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1. HCWP 6.0. program telepítése 
 
A program telepítő file a www.hydroconsult.hu honlapról tölthető le. 
 

 
 

1.1. ábra 
 
A telepítő file elindításával a hidraulikai program automatikusan feltelepül gépünkre, ennek 
file- nak az ikonját láthatjuk az 1.2. ábrán. 
 

 
 

1.2.ábra 
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A telepítés során az alábbi ablakok jelenhetnek meg. 
 
Az 1.3. ábra szerinti ablak tovább gombjára kell kattintani 
 

 
 

1.3. ábra 
 
Az 1.4. ábra szerinti ablakban adhatjuk meg, hogy a számítógépünkön hová szeretnénk 
telepíteni a programot tovább gombjára kell kattintani, ha felkínált helyre szeretnénk 
telepíteni, amennyiben máshová szeretnénk installálni akkor a ButtonWizardBrowse gombra 
kattintva kiválaszthatjuk a kívánt könyvtárat. 
 

 
1.4 ábra 
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Az 1.5. ábra szerinti ablak tovább gombjára kell kattintani 
 

 
 

1.5. ábra 
 

Az 1.6. ábra szerinti ablak tovább gombjára kell kattintani 
 

 
 

1.6. ábra 
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Az 1.7. ábra szerinti ablak tovább gombjára kell kattintani. A pipákkal kiválaszthatjuk, hol 
jelenjen meg a program parancsikonja, az ábra szerint csak az asztalon jelenik meg. 

 

 
 

1.7. ábra 
 

Az 1.8. ábra szerinti ablak tovább gombjára kattintva elindul a telepítés. 

 
 

1.8. ábra 
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Az 1.9. ábra szerinti ablak igen gombjára kell kattintani 
 

 
 

1.9. ábra 
 

Az 1.10. ábra szerinti ablak next gombjára kell kattintani 
 

 
 

1.10. ábra 
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Az 1.11. ábra szerinti ablak next gombjára kell kattintani ahol az adatbázis definíciós file-
okat telepíthetjük. 

 

 
 

1.11. ábra 
 

Az 1.12. ábra szerinti ablak next gombjára kell kattintani ahol. 
 

 
 

1.12. ábra 
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Az 1.13. ábra szerinti ablak OK gombjára kell kattintani , amellyel befejeződik az adatbázis 
telepítése. 

 

 
 

1.13. ábra 
 
Ezzel befejeztük a telepítést, és már használhatjuk is a hidraulikai programot. 
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2. Program használata 
 
Projekt file létrehozása: 
 
A programot a Start menüből, illetve az asztal 2.1. ábra szerinti ikonjával indíthatjuk. 
 

 
2.1. ábra 

 
A program első indításakor a 2.2. ábra szerinti ablak jelenik meg. Ilyenkor nem végezhető 
vele semmilyen funkció. 
 

 
 

2.2. ábra 
 
Ahhoz, hogy új projektet tudjunk létrehozni, és használni tudjuk be kell menni a projekt 
menübe, ahol az új projekt létrehozása menüpontra kell kattintani, vagy a Ctrl+N billentyű 
kombinációval közvetlenül elérhetjük ezt a funkciót, amelynek ablaka a 2.3. ábrán látható. Itt 
értelem szerint megadhatjuk, hová mentsük el a munkánkat, és milyen néven. A létrehozott 
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file kiterjesztése .hpr lesz. Későbbiekben, amikor dolgozni szeretnénk az adott munkával, 
akkor ezt az itt megadott nevű .hpr kiterjesztésű file-t kell megnyitni. 
 

 
 

2.3. ábra 
 
Következő lépés a vizsgálatra szánt hálózat bevitele a programba, ennek több megoldása 
lehet: 
 

- Adatok importja egy segéd szoftver segítségével 
- Adatok bevitele szövegesen 
- Adatok bevitele grafikus felületen (térképen megrajzolva) 

 
A feladat megoldása során mi az utolsó 2 módot mutatjuk be. A program a felépített modellen 
az alábbi számításokat képes elvégezni a megadott adatok alapján: 
 

- Zóna generálás 
- Üzemállapot, 
- Szimuláció 
- Csőhálózati jelleggörbe 
- Vízkor 

 

3. Nézetkezelés 
 
A grafikus felületen történő bevitelhez szükség van a területről egy alaptérképre, amely 
segítségével megrajzolhatjuk a hálózatot. A HCWP program az alaptérképet háttérképként 
kezeli külön file-ból olvassa be. Ennek a file-nak a kiterjesztése csak .bmp lehet. A .bmp 
képen kívül szükségünk van a beillesztendő kép határoló koordinátáira. A .bmp kiterjesztésű 
kép elkészítésére a legtöbb grafikai szoftver kínál lehetőséget, itt csak arra kell ügyelni, hogy 
megfelelő felbontású legyen. Ezt a képet célszerű abba a könyvtárba elhelyezni, ahol a projekt 
file is megtalálható. A háttérkép bevitele a Rajz menü/ Rajzi nézet/ Háttér kezelése menüben, 
vagy a háttér kezelése ikonnal történhet, amelyek a 3.1. ábrán láthatók. 
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A háttérkép kezelése menü el
megadhatjuk a háttérkép beál
Hozzáadás gombot. Amennyi
Hozzáadás gomb helyett a Jav
plusz háttérképként fog hozzá
 

 

Háttérkép kezelése
 

3.1. ábra 

indításával a 3.2. ábra szerinti párbeszéd ablak jön fel, ahol 
lításait. Az adatok megadása után ne felejtsük el megnyomni a 
ben a már bevitt adatokon szeretnénk javítani, akkor a 
ítás gombot kell használni, ugyanis ha nem így járunk el, akkor 
adódni a meglévő mellé. 

 

 
3.2. ábra 

 

Kép file helyének megadása
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Az előző ábra szerint beállított háttérkép bekapcsolása a 3.3. ábrán mutatott ikonnal, vagy 
menüponttal történhet. 
 

 

Háttérkép megjelenítése

 
3.3. ábra 

 
Nézetek kezelése 
 
Nézetek megkönnyítik a felhasználók számára a grafikus felületen a munkavégzést a nézetek 
változtatására a 3.4. ábrán jelölt ikonok használhatók. 
Ikonok jelentése: 
 

: A gombra kattintva megjelenik a teljes rajz az ablakban. 

:Az egér bal gombjának nyomva tartása mellett kijelölt területre nagyít az ablakban. 

: A + jelű gomb nagyít, a – jelű kicsinyít a balra mellettük található szám 
arányában, ami a jelen esetben 4, de a felhasználó szabadon átírhatja a neki megfelelőre. 

: A gombok kicsinyítésre illetve nagyításra szolgálnak az ablakban a balra 
mellette található szám százalékot jelent ennek arányában lehet zoom-olni, ez is szabadon 
válaszható a felhasználó által 

:A nézetek közti váltásra szolgáló gombok. Előző, és következő nézetre történő ugrásra 
használhatók 

: Ennek a gombnak a segítségével az általunk kívánt nézet el is menthető, ha a 
későbbiekben vissza szeretnénk térni az adott nézethez. A gomb megnyomásával a 3.5. ábra 
szerinti ablak jelenik meg. A rózsaszín szövegmezőbe történő név beírással, majd az 
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„Aktuális zoom mentés”-ével elmenthetjük az ablakunkat, ahová a későbbiekben a  
„Visszaállítás gomb”-bal visszatérhetünk 
Ennek bekapcsolásával az egér bal gombjának nyomva tartása mellett a tologatható a rajz 
 

 

Nézetkezelésre szolgáló ikonok 

 
3.4. ábra 

 

 3.5. ábra 
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Tematikus nézet kezelés: 
 
A HCWP 6.0. program lehetőséget biztosít bizonyos tematikus nézetek létrehozására a 3.6. 

ábrán látható Rajz/ Rajzi nézet/ Nézetek kezelése menüpontban, illetve  ikon segítségével 
előhívható az ennek beállítására szolgáló párbeszéd panel, amely a 3.7. ábrán látszik. A 
tematikus nézetek segítségével látványosabbá tehető a megjelenítés, például a csomópontokat 
nyomásmagasság (relatív, abszolút), terepszint, vízkor szerint színezhetjük, a vezetékeket 
átmérő, anyag, vízszállítás, nyomás veszteség, stb. szerint színezhetjük, továbbá az utóbbi 
elemeknél a vonal vastagágra is állíthatunk be tematikát. 
 

 
 

3.6. ábra 
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3.7. ábra 
 

Mint a 3.7. ábrából jól látható néhány beépítetett nézettel alapból rendelkezik a program, de a 
felhasználó ezeket a tematikákat szabadon változtatja, bővítheti. A régi és az újonnan definiált 
nézeteket egy közös .hpd kiterjesztésű file-ba (alapértelmezésben hcwpUser.hpd a file neve) 
menti a program, ennek megvan az előnye, méghozzá az, hogy az egyszer elkészített 
nézeteket a későbbiekben szabadon vihetjük a projekt file-jaink között, vagy átadhatjuk más 
felhasználónak, nem kell minden munka esetén külön elkészíteni a számunkra fontos 
nézeteket. 
 
Új megjelenítés definiálása: 
 
A felhasználó név mezőbe beírja a létrehozandó megjelenítés nevét, célszerű utalni ebben, 
arra, hogy mit fog látni a program kezelője a helyszínrajzon, ha ezt a nézetet választja. 
 
A név mező alatti táblázat elemtípus oszlopában megadhatja, hogy milyen objektumok 
jelenjenek meg a térképen, törölhet belőle sorokat, illetve hozzá is adhat, ha új elemeket 
szeretne megjeleníteni. Hozzáadás a táblázat utolsó üres sorának kitöltésével történik, ekkor a 
felhasználó egy listából választhat elemeket. Ugyanennek a táblázatnak a megjelenítés 
oszlopában választhat az elemtípushoz előre definiált megjelenítés közül, illetve a tematika 
oszlopban előre definiált tematikák közül. 
 
Megjelenítések definiálása a megjelenítés gombra történő kattintással történik, amelyre a 3.8. 
ábra szerinti ablak jön fel. 
Első lépésben kiválasztjuk a megjelenítendő elemet az elemtípusok közül, ekkor megjelenek a 
az adott elemhez tartozó megjelenítések nevei, amelyek módosíthatók, törölhetők, illetve 
hozzá is adhatunk újakat a meglévőkhöz. 
A maximum, illetve minimum léptékek kitöltésével megadhatjuk, hogy milyen méretarányban 
láthatók ezek az elemek léptékezés során. 
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Skálázandó kapcsoló bekapcsolásával a léptékek változtatása esetén az adott elem 
megjelenítése változik a léptéknek megfelelően, kikapcsolásával az elem mindig 
ugyanakkorának látszik. 
  
 

 
 

3.8. ábra 
 
Tematika használatával az elemek különböző tulajdonságaik alapján jeleníthetők meg, ezek 
szerint változtathatják a színűket, a méretüket, a vonaltípusukat, a vonal vastagágukat. 
Tematikák beállítására a különböző objektumok esetén a 3.7. ábrán látható „tematika” gomb 
szolgál, amelynek hatására a 3.9. ábra szerinti ablak jelenik meg. 
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3.9. ábra 
 

Első lépésben kiválasztjuk a kívánt elemet a listából, majd ezután két lehetőségünk van, vagy 
kiválasztjuk az elemtípus alatti listából azt a tulajdonságát az elemnek, amelyik tematikáját 
meg szeretnénk változtatni, vagy akár teljesen új tematikát is létre hozhatunk a megfelelő 
mezők értelem szerinti kitöltésével. A tematika létrehozása, törlése, vagy módosítása esetén 
ne feledkezünk el „Hozzáadás”, „ Törlés”, „Javítás” gomb értelmének megfelelő 
használatáról, mert különben a bevitt adatok elvesznek. 
 

4. Változat, üzemállapot… kezelés 
 
A HCWP 6.0 program rendelkezik a változatkezelés lehetőségével, amelynek lényege, hogy 
egy kiinduló rendszer kialakításból, illetve beállításból, amelyet a program „alapváltozatnak 
nevez”, fastruktúra szerűen, létrehozhatunk új változatokat. A változatok közt szülő gyermek 
kapcsolat szerint öröklődnek az objektum tulajdonságok. Az öröklődés lényege, ha a fa egy 
bizonyos szintjén a modellben bármilyen változtatást hozunk létre, akkor ennek a szintnek a 
leszármazottai, vagyis gyerekei öröklik azt a változtatást. Az öröklődés mindaddig fennáll a 
gyerek változat adott objektumára, ameddig a gyerekváltozatban meg nem változtatjuk azt. A 
programba beépített változatkezelés megkönnyíti a különböző rendszerkialakítások 
létrehozását, modellezését, viszont ügyelni kell a módosítás hatáskörére az előbb elmondottak 
figyelembe vételével. A változat kezelés ablakot két úton is elérhetjük: 
 

−  ikon segítségével, 
− illetve a projekt menü változat kezelés elemével. 
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A alkalmazott parancs hatására az 4.1. ábra szerinti, a részletek gomb használatával pedig a 
4.2. ábra szerinti ablak jelenik meg. A változatok típusai az alábbiak lehetnek, minden 
típusnak külön ikonja van, ami megjelenik a változat neve előtt: 
 

− Üzemállapot  
− Szimuláció  
− Csőhálózati jelleggörbe  
− További változat  

 
A „Hozzáadás” gomb segítségével definiálhatunk új változatot, ekkor ügyelni kell, melyik 
változat volt az éppen aktuális, mert annak leszármazottja, ága lesz az új változat. 
 

 
 

4.1. ábra 
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 4.2. ábra  
 
Új változatok definiálásra szolgál az 4.3. ábra szerinti ablak. 
 

 4.3. ábra 
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Ebben az ablakban megadhatjuk az új változat nevét, a változat típusát, és a hozzáférés 
típusát, az utóbbi két fajta lehet: 
 

− Írható/olvasható 
− Csak olvasható 

 
Az 4.3. ábra szerinti ablakban készíthetünk magunknak egy rövid leírást a változatról. A 
változat típusok nem határozzák meg a rajtuk elvégezhető számítások típusát (szimuláció, 
üzemállapot, csőhálózati jelleggörbe), ezek a felhasználó eligazodását hivatottak 
megkönnyíteni, ha következetesen használta a beállítási lehetőségeket. 
A változatokat nem csak a nevükkel azonosítja a program, hanem egy számsorral, amelynek 
számozása hierarchikus, és követi a fastruktúrát, ezt az azonosítót a név alatt találhatjuk, és a 
szoftver automatikusan adja. 
A program főablakában, a jobb alsó sarokban megtalálhatjuk az éppen aktuális változat nevét, 
illetve számsor azonosítóját. 
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5. Adatok, elemek kezelése a modellben: 
 
A vízhálózat modellezése során a hálózat bizonyos elemeinek, mint például a tározók, a 
szivattyúk stb. jellemző értékeit határozzuk meg. Ahhoz, hogy a szerelvényeket, műtárgyakat 
vizsgálni tudjuk, el kell helyezni a modellbe, és meg kell adni az alapadataikat, továbbá 
rendszerbeli helyüket, vagyis csomóponti kapcsolódási pontjaikat. Az elemek definiálása, 
kezelése mindig az adott elem párbeszéd ablakában történik, amelynek megjelenítése 
történhet a menüsor adatkezelés menüpontjából, illetve a megfelelő ikon segítségével, 
meglévő objektum esetén az objektumon történő dupla egér kattintással. A programban az 
alábbi elemeket lehet modellezni, illetve megadni (elem, ikon): 
 

− Csomópont ( ) 
− Vezeték ( ) 
− Medence ( ) 
− Víztorony ( ) 
− Gépház ( ) 
− Szivattyú beépítési hely ( ) 
− Kútcsoport ( ) 
− Kút ( ) 
− Szabályozott elzáró ( ) 
− Visszacsapó szelep ( ) 
− Szűrőház ( ) 
− Szűrő ( ) 
− Nagyfogyasztó ( ) 
− Tűzcsap ( ) 
− Csőtörés ( ) 
− Koncentrált betáplálás ( ) 

 
Az adott elem ikonja megegyezik a térképen megjelenített képével. 
A modellezéshez az előbb felsorolt elemeken kívül a következő nem elem típusú adatok 
definiálhatók: 
 

− Fogyasztási körzet 
− Napi fogyasztási menetgörbe 

 
Az adatok kezelése mindig egy párbeszéd ablakban történik. Erre mutat példát az 5.1. ábra, 
amely egy szivattyú beépítési helyhez tartozik. A programban minden adatkezelésre szolgáló 
ablak rendelkezik egy alsó ikonsorral, ahol az egyes ikonok jelentése a következő: 
 

: súgó az adott elemhez 
: rövid ismertető az adott elemhez programra vonatkozóan (elemszám, kód, név, stb) 
: valamely gyerekváltozatban törölt elem visszaállítására szolgál. 
: az adott elemen végzett módosítások megszüntetése a gyerekváltozatokban 
: adatellenőrzés során fellelt hibák megjelenítése 
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: észrevételek a programmal kapcsolatban 
: változat kezelés dialógus ablak jelenik meg hatására 
: a program főablak jelenik meg 
: hatására üzemállapotot számol a program 
: csőhálózati jelleggörbe számítást indít 
: szimulációt futtat a rendszerre 
: a szimuláció napon belüli kezdő időpontját, vagy az üzemállapot/ szimulációhoz tartozó 
időpontot, félórát állíthatjuk be.  
: ennek hatására a kijelölt objektumra nagyít a program a főablakban 
: az adott elem objektumainak adatait megjeleníti egy táblázatban 
: az adott elemhez tartozó objektumok üzemállapot számítására vonatkozó adatokat 
jeleníti meg 
: az adott elemhez tartozó objektumok szimulációs számítására vonatkozó adatokat jeleníti 
meg 
: a kijelölt objektum szimulációs idősorát jeleníti meg táblázat, illetve grafikon 

formájában. 
 
 
 

 
 

5.1. ábra 
 
Minden elem kezeléséhez, hasonló felépítésű ablak tartozik, amelynek általában több lapja 
van, és ezek közt a fülekre történő kattintással lehet váltani. A fülek nevei alapértelmezésben 
rövidítve jelennek meg, de ezt meg lehet változtatni a menüsor projekt menü „Beállítások 
kezelése” nevű elemére kattintással, ennek eredményeként az 5.2. ábra jelenik meg, ahol „A 
lapozókon rövidítések” kapcsoló kijelölésének (pipa eltávolítása) megszüntetésével, a lapok 
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teljes neve jelenik meg. Ennek érvénybe léptetésére ne feledkezzünk el a javítás gombra 
kattintani a kilépés előtt. 

 
 

5.2. ábra 
 

Minden ablakhoz tartozik legalább 2 lap amelyek az alábbiakat tartalmazzák: 
 

− Alapadatok („A” fül) 
− Jegyzet („J” fül) 

 
Alapadatok lap kitöltendő mezői között mindig szerepel egy névre vonatkozó, amelyet 
minden esetben kötelezően ki kell tölteni, célszerű ezt egyedinek felvenni, a későbbi 
azonosítás végett. Amennyiben felveszünk egy új objektumot az adott elemek közé, annak 
neve megjelenik a bal oldali listában, ahonnét a későbbiekben ki lehet választani. 
Jegyzet lapon számunkra fontos információkat írhatunk be szöveges formában az adott 
objektumról. 
Azon elemeknek, amelyeknek konkrét beépítési helye van, megjelenik az „E”, mint 
elhelyezkedés lap, amelyet az 5.3. ábra mutat. 
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5.3. ábra 
 
Itt megadhatjuk a kapcsolódó csomópontokat, amelyeket kiválaszthatunk egy legördülő 
listából, illetve a térképről beazonosítva a „Rajzról” nyomógomb segítségével. Többnyire 
ezen a lapon adhatjuk meg a közigazgatási elhelyezkedésére vonatkozó adatokat is. 
Azon az elemeknél, amelyek különböző beállítási/kiindulási értékeket vehetnek fel 
üzemállapot, illetve szimulációs számítás során, a következő lapok jelennek meg az 
előzőekben ismertetetteken kívül: 
 

− Üzem/kezdő állapot („Ü/k”) 
− Szimulációs lap („Szim”) 

 
Az üzem/kezdő állapot lapon állíthatjuk be az adott objektum aktuális üzemállapothoz tartozó 
értékeit. 
A szimuláció lapon adhatók meg az adott objektumhoz tartozó szabályozási feltételek, 
amelyek a rendszer üzemelését befolyásolják. 
Az adat kezelés ablakokban megjelenhetnek egyedi adatlapok, amelyek az adott elem 
speciális beállítására vonatkoznak például a szivattyúk esetén típusra vonatkozó „Sz” lap. 
Új objektumok felvétele a programba az adott elemhez tartozó adatkezelés ablak 
megnyitásával kezdődik (ikon, menü sor), majd a kötelező mezők kitöltése után a 
„Hozzáadás” gomb használatával felvételre kerül, így az adott objektum bekerül az 
adatbázisba.  
Meglévő objektum adatainak módosítására a „Javítás” gombot használjuk a mezők 
megváltoztatása után. 
Amennyiben az adott objektumot törölni szeretnénk a kijelölés után a „Törlés” gombbal 
megtehetjük. 
A „Javítás”, illetve a „ Hozzáadás” gomb használatára figyelmeztet jel megjelenése a 
fülek neve mellett. 
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Amennyiben az adott objektumon változtatást hajtunk végre, és a hozzáadás, vagy a javítás 
gomb nélkül szeretnénk kilépni az ablakból a 5.4. ábra szerinti figyelmeztető üzenet jelenik 
meg. 

 
 

5.4. ábra 
 
Elem típusok kezelése 
 
A hidraulikai program rendelkezik a beépített elemtípusokkal, mint például vezeték esetén a 
KPE 110- es típus, amelyet egy adott vezeték objektumokhoz rendelünk, vagy a szivattyú 
esetén Grundfoss NK 80-220 típus. Amennyiben nem áll rendelkezésünkre megfelelő elem 
típus az adott objektumhoz, a program lehetőséget biztosít új típusok definiálására. Új 
elemtípust csak a következő elemek esetén lehet létrehozni: 
 

- vezeték 
- szivattyú 
- szivattyú katalógus 

 
A fent említett funkció elérése történhet a menüsor „Adatkezelés” menüjéből, illetve az adott 
elem párbeszéd ablakából illetve a következő ikon segítségével . 
 
Új vezeték típus definiálása a 5.5. ábra szerinti ablakban történik, amelyet az 
„Adatkezelés”/”vezetéktípus…” menüpontjával, illetve  ikonnal hívhatunk elő. 
 
Egy vezeték típus definiálása során a következő adatokat kell kötelezően megadni: 
 

- vezeték neve 
- anyaga 
- szelvény alak 
- belső átmérő 
- névleges átmérő 

 
A következők pedig megadhatók: 
 

- kötéstípus 
- érdesség 
- külső átmérő 
- nyomásfokozat 
- vezeték gyártó 
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 5.5. ábra 
 
 
Mielőtt a felhasználó vezetéktípust definiál célszerű tájékozódnia az adott vezeték 
paramétereiről gyártói katalógusokból, ezzel elősegítve, hogy szabványos típusokat vigyen fel 
a program adatbázisába, és ezzel a modellezés eredményeit pontosabbá tegye. 
Szivattyú típusok definiálásának elérése hasonló módón történik, mint a vezeték típusé, 
azonban mielőtt új típust vinnénk fel a program adatbázisába ellenőri kell , hogy létezik e az 
adott szivattyú katalógusa a programban, ezt a menüsor adatkezelés, szivattyú katalógus 

menüjével tehetjük meg, amely az alábbi 5.6. ábra 
szerinti ablakot nyitja meg. Itt ellenőrizhetjük a 
katalógus meglétét, amennyiben nem található 
meg, akkor ebben a párbeszéd ablakban 
lehetőségünk nyílik ezt felvinni az adatbázisba. 
Amennyiben az adott katalógus már létezik tovább 
léphetünk a szivattyú típus definiálásában. A 
szivattyúk menüpont, illetve a  ikon 
segítségével hozhatjuk elő a párbeszéd ablakot, 
amit a 5.7. ábra mutat. Itt kell megadni a szivattyú 
alapadatait, mint a nevét, gyártóját, névleges 
adatait (emelőmagasság, vízszállítás,teljesítmény, 
fordulatszám), továbbá a hidraulikailag és 
energetikailag szükséges adatait, mint a szivattyú 
jelleggörbe (Q-H), és a görbe adott pontjaihoz 
tartozó szivattyú hatásfokokat. A szivattyú 
jelleggörbe megadása táblázatos formában 
történik, ahol Q-t (vízszállítást), hozzá tartozó H-t 
(emelőmagasságot) és %-t (hatásfokot) kell 
bevinni. Az adatok megadásánál ügyelni kell a 
mértékegységekre. A felhasználó számára 
segítséget nyújt a program mértékegység átváltó 
funkciója az adatok megadásánál. Amennyiben 
egy adott mértékegységben lévő adatot a 

 
5.6. ábra 
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felhasználó át szeretne váltani egy másikra akkor az „átváltás” felirat mellett található mezőt 
ki kell jelölni (kipipálás), majd a kívánt mértékegység nyomógombra kattintással megtörténik 
az átváltás. A szivattyú jelleggörbe grafikus megjelenítésére lehetősége van a felhasználónak 
a „Grafikon” gombra kattintva. 
 

 
 

5.7. ábra 
 
 
 
Rendszer geometriai felvétele 
 
Csomópontok bevitele. 
 
A HCWP 6.0 program a hálózat modellezésében, illetve szimulációs számítások esetén 
nagyban támaszkodik a csomópontokra. A csomópontok segítségével történik a hálózat 
topológiájának a leírása. Minden vezeték végpontnak, szerelvénynek, műtárgynak, tehát 
minden hálózati elemnek csomópontokhoz kell kapcsolódnia. 
Csomópontok önálló felvételére a rajzba (modellbe) a legritkábban kerül sor egy hálózat 
megrajzolásánál, csak bizonyos elem esetén, mint például egy szivattyú, vagy a valóságban 

előforduló, de a programban nem definiált 
hidraulikailag összetett elem modellezése során 
fordul elő. Csomópontok grafikus térképi bevitele 
a  ikonnal történik, a térképen az egér bal 
gombjának lenyomásával. Az elhelyezés után 
automatikusan megjelenik a 5.8. ábra szerinti 
csomópont beszúrása dialógus ablak, amelyben 
megadhatjuk a magassági adatait. Az 5.9. ábrán 
bemutatott csomópontok kezelés ablak szolgál az 
adott objektum módosítására. Itt az ismert 
vízszintes koordináták, magassági adatok 
segítségével is bevihetjük a csomópontokat, illetve 

5.8. ábra 
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megadhatjuk a későbbiekben bemutatásra kerülő fogyasztási körzeteket, illetve az adott 
csomópont környékére vonatkozó nyomásigényeket, amelyek az adott területen érvényesek.  

 
 

5.9. ábra 
 
 
 
 
Vezetékek geometriai bevitele, javítása. 
 
A modellezendő hálózat topológiai felvételét célszerű a vezetékek megrajzolásával, 
feltöltésével kezdeni, amelynek során ügyelni kell a következőkre: 
 

- Minden vezetéknek 2 csomóponthoz kell kapcsolódni, de ezek lehetnek egy másik 
vezetékkel közösek is.  

- Az egymáshoz csatlakozó vezetékek csomópontja közös legyen. 
- Vezetékek egymáshoz csak végpontoknál csatlakozhatnak, vezeték töréspontban nem. 
- A Demo változatban maximum 50 vezetékből álló hálózatot lehet bevinni a maximális 

csomópont szám 60. 
 
Ahhoz, hogy a vezetékeket felvigyük, és a fent említett hibákat ki lehessen küszöbölni 
célszerű a rajzolás során a használni a 5.10. ábra ikonjait. 
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5.10. ábra 

 
Ikonok jelentése: 
 

 : vezeték végponthoz húzás. Jelentősége abban rejlik, ha 2 vezeték egy csomópontban 
csatlakozik, ennek feltételnek a teljesülését segíti elő a bekapcsolása. (Vezetékek 
rajzolásakor lehetőleg mindig legyen bekapcsolva.) 

: vezeték töréspontok megtalálására szolgáló gomb, ennek főleg vezetékek utólagos 
módosításánál, megtörésénél, megszakításánál van jelentősége. 

: beszúrási ponthoz húzás, meglévő csomóponthoz történő illesztésnél van jelentősége. 
Biztosítja, hogy az adott objektum csomóponthoz csatlakozzon. 

: Új vezeték rajzolásakor figyelmeztető dialógus, amely automatikusan felhozza a vezeték 
rajzolásának befejezésekor az új vezetékek egyéb adatainak megadására szolgáló 
párbeszéd ablakot, amely a 2.9. ábra mutat 

: Új vezeték rajzolására szolgál. Az egér húzásával, és a bal gombjának kattintásával az 
adott helyen a vezetéknek töréspontja keletkezik. Az Enter billentyű, vagy az egér jobb 
gombjának lenyomásával fejezhető be a vezeték rajzolása. Ez után megjelenik a 
vezetékek egyéb adatainak megadására szolgáló párbeszéd ablak, amely a 2.9. ábra 
mutat. Itt meg kell adni a vezeték típusát a legördülő listából, illetve a nevét. A névnek 
adhatunk egyedi nevet, vagy a vezetéktípusát is használhatjuk annak a legördülő menü 
mellett található nyíl  segítségével. A 5.11. ábra szerinti ablakban megadhatjuk a 
vezetékünk magassági adatait, illetve terepszintjét. Amennyiben nem fogadjuk el a 
program által számított vezeték hosszt, akkor ezt is felül írhatjuk. Abban az esetben, ha 
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az újonnan felvett vezetékünk már meglévő csomóponthoz csatlakozik érdemes 
megnézni a kezdő, és vég csomópontnál szerepelnek e az adott csomópontok azonosítói, 
ha nem akkor valamit elrontottunk a rajzolásnál, érdemes megnézni, hogy a korábban 
említett ,  kapcsolók aktívak e. 

 : Új vezeték rajzolásának vége. Amikor egy adott vezeték rajzolását be szeretnénk 
fejezni, és a számításhoz szükséges adatait meg szeretnénk adni akkor ennek a gombnak 
a lenyomásával megtehetjük, és a 5.11. ábrának megfelelő dialógus ablak jelenik meg. 
Ugyanezt az eredményt az „Enter” billentyű, illetve az egér jobb gombjának 
lenyomásával is elérhetjük. 

 

   
 

5.11.ábra 
  
 A 5.11. ábra szerinti ablakban a kötelezően az alábbi adatok adandók meg: 
 

− Vezeték típus 
− Név 

 
Vezeték típus kiválasztására a legördülő lista szolgál, amelyben a vezeték névleges 
átmérője, illetve anyaga szerepel. Név mezőbe saját magunk által használt azonosító 
bevitelére van lehetőség, de ha nem szeretnénk ezt kihasználni, akkor a  történő 
kattintással a vezeték típus lesz az adott vezeték objektum neve. Amennyiben a vezeték 
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típusok közt nem találjuk az általunk használni kívántat, akkor a program lehetőséget 
biztosít új definiálására a  ikon segítségével, lásd elemtípusok definiálása fejezet. 

 
: utolsó megadott szegmens törlése. Vezetékek rajzolásnál vesszük nagy hasznát ennek a 

funkciónak, ugyanis, ha több részből, szegmensből álló vezetéket rajzolunk, és az utolsó 
vezetékrész rajzolását elrontottuk, akkor az utolsó törésponttól belvitt szakaszt 
kitörölhetjük, és újra rajzolhatjuk. (csak vezetékrajzolásnál aktív) 

: Vezeték törlése, csak a kijelölt vezeték törlésére használhatjuk. A törlést az adat dialógus 
boxban is megtehetjük. Adat dialógus box megjelenítése történhet a vezetékre történő 
dupla kattintással is, vagy a menüsorból történő kiválasztással. 

: Vezeték megszakítása. Csak kiválasztott, kijelölt vezetéken hajtható végre a művelet. A 
kiválasztott vezeték közelében az egér bal gombjával kattintva a vezetéket 
megszakíthatjuk, és csomópont keletkezik az adott helyen. 

: Töréspont módosításakor figyelmeztető dialógus, amennyiben a választott vezeték több 
szegmensből áll, azaz a vezeték végpontja között további töréspontok vannak, és 
valamelyik a töréspontjának a helyét változtatni szeretnénk az egér segítségével, akkor a 
5.12. ábra szerinti dialógus boksz jelenik meg ennek a kapcsolónak aktívvá tételével. A 
megjelenő ablakban megadhatjuk az adott pont magassági adatait. 

 

  5.12. ábra 
 

A már meglévő vezetékek adatainak javítása, módosítása a 5.13. ábra szerinti vezetékek 
adat dialógus ablakban történik 
 

A 5.13. ábra szerint megjelenő ablakban lehetőség nyílik a vezeték alapadatainak bevitelére, 
illetve meglévők módosítására. A 5.13. ábrán látható fülek szerint azonosított lapokon: 
 

− („A” fül) a vezeték típusát,  
− („G” fül) a vezeték geometriáját, térbeli adatait, 
− (F/Ü fül) a vezeték üzemállapot, szimulációs számításhoz szükséges adatait 
− (Kcsp fül) a kapcsolódó csomópontokat 
− (T fül) a vezeték településhez kapcsolódó adatait 
 

lehet megadni. A többi lapon a megjegyzést fűzhetünk a kiválasztott vezetékhez, illetve 
adatait tehetjük ki egy text típusú file-ba, illetve adatokat importálhatunk be a vezetékekkel 
kapcsolatban a program adatbázisába. 
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5.13 ábra 
 
Tározók elhelyezése, javítása a modellbe 
 
Tározókat a vízellátó rendszerben 
 

- a fogyasztás és a szivattyúzás közti különbség kiegyenlítésére,  
- a vízellátó rendszer nyomásmagasságainak szabályozására, 
- tűzoltási vízigény kielégítésére, 
- felhasznált energiaköltség csökkentésre, 
- ellátási biztonság növelésére (havária esemény) 

 
alkalmazunk. Tározóból két típus helyezhető el a modellbe: 
 

- víztorony, illetve 
- medence. 

 
Az ilyen típusú objektumok mindig csomóponthoz kapcsolódnak. Bevitelük történhet az 
adatkezelés menü medence, illetve víztorony elemével, illetve a medence , illetve víztorony 

 ikonjával. Ezen parancsok hatására a5.14. ábra illetve 5.15. ábra szerinti ablakok jelennek 
meg. Ezeknél az elemeknél az alábbi adatokat kell mindenképp megadni: 
 

- tározó neve 
- hasznos tározó térfogat 
- a tározó fenék és túlfolyó szintje 
- kapcsolódó csomópont (elhelyezkedés) 
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5.14. ábra 
 

 
 

5.15. ábra 
 
A későbbi számítások miatt szükséges a tározó geometriájának megadása, ez vízállás térfogat 
(V-t) jelű füllel azonosított lapon történik. Amennyiben a tározónk keresztmetszete nem 
változik a magassággal, tehát állandó keresztmetszetű akkor, akkor elég a fenék és túlfolyó 
szint beszúrása. Amennyiben a magassággal nem lineárisan változik a tározó térfogat, akkor a 
tározó jellemző magassági pontjaiban szükségessé válik a hozzá tartozó tározási térfogat 
megadása az 5.16. ábra szerint.  
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5.16. ábra 
 

A tározók elhelyezkedését a 5.17. ábra szerinti „E”, mint elhelyezkedés füllel jelölt lapon 
adhatjuk meg.. A tározókhoz megadhatjuk a települési adatokat is (nem szükséges). 

 

 5.17. ábra 
 

Gépházak megadása: 
 
A HCWP 6.0. programban a szivattyú beépítési helyeket, ahova a szivattyúkat fogjuk 
elhelyezni, gépházakhoz kell rendelni. A gépházak megadásának jelentősége az energetikai 
számításoknál kerül elő, ugyanis ezek segítségével a hozzájuk tartozó szivattyúkra vonatkozó 
energia felvételi, illetve vízszállítási adatokat egybe legyűjthetjük, felhasználhatjuk a számítás 
után. Gépházak bevitelére a jól ismert adatkezelés menü gépházak eleme, illetve  ikon 

  34. 



HydroConsult  HCWP 6.0 Demo 
 

szolgál, ennek hatására az 5.18. ábra szerinti dialógus ablak jelenik meg., amelyben 
kötelezően csak a gépház nevét kell megadni. 
 

  5.18. ábra 
 

Szivattyúk elhelyezése, javítása a modellben. 
 
Szivattyúkat hidraulikailag a nyomásvonal megemelésére használjuk, tehát az energia közlés 
hatására a víz eljut „A” pontból, „B” pontba. Mint korábban említettük szivattyút csak 
meglévő gépházhoz tudunk rendelni, és két meglévő csomópont közé tudjuk elhelyezni. A 
csatlakozási pontok közül az egyik a szívó, míg a másik a nyomó oldal, tehát a szivattyúnak 
létezik egy irányítottsága, ebből következően nem mindegy hogyan helyezzük el. A szivattyú 
kezelése történhet a menüsorból, illetve a  ikonnal, melynek hatására a következő 5.19. 
ábra szerinti ablak jön fel, ahol megadhatjuk adatait. A szivattyú beépítési helynél kötelezően 
megadandó adat 
 

- a név,  
- az elhelyezkedés, 

 
az előbbi a „A” jelű lapon történik az utóbbi az „E” jelűn. A kapcsolódó csomópontok 
megadása a elemek kezelése című fejezetben bemutatott módón történik. (Ügyeljünk az 
irányra!!!) 

  35. 



HydroConsult  HCWP 6.0 Demo 
 

 
 

5.19. ábra 
 
„Sz” jelű lapon 5.20. ábra kitölthetjük a mezőket az ismert szivattyú jellemző paramétereivel, 
vagy kiválaszthatjuk egy listából az adott gépet a „Szivattyú katalógusból…” gomb 
segítségével, és így automatikusan kitöltődnek. Lehetőségünk van új szivattyú típus 
definiálására lásd elemtípus kezelés fejezet. 
 

 
 

5.20. ábra 
 

  36. 



HydroConsult  HCWP 6.0 Demo 
 

„Szivattyú katalógusból…” megnyomásával az 5.21. ábra jelenik meg. Itt a legördülő 
menüből kiválaszthatjuk a szivattyú gyártóját, majd az alatta található ablakban 
kiválaszthatjuk az adott szivattyú típust. Amennyiben sikerült az alkalmazott szivattyú típust 
kikeresni, és a szivattyú beépítési hely mezőit szeretnénk az adott értékekkel kitölteni, akkor 
az „Elhelyezés …..” gombra kell kattintani. 
 

 
 

5.21. ábra 
 

 
 
Kútcsoportok megadása, kezelése 
 
A kútcsoport hasonlóan szivattyú gépházakhoz a kutak csoportba sorolására szolgál, ezzel 
egyszerűsítve a modellezési eredmények dokumentálását. Ezért minden a modellbe 
elhelyezett kutat, csoportba kell elhelyezni. Kútcsoportok esetén egyedül a nevét kell 
megadni, de ezen kívül megadható a települési címe is, bár nem kötelező. 
 
Kutak kezelése 
 
A kutak a víznyerési, termelési helyek modellezésére szolgának. Az adott elem esetén 
ugyanazokat a típusú adatokat kell megadni, mint a szivattyúk esetén lásd a szivattyúkezelés 
fejezetet. Az abban található adatokon kívül, az 5.22.  ábra szerinti „Ü/k” lapon meg kell adni 
a kút leszívási (Q-H) görbéjének jellemző érték párjait. Az ilyen típusú adatokat 
hidrogeológia szakvéleményekből, tanulmányokból, illetve a kutak műszaki létesítési, 
üzemelési engedélyéből lehet meghatározni. 
 

  37. 



HydroConsult  HCWP 6.0 Demo 
 

 
 

5.22. ábra 
 
Szabályozott elzárók elhelyezése javítása: 
 
Szabályozott elzárókat a vízszállítási irányok, illetve a nyomás magasságok befolyásolására 
alkalmazunk. Szabályozott elzárók megadásánál, elhelyezésénél az alábbi adatok 
szükségesek: 
 

− név 
− kapcsolódó csomópontok 

 
A  szabályozott elzárók kezelése a 5.23. ábra szerinti párbeszéd ablakban történik, amelynek 
lapjain megadhatjuk az adott szabályozott elzáróra vonatkozó adatokat. Amennyiben ismerjük 
az elzáró szerelvény különböző nyitottsági állapotaihoz tartozó négyzetes ellenállási 
értékeket, az „A” jelű lapon adhatjuk meg. Az „E” jelű lapon az előzőeken kívül megadhatjuk 
a szabályozott elzáró településen belüli elhelyezkedésének adatait 
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5.23. ábra 
 
Visszacsapó szelepek elhelyezése javítása: 
 
A visszacsapó szelepek a vízszállítás irányának befolyásolására használatos szerelvények. 
Ennél az elemeknél is ügyelni kell a kapcsolódó csomópontokra, az elem irányítottsága miatt, 
mivel nem mindegy melyik irányban akadályozza meg vízáramlást. A programban szükséges 
továbbá megadni egy nevet a visszacsapó szelepnek. Ennek az elemnek kezelése hasonlóan 
történik, mint a korábban bemutatott elemeknél. 
 
Szűrőház megadása: 
 
A szűrőket a programban szűrőházakhoz kell rendelni, tehát mielőtt a modellbe szűrőt 
helyeznénk el definiálnunk kell szűrőházat, amely nevének megadásával történik, illetve a 
települési elhelyezkedésére vonatkozó adatokat adhatjuk meg az utóbbi nem kötelező. 
 
Szűrő elhelyezése javítása: 
 
A felhasználó által készített modellbe elhelyezhet szűrőket, amelyek a vízkezelést hívatottak 
modellezni. A szűrő megadásánál az alábbi adatokat szükséges megadni: 
 

− Név (azonosításhoz) 
− Szűrőház kapcsolat 
− Kapcsolódó csomópontok (befolyó, elfolyó) 
− Négyzetes ellenállási tényező (s3/m5) 
− Átfolyt vízmennyiség, lineáris ellenállás összefüggés adatai 

 
 
 
 

  39. 



HydroConsult  HCWP 6.0 Demo 
 

Fogyasztási körzet kezelés: 
 
A fogyasztások modellezéséhez szükséges fogyasztási körzetek definiálása, ez az 5.24. ábra 
szerinti ablakban történik. 
 

  5.24. ábra 
 
Mint minden elemnek a modellben a fogyasztási körzeteknek is szükséges egy egyedi nevet 
adni az „Alapadatok” lapon, amellyel a későbbiekben hivatkozhatunk rá. Az „Üzem/kezdő 
állapot” lapon amelyet az 5.25. ábra mutat, meg kell adni: 
 

- a napi fogyasztást 
- a napi fogyasztási menetgörbét 
- a körzet fogyasztásának térbeli elosztásának módját. 

 
A körzet fogyasztásának térbeli eloszlási módjának kiválasztásakor megadjuk a programnak, 
milyen szabály alapján ossza el a körzet fogyasztását a vezetékek, illetve csomópontok között. 
Az adott körzetre jellemző napi fogyasztási menetgörbét egy legördülő listából választhatjuk 
ki, amennyiben nem találunk az előre definiáltak között a területre megfelelőt, akkor 
lehetőségünk van új megadására a „Fogyasztási menetgörbék kezelése…” nyomógomb, 
illetve a  ikon segítségével. A5.26. ábra szerinti „Fogyasztási menetgörbék kezelése…” 
dialógusablakban megadhatjuk az alábbiakat: 
 

- Fogyasztási mentgörbe nevét, 
- Fogyasztási menetgörbe felbontását (félórai, órai), 
- Adott időintervallumokhoz tartozó napon belüli %-os fogyasztási értékeket 

(táblázatosan) 
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5.25. ábra 
 

 
 

5.26. ábra 
 
Fogyasztási menetgörbe készítésére lehetőség van egy külső strukturált szöveges fájlból, 
amely a „Fogyasztási menetgörbe beolvasása…” nyomógomb segítségével történik, az ebben 
található értékek származhatnak körzeti fogyasztásmérők regisztrált adataiból. 
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Nagyfogyasztók elhelyezése, javítása: 
 
Nagyfogyasztóknak nevezzük azokat a fogyasztókat, akiknek napi fogyasztása 100 m3/napot 
meghaladja, bár a programban az ennél kisebbeket is tekinthetjük ilyen típusúnak. A 
nagyfogyasztók esetén a következő adatokat kell kötelezően megadni: 
 

- Koncentrált nagyfogyasztó neve 
- Kapcsolódó csomópont 
- Napi fogyasztás m3/nap 
- Nagyfogyasztó napi fogyasztási menetgörbéje 
- Pillanatnyi fogyasztás (csak üzemállapot esetén) 

 
A nagyfogyasztó településen belüli elhelyezkedését, címét nem kötelező megadni. 
 
Tűzcsapok, tűzesemény, csőtörés kezelése, javítása 
 
Üzemállapotok, illetve rendszer szimulációs számítások speciális esete, amikor a hálózat 
üzemét egy rendkívüli eseménnyel megzavarjuk, ilyen esemény lehet egy csőtörés, illetve egy 
tűzesemény, A nagy csőtörések, illetve a tűzesemény a nagymértékű koncentrált vízkivétel 
miatt a rendszer kapacitását teszi próbára a környező területeken. Ahhoz, hogy a tűzeseményt, 
csőtörést modellezni tudjunk, meg kell adni néhány ezeket az eseményeket leíró adatot a 
program számára, ilyenek az alábbiak: 
 

- Tűzeseményt, csőtörés azonosító név 
- A tűzcsap, csőtörés négyzetes ellenállási tényezőjét (tűzcsap katalógusból, vagy 

alapérték) 
- Kapcsolódó csomópontot 
- Napi vízkivételt (szimuláció esetén) 
- Fogyasztási mentgörbe (szimuláció esetén) 
- Pillanatnyi vízkivétel (üzemállapot esetén) 
- Nyomásigény (tűzoltóságtól, vagy épületmagasság + 10 m) 

 
 
Koncentrált betáplálás kezelése 
 
A program lehetőséget biztosít koncentrált betáplálás létesítésére a modellben, ennek az 
elemnek olyan esetekben van jelentősége, ha nem a teljes hálózatot modellezzünk, hanem 
annak csak egy számunkra fontos részét. Ilyen eset lehet például, amikor csak egy 
nyomászónát, vagy egy regionális rendszeren belül egyetlen települést vizsgálunk, ekkor két 
lehetőségünk van a betáplálás modellezésére: 
 

- Végtelen térfogatú tározót, vagy 
- Koncentrált betáplálást 

 
alkalmazunk. Az utóbbi esetében a következő adatokat kell megadni: 
 

- Koncentrált betáplálás neve 
- Kapcsolódó csomópont (betáplálási pont) 
- Napi betáplálás mennyisége (csak szimuláció esetén szükséges) 
- Fogyasztási menetgörbe (betáplálás időbeli alakulása) 
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- Pillanatnyi betáplálás (csak üzemállapotnál szükséges) 
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6. Zónagenerálás 
 
A zónagenerálás során a vízellátó hálózat nyomászóna kialakítását határozza meg a program. 
Egy nyomászónába tartozónak tekinthetjük azokat a vezetékeket, csomópontokat, amelyeknek 
a kötött nyomáspontú ponthoz (szivattyú, nyomásszabályzó, tározó) képesti nyomásviszonyait 
egyedül a vízszállításból származó nyomásveszteségek határozzák meg. Zónagenerálást az  
ikonnal és a menüsor „Számítás”/”Zónagenerálás” menüpontjával indíthatjuk el, amelynek 
hatására 6.1. ábra szerinti párbeszédablak jelenik meg, ahol kiválaszthatjuk, hogy mit 
tekintsen a program zónahatárnak, és itt indíthatjuk el a zónagenerálást. 
 

 
 

6.1. ábra 
 
A zónagenerálás alkalmazhatjuk az alábbiakra: 
 

- nyomászónák meghatározására 
- széteső hálózat felderítésére, 
- zárási tervek készítésére (hibaesemény során hogy lehet kiszakaszolni a hibás 

vezetékszakaszt) 
 
Szétesőnek tekintünk egy hálózatot, ha létezik olyan hálózatrésze, amelynek nincs kapcsolata 
a hálózat többi részével, tehát nem köti össze vezeték, vagy szerelvény (gráf szétesik). 
Széteső hálózat keresésének beállításakor a lezárt vezetéket, szabályozott elzárót, szivattyú 
beépítési helyet, visszacsapó szelepet nem tekintjük zónahatárnak. Ha az előbb elmondott 
beállításokkal lefuttatott zónagenerálás eredménye több nyomászóna akkor a hálózat 
szétesőnek tekinthető. 
Az elmondottak fényében ajánlott a hálózati modell elkészítése után a számítások megkezdése 
előtt egy zónagenerálást lefuttatni, a topológiai kapcsolatokat ellenőrzése végett. 
Zónák grafikus megjelenítése, dokumentálása a nézet kiválasztása legördülő menü „zóna” 
nézet kiválasztásával történik, amely az 6.2. ábrán látható. 
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6.2. ábra 

7. Üzemállapot számítás 
 
Üzemállapot számítások során, amely egy statikus vizsgálat, általában az adott vízellátó 
rendszer mértékadó, vagy rendkívüli állapotairól készítünk pillanatfelvételt, ilyen állapotok 
lehetnek például az alábbiak: 
 

- Tűzesemény 
- Szivattyú leállás 
- Tározó leürülés 
- Tározó maximális töltődése 
- Tározó maximális ürülése 
- Stb. 
 

Az üzemállapot számítás a vezetékátmérők, tározó szintek, szivattyú vízszállítások 
meghatározásában, illetve ellenőrzésében nyújt segítséget. A rendszer objektumainak a 
számítást befolyásoló értékei (szivattyú vízszállítás, tározó szintje, stb.) üzemállapotonként 
más és más lehet, tehát minden üzemállapot számítás előtt külön-külön meg kell határoznia 
ezeket az értékeket a felhasználónak, és meg kell adnia a programnak. Az üzemállapot 
számítás során a rendszer objektumaira jellemző hidraulikailag fontos értékeket kapjuk 
eredményeként, ezek segítségével megnézhetjük, hogy a rendszer az adott üzemállapotban 
biztonságosan képes e kielégíteni a vízigényeket. A hálózatok egyes részeire különböző 
üzemállapotok lehetnek mértékadóak Az eredményként kapott csomóponti nyomásokat, 
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vezeték vízszállításokat, nyomásveszteségeket megvizsgálva, következtethetünk a hálózat, 
ellátás szempontjából kritikus pontjaira, és az ezeket kiváltó okokra. 
Egy üzemállapot számítást célszerű mindig egy külön erre a vizsgálatra létrehozott változaton 
elvégezni az utólagos dokumentálás megkönnyítése végett. (Tehát minden üzemállapot 
számításhoz célszerű különböző változatot létrehozni ld.: Változatkezelés fejezet.). Miután 
létrehoztuk a változatunkat, amelyen a számítást el kívánjuk végezni, meg kell nézni, hogy a 
modellben létező objektumok, számítás során felhasznált értékei megfelelnek az adott 
üzemállapotnak, mint például: 
 

- a tározók vízszintje, 
- szivattyúk pillanatnyi vízszállítása, 
- kutak pillanatnyi víztermelése 
- szabályozott elzárók nyitottsága állapota, 
- visszacsapó szelepek állapota, 
- vezetékek nyitottsági állapota, 
- szűrők nyitottsága, utolsó öblítés óta átfolyt vízmennyiség, 
- nagyfogyasztók pillanatnyi fogyasztása, 
- tűzcsap, csőtörés pillanatnyi vízkivétel, 
- koncentrált betáplálás esetén a pillanatnyi vízbetáplálás 

 
Miután az objektumok üzemállapot értékeket beállítottuk a program elemkezelő ablakaiban, 
meg kell határozni a napon belüli vizsgálat időpontját. Az időpont kiválasztásával érjük el, 
hogy a program meghatározza a számításhoz szükséges fogyasztás értékeket. Az adott 
üzemállapot számítás időpontjának kiválasztása egy párbeszéd ablakban történik, amelyet 
előhívhatunk a  ikonnal, vagy a „Számítás”/”Beállítás” menüponttal, ezt az ablakot mutatja 
az 7.1. ábra. Miután kiválasztottuk az üzemállapot kezdő időpontját, ne feledkezünk el a 
„Mentés” gomb használatáról, különben a program nem állítja be magának a pillanatnyi 
fogyasztás értéket, amivel a számítást elvégzi. 
 

 
 

7.1. ábra 
 
Ha minden, az üzemállapot számításhoz szükséges értéket beállítottunk elindíthatjuk az 
üzemállapot számítást a  ikonnal, vagy a „Számítás/ üzemállapot” menüpont segítségével. 
A számítógép fizikai paramétereitől függően rövidebb, vagy hosszabb ideig eltart a számítás. 
A számítás folyamán előfordul, hogy a program valamilyen hibaüzenetet ad a felhasználónak, 
ami megszakítja az aktuális számítási metódust, ilyenkor az „OK” gombra kattintva 
megszüntethetjük a hiba okát a hatására felbukkanó párbeszédablakban, ami legtöbbször 
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adatmegadással összefüggő. Miután a számítógép elvégezte a rá bízott üzemállapot számítást, 
az eredményeket képes grafikus formában, illetve táblázatos formában megjeleníteni. Az 
eredmények megjelenítésével 9. fejezetben foglalkozunk „Eredmények dokumentálása” 
címűben. Amennyiben meg szeretnénk nézni az üzemállapot számítás lépéseivel kapcsolatos 
információkat, akkor lehetőségünk van erre, ugyanis a program minden számítás alakalmával 
generál egy szöveges fájlt, amelybe a futással kapcsolatos az információkat eltárolja. Az 
előbb említett fájl kiterjesztése .pri, és a projekt fájl könyvtárában található. Meg kell 
jegyezni, hogy minden számítás alakalmával újra generálódik.  
 

8. Szimuláció számítás 
 
Szimulációs vizsgálat során az adott rendszer egy általunk beállított időintervallumára 
jellemző hidraulikai, energetikai idősor értékeket határozza meg a program, amelyek 
felhasználhatók üzemoptimalizálásra. Üzemoptimalizálás során különböző üzemrendeket 
határozhatunk meg. A rendszer szabályozó elemeinek megfelelő beállításaival elérhetünk egy 
optimális üzemrendet, amelyben minimális energiaköltséggel, biztonságosan üzemeltethető a 
rendszer. A szimuláció eredménye mindig egy-egy rendszerelemre (vezeték, csomópont, stb.) 
vonatkozó idősor (Q, v, H, dh, stb.), vagy az idősorokból számolt értékek. 
A szimuláció számítás első lépése a szabályozási feltételek megadása, illetve a menetgörbék 
(fogyasztási, betáplálási) meglétének, beállításainak ellenőrzése. Szabályozási feltételek az 
alábbi elem típusokhoz adhatók meg a szimuláció füllel jelölt párbeszéd lapokon: 
 

- Szivattyú beépítési hely (szivattyúk) 
- Kút (kút szivattyúk) 
- Szabályozott elzáró. 

 
8.1 ábra látható szimuláció lapon megadhatjuk az adott objektumhoz tartozó a szabályozási 
feltételeket. 
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8.1. ábra 
 

Szabályozási, vezérlési feltételek beállítása: 
Egy rendszer elem (kút, szivattyú, szabályozott elzáró) szabályozása az alábbi elemek 
segítségével történhet: 
 

- Tároló szint 
- Csomópont 

 
, továbbá a felhasználónak lehetősége van elemektől független vezérlésre időkapcsolással, és 
az időkapcsolás illetve elemekhez kötődő szabályozás előnyeinek egyesítésére. 
Első lépésként kiválasztjuk a szabályozandó elemet a párbeszéd ablakban, majd ezután 
kiválasztjuk a szabályozás, vagy vezérlés típusát: 
 

- Tároló szint 
- Csomóponti nyomás 
- Időkapcsolás 

 
a szabályozás típusa mellett található legördülő menüből. Egy objektumnak tároló szintről, 
vagy csomóponti nyomásról történő szabályozása esetén lehetőség van a napon belül, egy 
bizonyos időszakra korlátozni a szabályozási feltételünket, ilyenkor meg kell adni az 
érvényesség időtartamát a kezdő és a vég időpont beállításával. Fontos hogy az 
időintervallumok egy teljes napot, 24 órát fedjenek le. Ezek után kell kiválasztani, hogy az 
adott elem, amelyről a szabályozás történik (csomópont, tározó) az a nyomó, vagy a szívó 
oldalon található. Ezután egy legördülő listából, vagy a rajzról ki kell választani a konkrét 
szabályozó objektumot.. Amennyiben az adott objektum tároló, akkor a különböző tároló 
szintekhez meg kell adni a szivattyúk tározó szinthez tartozó vízszállítását, vagy a 
fordulatszámát táblázatos formában lásd 8.2. ábra jobb alsó sarok, illetve a szabályozott 
elzáró nyitottsági értékeit. 
 

 8.2. ábra 
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Amint egy szabályozási feltétel megadásra került, vagy javítást végeztünk rajt, ne felejtsük el 
megnyomni a „Hozzáadás”, vagy „Javítás” gombot, amelyek a 8.2. ábra pirossal keretezett 
gombjai. 
Ha a szabályozást valamely csomóponton található nyomás segítségével szeretné a 
felhasználó megvalósítani, akkor a 8.3. ábra szerinti párbeszédablak jelenik meg, ahol 
táblázatos formában a csomóponti nyomásokhoz adhatjuk meg a szivattyú fordulatszámokat, 
illetve vízszállításokat. 
 

 8.3. ábra 
 
A szabályozott elzárók segítségével is lehet egy rendszert viselkedését, idősor értékeit 
befolyásolni. Ekkor a szabályozó elemek jellemző értékeihez (tározószint, csomóponti 
nyomás) tartozó szabályozott elzáró nyitottsági százalék értékeit kell megadni táblázatos 
formában lásd 8.4. ábra jobb alsó sarka. 
 

  49. 



HydroConsult  HCWP 6.0 Demo 
 

 8.4. ábra 
 
Mint korábban említettük, a programban lehetőség van szabályozó elem nélküli idővezérlésre, 
ilyenkor a különböző időintervallumokhoz adunk meg szivattyú vízszállítás, fordulatszám, 
illetve elzárók nyitottsági értékeit. Szabályozott elzáró időkapcsolására mutat példát a 8.5. 
ábra. 
 

 8.5. ábra 
 
Szimuláció futtatás 
 
Mielőtt elindítanánk a számítást, ellenőrizzük a szimuláció kezdőidőpontját,  ikonnal, vagy 
a „Számítás”/”Beállítás” menüponttal előhívható ablak segítségével, lásd 7. fejezet 7.1. ábra. 
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Szimuláció elindítása előtt fontos ellenőrizni a tározók kiindulási vízszintjét, ugyanis ez az 
érték jelentősen befolyásolja az eredményeinket, ugyanis hatással van: 
 

- a rendszerbeli nyomásmagasságokra, 
- szabályozás esetén a szivattyúk vízszállításra, ezáltal az energia felhasználásra, 
- vízigények kielégíthetőségére a reggeli, és az esti csúcsban 

 
 Amennyiben minden szükséges adatot megadtunk a programnak,  ikonnal, vagy a menüsor 
„Számítás”/”Szimuláció számítás” menüjével elindíthatjuk a szimuláció számítást. Ha minden 
elemet helyesen adtunk meg, illetve a kialakított rendszer képes kielégíteni a vízigényeket 
lefut a számítás, azonban ha valamelyik objektum adatát hibásan adtuk meg, illetve ha 
valamelyik tározó leürül, akkor hibaüzenettel leáll a program. 8.6. ábra. 
 

 8.6. ábra 

9. Eredmények dokumentálása 
 
A grafikus formában történő dokumentálásra való a tematikus nézetkezelés lásd.: nézetkezelés 
fejezet. Amennyiben a számítógépünkön telepítve van Autocad program, akkor lehetőségünk 
van a megjelenített helyszínrajzot Autocad rajzzá konvertálni az  ikon segítségével, és ott 
további rajzi szerkesztéseket, formázásokat végezni. 
Minden típusú elem számítási eredményeinek táblázatos formában történő megjelenítésre 
lehetőséget ad a program. Ezt a funkciót elérhetjük az „Eredmények” menüpont alatt. Első 
lépésként itt ki kell jelölni, melyik típusú számításhoz (üzemállapot, szimuláció, vízkor 
keveredés, stb.) szeretnénk megjeleníteni az eredményeket, majd az adott elemre kattintva a 
hozzá tartozó objektumok adatai táblázatos formában megjelennek, amelyet az 9.1. ábra 
szemléltet. 
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9.1. ábra 
 
A megjelenő értékeket az „Export” menüre kattintva Excel táblába kitehetjük, amennyiben a 
számítógépünkre telepítve van. Lehetőségünk van a különböző oszlopok értékei közül 
bizonyos tartományokra szűrést végezni a „Megjelenítés”/”Szűrés” menüpont segítségével. A 
szűrési beállítások az 9.2. ábra szerinti „Szűrőfeltételek beállítása” ablakban történik. 
 

 9.2. ábra 
 
Új szűrési feltétel definiálása során a „Hozzáadás” gombot, már meglévő feltétel módosítása 
esetén a „Javítás” gombot kell alkalmazni. Ennek eredményeként csak a szűrési feltételnek 
megfelelő objektumok jelennek meg. 


