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1. Υδατικό Ισοζύγιο
1.1 Γενικά
Το Υδατικό Ισοζύγιο είναι το πρώτο βήμα για την αποτελεσματική διαχείριση του δικτύων ύδρευσης. Ο
υπολογισμός του ετήσιου υδατικού ισοζυγίου είναι απαραίτητος για την εκτίμηση του μη ανταποδοτικού
νερού και των συνιστωσών του. Κατά τον υπολογισμό του:






γίνεται έλεγχος της ορθότητας και αξιοπιστίας των δεδομένων
αποκτάται καλύτερη γνώση της κατανομής των όγκων και της παροχής του νερού
αποτελεί την βάση για τον υπολογισμό των απωλειών
γίνεται ιεράρχηση των προβλημάτων και χαράσσεται στρατηγική επανορθωτικών κινήσεων
δημιουργούνται εργαλεία για την συγκριτική αξιολόγηση συγκεκριμένου δικτύου ή/και
διαφορετικών δικτύων

1.2 Υδατικό Ισοζύγιο IWA
Πρωτίστης σημασίας για την Επιχείρηση είναι ο προσδιορισμός του υδατικού ισοζυγίου μεταξύ του
Παρεχόμενου και του Τιμολογημένου νερού.
Είναι πλέον διεθνώς αποδεκτό ότι για να γίνει δυνατή η εφαρμογή ενός σχεδίου συστηματικής
ανεύρεσης και επιδιόρθωσης διαρροών θα πρέπει να γίνεται συνεχής καταγραφή του νερού σε όλα τα
στάδια από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. Για το σκοπό αυτό πρέπει να υπάρχουν παροχόμετρα
σε στρατηγικά σημεία για την καταγραφή και τον υπολογισμό των ποσοτήτων νερού. Κατάλληλες θέσεις
για το παρεχόμενο νερό είναι στις εξαγωγές των γεωτρήσεων, στο τέρμα των καταθλιπτικών αγωγών των
γεωτρήσεων, στους παροχετευτικούς αγωγούς των ταμιευτήρων, στις εισαγωγές και εξαγωγές των
διυλιστηρίων και στις εισαγωγές και εξαγωγές των δεξαμενών.
Για τον υπολογισμό του Υδατικού Ισοζυγίου προτείνεται η χρήση του Υδατικού Ισοζυγίου του Διεθνούς
Συνδέσμου Υδάτων (International Water Association – IWA), το οποίο έχει υιοθετηθεί από πλήθος
εταιρειών ύδρευσης σε όλο τον κόσμο. Ένα βασικό πλεονέκτημα της χρήσης του είναι η κοινή ορολογία
για τις διάφορες συνιστώσες του ισοζυγίου, Πίνακας 1, η δυνατότητα σύγκρισης της
αποτελεσματικότητας ενός δικτύου με εκείνη άλλων δικτύων ύδρευσης, δείκτες απόδοσης, καθώς και
αποτίμησης της αποτελεσματικότητας διορθωτικών ενεργειών στο ίδιο το δίκτυο.
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Πίνακας 1 – Υδατικό Ισοζύγιο του IWA
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1.3 Ορολογία
Εισερχόμενος όγκος νερού: ο ετήσιος όγκος νερού που εισέρχεται στο δίκτυο από όλες τις πηγές όπως
μετριέται από τα παροχόμετρα στα σημεία εισόδου του νερού ή εκτιμάται σε περίπτωση που δεν
υπάρχουν παροχόμετρα.
Εξουσιοδοτημένη κατανάλωση: ο ετήσιος όγκος νερού καταμετρημένος ή μη, που λαμβάνουν οι
καταγεγραμμένοι πελάτες, ο παροχέας νερού, και όλοι όσοι είναι εξουσιοδοτημένοι να υδροδοτούνται.
Περιλαμβάνει επίσης το εξαγόμενο νερό από το δίκτυο διανομής και τις υπερχειλίσεις και διαρροές μετά
το σημείο του υδρομετρητή των καταναλωτών. Η εξουσιοδοτημένη κατανάλωση διακρίνεται σε
τιμολογούμενη και μη τιμολογούμενη.
Τιμολογούμενη εξουσιοδοτημένη κατανάλωση: Η τιμολογούμενη εξουσιοδοτημένη κατανάλωση είναι
αυτή που αποφέρει έσοδα στην επιχείρηση και αποτελεί το ανταποδοτικό νερό. Αφορά:
 μετρούμενες ποσότητες νερού που πωλούνται σε γειτονικές περιοχές (εξαγόμενο νερό),
 καταναλωτές που συμμετέχουν στο σύστημα τιμολόγησης με υδρόμετρα και
 καταναλωτές, που περιλαμβάνονται στο σύστημα τιμολόγησης χωρίς να έχουν υδρόμετρα.
Μη ανταποδοτικό νερό (Non-Revenue Water - NRW): είναι η διαφορά μεταξύ του εισερχόμενου όγκου
νερού και της τιμολογούμενης εξουσιοδοτημένης κατανάλωσης. Αποτελείται από τη μη τιμολογούμενη
εξουσιοδοτημένη κατανάλωση και τις απώλειες.
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Μη τιμολογούμενη εξουσιοδοτημένη κατανάλωση: περιλαμβάνει τον όγκο νερού, ο οποίος
χρησιμοποιείται νόμιμα, σε γνώση της Επιχείρησης αλλά δεν χρεώνεται, οπότε δεν αποφέρει έσοδα και
συνήθως αφορά:
 καταναλωτές που δεν συμμετέχουν στο σύστημα τιμολόγησης, με μετρούμενη ή μη μετρούμενη
κατανάλωση ή
 νερό που χρησιμοποιείται για την κατάσβεση πυρκαγιών, άρδευση πρασίνου δημόσιων χώρων,
υδροδότηση δημοσίων κτιρίων, πλύσιμο και καθάρισμα αγωγών και δεξαμενών κλπ.
Απώλειες νερού: είναι η διαφορά του εισερχόμενου όγκου νερού μείον την εξουσιοδοτημένη
κατανάλωση. Απαρτίζονται από τις φαινομενικές απώλειες και τις πραγματικές απώλειες.
Φαινομενικές απώλειες: λέγονται και εμπορικές απώλειες, επειδή εξ αιτίας τους χάνονται έσοδα.
Συνίστανται από τη μη εξουσιοδοτημένη κατανάλωση (κλοπή, παράνομες συνδέσεις, κακή χρήση των
συνδέσεων των πυροσβεστικών κρουνών, βανδαλισμοί υδρομέτρων κλπ) και από σφάλματα
οφειλόμενα στα υδρόμετρα (υπομετρήσεις ή υπερμετρήσεις) και τις μετρήσεις (εσφαλμένες
καταγραφές, ανακριβείς εκτιμήσεις για τα σταματημένα υδρόμετρα, σφάλματα στις διαδικασίες
λογιστηρίου κλπ).
Πραγματικές απώλειες: λέγονται και φυσικές απώλειες και οφείλονται σε κάθε είδους διαρροές και
υπερχειλίσεις στις δεξαμενές, θραύσεις και διαρροές στους αγωγούς και στις συνδέσεις μέχρι τον
υδρομετρητή των καταναλωτών και έχουν κόστος για την Επιχείρηση επειδή χάνονται ποσότητες
παρεχόμενου νερού.

1.4 Υπολογισμός Υδατικού Ισοζυγίου
Η αξιόπιστη καταμέτρηση όλων των ποσοτήτων νερού που εισέρχονται και εξέρχονται σε ένα δίκτυο
ύδρευσης και η νόμιμη κατανάλωση μέσα στο δίκτυο αποτελούν τις βασικές απαιτήσεις για τη
διαχείριση της ζήτησης του νερού καθώς επίσης για την εκτίμηση των απωλειών και τον υπολογισμού
του υδατικού ισοζυγίου.
Η ακριβής και συνεχής καταμέτρηση είναι υψίστης σημασίας για να είναι δυνατός ο σωστός
υπολογισμός του υδατικού ισοζυγίου. Σε περίπτωση που δεν γίνεται καταμέτρηση θα πρέπει να
καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή εκτίμηση όλων των συνιστωσών των παροχών
και χρήσεων νερού, ώστε ο προσδιορισμός των ποσοτήτων νερού για το υδατικό ισοζύγιο να είναι
ρεαλιστικός. Οι υποθέσεις που γίνονται και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση κάθε μιας
από τις μη καταμετρημένες συνιστώσες του υδατικού ισοζυγίου θα πρέπει να καταγράφονται και να
προσδιορίζονται.
Τα βασικά βήματα για τον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου χρησιμοποιώντας την "Από Πάνω προς
τα Κάτω" (Top - Down) μέθοδο του IWA παρατίθενται πιο κάτω:

Βήμα 1
Υπολογίζεται ο εισερχόμενος όγκος νερού, από τους ετήσιους καταγεγραμμένους όγκους των
εγκατεστημένων στις εισόδους του συστήματος παροχομέτρων. Όταν υπάρχει έλλειψη παροχομέτρων
θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες εκτιμήσεις. Επίσης στην περίπτωση πώλησης νερού σε άλλα δίκτυα,
όπου το σημείο σύνδεσης για την υδροδότησή τους είναι στο εξωτερικό υδραγωγείο, αφαιρείται από
τον εισερχόμενο όγκο ο αντίστοιχος όγκος εξαγόμενου νερού.
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Βήμα 2
Υπολογίζεται η τιμολογούμενη εξουσιοδοτημένη κατανάλωση η οποία μπορεί να αποτελείται από
μετρούμενη και μη κατανάλωση:




Η μετρούμενη υπολογίζεται από τη συνολική ετήσια ποσότητα, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί
στη χρονική περίοδο που καταγράφεται ο εισερχόμενος όγκος και βρίσκεται από τις καταγραφές
των μετρητών των καταναλωτών, οι οποίες μπορεί να είναι διμηνιαίες ή τριμηνιαίες ή
τετραμηνιαίες καταγραφές (ανάλογα με την περίοδο τιμολόγησης). Σε περίπτωση πώλησης
νερού σε άλλα δίκτυα, όπου το σημείο σύνδεσης για την υδροδότησή τους είναι στο δίκτυο
διανομής, πρέπει να προστεθούν οι αντίστοιχοι όγκοι εξαγόμενου νερού στην Τιμολογούμενη
Εξουσιοδοτημένη Κατανάλωση.
Η μη μετρούμενη παροχή στην περίπτωση ύπαρξης καταναλωτών, στους οποίους δεν έχουν
εγκατασταθεί υδρόμετρα εκτιμάται με δειγματοληπτικό έλεγχο ή με την εκτίμηση της
κατανάλωσης ανά κάτοικο. Φυσικά σε περίπτωση εκτίμησης της κατανάλωσης θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη η διαφορετική συμπεριφορά των καταναλωτών, που δεν μετράται η κατανάλωση
τους, η οποία συνήθως συνίσταται στην χρήση μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού σε σύγκριση με
αυτούς που μετράται. Ωστόσο η τοποθέτηση υδρομέτρων σε όλες τις παροχές είναι η πλέον
σωστή πρακτική.

Κατά τον υπολογισμό της ετήσιας τιμολογούμενης εξουσιοδοτημένης κατανάλωσης λαμβάνεται υπόψη
η χρονική υστέρηση που υπάρχει στην περίοδο τιμολόγησης σε σχέση με την περίοδο κατανάλωσης.

Βήμα 3
Υπολογίζεται η μη τιμολογούμενη εξουσιοδοτημένη κατανάλωση. Συνήθως δεν είναι σημαντική
(μικρότερη από το 1% του εισερχόμενου όγκου νερού) και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν
παροχόμετρα ή υδρόμετρα για τις χρήσεις αυτές. Ωστόσο θα πρέπει να προσδιορισθούν όλες οι σχετικές
καταναλώσεις, να τηρούνται αρχεία και να γίνουν κατάλληλες εκτιμήσεις για όσες από αυτές δεν
καταμετρώνται. Φυσικά και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εγκατασταθούν υδρόμετρα όπου είναι
δυνατό.

Βήμα 4
Υπολογίζεται η εξουσιοδοτημένη κατανάλωση προσθέτοντας τους όγκους που υπολογίσθηκαν από τα
δύο προηγούμενα βήματα (2+3). Η διαφορά της εξουσιοδοτημένης κατανάλωσης από τον εισερχόμενο
όγκο νερού δίνει τις συνολικές απώλειες νερού.

Βήμα 5
Η εκτίμηση των φαινομενικών απωλειών είναι αρκετά δύσκολη και υπόκειται σε υψηλό βαθμό
αβεβαιότητας. Πρέπει να γίνουν εκτιμήσεις για όλες τις συνιστώσες παίρνοντας υπόψη και τις
ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Όπως για παράδειγμα οι παράνομες υδροληψίες, οι οποίες συνήθως
είναι ένα σημαντικό πρόβλημα στις περιαστικές περιοχές, μπορεί να εκτιμηθούν με επί τόπου έρευνες
σε πιλοτικές περιοχές. Η εκτίμηση των σφαλμάτων στις μετρήσεις των οικιακών υδρομέτρων μπορεί να
γίνει με δειγματοληπτικό έλεγχο. Τέλος πρέπει να γίνει εκτίμηση των σφαλμάτων καταμέτρησης και της
λογιστικής διαδικασίας.
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Βήμα 6
Υπολογίζονται οι πραγματικές απώλειες αφαιρώντας τις φαινομενικές απώλειες από τις συνολικές.
Ο υπολογισμός του υδατικού ισοζυγίου πρέπει να γίνεται ετησίως. Η ακρίβεια του εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από:



την ύπαρξη παροχομέτρων σε όλες τις συνιστώσες του ισοζυγίου, που μπορεί να καταμετρηθούν
και
την ύπαρξη διαδικασιών, όπως τήρηση μητρώου εγκατεστημένων οργάνων μέτρησης παροχής,
πρωτοκόλλου δειγματοληψίας και ελέγχων κλπ., για τον ανά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο
ακρίβειας όλων των τύπων παροχομέτρων (κεντρικών παροχομέτρων, οικιακών υδρομετρητών
κλπ).

1.5 Αξιοπιστία των Υπολογισμών του Υδατικού Ισοζυγίου
Η αξιοπιστία του αποτελέσματος των υπολογισμών του υδατικού ισοζυγίου εξαρτάται από την ποιότητα
και ακρίβεια των δεδομένων. Γενικά το υδατικό ισοζύγιο δεν βασίζεται μόνο σε μετρήσεις αλλά και σε
εκτιμήσεις του παραγόμενου όγκου νερού, της κατανάλωσης και των απωλειών. Έτσι οι όγκοι που
προκύπτουν για το μη τιμολογούμενο νερό, τις πραγματικές και φαινομενικές απώλειες έχουν ένα μικρό
ή μεγάλο ποσοστό λάθους, το οποίο στη συνέχεια επηρεάζει τις επιλογές στα μέτρα που θα ληφθούν για
τη μείωση των απωλειών. Επομένως είναι πολύ σημαντικό τόσο οι μετρήσεις των δεδομένων, όσο και οι
εκτιμήσεις να προσεγγίζουν, όσο το δυνατόν περισσότερο τις πραγματικές τιμές. Θα πρέπει πάντα να
ελέγχεται η αξιοπιστία και ακρίβεια των δεδομένων και των μετρήσεων.
Ποσοστό σφάλματος δεδομένων (Accuracy bands)
Τα δεδομένα θα πρέπει να είναι αξιόπιστα και ακριβή:




Η αξιοπιστία των δεδομένων δηλώνει ότι οι επαναλαμβανόμενες μετρήσεις υπό τις ίδιες
συνθήκες δίνουν αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζουν συνέπεια, σταθερότητα και
ομοιογένεια.
Η ακρίβεια των δεδομένων σχετίζεται με τα λάθη μετρήσεων και τον βαθμό προσέγγισης των
παρατηρήσεων, μετρήσεων και εκτιμήσεων στις πραγματικές τιμές.

Συνήθως δεν υπάρχουν λεπτομερείς διαθέσιμες πληροφορίες για την αξιοπιστία και ακρίβεια των
δεδομένων και οι επιχειρήσεις νερού θα πρέπει να κάνουν εύλογες υποθέσεις, Πίνακας 2, σχετικά με το
ποσοστό σφάλματος των δεδομένων.
Πίνακας 2 – Ενδεικτικές Τιμές Ποσοστού Λάθους των Δεδομένων1

Πηγή δεδομένων
Μετρημένοι όγκοι

Περιγραφή
Ποσοστό λάθους (accuracy bands)
Εισερχόμενος όγκος , μετρηθείσα ± 0,1 έως 2.0%
κατανάλωση, εξαγόμενο νερό

Εκτιμηθέντες όγκοι

Μη καταμετρηθείσα κατανάλωση, ± 5 έως 50%
φαινομενικές απώλειες
Μη τιμολογούμενο νερό, πραγματικές Εξαρτάται από την ακρίβεια των
απώλειες
μετρημένων & εκτιμημένων όγκων

Υπολογισμένοι όγκοι

1

Guidelines for Water Loss Reduction, GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit), 2010
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Όρια εμπιστοσύνης 95%
Η χρήση των ορίων εμπιστοσύνης 95% για την εκτίμηση του βαθμού αβεβαιότητας στις τιμές των
συνιστωσών του υδατικού ισοζυγίου είναι μια καλή πρακτική, που εφαρμόζεται από τους
εξειδικευμένους επαγγελματίες στον χώρο της διαχείρισης των απωλειών νερού.
Οι μεταβλητές, που αντιπροσωπεύουν τις συνιστώσες του υδατικού ισοζυγίου ακολουθούν την κανονική
κατανομή, η οποία έχει συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας συμμετρική και κωδωνοειδή (Σχήμα 1).
Κάθε κανονική κατανομή χαρακτηρίζεται από την μέση τιμή μ, που αντιστοιχεί στην κορυφή της
κατανομής, και την τυπική απόκλιση σ, η οποία δείχνει το άνοιγμα της κατανομής.

Σχήμα 1 – Καμπύλη Κανονικής Κατανομής2

Όλες οι κανονικές κατανομές έχουν την εξής ιδιότητα: το 95% των παρατηρήσεων κείνται σε ένα
διάστημα ±1,96σ εκατέρωθεν της μέσης τιμής. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι όσο πιο ανακριβή είναι τα
δεδομένα τόσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα στο οποίο κυμαίνεται η πραγματική τιμή.
Για κάθε συνιστώσα του υδατικού ισοζυγίου, μετρημένη ή υπολογισθείσα, πρέπει να ορισθούν τα όρια
εμπιστοσύνης (±…%) μεταξύ των οποίων κείται η πραγματική τιμή με πιθανότητα 95%. Επί πλέον θα
πρέπει να βρεθεί η διασπορά V (V=σ2) για κάθε συνιστώσα του υδατικού ισοζυγίου για επίπεδο
εμπιστοσύνης 95%.

2

Water Loss Control Manual, Julian Thornton, Reinhard Sturm, George Kunkel, 2nd edition, July 2008, McGraw-Hill Companies
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Στον Πίνακα 3 φαίνεται ότι η ανακρίβεια στους υπολογιζόμενους όγκους μπορεί να είναι σημαντική και
μπορεί να επηρεάσει τις στρατηγικές για τη διαχείριση των απωλειών, ακόμη και σε συστήματα όπου ο
εισερχόμενος όγκος και το τιμολογούμενο νερό μετρώνται.

Πίνακας 3 – Παράδειγμα για τον Προσδιορισμό των Ζωνών Ακριβείας1,(M)= Μετρούμενο, (Υ)= Υπολογισμένο,
(Ε)= Εκτιμώμενο
Τυπική
απόκλιση
σ

Διασπορά=σ2

→

10.184

103.721.650

±0.2

→

1.838

3.377.891

194.993

±10.4

←

10.349

107.099.541

(E)

30.000

±20.0

→

3.061

9.371.095

Απώλειες νερού

(Υ)

164.993

±12.8

←

10.792

116.470.637

Φαινομενικές
απώλειες

(E)

32.999

±50.0

→

8.418

70.864.614

Πραγματικές
απώλειες

(Υ)

131.994

±20.3

←

13.687

187.335.251

Συνιστώσες

Πηγή
δεδομένων

Όγκος
[m3]

Εισερχόμενος
Όγκος νερού

(M)

1.996.139

±1.0

(M)

1.801.146

(Υ)

Ανταποδοτικό
νερό
Μη
ανταποδοτικό
νερό
Μη
τιμολογούμενη
εξουσιοδοτημένη
κατανάλωση

Ζώνη
ακρίβειας [%]

Στο παράδειγμα για τον εισερχόμενο όγκο, ο οποίος είναι μετρημένος, έχει ληφθεί ακρίβεια ±1.0% για
βαθμό εμπιστοσύνης 95% , το οποίο σημαίνει ότι ±1,96σ=±0,01μ ή σ=0,01x1.996.139/1,96=10.184 και η
διασπορά σ2=10.1842=103.721.650. Αντίστοιχα για τον ανταποδοτικό όγκο νερού, ο οποίος είναι επίσης
μετρημένος λαμβάνεται ακρίβεια ίση με ±0,2% για βαθμό εμπιστοσύνης 95%, και υπολογίζονται η
απόκλιση (σ=0,002x1.801.146/1,96=1.838) και η διασπορά (σ2=1.8382=3.377.891).
Ο μη ανταποδοτικός όγκος νερού υπολογίζεται ως η διαφορά του Εισερχόμενου όγκου νερού μείον το
Ανταποδοτικό νερό. Στην περίπτωση υπολογιζόμενων τιμών το συνολικό σφάλμα στην εκτίμησή τους
ισούται με το άθροισμα του σφάλματος των επί μέρους τιμών από τις οποίες υπολογίζονται. Έτσι η
διασπορά στον υπολογισμό του μη ανταποδοτικού νερού είναι το άθροισμα της διασποράς του
Εισερχόμενου όγκου νερού και της διασποράς του Ανταποδοτικού νερού, ήτοι 107.099.541. Στην
συνέχεια υπολογίζεται η τυπική απόκλιση και η ακρίβεια υπολογισμού του μη Ανταποδοτικού νερού, η
οποία είναι ±1,96σ/μ=±1,96x10.349/194.993=±10,4%.
Για τη Μη Τιμολογούμενη κατανάλωση έχει ληφθεί ακρίβεια ±20.0% και υπολογίζονται η τυπική
απόκλιση (σ=0,2x30.000/1,96=3.061) και η διασπορά (σ2=3.0612=9.371.095).
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Οι Απώλειες νερού είναι: Εισερχομενος Όγκος - Ανταποδοτικό νερό - Μη Ανταποδοτικό νερό, οπότε η
διασπορά είναι το άθροισμα της διασποράς αυτών των τριών συνιστωσών. Στη συνέχεια υπολογίζεται η
τυπική απόκλιση και η ακρίβεια, η οποία ισούται με ±1,96σ/μ=±1,96x10.792/164.993=±12,8%.
Για τις Φαινομενικές απώλειες έχει ληφθεί ακρίβεια ±50,0% και υπολογίζονται η τυπική απόκλιση
(σ=0,5x32.999/1,96=8.418) και διασπορά (σ2=8.4182=70.864.614).
Τέλος οι Πραγματικές απώλειες προκύπτουν από τις απώλειες μείον τις φαινομενικές απώλειες και
συγκεντρώνουν τα σφάλματα όλων των συνιστωσών, δηλ. η αντίστοιχη διασπορά είναι το άθροισμα
όλων
των
επί
μέρους
διασπορών.
Η
αντίστοιχη
ακρίβεια
ισούται
με
±1,96σ/μ=±1,96x13.687/131.994=±20,3%.
Ο υπολογισμός των ορίων εμπιστοσύνης 95% βοηθάει να προσδιορισθούν οι συνιστώσες με την
μεγαλύτερη διασπορά και κατά συνέπεια την μεγαλύτερη επίδραση στην ακρίβεια των υπολογισμών
του υδατικού ισοζυγίου. Από τη στιγμή που αυτό διαπιστώνεται, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη
βελτίωση της ακρίβειας αυτών των συνιστωσών, π.χ. εγκαθιστώντας περισσότερα παροχόμετρα.

1.6 Λογισμικό Υπολογισμού Υδατικού Ισοζυγίου
Για τον υπολογισμό του Υδατικού Ισοζυγίου μπορεί να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα λογισμικά, που έχουν
αναπτυχθεί από εξειδικευμένους επαγγελματίες στο χώρο της διαχείρισης των απωλειών νερού.
Ένα τέτοιο λογισμικό είναι το “EurWB & PICalcs” του Allan Lambert, το οποίο παρέχεται δωρεάν από τον
Ελληνικό Υδατικό Σύνδεσμο (ΕΥΣ) (Πίνακας 2 του Παραρτήματος Α). Ο σχετικός σύνδεσμος (Δωρεάν
διάθεση λογισμικού Υπολογισμού Υδατικού Ισοζυγίου και Δεικτών Απόδοσης από τον Ε.Υ.Σ.) υπάρχει στο site
της ΕΔΕΥΑ στο μενού Ενημέρωση/Πληροφόρηση/Υδατικό Ισοζύγιο.
Ένα άλλο ελεύθερο λογισμικό Υπολογισμού του Υδατικού Ισοζυγίου είναι το “WB-Easy Calc” (Πίνακας 3
του Παραρτήματος “Α”), με το οποίο μπορεί να γίνουν λεπτομερέστεροι υπολογισμοί,
συμπεριλαμβανομένων και των ορίων εμπιστοσύνης 95%.
Τέλος για την εισαγωγή των δεδομένων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του Υδατικού Ισοζυγίου
μπορεί να γίνει χρήση του εντύπου που φαίνεται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος “Α”.
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2. Υπολογισμός Πραγματικών Απωλειών – "Από Κάτω προς τα Πάνω" Μέθοδος
2.1 Γενικά
Η «από κάτω προς τα πάνω» εκτίμηση των πραγματικών απωλειών και η «ανάλυση της νυκτερινής
παροχής» αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διασταύρωση των υπολογισμών του υδατικού
ισοζυγίου και τον ενεργό έλεγχο διαρροών.
O προσδιορισμός των πραγματικών απωλειών με την «από πάνω προς τα κάτω» μέθοδο (top-down
annual water balance) είναι απλός αλλά έχει τα εξής μειονεκτήματα:



Συγκεντρώνει όλα τα σφάλματα, που γίνονται κατά την εκτίμηση των υπολοίπων συνιστωσών
του υδατικού ισοζυγίου.
Είναι μια αναδρομική προσέγγιση των πραγματικών απωλειών και δεν δίνει πληροφορίες για
τον έγκαιρο εντοπισμό διαρροών και θραύσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της «από κάτω προς τα πάνω» μεθόδου είναι η ζωνοποίηση
του δικτύου ύδρευσης, δηλαδή ο χωρισμός του δικτύου σε ανεξάρτητα, υδραυλικά στεγανά τμήματα
(DMAs: District Metered Areas). Η ανάλυση μπορεί να γίνει και για ολόκληρο το δίκτυο αλλά η μέθοδος
έχει μεγαλύτερη ακρίβεια και είναι πιο αποτελεσματική στην περίπτωση εφαρμογής της σε DMAs.
Η μέθοδος βασίζεται στο γεγονός ότι κατά την διάρκεια της νύκτας η εξουσιοδοτημένη κατανάλωση
μειώνεται στο ελάχιστο. Η ελάχιστη νυκτερινή παροχή (Minimum Night Flow - MNF) αποτελείται από
την ελάχιστη νυκτερινή κατανάλωση, τις διαρροές βάσης και τις απώλειες θραύσεων (Διάγραμμα 1).

2.2 Δημιουργία DMAs (Ζωνοποίηση Δικτύου)
Η μείωση των διαρροών είναι πρόβλημα πολύ σύνθετο και με μεγάλη δυσκολία επίλυσης. Μερικά από
τα βασικά ερωτήματα που υπάρχουν και χρειάζεται να απαντηθούν είναι:
 πού βρίσκονται οι διαρροές
 πώς μπορεί να εντοπισθούν
 ποιο είναι το μέγεθός τους
Η δημιουργία DMAs βοηθάει στην απάντηση αυτών των ερωτημάτων και στην ανάπτυξη στρατηγικής
για στοχευμένες δράσεις για τη μείωση των πραγματικών απωλειών. Θα έλεγε κανείς ότι είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός προγράμματος παρακολούθησης των διαρροών.
Όπως προαναφέρθηκε DMA είναι μία διακριτή περιοχή ενός συστήματος διανομής, υδραυλικά στεγανή,
η οποία δημιουργείται συνήθως από το κλείσιμο των δικλίδων ή από την πλήρη αποσύνδεση των
σωληνώσεων και στην οποία περιοχή μετριούνται οι ποσότητες νερού που εισέρχονται και εξέρχονται
από αυτήν. Με την ανάλυση της νυκτερινής παροχής μπορεί να καταμετρηθεί το επίπεδο διαρροών. Με
αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να προσδιορισθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια πού και πότε είναι πιο
επωφελές η Επιχείρηση να αναλάβει δράσεις για τον εντοπισμό των διαρροών.
Γενικά με τη ζωνοποίηση του δικτύου υπάρχουν τα εξής πλεονεκτήματα:


Παρακολουθούνται συνεχώς οι παροχές στις εισόδους και εξόδους των DMAs.
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Ανιχνεύονται πιο γρήγορα οι αφανείς διαρροές. Όσο πιο μικρές είναι οι DMAs τόσο πιο εύκολα
γίνεται η ανίχνευση και ο εντοπισμός των αφανών διαρροών.
Είναι δυνατή η ιεράρχηση των προβλημάτων και των αντιστοίχων δράσεων.
Είναι δυνατή η εφαρμογή Προγράμματος Διαχείρισης Πίεσης με προηγμένες τεχνικές, δηλ. με
χρονοδιακόπτη (Time modulation) ή ανάλογα με τη ζήτηση (Flow modulation) ή ανάλογα με την
πίεση στο κρίσιμο σημείο (Closed loop modulation).
Μπορεί να υπολογισθεί το Υδατικό Ισοζύγιο με την «Από Πάνω προς τα Κάτω» μεθοδολογία για
κάθε ζώνη, το οποίο διευκολύνει στον προσδιορισμό με μεγαλύτερη ακρίβεια των επί μέρους
συνιστωσών σε κάθε ζώνη.

Στην είσοδο (ή στις εισόδους) κάθε DMA τοποθετείται παροχόμετρο, ρυθμιστής πίεσης (εάν χρειάζεται
να γίνει ρύθμιση πίεσης), ηλεκτρονική διάταξη, η οποία μετράει, καταγράφει και τηλεμεταδίδει την
παροχή, την ανάντη και κατάντη πίεση. Σε περίπτωση εφαρμογής προηγμένων τεχνικών ρύθμισης πίεσης
τοποθετείται ηλεκτρονικός ελεγκτής, ο οποίος εκτός από την μέτρηση, καταγραφή και τηλεμετάδοση
των πιέσεων και της παροχής ελέγχει τον τρόπο ρύθμισης των πιέσεων. Σε κάθε περίπτωση τοποθετείται
φίλτρο για την προστασία των οργάνων και «by pass» της διάταξης για τις ανάγκες συντήρησης χωρίς να
διακόπτεται η υδροδότηση (Σχήμα 2).

Σχήμα 2 – Τυπική Υδραυλική Διάταξη σε Φρεάτιο Εισόδου DMA

2.3 Ανάλυση Ελάχιστης Νυκτερινής Παροχής
Η ελάχιστη νυκτερινή κατανάλωση είναι η κατανάλωση λόγω ανθρώπινης χρήσης. Διακρίνεται σε
οικιακή, εμπορική και ειδική κατανάλωση (εργοστάσια, νοσοκομεία, κλπ). Η τελευταία μπορεί να
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αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό της ελάχιστης νυκτερινής κατανάλωσης. Από τη διεθνή
εμπειρία δίνονται παρακάτω οι εξής ενδεικτικές τιμές για την νυκτερινή κατανάλωση:
 Οικιακή: 1,8 - 3 lt/hr ανά υδρόμετρο
 Εμπορική: 8 - 10 lt/hr ανά υδρόμετρο
Επισημαίνεται ότι οι εμπορικές καταναλώσεις πρέπει να διακρίνονται σε κατηγορίες, π.χ. τα συνήθη
εμπορικά καταστήματα έχουν πρακτικά μηδενική νυχτερινή κατανάλωση ενώ τα καταστήματα εστίασης
και αναψυχής έχουν σημαντική νυκτερινή κατανάλωση. Οι νυκτερινές καταναλώσεις των ειδικών
καταναλωτών πρέπει να καταγράφονται ξεχωριστά.
Οι διαρροές βάσης (ΔΒ) είναι πολύ μικρές διαρροές, η ανεύρεση και επισκευή των οποίων είναι
οικονομικά ασύμφορη. Από τον IWA προτείνεται ο παρακάτω εμπειρικός τύπος υπολογισμού τους.
𝜟𝜝 (𝒍𝒕/𝒉𝒓) = [𝟎. 𝟎𝟐 × 𝑳 + 𝟏. 𝟐𝟓 × 𝑵 + 𝟎. 𝟎𝟑𝟑 × 𝒔] × (𝑷𝝂ύ𝜿𝝉𝜶𝝇 ⁄𝟓𝟎) 𝟏.𝟓

(1)

Όπου:
L: το μήκος αγωγών (m),
N: ο αριθμός συνδέσεων υδατοπαροχών
s: το συνολικό μήκος των συνδέσεων υδατοπαροχών από το όριο ιδιοκτησίας μέχρι το
υδρόμετρο (m)
Pνύκτας: η μέση πίεση στο AZP (σημείο που αντιπροσωπεύει το μέσο υψόμετρο της ζώνης) κατά
την διάρκεια της ελάχιστης νυκτερινής παροχής (m)
Οι απώλειες θραύσεων είναι αυτές που μπορεί να εντοπισθούν και επιδιορθωθούν.

Απώλειες θραύσεων (ΑΛΘMNF) (lt/hr)=
Ελάχιστη Νυχτερινή Παροχή - Ελάχιστη Νυχτερινή Κατανάλωση - Διαρροές Βάσης (ΔΒ)

Διάγραμμα 1 – Ανάλυση Ελάχιστης Νυχτερινής Παροχής

Για τον υπολογισμό των διαρροών καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου λαμβάνεται υπόψη η μεταβολή
της πίεσης μέσα στο 24ωρο, αφού το μέγεθος των διαρροών είναι συνάρτηση της πίεσης. Έτσι οι
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συνολικές απώλειες (ΑΛΘ24ωρο) βρίσκονται πολλαπλασιάζοντας το νυκτερινό ρυθμό διαρροής κατά την
Ελάχιστη Νυχτερινή Παροχή (ΑΛΘMNF) με το συντελεστή νύκτας/ημέρας (night/day factor- NDF).

𝑨𝜦𝜣𝟐𝟒𝝎𝝆𝝄 (𝒍𝒕/𝟐𝟒𝝎𝝆𝝄) = 𝑵𝑫𝑭 × 𝑨𝜦𝜣𝑴𝑵𝑭

(2)

Για τον υπολογισμό του συντελεστή νύκτας/ημέρα (NDF) χρησιμοποιείται ο προτεινόμενος εμπειρικός
τύπος του IWA.
𝟐𝟒

𝑵𝑫𝑭 = ∑ (
𝜾=𝟎

𝑷𝒊
𝑷𝑴𝑵𝑭

𝑵𝟏

(3)

)

Όπου:
Pi: η μέση πίεση ανά ώρα, όπως καταγράφεται κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου στο
σημείο που αντιπροσωπεύει το μέσο υψόμετρο της ζώνης (AZP: Average Zone Point). Ο τρόπος
προσδιορισμού του περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω στην παράγραφο 2.4.
PMNF: η μέση πίεση στο AZP κατά τη διάρκεια της ελάχιστης νυκτερινής παροχής.
𝑷𝟏 𝑵𝟏

N1: ο εκθέτης διαρροών (Leakage exponent) στην σχέση 𝑳𝟏 = 𝑳𝒐 (

𝑷𝒐

)

, που εκφράζει την

επίδραση της πίεσης στο μέγεθος των διαρροών.
Τα μεγέθη που υπεισέρχονται στην παραπάνω σχέση είναι:



Lo: οι φυσικές απώλειες του δικτύου, που αντιστοιχούν στην αρχική πίεση Po.
L1: οι απώλειες στην μειωμένη πίεση P1, που εφαρμόζεται σε μια ζώνη με την εφαρμογή
προγράμματος διαχείρισης πίεσης.

N1: ο εκθέτης διαρροών ο οποίος μεταβάλλεται από 0.5 για άκαμπτους αγωγούς (rigid walls)
μέχρι 1.5 εύκαμπτους αγωγούς (flexible walls), ανάλογα με το υλικό κατασκευής των αγωγών. O
συντελεστής NDF λαμβάνει τιμές μικρότερες του 24 σε δίκτυα που η ροή γίνεται με βαρύτητα
ενώ σε δίκτυα με ρυθμιζόμενη πίεση κάνοντας χρήση μειωτών (Pressure Reducing Valves - PRV)
μπορεί να υπερβεί το 24.

2.4 Υπολογισμός του Μέσου Υψομέτρου Ζώνης - Μέτρηση της Μέσης Πίεσης
Το μέσο υψόμετρο υπολογίζεται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.
1. Βρίσκονται τα υψόμετρα εδάφους με τη βοήθεια GIS ή με GPS (Global Positioning Systems), για κάθε
σύνδεση ή κόμβο του δικτύου ή πυροσβεστικό κρουνό, εφόσον οι τελευταίοι έχουν τοποθετηθεί με
ικανοποιητική πυκνότητα και ομοιογένεια μέσα στην ζώνη για να δώσουν ένα ικανοποιητικό δείγμα
των υψομέτρων της ζώνης. Στο GIS μπορεί να γίνει χρήση μοντέλου εδάφους (DTM: Digital Terrain
Model) για την εύρεση υψομέτρων σε σημεία ανάμεσα στις υψομετρικές καμπύλες.
2. Στην περίπτωση που τα παραπάνω δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν, γίνεται χρήση υψομετρικών
καμπυλών από υφιστάμενους χάρτες. Βρίσκεται ο σταθμισμένος μέσος όρος των υψομέτρων της
ζώνης επιλέγοντας τον κατάλληλο συντελεστή βαρύτητας ανάλογα με την δομή του δικτύου. Ο
συντελεστής βαρύτητας μπορεί να είναι:
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οι συνδέσεις υδατοπαροχών ανάμεσα στις υψομετρικές καμπύλες για την
περίπτωση που η πυκνότητα των συνδέσεων είναι ίση ή μεγαλύτερη των
20/χιλιόμετρο αγωγού διανομής,
το μήκος του δικτύου ανάμεσα στις υψομετρικές καμπύλες για την περίπτωση, που
η πυκνότητα των συνδέσεων είναι μικρότερη των 20/χιλιόμετρο αγωγού διανομής.
και στις δύο περιπτώσεις μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός των
πυροσβεστικών κρουνών, εφόσον έχουν τοποθετηθεί με ικανοποιητική πυκνότητα
και ομοιογένεια μέσα στην ζώνη.
ο αριθμός των υδρομέτρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που
υπάρχει μια σύνδεση ανά υδρόμετρο. Διαφορετικά το πλήθος των υδρομέτρων σε
πολυκατοικίες, θα δώσει παραπλανητικά αποτελέσματα για τα υψόμετρα.

Σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω συντελεστές πολλαπλασιάζονται επί το μέσο υψόμετρο
ανάμεσα από τις αντίστοιχες υψομετρικές καμπύλες.
3. Εάν δεν υπάρχουν καθόλου υψομετρικά δεδομένα μπορεί να τοποθετηθεί ένας αριθμός
καταγραφικών (π.χ. 10 καταγραφικά) με τυχαίο τρόπο και να βρεθεί η μέση πίεση για κάθε
καταγραφικό και στην συνέχεια η μέση πίεση για το σύνολο των καταγραφικών. Το σημείο με
την πλησιέστερη πίεση προς το μέσο όρο των πιέσεων θα είναι το AZP, με την προϋπόθεση πάντα
ότι βρίσκεται κεντροβαρικά και σε αγωγό με μέσου μεγέθους διάμετρο.
Αφού έχει προσδιορισθεί η θέση του AZP, μετριέται ή εκτιμάται η μέση πίεση με έναν από τους
παρακάτω τρόπους.
1. Τοποθετείται μόνιμο καταγραφικό πίεσης σε σημείο της ζώνης με υψόμετρο περίπου ίσο με το
υψόμετρο του AZP (+/- 0.5m), κεντροβαρικά στην ζώνη και κατά προτίμηση σε αγωγούς με
διάμετρο μέσου μεγέθους, ώστε να είναι αντιπροσωπευτικές οι ενεργειακές απώλειες λόγω
τριβών μέχρι το AZP.
2. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει μόνιμο καταγραφικό μπορεί να τοποθετηθεί καταγραφικό
πίεσης για 7 ημέρες στο AZP της ζώνης και να συσχετισθούν οι καταγραφείσες τιμές με εκείνες
του σημείου εισόδου και του κρίσιμου σημείου. Στην συνέχεια με έμμεσο τρόπο μπορεί να
προσδιορίζεται η μέση τιμή πίεσης της ζώνης από τις μετρήσεις πίεσης στην είσοδο και το
κρίσιμο σημείο της ζώνης.
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3. Δείκτες Παρακολούθησης Πραγματικών Απωλειών
Οι δείκτες παρακολούθησης πραγματικών απωλειών παρουσιάζουν την εικόνα της κατάστασης
λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης. Συνηθίζεται οι απώλειες νερού να εκφράζονται σε ποσοστά του
εισερχόμενου όγκου νερού. Ωστόσο τα ποσοστά είναι ακατάλληλοι ως δείκτες, διότι επηρεάζονται από
την κατανάλωση και δεν λαμβάνουν υπόψη χαρακτηριστικά του δικτύου, όπως το μήκος των αγωγών,
τον αριθμό και μήκος των συνδέσεων και την πίεση του δικτύου.
Από τη διεθνή εμπειρία προκύπτει ότι οι περισσότερες διαρροές εμφανίζονται στις συνδέσεις
υδατοπαροχών παρά στους αγωγούς με εξαίρεση τα δίκτυα σε αραιοκατοικημένες περιοχές.
Έτσι χρησιμοποιούνται οι πιο κάτω δείκτες παρακολούθησης:
- lt/σύνδεση/ημέρα για αριθμό συνδέσεων > 20 ανά χιλιόμετρο αγωγών
- m3/km/ημέρα για αριθμό συνδέσεων ≤ 20 ανά χιλιόμετρο αγωγών
Οι παραπάνω δείκτες είναι κατάλληλοι για την αξιολόγηση ενεργειών και διαδικασιών για την βελτίωση
συγκεκριμένου δικτύου.
Ο δείκτης, ο οποίος εκφράζει καλύτερα την συμπεριφορά των δικτύων ύδρευσης και αποτιμά τα
αποτελέσματα των τεσσάρων μεθόδων, που εφαρμόζονται για τον περιορισμό των φυσικών απωλειών,
δηλ. της Διαχείρισης Πίεσης, του Ενεργού Ελέγχου Διαρροών, της ταχείας και ποιοτικής επισκευής των
βλαβών και της Διαχείρισης των Υποδομών, είναι ο ILI (Infrastructure Leakage Index). Ο δείκτης ILI έχει
υιοθετηθεί από πολλές χώρες και οργανισμούς.
𝑰𝑳𝑰 =

𝑪𝑨𝑹𝑳
𝑼𝑨𝑹𝑳

(4)

Όπου:
𝑪𝑨𝑹𝑳: οι τρέχουσες ετήσιες πραγματικές (φυσικές) απώλειες
𝑼𝑨𝑹𝑳: οι αναπόφευκτες ετήσιες πραγματικές (φυσικές) απώλειες
Για τον υπολογισμό των αναπόφευκτων ετήσιων πραγματικών απωλειών χρησιμοποιείται η εμπειρική
σχέση:
𝒍𝒕
𝑼𝑨𝑹𝑳 (
) = (𝟎. 𝟎𝟏𝟖 × 𝑳 + 𝟎, 𝟖 × 𝑵 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟓 × 𝒔) × 𝑷
𝒅𝒂𝒚

(5)

Όπου:
L: το μήκος αγωγών (m),
N: ο αριθμός συνδέσεων υδατοπαροχών
s: το συνολικό μήκος των συνδέσεων υδατοπαροχών από το όριο ιδιοκτησίας μέχρι το
υδρόμετρο (m)
P: η μέση πίεση λειτουργίας (m)
Επί πλέον προτείνεται η παρακολούθηση των παρακάτω μεγεθών:
‒
‒

μέση ελάχιστη - "νυχτερινή" (3:00-5:00)/μέση μέγιστη - "ημερήσια" (π.χ. 9:30-10:30) παροχή &
ώρες ελάχιστης και μέγιστης παροχής
ενέργεια και κόστος ενέργειας ανά m3/ώρα
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‒

μέση ελάχιστη - "νυχτερινή" (3:00-5:00)/μέση μέγιστη - "ημερήσια" (π.χ. 9:30-10:30) πίεση
κεφαλής εισόδου, πίεση ανώτατου και κατώτατου σημείου ζώνης (βάση υψομέτρων), κατανομή
καταναλωτών βάση θέσης - υψομέτρου
Ιδιαίτερη αξία έχει η μεταβολή των δεικτών παρακολούθησης στο χρόνο. Προτείνεται η παράθεση και
απεικόνισή τους σε χρονικά παράθυρα εβδομάδας, μήνα, τριμήνου και έτους.
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4. Εφαρμογή EXCEL για τον υπολογισμό των πραγματικών απωλειών με την "Από
Κάτω προς τα Πάνω" μέθοδο.
Τα μεγέθη που υπεισέρχονται στον υπολογισμό των Πραγματικών Απωλειών με την ανάλυση της
Νυκτερινής Παροχής ή με την "Από Κάτω προς τα Πάνω" μεθοδολογία είναι:
L: μήκος δικτύου διανομής της DMA (m)
Ν: αριθμός συνδέσεων υδατοπαροχών στην DMA
Lp: το μέσο μήκος των συνδέσεων υδατοπαροχών από το όριο της ιδιοκτησίας μέχρι το
υδρόμετρο (m)
Pνύκτας ή PMNF: η μέση πίεση στο AZP κατά τη διάρκεια της ελάχιστης νυκτερινής παροχής
ΔΒ (lt/hr): Διαρροές βάσης
(ΑΛΘMNF) (lt/hr): Απώλειες θραύσεων κατά τη διάρκεια της ελάχιστης νυκτερινής παροχής.

(ΑΛΘ24ωρο) (lt/24ωρο): Απώλειες θραύσεων κατά τη διάρκεια του 24ώρου
NDF: συντελεστής νύκτας/ημέρας (night to day factor)
Pi: η μέση πίεση ανά ώρα, όπως καταγράφεται κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου στο
σημείο που αντιπροσωπεύει το μέσο υψόμετρο της ζώνης (AZP: Average Zone Point)
L0: Διαρροές για αρχική πίεση P0
L1: Διαρροές για τελική πίεση P1
𝑷 𝜨𝟏
𝑷𝒐

N1: ο εκθέτης διαρροών (Leakage exponent) στην σχέση 𝑳𝟏 = 𝑳𝒐 ( 𝟏 )

Για τον υπολογισμό των πραγματικών απωλειών με την «Από Κάτω προς τα Πάνω» μέθοδο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί εφαρμογή σε EXCEL, στην οποία εισάγονται τα δεδομένα για τον υπολογισμό των
Απωλειών Βάσης (Πίνακας 4), των Συνολικών Απωλειών (Πίνακα 5) και των Δεικτών Απόδοσης (Πίνακας
6). Η εφαρμογή EXCEL παρουσιάζεται αναλυτικά στους Πίνακες 4-6.
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Για τον υπολογισμό των διαρροών βάσης σε (lt/hr) ή (lt/s) εισάγονται ως δεδομένα το μήκος του δικτύου (m), ο αριθμός συνδέσεων υδατοπαροχών,
το μέσο μήκος των συνδέσεων υδατοπαροχών από το όριο της ιδιοκτησίας μέχρι το υδρόμετρο (m) και η μέση νυκτερινή πίεση λειτουργίας (m) της
ζώνης.

Αριθμός
Συνδέσεων N

Μέσο μήκος
σύνδεσης Lp (m)

DMA

Μήκος δικτύου L
(m)

Πίνακας 4 – Υπολογισμός Απωλειών Βάσης

0.02 x L

(1)

(3)

(4)

(5)

Δεδομένα που εισάγονται

1.25 x N

0.033x NxLp

Pνύκτας
(m)

(6)

(7)

(8)

0.02x(1)

1.25x(3)

0.033x(3)x(4)

(Pνύκτας/50)

1.5

Διαρροές Βάσης
ΔΒ (lt/h)

(9)

(10)

[(8)/50]1.5

[(5)+(6)+(7)]x(9)

Διαρροές
Βάσης
ΔΒ (lt/s)
(11)
(10)/360
0

Υπολογιζόμενες τιμές

Στη συνέχεια για τον υπολογισμό των συνολικών απωλειών της ζώνης (Πίνακας 5) δίνονται ως δεδομένα:
 Ο αριθμός των υδρομέτρων, ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με την εκτιμηθείσα ελάχιστη νυκτερινή κατανάλωση ανά υδρόμετρο (Πίνακας 6)
δίνει την ελάχιστη οικιακή νυκτερινή κατανάλωση (lt/hr).
 Η εμπορική κατανάλωση, η οποία είναι το γινόμενο του αριθμού των εμπορικών μονάδων στη ζώνη, της οποίας αναλύεται η νυκτερινή
παροχή, επί την εμπορική κατανάλωση ανά υδρόμετρο (σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μετρήσεις λαμβάνεται ως αρχική εκτίμηση 10 lt/hr).
 Η ελάχιστη νυκτερινή παροχή, η οποία βρίσκεται από την αδιάλειπτη καταγραφή της παροχής στην είσοδο της ζώνης σε lt/s και με μετατροπή
μονάδων σε lt/hr.
Οι συνολικές απώλειες (lt/h) για τη χρονική περίοδο της ελάχιστης νυκτερινής παροχής προκύπτουν από την ελάχιστη νυκτερινή παροχή μείον την
ελάχιστη νυκτερινή οικιακή και εμπορική κατανάλωση. Αφαιρώντας από τις συνολικές απώλειες τις διαρροές βάσης βρίσκονται οι απώλειες θραύσεων
για τη χρονική περίοδο ελάχιστης νυκτερινής παροχής.
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Ακολούθως βρίσκεται ο συντελεστής νύκτας/ημέρας (NDF) από την σχέση
𝟐𝟒

𝑷𝒊

𝜨𝟏

(6)

𝑵𝑫𝑭 = ∑ (
)
𝑷𝝂ύ𝜿𝝉𝜶𝝇
𝜾=𝟎

για την οποία έχει γίνει αναφορά στην παράγραφο 2.3 και όπου 𝑷𝒊 : η μέση πίεση ανά ώρα κατά την διάρκεια του 24ώρου στο σημείο που
αντιπροσωπεύει το μέσο υψόμετρο της ζώνης.
O εκθέτης διαρροών Ν1 λήφθηκε 1.
Το γινόμενο του συντελεστή νύκτας/ημέρας (NDF) με:



τις συνολικές απώλειες (m3/hr) για τη χρονική περίοδο της ελάχιστης νυκτερινής παροχής δίνει τις συνολικές απώλειες 24ώρου.
τις απώλειες θραύσεων (m3/hr) για την χρονική περίοδο της ελάχιστης νυκτερινής παροχής δίνει τις συνολικές απώλειες θραύσεων 24ώρου.

Αριθμός
υδρομέτρων

Πίνακας 5 – Υπολογισμός Συνολικών Απωλειών
Ελάχιστη
Nυκτερινή
Oικιακή
Kατανάλωση
(lt/hr)

Ελάχιστη
Nυκτερινή
Εμπορική
Kατανάλωση
(lt/hr)

(2)

(12)

(13)
10x(αριθμός
εμπορικών
μονάδων)

1.8x(2)

Δεδομένα που εισάγονται

Ελάχιστη
Νυκτερινή
Παροχή (lt/s)

Ελάχιστη
Νυκτερινή
Παροχή
(lt/hr)

Συνολικές
Απώλειες
(lt/hr)

Απώλειες
Θραύσεων
(lt/hr)

ΣPi/24
(m)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(14)x3600

(15)-(12)-(13)

(16)-(10)

Υπολογιζόμενες τιμές
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NDF (Ν1=1.0)

Συνολικές
Απώλειες
(m3/hr)

Συνολικές
Απώλειες
24ωρο
(m3/24hr)

Απώλειες
Θραύσεων
(m3/hr)

Απώλειες
Θραύσεων
(m3/24hr)
Ν1=1.0

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(16)/1000

(19)x(20)

(17)/1000

(19)x(22)

Ο δείκτης ILI υπολογίζεται με βάση τον Πίνακα 6 και χρησιμοποιείται για την ιεράρχηση των ενεργειών σε σχέση με την αντιμετώπιση των διαρροών
στις ζώνες, δηλαδή προτεραιότητα θα δοθεί στις ζώνες με τον υψηλότερο δείκτη ILI.
Πίνακας 6 – Υπολογισμός Δεικτών Παρακολούθησης Πραγματικών Απωλειών

Θραύσεις / Συνολικές Απώλειες

lt/Σύνδεση/24hr

UARL (lt/day)

ILI

(24)
(23)/(21)

(25)
(21)x1000/(3)

(26)
[0,018x(1)+0,8x(3)+0,025x(3)x(4)]x (18)

(27)
(21)x1000/(26)

Υπολογιζόμενες τιμές

Δεδομένα που εισάγονται

Στον Πίνακα 7 σημειώνονται οι παραδοχές και οι υπολογισμοί για την εκτίμηση της ελάχιστης νυκτερινής οικιακής κατανάλωσης (12) ανά υδρόμετρο.
Πίνακας 7 – Υπολογισμός Ελάχιστης Νυκτερινής Κατανάλωσης ανά Υδρόμετρο

Νυκτερινές
άτομο

καταναλώσεις

ανά

καζανάκι
χρήση νιπτήρα
ντουζ
Νυκτερινή κατανάλωση ανά
νοικοκυριό (υδρόμετρο)
πλυντήριο πιάτων
πλυντήριο ρούχων
διαρροές μετά το υδρόμετρο

Μέσος όγκος (lt)

9,00
1,00
75,00

Ποσοστό % ενεργού πληθυσμού
κατά το διάστημα της ελάχιστης
νυκτερινής παροχής (%)
2
2
0,1

Μέσος όγκος (lt)

% ενεργών νοικοκυριών

12,00
50,00

1
1

Μέσος Όρος (lt/άτομο/hr)

0,18
0,02
0,08
0,28
Μέσος Όρος lt/υδρόμετρο/hr

0,12
0,50
0,35
0,97
Αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν 3 άτομα ανά νοικοκυριό (υδρόμετρο) η μέση ελάχιστη νυκτερινή οικιακή κατανάλωση υπολογίζεται ως ακολούθως:
3 άτομα x 0,28 lt/άτομο/hr + 0,97 lt/υδρόμετρο/hr = 1,80 lt/υδρόμετρο/hr
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5. Τιμές Στόχοι για τους Δείκτες
Η Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης Απωλειών Δικτύων Ύδρευσης (WLTF) του IWA μαζί με τη Διεθνή
Τράπεζα (WORLD BANK), μετά από ενδελεχή μελέτη προσδιόρισαν τιμές στόχους βάσει του Δείκτη
Διαρροής Υποδομών (ILI) και του Δείκτη Πραγματικών Απωλειών, τόσο για τις αναπτυγμένες όσο και για
τις αναπτυσσόμενες χώρες.
Οι τιμές στόχοι παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.
Πίνακας 8 – Τιμές Στόχοι του ILI για τις Αναπτυγμένες και Αναπτυσσόμενες Χώρες

Πραγματικές Απώλειες σε Λίτρα/Σύνδεση/Ημέρα
Κατηγοριοποίηση Χώρας
(Τεχνική Απόδοση
Λειτουργίας)

ΔΔΔ

A

(όταν η μέση πίεση λειτουργίας του δικτύου είναι:)

(ILI)
10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

1-2

<50

<75

<100

<125

B

2-4

50-100

75-150

100-20

125-250

Γ

4-8

100-20

150-300

200-400

250-500

Δ

>8

>200

>300

>400

>500

Α

1-4

<50

<100

<150

<200

<250

Β

4-8

50-100

100-200

150-300

200-400

250-500

Γ

8-16

100-200

200-400

300-600

400-800

500-1.000

Δ

>16

>200

>400

>600

>800

>1.000

Αναπτυγμένες Χώρες

Αναπτυσσόμενες
Χώρες

Επιπρόσθετα ανάλογα με την κατάσταση του δικτύου και με βάση τις κατηγορίες Α, Β, Γ και Δ του πιο
πάνω πίνακα, προτείνονται ενέργειες για τη βελτίωση ενός δικτύου ύδρευσης στοχεύοντας στην μείωση
των απωλειών, στη βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας αυτού, και τέλος στην επίτευξη καλύτερων
δεικτών απόδοσης (Πίνακας 9).
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Πίνακας 9 – Προτεινόμενες Ενέργειες για Βελτίωση του Δικτύου Ύδρευσης

Κατηγορία

Προτεινόμενες Ενέργειες για Βελτίωση του Δικτύου Ύδρευσης

Α

Περαιτέρω μείωση των απωλειών μπορεί να είναι ασύμφορη εκτός αν
υπάρχει σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας. Θα πρέπει να γίνει ενδελεχής
μελέτη κόστους – απόδοσης για τις πιθανές βελτιώσεις.

Β

Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του δικτύου και μείωσης των απωλειών
με την εφαρμογή προγράμματος διαχείρισης της πίεσης κι Ενεργού
Ελέγχου Διαρροών και με καλύτερη διαχείριση των υποδομών.

Γ

Υψηλά επίπεδα απωλειών που πιθανώς να σχετίζονται με αφθονία
ποσοτήτων νερού χαμηλού κόστους. Απαιτείται μελέτη για την
εξακρίβωση των προβλημάτων και την εντατικοποίηση ενεργειών για
μείωση των απωλειών.

Δ

Μη αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων. Η εφαρμογή προγραμμάτων
μείωσης απωλειών θα πρέπει να αποτελούν άμεση προτεραιότητα.
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6. Πρωτόκολλο Παρακολούθησης Προγράμματος Ελέγχου Διαρροών
Η δημιουργία Πρωτοκόλλου Παρακολούθησης είναι απαραίτητη για την καταγραφή και τον έλεγχο των
αποτελεσμάτων του Προγράμματος Ελέγχου των Διαρροών το οποίο συνεχώς θα ενημερώνεται και
επικαιροποιείται. Στο πρωτόκολλο παρακολούθησης περιλαμβάνονται εργασίες για:
 τον υπολογισμό του Ετήσιου Υδατικού Ισοζυγίου
 τον υπολογισμό Δεικτών Παρακολούθησης
 την παρακολούθηση της υδραυλικής συμπεριφοράς και του επιπέδου απωλειών κάθε ζώνης
 εργασίες για τη συντήρηση και καλή λειτουργία του εξοπλισμού (παροχομέτρων, ρυθμιστών
πίεσης, ηλεκτρονικών ελεγκτών, επικοινωνιών κλπ).

23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”
Πίνακας 1 – Υπόδειγμα Εισαγωγής Δεδομένων Υδατικού Ισοζυγίου
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
Όνομα υπηρεσίας ύδρευσης
Έτος
Υδατικοί όγκοι για χρονική περίοδο:

Από (ημερομηνία)
(ημερομηνία)
Αριθμός ημερών

Εισερχόμενος όγκος νερού

m3
Όριο λάθους (+/- %)

Τιμολογούμενη κατανάλωση
Μετρούμενη

-

m3

Μη μετρούμενη

m3

Εξαγόμενη ποσότητα νερού (Μεγάλοι καταναλωτές)
Μετρούμενη

m3

Μη μετρούμενη

m3
Όριο λάθους (+/- %)

Μη τιμολογούμενη κατανάλωση
Μετρούμενη

m3

Μη μετρούμενη

m3
Όριο λάθους (+/- %)

Εξαγόμενη ποσότητα νερού (Μεγάλοι
καταναλωτές) μετρούμενη
Μη εξουσιοδοτούμενη κατανάλωση

m3
m3
Εκτιμώμενος αριθμός
Όριο λάθους (+/- %)
Άτομα/Νοικοκυριό

Παράνομες οικιακές συνδέσεις

Κατανάλωση
(Λίτρα/άτομο/ημέρα)
Εκτιμώμενος αριθμός
Όριο λάθους (+/- %)

Παράνομες μη οικιακές συνδέσεις

Κατανάλωση
(Λίτρα/σύνδεση/ημέρα)
Εκτιμώμενος αριθμός
Όριο λάθους (+/- %)

Παραβίαση
υδρομετρητών,
παρακάμψεις κτλ. σε καταναλωτές
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Έως

Κατανάλωση
(Λίτρα/υδρόμετρο/ημέρα)
Κατανάλωση(m3/ημέρα)

Άλλες παρανομίες

Όριο λάθους (+/- %)

Ανακρίβειες μετρητών καταναλωτή και λάθη
επεξεργασίας δεδομένων
% υπομέτρηση
Όριο λάθους (+/- %)
% υπομέτρηση
Όριο λάθους (+/- %)
% υπομέτρηση
Όριο λάθους (+/- %)

Μετρούμενη Εξαγόμενη παροχή
Τιμολογούμενη
κατανάλωση

μετρούμενη

Μη
τιμολογούμενη
κατανάλωση

μετρούμενη

Καταγραφή
υδρομετρητών

παραβιασμένων

%
υπομέτρηση
καταχωρημένων ενδείξεων
Όριο λάθους (+/- %)
Συνολική ποσότητα m3
Όριο λάθους (+/- %)
Συνολικό μήκος (km)
Πιθανή υποεκτίμηση (%)

Λάθη επεξεργασίας δεδομένων
Δίκτυο Διανομής και αγωγοί μεταφοράς
Συνδέσεις

Αριθμός
Όριο λάθους (+/- %)
Αριθμός

Καταχωρημένοι καταναλωτές
Μη
ενεργοί
καταχωρημένοι
καταναλωτές με υπάρχουσα σύνδεση
στο δίκτυο
Μέσος μήκος συνδέσεων από τα όρια
ιδιοκτησιών εως τους υδρομετρητές των
καταναλωτών

Όριο λάθους (+/- %)
Αριθμός
Όριο λάθους (+/- %)
m
Όριο λάθους (+/- %)
Ώρες/ημέρα
Ημέρες/εβδομάδα

Μέση πίεση
Χρόνος παροχής
Χρηματοοικονομικά δεδομένα

Ανα κυβικό μέτρο
Νόμισμα
Ανα κυβικό μέτρο

Μέση τιμή
Οριακό κόστος νερού

Νόμισμα
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Πίνακας 2 – Υπολογισμός Υδατικού Ισοζυγίου και Δεικτών Απόδοσης με την «Από Πάνω προς τα
Κάτω» Μέθοδο
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Πίνακας 3 – Υπολογισμός Υδατικού Ισοζυγίου και Δεικτών Απόδοσης με το Λογισμικό «WB-Easy
Calc» συμπεριλαμβανομένων και των Ορίων Εμπιστοσύνης 95%
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