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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 
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beavatkozási időintervallum lerövidítésével, ami a hálózat szektorméré-
sével, szivárgásmonitoringgal és munkaszervezéssel elérhető.

A módszer csővezetékszakaszonként számításba veszi és osztályoz-
za a tönkremeneteli kockázatokat az előfordulási valószínűségek és az 
okozott hatások, következmények számszerűsítésével, kockázatelem-
zéssel.

Ezek eredményeként a csőhálózat szempontjából kiemelendők az 
alábbiak: acél és azbesztcement csőszakaszok, túlnyomásból eredő koc-
kázatok, nem megfelelő légtelenítési lehetőségek, hiányos szivárgásmé-
rés, a KM PVC és KPE vezetékek megfelelősége.

1. Meglevő adatbázisok, információk áttekintése
Az áttekintett adatbázisok:

– Benchmarking adatsorok: A benchmarking adatok a Zalavíz Zrt. teljes 
üzemeltetési területére vonatkoznak. Mivel a zalalövői vízellátó rend-
szert 2015 elejétől üzemeltetik, ezért az értékelésben is ezt az időszakot 
vesszük figyelembe.

– MIR közműnyilvántartás, objektumrendszer
– MIR munkalaprendszer, munkalap információtartalma, hálózati hibák 

munkalapjai
– Tematikus térképek (talajvízszint, talajagresszivitás, kóboráramok, for-

galom stb.), ha vannak
– Információ-tolózárak, tűzcsapok, közkutak megfelelősége 
– Gördülő fejlesztési terv

Egyéb releváns információk:
– Hálózati hibák során kivett csőanyagok és idomok, szerelvények, bekö-

tés stb.
– A 86. sz. fő közlekedési út Zalalövőt elkerülő szakaszát 2016. novem-

ber 10-én adták át. Ezáltal a településen naponta áthaladó forgalom 
jelentősen csökkent, különösen a 6000 járműből 2000 tehergépjármű, 
jellemzően kamion főutak alatti csőszakaszokat igénybe vevő forgalmi 
terhelése mérséklődött.

2. A hálózat általános értékelése IWA KPI-k alapján
Ebben a munkafázisban végeztük el a vízellátó rendszer általános érté-
kelését kor, értékesítési veszteség, szivárgási veszteség, vonal menti víz-
veszteség stb. alapján. A benchmarking alapja az összehasonlítás hasonló 
jellegű vízellátó rendszerrel, valamint idősorban saját magával, a cégszin-
tű mutatók városszintűre bontása megrendelői adatszolgáltatás alapján. 
Eredményként megkaptuk a tárgyi hálózatra jellemző kulcs teljesítmény-
mutatók idősorát, ezeket elemeztük, és meghatároztuk a trendeket, ösz-
szevetve hasonló rendszer mutatóival. A zalalövői vízellátó rendszer cé-
gen belüli helyzetét az alábbi adatok és mutatók szerint értékeljük: 

menetel módját és mértékét jelenti. A kockázatelemzés alkalmazásával 
meg lehet határozni a meghibásodás előfordulásának valószínűségét és 
a hatásának mértékét, ezáltal számszerűsíthető támogatást, alátámasz-
tást kap a gördülő fejlesztési terv és a műszaki stratégia kialakítása is.

Az eredmény számos felhasználási lehetőséggel bír. Egyedi dön-
tés-előkészítésre, közművagyon-értékelés megalapozására, gördülő 
fejlesztési terv alátámasztására, cégstratégia-építés és visszaellenőrzés 
támogatására alkalmas.

Továbblépés
A kockázati elemek számbavétele, átgondolása segítségével meghatá-
rozhatók olyan üzemtani beavatkozások is, amikkel általánosan csökkent-
hető a kockázat szintje, így bizonyos rekonstrukciós igények sürgőssége 
csökkenthető, a műszaki és pénzügyi ütemezés kedvezőbbé tehető.

Ilyen a vízveszteség-csökkentést támogató szivárgásmonitoring, ami 
azzal, hogy hozzávetőleg negyedére csökkenti a szivárgás fellelésének 
idejét, nemcsak az elfolyt víz mennyiségét csökkenti, hanem az általa oko-
zott kárét is! 

A csőtörések hatásainak számbavétele, meghatározása felhasználha-
tó a rekonstrukció tervezése, a technológia kiválasztása során. A terve-
zésnél az igénybevételeknek megfelelő csőanyag és kötések kiválasztása 
mellett nagy szerepe van az átmérő újraméretezésének, és ezek után a 
rekonstrukciós technológia kiválasztásának! Ahol gazdaságilag megfelelő, 
javasoljuk a NO-DIG-technológiák alkalmazását, mert azok környezetre 
gyakorolt hatása töredéke a hagyományos nyíltárkosénak!

Esettanulmány
A zalalövői vízellátó rendszer a vízmű-integráció során tagozódott be 
a ZALAVÍZ Zrt. rendszerébe. A céges átlagnál rosszabb állapotú rend-
szeren a hálózatrekonstrukció mértéke nem biztosítja az üzemeltetés 
színvonalának fenntarthatóságát. Az üzemeltető úgy döntött, hogy há-
lózatállapot-értékelési szakvéleményt készíttet annak érdekben, hogy 
a rendszer vízellátó hálózatának állapotáról átfogó értékelés álljon ren-
delkezésére. Ez alapján a közmű tulajdonosával egyeztetheti a szokásos 
eljárásrend módosítását és a rendelkezésre álló források optimális fel-
használását, valamint a gördülő fejlesztési terv alátámasztását.  

A zalalövői vízellátó rendszer hálózatállapot-
értékelése 
A zalalövői vízellátó rendszer Zalalövő, Felsőjánosfa és Csöde telepü-
léseket szolgálja. A települések vízhálózata fizikailag összefügg, de a 
kiépítés, az üzembe helyezés időpontja különbözik, ami nemcsak a 
 vezetékszakaszok korában jelentkezik, hanem az adott időszakra jellem-
ző csőanyag és a fektetéstechnológia eltéréseiben is.

A zalalövői rendszer, különösen a Zalalövő településen levő vízel-
osztó hálózat anyagösszetétele, kora, vízvesztesége, szivárgási mutatói 
és csőtörés-gyakorisága az üzemeltető cég ellátási területére jellemző 
értékeknél rosszabb.

A rendszer acél- és azbesztcement anyagú elemei erősen avultak, 
közelítenek a várható hasznos élettartamuk végéhez.

A fenntarthatóságot, különösen a mérhető javulást szolgálhatják 
célirányos és költséghatékony fejlesztések és rekonstrukciók, valamint 
üzemtani beavatkozások.

A rendelkezésre álló információk alapján a rekonstrukciós keret jel-
lemzően a hibákból átsorolt beruházásokra kerül elköltésre, ami azt is 
jelenti, hogy a rendszer megújulására nem marad lehetőség. Ez roppant 
veszélyes és fenntarthatatlan gyakorlat, amit javasolunk megváltoztatni. 
A magas vízveszteség már rövid távon is csökkenthető az észlelési és Csőanyagjellemzők szerinti összehasonlítás
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A fenti számsorok grafikus támogatással áttekinthetőbbé válnak. 

Megállapítások
Mindenekelőtt fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ilyen rövid idősorból, 
mint ami jelenleg rendelkezésre áll, trendeket meghatározni nem lehet, 
csak trendre mutató becslések tehetők.  A zalalövői rendszer kis kiterje-
dése miatt az évenkénti mutatószám-változás magától értetődik, mivel az 
egyes események gyakorisága az éves időintervallumot meghaladhatja. A 
zalalövői rendszerre vonatkozó fajlagos csőtörésráta, értékesítési veszte-
ség, hálózati veszteség és a vonal menti veszteség jelentősen meghaladja 
a céges átlagot. A Zalavíz Zrt. teljes ellátási területére vonatkozó, vízveszte-
séggel összefüggő mutatók az új ellátási területek bevonásával járó integ-
ráció hatására jelentősen romlottak. A zalalövői rendszer esetében látszó-
lag ellentmondásos folyamatok láthatók. A fajlagos csőtörésráta csökken, 
míg a vízveszteséggel összefüggő mutatók stagnálnak. Ez mutathat arra, 
hogy a felszínen megjelenő csőtörések száma csökken, ugyanakkor a rejt-
ve maradó szivárgások száma és mennyisége nő. 

3. Hálózati objektum-
csoportok értékelése 
a hiba statisztikák 
elemzésével (anyag, 
kor, átmérő, zóna, 
területi elhelyezkedés)
Ebben a munkafázisban dol-
goztuk fel a csőhálózati hibák 
dokumentációját. Elkészítettük 
a hibastatisztikát csőanyag és 
átmérő alapján. Ennek elemzé-
sével készült el a rendszer érzé-
kenységvizsgálata, amiben a hi-
bastatisztikát tovább bontottuk 
csőanyagkor és terület szerint. 
A hálózati hibák térképi feldol-
gozása tette teljessé a terület 

alapú érzékenységelemzést. Ennek eredményeként készült az anyag és 
átmérő szerinti fajlagos csőtörésráták grafikonja, ami alapján fókuszcso-
portok képezhetők, stratégiai célkitűzések tehetők. 

Átlagosan megállapítható a hálózat érzékenysége. A térképi feldol-
gozás ezt a helyi viszonyoknak megfelelően súlyozza. A hibahelyek rend-
kívüli sűrűsége esetén a hibaokok további elemzéssel  megállapíthatók. 

Fentiekből kitűnik, hogy a zalalövői rendszer a Zalavíz Zrt. által üzemelte-
tettől eltér abban, hogy az azbesztcement csövek aránya jelentősen maga-
sabb, a 30%-kal szemben 45%, és a KPE és KM-PVC csövek aránya kisebb. 

Kismértékű, de jelentős az acélcsövek aránya. Ezt részben a csőhidak 
és vasút alatti átvezetések számossága képzi, de meg kell ismételnünk 
azt az észrevételünket, hogy a nyilvántartás pontossága egyes szakaszo-
kon felülvizsgálatot igényel. 

A zalalövői rendszer átlagos fektetési éve 1982, így az átlagéletkora 
36 év, a benchmarking szerint a Zalavíz Zrt. szintjén az átlagos fektetési 
év 1987, az átlagéletkor 31 év. 

Ez a látszólag kicsi különbség mégis jelentős, mivel az azbesztce-
ment anyagú csövek nemcsak idősebbek a KM-PVC és KE anyagúaknál, 
hanem a korábbi technológia alkalmazásából adódóan gyengébb mi-
nőséget is képviselnek.

Az 1980-nál korábbi fektetésű vezetékek a zalalövői rendszer 51%-át 
teszik ki a céges 29%-kal szemben.

Megállapítható, hogy számszerűleg kissé idősebb a zalalövői rend-
szer a céges átlagnál, a minőségi hatást figyelembe véve ez viszont je-
lentős eltérést mutat.

Rendszerbe 
táplált víz-
mennyiség

Vízfel-
használás
(Jogszerű 

fogyasztás)

Számlázott jog-
szerű fogyasztás

Mért, számlázott jogszerű fogyasztás Értékesített 
vízNem mért, számlázott jogszerű fogyasztás

Nem számlázott 
jogszerű fogyasz-

tás

Mért, nem számlázott jogszerű fogyasztás

Értékesítési 
különbözet

Nem mért, nem számlázott jogszerű fogyasztás

Vízveszteség 
NRW

Látszólagos vesz-
teség (kereske-

delmi)

Illegális fogyasztás

Mérési pontatlanság

Valós veszteség 
(szivárgás)

Szivárgás szállító- és elosztóvezetéken

Tározó szivárgás és túlfolyás

Szivárgás bekötésen a mérőig

Vízmérleg szerinti összehasonlítás (IWA-módszertan szerint)

A hálózat gerincvezetékeinek kor szerinti megoszlása
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Az alsó grafikon bemutatja, hogy évente jellemzően a bekötéssé-
rülések száma a csőtörések számának 2-3-szorosa. Az évenkénti csőtö-
résszám szintén azt mutatja, hogy a legsérülékenyebb az NA100 azbesz-
tcement csőanyag, de az évenkénti hullámzás megfigyelhető.

Fajlagos csőtörésráták 
A hálózat és az azt alkotó csőszakaszok állapotának az egyik legfonto-
sabb mérőszáma a fajlagos csőtörésráta. A definíciója szerint a mutató 
a gerincvezeték-sérülés, vagyis csőtörés száma hosszra és évre vetítve. 
Mértékegysége a db/km/év. Kis kiterjedésű rendszeren ez a szám évente 
hektikus mozgást mutat. Kedvező esetben az adatbázis minél  hosszabb 
időszakot fed le. Jelen esetben ez csak 3 évre terjed ki, ezért az egyes 
kiugró értékeket mérlegeléssel szükséges kezelni.

A rövid, de erősen igénybe vett acél csőszakaszok kisszámú hibája 
is nagyságrenddel nagyobb fajlagos csőtörésrátát ad, mint a többi 
csőanyagé, ezért ezek külön kezelendők. A vizsgálatot anyag- és átmé-
rőbontásban végeztük el, ez alapján a hálózat legsérülékenyebb elemei 
az acél csőhidak és a kis átmérőjű (NA80–150) azbesztcement vezetékek.

A hálózati hibák térképi feldolgozása, 
terület alapú érzékenység elemzés
 A csőtöréseket piros korongok, a bekötéssérüléseket zöld pálcikák jelö-
lik. A csőtörések jól láthatóan három elhatárolható területen  sűrűsödnek. 

A térképi megjelenítés alapján eldönthető a területelvű rekonstrukció 
fontossága, prioritása.

Az acélvezetékek az egész vízellátó rendszer kis részét képezik, azt 
is jellemzően elszórtan ott, ahol ez az igénybevételekkel indokolt, és jel-
lemzően szabvány írja elő. Ezek a csőhidak és a vasút alatti átvezetések. 
Az acél csőanyag korrózióra rendkívül érzékeny, viszont a csőlyukadás-
sal járó meghibásodása jellemzően nem jár azonnali és teljes mechani-
kai tönkremenetellel. Az így előforduló vízfolyások, szivárgások, külö-
nösen a magas talajvízszintű helyeken, esetleg élő vízfolyásoknál akár 
évekig is észrevétlenek maradhatnak. Az acélvezetékek meghibásodá-
sának jellege és az előfordulás gyakorisága nagymértékben eltér a többi 
csőanyagétól, ezért a későbbiekben ott, ahol a származtatott mutatókat 
erősen torzítanák, a rendszer elemzésénél külön kezeljük.

A csőtörések definíció szerint a gerincvezeték vízfolyással járó 
meghibásodásai. Ezek lehetnek csőkötéshibák, csőlyukadások, keresz-
ttörések, hosszrepedések, héjkitörések. A hibák okai lehetnek: korrózió, 
nyírófeszültség egyenlőtlen ágyazásból vagy talajmozgásból, nyomás-
lengés, csőanyag-elöregedés, fektetési hiba és rongálás. Jellemzően 
több hibaok lép fel egyszerre. Az okok és a hibatípusok összefüggésben 
állnak egymással, egymásból kikövetkeztethetők.

A bekötések hibái a nyeregidomtól a szolgáltatási határig előfordu-
ló hibák. A feldolgozás során nem vettük figyelembe az aknás hibákat, 
mert a nagy számuk eltorzítaná az értékelést, továbbá ezek egyedi ido-
mokkal közterületi munkavégzés nélkül jól kezelhetők.

Hibastatisztika készítése anyag és átmérő alapján. Érzékenységvizsgálat



22 V Í Z M Ű  P A N O R Á M A  2 0 1 9 / 2A H O G Y  É N  L Á T O M

segítségével megbecsülhető a rendszer aktuális vízvesztesége. Egy fok-
kal hatékonyabb az a megoldás, amikor Alsó- és Felső-Csöde, Felsőjá-
nosfa vízmérlege mellett Zalalövő szektorokra bontásával pontosítjuk 
a helyi szivárgások, vízveszteségek mértékét. A hiba-előfordulások sű-
rűsége, a nagyrészt ágvezetékes rendszer és a mérsékelt hálózathossz 
alapján az alábbi szektorok kialakítása javasolt: 

A szektormérés magasabb szintje a hálózatszivárgás-monitoring, amikor 
a határoló vízmérők mérési eredményei és összesítve az általuk határolt 
szektor vízmérlege folyamatosan rögzítésre és továbbításra kerül, így an-
nak elérhetősége és elemezhetősége távoli munkahelyekről is lehetséges.

5. A hálózat üzemtani értékelése
Az üzemtani szempontokból releváns jogszabályi és egyéb előírások be-
tartásának ellenőrzése (víznyomás, vízhozam, vízminőség, tartózkodási 
idő stb.). A hálózat általános üzemtani értékelése a meglévő hidraulikai 
modell felhasználásával történt, a kiugró értékek vizsgálatával.

Az üzemtani szempontokból kiemelt fontosságú vonatkozó jogsza-
bályi előírások:

– 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
– 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
– A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM-rendelete az Országos Tűzvé-

delmi Szabályzatról
– 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről 

és az ellenőrzés rendjéről

Értékelés
A magas hálózati veszteség miatt a természeti erőforrások kíméletének 
elve nem teljesül maradéktalanul.

A költségmegtérülés elve a fenntarthatóság biztosítására szolgáló 
felújítási, pótlási igények érvényesítésének korlátozottsága miatt szin-
tén nem teljesül maradéktalanul.

Nyomásviszonyok
A zalalövői vízellátó rendszer alapvetően kielégíti a jogszabályi előírá-
sokat.

Mindhárom terület jellemzően túlnyomásos, az üzemi nyomás 10 bar 
körüli. A csőanyagok nyomásfokozatáról nincs információnk. A Kossuth 
Lajos utcai és a Budafai úti vezetékszakasz az elkerülő út átadásáig a ka-
mionforgalomból adódóan rendkívül jelentős dinamikus terhelést kapott. 

Ki kell emelni azt, hogy a csőfalban már korábban kialakult mikro-
repedések maguktól nem gyógyulnak meg, azok szivárognak, és lassan 
csőtöréssé fejlődnek. Ezeken a területeken jellemzőn magas a talajvíz-
szint is. A harmadik, kiemelkedő jelentőségű terület a városközpont.

 
4. A hálózat szivárgási szempontú értékelése
Az IWA-módszertan-alapú értékelés a teljes rendszerre:

A fenti számsorok grafikus támogatással áttekinthetőbbé válnak.
         

A zalalövői rendszer esetében látszólag ellentmondásos folyamatok 
láthatók. Ki kell emelni azt, hogy ezek a mutatók még a nem túl jó orszá-
gos átlagnál is jelentősen rosszabbak!

A fajlagos csőtörésráta csökken, míg a vízveszteséggel összefüggő 
mutatók stagnálnak. Ez mutathat arra, hogy a felszínen megjelenő cső-
törések száma csökken, ugyanakkor a rejtve maradó szivárgások száma 
és mennyisége nő. A mutatók az egész rendszerre vonatkoznak. További 
településszintű bontásuk a települések önálló vízmérlegének előállítá-
sával elvégezhető, ehhez a települések hálózatába betáplált víz éves 
szintű mennyiségének mérése, meghatározása szükséges. A megfelelő 
üzemállapotok beállításával, az éjszakai minimumfogyasztás-mérések 

1. ábra: A csőtörések és bekötési hibák térképi megjelenítése
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Tűzoltóvíz-biztosítás
A tűzcsapok kiosztása a korábbi előírásoknak többnyire megfelel, az ér-
vényben levő OTSZ előírásait nem elégíti ki.  

Az altalajtűzcsapok feltalajtűzcsapokra cserélése az anyagi erőforrá-
sok függvényében történik. 

A szolgáltatott víz minősége megfelel a 201/2001. (X. 25.) Kormány-
rendeletben előírtaknak.

A tolózárak megléte és működőképessége nem közvetlen jogsza-
bályi előírás, de a szolgáltatás megfelelő szinten tartásához elenged-
hetetlen. Korlátozott működőképességgel a szolgáltatás ideiglenes 
szüneteltetése, pl. üzemzavar-elhárítás vagy tervszerű munka miatt az 
indokoltnál nagyobb területen okoz vízhiányt. 

6. A hálózat anyagszerkezeti vizsgálatokon 
alapuló állapotértékelése
Általános értékelés, osztályba sorolás történhet az átlagos hasznos 
falvastagság mérése alapján (pl. ePulse). Itt válhat fontossá a kiemelt 
jelentőségű objektumok állapotának roncsolásmentes vizsgálata, a 
várható élettartambecslés. A vizsgálatok eredménye az azonos tulaj-
donságú vezetékszakaszok osztályba sorolása. A kiemelt jelentőségű 
objektumok vizsgálati jelentése, rekonstrukcióprioritás, ütemezés, 
GFT-alátámasztás.

7. A kockázati elemek beazonosítása
Az egyes csőtípusokra jellemző hibák megjelenési formáinak elemzése, 
a kiváltó okok meghatározása.
 
Korrózió
A korrózióra hajlamos csőanyagok jellemzően szénacél anyagúak, de 
más, korrózióra nem érzékeny csőanyagú rendszeren is találhatók ido-
mok, szerelvények, jellemzően lemezgrafitos öntöttvas, acél-, újabban 
gömbgrafitos öntöttvas anyaggal. A korrózió mértékét növeli a nedves 
közeg, a talajvíz, a talajpára, ami fokozottan érvényes agresszív talaj-
víz esetén. Korróziós kockázatot növel a kóboráram megjelenése. Ez 
rendszerint vasútvonal, transzformátorház és az elektromos távvezeté-
kek, kábelcsordák esetén jelentős. Különösen veszélyesek az agresszív 
talajok, jellemzően ipari (pl. bőrgyári) hulladéklerakók környezetében. 
Korróziós kockázatot jelent, ha a vízvezeték közelében mást védő aktív 
korrózióvédelmi rendszer üzemel, pl. gázvezeték katódos védelme.

Talajmozgás
Nem húzásbiztos kialakítású vezetékeknél a talajmozgások a csőköté-
sek vízzáróságának megszűnését okozhatják. Egyenlőtlen süllyedésnél 
a csőben nyírófeszültség keletkezik, ami kereszttöréshez vezethet.

Dinamikus hatás
Belső dinamikus hatást okozhat a csőben előforduló nyomáslengés, 
kosütés, más szóval tranziens jelenség. Ez hirtelen vízmozgást okozó szi-
vattyúindulás vagy -leállás, tolózárnyitás vagy -zárás, gyors csőfeltöltés 
és jellemzően légzsák jelenléte, vándorlása hatására jön létre. Az üze-
meltetés körülményeinek javításával ez hatékonyan csökkenthető.

Külső dinamikus hatás jellemzően forgalomból adódik, de ennek 
más forrása is lehet.

Tematikus térképek
A hibák okainak térképi feldolgozása (talajvízszint, talajagresszivitás, kó-
boráramok, forgalom stb.). A talajvízszint és a felszíni talajszerkezet az 
alábbi ábrákon kerül bemutatásra. 

A meghibásodások valószínűségének osztályozása
A meghibásodások előfordulási valószínűségét befolyásoló tényezőként 
az alábbiakat vettük figyelembe, kategorizálva, pontozva és súlyozva:

A meghibásodások hatásainak, következményeinek 
osztályozása
A meghibásodások következményeinek osztályozása során az alábbia-
kat számszerűsítettük: 

Általában egy tényezőt 4 kategóriára bontottunk, és egyedi mér-
legelés alapján nem lineáris pontszámmal és a tényezők súlyozásával 
mérlegeltünk. A definíciók és a súlyszámok igény és egyeztetés szerint 
módosíthatók, finomíthatók, különösen a 3. félnek okozott kár és a nem 
vagyoni kár esetében, ami rendszerfüggően jelentősen megnőhet.

8. Az objektumok osztályozása több szempontú 
értékelési rendszerben, kockázatelemzéssel
Ennek eredményeképp a rendszerszintű értékelés objektumszintre bon-
tása megtörténik. A szempontok szerinti osztályba sorolás az objektum 
élettörténete alapján a későbbiekben aktualizálható. A pontszámok 
alapján prioritási sorrend határozható meg, ami alátámasztja a gördülő 
fejlesztési tervet. Igény szerint egyedi döntés-előkészítésre is alkalmas a 
rendszer, pl. útépítés során mennyire indokolt a vezeték rekonstrukciója, 
illetve az útépítés járulékos igénybevételei milyen valószínűséggel ront-
ják a vezeték állapotát.

Objektumonként megjelenítettük az üzembe helyezés évét, az 
avultságot, az elmúlt három év csőtöréseit és bekötéssérüléseit. A koc-
kázatelemzés alapjait jelentő előfordulási valószínűség és a hatás egyes 
tényezőit kategorizáltuk, színerősséggel vizualizáltuk. A valószínűség és 
a hatás összpontszámait megjelenítettük. Nyilvánvaló, hogy több koc-
kázati tényező együttes megjelenése növeli a csőtörés-előfordulás va-
lószínűségét, de már egy markáns ok is elég a csőtörés megjelenéséhez. 
A táblázat folyamatosan vagy időszakonként frissíthető, a még hiányzó 
vagy bizonytalan adatok begyűjtésével pontosítható. 

2. ábra: Talajvízszinttérkép       3. ábra: Zalalövő felszíni földtana
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A kockázatelemzés a hibák térképi megjelenítésével 
összhangban külön kezelendőként jelöli a nagy valószínű-
séggel megsérülő és nagy hatású csőtöréseket szenvedő 
objektumokat. A kockázati háló nem tartalmazza az acél-
szakaszokat, mivel azok rövidsége és sérülékenysége ebből 
a koordinátarendszerből kiemelkedne. 

9. Prioritási lista
A leltári szám további objektumokra bontásával pontosított prioritási 
lista, az acélszakaszok nélkül:

A kockázatelemzésen alapuló, objektumszintre bontott prioritási listán 
a legmagasabb pontszámot a Szabadság téri vízvezeték  Szabadság tér 
4. sz. és a Petőfi Sándor utca 1. sz. közötti szakasza kapta, annak ellenére, 
hogy a vizsgált 3 éves ciklusban nem fordult elő rajta hiba. 

A csőtörés valószínűségét a vezetékszakasz korából adódó avultság 
és az NA 200 azbesztcement csőre jellemző fajlagos csőtörésráta értéke 
és a magas víznyomás emeli, míg a hiba hatását az üzemtani, a forgalmi 
és a burkolat-helyreállítás költségének magas szintje képzi.

10. Rekonstrukcióütemezési és -végrehajtási javaslat
A lenti táblázat az egyes szakaszok, objektumok pótlási költsége mel-
lett mutatja a kumulatív összeget is, ezzel is támogatva a költségkeret 
kezelését.

A táblázatban lévő adatok és prioritások alapján a középtávú és hosszú 
távú rekonstrukciós terv elkészíthető.

A kidolgozott részletes táblázat egyes objektumokra vonatkozó 
sorai az alábbi adatlapon megjeleníthetők. Az adatlap a meglevő vagy 
kialakítandó MIR-adatlaphoz illeszthető.


