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1. Bevezetés
A MaVíz 2017-es statisztikái alapján a magyar víziközmű-ágazat korrigált 
üzemi eredménye -31,9 Mrd forint.[1] Jelenleg a szolgáltatási díjak befa-
gyasztása miatt ez a hiány áremeléssel nem pótolható. Ilyen gazdasági 
környezetben a víziközmű-szolgáltatók számára az energia-, illetve költ-
séghatékony üzemeltetés kiemelt jelentőséggel bír. A hatékonyabb üze-
meltetés egyik eszköze a szivárgási veszteségek, így az értékesítési külön-
bözet csökkentése. A nyomáscsökkentett alzónák kialakítását a hálózati 
veszteség mérséklése és a nyomásmenedzsmentcélok elérése indokolta. 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény [2,3] szerint: „A 
szolgáltató a közműves ivóvízellátást legalább 1,5 és legfeljebb 6 bar há-
lózati nyomás mellett a szolgáltatási ponton köteles teljesíteni”, aminek 
betartása sok esetben csak nyomáscsökkentett zónák kialakításával lehet-
séges új gépházak és jelentős beruházások nélkül.

Annak érdekében, hogy az ellátás biztonsága az övezetek kialakítása 
során a lehető legkisebb mértékben sérüljön, jellemzően több betáplá-
lási pont tartozik egy-egy nyomáscsökkentett övezethez. Ez a kialakítás 
azonban komoly kihívás elé állítja mind az üzembe helyezést, mind az 
üzemeltetést végző mérnököket. Az egyes nyomáscsökkentő szelepek 
tartandó nyomásának beállítása kritikus a nyomáscsökkentett alzóna ka-
pacitásának szempontjából. Ezenfelül amennyiben a szelepek tartandó 
abszolút nyomásmagassága között szignifikáns eltérés van, előfordulhat 
olyan állapot, hogy az egyik szelep akár fél éven át zárva tart, és csak a 
nyári fogyasztási csúcs idején nyit ki. Ilyen esetben az addig állandósult 
áramlási viszonyok megváltoznak, ami az alulterhelt vezetékekben kiüle-
pedett csapadék felkeveredéséhez vezethet, ezáltal íz-, szagproblémákat 
és közvetve fogyasztói panaszokat okozva.

Magyarországon a víziközmű-szolgáltatók tevékenységei közé tar-
tozik az oltóvíz biztosítása közterületi tűzcsapokról a lakó- és ipari léte-
sítmények számára a rendelkezésre álló kapacitás erejéig. Ahhoz, hogy a 
kapacitástartalékot az elosztóhálózat egyes tűzcsapjainál meg lehessen 
határozni, elengedhetetlen egy, a mértékadó fogyasztási időszakra pon-
tosan kalibrált hálózathidraulikai modell. A modern ivóvízellátó hálózatok 
üzemeltetése során a kiterjedt felügyeleti és üzemirányítási rendszerek-
nek és az informatika fejlődésének köszönhetően jelentős mennyiségű 
üzemeltetési adat áll a mérnökök rendelkezésére.

2. Több irányból betáplált nyomáscsökkentett zónák
Nyomásmenedzsment során a vezetékhálózat átlagos nyomásának csök-
kentésével a csőtörések valószínűsége csökken, ami növeli az ellátás biz-
tonságát. Amennyiben a területet ellátó vezetékhálózat körvezetékes jel-
legét csökkentjük szakaszzárak telepítésével, nagymértékben csökkenhet 
a területet ellátó vezetékhálózat kapacitása, illetve a betáplálási pontok 
környezetében egy-egy csőtörés a teljes nyomásmenedzselt területen 
veszélyezteti a biztonságos vízellátást. Emiatt érdemes a hálózat olyan 
pontjait kiválasztani nyomáscsökkentő szelepek telepítésére, amelyekre 
jelenleg is inkább jellemző az ágtopológia, hiszen ezáltal nem romlik az 
ellátás biztonsága.

A Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén 54 nyomáscsökkentett 
alzóna és 98 nyomáscsökkentő szelep (jellemzően pilotvezérelt memb-
ránszelep) található a térinformatikai rendszerben. Az alzónák kiterjedés, 
illetve a betáplálási pontok száma szerint jelentős eltéréseket mutatnak. A 
teljes nyomott ivóvízelosztó vezetékhálózat 10,7%-a nyomáscsökkentett 
terület. Ez 588,6 km hosszú gerincvezeték-szakaszt jelent, ami jól szem-
lélteti a kiterjedt nyomásmenedzsment-tevékenységet a Fővárosi Vízmű-
vek üzemeltetési területén belül. A nyomáscsökkentett alzónák csupán 
7,4%-a rendelkezik 3 vagy több betáplálási ponttal, ezzel szemben ezek 
az alzónák alkotják a nyomáscsökkentett területek 54,2%-át. Bár kisszámú 
ilyen övezet található, ezek jellemzően nagy kiterjedésűek, ezáltal pedig 
jelentős számú fogyasztót látnak el. Éppen ezért kritikus ezeknek a terüle-
teknek a pontos és szakszerű üzemeltetése és állapotértékelése.

3. Beállítási módszertan
Kidolgoztunk egy olyan beállítási módszertant, melynek segítségével 
egyszerűen és kellő pontossággal lehet azonos abszolút nyomásmagas-
ságra beállítani egy adott nyomáscsökkentett alzóna betápláló szelepeit. 
A több irányból ellátott nyomáscsökkentett zónák szelepeinek beállítása 
során a cél a beállítást megnehezítő tényezők kiküszöbölése. Ahhoz, hogy 
a szelepek ne befolyásolják egymás üzemét, azok szegmentálása szüksé-
ges, mely során a feladat két független szelep beállítására egyszerűsödik. 

A tartandó nyomások pontos beállításához az alábbi adatok szükségesek:
• Szelepek hasonlítósík feletti magassága;
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• Tartandó szekunder oldali nyomásmagasság a hasonlítósík felett;
• Jellemző nyomásmagasság a primer oldalon;
• A hálózat topológiája a szakaszoló elzárók és tűzcsapok feltüntetésével.

Annak érdekében, hogy változó térfogatáramok mellett is beállítható, 
illetve ellenőrizhető legyen a nyomás, a következő feltételek teljesülése 
szükséges:
• A szelepek kizárhatók alvízoldalról az üzemből a szakaszoló elzárók 

által;
• A szelepek primer és szekunder oldalán is van nyomásmérés;
• A szelepek szekunder oldalán található tűzcsap vagy nagy kapacitá-

sú, szabályozható vízkivételi lehetőség.

A pontos beállítást megkönnyíti, ha rendelkezésre áll térfogatáram-mérés, 
esetleg a távvezérlés lehetősége a nyomáscsökkentő szelepeknél. Utóbbi 
feltételek bár egyszerűsítik a beállítást, jelentős többletköltséget jelente-
nek, melyet a nyomásmenedzsment-tevékenység tervezése során érde-
mes figyelembe venni.

A kidolgozott beállítási módszertant a következő, valós példán mu-
tatjuk be. Ebben az esetben két nyomáscsökkentő szelep (’A’ szelep és ’B’ 
szelep) lát el egy alzónát. A következő beállítási lépéseket szükséges elvé-
gezni mindkét betáp szelepre:
1. Az alvízoldali szakaszzárak és a beállításhoz használt tűzcsap kiválasz-

tása;
2. Az alvízoldali tartandó relatív nyomások kiszámítása;
3. Szelepek légtelenítése;
4. Nyomáscsökkentő szelepek alvízoldali szegmentálása;
5. Alacsony fogyasztás mellett a nyomáscsökkentő szelep beállítása;
6. Tűzcsap nyitása, ezáltal nagyobb térfogatáramot enged át a szelep;
7. A szelep csökkentett oldali nyomásának ellenőrzése. Ha szükséges, a 

szelep beállításának módosítása;
8. Tűzcsap zárása;
9. Szelep ellenőrzése, hogy alacsony térfogatáram esetén is a nyomás-

célértéket tartja-e;
10. Alvízoldali szegmentálás megszüntetése a zárak nyitásával.

A kidolgozott beállítási módszertan egyszerű, könnyen követhető lépé-
sekké redukálja az amúgy komoly tapasztalatot és elméleti háttértudást 
igénylő feladatot. A több irányból betáplált nyomáscsökkentett zónák 
beállítása azonos nyomásszintre, a szelepek szegmentálásával lehetséges, 
akár valós idejű átfolyás- és nyomásmérési adatok nélkül is.

4. Állapotértékelés
Az idősorok elemzése során minden nyomáscsökkentő szelepre három 
mérési adatsor vonatkozik:
• Primer oldali (felvízi) nyomás;
• Szekunder oldali (csökkentett, alvízi) nyomás;
• Átfolyt vízmennyiség.

Fontos megjegyezni, hogy az ivóvízhálózatok esetében jellemzően relatív 
nyomáskülönbséget szokás mérni. Ahhoz, hogy két nyomásmérési idősor 
összehasonlítható legyen, szükség van a nyomásmérési pont geodéziai 
magasságára is.

A nyomáscsökkentő szelepek pillanatnyi üzemállapota a szivattyúk-
hoz hasonlóan egy „munkaponttal” jellemezhető. A munkapontot az aláb-
bi paraméterek határozzák meg egyértelműen:
• Primer oldali nyomás;
• Szekunder oldali nyomás;
• Vízszállítás.

Az adott munkapontot vizsgálva meghatározható, hogy megfelelő tar-
tományban üzemel-e a nyomáscsökkentő szelep. Amennyiben ismert az 
elméleti kapacitása a szelepnek, meghatározható a kapacitás kihasznált-
sága az adott munkapont esetén. A determinisztikus állapotértékelés so-
rán a következő kérdésekre kaphatunk választ a nyomáscsökkentő szelep 
vizsgálatakor:
• A csökkentett oldalon fennáll-e a kavitáció veszélye?
• A szelep mennyire üzemel közel a kapacitásához?

Amennyiben további információ áll rendelkezésre az adott szeleppel kap-
csolatban, az állapotértékelés is pontosabb lehet. Ebbe a kategóriába tar-
toznak a következő adatok:
• Szelepnyitottság mérése: egyes nyomáscsökkentőkre lehetséges 

felszerelni szelepnyitottság-mérőt, mely egy nyitottsági magassá-
got rögzít. A maximális érték ismeretében ez nyitottsági százalékká 
alakítható.

• Nyitottsági százalék – relatív átbocsátási tényező (Kvrel) görbéi: 
amennyiben a gyártó specifikációi között szerepel, a nyomásesésből 
(dH) és az átfolyt vízmennyiségből (Q) kiszámítható a relatív átbo-
csátási tényező. Ezáltal pontosabban becsülhető az elméleti kapaci-
táshoz képest a szelep kihasználtsága.

3.1. ábra: A Beregszász út alzóna területe

3.2. ábra: Nyomáscsökkentő szelep beállítása változó vízigények mellett, alvízoldali 
szegmentálással
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4.1 Kavitációs tényező
Nagy nyomáskülönbség, illetve áramlási sebességek mellett jelentősen 
nő a kavitáció veszélye a nyomásszabályozó szelepek esetében. Az üze-
meltetés során ez az üzemelési tartomány mindenképp kerülendő, amit 
a gyártók által publikált, a saját szelepükre vonatkozó kavitációs diagra-
mok betartásával lehet biztosítani. Ezenkívül bármely nyomáscsökkentő 
szelep esetében alkalmazható a σ kavitációs index,[4] mely azt mutatja 
meg, hogy mennyire van közel az adott szelep a kavitációra veszélyes tar-
tományhoz:

ahol:
•  σ: Kavitációs index
•  P1: Primer oldali nyomás [bar]
•  P2: Szekunder oldali nyomás [bar]
•  Pv: Víz gőznyomása [bar]

A σ kavitációs index értékeit az alábbi felsorolás értelmezi:
•  Ha σ > 2,0, akkor nem áll fenn a veszélye kavitációnak. 
•  1,7 és 2,0 között kavitáció elleni védelemről nem kell gondoskodni, 

megerősített mozgó alkatrészek alkalmazása javasolt.
•  1,5 és 1,7 között érdemes kavitáció elleni védelmet alkalmazni.
•  1,5 alatt nem ajánlott üzemelni, ebben az esetben érdemes több lép-

csőben csökkenteni a nyomást.
Amennyiben a szelep primer és szekunder oldali nyomása rögzítve 

van, minden információ rendelkezésre áll, hogy valós időben kiértékelhe-
tő legyen a kavitáció okozta meghibásodások veszélye a szelep esetében.

4.2 Fellevegősödés
A vízellátó hálózatokat jellemzően telt szelvényű, egyfázisú áramlással 
szokás jellemezni. Nyomáshiány, csőtörés vagy egyéb meghibásodás ese-
tén azonban levegő kerülhet a rendszerbe. Amennyiben a rendszerben 
lévő gázbuborékok elérik a nyomáscsökkentő szelepet, és megrekednek 
a kamrában, jelentősen csökkenthetik a szelep kapacitását. A kapacitás 
csökkenésére, a többletnyomásesésre  

4.3 Beállítási hibák
A beállítási hibák észleléséhez szükséges a szekunder oldali nyomásmérés, 
illetve a szelepekhez tartozó térfogatáram mérése. Amennyiben a több 

nyomáscsökkentő szelepből az egyik csak nyári csúcsfogyasztás esetén 
nyit ki, a jellemző áramlási irányok és sebességek megváltozása miatt az 
addig felhalmozódott üledék felkavarodhat, ami szín-, íz- és szagproblé-
mákat okozhat a fogyasztóknál. Ezt megelőzendő érdemes ellenőrizni, 
hogy minden betápláló szelep aktív-e még a téli, alacsony fogyasztású 
időszakban is.

4.4 Betáplálási arányok vizsgálata
A betáplálási arányok változása utalhat a szelepek vagy a hálózat állapo-
tának megváltozására. A betáplálási arány változásának elemzése révén 
ezek az események detektálhatóak, amennyiben a megfelelő mintázat fel-
ismerhető, és megfelelő mennyiségű és minőségű adat áll rendelkezésre.

A fenti feltételek teljesülése esetén a több irányból betáplált 
 Nyomáscsökkentett zónák betáplálási pontjainak térfogatáram-arányá-
nak változása által lokalizálható az újonnan megjelent csőtörés/szivárgás. 
A betáplálási arányok vizsgálata által azonban nem  csak a hálózati meg-
hibásodások helyére lehet következtetni. A betáplálási arányok változása 
az alábbi események hatására következhet be:

• A vízfogyasztás súlypontjának elmozdulása;
• A vízfogyasztás nagyságának változása;
• A szelepek térfogatáram-nyomásesés karakterisztikájának változása;
• A szelepek tartandó nyomásának változása;
• Az alvízi vezetékhálózat csőhálózati jelleggörbéjének változása.
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5.1. táblázat: Egyes állapotértékelési vizsgálatok adatigénye

4-5. ábra: Nyomáscsökkentő szelepek 
(fotó: Fővárosi Vízművek Zrt., eNeRWé Hungária Kft.)

4.2. ábra: Nyomáscsökkentő szelep többletnyomásesése légtelenítés előtt és után

4.3. ábra: Betáplálási arányok változása egynapos felbontás mellett
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5. Eredmények értékelése
A törvényi megfelelőség, illetve a költséghatékony üzemeltetésre való 
 törekvések miatt nyomáscsökkentett alzónák kialakítására van szükség 
az ivóvízelosztó hálózatokon. A megfelelő szolgáltatási színvonal fenn-
tartása mellett ez sok esetben csak több betáplálási pont létesítésével 
oldható meg. 

Megfelelő mérnöki előkészítő tevékenységgel, illetve a szelepek 
szakszerű üzemeltetésével a több betáplálási ponttal rendelkező nyo-
máscsökkentett alzónák esetén is biztosíthatók a stabil nyomások, il-
letve áramlási sebességek, ami korábban jelentős kihívást jelentett. A 
betáplálási pontok megfelelő műszerezettsége és távleolvasása ehhez 
feltétlenül szükséges. 

Ellenben nehezen számszerűsíthető, hogy mely nyomáscsökken-
tő szelepekhez éri meg akár utólag is térfogatáram-, illetve nyomás-

Az Informatikai Bizottság havi rendszerességgel és teljes 
létszámú meghívással tartotta üléseit 2019-ben. A bizott-
ság a 2019. évi munkaterv szerint dolgozott, egyik legfonto-
sabb szerepe az ágazati tudásmegosztás és a jó gyakorlatok 
ismertetése a szakmán belül. A bizottság összesen 6 alka-
lommal ülésezett 2019-ben. Az év során 2 taggal bővült a 
létszáma, amely jelenleg 27 fő. Az üléseken jellemzően 10-15 fő között 
alakult a részvétel, ami hasonló az előző évek létszámához. Az üléseken 
nem részt vevő tagok e-mailben tartották a kapcsolatot a bizottsággal, 
és javaslataikat, hozzászólásaikat elküldték a felvetett témával kapcso-
latban. Külön nem ülésezett az Operatív Vezetőség, csak közös bizottsá-
gi ülést hívtunk össze.

Összességében elmondható, hogy az Operatív Vezetőség mellett 
van egy aktív része a bizottságnak, amely rendszeresen részt vesz az ülé-
seken, a munkatervi feladatok elosztása során pedig a távol maradó ta-
gok is bevonásra kerülnek. A nagy létszámú bizottság egyik legnagyobb 
előnye, hogy az üléseken nem részt vevő tagok is értesülnek minden 
információról (tudásmegosztás), valamint az e-mailen történő  levelezés 

távadókat felszerelni. Jól követhető ökölszabálynak tekinthető azonban, 
hogy olyan területeken, ahol az ellátás biztonsága indokolttá tette a 
kettő vagy több nyomáscsökkentett betáplálási pont létesítését, ott in-
dokolt a szelepek nyomás- és térfogatáram-méréseinek távleolvasása és 
az adatok kiértékelése.

6. Felhasznált irodalom
Kurdi Viktor: A hazai víziközmű-szolgáltatás helyzete, 2018, Országos Víziközmű Kon-

ferencia, Eger, 2018

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

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

vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Brad Clarke, Kari Oksanen, Evaluating Cavitation Solutions — Past and Present, 2011, 

Opflow, Vol. 37–7, p. 18–23

során elmondhatják véleményüket, és javaslatokat is te-
hetnek. A 2019. évi munkaterv egyik jelentős feladata volt 
a víziközmű-specifikus szoftverkatalógus megalkotása, ame-
lyet 2019. decemberben a MaVíz kiküldött valamennyi vízi-
közmű-szolgáltató informatikai vezetőjének, cégvezetőjé-
nek és a vízipari tagszervezetek vezetőinek. A 2019. évben is 
aktuális volt a legtöbb víziközmű-szolgáltatónál a számlázási 
rendszerek megújító auditja. A bizottság rendszeresen meg-

osztotta a tapasztalatokat egymás között, ez is hozzájárult a gördülékeny, 
sikeres auditokhoz.

Az Informatikai Konferencia 2019. áprilisban került megrendezésre a 
Szegedi Vízmű társszervezésében, ahol a korábbi évekhez hasonlóan ala-
kult a részvétel. A konferencia a műszaki-térinformatikai megoldások, a 
hatósági adatszolgáltatások, a térképi megoldások és a számlázásirend-
szer-audittal kapcsolatos tapasztalatok összegzéséről szólt.

A bizottsági ülések mellett eseti jelleggel e-mailben is konzultáltak a 
tagok, a teljesség igénye nélkül az alábbi témákban:
• Ki használ mobileszközmenedzsment-szoftvert, és milyen típusút,
• A GDPR kapcsán milyen informatikairendszer-módosításokat, -fejlesz-

téseket végeztek a cégek.
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