
Tanulmány a Budai Duna-parti Főgyűjtő monitoring rendszerről 
 

A Dataqua Kft. 2009 tavaszán kapott felkérést a budai duna-parti főgyűjtő szennyvíz-
csatorna monitoring feladatának ellátására, ami a dél-budapesti szennyvíztisztítóhoz 
kapcsolódóan készült el. A főgyűjtő nagyátmérőjű vezetéke a budai Duna parton fut végig. A 
közel 7 kilométer hosszú csatorna összegyűjti a főváros budai oldalán keletkező szennyvíz 
java részét és a kelenföldi szivattyútelepre juttatja, ahonnan az a Duna alatti szennyvíz-
átvezető csöveken keresztül a Csepel-szigeten megépült központi szennyvíztisztítóba kerül. A 
vezeték nagyrészt a Duna kavicsteraszában, de két jelentős termál karszt vízbázis előterében 
halad, amely két termálfürdőt lát el folyamatosan 40…50 ºC-os vízzel. 
 

A vezetékből történő esetleges szennyvíz elszivárgás nyomon követésére 25 
objektumból álló monitoring rendszer került kialakításra. A mérési helyek között van forrás, 
meglévő kis mélységű talajvíz kút, újonnan létesített kút, meglévő karszt észlelő kút. Az 
észlelési pontok kijelölése során arra törekedtek, hogy a vezeték mindkét oldalán, annak teljes 
hosszán 4-500 m-enként megfelelő távolságban legyenek az elszivárgást közvetlenül figyelő 
kisebb mélységű kutak, ill. a karsztot esetleg elérő szennyezést figyelő egyéb objektumok. 
 

A kutakba a Dataqua Kft. által gyártott háromcsatornás (vízszint, vízhőmérséklet és 
fajlagos vezetőképesség mérésére alkalmas) regisztráló műszereket (DA-S-LKTRB 122) 
telepítettek a folyamatos észlelés érdekében. Mivel a műszerek nem igényelnek gyakori 
ellenőrzést, az adatokat GSM/GPRS kommunikáció alapú, szintén a Dataqua Kft. által 
gyártott távadó rendszerrel (DA-SMDM-D) gyűjtik és kísérik figyelemmel a központi 
feldolgozást végző szerver számítógépen. Az összegyűjtött adatok ezután az interneten 
(http://monitoring.dataqua.hu) az arra hivatott személyek számára könnyedén elérhetőek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafikon, és térkép-nézet 
az Ethersense online 
monitoring rendszerben 

 



A műszerek legyártását, kitelepítését és folyamatos üzemeltetését a Dataqua Kft. 
szakemberei végezték. Az egyes kutakra jellemző paraméterek (kútmélység, hőmérséklet, 
vízállás szélsőértékek) felhasználásával az egyedi műszerek gyorsan legyártásra kerültek. 
Mivel a kutak a 2 milliós főváros legforgalmasabb helyein vannak, a kitelepítéskor biztosítani 
kellett a forgalommentes környezetet. Hála a Dataqua műszerek könnyű kezelhetőségének, a 
kitelepítés gyorsan és problémamentesen zajlott, így a nagyvárosi forgalomban sem 
jelentkezett nagyobb fennakadás. 
 

Az állomások üzemeltetését is a Dataqua Kft. végzi. Ez a kutakról származó adatok 
folyamatos elemzését, illetve a műszerek működésének folyamatos biztosítását jelenti. Az 
adatkiértékelés során figyelemmel kell kísérni az egyes állomások bejövő adataiban 
bekövetkező változást, a riasztási határérték elérése, vagy túllépése esetén pedig az 
információt továbbítani kell a megfelelő szakemberek felé. Műszerbiztonság alatt pedig az 
esetleges akkumulátor-csere, az állagmegóvás és a lopásbiztosítás értendő. Mindezekkel 
együttesen biztosítható, hogy a mérőműszerek hosszan és megbízhatóan fognak működni. 
 

Az üzemeltetés a Dataqua Ethersense monitoring rendszerrel történik, melynek 
központja egy kommunikációs és adattároló szerver. A műszerek megadott időközönként 
csatlakoznak a szerverhez, és a beállítások függvényében feltöltik a mérési eredményeket. A 
szakemberek közvetlenül a monitoring rendszer weboldaláról, vagy közvetetten saját 
szoftverük illesztésével jutnak a mérési adatokhoz. 
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A Dataqua monitoring rendszer vázlatos felépítése 

 
Lehetőség van a monitoring rendszer kipróbálásra a http://monitoring.dataqua.hu/en 

weboldalon. A teljeskörű funkciókat csak bejelentkezés mellett lehet kipróbálni, amihez az 
alábbi teszt hozzáféréssel kell belépni: user code: demouser, password: demopass. A demo 
hozzáférés fiktív mérőhelyeket és mérőberendezéseket tartalmaz, a mérési eredmények 
tesztműszerektől, vagy műszerszimulátoroktól származnak. 
 


