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 például hibaelhárítások alkalmával. A térinforma-
tikai rendszerbe lehetőséget teremtettünk, hogy a 
web es felületet használók is tudjanak módosításo-
kat elvégezni. Ez a webes aktív felület a szerkesztő 
vastagkliensel közel azonos funkcionalitás mellett 
biztosítja a változások grafikus megjelenítését és 
attribútum adatainak felvitelét. 

Az adatbázis platform révén ezen változások 
minden felhasználó számára azonnal hozzáférhe-
tők és validáliás után az éles állományba történő 
átemelése a rendszer által hatékonyan támogatott.  

4. Jövőbeni feladatok
A térinformatikai rendszer üzemeltetésével kapcso-
latban az elkövetkező évek egyik legfontosabb fel-
adata az adattartalmak pontosítása, a nyilvántartás 
és a valóság összhangjának megteremtése. Ez a je-
lenlegi kapacitások mellett hosszú távú projektnek 
tekinthető. A rendszerrel szemben támasztott másik nagy kihívás a funk-
cionalitások bővítésével megteremteni a társaság valamennyi munkavál-
lalója számára a napi munkavégzéshez hatékony támogatást. 

Ezen cél érdekében az alábbi funkcionális fejlesztési irányok kerültek 
megfogalmazásra: 
• Teljes körű objektum-nyilvántartás térképi megjelenítése (gépek, mű-

tárgyak, berendezések több mélységi szintet megjelenítő térképeinek 
előállítása) 

• Gazdasági adatok, információk térképi megjelení-
tése (tematikus térképek, statisztikai elemzések / 
ESRI-Insights)

• Fogyasztásihely-ellenőrzések térképi megjelení-
tése, elemzési lehetősége

• Merőcsere-tervezés támogatása
• Térinformatikai támogatás terepen történő bizto-

sítása (mobileszközök, tabletek) (5. ábra)
• Rendszerintegráció teljesebbé tétele, kétirányú 

adatkapcsolatok megvalósítása a műszaki infor-
mációs rendszer elemeivel (térinformatikai felüle-
ten felvett hibahelyből munkalap-generálás)

• GFT-tervezés támogatása – például a csatornahá-
lózat rekonstrukciótervezéséhez kamerás csator-
nafelmérések térképi megjelenítése, csatornami-
nősítések tematikus ábrázolása, költs égvetések 
meghatározása

5. Összegzés
Összegzésként elmondható, hogy a szakemberhiány, a tapasztalat, a he-
lyismeret, illetve az emberi tudás egy komoly térinformatikai rendszerrel 
részben pótolható. A térinformatikai rendszerben az információgyűjtés 
könnyebb és rugalmasabb, a változások átvezetése korszerűbb. Ezzel a 
modern eszközzel biztosítani tudjuk a szükséges háttértámogatást és 
a tervezést. Feladat a jövőben is lesz, hiszen a közműhálózatot most és 
a jövőben is üzemeltetni kell. Az embereknek ivóvizet kell biztosítani a 
megélhetéshez, a keletkezett szennyvizet pedig elvezetni és tisztítani kell.

5. ábra: Térinformatikai rendszer 
mobileszközön

1. Összefoglaló
Célunk a teljes ellátási terület vízhálózatára üzemállapot-vizsgálatra al-
kalmas hidraulikai modell felépítése és használata. A modell alkalmas 
a felújítási tervek csőhálózati méretezésének alátámasztására, ellenőr-
zésére is.

A hidraulikai elemzés lehetőségének hiányában elesünk egy rendkí-
vül hatékony eszköz támogató segítségétől. A felújítások tervezéséhez 
hidraulikai számítások szükségesek, ezek hiányában a hálózat optima-
lizációja nem valósul meg, ami a felújítás kivitelezésében és a további 
üzemeltetésben is jelentős többletköltséget okoz.

2. Rövid bemutatkozás
a. A Tettye Forrásház Zrt. által üzemeltetett vízellátó 
rendszer 
Ivóvíz szakágban Pécsett és további 14 településen szolgáltatunk, össze-
sen mintegy 850 km vezetéken keresztül. A vízellátás 1 víziközmű-rend-
szer, gyakorlatilag egy összefüggő hálózat. A vízbeszerzés jellegzetes-
sége a felszín alatti 2 vízgyűjtő terület, amit a Tettye-forrás mint magas 
karszt egészít ki, ezenkívül a DRV-től is veszünk át vizet. A többirányú és 

-hozamú, valamint különböző vízminőségű betáplálás jelentősen befo-
lyásolja az üzemrendeket.

VÍZHÁLÓZATOK 
HIDRAULIKAI MODELLEZÉSE
HIDRAULIKAI MODELL FELÉPÍTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA

kivonat Korunk vízszolgáltatásának elengedhetetlen mérnöki segédeszköze a vízhálózatok modellezése. Jelen cikk-
ben a hidraulikai modell felépítését és alkalmazását mutatjuk be annak a Tettye Forrásház Zrt.-nél történő alkalmazá-
sán keresztül. A vízhálózatok üzemszimulációs elemzése rendkívül hatékony eszköz lehet mind a gördülő fejlesztési 
tervek (ill. mindennemű fejlesztési terv) alátámasztására és műszaki tartalmának meghatározására, mind a hálózatü-
zemeltetés támogatására. 

kulcsszavak vagyonfelmérés, vagyonértékelés, rekonstrukciótervezés, GFT, hálózatüzemeltetés, üzemállapot-számítás, 
hálózatoptimalizáció

NOVOTNY BÁLINT  Tettye Forrásház Zrt.
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b. Az IT-rendszereink fejlődését bemutató idővonal

c. Pár szó a közműnyilvántartásunkról
Kezdettől fogva saját kézben tartva, naprakészen vezetve tartjuk nyilván 
elsősorban a nyomvonalas létesítményeket, valamint a pontszerű objek-

tumokat. A vízellátás és a szennyvízelvezetés víziközmű-rendszereiben a 
teljes ellátási területet lefedi. Azonos részletezettségű és azonos feldol-
gozási szinten áll minden ellátott település közműve. 

A nyilvántartás mintegy 80 000 műszaki objektumot tárol, amit a 
vagyonértékelés eredményeként 4700 db tárgyi eszközbe csoportosí-
tottunk. A rendszer lehetővé teszi az elemek többszintű kezelését, akár 
mint műszaki objektum (pl. vezetékszakasz, tűzcsap, tisztítóakna stb.), 
illetve mint tárgyi eszköz (pl. a Mária utca vízellátása).

A nyilvántartási rendszert hidraulikai modellezést támogató funk-
cióval bővítettük, mely a nyilvántartott vezetékszakaszok adataiból 
és geometriájából hálózati modellt generál, amihez további adatokat 
kapcsol. A generáláshoz szükséges Z koordinátákat digitális domborzat-
modell (DDM) segítségével számítja, a fogyasztási adatokat egy külső 
adatbázisból veszi át.

3. A hidraulikai modell felépítése
a. Hálózati modell
A vízhálózatok modellje közvetlenül a nyilvántartásból generált. Az ex-
portok nyomászónánként (számítási egységenként) kerülnek kiírásra az 
alábbi tartalommal:
• Vezetékszakaszok: 

– végpontok, X, Y, Z koordináta 
– csőérdesség
– fizikai hossz

• Fogyasztási adatok:
A modell és a közműnyilvántartás kölcsönösen megfeleltethető, a 

nyilvántartási azonosítóval együtt minden egyes vezetékszakasz beke-
rül a modellbe. A nyilvántartásba előzetesen feltöltött és a továbbiak-
ban bármikor frissíthető táblázatokból származik az exportba kiírt cső-
érdesség és a fogyasztási adatok.

A további modellelemeket a nyilvántartás egyelőre nem tartalmazza, 
ezeket a kész hálózati modellekhez utólag kell hozzáilleszteni: 
• szivattyúk
• szivattyú-jelleggörbék
• tározók
• szelepek
• fogyasztási jelleggörbék
• szabályrendszer az üzemrend leírására

A funkcionálisan kapcsolódó, egy telephelyen belül található elemeket 
perem megnevezéssel csoportosítottuk, ezzel a hálózati modellhez való 
illesztés néhány kapcsolódási pont azonosítására egyszerűsödik. 

A hálózat modelljének generálása automatikus, a különböző mo-
dellrészek összefűzésére és a peremek beillesztésére pedig létrehoztunk 
egy interfészalkalmazást. Az alkalmazás bemenete a külön generált há-
lózati modellek és a peremek, minden szükséges beállítással és menet-
görbével együtt. A kimenet a kész, működő modell. Ez a struktúra lehe-
tővé teszi a hálózatrészek cseréjét, amivel a teljes modell folyamatosan, 
naprakészen vezethető.

b. Magassági adatok, a felületmodell és létrehozása
Mint általában a (h)őskorban megalapozott nyilvántartások, a mienk is 
kétdimenziós, gyakorlatilag nem tartalmaz adatbázisszinten felhasznál-
ható magassági adatokat. Az új létesítmények valós 3D térben kerülnek 
felmérésre, de ezt a formát a nyilvántartásunk nem támogatja. A veze-
tékszakasz-végpontok Z koordinátáit ezért ki kell számítani, ez minden 
exportgenerálásnál megtörténik, a nyilvántartás változatlan marad.

digitális közműnyilvántartás ’90-es évek óta

térinformatikai rendszer bevezetése 2003

hidraulikai modellezést támogató eszköz rendszerbe
integrálása 2006

folyamatirányítási rendszer kiépítése 2009

korszerű térinformatikai rendszer bevezetése 2010

teljes körű vagyonfelmérés 2010

teljes körű vagyonértékelés 2013

az ellátási területet lefedő digitális 
domborzatmodell beszerzése 2016

vízhálózatok hidraulikai elemzését lehetővé tevő előké-
szítő adatgyűjtési technológia fejlesztése és alkalmazása 
egy kiválasztott mintaterületen projekt

2017

1. ábra: A Tettye Forrásház Zrt. VKR-ellátási területe, ami egyben a modellezéshez 
szükséges felületmodell kontúrja

2. ábra: Képernyőkép a közműnyilvántartásról, egy műszaki objektum adatlapja és 
helyszínrajzi megjelenítése
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A FÖMI-től alapadatot vásároltunk, ami 
396 db 1 km2-es szelvényben, 5x5 méteres 
raszterben tartalmaz terepszintmagassági 
adatokat. Ebből szerkesztettünk felületmo-
dellt, ami a nyilvántartási rendszer számára 
alkalmas formátumban integrálásra került. 
A szerkesztéskor egyszerűsítést kellett al-
kalmazni a hatalmas adattömeg kezelhető-
sége érdekében. Egy 5x5 méteres négyzetet 
eredetileg 2 db térbeli háromszög alkot, ha 
viszont a terep lejtése egy beállított tűrésen 
belül egyenletes, akkor egy nagyobb há-
romszög helyettesít több elemi háromszö-
get, legfeljebb 16-ot.

c. Fogyasztási adatok
Egy külső adatbázisban kapcsoltuk össze 
a műszaki nyilvántartás mérésihely-objek-
tumait a fogyasztói nyilvántartás fogyasztásihely-objektumaival. A fo-
gyasztási adatokat mérési helyenként átlagoltuk. A nyilvántartás hierar-
chiáján keresztül a fogyasztások átlaga belekerül a hálózat modelljébe a 
megfelelő csomópont terheléseként. Ezzel megvalósul az a fogyasztási 
eloszlás a modellben, ami minden egyes bekötési főmérőn leolvasott ér-
téket figyelembe vesz. A modellezőalkalmazás nem tesz különbséget a 
számlázott fogyasztás és a hálózati veszteség között. Feltételezve, hogy a 
veszteségek a fogyasztással arányosak, egy együtthatót alkalmazva (De-
mand Multiplier) a terhelések összessége a betáplált víz mennyiségével 
egyenlővé tehető. Egy apró trükkre azért még szükség volt, amennyiben 
egy mérési helyen nincs fogyasztás, a hozzárendelt vízmennyiség nem 
lehet nulla, hiszen azon a bekötővezetéken is lehet szivárgási veszteség, 
amit az együttható beállít az átlagos eloszlás szerint.

d. Kalibráció
Alapszintű kalibráció a folyamatirányítási rendszer archívumából kinyert, 
különböző üzemrendek alatt keletkezett adatsorok alapján történik. A 
mérésből származó és a modell által számolt trendek egybevágósága 
azt jelenti, hogy a modell működése megközelíti a valóságot. Ez a szint a 
céljainknak megfelel, üzemállapot-vizsgálatra alkalmas.

e. Mintaprojekt-tapasztalatok
A teljes modell létrehozása előtt mintaprojektet indítottunk. A már 
 működő funkciók használata mellett adatgyűjtési kampányt terveztünk a 
különböző üzemegységeknél keletkező és tárolt információk begyűjtésé-

nek koordinálásához. A számítási egységek 
meghatározását rögzítettük. Tapasztalataink 
kedvezőek: megállapíthattuk, hogy a mű-
szaki nyilvántartásra bátran építhetünk, a 
hidraulikai modellezést támogató funkciók 
rendkívül hatékony eszközt biztosítanak. 
Az interfészalkalmazás specifikációját pon-
tosítottuk és kiegészítettük. Szükség volt a 
víztározók geometriájának újrafelmérésére 
a pontos vízmérlegszámításokhoz. A folya-
matirányítási rendszerből nyert adatok alkal-
masak az alapszintű kalibráció elvégzésére, 
de előtte értelmezendők és ellenőrizendők 
az adat előállításától kezdve az archiválásig, 
illetve az archivált adatok letöltéséig.

4. Példa a modell használatára: 
rekonstrukciótervezés

István-aknai NA 200 KM-PVC töltő fővezeték felújítása: A vezeték állapo-
ta önmagában nem indokolja a felújítást, de több szempontot megvizs-
gálva a prioritási lista elejére került. Stratégiai fontosságú, 2,2 km-es ve-
zeték, az István-aknai tározó és a terület egyetlen betáplálási lehetősége, 
amennyiben a DRV-átvétel szünetel.

A területre az 1700 főmérőn 300 m3/nap, 40 m3/óra csúcsfogyasztás 
jellemző. Az üzemrendtől függően, a saját vízbázisból történő ellátás fo-
kozatai szerint az ellátott lakosság száma:
István-akna:  309 fő, műszakilag más irányból nem ellátható
Pécs-Somogy:  1832 fő, részben ellátható a DRV-től átvett vízzel
Pécs-Vasas:  2196 fő, normál üzemben a DRV-átvétel látja el
Pécs-Hird:  1608 fő, normál üzemben a DRV-átvétel látja el, 
  de saját vízből is ellátható
Összesen:  5945 fő.

A komplex vizsgálat a vezetékhálózaton kívül a tározókapacitást, 
a tározó töltési és fogyási jellemzőjét, a Kénes úti gépházban üzemelő 
szivattyúkat és azok gépüzemeit, a szivattyúzás energiahatékonyságát 
együtt kezeli.

A vizsgálat eredménye: 
A kivitelezésben és a további üzemelésben jelentős költségmegta-

karítást eredményező DK 160 KPE befűzése helyett legalább DK 200 KPE 
cső beépítése szükséges, a távlati vízigényekre tekintettel DK 225 KPE. 

A modell számítási eredményei kedvezőbb hálózati veszteség mel-
lett még megfelelő tartózkodási időt mutattak ki, emellett a tározó töl-

3. ábra: A felületmodell egy darabjának 
felülnézete, egyenletes lejtésű, sík vidék, amit 
kevesebb, nagyobb háromszög fed le

4. ábra: A felületmodell egy másik darabjá-
nak felülnézete, tagolt felszínű hegyoldal, 
egyszerűsítésre alig van lehetőség

5. ábra: A felületmodell utóbbi darabjának izometrikus képe

6. ábra: Példa egy számítási egységre, barna téglalap 
szimbolizálja a tározót, a kék a nyomászóna területe
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A tudatosság elérését támogatja a kockázatelemzésen alapuló, több 
szempontú hálózatállapot-értékelés. 

A víziközmű-rendszer objektumokra bontásával és objektumcso-
port-képzéssel, valamint a tulajdonságok definiálásával megteremtjük a 
mérhetőség, számszerűsíthetőség feltételeit. A viselkedés jelen esetben 
az üzembiztonságot, az elvárásoknak való megfelelőséget és a tönkre-

5. Összefoglalás, további terveink
A hidraulikai modellezéshez korszerű, naprakész nyilvántartási rend-
szerre ültetett pluszfunkciók, rendszerben való gondolkodás, néhány 
jó ötlet, praktikus megoldások szükségesek. Bár jogszabály még nem 
kötelezi az üzemeltetőket, mi mindenképpen javasoljuk a használatát.

Meglévő állapotok mellett lehetőség nyílik tervezett állapotok 
elemzésére, akár rekonstrukcióról, akár hálózatbővítésről van szó. A mo-
dell teljessége ezenkívül a vízkormányzási és általában a hálózatüzemel-
tetési stratégiák hangolásának záloga, a tározótérfogatok és szivattyúte-
lepek kihasználtságának, az üzemoptimalizálásnak az alapja.

A kalibráció és általában a számítási eredmények feldolgozása során 
az „itt valószínűleg valami zárva van” jellegű felismerések kölcsönösen 
segítik a hálózatüzemeltetést és a műszaki nyilvántartás vezetését.

További tapasztalataink arról szólnak, mennyivel szorosabbra tudja 
fűzni a különböző területeken dolgozó munkatársak együttműködését 
a projekt, a csapatmunka ugyanis összekovácsolja a résztvevőket. A sa-
játjukként vigyázott információk, a le nem írt tapasztalatok egymás kö-
zötti megosztása minden fél számára rendkívül hasznos.

A kész és működő modellt használjuk, elsősorban felújítási tervek 
csőhálózati méretezésének alátámasztására, ellenőrzésére. Folyamato-
san pontosítjuk, naprakészen tartjuk a részmodellek cseréjével, köve-
tendő a változásokat. A tervezéstől az üzemeltetésig több munkatárs 
számára oktatást szervezünk a modell használatára.

A vízellátó rendszer állapotának javítása érdekében kiemelten fontos a 
rendelkezésre álló források optimális felhasználása. Ez különösen érvé-
nyes a vízellátó hálózatok esetében, ahol a tudatosság szintjének eme-
lésével elérhető a rekonstrukció tárgyának, ütemezésének, technológiá-
jának megfelelő kiválasztásával a rekonstrukció elvégzése, és a rendszer 
állapotának a javítása is a lehető legköltséghatékonyabban végezhető el. 

tése jobban szabályozható, ami eddig nem volt jellemző. Az optimális 
gépüzemhez, ami már az új vezetéket veszi figyelembe, a Kénes úti gép-
házban szivattyúcserére lesz szükség. 

Mivel a modellszimuláció a teljes hálózatot egyszerre számítja, lehe-
tőség van ellenőrizni azt is, hogy a Kénes úti tározó magasabb volumenű 
használata hogyan befolyásolja az ezt kiszolgáló, alacsonyabb nyomá-
szónai átemelő gépházak és tározók üzemét. 

KOCKÁZATELEMZÉSEN ALAPULÓ,
TÖBB SZEMPONTÚ HÁLÓZAT-
ÁLLAPOT-ÉRTÉKELÉS 

kivonat A tárgyihálózat-állapotértékelés egy olyan módszertan, ami tényszerű, számszerűsíthető 
adatok, információk felhasználásával értékeli egy nagy víziközmű-rendszer, pl. egy szolgáltató által 
üzemeltetett összes ivóvízhálózat lényeges tulajdonságait, majd ezt megteszi egy vagy az összes 
benne levő víziközmű-rendszerre, lebontva először település-, majd objektumcsoport-, végül ob-
jektumszintre. A rendszerszintű értékelésnél felhasználjuk az IWA KPI kulcsteljesítmény-mutatóit 
(pl. vízveszteségi mutatók, fajlagos csőtörésráta), és azok alapján minősítjük a víziközmű-rendszer 
érzékenységét és hatékonyságát. Az objektumcsoport- és az objektumszintű értékeléshez kocká-
zatelemezés keretein belül számításba vesszük a meghibásodások jellemzőit és kiváltó okait, ebből 
következtetünk a meghibásodások valószínűségére, míg a munkalapok és a környezet elemzésé-
vel meghatározzuk a meghibásodások következményeit. Ezeket csoportosítva, kategorizálva osz-
tályozzuk és súlyozzuk. Az eredmények koordinátarendszerben való ábrázolásával jól áttekinthető, 
hogy mely objektumok mennyire veszélyeztetettek, és milyen káreseményt okozhatnak.  Ez dön-
téstámogató rendszerként segíti a tudatossági szint emelését, a beavatkozások optimális tervezé-
sét, ütemezését, a műszaki stratégia kialakítását.

kulcsszavak Hálózatállapot-értékelés, kockázatelemzés, költséghatékonyság-növelés, célirányos és hatékony GFT, hálózativeszteség-csökkentés

TÓTH ISTVÁN PAquaExpert TIM Mérnökiroda Kft., ügyvezető, okl. építőmérnök, vízellátás-csatornázás szakmérnök 
ARNHOFFER ANDRÁS Zalavíz Zrt., elnök-vezérigazgató, okl. építőmérnök, vízellátás-csatornázás szakmérnök 

7. ábra: A rekonstrukcióra kijelölt távvezeték pirossal jelölve, ellátási területe 
István-akna, Pécs-Vasas, opcionálisan Pécs-Hird


