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(Nem csak) nyugati trendek a víziközmű-

üzemeltetés szoftveres támogatásában 

MHT XXXIV. Országos Vándorgyűlés – 2016. július 6-8 

Debrecen 



-üzemeltetés biztonsága 

-költséghatékonyság 

-innováció  
 

 

Kihívások  

Az üzemeltetési és infrastrukturális 

problémák a vízellátó rendszerekben 

szorosan összefüggenek 



Üzemeltetés biztonsága 

és költséghatékonyság 

kérdésköre 

 

Példa 



DHI rekonstrukciós és veszteségcsökkentési koncepciója  

NRW audit 

NRW összetevők 
értékelése és 
akcióterv 
készítése 

Rövidtávú 
szivárgás 
csökkentő 

intézkedések 

Megépített 
modell 

Alap monitoring, 
modell kalibráció 
és a szivárgások 

eloszlásának 
értékelése 

Szivárgás 
felderítő 
mérési 

kampányok 

Hosszú távú 
szivárgás 
csökkentő 

intézkedések 

Nyomás-
szabályozás 

DMA tervezés 
és a mérések 

optimalizációja 

Szivárgás monitor 
döntéstámogató rendszer a 
szivárgási szint gazdaságos 

optimalizációjához 

Rekonstrukció 
tervek 

Döntéstámogató rendszer a 
hálózati rekonstrukció 
műszaki és pénzügyi 
optimalizációjához 



A hálózatrekonstrukció a vagyonkezelés egyik 

legfontosabb eleme  

 

Nagy hatással van a hálózati szivárgás 

csökkentésére 

 

Az infrastrukturális beruházások nagy részét 

adja  

40-80%-a a vízművek költségvetésének 

-> operatív tervezést és optimalizálást igényel 

Hálózati Rekonstrukció 

Eszköz (NR) 



Hálózat Rekonstrukció Eszköz 

• Multikritériumos elmezés 

• Hosszú távú beruházási 

stratégia 

• Térbeliség és időbeliség – 

térképek+táblázatok sorozata 

• Teljesítménymutatók 

• Gazdasági értékelés 

• Pénzügyi korlátok 

• Alternatív forgatókönyvek 

A Hálózat Rekonstrukció eszköz egy hosszú távú (10-30 év) döntéstámogató 

rendszer a vízellátó és gyűjtőhálózatok rekonstrukciós beruházásainak 

fenntartható tervezéséhez 

Magyarország, Ukrajna, stb. 



− szoftver és megvalósítás a komplex adatgyűjtéshez, valamint a szivárgások 

értékelésével és optimalizációjával összefüggő feladatok támogatásához 

Célok: 

• Automatikus adatfeldolgozás és 

jelentéskészítés napi rendszerességgel 

• Kritikus DMA körzet gyors azonosítása 

• NRW és szivárgásmérés részletes 

elemzése 

• Körzetek azonosítása, ahol a szivárgás 

a legnagyobb költséghatékonysággal 

csökkenthető (egyéni gazdasági 

modul) 

Szivárgás Monitor Eszköz (LM) 
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Newslide 

Leakage Monitor for MIKE CUSTOMIZED  MIKE定制的漏
损监控器 

A szivárgást 

elhárították 

A szivárgást 

azonosították 

és 

megerősítetté

k 

A gazdasági értékelés alapelvei 

Kiszámítja a 

Megtakarítási potenciált 

és a 

Szivárgáscsökkentés 

költségét (rekonstrukció) 



• 358 km vízvezeték 

• 30 tározó 

• 53 000 lakos 

• 31 l/s csökkenés = 43% csökkenés a 

teljes szivárgásban 6 hónap alatt. 

 

 

• 410 km vízvezeték 

• 32 tározó 

• 98 800 lakos 

• 24 l/s (20%) csökkenés 1 év alatt. 

 

 

ÖSSZES MEGTAKARÍTÁS: 180 000 EURO/év 

ÖSSZES MEGTAKARÍTÁS : 140 000 EURO/év 

Esettanulmányok 
Teplice 

Ústí nad  

Labem 



Matematikai modell 
• Alapvető eszköz a rövid és 

hosszú távú optimalizációhoz, 

vízminőség értékelés 

• Az üzemeltető számos feladathoz 

használhatja 

• A kimenetek egyszerűen frissíthetők 

Kalibrált modell !!!! 



Fel vagyunk-e készülve arra, hogy 

választ adjunk… 

Pl. 

• Több tűzcsap megnyitása esetén az oltóvíz mennyisége 

garantálható-e? 

• Megváltozott gazdasági feltételek mellett rugalmas üzemeltetést a 

szolgáltató tudja-e garantálni? 

• A jövőbeni fejlesztési területek vízigénye kiszolgálható-e? 

• Stb….. 

 



Master Plan 

Célja: rövid és hosszú távú fejlesztési stratégia megalapozása 

 

A rendszer viselkedésének, működésének komplex elemzése, értékelése, 

optimalizálása támogatja  

− a stratégiai tervezést,  

− rekonstrukciók ütemezését,  

− a hálózatfejlesztési beruházások ütemezését 

− Rendszeroptimalizáció (költségek is!) 

Eszközei: 

− Integrált adatkezelés és adatgyűjtés: nyilvántartás adatok, üzemeltetés 

adatai, 

− Monitoring eredmények 

− Numerikus modellek és szimulációs eredményei 

 



Köszönöm a figyelmet 
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