatok pedig jelenthetik 
majd egyszer akár azt is, hogy mindenki (saját 
ingatlana értékének növelésére) a világháló se-
gítségével megosztja a saját szolgáltatási pont-
ján mért nyomást és a vízfogyasztást.

Hálózat megjelenítése térinformatikai programban, bekötési vízmérőkig tartó részletességű modell 


