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1. Témafelvetés

A közművagyon kezelése, műszaki és gazdasági szempontból egyaránt optimális
felújítása az elmúlt években az egész világon az érdeklődés középpontjába került. A
kutatásfejlesztési szempontból prioritást élvező témakörben (NVP, 2010) néhány hazai, illetve
számos külföldi publikáció született az elmúlt évtizedben. A Nemzetközi Vízellátási
Szövetség (IWA) folyóiratot is indított a témakörről Asset Management címmel. Az Európai
Uniót is foglalkoztatja a víziközművek állapota, ugyanis a közműhálózatok rehabilitációjára 5
milliárd eurót költenek évente kontinensünkön (Saegrov, 2005), amely így is csak 0,5%-os
felújítási arányt képvisel az elvárt 2%-hoz képest (a vízellátó rendszer csöveinek tervezési
éttartama általában 50 év). A vagyongazdálkodásával összefüggő kérdések megválaszolására
az EU finanszírozásában 2001-ben elindult a CARE-W program (Computer Aided
REhabilitation of Water networks), amely a vízelosztó hálózatok rekonstrukciós
kérdéskörével foglalkozik. A vízelvezető rendszerek esetében pedig CARE-S (Computer
Aided REhabilitation of Sewer networks) kutatási program indult 2002-ben, amelyben a BME
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszéke is képviseltette magát. A víziközmű
rekonstrukciót és az ezzel összefüggő vagyongazdálkodási feladatokat a Nemzeti
Víztechnológiai Platform (NVP) hálózatok munkacsoportja is kiemelt érdeklődésre számot
tartónak minősítette (NVP, 2010).
Az Egyesült Államokban a 77 milliárd dollárra becsülik azt az összeget, amit felújítandó
vezetékekre kell költeni az elkövetkező húsz évben, amely 55000 $/km fajlagos értéket jelent
(Selvakumar et al., 2002), ugyanez a fajlagos érték Magyarországon majd kétszerese 117000
$/km (NVP, 2010). A két számadatot összehasonlítva és építési árakat figyelembe véve
látható, hogy idehaza nagy a lemaradás a rekonstrukció tekintetében.
A fajlagos meghibásodás értékeket tekintve, amelyek statisztikai adatgyűjtésből
származnak, a hazai vízelosztó hálózatok (CEEBI, 2006) jelen pillanatban nem állnak rosszul
más Európai városokhoz képest (Saegrov, 2007). 1. ábra.
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1. ábra: Európai nagyvárosok és a hazai fajlagos meghibásodás ráták

A hazai helyzetet mi sem jellemzi jobban, mint hogy csak a vízelosztó hálózatok esetében
a rekonstrukcióra érett vezetékhálózat aránya megközelítően 75%-os, ami mintegy 2000
milliárd Ft-nyi beruházási igényt jelent 2009-es árszinten (NVP, 2010). Az évtizedes
rekonstrukciós lemaradás pótlására csak akkor látszik esély, ha a hálózatok állapotáról
megfelelő ismeretekkel rendelkezünk, és a szűkös keretek felhasználása a leginkább
kockázatos vezetékekre koncentrálódhat. Ennek alapja és legfontosabb feltétele a pontos,
megbízható hálózat- és hibanyilvántartások vezetése, a csőanyagok, vezetékek szisztematikus
vizsgálata lenne, de egy-két üzemeltetőt kivéve ezek jelen pillanatban idehaza nem állnak
rendelkezésre.
A diagnosztikai eszközök és lehetőségek a víziközművek területén alkalmazott, gravitációs
és nyomás alatt működő vezetékek esetében jelentősen eltérők. A nyomás alatt üzemelő
hálózatoknál a diagnosztika és maga a diagnózis megállapítása többnyire következtetéseken
alapul. Ezek alapadatait a vezetékek életkora, hibajelenségek (zömében a felszínen megjelenő
hibajelek), mért vízveszteségek, szisztematikus hibahely keresések, illetve a feltáráskor, és a
hibák javításakor szerzett értékes információk alkotják. Az így nyerhető adatok széleskörű
alkalmazhatóságának alapfeltétele a valóságnak megfelelő közműnyilvántartás és az
élettartam során előforduló események pontos leírása. A halmozódó problémák egyre
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sürgetőbb megoldása miatt a BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék 26 üzemeltető
cég bevonásával 2005-ben egy Kutatás Fejlesztési Projektet indított „Szakértő rendszer
kifejlesztése vízi közmű objektumok állapot értékelésére és a rekonstrukciós stratégia
meghatározására” címmel. Az elmúlt években az együttműködés keretében kidolgozásra
került egy térinformatikai alapú hálózat nyilvántartási rendszer, melynek bevezetése a
projektben közreműködő tagvállalatoknál folyamatban van. A projekt legfőbb hozadéka a
tagvállatoknál létrejövő egységes szemlélet szerinti nyilvántartási rendszerek, amelyek
kiértékelése biztosíthatja, hogy a későbbiekben statisztikai alapon elvégezhetők legyenek a
rekonstrukciótervezési munkálatok, és ezen kívül értékes információt szolgáltathatnak további
kutatásokhoz. A rendelkezésre álló hazai adatok alapján a közeljövőben az azbesztcement,
illetve KM-PVC csövek rekonstrukciójára kell felkészülni állapotuk és vezeték hosszuk
alapján. Az azbesztcement csövek esetében a megkülönböztetett figyelmet a tervezett
élettartamuk közeledte, illetve még ma is kimagasló arányuk, 50% feletti arányuk indokolja.
A hazai üzemeltetők nagy részénél jelenleg még rövid időintervallumot (0-4 év) ölelnek
fel a feldolgozható hálózat és meghibásodás nyilvántartások, és ráadásul számos hiányosság
terheli azokat, amely következtében nincs pontos kép az említett vezetékek valós állapotáról.
Ezért a klasszikus statisztikai alapon történő rekonstrukciótervezés idehaza korlátokba
ütközhet. A külföldi szakirodalmakban bemutatott, jól működő, statisztikai alapú
döntéstámogató rendszerek adathiány miatt idehaza nem alkalmazhatók. Vezetékállapot
meghatározásra a probléma súlyosságát tekintve addig is szükség van az említett
vállalatoknál, ezért azt több irányból kell megközelíteni, amelynek egyik lehetséges módja a
csőanyagvizsgálat. Jelen doktori disszertáció támaszkodik a „Szakértő rendszer kifejlesztése
vízi közmű objektumok állapot értékelésére és a rekonstrukciós stratégia meghatározására”
című K+F munka egyik jelentős eredményére, az egységes adatgyűjtési metodikára
(objektum, annak környezete, meghibásodásai). A projekt keretében azbesztcement csövek
laboratóriumi vizsgálatait végeztem el, amelyek már most, a disszertáció elkészítésekor,
értékes

információt

megismeréséhez.

szolgáltattak

Laboratóriumi

a

rekonstrukciótervezéshez,

vizsgálataimat

terepi

és

hazai

adatgyűjtésekkel

állapotok
és

ezek

feldolgozásával egészítettem ki, amiből meghatároztam a hazai környezetben üzemelő
azbesztcement csövek teherbírásának időbeli változását (1-es melléklet).
A döntéstámogató rendszerrel optimalizált hálózati rekonstrukció témakörébe nem csak
kizárólag a vezetékcserék, felújítások időpontjának meghatározása tartozik, hanem egyéb
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lehetséges beavatkozások lehetőségének vizsgálata is. Ezen beavatkozások hatására a
csőtörések száma csökkenthető, vagy az azokból származó károk mérsékelhetők, általuk az
üzemidő kitolható. Ezen kívül kedvező hatásuk lehet még az üzemeltetési színvonalára. Egy
vezeték szakasz gazdaságilag optimális rekonstrukciós idejének meghatározása a 2. ábrán
bemutatott elv alapján lehetséges (Walski et al., 1982). Az időpont meghatározásához az
összegzett költségminimumra kell törekedni, amelyben egyaránt figyelembe vesszük a
rekonstrukció költségét, és a meghibásodások által okozott károk nagyságát. A 2. ábra
kárérték görbéjének meghatározása a legnehezebb feladat, a meghibásodás előrejelzésének és
a csőtörések következményeinek számszerűsítési igénye miatt. A legnagyobb nehézséget a
csőtörések számának és azok időbeli eloszlásának meghatározása okozza.

2. ábra: A rekonstrukció gazdaságilag optimális időpontjának meghatározása
A magyarországi helyzet (NVP 2010, Fülöp és Fetter 2011), azon belül is az üzemelő
vezetékek anyaga, kora áttekintése után arra a következtetésre jutottam, hogy a biztonságos
ivóvíz szolgáltatás fenntartásához, az elkövetkező mintegy 20 évben az egyik, valószínűleg a
legfontosabb feladat az ivóvízhálózatok rekonstrukciója lesz. Kedvezőtlen helyzet, hogy a
hazai szolgáltatók, a Fővárosi Vízművek Zrt. kivételével (Tolnai 2004) műszaki
szempontokat

figyelembe

vevő

rekonstrukciós

döntéstámogató

rendszereket

nem
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alkalmaznak. A fent említett rekonstrukciós projekt döntéstámogató rendszeréhez még csak
az adatgyűjtés folyik. A külföldi szakirodalomban ajánlott rendszerek, elsősorban adatigényük
miatt a hazai viszonyokra közvetlenül nem adaptálhatók.
Disszertációm elkészítésének a bemutatottak alapján három célja van (3. ábra kiemelt
keretek):
(i) Költséghatékony,

a

gyakorlatban

közvetlenül

alkalmazható

vizsgálati

módszer

kifejlesztése az azbesztcement csövek teherbírásának meghatározására.
(ii) Vízelosztó hálózat vezeték meghibásodásainak térbeli és időbeli modellezése.
(iii) Olyan rekonstrukciós döntéstámogató rendszer kifejlesztése, amely a hazai üzemeltetők
hiányos és sok esetben gyenge minőségű szakági nyilvántartási adataival is
működőképes.
Az első pontban azbesztcement csövekhez megfogalmazott cél az egyszerűen és olcsón
meghatározható szilárdsági paraméterek és a felújítási mód célszerű megválasztását
szolgálják. Az azbesztcement csőanyag kiválasztását pedig annak a magyarországi vízellátó
hálózatokban még mindig meghatározó alkalmazási aránya indokolta.

3. ábra. Rekonstrukciós döntéstámogatás elvi sémája
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2. Döntéstámogató rendszerek felépítésének általános áttekintése

2.1. Alkalmazott döntéstámogató rendszerek

A vízelosztó hálózatok életkorának előrehaladta a meghibásodások számának növekedését
eredményezi, ami növeli a fenntartási költségeket, a környezetre gyakorolt hatást, illetve
csökkenti a szolgáltatás színvonalát annak hidraulikai és vízminőségi paraméterei tekintetében
(Saegrov, 1999, Seagrov et al., 2005). A szolgáltatók fő célja és egyben teljesítményük
értékelési kritériuma, hogy a negatív hatásokat a lehető legalacsonyabb költséggel, a még
elfogadható szolgáltatási színvonal fenntartása mellett csökkentsék, illetve az ellátás
biztonságát növeljék (Dandy és Engelhardt, 2006). A meghibásodások számának csökkentése
egyúttal a vízminőség javulását is eredményezi (Farmani, et al., 2006). Halhal et al. (1997)
módszerénél 4 típusú előnyt különítenek el: (i) a hálózati nyomás, amely a rendszer jobb
hidraulikai kapacitásából származik, (ii) fenntartási előny, amely fizikai állapotból
következik, (iii) üzemeltetői előny, amelyet a nagyobb hálózati flexibilitás eredményez, és
(iv) a csőcserék következtében javuló vízminőség. Munkájukban a felsorolt hatások mérhető
értékeit, és a csőcsere, felújítás kapcsolatát vizsgálták. A kétkritériumos döntéstámogatás
célfüggvényei maximális felújítási hatásfokot és a minimális költség elérését veszik
számításba.
A rehabilitáció tervezéséhez számos döntéstámogató eszközcsomagot készítettek a
világban (KANEW, PRAWDS, WRAP, UtilNets, PARMS-PLANNING, CARE-W, CARES). Néhány munkában a többkritériumos döntéstámogatást használták a szerzők (Prasad és
Park, 2004; Nafi et al., 2008). A CARE-W döntéstámogató rendszere (DSS - Decision
Support System) képes a figyelembe vett szempontok szerint a hálózat vezetékei közül a
felújítandókat kiválasztani (Le Gauffre et al., 2002). Döntéstámogató rendszerébe gazdaságiés

teljesítménymutató

(PI

tools)

számítást

építettek

be,

amelyek

mérhetők

és

összehasonlíthatók a felújítások hatásai.
A vezeték meghibásodások gazdasági szempontú számszerűsítése nem minden esetben
lehetséges. Ezért terjedt el teljesítménymutatók (PI) használata. A hatások két részre
bonthatók: Az elsőbe azok a hatások tartoznak, amelyek közvetlenül jelentkeznek (vízhiány,
nyomás csökkenés, elöntés, helyreállítási költségek). A másodikat az áttételes, közvetett
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hátrányok/károk alkotják: kellemetlenségek, esztétikai jellegű problémák, a forgalom
akadályozása, közegészségügyi következménye, és politikai károk. Ezeket a nehezen
számszerűsíthető közvetett hatásokat leginkább kár és más költség szorzókkal veszik
figyelembe (Walski és Pelliccia 1982), illetve költségtényezőként kezelik (Dandy és
Engelhardt, 2006).
A többkritériumos döntéstámogató rendszerek (MCDM - Multiple-criteria decisionmaking, illetve MCDA - Multiple-criteria decision-aid) rangsor készítő algoritmusai között az
alapvető módszerektől a fejlett evolúciós algoritmusokig minden megtalálható. A tradicionális
MCDM

rendszerek

a

többkritériumos

problémákat

súlyszámok

alkalmazásával

egykritériumosokká konvertálják (Deb et al., 2002). Ekkor egy Pareto megoldás létezik,
viszont ilyen típusú egy kritériumos visszafejtésben nem az összes Pareto optimális megoldás
található meg. (Pareto megoldás az, amikor egy célfüggvény értékét nem tudjuk úgy tovább
javítani, hogy a többi célfüggvény értéke ne romlana.) Hátránya ellenére, mivel könnyen
programozható, számos felhasználási területen népszerű (Deb 2001). A többkritériumos
evolúciós algoritmusok (EA) egy futtatás során több Pareto optimumot találnak. Ezeket a
vízzel kapcsolatos területeken leginkább vízkészlet problémák kezelésére alkalmazzák, de
vezeték rekonstrukciós tervezésre is van példa (Alvisi és Franchini, 2006; Giustolisi és
Savic, 2006; Giustolisi és Berardi, 2009). Ahhoz, hogy az említett döntéstámogató
módszerek reális eredményt szolgáltassanak, a hálózat rekonstrukciós döntéstámogatásban a
meghibásodás előfordulásokat megbízhatóan kell modellezni darabszámok, azok időbeli
eloszlása tekintetében.
A hazai szerzőktől származó szakirodalmi források száma egyfelől csekély és az ezekben
található irodalmi hivatkozások jelentős része belső felhasználásra készült, ezért nem
hozzáférhető anyagok említenek másrészt főként a felújítási módok fejlesztésére, vizsgálatára
és bemutatására korlátozódnak. Utóbbiaknak egyik legnagyobb hazai szakértője Dr. Solti
Dezső, aki a pécsi vízmű igazgatójaként sokat tett a kitakarás nélküli rekonstrukciós
módszerek hazai elterjesztéséért. Nagyobb tervező irodák, (Mélyépterv, Főmterv), és a
víziközmű üzemeltetők közül, a Fővárosi Vízművek Zrt. (Laky et al. 2004, Hetényi et al.
2006) szakemberei foglalkoztak döntéstámogató rendszereket kifejlesztésével. Az alkalmazott
módszerek azonban többnyire valamelyik nemzetközi szakirodalomban bemutatott hazai
adaptációját eredményezték.
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2.2. Meghibásodások modellezésének lehetőségei

A döntéstámogató rendszerek jellemzően költségalapon működnek, ahol különböző
műszaki megoldásokat lehet összehasonlítani pénzügyi szempontból, ez alól nem kivétel a
rekonstrukciótervezés területe sem.
Ahhoz, hogy költségeket lehessen különböző rekonstrukciós alternatívákhoz rendelni,
ismerni kell a vizsgált vezeték objektum öregedését. Egy vezeték objektumnak tekintjük azt
az egybefüggő csőszakaszt, amelyet tulajdonságai alapján (anyag, átmérő, építési év) egyben
kezelünk. A definíció alapján vezeték objektum lehet a bekötő vagy akár a több kilométeres
távvezeték is.

A vezetékek fizikai öregedése jól jellemezhető az adott időegység alatt

bekövetkezett meghibásodások számával. A leíró modellek, melyek jellemzően a vezeték
objektumok állapotváltozását írják le, modellezési szempontból négy csoportba sorolhatók: (i)
a mechanikai, (ii) a szakértői pontozásos, (iii) a neurális hálót/fuzzy logikát alkalmazó és (iv)
a statisztikai modellekre.
A mechanikai (fizikai) tönkremeneteli modellek jellemzően matematikai úton írják le a
vezeték teherbírásának alakulását. A mechanikai modellek a cső teherbírásából indulnak ki.
Alapfeltevésük, hogy cső tönkremenetele akkor következik be, amikor a külső, és belső
igénybevételek összege meghaladja a cső teherbírását (Mészáros et al., 2010; Schlick, 1940).
Az 1. egyenletet öntöttvas csőre határozták meg, de általánosan használják egyéb anyagú
(beton, kőagyag), merev falú csövek, (Watkins et al., 1999), vagy azbesztcement csövek
esetében is (Davis et al., 2008).
2

 p  w
  +   > 1
 pc   wc 

(1)

ahol:

p − belső nyomás
pc − csőre megengedhető maximális nyomásérték

w − csőre ható külső terhek
wc − a cső külső terhekkel szembeni ellenállása
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A cső teherbírása alapvető hatással van a rekonstrukciós lehetőségekre. Amennyiben a cső
szilárdsága megfelelő, azt elegendő olyan „bevonattal” ellátni, amely nem vesz részt a
teherviselésben, csak a vízzárást biztosítja. A cső teherbírása és ép falvastagsága között
matematikailag jól leírható kapcsolat áll fenn. A belső hidrosztatikus nyomásból keletkező
tengely- és keresztirányú feszültségek meghatározásához használt Kazán-képlet tartalmazza
az ép falvastagságot. A külső igénybevételek hatásai esetén a csőfal keresztmetszeti modulusa
és keresztmetszeti felülete rejti magában az ép falvastagságot.
Az állapot meghatározása során a teherbírás időbeli változásának leírása okozza a
legnagyobb problémát, mivel mind a belső, mind a külső környezet hatással van a vezeték
fizikai állapotának változására. Egy vezetékszál ép falvastagságának megállapításához, vagyis
adott időpontban történő állapot meghatározásához csőanyag vizsgálatra van szükség. A
vezeték teherbírását és annak változását, számos környezeti, üzemelési paraméter
befolyásolhatja, amely adatok beszerzése jelentős feladat. A leíró egyenletek paramétereinek
meghatározásához számos helyszíni és laboratóriumi mérés, illetve az ezekből nyerhető
adatok szükségesek, amelyek azonban általában nem állnak rendelkezésre, vagy beszerzésük
költséges.
A mechanikai modelleket leginkább a gerinc- és távvezetékeknél alkalmazzák, az
elosztóvezetékeken a statisztikai modellek az elterjedtebbek. Tapasztalatok szerint a fizikai
modellek jobb előrejelzést adnak (Kleiner és Rajani, 2000), mint a statisztikai alapon
működők, és ráadásul nem igényelnek meghibásodási adatokat. Más típusú adatigényük,
amely helyszíni, illetve laborméréseket igényel (teherbírás, korrózió mértéke, öregedés,
porozitás) azonban nagy. Mivel a vízmű vállalatoknál nem mindegyik áll rendelkezésre, az
ilyen módszerek alkalmazása költségigényes. További előnyüknek tekinthető, hogy a csőszál
pillanatnyi

állapotára

vonatkozó

adatokat

szolgáltatnak,

amelyek

a

rekonstrukció

technológiájának kiválasztásában is segítséget nyújtanak a szakembereknek.
A szakértői pontozáson alapuló modellek, amelyek jellemzően üzemeltető-specifikusak,
népszerűek a rekonstrukciós döntéstámogató rendszereknél (Barata et al., 2007; Rogers és
Grigg, 2009). Idehaza a Fővárosi Vízművek számára készült ilyen szakértő rendszer (Laky et
al., 2004). A módszer a szakértői szubjektivitás esetleges torzító hatásának ki van téve, az
eredmények a jelentősen befolyásolhatók.
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A matematika és a programozás-technika legújabb eredményei közül a mesterséges
intelligencia megjelent mind a döntéstámogatás, mind a statisztikai elemzések területén. A
fuzzy logikán és a neurális hálón alapuló rendszereket számos területen alkalmazzák
meghibásodás előrejelzésre. Ezek leginkább akkor használhatók, ha nagy mennyiségű, de
hiányos, illetve ha nem minden típusú adat áll rendelkezésre (Achim et al., 2007, Tabesh,
2009). A módszer előnyeinek ismeretében a Fővárosi Vízművek Zrt-nél kifejlesztettek egy
kockázati érték alapján működő döntéstámogató rendszer, ahol a meghibásodási
valószínűségek előállítására használják a Fuzzy logikát (Tolnai 2004, Hetényi, 2006). A
modell adatigénye jelentős, 68 adatmező tartozik egy vezeték objektumhoz, mint bementi
paraméter, amely az előnyöknél felsoroltaknak némileg ellentmond. Széleskörű alkalmazására
nagy adatigénye miatt, ami csaknem minden üzemeltetőnél kielégíthetetlen, nem került sor.
Tekintettel a kutatásaim során tapasztalt meghibásodási adatgyűjtési nehézségekre, melyek
mind az adatszámra, mind pedig a beszerezhető adatok minőségére (pontosságára,
megbízhatóságára) jellemzőek, a fuzzy logika és/vagy a neurális háló használata lehet
célravezető.
A statisztikai modellek két nagy csoportba sorolhatók: (i) a regressziós és (ii) a
valószínűség-számítási modellekre. A modellek egy- vagy többváltozósak lehetnek
(Andreou, 1987). A statisztikai modellek a meglévő meghibásodás adatokból jeleznek előre,
feltételezve, hogy a jövőbeni meghibásodások alakulása követi a múltbeli szabályszerűséget.
Valamennyi modellre jellemző, hogy az idő függvényében előrejelzést adnak a
meghibásodások várható számára, de a meghibásodások helyéről a vizsgált objektumon belül
nem képesek információval szolgálni. Ez a hiányosság a meghibásodásokhoz tartozó
költségek meghatározásakor okozhat nehézséget, tekintettel arra, hogy azok nagymértékben
függhetnek a környezeti feltételektől.
Az élettartam alakulásának legáltalánosabban elterjedt leírását az úgynevezett „kád” görbe
adja. A görbe az idő függvényében a meghibásodás/csőtörés szám vagy abból származtatott
értéket (fajlagos meghibásodás szám, meghibásodás valószínűség) ábrázolja. Az élettartam
görbének 3 jellemző szakasza különböztethető meg (4. ábra), amely a következőképpen
alakul:
•

üzembe helyezési /beégetési („B”),

•

alacsony meghibásodási rátájú („Ü”),
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• elhasználódási szakasz („E”).
A meghibásodás modellek különböző összefüggésekkel ezt a görbét próbálják meg leírni.
A mérnöki rendszerek ebből a szempontból két csoportba, a javítható és az eldobandó
rendszerekbe sorolhatók. A 4. ábra a javítható rendszerekhez tartozó kád görbét szemlélteti.
Ide tartoznak a vízelosztó hálózatok, illetve azok objektumai is. A javítható rendszerek
ismérve, hogy bármely meghibásodás után a kijavított objektum az esemény előtti feladatát
újra el tudja látni (Ascher és Feingold 1984). A javítható rendszereknél a „kád” görbét
ROCOF (Rate of OCcurrence Of Failure), vagy meghibásodás ráta függvénynek nevezik. A
tapasztalatok szerint ennek előállításához legalább 5 meghibásodás adat szükséges vezeték
objektumonként (Park et al. 2008, Rogers és Grigg 2009), amely nem mindig áll
rendelkezésre. Az adathiány eredménye, hogy az így készített modellek megbízhatósági
intervalluma elég tág lehet (Phillips 2000). Azok a modellek, amelyek csőszinten kezelik a
meghibásodásokat a teljes hálózat csak egy kis részére alkalmazhatók (Rostum 2000). A
ROCOF függvény képezi a legtöbb statisztikai úton működő meghibásodás előrejelző modell
alap paraméterét, ahogyan a későbbiekben látni fogjuk.

4. ábra: Élettartam diagram jellemző szakaszai
Statisztikai modellek esetén a meghibásodás előrejelzésben két fontos megállapítás tehető
(Berardi et al. 2008):
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•

A vezetékek meghibásodásának számát nem csak az idő befolyásolja.

•

A vezetékeket a meghibásodásukat kiváltó környezeti okok szempontjából homogén
csoportokba kell gyűjteni, mert ez javítja az előrejelzés hatékonyságát.

A fentieket figyelem bevéve a statisztikai modellek adatigényét (i) a rendelkezésre álló
meghibásodási, illetve (ii) a vezeték külső és belső környezetére vonatkozó azon adatok
képezik, amelyek a homogén csoportképzést szolgálják. Tapasztalatok szerint, de elméletileg
is beláthatóan a homogén csoportokon végzett előrejelzések megbízhatósága a legnagyobb.
A közmű rekonstrukciókra vonatkozó döntéstámogatási rendszerek témakörében számos
kutatás-fejlesztés folyt az elmúlt évtizedekben, amelyek gazdag szakirodalmi anyagot
eredményeztek. A statisztikai alapon történő meghibásodás előrejelzés szakirodalmának egyik
legjobb, legteljesebb összefoglalása Jehuda Kleiner és Balvant Rajani nevéhez fűződik, amely
tárgyalja a 2000-es évig kidolgozott előrejelzési módszerek elméletét (Kleiner és Rajani,
2000), és értékeli is azokat. A jelenleg használatos módszerek többsége is ezekből az
alapokból építkezik. Értekezésemben Kleiner és Rajani csoportosítási, értékelési módszerét
követve mutatom be az elméleti alapokat, kiegészítve az újabb eredményekkel.
Az egyváltozós, vagy aggregált és a többváltozós regressziós modellek az idő
függvényében számítják a várható csőtörés-számot. Az aggregált modellek az öregedés ható
tényezőit egy váltózóba sűrítik, míg a többváltozósaknál lehetőség van ezeket hatásuk szerint
súlyozottan figyelembe venni (Laky et al.,2004)
A regressziós modellek matematikai egyenletei általában 2-3 paramétert használnak a
meghibásodás előrejelzésre (Kleiner és Rajani, 2000). A leggyakoribb alapadat a vezeték
életkora és a meghibásodás idősora. A paraméterek meghatározásához a vezetékekből
homogén csoportokat képeznek. Csoportképző jellemző a vezetékátmérő és - hossz, a hálózati
nyomás, talaj, illetve talajvíz agresszivitása, valamint a felszíni terhelés. A csoportképzésnél
lényeges szempont a csoportok mérete (elemszáma) is. A paraméterek meghatározására az
ANOVA (Analysis of Variance) eljárás ad ajánlásokat, amivel kiszűrhetők azok a
meghibásodás szempontjából lényeges befolyásoló tényezők, melyek a csoportképzés alapját
alkotják.
A meghibásodás és a hatótényezők közötti kapcsolatot leíró matematikai függvény alakja
szerint megkülönböztethetünk (i) lineáris és (ii) exponenciális függvényeket.
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A legegyszerűbb regressziós modellek a meghibásodási darabszám és az idő kapcsolatát
egyparaméteres lineáris függvénnyel közelítik. A regressziós paraméter (k0) segítségével a
meghibásodás darabszáma (N) és az idő (életkor) között az alábbi függvény érvényessége
feltételezett:
N = k 0 ⋅ életkor

(2)

Az egyenlet legnagyobb előnye az egyszerűsége egyúttal a hátránya is, amennyiben az
alkalmazhatósága korlátozott.
Kiemelt fontosságú a meghibásodási adatok szűrése és csoportosítása (Kettler és Gouttler
1985). Ennek hiányában szinte minden esetben gyenge korrelációs kapcsolatot kapunk.
Kettler és Gouttler a modellt öntöttvas és azbesztcement csövekre alkalmazta. A McMullen
(1982) modellje csak az első meghibásodás idejére ad előrejelzést, azaz a „kád” görbe első két
szakaszán alkalmazható. A Jacobs és Karney (1994) által kidolgozott modell egyváltozósnak
tekinthető, ha a vezetékhossz alapján fajlagos hibát generálunk (Kleiner és Rajani, 2000),
ugyanis a meghibásodást a vezetékhossz, és az életkor kapcsolatával közelítette, ahol a
vezetékek kora döntő szerepet játszik az előrejelzés pontosságában. A kor szerepe abban
mutatható ki, hogy ez határozza meg a gyártás a fektetés körülményeit, és az azon végzett
fenntartási munkákat. A lineáris regresszió egy másik csoportjáról beszélünk akkor, amikor
nem a meghibásodás szám érdekli a felhasználót, hanem az első meghibásodásig eltelt idő
(McMullen, 1982), ebben az esetben a modell nem képes leírni a cső tönkremeneteli
életszakaszát, tehát nem alkalmas az élettartam meghatározására.
T = 65.78 + 0.028R - 6.338pH - 0.049rp

(3)

ahol:
T − az első meghibásodásig eltelt idő
R − telített talaj ohmikus ellenállása
rp - redox potenciál

Az exponenciális modellek segítségével jól közelíthetők a meghibásodások, illetve az
azokkal kapcsolatos származtatott értékek, mint például a fajlagos meghibásodás értékei. Az
egyik leggyakrabban idézett és használt mű (Shamir és Howard 1979), amit gyakran csak
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Shamir-Howard megközelítésnek neveznek, 1979-ben született. Az általuk kidolgozott
metodika gazdasági szempontokkal ötvözve alkalmas volt a csőfelújítás optimális
időpontjának meghatározására. A modell meghibásodás előrejelző moduljának általános
alapegyenlete:
N (t ) = N (t 0 ) × e A( t −t0 ))

(4)

ahol:

N (t ) - adott évben a meghibásodás ráta (hiba/év/km)

N (t 0 ) - 0. évben, azaz a megfigyelés kezdeti időpontjában a meghibásodás ráta (hiba/év/km)
−1

A − meghibásodás növekedési ráta ( év ) (regresszió analízisből származtatható érték)
t − a vizsgált év (év)
t 0 − az üzembe helyezés éve, vagy az az időpont, amitől meghibásodás adatok rendelkezésre

állnak (év), vagyis a megfigyelés kezdete

A meghibásodás előrejelző függvény kedvező tulajdonsága a viszonylagos egyszerűsége és
a könnyű alkalmazhatósága költségelemzéseknél. Használatához azonban figyelembe kell
venni, a következőket: feltételezi, illetve előírja, hogy (i) nincs olyan időszak, amikor nincs
meghibásodás, (ii) a megfigyelés kezdetén már volt hiba észlelés, tehát még hibátlan
vezetékeknél nem alkalmazható és (iii) a megbízhatóság növelése érdekében a vezetékeket a
törést befolyásoló tényezők szerint homogén csoportokba kell sorolni. A csoportképzés során
a vezeték típust, az átmérőt, a talaj típust, a hiba típusát és a terhek jellemzőit használták fel.
A szükséges adatok köre a vezeték hosszból, az építési időből és a meghibásodás idősorból
áll.
A Shamir-Howard modellt bizonyos kiegészítéssel, a valóság jobb leírására érdekében
továbbfejlesztették (Walski és Pelliccia,1982, Clark et al. 1982) . Walski és Pelliccia (1982)
öntöttvas csövekre alkalmazta a modellt, amelyet kiegészítettek két újabb változóval, a
meghibásodások történetét jellemző (C1) és egy a mérettől függő (C2) korrekciós tényezővel.
Az utóbbi együttható arra a megfigyelésre utal, hogy kisebb átmérőjű csövek meghibásodási
gyakorisága nagyobb. A modell egyenlete:
17

N (t ) = C1C 2 N (t 0 )e A(t −t0 )

(5)

Az eddig bemutatott modellek a „kád” görbe bizonyos szakaszára adtak jó közelítést. Az
élettartam hosszabb időintervallumának leírására fejlesztették ki azokat a két részből álló
modelleket, amelyekkel már figyelembe vehető, hogy az első csőtörés és az azt követő
meghibásodások idejének jelentkezése között jelentős eltérések vannak (Clark et al., 1982,
Park, 2004). A megfigyelt eltérés kezelésére az első meghibásodásig eltelt időt lineáris
egyenlettel, míg az ezt követő időszakra az évenkénti meghibásodási számot exponenciális
függvénnyel közelítik. A Clark által használt paraméterek mellett a modell eredményei
csekély egyezőséget mutattak a megfigyelésekkel, és nincs közlés a modellnek az egyes
paraméterekre vonatkozó érzékenységéről sem (Kleiner és Rajani 2000). A modellben a
vezetékhosszt, az építési időt és a meghibásodási idősort alkalmazta a meghibásodás egyenlet
paramétereinek

meghatározására,

homogén

vezetékcsoportonként.

A

homogén

vezetékcsoportok képzéséhez pedig a vezetéktípust, az átmérőt, a vezeték körül található talaj
korrozivitását és a belső nyomást használta fel.
A sztochasztikus (valószínűségi) alapú modellek három csoportba sorolhatók: (i) a
meghibásodások időpontját leíró, (ii) a túlélés meghatározó és (iii) a számoló modellek.
Az első két megközelítés az adott vezeték élettartamának leírására szolgál. A számoló
eljárások

egy

adott

időintervallum

alatt

bekövetkező

meghibásodások

számának

valószínűségére adnak előrejelzést. Emellett feltételezik, hogy az adott objektum javítható.
Az egyváltozós valószínűségi modellek közé sorolhatjuk azokat, amelyek a várható
élettartamot, vagy a csőtörések számát a vezetéktörési jelenségek csoportosításának elemzése
alapján határozzák meg. A várható élettartamot leíró (becslő) modellek a felújítások pénzügyi
igényeinek előrejelzésére, a meghibásodás csoportosító eljárások pedig inkább a rövid távú
rekonstrukciótervezésre alkalmasak.
A többváltozós valószínűségi modellek általában általánosabbak és hatékonyabbak a
meghibásodás előrejelzésben, mivel a vezetékek több, a meghibásodások mintázatát
befolyásoló paraméterével dolgoznak. Alkalmasabbak vezetékszakaszok közötti, felújítási
szempontú rangsor felállítására is. Az adatok megfelelő csoportokra bontása ebben az esetben
is kulcsfontosságú. Az ezekben a modellekben a paraméterek meghatározására alkalmazott
matematikai apparátus a paraméterek meghatározása miatt összetettebb, és nagyobb
szakértelmet kíván. A valószínűségi megközelítésen alapuló modellekkel a meghibásodás
valószínűségének számítási bizonytalanságai jobban kezelhetőek.
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Minden statisztikai modellnél elmondható, hogy az adatokat meg kell szűrni, és a hibákat
valamilyen módon csoportosítani kell (leginkább homogenizálni). Kevés számú csoport
esetén

inkább

a

valószínűségi

megközelítések

használhatóbbak:

ilyenkor

a hiba

bekövetkezésének valószínűségét, vagy alternatívaként a meghibásodások között eltelt idő
valószínűségét számítjuk. Ezzel ellentétben, ha a környezetre, üzemeltetésre vonatkozóan
megfelelő mennyiségű adat áll rendelkezésre, akkor a regressziós modelleket célszerűbb
alkalmazni. Ez esetben a meghibásodás gyakoriságának meghatározására törekszünk.
A többváltozós valószínűségi modellek közé tartozik az arányos hazárd modell
(Proportinal Hazard Model=PHM), amelynek általános alapegyenletét Cox vezette le (Cox
1972). A modellt először a 70-es években az orvosi statisztikában alkalmazták:
h(t , Z ) = h0 (t ) ⋅ e b

T

Z

(6)

ahol:
h(t , Z ) - hazárd függvény, amely a pillanatnyi meghibásodás ráta (hiba valószínűsége)
h0 (t )

- felvett alap hazárd függvény, amely az adott vezetékcsoportra jellemző ..

Z - kiindulási függvényt módosító együttható
b - meglévő adatokból becsült együttható

A Cox modell azon a feltevésen alapul, hogy az úgynevezett hazárd-függvény, lényegében
a pillanatnyi kockázat, megadható egy, csak a követési időtől függő tényező, valamint a
magyarázó

változók

exponenciális

függvényeinek

szorzataként.

Ez

egy

általános

meghibásodás előrejelző modell, amely vezeték meghibásodásra, adott idő alatt bekövetkező
törésének valószínűségére ad információt. Számos kutatás használja az adott arányos hazárd
függvényt. Sokoldalú és robusztus jellege miatt különösen kedvelt az orvostudomány és a
gyógyszerkutatás területén. Megfelelő szakértelemmel valamely esemény bekövetkezését
befolyásoló tényezők szűrésében is nagyon hatékony módszernek mutatkozik, mert
meghatározhatók vele a vizsgálatokban figyelembe veendő környezeti faktorok is (Kleiner és

Rajani, 2000). Az előzetes homogén csoportképzésnek itt is kitüntetett szerepe van a
vizsgálatok eredményességében.
A vízelosztó hálózatok meghibásodásának vizsgálatára Kaara (1984) és Androu (1986)
vezette be a meghibásodási rátára vonatkozó megközelítést. A modell egy változó tag révén
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képes a környezeti, üzemeltetési, stb. paramétereket figyelembe venni. A szerzők a modellt a
különböző környezeti tényezőknek a hálózat meghibásodásáig eltelt idő becslésére is
sikeresen alkalmazták. Ezek a tulajdonságok elősegítik a meghibásodások szempontjából
fontos hatástényezők meghatározását.
Jeffrey (1985) az egymást követő meghibásodások között eltelt idő valószínűségének
számításánál alkalmazta Cox (1972) elméletét. Az általa alkalmazott alapfüggvény, amely a
meghibásodás előfordulási valószínűségét írja le, egy egyszerű másodfokú polinom. Az így
kapott valószínűségek segítségével a javítási és felújítási költségeket meg tudta becsülni. A
New Haven-i vízelosztó rendszer vizsgálata során elkészített modell inkább a fektetés utáni,
vagy a meghibásodás utáni pillanatnyi meghibásodás valószínűség előrejelzésre volt
alkalmas. A modell előnyének tekinthető, hogy kevésbé érzékeny a hiányos adatokra,
különösen a korábbi meghibásodásokra vonatkozókra (Kleiner és Rajani, 2000), amelyek
teljes körű összegyűjtése a legtöbb üzemeltetőnél gondot okoz. Adatok szempontjából a
vezeték hosszak, az üzemi nyomás, a fejlesztési területek, az építési időszakok, a talaj
korrozivitása, a talaj állékonysága, a meghibásodások száma, a vezetékek kora, valamint az
első meghibásodáshoz tartozó életkorok lettek figyelembe véve.
Andreou et al. (1987) szerint a cső meghibásodása szempontjából két lényeges
életszakaszt lehet megkülönböztetni: az első, kevés meghibásodással jellemezhető a PHM
modellel írható le. A második, többszörösen ismétlődő meghibásodás pedig Poisson típusú
modellel számítható. A két eltérő típusú megközelítés kombinálása esetén az első szakasz
végének meghatározása lesz kulcsfontosságú. A modell felhasználható volt a hatótényezők
becslésére is, de nem alkalmas arra, hogy a teljes vízelosztó hálózatok szintjén jelezze előre a
meghibásodások számát. Adatigénye hasonló Jeffrey (1985) modelljéhez.
Mailhot et al. (2000) szintén két részből álló, valószínűségi alapon történő megközelítést
javasoltak, ahol az első időszakot végét az első hiba bekövetkezése határozza meg. Ennek az
időintervallumnak a hosszát egy kétparaméteres Weibull eloszlással lehet leírni, míg az ezt
követő hibák közt eltelt idő eloszlása exponenciális jellegű.
Brémond (1997) és Le Gat and Eisenbeis (2000) arányos hazárd alapfüggvénynek a
Weibull eloszlásfüggvényt alkalmazta, amely az alábbiak szerint írható le:
h0 (t ) = λβ (λt ) β −1

(7)

20

ahol:

λ − Weibull eloszlás lépték paramétere (λ>0)
β − Weibull eloszlás alak paramétere (β>0 ha 0<β<1, akkor csökkenő meghibásodás ráta β
=1, akkor konstans meghibásodás ráta β>1, akkor növekvő)

A Brémond által vizsgált rendszeren a modell 11 évre jó előrejelzést szolgáltatott, mindössze
33 éves múltbeli idősor alapján. Lei (1997) szerint, aki szintén az adott megközelítést
alkalmazta a vezetékanyagnak kitüntetett szerepe van a meghibásodásokban. A vezetékek
csoportosítása, illetve az öregedésüket leginkább befolyásoló 2-3 hatótényező helyes
kiválasztása a meghatározó az eredmények helyességére. A 2001-ben induló CARE-W
kutatás során kifejlesztett két meghibásodás előrejelző (CARE-W FAIL) programrész, egyik
modulja (CARE-W PHM) is a Weibull eloszlás függvényt alkalmazza két meghibásodás közt
eltelt idő modellezésére (Saegrov, 2005). A tesztek szerint 5-10 évre képesek előre jelezni a
meghibásodásokat, amennyiben a vezetékek tönkre mentelét befolyásoló tényezőket a
helyesen megválasztott homogén vezetékcsoportok segítségével jól határoztuk meg.
Li és Haims 1992 egy fél- Markov eljárást alkalmaztak, amely leírta a vízelosztó hálózat
tönkremenetelét. A Markov állapotok az üzemelés állapotához és a bekövetkezett csőtörések
számához kapcsolódnak. A szerzők Andreou et al (1987) PHM meghibásodási modelljét
használták a tönkremenetel és veszélyeztetettség függvény meghatározására. Ennek
segítségével vezetékszakaszonként számították a különböző tönkremeneteli állapotokhoz
tartozó ideális felújítási időpontot. A második szakaszban többszintű dekompozíciós
megközelítést alkalmazva választották ki a hálózat elmei közül a felújítandókat.
Lei (1997) és Lei és Saegrov (1998) Cox arányos hazárd és Weibull gyorsított élettartam
modelljét használták a trondheimi hálózat elemzésére. A gyorsított élettartam modell egy
magyarázó változót tartalmaz (x), amely szét, vagy összehúzza azt az időt, ami a következő
meghibásodásig eltelik (T).

T = f (α , σ , Z )e x

T

β

(8)

ahol:

α = − ln λ (λ-átlagos meghibásodási ráta)
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σ = 1 / p (p-skála paraméter)
β − ismeretlen regressziós paraméter
Z − független változók oszlopvektora

Vizsgálataikban csak az első meghibásodás érdekelte őket, és minden hálózaton történt
fenntartási munkálatot is meghibásodásnak tekintettek. (Lei 1997) vizsgálatai kimutatták,
hogy nincs lényeges különbség a két modell között, ami azért lehetséges, mert a gyorsított
élettartam modell Z paraméterének Weibull eloszlással történő leírásával átalakítható arányos
hazárd modellé.
Park (2004) fontosnak tartotta a hazárd függvény változásának meghatározását, erre
kifejlesztett egy keretrendszert, amellyel ez az átmenet a vezetékek meghibásodásaiból,
vagyis az állapotából meghatározható. Ilyen hazárd függvény váltás lehet, amikor a konstans
jellegből exponenciálisba megy át a meghibásodás előfordulás.
Időfüggő Poisson modellek szintén egy nagy csoportját képezik a meghibásodási folyamatok
valószínűségi alapon történő leírásának. Poisson valószínűségi modellel jól leírhatók az adott
idő (T+t) alatt előforduló független meghibásodási események (P) bekövetkezési
valószínűségei. A Poisson folyamatok homogén és inhomogén csoportokba sorolhatók.
A homogén Poisson folyamat egyetlen λ intenzitás paraméterrel (várható érték)
jellemezhető. Általános képlete a következő:
P{N (t + ∆t ) − N (t )} =

e − λt (λ∆t ) k
,
k!

(9)

ahol:
k pozitív egész szám (hibaszám)
N(t) a t időpontig észlelt, N(t+∆t) pedig a t+∆t időpontig bekövetkezett hibák számát jelöli. A
„∆t” időtartam során bekövetkezett hibaszám: k, a kettő különbségéből adódó növekmény
valószínűségi változó. Annak a valószínűsége, hogy a ∆t időtartamban éppen k hibát
észlelünk, Poisson eloszlású, és az eloszlás független a kezdő időponttól.
Constantin és Darroch (1993) és Constantin et. al (1996) egy olyan modellt javasoltak,
melyben a meghibásodás Poisson eloszlású, és a Poisson eloszlás paramétere a meghibásodás
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rátából származtatható időfüggőséget mutat. A meghibásodás rátából, vagyis a ROCOF
függvényből levezethető a λ (t ) paraméter (Rostum, 2000). Az így előálló összegzett Poisson
eloszlás megegyezik a Weibull összegzett eloszlás függvényével (Kleiner és Rajani, 2000).
Itt is fontos a homogén vezetékcsoportok képzése, mert azoknak a meghibásodásai követik
ugyanazt a matematikai összefüggést.
Az időben inhomogén Poisson (NHPP) folyamatok abban különböznek a homogéntől,
hogy a λ paraméter időben változik, amely ekkor a meghibásodások várható értékének
összege ( Λ ):

Λ(t , t + ∆t ) =

t + ∆t

∫ λ (u )du

(10)

t

Constanine et al. (1993) modelljüket hibaanalízisre használták, hogy kiszűrjék azokat a
hibákat, amelyek nem természetes úton következtek be. Ha a modell nagyon kis
valószínűséget ad egy hiba előfordulására (P<0,1%), meg kell nézni, milyen oka lehetett
annak, hogy az egyáltalán létrejött, és annak megfelelően szűrni kell az adatokat. Ezek a hibák
jellemzően javítás után fordulnak elő szakszerűtlen munkavégzés, gondatlan üzembe helyezés
során, amely például nyomáslengést okoz a rendszerben, illetve kifogásolható üzemeltetés
eredményei.
A 2001-ben induló CARE-W kutatás során kifejlesztett meghibásodás előrejelző
programrész (CARE-W FAIL) másik modulja a Poisson megközelítést használja a homogén
csoportok meghibásodás rátájának előállítására (Sveinung Saegrov, 2005). A csoportképzés
során a vezeték tulajdonságokat (átmérő és csőanyag) és a környezeti tényezőket (talajtípus és
forgalom) vették figyelembe. Az önálló vezetékszakaszok meghibásodásainak leírására a
kanadai kutató intézet (NRC) és az amerikai víziközmű szövetség (AWWA) koordinálásában
kifejlesztett I-WARP (Individual Water Main Renewal Planner) programban is az időben
változó Poisson folyamatot használják (Kleiner és Rajani, 2010).
Egyváltozós csoportképzéses valószínűségi modellek közé tartozik a „cohort” túlélési
modell, amit a demográfiai kutatások vizsgálataira dolgoztak ki. A modell a demográfiai
változásokat írja le a születési és halálozási statisztikákból kiindulva. Az analógia szerint a
közművek rekonstrukcióhoz vezető meghibásodása felel meg az elhalálozásnak. A
közműveknél a csoportképző az időbeni építés, illetve felújítás alapján történik. Azokat az
elemeket tekintjük „cohort”-nak, amelyek, egyidejűleg lettek építve vagy felújítva. A túlélés
függvényeket ezekre a csoportokra kell egyenként elkészíteni. Azok az elemek, amelyek
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elérik az üzemidejük végét, rendszerint kicserélésre, vagy felújításra kerülnek, amely mint
rehabilitációs igény jelenik meg az adott időpontban. A túlélés-függvény alapja lehet a Herz,
Gumbel, Weibull eloszlás. Herz (1996) eloszlás alapján levezetett függvények az alábbiak:
Meghibásodás sűrűség függvény

f (t ) =

(a + 1)be b (t −c )
[ a + e b ( t −c ) ] 2

(11)

Túlélés függvény annak a valószínűségét mutatja meg, hogy a meghibásodás később, mint a t
idő következik be. A műszaki területen számos esetben megbízhatóság függvénynek is
szokták nevezni:
S (t ) = P (T > t ) = 1 − F (t ) =

a +1
a + e b ( t −c )

(12)

ahol:
t

F (t ) = ∫ f (t )dt

(13)

0

Hazárd függvény:

h (t ) =

be b (t −c )
a + e b (t −c )

(14)

ahol:
t - vezeték életkora
a- öregedési együttható
b- meghibásodási együttható
c - várható élettartam/gazdasági élettartam.
A Herz (1996) valószínűségi sűrűség függvény alkalmazásakor az élettartam becsléséhez
homogén csoportok képzésére van szükség. A csoportok a csőanyag, a környezet és az
üzemeltetési viszonyok szerint homogének. Adatigénye több évre visszamenő meghibásodás
meghibásodási adatsor. A modell használatakor feltételezzük, hogy a csere időpontja
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megegyezik a tönkremenetel időpontjával, és a vezeték akkor éri el élettartama végét, amikor
kicserélik. Ez utóbbi a tapasztalatok szerint nem a legjobb megközelítés. Gondoljunk például
arra, amikor a politika beleszól a csere időpontjába (útfelújítások, város-rehabilitációs, stb.),
és nem a műszaki szempontok érvényesülnek. Kleiner és Rajani (2000) azt javasolták, hogy a
meghibásodási ráta legyen a döntő szempont a hasznos élettartam eldöntésében, ami a csere
időpontjával megegyezik. Az eljárás előnye, hogy az adott módszer a felújítás időpontjának
meghatározására, a csőhálózat élettartam vizsgálatára, és gazdasági elemzésekre egyaránt
alkalmazható. További jellemzője, hogy a módszer egyetlen vezetékre nem ad megbízható
előrejelzést, csak nagy hálózatokra lehet alkalmazni. Adatigény szempontjából szükségesek: a
vezetékek fektetési időpontjai, a vezetékek tönkremenetelének ideje, a gazdasági szempontú
tönkremenetel idejéhez a vezeték meghibásodási idősor (mikor történtek a hibák), és a
pontosság növelésére szolgáló csoportképző környezeti kritériumok.
Kulkarni (1986), és Watson (2005) egy újfajta megközelítést alkalmaztak a vezetékhibák
valószínűségének

becslésére,

melyben

a

rendszer

teljes

meghibásodás

értékeiből

következtettek az egyes csövek meghibásodásaira, az úgynevezett Bayes-i diagnosztikus
modellt.
A Kulkarni (1986) által kifejlesztett egy módszert öntöttvas gázvezeték szakaszokra
alkalmazták, a felújítás időpontok optimalizálásához. A vezetékek jellemzőit két csoportra
bontotta: (i) statikusra (átmérő, hossz, talajtípus, stb.) illetve egy (ii) dinamikusra (összegzett
vezeték meghibásodások, életkor). A feltételes valószínűség meghatározásához szükség van 3
valószínűség értékre. Az egyik, amely a teljes rendszer meghibásodás valószínűségére
jellemző érték (Pf) az adott évben az összes vezeték szakasz alapján számítható. A másik
azokhoz a meghatározott tulajdonságú vezeték szakaszokhoz tartozó valószínűség, amely az
adott évben a megfigyelések alapján meghibásodott (Pc/f). A harmadik pedig a (Pc/nf)
valószínűségi érték, melyet azokhoz a vezeték szakaszokhoz rendelhető, amelyek az
előbbiekhez hasonló tulajdonságúak, de nem történt rajtuk hiba. Az általános alapegyenlet a
következő:
P (csoporthiba | rendszerhiba ) =

Pc / f ⋅ Pf
Pc / f ⋅ Pf + PC / nf (1 − Pf )

(15)

Ez a megközelítés előnyös, amikor a meghibásodást előidéző hatásokat kell meghatározni.
Időbeliség

tekintetében

a

modell

rendkívül

leegyszerűsített,

nem

foglalkozik

a
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meghibásodások idejével, csak azok adott időintervallum alatti összegével. Ebből
következően nem tud előre jelezni meghibásodást, csak a következő évre történő
rekonstrukciós döntés előkészítésre jó, így hosszabb távú stratégia elkészítésére nem alkalmas
(Kleiner és Rajani 2000). A csoport kritériumok felállításához az átmérőt, kort, hosszt,
vezetéktípust, talaj jellemzőket, üzemeltetési paramétereket, mint például a nyomást
használták.
Gustafson és Clancy 1999 a vezeték kapcsán minden törési eseményt egy állapotként
kezeltek, ahol következő hibáig eltelt idő független a megelőzőktől, az egyedül csak a
meghibásodás éppen aktuális számától, vagyis állapotától függ. A meghibásodás történetet,
mint fél – Markovi folyamatnak tekintették.

Nagyobb hibaszám rövidebb időt jelent a

következő meghibásodásig. Az első meghibásodásig 3 paraméteres gamma eloszlást, a
többinél

pedig

exponenciális

eloszlású

az

időt

(1/λ

paraméterrel)

feltételeztek.

Vizsgálataikban a falvastagság alapján csoportosították a vezetékeket. Első lépésben
előrejelzéshez Monte-Carlo szimulációt használtak, a szükséges paramétereket a meglévő
adatokból becsülték, azonban ez a megközelítés nem volt jó, mert 5 év alatt a számítás szerint
50%-kal nőtt a meghibásodás ráta, ami kétségtelenül valószerűtlen. Ezért egy Bayes-i
megközelítést alkalmaztak, hogy meghatározzák az átmenet valószínűségeket, amelyre az
előző 5 év meghibásodás adatait használták, így már csak 20%-kal növekedett a
meghibásodás ráta. Az előrejelzés nem biztos, hogy a legpontosabb, (állapotok évről-évre
változnak az üzemelési feltételek, és az előrejelzéshez az adatok másik időhorizontból
származnak, amely nem írja le a kérdéses időszakot). A szerzők szerint a modell maximum 10
éves időtávlatban használható, de csak abban az esetben, amennyiben az üzemelési feltételek
nem változnak. Adatigény szempontjából a meghibásodás idősor, vezetéktípus, ezen kívül
egyéb csoportosítási kritériumok, amelyek a homogén csoportok képzését pontosabbá teszik,
a vezeték meghibásodásokat befolyásolják, a legfontosabbak.
Goulter és Kazemi 1988 térben és időben jelentős összefüggést talált a hibák
elhelyezkedésében. Ahol meghibásodás történt, nagyobb eséllyel következik be újabb
esemény, amelynek oka, hogy a helyreállításkor a vezeték ágyazására nem fordítanak elég
figyelmet. Telente pedig a nyitott munkaárok a föld áthűléséhez, ezáltal a vezeték
elfagyásához vezethet. Későbbiekben ajánlottak egy modellt, amelyet csoportképzésre
alkalmaztak. Meghatároztak egy kezdeti hibát, amelyhez a csoportosítási tartomány egy adott
távolsággal és időtartammal rendelkezik. A következő hibák ezen tartományokon belül
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fordulnak elő. Az első hibát követően Poisson valószínűségi eloszlás alapján határozták meg a
következő hibák valószínűségét egy adott vezeték objektumhoz kapcsolódóan. Az általános
alapegyenlet:
P ( x) =

m x e −m
x!

(16)

S T

m = ∫ ∫ r ( s, t )dtds

(17)

0 0

ahol:

m−

az átlagos száma a meghibásodást követő hibáknak, amik a csoporton belül
bekövetkezik

x−

a hibák száma, amely a meghibásodást követően bekövetkezik

r ( s, t ) − meghibásodás ráta függvény, amely függ az időtől és helytől

Az első hibát követő átlag hibaszámot nem hatvány függvénnyel írták le. A függvény
paramétereket évente újraszármaztatták. Mivel a meghibásodási ráta évenként változik, és
előre ezeket nem ismerjük, a modell előrejelzésre korlátozottan alkalmas (Kleiner és Rajani
2000).
A statisztikai alapon történő megközelítéssel párhuzamosan, a vízellátó rendszerek
komplexitását figyelembe véve előtérbe kerültek adatbányászati technikák (Fayyad et al.
1996), amelyek képesek bizonyos jellegzetes mintázatok felismerésére a meghibásodási
adatsorokban (Bessler et al. 2002; Babovic et al. 2002). Főleg az újszerű, hibrid adatvezérelt
technikákban (Giustolisi és Savic 2006), mint az evolúciós polinominális regresszió
(Evolutionary Polynomial Regression/ EPR), amelyet vízellátó hálózatok meghibásodására
egyre inkább használnak. Az EPR modellek legfőbb előnye, hogy a fizikai összefüggések
hatékonyan vizsgálhatók. Ezáltal a modell alkotás folyamatába és kiválasztásába a mérnöki
szempontok beépíthetővé válnak. Az említett tulajdonságok és a velük kapcsolatos kedvező
tapasztalatok alapján elérték, hogy az EPR modelleket ma már egyre inkább előnyben
részesítik a tisztán regresszív, vagy statisztikai alapú megközelítésekkel szemben. Az
aggregált EPR modellekre is érvényes, hogy a vezetékek homogén csoportjain belül
alkalmazhatók a meghibásodások bekövetkezésének leírására.
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2.3. Következtetések

Minden döntéstámogató rendszer alapja, akár egy/két, illetve többkritériumos, a
megbízható meghibásodás előrejelző modul. Statisztikai alapon történő meghibásodás
előrejelzést csak megfelelően, legalább 5 hiba/vezetékszakasz hosszú, és megbízható
idősorból lehet készíteni. Amennyiben nincs megfelelő kiértékelhető adat, a mechanikai
összefüggések alapján dolgozó modellek pontosabbak, de ezek bemenő adatainak előállítása
komplikáltabb és ezért költségesebb.

Minden statisztikai modell alapja a megfelelő

csoportképzés, amely a vezeték öregedését befolyásoló tényezők figyelembevételével
történik. Az alap paraméterek, amelyek minden vizsgálatban szerepet játszanak a következők:
az átmérő, az építési év, a vezeték hossza és anyaga.
A további külső és belső környezeti paraméterek mindig vezeték anyag típusfüggőek. A
fellelhető, és bemutatott modellek jellemzően a vezetékek egy csoportjára, vagy egy konkrét
vezeték szakaszra adnak jövőbeli meghibásodás értékeket, így kijelenthető a modellek
csőszinten kezelik a meghibásodásokat. A felújítási döntések ezzel ellentétben hálózatszinten
születnek. Az időben történő változásokat jól leírják, viszont a meghibásodás helyére
vonatkozóan nem adnak információt.

A megbízható előrejelzési időtávlatot a legtöbb

módszer esetében, a modell felépítésétől függően 5-10 évre teszik.
A szakirodalom kritikai értékelése alapján az általam felállítandó rekonstrukciós
döntéstámogató rendszerrel szemben az alábbi kritériumokat állítottam fel:
1. A hazai speciális feltételek mellett is működő képes legyen.
2. Adjon információt a meghibásodások helyére a vízellátó hálózatok szintjén.
3. Segítségével az üzemeltetők saját prioritásaikat figyelembe véve tudjanak dönteni a
felújítási terület kijelöléséről.
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3. Azbesztcement csövek laborvizsgálata
3.1. Laborvizsgálatok célja

A várható élettartam meghatározása, meghibásodás előrejelzés történhet statisztikai,
illetve determinisztikus úton. Statisztikailag megalapozott feldolgozáshoz legalább 5
meghibásodás adatra van szükség (Park et al., 2008) vezeték szakaszonként, amelyek esetén a
meghibásodás konkrét időpontja is ismert. Tekintettel arra, hogy a tervezéshez alapadatul
felhasználható minőségileg és mennyiségileg is megfelelő hibastatisztikához a legtöbb hazai
víziközmű üzemeltetőnél hiányoznak az adatok, az elemzésekhez a statisztikai alapokon
működő tervezés egyelőre csak korlátozott mértékben lehetséges. A probléma oka abban áll,
hogy a legtöbb hazai üzemeltetőnek nincs vezeték objektum alapú műszaki nyilvántartása.
Ennek megfelelően a hibaadatok, mint például a hiba helye, vagy időpontja, továbbá az egyéb
környezeti tényezők a legtöbb esetben nincsenek vezetékhez rendelve. A vezetékhez rendelést
csak aránytalanul nagy munka befektetéssel lehet a legtöbb esetben megvalósítani.
Következésképpen a legtöbb üzemeltetőtől közvetlenül nem kapható meg, hogy egy adott
hiba milyen életkorú vezetéken történt. A szakirodalom értékeléséből ugyanakkor
egyértelműen kiderül, hogy ez az egyik legfontosabb adat a statisztikai úton történő
rekonstrukciótervezéshez. A rekonstrukciós K+F munka („Szakértő rendszer kifejlesztése vízi
közmű objektumok állapot értékelésére és a rekonstrukciós stratégia meghatározására”)
keretében az azbesztcement csövek fajlagos meghibásodására vonatkozóan csak olyan,
évenkénti aggregált adatokat tudtam országos szinten beszerezni, amelyek nem tartalmaznak
információt az életkorokra vonatkozóan (5. ábra). Ezen adatok felhasználásával a
szakirodalmi rész alapján nem lehet korrekt előrejelzést adni a vezetékek öregedésére,
tönkremenetelére vonatkozóan. A fajlagos meghibásodási számokból látszik, hogy sokkal
gyakoribb meghibásodással számolhatunk a kisebb átmérőjű (DN 60-125) vezetékek estén.
Amíg tehát nem állnak rendelkezésre kiértékelhető mennyiségű és minőségű
adatsorok, addig is szüksége van a szakmának rekonstrukciós döntéstámogató eszközre.
Ennek alapjául mechanikai megközelítésen alapuló fizikai modellek szolgálhatnak, ahol az
adott cső teherbíró képessége alapadatként jelenik meg. A laborvizsgálatok céljára az általunk
legproblémásabbnak ítélt azbesztcement csöveket választottam, amik a fektetett hossz, életkor
és a tervezési élettartam alapján rendelkezésre álló adatok szerint a jövőben legnagyobb
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meghibásodási kockázatú vezeték fajták közé tartoznak. Célom olyan vizsgálati metodika
kidolgozása volt, amellyel a rekonstrukciós döntéstámogatáshoz szükséges cső teherbírási
adatok közelítő értékei költséghatékonyan meghatározhatók.

5. ábra: Azbesztcement csövek fajlagos meghibásodás számának alakulása

3.2. A vizsgálatok módszertana

A laboratóriumi vizsgálatok önmagukban nem alkalmasak arra, hogy az adott csődarabon
kívül bármilyen következtetést vonjunk le a többi vezetékszakaszra, illetve időbeli
változásukra vonatkozóan. Szükség volt egy vizsgálati protokoll kidolgozására, amely a
vizsgálat lépéseit, szükséges adatait írja le. A költséges vizsgálatoknak akkor van értelmük, ha
azok eredménye a hasonló tulajdonságokkal rendelkező vezetékek homogén csoportjára
kiterjeszthető. A homogén csoportokat a vezetékre ható külső és belső tényezők, illetve a
vezeték tulajdonságai alapján lehet felállítani. A szakirodalomban publikált tapasztalatokat
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felhasználva (Hu et al., 2005; Biczók 1956) a homogén csoportokat a következő vezeték,
illetve környezeti tulajdonságok alapján hoztam létre:
•

átmérő,

•

építési év,

•

fektetési mélység,

•

talajtípus,

•

ágyazat típus,

•

talajkémiai jellemzők (pH, szulfát, klorid, vezetőképesség),

•

talajvíz (állandó/változó/nincs),

•

burkolat típusa, amennyiben burkolat alatt található,

•

forgalom intenzitás

Kidolgoztam egy mintavételi jegyzőkönyvet (1. melléklet), amely segítségével a
kiértékeléshez és a következtetések levonásához a homogén vezetékcsoportok előállíthatók. A
csőanyag vizsgálat első lépcsője a mintavétel, melynek során a felsorolt környezeti
kritériumokat a mintavevő személy rögzíti a helyszínen, illetve a laboratóriumban. A labor
vizsgálatokban csak ép, nem csőtörésből származó vezetékdarabok vehetnek részt, biztosítva
a következőkben bemutatott összes vizsgálat végrehajtását. A laborban MSZ 4742-1:1989
szabvány szerinti vizsgálatok elvégzésére kerül sor, amelyek az alábbiak:
•

geometria jellemzők (alaktorzulás/ovalitás),

•

élnyomási nyomószilárdság meghatározás,

•

vízfelvétel.

A fenti vizsgálatokat célszerű testsűrűség méréssel, illetve korróziós állapotfelvétellel
kiegészíteni. Utóbbiak a következők:
•

sósavas próba a karbonát-tartalom kimutatásához,

•

belső lerakódás vas-tartalmának kimutatása kálium-bromiddal,

•

belső lerakódás azbeszt-tartalmának vizsgálata mikroszkóppal.

Ezek a vizsgálatok további információt szolgáltatnak a falszerkezet károsodására
vonatkozóan. A vizsgálatok eredményeinek összehasonlítására, kiértékelésére az említett
vonatkozó szabvány szerinti határértékeket célszerű alkalmazni.
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3.3. A vizsgálatok eredményei
A kutatásban 34 mintadarab laborvizsgálatára került sor. Az egyes csődarabok az ország
különböző víziközmű szolgáltatóitól származtak. Életkoruk 24-48 évig terjedt. A csövek
paramétereit, illetve a vizsgálatok eredményeit az 1. táblázatban foglaltam össze.
Élnyomási
Mintavétel
időpontja

Csőátmérő
(mm)

Építési
idő

nyomó-

Testsűrűség

szilárdság

3

(kg/m )

Vízfelvétel
(tömeg %)

Vezetőképesség

pH

Klorid Szulfát
(mg/l)

(µS/cm)

(mg/l)

Talajvíz

(Mpa)
2006.09.13
2006.10.05

80
80

1972
1972

46,6
36,3

1768
2076

15,9
7,3

7,18
7,21

1590
1840

166
143

108
151

+
+

2006.11.22

80

1972

50,7

1855

12,1

7,21

1840

143

151

-

2006.08.17

80

1965

26,1

1420

32,1

7,04

402

6

2

-

2006.09.01

80

37,2

1513

28,7

2006.11.03

80

30,4

1498

26,1

6,51

14,2

2

8

2007.06.03

80

1972

-

1038

56,8

7,89

128

6

4

-

100

2002

60,1

1999

9,9

-

-

-

-

-

2006.09.28

100

1972

52

1926

10,6

7,02

2910

210

600

+

2006.11.09

100

1972

52,1

1969

10,7

7,31

1590

166

76

+

2006.11.14

100

1972

51,2

1855

12,1

7,12

2090

150

346

+

100

+

58,4

1756

18,9

2006.08.30

100

1967

34,4

1614

22,3

1905.05.21

100

1968

-

1585

23,2

7,01

165

16

3

2007.08.16

100

1969

52,3

1745

17,3

8,18

172

5

10

-

2007.08.21

100

1971

44,1

1764

16,8

8,1

171

5

5

-

2006.06.01

150

1960

36,7

1809

17,7

7,04

423

10

2

-

2006.06.01

150

1975

43,7

1664

22,5

168

26

28

-

2006.10.25

150

1973

71

1965

9,2

8,38

178

2

10

2006.11.26

150

1970

37,8

1715

19,5

7,73

341

12

86,2

2007.03.01

150

1967

21,8

1404

32,6

7,88

203

20

5

2007.04.05

150

1966

59,2

1645

11,5

7,96

249

40

4

2006.10.25

200

1970

63

1904

5,2

7,34

430

68

22

-

-

200

1973

46,4

1760

17,1

7,75

76,9

8

76,6

2007.04.10

200

1970

53,8

1805

16,8

8,17

543

49

13

+

2007.06.03

200

1973

34,6

1493

28

8,21

272

5

74

+

2007.06.03

200

1970

37,4

1516

26,7

8,17

378

10

118

+

2006.09.08

250

1980

47,6

1855

12,6

7,06

419

7

4

-

2006.08.25

250

1980

51,5

1847

12,2

7,54

578

10

93,3

-

-

300

-

37

1891

12,9

-

-

-

-

-

2006.10.11

300

1970

44

1949

10,1

2006.11.28

300

1962

41,7

1872

11,6

7,4

180

10

80

-

2007.04.06

300

1984

51,9

1876

8,9

8,49

189

21

6

2007.04.02

300

1960

52,2

1954

13

7,49

31

5

3

-

1. táblázat: Azbesztcement csövek vizsgálati eredményeinek összefoglalása
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A csődarabok esetében nem minden vizsgálatot lehetett elvégezni, és nem minden
környezeti, üzemelési adat állt rendelkezésre, ami a kiértékelésnél a minta darabszámok
eltérését okozza. A hiányok oka, hogy az üzemeltetők nyilvántartása nem volt teljes, illetve
volt olyan rossz állapotú cső, amelyen a terhelés vizsgálatot nem lehetett elvégezni.
Vizsgálatokból egyedül a vízfelvételt lehetett minden csőnél elvégezni, mert itt nem feltétel az
ép csőszál, és nincs meghatározva minimális méret. A szürkített mezőkben található
mintadarabok nem feleltek meg a szabványban előírt határértékeknek (éltörő teherbírás < 35
MPa, vízfelvétel>25%). A kiértékeléshez a geometriai tulajdonságok közül kizárólag a
csőátmérőt használtam fel.

3.4. A vizsgálatokból levonható következtetések

A vizsgálati eredmények kis darabszáma (34 darab), és a hiányzó paraméterek, nem teszi
lehetővé, hogy több szempontot figyelembe vevő homogén csoportokra időbeli összefüggést
találjunk a teherbíráscsökkenésre vonatkozóan. Ebből következően a környezeti tényezőknek
vezetéköregedésre gyakorolt egyenkénti hatását, statisztikai elemszám alsó korlátokat
figyelembe véve, nem lehet vizsgálni. Az elmondottakat az is igazolja, hogy a környezeti
tényezőket a teherbírással összevetve, és az adatokat diagramra felrakva nem rajzolódik ki,
hogy a vizsgált külső környezetnek bármi egyértelmű hatása lenne a vezetékek
tönkremenetelére. Példaként a pH teherbírás összefüggést mutatom be (6. ábra) mert
leginkább még ennél látszik a trend jelleg, gyenge korrelációs tényezővel.
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6. ábra: Teherbírás-pH összefüggés
Azonban, ha a vezeték tulajdonságoknál több járatos átmérőt összevonunk már
lehetséges statisztikailag elfogadható elemszámú csoportot létrehozni (7. ábra) a kisebb
átmérők tartományára. A csoportképzés után kapott trendvonalak meredekségéből látszik,
hogy a kisebb átmérőjű csövek teherbíráscsökkenése nagyobb, mint a nagyobb átmérőjű
társaiké, amelyet a szakirodalom is megemlít (Walski és Pellicia 1982). A kisebb átmérőjű
csöveknek ebből következően hamarabb várható a tönkremenetele, és korábban is kell a
rekonstrukciójukról gondoskodni. A 7. ábra alapján csak közelítő becslést tehető a vizsgált
vezetékek élettartamára, tekintettel az alacsony szignifikancia tartományra. Az eredmény
azonban még ezzel együtt is egybevág az üzemeltetői tapasztalatokkal (5. ábra):
•

DN 80-100 átmérőtartomány ~38 év (n=11 db mintából)

•

DN 150-200 átmérőtartomány ~48 év (n=11 db mintából)

•

DN 250 - ….>50 év (n=6 db mintából)
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7. ábra: Teherbírás életkor összefüggés
A 8. ábra a testsűrűség - vízfelvétel összefüggést mutatja. A mérési adatok alapján a
testsűrűség és vízfelvétel közt egyértelmű lineáris kapcsolat (18. egyenlet) áll fenn (R=0.91).
V = −0,45 ⋅ ρ + 95,7

(18)

ahol:
V − vízfelvétel tömeg %

ρ − testsűrűség (kg/m3)
Az vízfelvétel-teherbírás kapcsolatára a 19. egyenlet szerinti lineáris összefüggés írható fel, a

9. ábra mérési értékei alapján (R2=0,65):
P = −1,2 ⋅ V + 66,3

(19)

ahol:
V − vízfelvétel tömeg %

P − élnyomási nyomószilárdság (MPa)
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Mivel a vízfelvétel vizsgálatot minden esetben el lehet végezni, akár egy kis csődarabon is,
akár üzemelő csövön koronafúróval vett mintából (például új bekötések készítésénél) is, ezért
ezzel a módszerrel következtetni lehet a teherbírásra.

8. ábra: Testűrűség-vízfelvétel összefüggés (n=33 db)

9. ábra: Vízfelvétel-teherbírás összefüggés
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10. ábra: átmérő - átlag testsűrűség összefüggés
Az 7. ábra, 8, 9, 10. ábrákból leszűrhető, hogy a kisebb átmérőjű vezetékek általában
teherbírás csökkenés miatt mennek tönkre, jellemzően a csőfal anyagának tönkremenetele
miatt. A kisebb csövek gyengébb falszerkezete a kisebb testsűrűségükből (8. ábra), vagyis
tömörségükből eredeztethető. A nagy átmérőjű csövek szilárdságvesztése az idő folyamán
kisebb.

Üzemeltetői

tapasztalatok

szerint

a

nagyátmérőjű

azbesztcement

csövek

meghibásodásai jellemzően a csatlakozásoknál fordulnak elő, a gumi tömítések öregedése,
illetve csatlakozó idomok fém részeinek korróziója miatt (Gibault kötés). Az azbesztcement
csövek ép falvastagságának csökkenése adott intenzitású káros hatásokra időben nem állandó
sebességű, amelyet a jelen laborvizsgálatokból nem lehetett egyértelműen megállapítani, de
modellkísérletekkel

korábban

igazoltak

(Eick,

1960),

(11.

ábra),

gyorsított

öregedésvizsgálattal, amelyben különböző típusú és pH-jú oldatokban áztatták az
azbesztcement mintákat, és meghatározott időközönként vizsgálták a korrózió mélységét. Az
idő előrehaladtával általában a falszerkezet tönkremeneteli sebessége csökken, a károsodott
részek védő hatása miatt. (Eick, 1960). A kisebb átmérőjű csövek gyorsabb tönkremenetele
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összefügg azzal, hogy falvastagságuk kisebb, ezért adott idő alatt fajlagosan nagyobb a
falvastagság csökkenése, mint a nagyobb átmérőjű társaiknál.

11. ábra Azbesztcement csövek korróziója az idő függvényében (forrás: Eick 1960)

A 35 évnél idősebb kis átmérőjű csövek (DN<150 mm) esetén, ahol a fal szerkezetével,
teherbírásával is gond van, a csupán vízzárást biztosító eljárások nem alkalmazhatók, csak
azok, amelyek a szilárdsági tulajdonságokat is pozitívan befolyásolják. Ebből következik,
hogy az említett azbesztcement csöveket csak „bevonatoló” eljárásokkal, kötés felújítással
általában nem célszerű felújítani. Ezek helyett a teljes csőcsere jobb megoldást nyújt. A
nagyobb átmérő tartományban, amennyiben a cső teherbírása megfelelő, elegendő lehet a
csatlakozások vízzáróvá tétele is.
A vezetékek falszerkezetének mechanikai teherbírása nem csak a felújítási módra, hanem a
javítás módjára és annak költségére is hatással van. Ugyanis, amíg a fal teherbírása kielégítő
és a hiba jellege megengedi, addig olcsóbb csőbilincs, vagy mandzsetta alkalmazása is
megfelelő (palástjavítás). Azonban, ha a cső teherbírásával gond van, akkor már csak a jóval
drágább csőszál csere jöhet szóba. A csőszakasz cseréje 1,3-2,2-szerese is lehet a normál
palást javításnak, minél nagyobb az átmérő annál nagyobb a különbség.
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A laboratóriumi szilárdági vizsgálatok költségesek. Amennyiben csak tájékoztató céllal van
szükség szilárdsági értékekre, például előzetes számításokhoz, a vízfelvételből jól becsülhető
a teherbírás értéke (19. képlet). Az alább bemutatandó vizsgálatot az üzemeltető cégek saját
laboratóriumi eszközeikkel, csekély költséggel is el tudják elvégezni.
A szilárdsági paraméterek becslését az alábbi lépések szerint kell végezni:
1. Helyszíni csőanyag mintavétel, amelynek geometriai méretei megfelelnek az MSZ
4742-1:1989 szabvány vizsgálatainak.
2. MSZ 4742-1:1989 szabvány szerinti vízfelvétel vizsgálat.
3. A bemutatott 19. képlet szerinti összefüggés alapján megkapható a cső szilárdsági
értéke, az éltörő teherbírás.
Az így kapott számérték általában alkalmas közelítő csőstatikai számításhoz, és kellő
segítséget nyújt, a vezeték várható tönkremeneteli valószínűségének becslésében és/vagy a
felújítási módszer kiválasztásában.

1. tézis:
Csőanyagvizsgálataim eredményei alapján összefüggést állítottam fel az azbesztcement
csövek vízfelvétele és teherbírása között:
P = −1,2 ⋅ V + 66,3

ahol:
V − vízfelvétel tömeg %

P − élnyomási nyomószilárdság (MPa)
Az összefüggés jelentősége gyakorlati alkalmazhatóságban rejlik, amennyiben vízfelvétel
mérése olcsó, nem igényli ép csőszakasz kiemelését a hálózatból és csőanyag mintavételi
lehetőség esetén az üzemelő vezetéknél is elvégezhető. A számított élnyomási
nyomószilárdság közelítő érték, ami azonban a felújítási technológia kiválasztásához
elegendő pontosságú.
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4. Zalaegerszeg vízellátó rendszere
A hazai víziközmű üzemeltetetők által gyűjtött hibaadatok a Témafelvetés fejezetben
bemutatottak

alapján

többnyire alkalmazhatatlanok

statisztikai

alapú

meghibásodás

előrejelzésre. A közeljövőben a hazai térinformatikai fejlesztések eredményeként ez a helyzet
várhatóan javul. Addig is egy olyan üzemeltetetőt kellett találni, amelynél a következő
feltételek fennállnak:
• több évre vonatkozó meghibásodási adatok,
• a meghibásodás adatok helyhez, időhöz köthetők,
• a

vezetékek

környezetére

vonatkozó

adatok

könnyen

beszerezhetők

legyenek/rendelkezésre álljanak és
• lehetőség szerint digitális legyen az adatállomány.
A statisztikai vizsgálatok elvégzéséhez a fenti feltételek Zalaegerszeg város ivóvízellátó
hálózatánál teljesültek. Amellett, hogy az üzemeltető Zalavíz Zrt-nél a megfelelő mennyiségű
és minőségű meghibásodási adatok állnak rendelkezésre, a város tipikus méretű és szerkezetű
magyarországi településnek tekinthető. A magyarországi lakosság több mint 10%-a él ilyen
mérettartományú településen (KSH 2009. január 1.).
A 60 000 lakosú Zalaegerszeg Zala megye közigazgatási székhelye és egyik központja. A
város földrajzilag két részre osztható. A központi területek és a város keleti része folyóvölgy,
míg a nyugati dombvidék. A felszínen a legfiatalabb talajtípusok, az agyag és a lösz
dominálnak. A város nagyléptékű fejlődése az 5 éves tervek eredményeként az 1950-es
évektől indult és az 1980-as évek közepéig tartott, meghatározva a jelenlegi szerkezetet. A
városszerkezet fejlődése határozta meg a vízellátó hálózat kialakulását is. A különböző típusú
fogyasztók (közintézmény, lakó, ipari) jól elkülöníthetők. Egységes vízellátásról 1959-től
beszélhetünk. Az 1990-es évekre kiépült a város jelenlegi vízellátásának jelentős része, ami
mára 100%-osnak tekinthető.
A város két vízbázisból kapja a vizet. Elvi lehetőség van a vízbázisok rendszerben történő
összekapcsolására, de vízminőségi szempontok miatt a vizek a hálózatban normál
üzemállapotban nem keverednek. Az ellátórendszerben, részben a terep tagoltsága részben
pedig a két vízbázis miatt 5 nyomászóna van. A városi vízellátó hálózat hossza 292 km, a napi
szolgáltatott vízmennyiség 11000 m3/d. A település történeti, térbeli fejlődésével összhangban
vezetéktípusok szerint homogén területrészek határolhatók le. A II. Világháborút követő
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helyreállítási munkáknál és kezdeti településfejlesztéseknél a víziközmű ágazatban, szinte
minden országban meghatározó csőanyag lett az azbesztcement. Ez a kitüntetett szerep
idehaza az 1980-as évek közepéig tartott, amikor elkezdődött a műanyag csövek előretörése.
Kezdetben a KM-PVC, majd a PE csövek alkalmazása volt a meghatározó. Az utóbbi időben,
fokozott igénybevételek esetén a gömbgrafitos öntöttvas csövek terjedtek el. A zalaegerszegi
vízellátó hálózat vezetékanyag összetételét és annak változásait (2003- 2009 közt) a 12. ábra
szemlélteti.

12. ábra: Vezetékanyagok %-os megoszlása a zalaegerszegi vízellátó hálózatban (2008)

A belvárosi és lakótelepeket ellátó rendszerben az azbesztcement csövek dominálnak.
Lehatárolható területeken az elosztó rendszerben jellemző az azonos anyag és a közel azonos
átmérő tartomány (80-150 mm). Így az említett területrészek homogénnek tekinthetők az
alábbiak szerint:
• vezeték anyag
• átmérő tartomány
• talajtípus
• kor
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A teljes zalaegerszegi vízellátórendszer jelentős része még mindig azbesztcementből áll
~50% (12. ábra). A város magjának nagy része a vizsgált időpontban azbesztcement csőből
áll, azonban arányuk a felújítások révén fokozatosan csökken. A jelenlegi felújítások ütemét
szemügyre véve megállapítható, hogy egy-egy vezeték cseréjére 170 évenként kerül sor, az 50
éves tervezési élettartam helyett. Ezzel a felújítási hányaddal még az ország kedvezőbb
területéhez tartoznak, mivel nem ritka a 200 év feletti csereintervallum sem. Ennek az
állapotnak az oka a szűkös rekonstrukciós keret, amely fokozottan igényli a rendelkezésre álló
pénzek optimális, az üzemeltető szempontjából legnagyobb haszonnal járó elköltését. A cég
vezetése időben felismerte, hogy a vízellátó hálózat üzemeltetése során meghozott döntések
megalapozásához szükség van a rendszer elegendő pontosságú ismertére. Ennek érdekében
alkalmazni kezdtek egy olyan Műszaki Információs Rendszer, amely nem csak a rendszer
objektumait tárolja, hanem a meghibásodás adatokat is rögzíti a vezetékobjektumokhoz kötve.
A továbbiakban értekezésemben vezeték objektumnak tekinthetők azok a vezeték szakaszok,
amelyek jellemző adatai, az anyag, az átmérő, az építési időpont és a rendszerben betöltött
funkció megegyeznek, továbbá egybefüggő szakaszt alkotnak elágazástól elágazásig. A
vezeték

objektumokhoz

kapcsoltan

tárolt

meghibásodás

adatok

a

rekonstrukciós

döntéstámogatáshoz felhasználhatók.
A zalaegerszegi hálózat vizsgálata azt célozta, hogy az azbesztcement csövek öregedésére
vonatkozó, az üzemeltető rekonstrukciós tervezési feladatainak meghatározását segítő
információkat nyerjek. A szakirodalmi ajánlásoknak megfelelően bevontam a vizsgálatokba
azon környezeti tényezőket is, amelyeknek befolyása lehet a vezetékek meghibásodására. A
teljes ellátó rendszerre vonatkozóan 2368 db azbesztcement vezeték objektum (379 km
hosszon) és 1001 hiba adata (2004-2009) állt rendelkezésre a statisztikai feldolgozáshoz.
Ezeken kívül a következő környezeti változókra vonatkozóan voltak információk:
talajtípus (FŐMI), belső nyomásértékek (HCWP hidraulikai modell), forgalmi terhelés (cső
felett rendszeres nehézgépjármű forgalom, tömegközlekedés és az út funkciójából
meghatározva), ivóvíz minőségi adatok (külön vizsgálva a két, különböző vízbázishoz tartozó
vezetékeket)
A teljes vízelosztó hálózatra vonatkozóan nem volt kimutatható összefüggés a környezeti
változók és csőtörések száma közt. Egyedül a vezeték életkora és átmérője szerint találtam
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kapcsolatot a fajlagos meghibásodás számmal (13. ábra). Az esetleges ki nem mutatható
függőségek meghatározására tanulni képes neurális hálós modellezést alkalmaztam, de
további kapcsolatok jelenlétét ezzel sem lehetett kimutatni, amennyiben a modell nem tudta a
bemenő paraméterekből (életkor, átmérő, hossz, nyomás, nehézgépjármű forgalom) leképezni
a fajlagos meghibásodás számot.
A csőtörések száma és valamely külső környezeti tényező közti összefüggést egyedül a
2006-os Berzsenyi utca átépítése, rekonstrukciója kapcsán lehetett találni. Amelynek oka
lehetett,

a

cső

környezetébe

visszatöltött

talaj

elégtelen

tömörítése,

illetve

a

nehézgépjárművek felvonulási területének használt útszakasz. A megtámasztás hiánya cső
tengelyének elmozdulását okozhatta, amely a kialakuló feszültségek miatt, a tok környékén
keresztirányú törést okoz (Hu et al. 2005).
Az azbesztcement csövek esetében környezeti tényezőknek nem volt kimutatható hatása,
ami a csőanyagvizsgálatok eredményeit látva már nem meglepő.
Az értékelési munka elején elkészítettem teljes ZALAVÍZ Zrt. hálózat azbesztcement
vezeték objektumaira az életkor szerinti fajlagos meghibásodás ráta (ROCOF) függvényt. A
ROCOF függvény előállításánál kiszűrtem a rongálásból származó csőtöréseket. Ilyen rövid,
6 éves idősorból azért volt lehetőség a ROCOF függvény előállítására, mert a hibák
objektumszinten vannak tárolva, és ismert az objektumok életkora. A feldolgozás
eredményeként kapott évenkénti fajlagos meghibásodás számokból (ROCOF) egyértelmű
emelkedő trendre lehet következtetni a vezetékek életkorának növekedésével (13. ábra). A
fajlagos meghibásodás értékeket a következő szerint lehet számítani a meglévő adatokból: A
43 éves vezetékhosszak a vizsgált időintervallumban (2004-2009) ~60 km-t tettek ki, ezeken
ez idő alatt 40 meghibásodás keletkezett, így a tapasztalati ROCOF érték 40/60=0,66.
Zalaegerszegen 2009-ben 37,8 év volt az átlag életkora az azbesztcement vezetékeknek a
teljes városi vízelosztó hálózatot tekintve.
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13. ábra. Életkor fajlagos meghibásodás szám kapcsolat (ROCOF)

A meghibásodások helyére vonatkozóan a statisztikai vizsgálatok nem szolgáltattak
információt, az csak azbesztcement csövek öregedési folyamatát képes leírni. Az előállított
ROCOF függvény számos meghibásodás számítás alapadatát képezi, lásd szakirodalmi
áttekintés (Rostum, 2000, Kleiner és Rajani 2000). A további statisztikai vizsgálataimnak is
ez a kiinduló függvénye.

5. Meghibásodások térbeli modellezése

5.1. Valószínűségi alapon történő modellezés célja

A modellezés alapvető célja, hogy az vízelosztó rendszer vezetékeinek szintjén lehessen a
költségeket kezelni. A költségek becsléséhez ismerni kell a hibák előfordulásainak lehetséges
helyeit, lehetőség szerint X-Y koordinátával megadva a vizsgáltba bevont területen. A
korábban ismertetett statisztikai megközelítések legtöbb esetben a vizsgált csőszál szintjén
kezelik a meghibásodásokat. Amennyiben a csőszál, mint objektum felosztása nem elég
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részletes, úgy a meghibásodásból származó költségeket a területrészek különbözősége miatt
nem lehet elég pontosan becsülni. Ezen modellek térbe történő kiterjesztése (X,Y sík) nem
megoldott, ugyanis a csőszálon belül nem kapunk tájékoztatást a hiba lehetséges helyéről.
Gyakorlati szempontból azonban olyan megoldásra van szükség, ami információt szolgáltat a
konkrét meghibásodási helyre.

5.2. Valószínűségi alapon történő modellezés módszertana

A vizsgálatok az adatok szűrésével kezdődnek, amellyel kivesszük az értékelendő adatok
köréből azoknak a meghibásodásoknak az adatait, amelyek nem a vezeték öregedéséből
hanem rongálásból származnak. Ilyen eredetű tipikus hiba az építési forgalomból származó
csőtörés. A csőtörések térbeli eloszlásának vizsgálatakor jellegzetes mintázatot kell keresni,
aminek alapján a vizsgálat alá vonandó terület lehatárolható. A modell kiválasztására ezt
követően kerülhet sor.
A vízelosztó hálózat területének kiterjedése, és az adatok nagy száma, a cellaanalízis
módszerét, mint elsődleges problémakezelési eljárást helyezi előtérbe. A cellaanalízis
segítségével elemezhetők a meghibásodás mintázatok, kiválasztható a mintázat felismerésére
alkalmas modell, mellyel később a mintázatok előállíthatók. Miután a megfelelő módszer
kiválasztottuk, a meglévő adatok felhasználásával a modellt validálni kell, igazolva, hogy az
adott területre megfelelően működik. Utolsó lépésben a modellel meghibásodás térképet
állítunk elő és megvizsgáljuk, hogy a modellre vonatkozó feltételezéseink igazak-e.

5.3. Valószínűségi alapon történő modellezés

A vezetékek hibahelyeinek elemzésénél az említett cellaanalízist alkalmaztam, ahol is első
lépésben a területet 500×500-as raszterrel fedtem le (14. ábra), így statisztikailag elegendő
számú cellához jutottam. A meglévő térbeli hibaeloszlás adatok első ránézésre azt mutatják,
hogy a városközpontban a meghibásodások előfordulása véletlenszerű, amelyet a korábbi
fejezetben említett vizsgálatok eredménytelenségei is előre jeleznek. A véletlenszerű
előfordulást azonban a későbbiekben igazolni kell. A városmagban, az elosztó rendszer
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vezetékei homogén csoportot alkotnak meghibásodás viselkedések szempontjából, melynek
oka az egységes vezeték átmérőkre, vezetékek anyagára és korára, a környezeti feltételeire
(talaj típus, fektetési mélység), valamint a vezetékek térbeli elhelyezkedésére vezethető
vissza.
A terület térbeli homogenitása és a meghibásodások mintázata alapján a vizsgálandó
vezetékszakaszok körét így leszűkítettem a városmag és környékére 15. ábra. A leszűkített
területen a továbbiakban már sűrített, 250×250 méteres hálót alkalmaztam Célként jelent meg,
hogy a vezetékek hossza közelítőleg azonosak legyenek a cellákban, az adott méretnél az
átlagos vezetékhossz 703 méterre adódott.

14. ábra.500×500-as cellarács
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15. ábra. Vizsgálat alá vont belső terület határai.
A 15. ábra szerinti belső területen 219 hibaesemény történt a 2004-2009-es
időintervallumban, ami évente 44,4 hiba/100 km vezeték átlagos, fajlagos meghibásodást
jelent. A vezetékek döntő többségének anyaga azbesztcement. A vezetékátmérő 80-150 mmes tartományba esik (71%). Ily módon a vezetékek meghibásodásait tulajdonságaik alapján
egy homogén csoportba tartozónak tekinthetjük, amelyen belül a hibák előfordulása már
független eseményként kezelhető. Ezt a megállapítást a későbbiekben szintén igazolni kell. A
vizsgált évben, 2009-ben, a belső területen található vezetékek átlagéletkora 38,8 év volt.

A belső terület 250×250 méteres cellákból álló, 94 elemet tartalmazó rácshálójára
vonatkozó adatokat feldolgozva a 16. ábra szerinti relatív meghibásodási gyakorisági
mintázat állt elő.
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16. ábra. Hibaszám eloszlás a cellákban

Nevezzük a pontok térbeli megjelenését térbeli pontfolyamatnak. Ekkor, amennyiben a közel
azonos életkorú vezetékeken bekövetkező események függetlenek egymástól, a 16. ábra
szerinti térbeli pontok mintázatának, mint a meghibásodási helyek keletkezésének leírása, a
térbeli pontfolyamatok alkalmasak (Baddeley et al., 2005, Pélissier et al. 2001). Gyakorlatban
leginkább a térbeli homogén Poisson folyamatokat alkalmazzák az ilyen típusú események
leírására (Bogárdi et al., 1982). A vízellátó hálózatokban hibák előfordulására térbeli
pontfolyamatokat eddig nem alkalmaztak.
A klasszikus Poisson folyamatok alapvetően olyan valószínűségi folyamatok, amelyek
megadják egy adott esemény bekövetkezésének valószínűségét, adott időintervallum alatt.
Vízellátó hálózatok vezetékeinél a meghibásodás előrejelzésben, ha csak a hibák időbeli
eloszlására van szükségünk, ezt a megközelítést alkalmazzák.
A térbeli Poisson folyamatok az előzőtől abban térnek el, hogy magasabb dimenzióban egy
adott térrészre adják meg az események számának előfordulási valószínűségét. Térbeli
Poisson folyamatot használnak számos természeti jelenség leírásánál, például egy földrengés
epicentrumának meghatározásához az előrengésekből (Tao et al. 2009), csapadék események
térbeli leírására (Burton et al., 2008), valamely növény faj egyedeinek térbeli eloszlás
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vizsgálatánál

(taszítás,

halmozódás

eldöntésére),

illetve bányák

karsztvíz

betörési

problémájának kezelésében (Bogárdi et al., 1982).
Az egymástól függetlenül bekövetkező események, mint térbeli pontok mintázatának
leírása a számos esetben a térbeli Poisson folyamattal történő megközelítést használják. Az
időbeli Poisson megközelítésnél feltétel, hogy a rendszernek nincs „emlékezete”, azaz a
bekövetkező eseményre nincs hatása annak, hogy mi történt előzőleg. A térbeli Poisson
folyamatnál feltételezzük, hogy egy adott helyen bekövetkező eseményt nem befolyásol a
mellette, a tér bármely pontjában bekövetkező, vagy épp ellenkezőleg, elő nem forduló
esemény. Térbeli Poisson folyamat esetén az N esemény előfordulási valószínűsége S tér
A(S) régiójában t időegység alatt, leírható a következő összefüggéssel (Larson 1981):

[λ (t ) A( S )]n e −
P{N ( S (t ) = n} =
n!

λ ( t ) A( S )

ahol n=1,2,3,….

(20)

E megközelítés előnye, hogy információt szolgáltat a hiba lehetséges helyéről, amelyet
költségszámításokban hasznosítani tudunk. A ROCOF függvény alapján, amely esetében az
átlagos fajlagos meghibásodás szám az adott időintervallumra (2004-2009) átlag 48,36
hiba/100km/év-re adódik. Térbeli Poisson eloszlást alkalmazva a cellákra, ahol az eredő
intenzitás paraméter:
48,36(hiba / 100km / év) × 6(év) × 0,703(km / cella)
= 2,04 hiba/cella
94(cella)

Λ=

(21)

Az események előfordulási valószínűsége:
P ( N = n) =

(ΛA) n −ΛA
e
n!

(22)

ahol:

n−

hibaszám

P ( N = n) − n hibaszámhoz tartozó valószínűség

Az összefüggés alapján a számított Poisson valószínűség és a tapasztalati relatív
gyakoriság közti összefüggést az 17. ábra szemlélteti. A Poisson eloszlás hipotézis 90%-os
valószínűséggel nincs elutasítva (Chi négyzet teszt). A térbeli Poisson eloszlás ténye igazolja
a korábban csak feltételezett független hibaeseményeket.
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17. ábra. A vizsgált terület celláiban a hibaszámok relatív gyakorisága és valószínűsége

Amennyiben a hibaszámok a cellákban kétdimenziós térbeli Poisson folyamatot
követnek, úgy az elméleti legkisebb távolság eloszlás függvény egy adott hiba és a hozzá
legközelebb eső hiba közt a következő módón számítható (Baddeley et al., 2006):

Fd (x) = P(d ≤ x) = 1 - e - λπ x

2

(23)

ahol:

λ=

N
A

(24)

N - hibaszám
A - vizsgált terület mérete

A 22. képlet alapján az elméleti legkisebb távolság eloszlás függvény λ paramétere nem
függvényillesztés eredménye, hanem számított érték. A 23., 24. képlet alapján meghatározott
és a tapasztalati távolságok összegzett relatív gyakoriságát a 18. ábra szemlélteti, ahol a λ
intenzitás paraméter 203/5,9 km2. A két görbe közelsége, amelyet a Kolgomorov-Smirnov
teszt is minden konfidencia szinten elfogad, igazolja a hibák térbeli Poisson eloszlásának
érvényességét a vizsgált területre.
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18. ábra. A homogén térbeli Poisson folyamat igazolása a vizsgált területen, a hibák
távolságának relatív gyakorisága és elméleti eloszlása alapján

A Poisson eloszlás térbeli és időbeli tulajdonságainak meghatározására két további
vizsgálatot célszerű elvégezni. Először kétszeres cellaméretet és ezáltal kétszeres intenzitás
paramétert ( 2λ = 4,08 ) alkalmazunk a Poisson eloszlásnál, majd az így kapott eloszlást a
relatív gyakorisággal összehasonlítjuk.
Ezzel a térbeli homogenitás igazolható. Amennyiben a Poisson eloszlás alapján számított
és a tapasztalati relatív gyakoriság értékek közel vannak, a homogén térbeli Poisson modell
alkalmazható az adott területen a hibák térbeli eloszlásának leírására. A 19. ábra alapján
térbeli homogén Poisson folyamatként modellezhetők a hibák.
Második vizsgálattal, a 2004-2009-es meghibásodás idősor két részre bontásával
vizsgálható a homogén térbeli Poisson folyamat állandósága. A bontás eredményeként két
meghibásodás eloszlást kapunk, amelyek elég közel vannak egymáshoz (20. ábra), de a
hibaszám növekedése miatt van benne egy kisebb eltérés, tehát időben már nem tekinthető
homogénnek a folyamat. Az öregedő vezetékek hibaszám növekedését a ROCOF függvény
(13. ábra) és a két eltérő időhorizont is alátámasztja.

51

19. ábra. A homogén Poisson folyamat igazolása a vizsgált területen a kétszeres méretű
cellák a hibaszámaik relatív gyakorisága és számított elméleti valószínűsége alapján

20. ábra. A vizsgált terület celláiban a hibaszámok relatív gyakorisága a két időhorizonton
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Az adott területen a meghibásodások mintázata a vizsgált időtartam alatt térbeli homogén
Poisson eloszlást mutat. A bemutatott eredményekből következően, a hibák helyei adott
időtartamra térbeli homogén Poisson folyamattal modellezhetők.
Előre meghatározott paraméterekkel előállítható egy lehetséges meghibásodás eloszlás,
amelynek lépései a következők:

1. Meghibásodás számra egy Poisson eloszlású véletlen szám generálása a vizsgált területre,
adott időintervallum meghibásodásaiból számolt várható érték (Λ) alapján, amely ROCOF
függvényből származtatható.
2. A területre kapott meghibásodás számból homogén térbeli Poisson folyamattal, a
következő lépések segítségével határozhatók meg a hibák lehetséges helyei (Baddeley, et
al., 2005):
2.1. A kapott meghibásodások egyenletes szétosztása a vizsgált területen. Jelen esetben
mindegyik hibához közel azonos szabályos négyzet tartozik, a hiba a négyzet
súlypontjában helyezkedik el (21. ábra generált hiba)
2.2. Minden egyes meghibásodás helyhez egy távolság érték generálása 25. képlet alapján,
amellyel a hiba helye módosul:

FD (x) = P(D ≤ x) = 1 - e-λπx

2

2.3. A kapott D távolsággal

(25)
véletlenszerűen

elmetsszük a környék

valamely

vezetékszakaszát, és a metszéspontot tekintjük a hiba lehetséges helyének.

21. ábra. Lehetséges meghibásodási helyek meghatározásának elvi ábrája
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A bemutatott algoritmussal előállítottam egy lehetséges hiba eloszlást (22. ábra).
Amennyiben hibaszámokat és helyeket döntés előkészítésre használják, úgy a bemutatott
metódust többször ismételjük (n>100), így n darab hibaeloszlás állítható elő.

22. ábra. Egy lehetséges meghibásodás eloszlás (2004-2009)

A generálással előállított hibák térbeli Poisson eloszlását az elméleti úton számított
hibatávolságok eloszlása bizonyítja (23. ábra), amely állítást a Kolmogorov-Smirnov teszt is
minden konfidencia szinten elfogad.
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23. ábra. A vizsgált területen a hibák távolságának relatív gyakorisága és számított elméleti
eloszlása generált hibaeloszlásra (207 hiba alapján)

5.4. A felállított modellből levonható következtetések
Térben homogén Poisson folyamattal közelíthetők a vízelosztó hálózat meghibásodásai,
egy adott időintervallumot figyelembe véve, amennyiben a következő feltételeknek megfelel a
vizsgált rendszer, illetve az alapadatok:
• A vezetékek eloszlása a területen egyenletes (jellemzően belvárosi környezet)
• A meghibásodások véletlen eloszlásúak a területen, amely hasonló üzemelési,
környezeti feltételeket kíván a vizsgált vezetékek kapcsán (anyag, átmérő,
nyomásérték, kor)
• Hibák helyének ismerete (X,Y koordináta), objektumokhoz rendeléssel (alapadat
szükséglet), amelyek a térbeli Poisson eloszlás igazolására szolgálnak.

Az így előállított meghibásodás eloszlás, mintázat, alapját képezheti rekonstrukciós stratégiák
vizsgálatának, használható döntés előkészítésre, gazdasági kérdések elemzésére. Amennyiben
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a vizsgált területen a homogén térbeli Poisson folyamat nem igazolható, a meghibásodások
jellemzésére a 6.3 fejezetben ismertetett inhomogén térbeli Poisson folyamatra kidolgozott
módszer javasolható.

2. tézis:
Igazoltam, hogy vízelosztó hálózatokban (hálózatrészekben) a meghibásodások térbeli
elhelyezkedése kétdimenziós homogén Poisson folyamattal irható le, amennyiben a vizsgált
területen a vezetékek területi megoszlása közel egyenletes, valamint az üzemelési és
környezeti feltételek hasonlók.

3. tézis:

Véletlen térbeli pontfolyamattal modelleztem a vezetékek meghibásodását a vízelosztó
hálózatban. Előre megállapított paraméterek felvétele esetére kidolgoztam a várható
meghibásodási helyek eloszlásának meghatározási módszerét, melynek lépései a következők:

1. A vizsgált területre vonatkozó meghibásodásokra Poisson számot generálok, adott
időintervallum meghibásodásaiból számolt várható érték (Λ) alapján, amely ROCOF
függvényből származtatható. A Poisson szám megadja a területre vonatkozó
meghibásodási számot (N).
2. Az első lépésből a területre kapott meghibásodás számból a következő lépésekkel kapható
meg a hibák Poisson típusú térbeli eloszlása:
2.1. A meghibásodások (N) pontjainak egyenletes szétosztása a vizsgált területen.
2.2. Minden egyes a 2.1-ből nyert meghibásodás helyhez egy távolság érték (D)
generálása, a térbeli Poisson eloszláshoz tartozó, hiba távolságot leíró összefüggés
alapján:

FD (x) = P(D ≤ x) = 1 - e-λπx

2

2.3. A D távolságokkal véletlenszerűen elmetsszük a környék valamely vezetékszakaszát,
és a metszéspontot tekintjük a hiba lehetséges helyének.
A bemutatott algoritmus képes a térbeli pontfolyamat térbeli szabadságát vezeték
objektumokra korlátozni, anélkül, hogy annak jellemző tulajdonságai elvesznének.
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6. Meghibásodások térbeli és időbeli modellezése

6.1. Meghibásodások térbeli és időbeli modellezésének célja

Adott időintervallumból származó adatokból történő meghibásodás mintázat generálás
egy adott időszakra változatlan feltételek mellett csak a probléma műszaki megközelítésére
szolgáltat információt (milyen folyamatok hathatnak a meghibásodásokra, mik várhatók a
rendszeren). A gazdasági kérdések, amelyre az üzemeltető a mai világban leginkább kíváncsi,
megválaszolatlanok maradnak. A gazdasági társaságokat leginkább azok a dolgok
foglalkoztatják, hogy adott beruházási, felújítási stratégiának milyen költség, megtakarítási
vonzatai lesznek a tervezhető jövőben. Ezért az időbeli kiterjesztés célja, hogy különböző
felújítási stratégiákat lehessen összehasonlítani műszaki és gazdasági szemszögből.

6.2. Meghibásodások térbeli és időbeli modellezésének módszertana

A meglévő hibaadatokból, mivel azok vezeték objektumokhoz rendeltek, első lépésben a
vezetékek öregedésére vonatkozó függvényt kell előállítani, amely a hibák előrejelzésében a
későbbiekben felhasználható. A meghibásodás-számok időbeli leírására általánosan a ROCOF
függvényt alkalmazzák. A rendelkezésre álló meghibásodás adatok közül célszerű, minél
nagyobb számút felhasználni a statisztikai elemzésekhez.
Hosszú távú vizsgálatokban igényként jelenik meg, hogy a időben homogén Poisson
folyamat időben változó meghibásodás ráták figyelembevételével inhomogénné váljon, ebben
az esetben a vizsgált időintervallum mellett megmarad a térbeli homogenitás. Ennek
megvalósítási módja, hogy az adott du időintervallum alatt állandónak (időben kvázi
homogén) tekintjük a meghibásodás várható értékét, ezeket a fajlagos meghibásodás értékeket
az időhorizonton összegezzük. Térben és időben homogén Poisson folyamat időben
inhomogénre történő kiterjesztésének alapját az alábbi egyenlet jelenti:

E ( N = n) =

t +ν

∫ λ (u )du = Λ( t, t +ν )

(26)

t
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ahol:
E ( N = n) − a meghibásodások várható értéke (db)

λ (u ) −

meghibásodás idő szerinti intenzítás függvénye (ROCOF-ból)

P[ N ( A, (t, t + ν )) = n] =

[Λ( t, t + ν )A]n -Λ (ν , t +ν )A
e
n!

(27)

ahol:

P( N = n) − n hibaszámhoz tartozó együttes valószínűség

n−

vizsgált területen a hibaszám (n = 0,1,2,…)

A−

vizsgált terület nagysága

Λ−

vizsgált (t, t+υ) időszakra a meghibásodás intenzítás paramétere (hiba/terület
vagy hiba/cella)

Az adott megközelítéssel az az eset vizsgálható, ha rendszert az üzemeltető magára
hagyja, és nem történik felújítás. Ebben az esetben a meghibásodások kapcsán felmerülő
költségek kérdésköre vizsgálható. A fajlagos meghibásodás változás értékeit az ismertetett
ROCOF függvényből származtathatjuk. A generált eloszlásra ellenőrizni kell a térbeli
homogenitást a távolság eloszlás alapján.
Amennyiben felújítási alternatívák során hálózatrekonstrukcióra is sor kerül, már nem
beszélhetünk sem térbeli sem időbeli homogenitásról, ugyanis az átépített, felújított terület
fajlagos meghibásodás értékei eltérnek a korábbi területétől, ekkor a területeket külön kell
vizsgálni. Több meghibásodás értékből áll elő a teljes területre a meghibásodás szám.

6.3. A térbeli és időbeli modellezés alkalmazása

A modell alkalmazásakor az előző fejezetben bemutatott elveket követtem, az alábbi
peremfeltételek mellett:
• Vizsgált 5 éves időintervallum: 2016-2020 (például a következő 5 éves tervnek

megfelelően)
58

• Felújítási alternatívák: Területen nem történik felújítás, illetve egy felújítási terület az
5 éves időhorizontra.
• Üzemelési körülmények nem változnak (vezetékek rendszerben betöltött szerepe,
hidraulikai viszonyok, külső terhelések).
Így a térbeli Poisson folyamat inhomogénné válik. Mivel a városmag azbesztcement
vezetékeinek döntő többsége azonos időszakban épült, a hibaadatok és objektumok
felhasználásával készített ROCOF függvény nem alkalmas a hibaszámok változásának
követésére, előrejelzésére. Ennek oka, hogy csupán egy adott életkorhoz tartozóan állnak
rendelkezésre hibaadatok, így ezek a ROCOF függvénynek csak egy rövid szakaszát írják le.
E korlátozás megszüntetéséhez a teljes zalaegerszegi azbesztcement anyagú hálózat vezeték
objektumait felhasználtam a hibaszámok előrejelzésére, amelyben a vezetékek életkora már
hosszabb időintervallumot foglal magába.
A 2016-2020 közti időszakra két helyzetet értékeltem: (i) nem történik felújítás a
lehatárolt területen (0 stratégia), illetve (ii) a terület egy részén felújítással járó rekonstrukciót
hajtanak végre.
A 0-stratégia esetében a vezetékek életkora az értékelési időszakban 43,7-48.7 év között
változik. Ebben az esetben az átlagos fajlagos meghibásodás ráta 0,73 hiba/km/évre adódik a
ROCOF függvény alapján (13. ábra).
Ezzel a fajlagos meghibásodási rátával a Poisson szám generálás eredményeként összesen
203 hiba adódik a vizsgált területre. A hibatávolság paraméter (λ) értéke pedig 3,45*10-5
hiba/m2 lesz. Az előző fejezetben bemutatott hibahely-generálás elvét követve, évenkénti
lépésközzel a 24. ábra szerinti meghibásodás eloszlást kaptam.
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24. ábra. Egy lehetséges meghibásodás mintázat (2016-2020)
A meghibásodások térképe önmagában nem bizonyítja, hogy a térben homogén, időben
kvázi homogén Poisson modell elfogadható eredményt szolgáltat és a kapott hibaeloszlás
megfelelő.
A térben homogén Poisson folyamat alkalmazhatósági feltételét, miszerint a
hibatávolságok 23. képlet szerinti eloszlást mutatnak, azonban ellenőrizni kell. Az ellenőrzés
eredménye a 25. ábrán látható. Az összegzett relatív gyakoriság és a számított elméleti
eloszlás értékek közelsége és a görbék alakja igazolja az elméleti eloszlás létét. Ezzel
bizonyítottnak tekintjük, hogy a térben homogén Poisson modell alapján generált hibaeloszlás
számítása a vizsgált területen alkalmazható.
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25. ábra. A hibák összegzett relatív gyakorisága és számított valószínűsége a generált hiba
eloszlásra (2016-2020)
Második lépésben azt az állapotot értékeltem, amikor terület egy részén rekonstrukciót
hajtanak végre. Amennyiben a rekonstrukciós stratégia felújítást is tartalmaz, a térbeli
homogenitás elvész. Ilyen esetben az előző fejezetben bemutatott generálási algoritmus
átalakítás nélkül nem alkalmazható, és a rekonstrukció alá vont területet külön kell kezelni a
megmaradt felújítatlantól. A felújított és az eredeti állapotú területek szétválasztásával
biztosítható a területrészek térbeli homogenitása, amelyekre külön-külön térben homogén
Poisson folyamattal már előállítható a hibák eloszlása. Az eltérő anyagú és életkorú vezetékek
miatt a két területen értelemszerűen különböző meghibásodás rátával kell számolni. Minden
azonos anyagú, átmérőjű és azonos technológiával felújított vezetéknél, amely hasonló
környezeti feltételek mellett üzemel, elő kell állítani 4. ábra szerinti „kád görbét”.
A vezetékfektetés követően bekövetkező hibák nem tekinthetők véletlen eseménynek, mivel
azok jellemzően kivitelezési, gyártási hibákra vezethetők vissza. Ezért a 4. ábra szerinti „kád
görbe” magas meghibásodási rátájú beégetési szakaszát elhanyagolhatjuk. Az említett
időszakra az alacsony, állandó meghibásodási rátájú, konstans szakaszt (4. ábra „Ü”) vesszük
mérvadónak.
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A modellezési területen viszonylag kis átmérőjű vezetékek (DN 80-150) találhatók. A
laborvizsgálat fejezet eredményeiből kiindulva a kitakarás nélküli bélelési, bevonatolási és
toktömítő eljárásokat a gyakorlattal összhangban nem célszerű alkalmazni. Ezért
rekonstrukciós módszerként a csőcserét vettük figyelembe. A rekonstrukciónál példánkban
KM-PVC csövet veszünk figyelembe. A KM-PVC cső kapcsán az üzemeltetőnél
kiértékelhető

adatsorok

nem

állnak

rendelkezésre,

ezért

szakirodalmi

adatokra

hagyatkozhatunk. Általánosságban a nemzetközi szakirodalmi adatoknak az ezen a területen
való használatakor óvatosan kell eljárni. A hazai környezetben üzemelő KM-PVC csövek
fajlagos meghibásodási mutatója 11 hiba/100 km/év (Fülöp, et al., 2009). Az óvatosság
fontosságára utal az a tény is, hogy ez a fajlagos érték 10-szer nagyobb idehaza, mint például
az Egyesült Királyságban (Davis et al., 2007).
A hibahely generálásban egyszerűsítésekkel élünk: (i) a 26. ábrán látható 1-es számú
felújítási területet 5 év alatt cserélik ki, és (ii) az átépített terület teljes egészén már az első
évben a KM-PVC cső fajlagos meghibásodás értékével számolunk.
.
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26. ábra. Egy lehetséges hiba eloszlás a felújítási terület figyelembevételével (2016-2020)

6.4. A modellezési eredményekből levonható következtetések

Az ivóvíz hálózatok térbeli meghibásodásai adott időintervallum alatt térben és időben
homogén Poisson folyamattal közelítethetők a ROCOF függvény értékeinek felhasználásával.
homogén Poisson folyamat kiterjeszthető térben homogén, időben inhomogén folyamattá, a
korábban bemutatott 25. egyenlet szerint. A képlet használhatóságában a meghibásodás
intenzítás paraméter (Λ) értékének megbízhatósága játssza a kulcsszerepet. Ily módon
vizsgálhatóvá válnak a hálózatrész öregedésének hatásai, amik a meghibásodás szám
változásában jelentkeznek és a keletkező károk költségei számszerűsíthetővé válnak.
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A térbeli változások, például a vezetékcserék figyelembevételére a térben és időben
inhomogén Poisson folyamattal történő közelítés alkalmas. A térben homogén, időben
inhomogén Poisson folyamat térben és időben inhomogénné történő kiterjesztése a
területrészek szeparációján és területenként homogén időben változó folyamatként
modellezhető. Inhomogén térbeli Poisson folyamat a bemutatottak alapján alkalmas lehet
különböző korú, anyagú vízelosztó hálózatok meghibásodásainak leírására. A homogén
területrészek szeparálására, mint módszer a klaszter analízis javasolható.

A hibahelyek

előállítása az 26. képlet segítségével történhet, amelyben valamennyi időlépésen belül időbeli
homogenitást tételezünk fel a területrészeken.
Az elvégzett modellezés eredményeként kimondható, hogy a térbeli és időbeli Poisson
folyamatok képesek leírni a vezeték meghibásodásokat térben és időben, az így kapott
eredmények alapját képezhetik rekonstrukciós döntéstámogató eszközöknek, mint bemenő
alapadat.
4. tézis:
Kidolgoztam

az

időben

változó

fajlagos

meghibásodás

rátával

jellemezhető

vezetékhálózatokra a térben homogén, időben inhomogén Poisson eloszlás szerinti
meghibásodási helyek kijelölésének algoritmusát, amelyben az n számú meghibásodás
előfordulási valószínűségét az alábbi összefüggés adja:
[Λ( t, t + ν )A]n -Λ (ν , t +ν )A
e
ahol n = 0,1,2,…
P[ N ( A, (t, t + ν )) = n] =
n!
ahol:
P ( N = n) − n hibaszámhoz tartozó együttes valószínűség

n−

vizsgált területen a hibaszám (n = 0,1,2,…)

A−

vizsgált terület nagysága

Λ−

vizsgált (t, t+υ) időszakra a meghibásodás intenzitás paramétere (hiba/terület
vagy hiba/cella)

Kifejlesztettem az algoritmus alkalmazási módszerét a rekonstrukciók során változó
hálózatokra. Az alkalmazási módszer lényegét az építési munkákkal érintett területen
keletkező hibák térben és időben való elkülönítése, az eredeti rendszer új, homogén
objektumokra bontása képezi.
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7. Meghibásodásból származó kizárási mérőszám

7.1. Kizárási-hatás vizsgálatának célja

Vezetékhálózataink átlagéletkora a mai felújítási ráták mellett még a jobb helyzetben lévő
víziközmű üzemeltetők esetén is 200 év körül fog beállni. Zalaegerszegnél a 2009-es adatok
alapján az átlagéletkor 170 évre adódik. Mivel a vezetékek tervezési élettartama
általánosságban 50 év, az 50 és a 170 év közti időszak hibanövekménye olyan
többletköltségként jelenik meg az üzemeletetőnél, amit az kénytelen lesz a vízdíjakban
érvényesíteni.
Hálózati objektumaink állapota egyértelműen nem ismert. A rendelkezésre álló
statisztikák szerint a vezetékek életkorának növekedésével a fajlagos meghibásodásszámok is
egyértelműen növekszenek. Ezzel a javítási munkák száma is növekszik, ami a vezeték
kiszakaszolások, lezárások számának növekedését eredményezi. A javítás ideje alatt pedig a
szolgáltatás szükségszerűen korlátozott. Mindezeket figyelembe véve a meghibásodáshoz
köthető károk a következő főbb csoportokba sorolhatók:
•

A gazdasági információs rendszerben nyilvántartott adatok alapján számszerűsíthető
károk: közvetlen hibaelhárítási és javítási költségek.

• A pontosan, de körülményesen számszerűsíthető, a meghibásodott vezeték
környezetének rongálásából keletkező költségek.
• A többnyire nehezen számszerűsíthető költségek, mint például a forgalom
akadályozásának költségei.
• A szolgáltatás időszakos kimaradásának költségei.
A felsorolt kárcsoportok nagy részének tényleges költsége nehezen számszerűsíthető, mert
a közvetlen hibaelhárítási költség kivételével nem az üzemeletetőnél nem jelentkezik, ahol az
a gazdasági információs rendszerből visszakereshető lenne. Az üzemeltetőknek a károk
kapcsán, egy-két komolyabb esettől eltekintve, kártérítést nem fizetnek, melynek oka a hazai
viszonyokban kereshető (szocializálódás, vezetékek helye, mérettartománya). A forgalom
akadályozása még kevésbé határozható meg. Erre vonatkozóan is inkább csak szakirodalmi
említések vannak, hogy létezik ilyen, de nincs konkrét számítási metódus, amivel legalább
közelítőleg számítható lenne ez a kárérték.
65

A csőtörésből származó szolgáltatás kimaradás az üzemeltetőnek költséget, illetve
pénzügyi és presztízs veszteséget eredményez, amelyet nagymértékben befolyásol az elhárítás
időtartama és az eközben az ellátatlanul maradó fogyasztók száma. A szolgáltatás
kimaradásból keletkező veszteségek a következők:
• Az elfolyt víz mennyisége, ami növeli a termelt és a szolgáltatott víz közötti
különbséget, a vízveszteséget.
• A másodlagos forrásból, például lajtos kocsi kiállítással, zacskós vízszállítással történő
vízszolgáltatás.
• A vezetékes szolgáltatás kimaradása miatt keletkező értékesítési hiány, az el nem
fogyasztott víz mennyisége.

Az üzemeltető célja a csőtörésekből származó károk minimalizálása Mivel a vezetékek
felújítására fordítható források az alacsonyan tartott vízárak miatt erősen korlátozottak,
szükség van olyan megoldásokra, amelyek mérséklik a hibaszám növekedését és ezzel
csökkentik az azokból eredő károkat.
Erre egy megoldás a hálózati nyomás csökkentése, vagy más néven nyomásmenedzsment
alkalmazása. Azonban emellett is tisztában kell lenni azzal, hogy a csövek teherbírása és
ezzel a nyomásállósága az üzemi nyomás mérséklése mellett is folyamatosan csökken. A
nyomásmenedzsment alkalmazhatóságának természetesen abszolút korlátja a minimális
hálózati nyomásigény.
A csőtörésből származó károk csökkentésének alternatív módja lehet a kizárandó
vezetékszakaszok hosszának csökkentése, megjegyezve, hogy ez sem ad végleges megoldást
a rekonstrukció hiányából származó vezeték tönkremenetelek emelkedő számára. A
továbbiakban a hálózat korának növekedése során, a vezeték meghibásodásokhoz kötődő
szolgáltatás kiesésből keletkező károk és a felújítási alternatívák hatásainak számszerűsítési
lehetőségeit tárgyalom.
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7.2. A feladat megoldási lehetőségei

A 1990-es elején már megjelentek tudományos cikkek a tolózárak helyének, kizárandó
vezetékszakaszok

méretének

meghatározására

(Walski,

1993),

amelyeket

később

továbbfejlesztettek (Walski, 1994; Goulter, et. al., 2000; Walski 2002). De a téma korántsem
kapott akkora hangsúlyt a hidraulikai modellek fejlesztésében, mint a vezetékátmérő
meghatározás, kalibráció, és üzemirányítás. Egy vezetékszakasz kiszakaszolásának hatásai a
hálózati nyomásokra a következők lehetnek:
• Nem érzékelhető hatás.
• Kismértékű nyomáscsökkenés, ami a szolgáltatást nem lehetetleníti el, csupán a
komfortérzetet csökkenti.
• Nagymértékű nyomáscsökkenés, ami a vízhasználatot a legtöbb épületgépészeti
berendezés esetében ellehetetleníti, de még ivóvíz vételezhető.
• Nyomáshiány. A megcsapolók szerelvényekből nem folyik a víz.
A kizárások vizsgálatának elvégzését, annak metodikáját alapvetően befolyásolja a
rendelkezésre álló szoftver számítási algoritmusa. A problémát alapvetően hidraulikai
szoftverrel lehet megoldani, amelynek alkalmasnak kell lennie topológiailag széteső hálózatok
kezelésére is. Ilyen algoritmussal meghatározhatjuk, hogy egy-egy vezeték kiesése milyen
hatással van a hálózatra kapcsolt fogyasztókra. A kiszakaszolás hatásainak vizsgálatával
hidraulikai alapon kezelhetővé válik a tolózárak elhelyezésének problémája.
Meg kell jegyezni azonban, hogy csupán hidraulikai megközelítésen alapuló kárszámítás
önmagában nem eredményezi azt, hogy az üzemeltető az időben változó szűkös anyagi
forrásait optimálisan használja fel. Ugyanis nagyobb hasznot érhet el, ha azokon a
vezetékszakaszokon avatkozik be elsőként, ahol a meghibásodás bekövetkezésének
valószínűsége magasabb és az emellett hidraulikailag meghatározható károk nagysága is
magas. Ez a megközelítés elvezet a kockázati alapon történő beavatkozáshoz. A vizsgálatban
vezetékszakasznak a vezetékek azon csoportját tekintjük, amelyeket ugyanazon tolózárak
határolnak (27. ábra).
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27. ábra. Vezetékszakasz értelmezése
A hidraulikai vizsgálat lényege, hogy ha egy vezetékszakasz zárt állapotba kerül, akkor a
kizárt területen a nyomás 0-ra csökken, a hálózat többi részén pedig a vezeték helyzetétől,
funkciójától függően különböző mértékben csökkenhet. A hidraulikai modellek nagy része
úgynevezett fix vízigénnyel számol, és nem tudja figyelembe venni a nyomáscsökkenésből
következő időegység alatt kiszolgáltatható vízmennyiség csökkenést. Először az Egyesült
Államokban dolgoztak ki fogyasztás nyomásfüggését is figyelembe vevő modellt (PDDpressure dependent demand), amely vezetékszakasz kizárás esetén számolja a kiszolgáltatható
víz mennyiségét a csomópontokon a hálózatban (Wu et al., 2006). A PDD vizsgálatok
elvégzésére a Bently WaterGems szoftver csomagja alkalmas.
További probléma lehet a hidraulikai modellek esetében, melyek stacioner számítási
módszereket használnak a feladat megoldására, a széteső hálózat. A vizsgálatban alkalmazni
kívánt HCWP program is rendelkezett az említett hátránnyal. A hidraulikai számítás
módosított algoritmusának kidolgozása, ezáltal a probléma megoldása a „Szakértő rendszer
kifejlesztése vízi közmű objektumok állapot értékelésére és a rekonstrukciós stratégia
meghatározására” című projekt keretében megtörtént, így alkalmas lett a HCWP 6.1 szoftver
a számítások elvégzésére (Darabos, Bódi és Polyák, 2011)
A számításaim során a nyomásértékek a hidraulikai modell csomópontjain kerülnek
meghatározásra. A kapott nyomás értékek vizsgálatánál pedig azt kell nézni, hogy a
nyomásértékek, hol kerülnek az előírt nyomás alá. Az így előálló problémás csomópontok
számát (27. egyenlet), és helyét kell meghatározni a vizsgálat során. Amennyiben ismert,
68

hogy egy csomóponthoz mekkora ellátási terület tartozik, megadható a vezetékszakasz
kizárása által érintett terület.
m

si = ∑ An j ,

(28)

j =0

ahol:

si − i-edik vezetékszakasz kizárásának hatása
Anj − j-edik csomópont hoz tartozó terület, ha Pszámolt < Pelőlőír nyomás különben Anj = 0

m - a csomópontok száma a hálózatban
Ha ismert, hogy az egyes csomópontokhoz mekkora ellátási terület tartozik, megadható a
vezetékszakasz kizárása által érintett teljes terület is.
A számításokat minden, a tolózárak elhelyezkedése alapján előállított vezetékszakaszra el
lehet végezni. Az így nyert problémás, nyomáshiányos csomóponthoz tartozó területek
összegezhetők. Az így kapott összeget tekintjük az adott hálózat kizárási mérőszámának:
k

S = ∑ si
i =0

(29)

ahol:

S

- rendszer kizárási mérőszáma

si

- i-edik vezetékszakasz hatása

k

- vezetékszakaszok száma a rendszerben

A bemutatott számítás feltételezi, hogy minden működőképes tolózár bekerült a modellbe.
Mivel nem csak a modellező csomópontok száma ismert, hanem a helyük is, ezért különböző
súlyszámok rendelhetők hozzájuk, ami a kifejezi a rendszerbeli fontosságukat. Ilyen súlyszám
képezhető a csomópontokra a terhelt fogyasztás mértéke, az ellátás fontossága (például egy
kórház ellátása) figyelembevételével. A fogyasztás és az ellátás biztonság közti preferencia az
„a” fontossági együtthatók segítségével módosítható:

wi = a ⋅ Ci + (1 − a) ⋅ I i
(30)
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ahol:
a

- Fogyasztási együttható (0-1)

Ci - i-edik csomópont fogyasztási súlyszáma
Ii

- i-edik csomópont fontossági súlyszáma

Ebből a súlyozott kizárási mérőszám a következő egyenlet alapján áll elő a rendszerre:

k

m

S w = ∑∑ Anj w j
i =0 j =0

(31)

ahol:
i − vezetékszakaszok száma

j − területrészek száma

Valamely objektumhoz rendelhető kockázatot a meghibásodás valószínűségének és az
okozott kár nagyságának szorzatával számíthatjuk, míg a vízelosztó hálózat összegzett
kockázata a 31. képlet-tel határozható meg:
k

R = ∑ Pi ⋅ S wi

(32)

i =0

ahol:

k

- vezetékszakaszok száma

Pi - i-edik vezetékszakasz meghibásodás valószínűsége
swi - i-edik vezetékszakasz esetén a kár mértéke, az adott esetben a vezetékszakaszhoz
tartozó kizárási mérőszám

A meghibásodás valószínűségének meghatározására elméletileg számos lehetőség áll
rendelkezésre. Alkalmazhatóságuknak csak a rendelkezésre álló vezetékadatok szabnak
határt, amennyiben elegendő számú és megfelelő minőségi adatra van szükségünk (Kleiner és
Rajani, 2000). A vizsgálataimban a meghibásodások várható értékeinek számítására a térbeli
Poisson folyamatot alkalmazom.
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7.3. Kizárási hatás vizsgálat a zalaegerszegi vízellátó hálózaton

A kizárási mérőszám kiszámításához szükséges adatigények a célok függvényében
eltérhetnek. A hidraulikai számításokhoz az ellátó rendszer kapcsán a következő adatok
szükségesek (geometriával, szintadatokkal, kapacitásokkal):
•

vezetékek,

•

működő elzáró szerelvények,

•

nyomást befolyásoló szerelvények,

•

víztárolók,

•

fogyasztási helyek

Az ismertetett adatigény jelentős, és általában több forrásból nyerhető. Ezért a
nyilvántartások összekapcsolhatósága alapvető fontosságú. Ha ez megoldott, a legnagyobb
munkarészt jelentő modellépítés időigénye jelentősen csökkenthető. A BME Vízi Közmű és
Környezetmérnöki Tanszékén a 2004 és 2008 között folyt rekonstrukciós K+F projektben
éppen egy olyan hálózati nyilvántartásra, hibastatisztika készítésére, valamint rekonstrukciós
tervezésre alkalmas programcsomagot fejlesztettünk ki, amellyel mindezek az informatikai
feladatok megoldhatóak.
A hálózat kizárási mérőszámot az idő-tér modellel számított meghibásodási helyek és a
csőhálózat hidraulikai modelljének kombinálásával az alábbi lépésekben határoztam meg:
1. A hidraulikai modell felépítése (vezeték objektumok, megegyeznek a meghibásodás
modell objektumaival).
2. A modell kalibrálása.
3. A vezetékenkénti kizárási mérőszám és a hozzá tartozó terület meghatározása.
4. Egy adott időintervallumhoz egy Poisson meghibásodás szám generálása.
5. Egy adott időintervallumhoz a meghibásodásszám alapján hibamező generálása a
térbeli Poisson eloszlás felhasználásával.
6. Meghibásodás mező alapján összegzett kizárási mérőszám számítása.
7. A 4. ponttól a 6-ig a lépéseket N-szer meg kell ismételni, majd az összegzett kizárás
mérőszámot átlagolni. (ahol N>100), hogy a várható értéket megkapjuk.
8. Az intervallumok számának megfelelően a lépéseket ismételni a 4. ponttól a 7-ig.
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A zalaegerszegi hálózat belső területére elvégzett elemzés eredményét, a 28. ábra mutatja.
Az elemzés célja a meghibásodások hatásainak előrejelzése, ahol a hatás mértékét az érintett
terület kiterjedése jelzi. A számítások során
• A kizárásvizsgálatot a HCWP 6.1 programmal végeztem,
• Hibák előrejelzése időben változó térben homogén Poisson folyamattal történt.
• Hibák hatásainak vizsgálata során N=1000 ciklus használata az adott évre történő
lehetséges hibahely generálásoknál.
• Vizsgált időintervallum 35 év.
• Részintervallumok hossza 1 év.
• A hálózaton az eltelt idő alatt nem történik rekonstrukciós beavatkozás.
A 28. ábra jól szemlélteti, hogy ha nem avatkozunk be a rendszerbe, azaz nem végzünk
rekonstrukciót akkor 35 év alatt a meghibásodások hatása, az érintett ellátási terület nagysága
megnégyszereződik. A fenti számítás a jelenlegi objektum kiosztáshoz tartozik.

28. ábra. meghibásodások hatásai által érintett területrészek a vizsgált ellátási területen
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7.4. Összefoglalás

A megfelelően felépített hidraulikai modellek alkalmasak lehetnek ellátás biztonsági
kockázati alapon történő vizsgálatára. A topológiai modellen kívül figyelembe kell venni
magukat a fogyasztókat, fogyasztott mennyiség és fontosság szempontjából is. Ilyen modell
létrehozásához megfelelően felépített térinformatikai nyilvántartással kell rendelkeznie az
üzemeltetőnek. A bemutatott vizsgálattal elérhető eredmények:
•

Csőtörés esetén a fogyasztás kiesésből származó károk számszerűsíthetővé vállnak

•

Amennyiben a meghibásodások előfordulási valószínűsége ismert, vagy előre
jelezhető, akkor egy kockázatérték előállítható.

•

Költséghatékony beavatkozások a vízelosztó hálózatban.

5. tézis
Mivel a szolgáltatás kimaradásból keletkező károk egy jó része, illetve a fogyasztóknál
fellépő kellemetlenségek pénzben nehezen jellemezhetők, bevezettem a hálózati kizárási
mérőszámot. A mérőszám a nyomáshiányos csomópontokhoz tartozó súlyozott területek
összege, mint várható érték. A mérőszámot az térbeli és időbeli modellel számított
meghibásodási helyek és a csőhálózat hidraulikai modelljének kombinálásával határoztam
meg.

8. Kétkritériumos döntéstámogatás

A

meghibásodások

várható,

lehetséges

helyei

térbeli

Poisson

folyamattal

meghatározhatók. A közvetlen helyreállítási költségek, illetve a meghibásodásoknak a
szolgáltatásra gyakorolt hatásai a kizárási mérőszám meghatározásával ugyancsak
számszerűsíthetők. Üzemeltetői érdek és igény, hogy az egyes rekonstrukciós stratégiák
költségvonzatát, és azoknak a szolgáltatási színvonalra gyakorolt hatását elemezni, értékelni
tudja, és így a felmerülő, lehetséges alternatívák közül a számára célszerű változatot
kiválaszthassa.
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8.1. A kétkritériumos döntéstámogatás módszertana

Általában a meghibásodások kapcsán felmerülő hatások jelentős része gazdaságilag nem,
vagy nehezen számszerűsíthető. A közvetlen csőtörés elhárításnál jelentkező költségtételek,
mint a javítás, a helyreállítás és az elfolyt víz mennyisége közvetlenül az üzemeltetőnél
jelentkeznek. A vezeték környezetében okozott károk, kellemetlenségek és zavarok (zaj- és
porszennyezés, forgalomzavarás, esztétikai hatások, vízszolgáltatás hiánya, ...) már nem
ennyire egyértelműek. Kivételt képeznek az építményekben okozott károk, amelyeket legtöbb
esetben a biztosítók határoznak meg. Csőtöréskor leggyakrabban ezek közül a nehezen
számszerűsíthető hatások közül a szolgáltatás kimaradása jelentkezik.
A meghibásodásból származó szolgáltatás kimaradás és a vizsgálati időtartam alatt a
rendszerrel kapcsolatban felmerült költségek nem alakíthatók át egymásba, nem
arányosíthatók. Az ilyen típusú elemzéseknél alkalmazták a kétkritériumos döntéstámogató
eljárást (Prasad és Park, 2004; Le Gauffre et al., 2004; Nafi et al., 2008).
A vizsgált időhorizonthoz tartozó költségek számításához a döntéstámogató eljárás elemei az
alábbiak:
1. Rekonstrukciós periódusok, azok száma (1, 2, 3…,t, ….T), ahol T a vizsgált teljes
időszak .
2. Állapot S(t), ami megmaradt azbesztcement csövek hosszát jelképezi, és
tartalmazza az adott periódusban már kicserélt csövek hosszát és helyét. Az
azbesztcement csövek esetében inhomogén (λ(t)), míg az átépített részen homogén
(τ=állandó) térbeli folyamattal modellezzük a meghibásodások számát és helyét.
3. rekonstrukciós döntés (D(t)): vezetékek hossza és helye a rekonstrukciós
intervallumban.
4. A költség elemek az alábbiak:
•

T

Teljes rekonstrukciós költség: ∑ Rekonstrukciós költség (D(1), D(2),.., D(T))
t =1
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•

Teljes várható meghibásodás költség a nem felújított területrészeken
T

∑ Javítási költség (A - D(t))
t =1

•

A

rekonstrukció

alá

vont

területeken

a

várható

javítási

költségek

összege:
T

∑ Javítási költség D(1) +
t =2

T

∑ Javítási költség D(2) + .... + Javítási költség D(T)
t =3

A meghibásodások hatásainál a szolgáltatás kimaradás által érintett területek nagyságát
tekintjük értékelési kritériumnak. A felállítható kétkritériumos modellben tehát a
kritériumokat a keletkező költségek jelenértéke és az érintett terület nagysága képezi. A
modell felépítését a 29. ábra szemlélteti.

29. ábra. Kétkritériumos döntéstámogató modell elvi sémája
A javítási költségeknél figyelembe kell venni a csőanyag vizsgálataim alapján tett
megállapítást, miszerint ha a vezetékek az idő múlásával elérik az adott üzemelési feltételek
melletti teherbírásuk határát, javító idom helyett a drágább csőszál cserét kell alkalmazni. A
számításokhoz a javítási költség értékei a Zalavíz Zrt-től származtak, csőátmérő szerint
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megkülönböztetve a javítóidommal történő javítást, illetve a csőszál csere költségét. Utóbbi az
előzőnél 1,3-2,3-szor drágább az átmérő növekedésével egyenes arányban.

8.2. Döntési alternatívák összehasonlítása a zalaegerszegi vízellátó
hálózaton

Elemzésemben az elkövetkező 35 évre számítottam a meghibásodási számok alakulását,
és azok költségvonzatát, illetve a kapcsolódó ellátási zavarokat. Az alábbi 5 felújítási
stratégiát elemeztem:
1. Nincs felújítás.
2. Felújítás történik a terület ¼-én.
3. Felújítás történik a terület ½-én.
4. Felújítás történik a terület ¾-én.
5. A teljes terület hálózatát felújítják. (30. ábra).
A felújítási arány minden változatban a vizsgált időhorizontban egyenletes. A felsorolt
stratégiákban a felújítási területek mindig a 30. ábra szerinti különböző mezőiből kerültek ki,
a minél egyenletesebb eloszlás érdekében. A költségek közül az alábbiakat vettem
figyelembe:
• A rekonstrukció költsége.
• A hiba elhárítási költsége a vezeték életkor-állapot, és az átmérő függvényében.

A javítási költségek a vizsgált hálózatrész 45 éves átlag életkoráig az alacsonyabb
árkategóriába esnek, ahogyan azt a DN 80-150 átmérőknél a csőanyag vizsgálataim is
mutatták. Az ezt követő időszakban, utalva vizsgálataim eredményeire és az üzemletetői
tapasztalatokra, a drágább csőcserét alkalmaztuk.
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Az évenkénti meghibásodási szám generáláshoz a fajlagos meghibásodás értékeket 13.
ábra szerinti ROCOF függvényből nyertem.
Az évenkénti hibahely generáláskor 1000 ismétlésszámot alkalmaztam és valamennyi
lehetséges hibahely eloszláshoz meghatároztam a javítási költségeket, majd kiszámítottam a
javítási költségek átlagát.

30. ábra. 35 év alatt teljes belső terület rekonstrukció 7 ütemben
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31. ábra. A különböző alternatívák évenkénti hatása az ellátási területen

32. ábra. A különböző rekonstrukciós alternatívák költség és várható meghibásodási hatás
vonzata a vizsgált területen
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A modellezés eredményeiből jól látszik a felújítások hatása a meghibásodások által érintett
területekre (31. ábra, 32. ábra). Ebben az esetben, de nem általánosíthatóan közel lineáris a
rekonstrukcióra fordítandó összeg és az elérhető szolgáltatási minőség javulása közötti
kapcsolat (32. ábra.). Természetesen más rekonstrukciós alternatívák, mint más sorrend
illetve területrészeken történő beavatkozás is vizsgálhatók a bemutatott módszerrel, a 31. ábra
és a 32. ábra. szerinti eredmények az összehasonlításhoz előállíthatók.

8.3. Az alkalmazott kétkritériumos döntéstámogatási módszer értékelése

A térben és időben inhomogén Poisson folyamat alkalmazásával a vízelosztó hálózaton
tervezett felújítási/rekonstrukciós változatok hatásai kétkritériumos döntéstámogatással
vizsgálhatók. A módszer előnyének tekinthető, hogy nemcsak a meghibásodással érintett
vezetékekhez köthető hatások vehetők figyelembe, hanem azok is, amelyek az adott
vezetékektől távolabb jelentkeznek. A kidolgozott kétkritériumos döntéstámogató módszer
további előnye a döntéshozók döntési szabadságának meghagyása az alternatíva saját és/vagy
a politikai igényeket is mérlegelő kiválasztásában.

6. tézis:
Igazoltam, hogy a térbeli Poisson folyamattal leírt meghibásodás mezők alkalmasak
kétkritériumos döntéstámogató rendszerekkel történő összekapcsolásra. Kidolgoztam egy
olyan

döntéstámogató

modellt,

ami

hidraulikai

modellezéssel

meghatározható

nyomáshiányon, valamint a fogyasztók fontosságát is figyelembevevő kizárási mérőszámon
alapul, és amelynek segítségével a meghibásodások hatásai a teljes szolgáltatási területen
figyelembe vehetők. A módszer támogatja az üzemeltető által felállított rekonstrukciós
alternatívák közül a legcélszerűbb stratégia kiválasztását.
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9. Az értekezésben bemutatott kutatási eredmények magyarországi
alkalmazhatósága és a benne rejlő további lehetőségek

Magyarországon

az

elmúlt

évtizedekben

a

társadalmi

és

gazdasági

struktúra

átrendeződésével együtt a víziközmű szolgáltatás szerkezete is jelentősen átalakult. 2009-ben
Magyarországon mintegy 350 szervezet nyújtott közüzemi ivóvíz ellátási valamint szennyvíz
csatornázási és –tisztítási szolgáltatást. A szakterületi változások egyik jellemzője volt a
közművagyon alulértékelése és a szűkös források miatt elmaradó hálózati felújítás és
rekonstrukció.
A felújítás és rekonstrukció elmaradásának hatását tovább súlyosbította, hogy:
• Az 1960-as és ’70-es években nagy kiterjedésű hálózatok épültek országszerte gyenge
minőségű azbesztcement csövekből.
• A nagyközségekben és kisvárosokban a vízellátó hálózat jellemzően azonos anyagú és
átmérőjű vezetékekkel épült ki.
Mindezen tényezők együttesen napjainkra a vezetékek tömeges elhasználódását, illetve sok
esetben idő előtti tönkremenetelét eredményezték. A szűkös források miatt azonban nem csak
beruházások maradtak el, hanem már a beruházások előkészítési munkálatai is. Így a hálózat
nyilvántartás, hibanyilvántartás és hiba statisztika is jelentős hiányosságokat, illetve
elmaradást mutatnak.
A hálózat geometriájára, műszaki és vagyonkezelési adataira vonatkozóan az üzemeltetők
többsége nem rendelkezik korszerű, digitális nyilvántartásokkal. A hálózatok meghibásodási
adatainak szervezett, egységes szempontok szerinti gyűjtése sem megoldott, ami viszont a
költséghatékony statisztikai kiértékelési módszerek használatát korlátozza és/vagy az
előkészítést, az adatbeszerzést és feldolgozást a többlet erőforrás igény miatt teszi drágává. A
rekonstrukció (rehabilitáció) tervezése során objektív vizsgálatokat, állapotértékelést,
kockázat elemzést az olyan ritka kivételektől, mint a Fővárosi Vízműveknél a Fuzzy Logika
(Hetényi 2006), a Fővárosi Csatornázási Műveknél a CARE-S mintaterület, eltekintve nem
végeznek. Az üzemeltetőknek a nyilvántartási rendszereket fejleszteni kell a napi
munkavégzés dokumentálása és közmű egyeztetési kötelezettségek fokozódása miatt.
A piacon ma beszerezhető ingyenes vagy fizetős hálózat nyilvántartási szoftverek
többsége már térinformatikai alapon működik (GIS rendszer). Ezek a szoftverek képesek
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kiszolgálni az egyéb, hidraulikai és rekonstrukciós döntés előkészítő, támogató szoftverek
adatigényeit, amennyiben erre adatbázis szinten felkészítik őket. Kiemeljük, hogy a számos
üzemeltetőnél alkalmaznak olyan Műszaki Információs Rendszert, vagy Gazdasági
Információs Rendszert, amelyek nem rendelkeznek a vezetékek térbeli elhelyezéséről adattal.
Az adatgyűjtésen kívül sok esetben a nyert adatok megbízhatósága is megkérdőjelezhető,
például az OSAP vagy KSH statisztikák adatbázisában. Mindez arra vezethető vissza, hogy a
cégeknél a műszaki rendszerek dokumentálása a napi üzemvitel mellett sokadrangú feladat,
ezért a nyilvántartások ellenőrzésére, néhány kivételtől, mint például a Zalavíz Zrt. eltekintve,
nem fektetnek megfelelő hangsúlyt. Nem látják át a jól működő műszaki nyilvántartások
olyan hozadékait, mint a költséghatékony rekonstrukciós tervezés, az optimális üzemirányítás
mellett történő anyag és energia felhasználás.
A legtöbb esetben a rekonstrukciós területek kijelölése kizárólag üzemeltetői tapasztalatok,
illetve útfelújításokhoz vagy város rehabilitációhoz kapcsolódó önkormányzati politikai
döntés alapján zajlik. Kijelenthető, hogy hosszú távú rekonstrukciós stratégiával a jelen
gazdasági, politikai helyzetben (2011-ben) néhány vízmű kivételével nem rendelkezik senki.
Az elmúlt 6 évben elvégzett hazai kutatási programok eredményeként a lehetőség már adott a
műszakilag és gazdaságilag is optimálisnak tekinthető hálózat rekonstrukciós tervezésre.
A kutatási munkám során kidolgozott, statisztikai alapon működő rekonstrukciós
döntéstámogató módszer, és a hozzá általam kifejlesztett interaktív felhasználóbarát AutoCad
alapú szoftver, valamint a segédprogramként használt HCWP 6.1 és Excel a konkrét felújítási
változatok hatásainak kiértékelését hatékonnyá teszi számos hazai elosztó hálózatban.
További előnye, hogy a meghibásodások térbeli alakulását anélkül is vizsgálhatjuk, hogy
hosszú időintervallumra ismert lenne a bemenő adatként használt hibák hálózaton belüli
elhelyezkedése. A programcsalád és az algoritmusok segítségével az üzemeletető akár 5-10
éves időintervallumban is vizsgálhatja a tervezett beavatkozások hatásait.
Előnyének tekinthető, hogy a térbeli különbözőséget, illetve az események térbeli hatásait,
ellentétben azokkal a módszerekkel, amelyek nem térben kezelik a vezeték szakaszokat, és
csak egy csőszálra, vagy csövek egy halmazára tudnak meghibásodásokat és azok hatásait
előre jelezni, kezelni képes. Elmondható, hogy az általam kifejlesztett döntéstámogató
rendszer a vízelosztó hálózat szintjén képes kezelni a hibákat, a GIS alapú térinformatikai
rendszerekhez könnyen adaptálható, az időbeli hatások térben nyomon követhetők.
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Azonban mint minden ember által alkotott dolognak, ennek is van alkalmazhatósági
korlátja, amelyet az alábbi részfeladathoz lehet kötni:
• ROCOF függvény előállítása
• Meghibásodás előrejelző modul
• Költség számítása
Amennyiben a ROCOF függvény, vagy a meghibásodás előrejelző modul használatához
nem áll rendelkezésre az ismertetett adatok valamelyike, akkor vagy a fizikai úton történő
állapotértékelés, vagy azoknak a statisztikai módszereknek az alkalmazása a célravezető,
amelyek a hiba térbeli elhelyezkedésére vonatkozóan nem szolgáltatnak információt (lásd:
szakirodalmi rész).
A kutatásaim során kifejlesztett rekonstrukciós döntéstámogató módszer és szoftver
alkalmazhatóságának feltételei a következőkben foglalhatók össze
1. A homogén vezetékcsoportokhoz tartozó ROCOF függvény előállításának feltétele:
•

Elegendően hosszú időtartamra vonatkozó megfelelő darabszámú hiba. Azonos
építési idejű vezetékeknél a hibaesemények idősora legalább 3-szor hosszabb
legyen, mint az előrejelzési időintervallum. Építési idő szerint heterogén
vezetékcsoportoknál rövidebb idősor is elegendő, de kiemeljük, hogy minél
hosszabb idősorral rendelkezünk, annál pontosabb előrejelzés készíthető.

•

A meghibásodás adatoknak konkrét objektumhoz kell tartozniuk, „kockás”
füzetben tárolt meghibásodás adatok nem jók, vagy csak jelentős többletmunkával
használhatók fel.

•

Az objektumokhoz rendelt meghibásodás adatok időpontját legalább éves
pontossággal kell rögzíteni.

2. A meghibásodás előrejelző modul használatának feltétele:
•

Vezetékek helyét, az x, y koordinátákat ismerni kell.

•

Az alkalmazhatóság igazolásához a hibahelyek x, y koordinátáit ismerni kell.

•

A terület legyen felosztható olyan területrészekre, ahol a vezetékek meghibásodás
szempontjából ugyanazon (homogén) csoportba tartoznak.

•

Vezetékek területi elhelyezkedése egyenletes legyen.
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•

Az előrejelzési időintervallumnak a rendelkezésre álló meghibásodás idősorral
összhangban kell lennie.

•

A meghibásodások előfordulását, mint térbeli Poisson folyamatot és annak
feltételezett tulajdonságait igazolni kell (például a térbeli homogenitást).

3. A meghibásodás elhárítása és az építési költség számítása során a vezetékek homogén
csoportjára vonatkozóan az alábbi információk szükségesek:
•

Ismerni kell azt az időpontot (évet), amikor a vezeték állapota miatt a
meghibásodás megszüntetésére a költség kímélőbb csőbilincs helyett már a drágább
csőszál cserét kell alkalmazni.

•

Meg kell tudni határozni azt az időpontot (évet), amikor már nem jöhetnek szóba a
csak vízzárást biztosítanak, a szilárdságtani paramétereket nem javító felújítási
módszerek.

A hazai vezetékek tulajdonságainak ismeretében a ROCOF függvény előállítása
elvégezhető lehet más rendszeren keletkezett meghibásodás adatokból, amennyiben a
vezetéköregedésre, tönkremenetelre ható külső és belső környezeti tényezők hasonlóak. Ezzel
kiválthatók lennének a költséges állapot meghatározó vizsgálatok is. Ezért fontos lenne egy
országos meghibásodás adatbázis, amely egységes elven gyűjti a meghibásodás eseményeket
és a hozzá kapcsolható információkat. Ebből homogén csoportképző eljárásokkal a kívánt
ROCOF függvények (meghibásodás ráta) előállíthatók lennének.
A bemutatott hazai viszonyokat figyelembe véve, és a térbeli Poisson folyamattal történő
meghibásodás elemzéssel történő kétkritériumos döntéstámogatási módszer alkalmazási
tapasztalatára alapozva kijelenthetjük, hogy a megadott feltételek mellett a víziközmű
üzemeletetők számára egy hatékony rekonstrukciós döntéstámogató rendszer született.

A disszertációban bemutatott eredmények nemcsak a vezeték rekonstrukciós döntések
meghozatalában nyújthatnak segítséget az üzemeltetetőknek, hanem egyéb fejlesztési
alternatívák vizsgálatában is. Példaként említeném a csőtörésből származó károk
csökkentésének egyik lehetséges alternatív módját, a kizárandó vezetékszakaszok hosszának
csökkentését, megjegyezve, hogy ez sem ad végleges megoldást a rekonstrukció hiányából
származó vezeték tönkremenetelek emelkedő számára. A módszer elve, hogy a
kiszakaszolható vezetékhosszakat, a tolózárak megfelelő elhelyezésével optimális méretűre
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csökkenti az üzemeltető. Minél több tolózárat épít be az üzemeltető annál rövidebb
vezetékhosszal, annál kevesebb fogyasztó kimaradásával kell számolni egy kizárásnál.
Nyilvánvaló azonban, hogy a tolózárak számának növelése a kedvező hatások mellett növeli a
beruházási és fenntartási költségeket. Ezért az üzemeltető célja, hogy a két érték: a tolózárak
száma és a szolgáltatási károkból származó költségek közti optimumot megtalálja.
Jelenlegi

hazai

gyakorlat

szerint

a

tolózárakat

leginkább

elágazásoknál,

lecsatlakozásoknál helyeznek el, olyan minimális darabszámra törekedve, amivel még a
kívánt kiszakaszolás megoldható. Az érvényes MSZ EN 805:2000-es „Vízellátás. Épületeken
kívül lévő víz ellátó rendszerek és rendszer elemek követelményei” című szabvány ugyan utal
a tolózárak kockázat alapú elhelyezésére, de az ajánlott távolságokon kívül egyéb
útmutatással nem szolgál. A távolságra vonatkozó ajánlás belterületen sem tekinthető
egyértelműnek. Az említett szabványon kívül szakági előírások szabályozzák a beépítési
helyeket, melyek bizonyos objektumoknál megkövetelik a kiszakaszolhatóságot (vasút,
autópálya, vízfolyás keresztezés, stb), ezek a szabályozások jóval egyértelműbben
fogalmaznak.
A leggyakrabban alkalmazott tolózár kiosztási metodika nem tükrözi a fogyasztók
kockázati értékét, ugyanis nem feltétlenül csak egy koncentrált helyen található fogyasztó
eredményezhet magas ellátás biztonsági kockázatot, hanem akár egy területen található több
kisebb fogyasztó is. Az ilyen kiosztási elvek miatt gyakran előfordul, hogy egy adott
kiszakaszolás indokolatlanul nagy területet zár ki a fogyasztásból. Az említett probléma
kiküszöbölésére alkalmas megoldás lehet a kockázati mérőszám alapján történő tolózár
kiosztás. Ez a megközelítés azt eredményezheti, hogy a növekvő meghibásodás szám mellett
is alacsony szinten tarthatja az üzemeletető a keletkezett károk (anyagi, politikai) értékét.
További probléma, hogy a károk nagy része nehezen számszerűsíthető, és ebből következően
ez nem is történik meg. Amennyiben sikerül számszerűsíteni a károkat, kockázat számítás
alapján megtalálható a károk és a befektetett pénzösszeg közt egy optimálisnak tekinthető.
Az üzemeltető célja, hogy az összegzett kizárásból származó kockázat értékét olyan szint
alá csökkentse, amelynél a tolózár beépítési költségek még nem nőnek túlságosan meg. Ez
szintén visszavezethető kétkritériumos döntéstámogatási problémává, ahol ez egyik oldalon a
az új tolózár elhelyezési alternatívához tartozó beépítési, fenntartási, javítási költségek
szerepelnek, a másik oldalon a hozzájuk tartozó, általam korábban bemutatott kizárási
mérőszám várható értéke. A 31. képletből következően az üzemeltető a vezetékszakaszok
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meghibásodás valószínűségeinek csökkentésében, illetve a kizárás hatásainak csökkentésében
egyaránt érdekelt. Az előbbit a vezetékhálózat rekonstrukciójával lehet elfogadható szintre
hozni, míg az utóbbit a tolózárak helyének, és számának optimális megválasztásával. A
kockázat számítás alapján az üzemeltető megvizsgálhatja a tolózár fejlesztési elképzeléseit,
annak hatásait a rendszerre, és kiválaszthatja a legkedvezőbb megoldást.
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10. Az eredmények összefoglalása tézisekben
Ivóvízhálózatok rekonstrukciós stratégiájának kiválasztása térbeli és időbeli modellezéssel
lényeges

elemeit

tézisekben

foglaltam

össze.

Ennek

meghatározó

elemei

az

anyagvizsgálatokra vonatkozó 1. tézis, a meghibásodások térbeli Poisson pontfolyamatként
történő modellezése 2., 3., 4. tézis. Illetve 5., 6. tézisekben megfogalmazott hálózat szintjén
működő kétkritériumos rekonstrukciós döntéstámogatás.
1. tézis:
Csőanyagvizsgálataim eredményei alapján összefüggést állítottam fel az azbesztcement
csövek vízfelvétele és teherbírása között:
P = −1,2 ⋅ V + 66,3

ahol:
V − vízfelvétel tömeg %

P − élnyomási nyomószilárdság (MPa)
Az összefüggés jelentősége gyakorlati alkalmazhatóságban rejlik, amennyiben vízfelvétel
mérése olcsó, nem igényli ép csőszakasz kiemelését a hálózatból és csőanyag mintavételi
lehetőség esetén az üzemelő vezetéknél is elvégezhető. A számított élnyomási
nyomószilárdság közelítő érték, ami azonban a felújítási technológia kiválasztásához
elegendő pontosságú.
Tézis publikációja:
(Fülöp 2012).

2. tézis:
Igazoltam, hogy vízelosztó hálózatokban (hálózatrészekben) a meghibásodások térbeli
elhelyezkedése kétdimenziós homogén Poisson folyamattal irható le, amennyiben a vizsgált
területen a vezetékek területi megoszlása közel egyenletes és az üzemelési és környezeti
feltételek hasonlók.
Tézis publikációja:
(Bogárdi és Fülöp 2011)
(Bogárdi és Fülöp 2012)
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3. tézis:

Véletlen térbeli pontfolyamattal modelleztem a vezetékek meghibásodását a vízelosztó
hálózatban. Előre megállapított paraméterek felvétele esetére kidolgoztam a várható
meghibásodási helyek eloszlásának meghatározási módszerét, melynek lépései a következők:

1. A vizsgált területre vonatkozó meghibásodásokra Poisson számot generálok, adott
időintervallum meghibásodásaiból számolt várható érték (Λ) alapján, amely ROCOF
függvényből származtatható. A Poisson szám megadja a területre vonatkozó
meghibásodási számot (N).
2. Az első lépésből a területre kapott meghibásodás számból a következő lépésekkel kapható
meg a hibák Poisson típusú térbeli eloszlása:
2.1. A meghibásodások (N) pontjainak egyenletes szétosztása a vizsgált területen.
2.2. Minden egyes a 2.1-ből nyert meghibásodás helyhez egy távolság érték (D)
generálása, a térbeli Poisson eloszláshoz tartozó, hiba távolságot leíró összefüggés
alapján:

FD (x) = P(D ≤ x) = 1 - e-λπx

2

2.3. A D távolságokkal véletlenszerűen elmetsszük a környék valamely vezetékszakaszát,
és a metszéspontot tekintjük a hiba lehetséges helyének.
A bemutatott algoritmus képes a térbeli pontfolyamat térbeli szabadságát vezeték
objektumokra korlátozni, anélkül, hogy annak jellemző tulajdonságai elvesznének.

Tézis publikációja:
(Bogárdi és Fülöp 2011)
(Bogárdi és Fülöp 2012)
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4. tézis:
Kidolgoztam

az

időben

változó

fajlagos

meghibásodás

rátával

jellemezhető

vezetékhálózatokra a térben homogén, időben inhomogén Poisson eloszlás szerinti
meghibásodási helyek kijelölésének algoritmusát, amelyben az n számú meghibásodás
előfordulási valószínűségét az alábbi adja:
P[ N ( A, (t, t + ν )) = n] =

[Λ( t, t + ν )A]n -Λ (ν , t +ν )A
e
ahol n = 0,1,2,…
n!

ahol:
P ( N = n) − n hibaszámhoz tartozó együttes valószínűség

n−

vizsgált területen a hibaszám (n = 0,1,2,…)

A−

vizsgált terület nagysága

Λ−

vizsgált (t, t+υ) időszakra a meghibásodás intenzítás paramétere (hiba/terület
vagy hiba/cella)

Kifejlesztettem az algoritmus alkalmazási módszerét a rekonstrukciók során változó
hálózatokra. Az alkalmazási módszer lényegét az építési munkákkal érintett területen
keletkező hibák térben és időben való elkülönítése, az eredeti rendszer új, homogén
objektumokra bontása képezi.
Tézis publikációja:
(Bogárdi és Fülöp 2012)

5. tézis
Mivel a szolgáltatás kimaradásból keletkező károk egy jó része, illetve a fogyasztóknál
fellépő kellemetlenségek pénzben nehezen jellemezhetők, bevezettem a hálózati kizárási
mérőszámot. A mérőszám a nyomáshiányos csomópontokhoz tartozó súlyozott területek
összege, mint várható érték. A mérőszámot az térbeli és időbeli modellel számított
meghibásodási helyek és a csőhálózat hidraulikai modelljének kombinálásával határoztam
meg.

Tézis publikációja:
(Fülöp 2011)
(Bogárdi és Fülöp 2012)
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6. tézis:
Igazoltam, hogy a térbeli Poisson folyamattal leírt meghibásodás mezők alkalmasak
kétkritériumos döntéstámogató rendszerekkel történő összekapcsolásra. Kidolgoztam egy
olyan döntéstámogató modellt, ami hidraulikai modellezéssel meghatározható nyomáshiányon
alapuló és a fogyasztók fontosságát is figyelembevevő kizárási mérőszámon alapul, és
amelynek segítségével a meghibásodások hatásai a teljes szolgáltatási területen figyelembe
vehetők. A módszer támogatja az üzemeltető által felállított rekonstrukciós alternatívák közül
a legcélszerűbb stratégia kiválasztását.
Tézis publikációja:
(Bogárdi és Fülöp 2012)
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