κοπόσ τθσ παρουςίαςθσ είναι να τεκοφν απλά λογικά βιματα ,
χαμθλοφ κόςτουσ και άμεςθσ απόδοςθσ για τθν ορκολογικι
διαχείριςθ δικτφων φδρευςθσ.
 Για τισ ΔΕΥΑ η εξοικονόμηςη υδατικών πόρων μϋςω τησ ςωςτόσ

διαχεύριςησ των δικτύων και του περιοριςμού των απωλειών,
αποτελούν καθημερινό μϋριμνα και ςτόχο.
 Το εντεινόμενο τισ τελευταύεσ δεκαετύεσ πρόβλημα ϋλλειψησ
υδατικών πόρων κϊνει επιτακτικό την ανϊγκη ορθολογικόσ
διαχεύριςησ των αςτικών δικτύων ύδρευςησ.
 Ο τρόποσ λειτουργύασ ςτισ περιςςότερεσ περιπτώςεισ των
δικτύων ύδρευςησ ςτισ αντύςτοιχεσ επιχειρόςεισ ύδρευςησ εύναι
ςυνόθωσ εμπειρικόσ, με ϋλλειψη επιςτημονικόσ προςϋγγιςησ. Η
ελλιπόσ γνώςη του πραγματικού τρόπου λειτουργύασ των δικτύων,
η μη ύπαρξη διατϊξεων μϋτρηςησ των παραμϋτρων λειτουργύασ,
ϋχουν τελικϊ οδηγόςει ςε προςωρινό καθημερινό παθητικό
αντιμετώπιςη των προβλημϊτων κϊτω από την πύεςη του
υπαρκτού όδη προβλόματοσ των διαρροών και τισ περιςςότερεσ
φορϋσ εύναι μη ορθολογικό και με υψηλό κόςτοσ.

Τα κζματα που τίκενται για τθ διαχείριςθ των δικτφων
φδρευςθσ είναι:
 Η επϊρκεια παροχόσ και πύεςησ αλλϊ και η εξαςφϊλιςη

ικανοποιητικού επιπϋδου ποιότητασ πόςιμου νερού ςε όλο το μόκοσ του
δικτύου.
 Η αδιϊλειπτη λειτουργύα και ςυντόρηςη του ςυςτόματοσ
ύδρευςησ.
 Η υλοπούηςη των απαιτούμενων επενδύςεων τόςο για την
αναβϊθμιςη του υπϊρχοντοσ ςυςτόματοσ με ϋργα αντικαταςτϊςεων,
βελτιώςεων και πυκνώςεων, όςο και για νϋα δύκτυα για την εξυπηρϋτηςη
νϋων καταναλωτών ό και νϋων περιοχών.

 Απαιτούμενα ςτοιχεύα για τη διαχεύριςη δικτύων ύδρευςησ εύναι: η

μϋτρηςη παραγωγόσ και κατανϊλωςησ νερού, η ορθολογικό
ςυντόρηςη των δικτύων και ο ςημαντικότεροσ παρϊγοντασ εύναι η
εφαρμοζόμενη τιμολογιακό πολιτικό τησ επιχεύρηςησ.

Παρακάτω κα αναφερκοφμε ςε διεκνείσ αλλά και ςτον
ελλαδικό χϊρο εφαρμοςμζνεσ πρακτικζσ για τθν
ορκολογικι διαχείριςθ των δικτφων φδρευςθσ και τον
περιοριςμό των απωλειϊν.
 Στην καθημερινότητα η ςυντόρηςη του δικτύου

αντιμετωπύζεται ςτοιχειωδώσ περιοριζόμενη ςτην απλό
και μόνον επιςκευό τησ ορατόσ διαρροόσ, χωρύσ
ςυνόθωσ να υπϊρχει ςτρατηγικό διαχεύριςησ διαρροών.
 Διαπιςτώνεται ότι ςτη ςυντριπτικό πλειοψηφύα δεν
υπϊρχει πρόγραμμα προληπτικόσ ςυντόρηςησ, αλλϊ
ούτε ςυςτηματικό καταγραφό του κύκλου εργαςιών
τησ ςυντόρηςησ, ώςτε να υπϊρξει «βϊςη δεδομϋνων»
για την υλοπούηςη κϊποιου προγρϊμματοσ εύτε
προληπτικόσ ςυντόρηςησ, ανακαύνιςησ, εύτε ακόμη
αντικατϊςταςησ των δικτύων.

Tα κζματα κλειδιά για τθ διαχείριςθ διαρροϊν είναι:





Το ςχϋδιο διαχεύριςησ διαρροών εύναι ςυγκεκριμϋνο για κϊθε επιχεύρηςη νερού .
Αυτό όμωσ που εύναι οικονομικό για μια περιοχό μπορεύ να μην εύναι κατϊλληλο για ϊλλη.
Οι ςτρατηγικϋσ διαχεύριςησ διαρροόσ θα αλλϊζουν επύςησ με το πϋραςμα του χρόνου, εξαρτώμενεσ από
το κόςτοσ μονϊδασ του νερού, καθώσ και την αλλαγό ενεργού ελϋγχου διαρροών, όπωσ και τισ νϋεσ
τεχνικϋσ που θα διατύθενται.
Στη διατύπωςη ςχεδύου διαρροών, η επιχεύρηςη θα πρϋπει να εξετϊςει τα ακόλουθα θϋματα κλειδιϊ:



 Πόςα χρόματα επιθυμούμε να ξοδϋψουμε;


Στην πρϊξη επομϋνωσ, κϊθε επιχεύρηςη νερού θα πρϋπει να αποφαςύςει το ποςόν που ετοιμϊζεται να
ξοδϋψει ςτα μϋτρα διαχεύριςησ διαρροόσ, και για πόςο χρονικό διϊςτημα.

 Ποιεσ εύναι οι επιπτώςεισ ενόσ ςχετικϊ υψηλού

επιπϋδου διαρροόσ;






Τα υψηλϊ επύπεδα διαρροόσ ϋχουν επιπτώςεισ ςτισ πιϋςεισ του δικτύου και θα προκαλϋςουν αποτυχύεσ
ςτο επύπεδο υπηρεςιών.
_Η διαρροό ϋχει επιπτώςεισ ςτη δυνατότητα να διατηρηθεύ η ςυνεχόσ τροφοδοςύα
_Η διαρροό ϋχει επιπτώςεισ ςτην ποιότητα του διανεμημϋνου νερού
Ένασ όροσ που χρηςιμοποιεύται όλο και περιςςότερο εύναι «ελεύθερο ύψοσ», δηλ. η διαφορϊ μεταξύ τησ
διαθϋςιμησ ζότηςησ και τησ προβλεπόμενησ προςφορϊσ (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ διαρροόσ) ςτο
ςύςτημα. Η διαχεύριςη διαρροόσ εύναι ςαφώσ μεγαλύτερησ ςπουδαιότητασ ςε εκεύνα τα ςυςτόματα που
ςτερούνται το ελεύθερο ύψοσ από ότι ςε μϋρη όπου υπϊρχει ϋνα πλεόναςμα επϊρκειασ τροφοδοςύασ ςε
ςχϋςη με τη ζότηςη.

Μζςα από τθν εμπειρία ετϊν ςε κζματα διαχείριςθσ δικτφων
φδρευςθσ τίκενται τα παρακάτω απλά λογικά βιματα ,
χαμθλοφ κόςτουσ και άμεςθσ απόδοςθσ.
 Πρώτη ενϋργεια εύναι οι ΜΕΣΡΗΕΙ
 Στισ εξαγωγϋσ τησ κϊθε δεξαμενόσ θα πρϋπει να τοποθετηθούν

παροχόμετρα αδιϊλειπτησ καταγραφόσ, ώςτε να μετρϊται η
προςφερόμενη ποςότητα νερού ςτο δύκτυο.
 Το κόςτοσ επϋνδυςησ εύναι πολύ μικρό ςχετικϊ με τα οφϋλη που θα
αποδώςει.
 Η αξιόπιςτη μϋτρηςη όλου του ειςερχόμενου και εξερχόμενου όγκου
νερού ςτο ςύςτημα τροφοδοςύασ και η εξουςιοδοτημϋνη κατανϊλωςη
μϋςα ςτο ςύςτημα, εύναι λοιπόν οι θεμελιώδεισ απαιτόςεισ για διαχεύριςη
απαύτηςησ νερού, καθώσ επύςησ και για την αξιολόγηςη των απωλειών
και για τουσ υπολογιςμούσ ιςορροπύασ νερού.
 Ο ςύγουροσ υπολογιςμόσ τησ τιμολογούμενησ κατανϊλωςησ, απαιτεύ
ςύγκριςη μεταξύ του ετόςια προςφερόμενου και του ετόςια
τιμολογούμενου νερού και εκφρϊζεται ςε ποςοςτό επι τοισ %.

 Το «ϊνοιγμα» μεταξύ του προςφερόμενου και τιμολογούμενου

νερού, εύναι επιπόλαιο να προςδιοριςτεύ ωσ διαρροό και ο ορθόσ
προςδιοριςμόσ του εύναι ωσ «ατιμολόγητο νερό» και
περιλαμβϊνει τον ετόςιο όγκο των ςυνολικών απωλειών και την
απλόρωτη εξουςιοδοτημϋνη κατανϊλωςη.
 Η αιτιολογύα του «ατιμολόγητου νερού» , εύναι τόςο οι διαρροϋσ,
όςο και η ανακρύβεια των υδρομετρητών. Πρϋπει να τονιςθεύ, ότι
η ανακρύβεια των υδρομετρητών εύναι πϊντα υπό-εγγραφό, η
οπούα αυξϊνει με το χρόνο λειτουργύασ του υδρομϋτρου,
εξαρτώμενη και από την ποιότητα του νερού αλλϊ κυρύωσ την
ποιότητα του υδρομϋτρου. Έτςι εύναι ςύνηθεσ φαινόμενο,
υδρόμετρα μϋτριασ ποιότητοσ να υποεγγρϊφουν 10 και πλϋον
τοισ εκατό, μετϊ από λειτουργύα αρκετών χρόνων.

 Δεύτερη ενϋργεια εύναι η αξιολόγηςη των καταγραφών τησ παροχόσ,

εύναι γνωςτό διεθνώσ ωσ μϋθοδοσ τησ ελϊχιςτησ νυχτερινόσ παροχόσ
(minimum night flow), και προςδιορύζει ενδεικτικϊ το ςυνολικό επύπεδο
διαρροών του δικτύου. Τονύζεται ότι η μϋθοδοσ τησ ελϊχιςτησ νυχτερινόσ
παροχόσ δεν εύναι ακριβόσ, αλλϊ ενδεικτικό μϋθοδοσ υπολογιςμού μη
τιμολογούμενου νερού.

Αξιολόγηζη
 Η αξιολόγηζη ηηρ νςσηεπινήρ σπήζηρ πελαηών, ζε νπνηαδήπνηε ρώξα,
ζπλίζηαηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκό:
 Πνην πνζνζηό ηωλ αλζξώπωλ, ή ζπζθεπώλ ρξήζεο λεξνύ είλαη ελεξγά ηε λύρηα;
 Πόζν λεξό ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα δξαζηεξηόηεηα (π.ρ. μεπιέλνληαο ηελ ηνπαιέηα);
 Τν θπξίαξρν εξώηεκα πνπ πξέπεη λα απαληεζεί είλαη πνην κέξνο ηνπ αηηκνιόγεηνπ λεξνύ ανηιζηοισεί ζηιρ
διαπποέρ θαη πνην κέξνο ηνπ αηηκνιόγεηνπ λεξνύ ανηιζηοισεί ζηην ανακπίβεια ηων ςδπομέηπων.
Γηα ηελ απάληεζε απηνύ ηνπ εξωηήκαηνο πξέπεη λα αλαθεξζνύλ ηα παξαθάηω:
 Η αλαθξίβεηα ηωλ πδξνκέηξωλ είλαη βέβαην όηη ελνρνπνηείηαη γηα έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ αηηκνιόγεηνπ
λεξνύ. Τν πνζνζηό απηό, εμαξηάηαη από ηνλ ηύπν θαη ηελ ειηθία ηωλ εγθαηεζηεκέλωλ πδξνκέηξωλ θαη ηελ
πνηόηεηα ηνπ λεξνύ.
 Εηδηθόηεξα ε επαηζζεζία ηνπο ζε κηθξέο παξνρέο, αθόκα θαη γηα πδξόκεηξα πνπ δηέπνληαη από θάπνηεο
πξνδηαγξαθέο, δελ είλαη ηειηθά ηθαλνπνηεηηθή. Σπγθεθξηκέλα, έλα πδξόκεηξν κέζεο πνηόηεηνο, επξωπαϊθώλ
έζηω πξνδηαγξαθώλ, θιάζεο Β (κεηξνινγηθή θιάζε πνπ νξίδεηαη από ηηο Επξωπαϊθέο πξνδηαγξαθέο) δεν
«εςαιζθηηοποιείηαι» ζηελ έλαξμε θαηαγξαθήο όηαλ ε παξνρή είλαη κηθξόηεξε ηωλ 20 ιίηξωλ ηελ ώξα.
Έηζη, κηα δηαξξνή βξύζεο, πνπ είλαη έλα ζπλερέο ζηάμηκν, (πξηλ αθόκα νη ζηαγόλεο γίλνπλ «λήκα»), δελ
επαηζζεηνπνηεί ην πδξόκεηξν ώζηε απηή ε παξνρή ηεο δηαξξνήο λα θαηαγξαθεί. Σηην πεπίπηωζη αςηή,
πος δεν είναι ζπάνια, η ζςνεσήρ διαπποή ηων 20 λίηπων, ανηιζηοισεί ζε μια ημεπήζια ποζόηηηα νεπού
μιζού κςβικού! Η ποζόηηηα αςηή, είναι πολύ παπαπάνω από ηην κανονική ημεπήζια καηανάλωζη
οικίαρ 3 αηόμων.

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΤΑΦΥΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ CLASS B

Διαηομ
ή
ςδπομέ
ηπος
Qn
(m3/h)
Qmin
(l/h)
Qmax
(m3/h)

1/2"

3/4"

1"

1 1/2"

Σύνθ.
Φ50x3/4
"

Σύνθ.
Φ80x3/4
"

Σύνθ.
Φ100x1"

2,5

2,5

6

10

40/2,5

120/2,5

180/6

20

20

25

30

20

20

25

5

5

12

20

80

200

250

 Συμπεραςματικϊ και μόνον αναφϋρεται ότι από την εμπειρύα μασ, η υποεγγραφό

των υδρομϋτρων, ξεπερνϊ το 10% τησ πραγματικϊ διερχόμενησ ποςότητασ.
 Το ποςοςτό αναφϋρεται ωσ μύα μϋςη τιμό για τον Ελληνικό χώρο.
 Οι διαρροϋσ όμωσ δεν βρύςκονται μόνο ςτα δύκτυα διανομόσ
αρμοδιότητοσ τησ ΔΕΤΑ, αλλϊ ςε πολύ μεγϊλο ποςοςτό και μϋςα ςτισ
εςωτερικϋσ εγκαταςτϊςεισ των υδρευομϋνων.
 • Το νερό των διαρροών, εύναι νερό που δεν γρηςιμεύει (unuseful
water).Στην περύπτωςη που η διαρροό βρύςκεται ςτισ εςωτερικϋσ
εγκαταςτϊςεισ του καταναλωτό (βρύςεσ, καζανϊκια), τότε πϋραν του ϊςκοπου
κόςτουσ παραγωγόσ και μεταφορϊσ του νερού, υπϊρχει και το επιπλϋον
ιςοδύναμο κόςτοσ του καθαριςμού του ςτισ εγκαταςτϊςεισ βιολογικόσ
επεξεργαςύασ πριν την απόδοςη του και πϊλι ςτο περιβϊλλον, εφόςον αυτό το
νερό καταλόγει ςτο αποχετευτικό ςύςτημα.

ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
 Υυςικϋσ «πραγματικϋσ» απώλειεσ


1. Διαπποή ζηοςρ κενηπικούρ αγωγούρ ηποθοδοζίαρ και ζηο δίκηςο διανομήρ - πνπ
πξνθαιείηαη από :
- ζξαύζε ζωιήλωλ (μαθληθή ξήμε ελόο ηκήκαηνο ζωιήλα ή κηαο έλωζεο )
- έρνληεο δηαξξνή ελώζεηο, ζπλαξκνινγήζεηο, ζωιήλεο ππεξεζηώλ, θαη ζπλδέζεηο.



2. διαπποή από ηοςρ ηοίσοςρ και ηιρ ςπεπσειλίζειρ δεξαμενών - πνπ πξνθαινύληαη από:
- δηήζεζε από ηελ παιαηά ηνηρνπνηία ή ηνπο ηζηκεληέληνπο ηνίρνπο
- θινηεξνβάλεο πνπ δελ ιεηηνπξγνύλ.










Οη θπζηθέο απώιεηεο κπνξνύλ λα είλαη ζεκαληηθέο κε αληρλεπζείζεο γηα κήλεο ή αθόκα θαη έηε.
Ο όγθνο πνπ ράλεηαη ζα εμαξηεζεί θαηά έλα κεγάιν κέξνο από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηύνπ
ζωιήλωλ θαη ηελ πνιηηηθή αλίρλεπζεο θαη επηζθεπήο δηαξξνώλ πνπ αζθείηαη από ηελ επηρείξεζε,
όπωο:
- ε πίεζε ζην δίθηπν
- εάλ ν εδαθνινγηθόο ηύπνο επηηξέπεη ζην λεξό λα είλαη νξαηό ζηελ επηθάλεηα
- ρξόλνο "ζπλεηδεηνπνίεζεο" (πόζν γξήγνξα παξαηεξείηαη ε απώιεηα)
- ρξόλνο ζέζεο (πόζν γξήγνξα πξνζδηνξίδεηαη ε ζέζε δηαξξνώλ)
- ρξόλνο επηζθεπήο.

 Μη φυςικϋσ απώλειεσ
1. Τπερεκτύμηςη τησ παραγωγόσ
2. Τποτύμηςη τησ κατανϊλωςησ
3. Κλοπό νερού
4. πϊταλη χρόςησ
 Διοικητικϋσ απώλειεσ. Ο υπολογιςμόσ ιςορροπύασ νερού
μπορεύ να καθοριςτεύ περαιτϋρω με τον προςδιοριςμό
λαθών και παραλεύψεων. Αυτϊ καλούνται ςυχνϊ
"διοικητικϋσ" απώλειεσ, με ςυνϋπεια το ϋλλειμμα του
ειςοδόματοσ για το παρεχόμενο νερό.

Όςον αφορά τισ διαρροζσ των δικτφων διανομισ
αρμοδιότθτοσ των ΔΕΤΑ τίκενται τα ερωτιματα:








Που βρύςκονται;
Εύναι λύγεσ και μεγϊλεσ, ό πολλϋσ και μικρϋσ;
Πώσ εντοπύζονται;
Πόςο ςτοιχύζει ο εντοπιςμόσ τουσ και πόςο η επιςκευό τουσ;
Ποια εύναι η ςχϋςη κόςτουσ - οφϋλουσ για ϋνα πρόγραμμα διαρροών;
Πόςο νερό τελικϊ θα εξοικονομηθεύ;
Μετϊ την επιςκευό τουσ με τύ ρυθμό θα επανεμφανιςθούν;
Και πλόθοσ ϊλλων ερωτημϊτων, που τελικϊ καθιςτούν πρακτικϊ απροςδιόριςτη τη
διαδικαςύα αντιμετώπιςησ του προβλόματοσ ό οδηγούν ςε μη ορθολογικϋσ λύςεισ, λύςεισ
που ϋχουν δυςκολύα εφαρμογόσ, υψηλό κόςτοσ και αβϋβαιη απόδοςη. Κλαςικό περύπτωςη
αδόκιμησ διαδικαςύασ, εύναι ο ςυςτηματικόσ ςημειακόσ εντοπιςμόσ διαρροών του δικτύου
με ακουςτικϋσ μεθόδουσ (correlators).
 Η παραπϊνω ανϊλυςη αναδεικνύει τη ςυνθετότητα του προβλόματοσ, και τη δυςκολύα
επύλυςησ του. Έτςι για πολλϊ χρόνια, δρομολογόθηκαν διεθνώσ πολλϊ προγρϊμματα και
αναπτύχθηκαν πολλϋσ τεχνολογύεσ ςχετικϊ με το θϋμα. Η εμπειρύα αυτό που προϋκυψε
ϋχει ουςιαςτικϊ επιλύςει το πρόβλημα και ϋχει ξεκαθαρύςει πλϋον η μεθοδολογύα για
ρεαλιςτικό αντιμετώπιςη του.

Για τθν κατανόθςθ τθσ μεκοδολογίασ αυτισ πρζπει να
αποςαφθνιςκοφν τα παρακάτω:
 Διαρροϋσ υπϊρχουν πϊντα και παντού και αποτελούν ςυςτατικό

ςτοιχεύο των δικτύων.
 Τεχνικό δυνατότητα εξϊλειψησ των διαρροών δεν υπϊρχει και η
προςπϊθεια αντιμετώπιςησ τουσ ςυνύςταται ςτον περιοριςμό τουσ.
 Οι διαρροϋσ εύναι καθολικϊ διεςπαρμϋνεσ και μικρού μεγϋθουσ.
Διαρροϋσ μεγϊλου μεγϋθουσ εύναι λύγεσ και μετϊ από μικρό χρονικό
διϊςτημα από αφανεύσ καθύςτανται εμφανεύσ ςτη ςυντριπτικό
πλειοψηφύα των γεωλογικών δεδομϋνων του Ελλαδικού χώρου.
 Ο εντοπιςμόσ και επιςκευό μιασ διαρροόσ, διϋπεται από τη ςχϋςη
κόςτουσ -οφϋλουσ.
 Η ϋνταςη των διαρροών, (δηλαδό το ποςό του νερού που χϊνεται)
εξαρτϊται απόλυτα από την πύεςη λειτουργύασ και αυξϊνει
εντονότατα με την αύξηςη τησ πύεςησ.

Επιρροζσ ςτισ πραγματικζσ απϊλειεσ
νεροφ
 Για κϊθε ςύςτημα υπϊρχουν μερικϋσ αποφαςιςτικϋσ τοπικϋσ επιρροϋσ











ςτισ πραγματικϋσ απώλειεσ , οι οπούεσ εύναι:
Το ποςοςτό του χρόνου ετηςύωσ κατϊ τη διϊρκεια του οπούου το δύκτυο
εύναι διατηρημϋνο ςε ςταθερό ατμοςφαιρικό πύεςη.
Η μϋςη πύεςη λειτουργύασ ςτο δύκτυο. Με την αύξηςη τησ πύεςησ, η
αύξηςη των ποςοςτών διαρροόσ εύναι ςε πολύ μεγαλύτερη ϋκταςη από
ότι θα προβλεπόταν από τη θεωρητικό «ςχϋςη τησ τετραγωνικόσ ρύζασ
μεταξύ των ποςοςτών πύεςησ και διαρροόσ.»
Οι ευκαιρύεσ για τη διαχεύριςη πύεςησ περιορύζονται ςυνόθωσ από την
τοπικό τοπογραφύα και τα επύπεδα υπηρεςιών.
Ο αριθμόσ των εξυπηρετούμενων ςυνδϋςεων και η θϋςη των
μετρητών των πελατών εύναι το αδύνατο ςημεύο των περιςςότερων
δικτύων διανομόσ, καθώσ εκεύ υπϊρχουν υψηλϊ ποςοςτϊ
αποτυχύασ και μεγϊλοσ όγκοσ απωλειών (χαμηλό ποςοςτό ροόσ
διαρροόσ αλλϊ μακροχρόνια διϊρκεια).
Το μόκοσ των κεντρικών αγωγών.
Συνθόκεσ υποδομόσ, ςυχνότητα των διαρροών και των θραύςεων.
Τύποσ χώματοσ και ςυνθόκεσ εδϊφουσ.

 Η επιςτημονικό επιτροπό του IWA που
αςχολεύται µε τη θεματικό ενότητα «διαρροϋσ ςε δύκτυα
ύδρευςησ» (WATER LOSS TASK FORCE) μετϊ από
χρόνια ϋρευνα, εφαρμογό πρακτικών και ςτατιςτικό
ανϊλυςη, ϋχει εκδώςει οδηγύεσ ςχετικϊ µε την
μεθοδολογύα για την μεύωςη των διαρροών ςτα δύκτυα
ύδρευςησ που περιλαμβϊνει τισ ακόλουθεσ
δραςτηριότητεσ εργαςιών:
 Ση διαχεύριςη πύεςησ.
 Σον ενεργό ϋλεγχο διαρροών
 Σην ταχύτητα και ποιότητα ςτην επιςκευό των
διαρροών
 Σην αντικατϊςταςη αγωγών.

ΣΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΗ ΔΕΤΑΛΑΡΙΑ
 Τα τελευταύα χρόνια, ςτισ Δ.Ε.Υ.Α. ϋχουν γύνει πολλϋσ προςπϊθειεσ για την ορθολογικότερη
διαχεύριςη των δικτύων, με την εγκατϊςταςη νϋων τεχνολογιών αλλϊ και ςυςτημϊτων
τηλεμετρικόσ παρακολούθηςησ.
 Η ΔΕΥΑΛϊριςασ, παρακολουθώντασ πϊντα τισ νϋεσ τεχνολογύεσ, όδη από το 1993
προχώρηςε ςτην εφαρμογό προγρϊμματοσ για την μεταφορϊ τεχνολογύασ και
τεχνογνωςύασ, που αφορούςε την διαχεύριςη των δικτύων ύδρευςησ και τον ϋλεγχο των
διαρροών και εύχε ςαν βαςικό ςτόχο τον περιοριςμό των απωλειών νερού από 41% ςε 25% .
Παρόμοια προγρϊμματα εφαρμόςτηκαν και ςε ϊλλεσ υπηρεςύεσ ύδρευςησ (ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΔΕΥΑ Χανύων, ΔΕΥΑ Ιωαννύνων, ΔΕΥΑ Σερρών, ΔΕΥΑ Μυτιλόνησ κ.λ.π.) όπου
ςταδιακϊ ϋχει αξιολογηθεύ ςαν μεύζον ζότημα η διαχεύριςη του δικτύου ύδρευςησ και ο
ϋλεγχοσ των διαρροών.

 Η εφαρμογό του παραπϊνω προγρϊμματοσ περιελϊμβανε:
α. Tην δημιουργύα υδραυλικού ομοιώματοσ (μοντϋλου)
β. Τον ςχεδιαςμό και την εγκατϊςταςη Ζωνών Ελϋγχου Διαρροών
γ. Την προμόθεια νϋου εξοπλιςμού (μετρητϋσ, βϊνεσ ελαςτικόσ ϋμφραξησ, καταγραφικϊ,
ςυςχετιςτϋσ θορύβου-διαρροών κ.λ.π.)
δ. Την εκπαύδευςη του προςωπικού ςτισ νϋεσ τεχνολογύεσ και ςτον τρόπο αντιμετώπιςησ των
προβλημϊτων του δικτύου (από παθητικό ςε ενεργητικό)

ε. Την προμόθεια και εγκατϊςταςη ςυςτόματοσ Τηλεμετρύασ
ςτ. Επύςησ προχώρηςε η ψηφιακό χαρτογρϊφηςη του δικτύου ύδρευςησ με
ςύςτημα AutoCAD
Οριςμϋνεσ διαπιςτώςεισ που γύνανε από την εφαρμογό του
προγρϊμματοσ εύναι ςυνοπτικϊ οι παρακϊτω:
 Πριν από την εφαρμογό του προγρϊμματοσ, υπόρχε παθητικόσ τρόποσ
αντιμετώπιςησ των διαρροών (επϋμβαςη εφόςον βγει το νερό ςτην
επιφϊνεια), ενώ με την παρακολούθηςη των καταναλώςεων κατϊ
περιοχϋσ ςτο δύκτυο γύνεται εντοπιςμόσ αφανών διαρροών.
 Έγινε διερεύνηςη και εντοπιςμόσ ςημαντικών αφανών διαρροών
(θεμϋλια ςπιτιών, δύκτυο αποχϋτευςησ, δύκτυο ΟΤΕ, κ.λ.π.)

 Μειώθηκε το μϋγεθοσ των αποκαταςτϊςεων, λόγω ακριβούσ










εντοπιςμού των διαρροών (πεζόδρομοι, τςιμεντόδρομοι, μακρινϊ
ςπαςύματα) ό λόγω μη ύπαρξησ διαρροών (ϊςκοπεσ εκςκαφϋσ και
ταλαιπωρύα πολιτών).
Διαπιςτώθηκε η ύπαρξη μεγϊλων καταναλώςεων που δεν
καταγραφόταν από το τμόμα πελατεύασ.
Υπόρχαν περιπτώςεισ όπου οι υπϊρχοντεσ μετρητϋσ παρουςύαζαν
αποκλύςεισ λόγω χαμηλών νυχτερινών καταναλώςεων ό επειδό όταν
χαλαςμϋνοι (μη τιμολογούμενο νερό) (DIVANI, Β' Στρατόπεδο,
ςχολεύα, πϊρκα).
Σε δειγματοληπτικό ϋλεγχο που ϋγινε ςε οικιακϊ υδρόμετρα
διαπιςτώθηκε ότι παλιϊ υδρόμετρα, παρουςύαζαν απόκλιςη πϊνω από
20% ποςοςτό ςημαντικό για να οδηγόςει ςε πολιτικό αντικατϊςταςόσ
τουσ.
Ανακαλύφθηκαν βϊνεσ που δεν όταν ςτεγανϋσ ό όταν χαλαςμϋνεσ με
αποτϋλεςμα να υπϊρχει απώλεια ύδατοσ (βϊνα εκκενώςεωσ ςτο
Κουλούρι-3000 μ3/μόνα, βϊνα τροφοδοςύασ ςτο Αιςθητικό ϊλςοσ-1200
μ3/μόνα).
Εντοπύςτηκαν περιοχϋσ που παρουςύαζαν ςημαντικό πτώςη πύεςησ και
ενιςχύθηκαν με αντικαταςτϊςεισ δικτύων (παλιού αγωγού, μικρό
διϊμετροσ αγωγών)

 Μελετόθηκε με την βοόθεια του νϋου εξοπλιςμού η ςυμπεριφορϊ των









μεγϊλων καταναλωτών, οι οπούοι παρακολουθούνται ςυςτηματικϊ
(Νοςοκομεύα, Στρατόπεδα, Πϊρκα, Κολυμβητόριο, κ.λ.π.)
Διερευνόθηκαν μετϊ από αύτηςη εςωτερικϊ ιδιωτικϊ δύκτυα (ΤΕΙ,
Β΄Στρατόπεδο, Γηροκομεύο, 110 ΠΜ, Πϊρκα, Σχολεύα, Οικιακϊ,
Αμπελϊκια) και ςτισ περιςςότερεσ περιπτώςεισ εντοπύςτηκαν με
ακρύβεια οι βλϊβεσ.
Μελετόθηκαν οι καταναλώςεισ κατϊ μικρϋσ απομονωμϋνεσ περιοχϋσ
και εξόχθηςαν ςυμπερϊςματα για την ςυμπεριφορϊ των καταναλωτών
(εβδομαδιαύα, μηνιαύα, ετόςια)
Με την ϊμεςη παρακολούθηςη του δικτύου ύδρευςησ, μϋςω των
ςταθμών τηλεμετρύασ, υπϊρχει εικόνα των επιπτώςεων κϊθε επϋμβαςησ
ςτο δύκτυο ύδρευςησ, ϋτςι ώςτε να ρυθμύζεται η λειτουργύα του.
Συνολικϊ, μειώθηκαν οι απώλειεσ νερού ςτην πόλη μασ από 41% το 1993
οπότε ξεκύνηςε το πρόγραμμα, ςε κϊτω από 30 % το 2008 , παρϊ την
ςυνολικό αύξηςη των εγκατεςτημϋνων υδρομετρητών ςτην πόλη και τη
διαφοροπούηςη του τρόπου υδροδότηςόσ τησ (αύξηςη τησ μϋςησ πύεςησ
λειτουργύασ από 3,5 ςε 5 bar)

Οι κανόνεσ που εφαρμόζονται τα τελευταύα δϋκα χρόνια με
θεαματικϊ αποτελϋςματα ςτη διαχεύριςη των διαρροών εύναι:
 Προςπϊθεια αξιοπούηςησ των τηρούμενων ςτατιςτικών ςτοιχεύων
ςυντόρηςησ.
 Πρόγραμμα αντικατϊςταςησ με αυτεπιςταςύα και όχι επιςκευόσ των
προβληματικών βανών. Προτεραιότητα δύνεται ς’αυτϋσ που
παρουςιϊζουν διαρροό και ςτη ςυνϋχεια ςε βϊνεσ που παρουςιϊζουν
προβλόματα λειτουργύασ.
 Αντικατϊςταςη με αυτεπιςταςύα και όχι προςωρινό επιςκευό των
ςυνδϋςεων υδροληψύασ που παρουςιϊζουν αςτοχύα.
 Εφαρμογό τεχνολογιών ώςτε να αποφεύγονται πλόγματα ςτο δύκτυο
(π.χ. καταςκευό παροχών υπο πύεςη κλπ)
 Τϋλοσ τα τελευταύα χρόνια γύνεται ςυςτηματικό ενημϋρωςη ςε δημοτικϊ
και γυμνϊςια ςχολεύα του Νομού.

Επιλογι κεντρικϊν μετρθτϊν
Η επιλογό του μεγϋθουσ και του τύπου μετρητών θα εξαρτηθεύ από:
 το μϋγεθοσ του κεντρικού αγωγού
 την περιοχό παροχόσ
 απαιτόςεισ αντύςτροφησ ροόσ
 ακρύβεια
 απαιτόςεισ μεταδόςεων ςτοιχεύων
 κόςτοσ του μετρητό
 κόςτοσ των απαιτόςεων ιδιοκτηςύασ και ςυντόρηςησ
 προτύμηςη επιχεύρηςησ.
 Η νϋα γενιϊ μηχανικών μετρητών, ηλεκτρομαγνητικών, και υπερόχων
ϋχουν ικανότητα μϋτρηςησ με ακρύβεια. Οι περιςςότερεσ επιχειρόςεισ
χρηςιμοποιούν μηχανικούσ μετρητϋσ . Εντούτοισ, οι ηλεκτρομαγνητικού
μετρητϋσ όλο και περιςςότερο χρηςιμοποιούνται, ιδιαύτερα ϋνασ
μετρητόσ πλόρουσ διατομόσ εύναι απαραύτητοσ για να υπερνικόςει την
κακό ποιότητα νερού, φερτϊ κυρύωσ, κ.λπ....

ΜΕΣΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
ΤΔΡΟΜΕΣΡΩΝ ΣΤΠΟΤ WOLTMAN
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Εγκατάςταςθ μετρθτϊν
 Η ϋκταςη τησ εκςκαφόσ και του ςχεδύου εγκατϊςταςησ

θα επηρεαςτεύ από:
(α) τον τύπο μετρητό που επιλϋγεται, δηλ. εϊν απαιτεύται
απομόνωςη βαλβύδων ό τοποθϋτηςησ φύλτρου κλπ.
(β) το μϋγεθοσ του μετρητό ςε ςχϋςη με το μϋγεθοσ του
κύριου αγωγού-απαύτηςη ςυςτολόσ κλπ.
 Για την εγκατϊςταςη των περιςςότερων μετρητών εύναι
απαραύτητο να εγκαταςταθούν βϊνεσ απομόνωςησ
ανϊντη και κατϊντη του μετρητό.
 Στισ περιοχϋσ με μια ιςτορύα προβλημϊτων βρώμικου
νερού, μπορεύ να εύναι απαραύτητο να περιληφθεύ ϋνα
φύλτρο ςτην εγκατϊςταςη.

ΠΙΝΑΚΑΣ παραδ. Απαιτ. Αποςτάςεων εγκατ. μετρθτι

υντιρθςθ μετρθτϊν
 Οι επιχειρόςεισ υιοθετούν διαφορετικϋσ προςεγγύςεισ

ςτη ςυντόρηςη μετρητών που κυμαύνεται από
«καταςτροφικό» (αντικαθιςτώντασ τουσ μετρητϋσ όταν
αποτυγχϊνουν) ωσ την κανονικό ςυντόρηςη (όπου
ςτερεότυποσ μετρητόσ ελϋγχει).

υλλογι δεδομζνων
 Η ςυλλογό δεδομϋνων απαιτεύ τη χρόςη των γεννητριών παλμών,

των μετρητών παλμών και των data loggers (κινητών ό με
τηλεμετρύα) για να ςυλλϊβει τα ςτοιχεύα από το μετρητό .
 Μετρητϋσ παλμού/χαμηλού κόςτουσ data loggers
 Αυτϋσ οι μονϊδεσ εύναι ςυνόθωσ χαμηλού κόςτουσ ενόσ ό δύο
καναλιών data loggers που χρηςιμοποιούνται για να καταγρϊψουν
τα ςόματα παραγωγόσ παλμού. Η κύρια χρόςη τουσ εύναι ωσ
προςωρινό εγκατϊςταςη data logger για να καταγρϊψει τη ροό
νύχτασ κατϊ τη διϊρκεια αρκετών νυχτών ό ωσ δεύκτησ τησ
διαρροόσ πριν από μια πλόρη ϊςκηςη καταγραφόσ ςτοιχεύων.
 Εύναι επύςησ κατϊλληλοι για την καταγραφό οικιακόσ απαύτηςησ
κλπ. Μερικϊ data loggers μπορούν να τοποθετηθούν ϊμεςα
επϊνω ςτουσ μετρητϋσ ελύκων, εξαλεύφοντασ την ανϊγκη για
γεννότρια ςφυγμού.

Καταγραφικά δεδομζνων
 Τα data loggers χρηςιμοποιούνται για να ελϋγξουν

τακτικϊ τισ ροϋσ ςε 24ωρη βϊςη. Εύναι διπλού ό
πολυδιαυλικού, ςχεδιαςμϋνοι για μόνιμη εγκατϊςταςη
αν εύναι απαραύτητο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΟΤ ΣΙΜΩΝ
ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

 α1.ΚΟΠΟ
 Τα καταγραφικά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να

καταγράφουν αδιάλειπτα τιμέσ παραμέτρων λειτουργίασ
δικτύου πόςιμου νερού όπωσ παροχή και πίεςη.
 Τα καταγραφικά πρέπει να μπορούν να λειτουργούν
χωρίσ προβλήματα ςε αντίξοεσ ςυνθήκεσ και να είναι
ενεργειακά αυτόνομα.
 Tα καταγραφικϊ θα φϋρουν δύο κανϊλια ειςόδου,
ϋνα με ενςωματωμϋνο μετατροπϋα πύεςησ για την
μϋτρηςη και καταγραφό τησ πύεςησ του δικτύου και
ϋνα κανϊλι ψηφιακού ςόματοσ για τη λόψη παλμών
από το παροχόμετρο.

 α2. ΤΝΘΗΚΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
 α3. ΚΑΣΑΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΩΝ (DATA LOGGER)
 Σο καταγραφικό θα πρϋπει να εύναι ςτιβαρό και

ςυμπαγόσ καταςκευό και ο βαθμόσ προςταςύασ του
να εύναι ΙΡ 68.
 α4. ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 β. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΙΕΗ
Οι κύριοι ςτόχοι του ελϋγχου πύεςησ ςε περιοχϋσ ό ςε
ολόκληρο το δύκτυο μπορούν να ςυνοψιςτούν ωσ εξόσ:
 μεύωςη των απωλειών από τισ υπϊρχουςεσ και
μελλοντικϋσ διαρροϋσ και τισ θραύςεισ
 μεύωςη τησ ςυχνότητασ των θραύςεων.
 προςταςύα των κεντρικών αγωγών με τισ εκτιμόςεισ
χαμηλόσ πύεςησ από τισ θραύςεισ.

 Η διαχεύριςη τησ πύεςησ εφαρμόζεται τα τελευταύα χρόνια ςτον ελλαδικό χώρο






με θεαματικϊ αποτελϋςματα όχι μόνο ςτον περιοριςμό του ατιμολόγητου νερού,
αλλϊ και ςτον περιοριςμό των θραύςεων του δικτύου.
Στο επόμενο γρϊφημα το οπούο αποτελεύ ςύνηθεσ γρϊφημα 24ωρησ
διακύμανςησ τησ πύεςησ για τα Ελληνικϊ δεδομϋνα, φαύνεται ότι τισ ώρεσ
αιχμόσ υπϊρχει πτώςη πύεςησ, ενώ τισ νυχτερινϋσ ώρεσ και τισ ώρεσ που
περιορύζεται η κατανϊλωςη, η παρεχόμενη πύεςη φτϊνει τη μϋγιςτη τιμό τησ.
Όπωσ εύναι φυςικό τισ ώρεσ που η πύεςη διατηρεύται ςτη μϋγιςτη τιμό τησ, το
δύκτυο όχι μόνο καταπονεύται ϊςκοπα, αλλϊ αυξϊνεται και η ποςότητα του νερού
που χϊνεται από τισ αφανεύσ διαρροϋσ.
Το ιδανικό για τον περιοριςμό του ατιμολόγητου νερού θα όταν να περιοριςτεύ η
πύεςη του δικτύου ςτο ελϊχιςτο, εφόςον όμωσ αυτό ικανοποιεύ τισ ελϊχιςτεσ
απαιτόςεισ πύεςησ των καταναλωτών.
Διεθνώσ τεύνει να γύνει αποδεκτό ωσ ελϊχιςτη πύεςη ςτο χώρο του υδρομετρητό
τα 2,5 bar χωρύσ να γύνεται αναφορϊ ςε κϊποια ςυγκεκριμϋνη οδηγύα ό απόφαςη.

 Η διαχεύριςη τησ πύεςησ γύνεται διεθνώσ τα τελευταύα εύκοςι χρόνια περύπου με
τη χρόςη αυτόνομων ενεργειακϊ βανών PRV (Pressure Redusing Valves) (φωτό)
οι οπούεσ εύναι αξιόπιςτεσ και με μικρό κόςτοσ ςυντόρηςησ.
 Με τη χρόςη των PRV επιτυγχϊνεται η μεύωςη τησ πύεςησ ςε επιθυμητϊ επύπεδα,
ςε κλειςτϋσ ζώνεσ του δικτύου με τοποθϋτηςό τουσ ςτισ ειςόδουσ των ζωνών.
 Τα τελευταύα χρόνια αρχικϊ ςτην ΕΥΔΑΠ και ςτη ςυνϋχεια ςε ϊλλεσ ΔΕΥΑ
γύνεται χρόςη ςυςτημϊτων διαχεύριςησ πύεςησ με καθοδόγηςη μϋςω τοπικόσ
μονϊδασ ελϋγχου ό μϋςω τηλεμετρύασ κλπ.
 Με το προαναφερθϋν ςύςτημα επιτυγχϊνεται ρύθμιςη τησ πύεςησ ςε επιθυμητϊ

επύπεδα για ςυγκεκριμϋνεσ ώρεσ τησ ημϋρασ ό για ςυγκεκριμϋνεσ παροχϋσ.
 Απαραύτητο ςτοιχεύο για την ορθό επιλογό των ορύων ρύθμιςησ εύναι η ϊριςτη
γνώςη του δικτύου ύδρευςησ, ςε διαφορετικό περύπτωςη μϋχρι να πετύχουμε τη
βϋλτιςτη ρύθμιςη διαπιςτώνουμε προβλόματα όπωσ ανεπϊρκεια πύεςησ ςτα
ϊκρα ςυνόθωσ του δικτύου και παρϊπονα καταναλωτών.
 Κριτόριο για την επιλογό τουσ πρϋπει να εύναι εκτόσ από το κόςτοσ και την
αξιοπιςτύα λειτουργύασ τουσ, η ευκολύα ςτη χρόςη και ρύθμιςό τουσ ακόμη και
από μη εξειδικευμϋνο προςωπικό τησ ΔΕΥΑ.
 Τα αποτελϋςματα ςτον περιοριςμό των διαρροών εύναι θεαματικϊ ςτουσ τομεύσ
που εφαρμόζεται η διαχεύριςη τησ πύεςησ ενϋχοντασ όμωσ δυςκολύεσ και
κινδύνουσ επϊρκειασ παροχόσ για εφαρμογό τουσ ςε ολόκληρο το δύκτυο τησ
πόλησ.
 Η εγκατϊςταςό τουσ γύνεται ςε διϊταξη ByPass (φωτό) προκειμϋνου να υπϊρχει
επιπλϋον αςφϊλεια απρόςκοπτησ λειτουργύασ του δικτύου, ενώ το κόςτοσ τουσ
εύναι μικρό ςε ςχϋςη με τα ϊμεςα οφϋλη.

Η επιλογι και θ εφαρμογι τροφοδοςίασ με διαχείριςθ πίεςθσ
προκειμζνου να ςχεδιαςτεί ςωςτά ςτθν ζκταςι τθσ αλλά και ςτθν
περιοχι εφαρμογισ τθσ, κα πρζπει να λάβει υπόψθ τθσ τα
παρακάτω:

 μορφολογύα του εδϊφουσ
 επιλογό ςημεύων τροφοδοςύασ και ρύθμιςησ πύεςησ
 αξιολόγηςη των πιϋςεων ςτα κρύςιμα ςημεύα
 χρόςη μαθηματικών μοντϋλων δικτύων και μετρόςεισ

τομϋων διαμόρφωςησ
 τοπικό γνώςη δικτύων
 παρϊπονα πελατών
 ο αριθμόσ βανών απομόνωςησ ορύων περιοχόσ ρύθμιςησ
πύεςησ
 ο αριθμόσ κρύςιμων ςημεύων πύεςησ
 η επιλογό τησ κατϊλληλησ PRV και των ορύων λειτουργύασ
τησ.

Όπνπ AZP = Average Zone Pressure

Επιλογι PRV και ςυςτιματοσ ελζγχου
Τα κριτόρια για την επιλογό PRV εύναι τα ακόλουθα:
 το κόςτοσ
 καταλληλότητα για την εγκατϊςταςη τηλεμετρύασ
 καταλληλότητα για τα ςυςτόματα ελϋγχου
 ευκολύα τησ ςυντόρηςησ
 αξιοπιςτύα
 διαθεςιμότητα
 λειτουργικό ςειρϊ (παροχό και πιϋςη)
 ςταθερότητα τησ εξερχόμενησ πύεςησ
 ταχύτητα αντύδραςησ ςε αλλαγϋσ παροχόσ.

 Από τουσ τύπουσ PRV οι ςυνηθϋςτερησ χρόςησ εύναι οι

διαφραγματικόσ λειτουργύασ και οι λειτουργύασ
εμβόλου.
 Οι περιςςότερεσ βαλβύδεσ διαφραγμϊτων μπορούν να
εγκαταςταθούν με μια ςειρϊ των ςυςτημϊτων ελϋγχου.

Τπάρχουν τζςςερισ βαςικοί τφποι ςυςτθμάτων
ελζγχου που μποροφν να εγκαταςτακοφν μαηί με μια
PRV:
1.
2.

3.
4.



ςταθερό ϋξοδοσ: αυτό εύναι το πιό κοινό το ςύςτημα ελϋγχου διατηρεύ μια
ςταθερό καθοριςμϋνη πύεςη κατϊντι τησ βαλβύδασ.
η διαμόρφωςη πύεςησ γύνεται ςε εξϊρτηςη με την παροχό (μηχανικϊ ό
ηλεκτρονικϊ): μια τροποπούηςη ςτο βρόχο ελϋγχου επιτρϋπει ςτη βαλβύδα να
αντιδρϊςει ςτισ αλλαγϋσ παροχόσ, ϋτςι διαφορετικϋσ πιϋςεισ εξόδου μπορούν
να τεθούν για διαφορετικϋσ παροχϋσ.
Φρονοελεγχόμενη διαμόρφωςη πύεςησ: αυτό η τροποπούηςη την πύεςη
κατϊντι ςύμφωνα με το χρόνο. Μια κοινό εφαρμογό εύναι να μειωθεύ η
εξερχόμενη πύεςη τη νύχτα και να αυξηθεύ κατϊ τη διϊρκεια τησ ημϋρασ.
τηλεχειριζόμενη διαμόρφωςη πύεςησ: ϋνα τηλεμετρημϋνο ςόμα από το
κρύςιμο ςημεύο, ό ϋνα δωμϊτιο ελϋγχου, ελϋγχει την πύεςη κατϊντι . Αυτό
μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για να διατηρόςει την πύεςη ςε ϋνα κρύςιμο ςημεύο
ςε μια δεδομϋνη τιμό.
Εύναι ςημαντικό να περιληφθούν αςτοχύεσ μϋςω ςυνδεςμολογύασ ByPass και να
εξαςφαλιςτεύ η μϋγιςτη πύεςη και παροχό ώςτε να μπορεύ να αντιμετωπιςτεύ
περύπτωςη μϋγιςτων θερινών παροχών και αναγκών πυρόςβεςησ,
παραδεύγματοσ χϊριν).

Εγκατάςταςθ PRV

Συνοψίηοντασ πρζπει να τονιςτεί ότι
διαρροζσ υπάρχουν πάντα και παντοφ
 και αποτελούν ςυςτατικό ςτοιχεύο των δικτύων,

τεχνικό δυνατότητα εξϊλειψησ των διαρροών δεν
υπϊρχει και η προςπϊθεια αντιμετώπιςησ τουσ
ςυνύςταται ςτον περιοριςμό τουσ.
 Τα προβλόματα που προκύπτουν από τισ απώλειεσ
νερού και ειςοδόματοσ εύναι όχι μόνο τεχνικϊ (εφόςον
π.χ. δεν φθϊνει ςτον πελϊτη για χρόςη, όλο το νερό που
παρϋχεται από τη ΔΕΥΑ), αλλϊ και
 Οικονομικϊ, (εφόςον π.χ. δεν πληρώνεται όλο το
παρεχόμενο νερό).

Η εφαρμοηόμενθ τιμολογιακι πολιτικι τθσ επιχείρθςθσ είναι
αναπόςπαςτο και ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ διαχείριςθσ των
δικτφων, ενϊ καλείται να δϊςει απαντιςεισ και λφςεισ ςτα
ερωτιματα:
 Χρϋωςη ςε αντικειμενικό και δύκαιο ύψοσ ελϊχιςτησ πϊγιασ

κατανϊλωςησ ςτουσ καταναλωτϋσ; Απαραύτητη προώπόθεςη
εύναι η γνώςη του κόςτουσ παραγωγόσ και διανομόσ νερού, η
οπούα φυςικϊ διαφϋρει από επιχεύρηςη ςε επιχεύρηςη.
 Επιλογό λύςησ αντικατϊςταςησ ό επιςκευόσ παλιών
υδρομετρητών και ποιο εύναι το κατώφλι παλαιότητασ;
 Επιλογό λύςησ ελϋγχου αξιοπιςτύασ ό αντικατϊςταςησ
υδρομετρητών ςε περιπτώςεισ «αμφιβολιών» από μεγϊλουσ
κυρύωσ καταναλωτϋσ;
 Διαφοροπούηςη ό όχι πολιτικόσ καταμϋτρηςησ και χρϋωςησ
μεγϊλων καταναλωτών;
 Ύπαρξη ό όχι κλιμακωτού τιμολογύου ανϊλογα με την
κατανϊλωςη (με μεγαλύτερη επιβϊρυνςη μεγϊλων
καταναλωτών);

Κλείνοντασ πρζπει να επιςθμάνουμε ότι:
 Κανϋνα ςύςτημα εντοπιςμού διαρροών ό τηλεμετρύασ κλπ δεν

μπορεύ να εντοπύςει αποτελεςματικϊ και ςε όλη την ϋκταςη του
δικτύου τησ διαρροϋσ, χωρύσ τη ςυμμετοχό των πολιτών –
καταναλωτών οι οπούοι ενημερώνουν την υπηρεςύα .
 Εύναι υψύςτησ ςημαςύασ λοιπόν να γύνουν κοινωνού και ςυμμϋτοχοι
των προςπαθειών των ΔΕΥΑ οι ύδιοι οι πολύτεσ.
 Η περιβαλλοντικό ςυνεύδηςη όμωσ μπορεύ να καλλιεργηθεύ μόνο
μϋςα από την Παιδεύα.
 Η ςυςτηματικό ενημϋρωςη ςτισ πρώτεσ βαθμύδεσ εκπαύδευςησ
εύναι ο καλύτεροσ τρόποσ επικοινωνύασ με τον αυριανό πολύτη, ο
οπούοσ θα γύνει γνώςτησ των περιβαλλοντικών προβλημϊτων και
των ςτόχων και προτεραιοτότων που ϋχει θϋςει η κϊθε ΔΕΥΑ. Έτςι
όχι μόνο θα αμβλυνθούν αντιδρϊςεισ ςε προςπϊθειεσ τησ ΔΕΥΑ,
αλλϊ και θα υπϊρξει βελτύωςη των παρεχόμενων υπηρεςιών αφού
θα αφουγκραςτεύ παρϊπονα και προβλόματα καταναλωτών.

