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(54) Eszközkészlet ivóvízcsõ-hálózatok veszteségeinek meghatározására

KIVONAT

A találmány tárgya eszközkészlet ivóvízcsõ-hálózatok
veszteségeinek meghatározására, amely a csõhálózat
áramlási terével összeköttetésben álló legalább egy mé-
rõfejet, valamint a mérõfejhez csatlakoztatott feldolgo-
zó- és értékelõegységet tartalmaz.

A megoldás jellegzetessége, hogy a mérõfej (20)
közvetlenül a mérendõ csõszakasz (11) vezetékfürtjé-
nek (12) áramlási terébe (15) benyúló hõveszteséget ér-
zékelõ mérõcsúccsal (21) van ellátva, a mérõfej (20) pe-
dig rögzítõtest (31) és tömítõ közbetét (30) közbeiktatá-
sával van a mérendõ csõszakasz (11) határolófalához
(13) hozzáerõsítve.
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A találmány tárgya eszközkészlet ivóvízcsõ-hálózatok
veszteségeinek meghatározására, amely a csõhálózat
áramlási terével összeköttetésben álló legalább egy mé-
rõfejet, valamint a mérõfejhez csatlakoztatott feldolgo-
zó- és értékelõegységet tartalmaz.

Ismeretes, hogy az ivóvízcsõ-hálózatok a rajtuk át-
vezetett vízmennyiség függvényében százalékban kife-
jezett szállítási és értékesítési veszteséggel üzemeltethe-
tõk. Ez a százalékos érték (gyakorlatban 10–40%-ig ter-
jed) legnagyobb mértékben a csõhálózat mûszaki álla-
potától, a hálózat üzemeltetési nyomásától, a fogyasz-
tói szokásoktól és a fogyasztói viselkedéstõl függ.
A csõhálózat mûszaki állapota ebben az esetben a tömí-
tetlenségi hibákkal hozható kapcsolatba. A hálózat üze-
meltetési nyomása olyan módon befolyásolja a veszte-
ségeket, hogy nagyobb nyomáson ugyanolyan résen,
nyíláson, sérülésen nagyobb mennyiségû víz folyik el.
A fogyasztási szokások már összetettebb módon befo-
lyásolják a veszteségeket, egyrészt a fogyasztás mérté-
ke visszahat a hálózati nyomásra, másrészt az idõben
változó intenzitású fogyasztás befolyásolja a mennyi-
ségmérés pontosságát. A fogyasztói viselkedés tárgykö-
rébe elsõsorban az illegális vízvételezések tartoznak.
Ezeket a veszteségeket periodikus vagy folyamatos há-
lózatvizsgálatokkal lehet nyomon követni, illetve meg-
próbálni felderíteni.

A tökéletesebb veszteségfeltárást a folyamatos mé-
rést megvalósító technikák biztosítják. Ezek közül az
akusztikus hibahely kijelölés és a veszteségmérések
technikája ismert. Nagyléptékû, jó eredményeket bizto-
sító, globális feltárást a veszteségmérésekkel lehet meg-
valósítani. A veszteségmérések említésre méltó változa-
tai, az éjszakai rövididejû mérések, a körzeti fõmérõk
alkalmazása, illetve az átfolyásingadozás tágasságának
mérése. Mindezek a mérések rendkívül hatékony eszkö-
zei a veszteségfeltárásnak.

Ilyen megoldások ismerhetõk meg az US 5.568.825.
lajstromszámú szabadalmi leírásból és a http://www.u-
survey.com, valamint a http://www.mesimpson.com in-
ternet honlapokból.

Az eddigi ismert megoldások hátránya, hogy vagy a
csõvezetékrendszer módosult állapotában végzik a vizs-
gálatot, például kiszakaszolt hálózatrészt vizsgálnak
két tûzcsapcsatlakozás között (egyébként nyomásvesz-
teséget is okozó áramlásméréssel), vagy vízmérõ-telepí-
téssel egyenértékû átalakítással jutnak olyan mérõhely-
hez, amely mint az ismert vízmérõk, indulási érzékeny-
séggel és nyomásveszteséggel is terhelt.

A találmánnyal célunk az ismert megoldások hiá-
nyosságainak kiküszöbölése és olyan vizsgálati mód-
szert megvalósító eszközkészlet megalkotása volt,
amely lehetõséget teremt a nagyméretû ivóvízcsõ-háló-
zatok veszteségeinek és fogyasztási szokásainak gyors
és egyszerû meghatározására a csõrendszer megbontá-
sa és a csõrendszer nyomásviszonyainak megváltoztatá-
sa nélkül.

A találmány alapja az a felismerés, hogy ha nagy ki-
terjedésû csõhálózat mérni kívánt fürtágaiban a csõrend-
szer megbontása nélkül olyan áramlásisebesség-mérõt
helyezünk el, amelynek érzékenysége a legkisebb fo-

gyasztón átfolyó áramlást is képes mérni továbbá ezen
sebességmérõt az egyik fürtágról a másikba áthelyezve
a mérést több ágban elvégezzük, akkor a feladat meg-
oldható. Létezik ugyanis olyan hõveszteségi elven mû-
ködõ mérõeszköz, amelyet más területen igen kis áram-
lási sebességek mérésére alkalmaznak. Ezen mérõesz-
köz a megszokottól eltérõ elemek segítségével a csõhá-
lózat fürtágaiba behelyezhetõ, és így a megkívánt kis
áramlási sebesség már érzékelhetõvé válik.

A kitûzött célnak megfelelõen a találmány szerinti
eszközkészlet ivóvízcsõ-hálózatok veszteségeinek meg-
határozására – amely a csõhálózat áramlási terével
összeköttetésben álló legalább egy mérõfejet, valamint
a mérõfejhez csatlakoztatott feldolgozó- és értékelõegy-
séget tartalmaz – oly módon van kialakítva, hogy a mé-
rõfej közvetlenül a mérendõ csõszakasz vezetékfürtjé-
nek áramlási terébe benyúló hõveszteséget érzékelõ mé-
rõcsúccsal van ellátva, a mérõfej pedig rögzítõtest és tö-
mítõ közbetét közbeiktatásával van a mérendõ csõsza-
kasz határolófalához hozzáerõsítve.

A találmány szerinti eszközkészlet további ismérve
lehet, hogy a mérõcsúcs primer hõérzékelõvel és sze-
kunder hõérzékelõvel van ellátva. A mérendõ csõsza-
kasz minden vezetékfürtjében külön-külön legalább
egy darab mérõfej van elhelyezve, az egyes mérõfejek
pedig információközvetítõ vezeték útján vannak a fel-
dolgozó- és értékelõegységhez csatlakoztatva.

A találmány ismét eltérõ változatánál a rögzítõtest-
nek a mérendõ csõszakasz határolófalához csatlakozó
kapcsolópántja van, a kapcsolópántban a mérõfej házá-
nak külsõ palástjához igazodó méretû fogadónyílás
van, a fogadónyílásban pedig a kapcsolópánt és a mérõ-
fej házának külsõ palástja közé beillesztett tömítõtest
van elhelyezve.

A találmány szerinti eszközkészlet elõnye, hogy al-
kalmazásával a nagy kiterjedésû ivóvízcsõ-hálózatok
veszteségeinek és fogyasztási szokásainak mérése a csõ-
vezeték megbontása nélkül, a szokásos üzemelés köz-
ben, nyomás alatt is könnyen, gyorsan és megfelelõ pon-
tossággal elvégezhetõ. A mérési eredmények jól értékel-
hetõk, így a kívánalmaknak megfelelõ, megbízható ered-
mények alapján végezhetõk el a szükséges beavatkozá-
sok, illetõleg tehetõk meg a megfelelõ intézkedések. Eb-
bõl következõen pedig az üzemeltetési és a veszteségbõl
származó költségek egyaránt csökkenthetõk.

A találmányt a továbbiakban kiviteli példa kapcsán,
rajz alapján ismertetjük részletesebben. A rajzon az

1. ábra a találmány szerinti eszközkészlet elhelye-
zésének vázlatos képe, a

2. ábra a találmány szerinti eszközkészlet egy vál-
tozatának oldalnézete részben metszetben.

Az 1. ábrán a találmány szerinti eszközkészlet el-
rendezésének vázlata látható. Megfigyelhetõ, hogy a
10 csõhálózat 11 mérendõ csõszakasza – a szokásos
módon – a 12 vezetékfürtökre oszlik. A 12 vezetékfür-
tök mindegyikéhez kapcsolódik egy-egy 20 mérõfej.
A 20 mérõfejek a 41 információközvetítõ vezeték segít-
ségével a 40 feldolgozó- és értékelõegységhez vannak
csatlakoztatva, amely a 20 mérõfejek által mért adatok
feldolgozására szolgál.
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A 2. ábra a 20 mérõfej kialakítását és a 10 csõháló-
zat 11 mérendõ csõszakaszának 13 határolófalába törté-
nõ beillesztését szemlélteti. A 20 mérõfejnek a 13 ha-
tárolófal által körülzárt 15 áramlási térbe benyúló 21 mé-
rõcsúcsa és a 21 mérõcsúcsot tartó 22 háza van. A 21 mé-
rõcsúcsot jelen változatnál a 24 primer hõérzékelõt és a
25 szekunder hõérzékelõt magában foglaló hõveszteségi
elven mûködõ, bemerülõ típusú érzékelõegység alkotja.

A 2. ábrán az is látható, hogy hogyan van a 20 mérõ-
fej 22 háza a 10 csõhálózat 11 mérendõ csõszakaszának
13 határolófalához hozzákapcsolva. A 11 mérendõ csõ-
szakasz 13 határolófalát a 31 rögzítõtest fogja körül,
amelynek a 32 kapcsolópántja a 11 mérendõ csõsza-
kasz 13 határolófalához szorítja a 30 tömítõ közbetétet.
A 11 mérendõ csõszakasz 13 határolófalában a 14 furat
van, amelyen keresztül a 20 mérõfej 21 mérõcsúcsa be-
nyúlik a 15 áramlási térbe. A 31 rögzítõtest úgy helyez-
kedik el a 11 mérendõ csõszakasz 13 határolófalán,
hogy a 32 kapcsolópánton található a 33 fogadónyílás –
amelynek mérete a 20 mérõfej 22 házának 23 külsõ pa-
lástjához igazodik – a 14 furat fölé kerüljön. A 20 mé-
rõfej 22 házának 23 külsõ palástja és a 31 rögzítõ-
test 32 kapcsolópántjának 33 fogadónyílása között a
34 tömítõtest helyezkedik el, ami a 30 tömítõ közbetét-
tel együtt meggátolja, hogy a 11 mérendõ csõszakasz
15 áramlási terébõl a folyadék a 14 furaton és a 33 foga-
dónyíláson át eltávozhasson.

A 20 mérõfej 22 házának a 21 mérõcsúccsal ellenté-
tes végén található a 41 információközvetítõ vezeték,
amely a 40 feldolgozó- és értékelõegységgel kapcsolja
össze a 20 mérõfejet.

A találmány szerinti eszközkészlet használatakor
elõször a 20 mérõfejeket kell elhelyezni a 12 vezeték-
fürtök 11 mérendõ csõszakaszain. Ennek érdekében a
30 tömítõ közbetétet a 31 rögzítõtest segítségével rászo-
rítjuk a 11 mérendõ csõszakasz 13 határolófalára. Ezt
követõen a 31 rögzítõtest 32 kapcsolópántján lévõ
33 fogadónyíláson keresztül – egy sajátos célszerszám-
mal – kialakítjuk a 11 mérendõ csõszakasz 13 határoló-
falának 14 furatát. Végül a 33 fogadónyíláson és a
14 furaton keresztül betoljuk a 20 mérõfej 21 mérõcsú-
csát a 11 mérendõ csõszakasz 15 áramlási terébe.

A mérési helyeket a minél pontosabb mérés érdeké-
ben – amint azt az 1. ábra is szemlélteti – a 10 csõháló-
zat 12 vezetékfürtjeinek kezdeténél célszerû elhelyezni
és az egyes 20 mérõfejek 41 információközvetítõ veze-
tékeinek mindegyikét a 40 feldolgozó- és értékelõegy-
séghez csatlakoztatni.

A 20 mérõfejek mûködése során a 21 mérõcsúcsok a
minimális 1 mm/s áramlási sebességet is érzékelik, így a
10 csõhálózat 15 áramlási terében kialakuló legkisebb
folyadékmozgásról is adatot juttatnak a 40 feldolgozó-
és értékelõegységbe, amely alkalmasan választott számí-
tástechnikai berendezés. A 40 feldolgozó- és értékelõ-
egységben összegyûlt adatokat azután – a már önmagá-
ban ismert – veszteségmérési eljárásoknak megfelelõen
feldolgozzuk és a veszteségre, illetve a fogyasztási szo-
kásokra jellemzõ eredményeket képezzük.

A találmány szerinti eszközkészlet jól alkalmazható
ivóvíz-csõhálózatban áramló közegek áramlási sebessé-
gének és ebbõl adódóan a veszteségre, illetve a fogyasz-
tási szokásokra jellemzõ adatok mérésére.
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SZABADALMI IGÉNYPONTOK

1. Eszközkészlet ivóvízcsõ-hálózatok veszteségei-
nek meghatározására, amely a csõhálózat áramlási teré-
vel összeköttetésben álló legalább egy mérõfejet, vala-
mint a mérõfejhez csatlakoztatott feldolgozó- és érté-
kelõegységet tartalmaz, azzal jellemezve, hogy a mérõ-
fej (20) közvetlenül a mérendõ csõszakasz (11) vezeték-
fürtjének (12) áramlási terébe (15) benyúló hõveszte-
séget érzékelõ mérõcsúccsal (21) van ellátva, a mérõfej
(20) pedig rögzítõtest (31) és tömítõ közbetét (30) köz-
beiktatásával van a mérendõ csõszakasz (11) határoló-
falához (13) hozzáerõsítve.

2. Az 1. igénypont szerinti eszközkészlet, azzal jelle-

mezve, hogy a mérõcsúcs (21) primer hõérzékelõvel
(24) és szekunder hõérzékelõvel (25) van ellátva.

3. Az 1. vagy a 2. igénypont szerinti eszközkészlet,
azzal jellemezve, hogy a mérendõ csõszakasz (11) min-
den vezetékfürtjében (12, 12’) külön-külön legalább
egy darab mérõfej (20) van elhelyezve, az egyes mérõ-
fejek (20) pedig információközvetítõ vezeték (41) útján
vannak a feldolgozó- és értékelõegységhez (40) csatla-
koztatva.

4. Az l–3. igénypontok bármelyike szerinti eszköz-
készlet, azzal jellemezve, hogy a rögzítõtestnek (31) a
mérendõ csõszakasz (11) határolófalához (13) csatlako-
zó kapcsolópántja (32) van, a kapcsolópántban (33) a
mérõfej (20) házának (22) külsõ palástjához (23) igazo-
dó méretû fogadónyílás (33) van, a fogadónyílásban
(34) pedig a kapcsolópánt (32) és a mérõfej (20) házá-
nak (22) külsõ palástja (23) közé beillesztett tömítõtest
(34) van elhelyezve.
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