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Hallgassunk a csövekre, avagy hogyan mutatja meg az akusztikus 
mérés a vízszivárgások helyét                                                2020/09/24                                                                                      

 
Tisztelt Ügyfeleink! 

Mint korábbi Hírlevelünkből is értesülhettek, az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok 

(Sustainable Development Goals, SDGs)   6. számú célja ki is emeli, hogy a tiszta 

(ivó)víz szűkösen áll rendelkezésre, ezért védenünk kell.  Erre mutatott rá Áder János 

köztársasági elnök 2020/09/23-án az ENSZ-közgyűlés jubileumi ülésszakán 

elmondott, videón közvetített beszédében. „Mindannyian tudjuk, hogy az ENSZ 

fenntarthatósági céljainak többsége helyes vízpolitika híján elérhetetlen – 

emlékeztetett rá, hogy az ENSZ-ben is többször megvitatták már a napjainkban – 

ahogyan fogalmazott: “a szemünk előtt” – kibontakozó vízválságot. 

A vízválság megelőzésének egyik módja a vízszivárgások csökkentése, ehhez a 

folyamathoz nyújt hasznos információt jelen Hírlevelünk. 
 De hogyan találjuk meg a szivárgások helyét egy csővezeték hálózatban, ha a 
szivárgás épp   nem egy „új” szökőkút a Kovács néni kertjében? 

 

Egy összetett probléma egyszerű megkö-
zelítése 

A feladat megoldása egy akusztikus 
zajérzékelő beépítése a vízmérőbe. A 
vízmérők megtalálhatók minden szolgáltatási 
csatlakozás végpontján, amely kiváló 
lefedettséget biztosít az egész elosztói 
hálózatra.  

A flowIQ® 2200 ultrahangos vízmérő a 
beépített vezeték nélküli M-Bus 
kommunikációnak köszönhetően azonnal 
elérhető távolról, így a detektált akusztikus zaj 
is azonnal észlelhető és nyomon követhető. 

Ez a kamstrup Water Intelligence nevű 

analízis felületének Leak Detector moduljával meg is jeleníthető (lásd alább). A 
megoldás kialakítása során elsődleges szempont volt, hogy az akusztikus érzékelőnek 
elég olcsónak kell lennie ahhoz, hogy az érzékelővel felszerelt vízmérők ára 
elfogadható legyen a szolgáltatók és vásárlók számára.  Ezen kívül fontos az alacsony 
energiafelhasználás, mely a flowIQ® 2200 esetén 16 éves elem élettartamot fed le 
folyamatos kommunikáció mellett.  

http://www.multical.hu/Kamstrup_novekedese_toretlen.pdf
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Leak Detector – a szivárgás nyomon követésére 

 

Tesztelés a valóságban 

A Leak Detector térképén minden egyes pont egy akusztikus zajérzékelővel felszerelt 
vízmérő helyét mutatja. A VandCenter Syd dán vízszolgáltató elosztói területén egy 
250 méter sugarú körben ez több, mint 250 érzékelőt jelent, melyek folyamatosan 
figyelik a hálózatot szivárgás után kutatva. A fél éves tesztidőszak alatt hat, addig fel 
nem fedezett szivárgást találtak az említett területen. Ezek mindegyike az ellátási 
vezetékeken voltak, és egyiket sem lehetett hallani az elzáró csapoknál, ahol normál 
esetben keresnénk a szivárgásra utaló hangokat. Azaz a szivárgásokat csak a 
mérőkbe épített akusztikus érzékelők segítségével lehetett megtalálni.   

Ez a teszt projekt is megmutatta, hogy milyen sok olyan szivárgás van, amit akusztikus 
szivárgás detektálással ellátott vízmérővel lehet felfedezni. A szivárgás helyétől 
függően egy vagy akár több mérő is érzékeli azt. Ez gyakran nagyon hasonló zaj 
ábrában mutatkozik meg (lásd alsó kép). A hasonlóság egyre erőteljesebb, ahogy a 
szenzorok ugyanazt a zajforrást rögzítik. Ez többnyire fém alapú csövekben fordul elő, 
ahol a hang messzebbre juthat, vagy a fővezetéken lévő szivárgásnál, ahol a zajforrás 
több mérőhöz (és így érzékelőhöz) is közel van. 
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A felső kép egy fém csővezeték (narancssárga), egy PE cső (zöld) szivárgásának, és egy szivattyú (lila) zaj ábráját 
mutatja. Az alsó kép három berendezés nagyon hasonló zaj ábráját mutatja, ami azt jelenti, hogy ugyanazt a 
zajforrást rögzítették.  

 

Összefoglalva: a kamstrup az akusztikus szivárgás detektálással ellátott flowIQ® 

2200 ultrahangos vízmérővel és Water Intelligence megoldásával egy egyszerű, de 
fantasztikus eszközt ad a szolgáltatók kezébe a szivárgások megtalálásához. Az utóbbi 
évtizedekben többféle technológiát alkalmaztak sikerrel, a legújabb előrelépés az 
akusztikus zajérzékelővel felszerelt vízmérők használata. Ez az összetett probléma 
egyszerű megközelítése, és bár egyszerű, mégis meglepő, hogy mennyire hatásos a 
„sok” ereje. 

 
Köszönjük, hogy időt szánt levelünk elolvasására. Kérjük, hogy további 
információért hívja irodánkat, látogasson el honlapunkra https://multical.hu/ 
vagy Facebook oldalunkra. 

 

Befejezésül szíves figyelmükbe ajánlom a kamstrup youtube vidóját az akusztikus 

szivárgás detektálásról. 
 
 

https://multical.hu/
https://www.facebook.com/ComptechKft/
https://www.youtube.com/embed/XK9W2aoNXEY?fbclid=IwAR2Jc01gPWJxX_lOXw7fPMFd3EqfTM-AThe2dz0mdh7oEn5BnQLCBWwlL7Y
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