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„Управувањето со притисокот е најрелеватно за системите за 
водоснабдување кои страдаат од високи стапки на истекување, бидејќи 
истекувањето може значително да се намали преку намалување на 
притисокот во конкретни области во време на најниска потрошувачка. 
Меѓутоа, иако проектите за управување со притисокот се имаат 
покажано како исплатливи на краток рок поради  намалување на 
Неприходната вода , сепак тие не се замена за програмите за долгорочна 

рехабилитација на мрежата.” 
 
Проф. Д-р.-Инж. Рајмонд Херц, Почесен професор по     
урбано инжењерство, Технолошки универзитет во Дрезден 

 
 
 
 
 
 

„Во принцип, активното управување со притисокот е корисно, но 
сепак недоволно се применува. Зависно од анализата на 
ситуацијата, мерките за рехабилитација и управување со 
притисокот треба да се надополнуваат помеѓу себе за да се 
достигне еден идеален концепт за намалување на загубите на 
вода.” 

Др. Стефан Грамел, Технички советник, 
Стручен центар за водоснабдување, отпадни води и цврст отпад  
KfW Bankengruppe 
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Важна белешка 
 
 
 
Овие упатства даваат опис на растечкиот пристап кон управување со притисокот 
(УП). Пристапот кој ќе се одбере за имплементација на УП зависи од 
националниот контекст.  Притоа, мора да се разбере дека степенот на економски 
развој, свеста за животната средина, политичките приоритети, доброто 
управување и културните навики влијаат на динамиката и временската рамка за 
модернизација на управувањето со води во земјата. Имплементацијата на УП 
мора да се гледа како дел од овој процес на промени, а напредокот ќе се 
разликува од една до друга земја. 

 
Упатствата треба да се спроведуваат во духот на соработка помеѓу јавниот и 
приватниот сектор. Тоа нема да се случи преку ноќ; оттаму, потребно е да се 
пристапува постепено во фази врз основа на дадените политички, социјални и 
правни околности како и врз основа на остварливите и реалните одредници. 

 
Ацоцијацијата  на претпријатијата за водоснабдување, поединечното локално 
претпријатие за водоснабдување или јавниот сектор може да дејствуваат како 
движечка сила за воведување на УП согласно на овие упатства. Чинителите кои ја 
промовираат оваа активност треба да го прават тоа на транспарентен начин и во 
дефинирана и обврзувачка временска рамка. 
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За овие Упатства & благодарност 
 
 
 

Една од главните цели на овие упатства е да се намалат загубите на вода преку 
подобрено управување со постоечките мрежи за водоснабдување, со посебен 
фокус на методите за управување со притисокот. Овие упатства се подготвени по 
пат на развојно партнерство (претходно познато како јавно-приватно 
партнерство, ЈПП) помеѓу Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH и VAG Armaturen GmbH. Раководењето со проектот беше поддржано 
од Institute for Ecopreneurship (IEC) на Универзитетот за применети науки на 
севернозападна Швајцарија (University of Applied Sciences Northwestern 
Switzerland - FHNW). Изработката на овој документ ја координираше Институтот 
за управување со води и речни сливови (Institute for Water and River Basin 
Management - IWG) на Karlsruhe Institute of Technology (KIT). 

 
Поддршка и совети беа дадени од страна на голем број надворешни експерти од 
јавниот и приватниот сектор кои работат во областа на намалување на загубите од 
вода. Обединети Нации-Води  Програма на деценијата за развој на капацитети 
која активно организира работилници за обуки  за намалување на загубите од 
вода ширум светот ја даде својата поддршка за дисеминација и имплементација 
на овие упатства. Техничкиот прирачник беше разгледан и беа дадени коментари 
од страна на експерти од Меѓународната асоцијација за води (International Water 
Association - IWA),  Техничкиот универзитет на Дрезден, Германија и Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW). Покрај тоа, структурата и содржините на упатствата за 
намалување на загубите на вода беа презентирани на дијалогот на засегнатите 
страни во Бејрут, Либан на кој учество земаа 44 учесници од Либан, Јордан, 
Сирија и териториите на Палестина и во Лима, Перу со над 200 учесници од Перу 
и Боливија. Исто така, проектот и упатствата беа презентирани на претставниците 
на германските консултантски компании како и на Конференцијата на IWA 
Забуги на вода 2010 во Сао Паоло, Бразил. Од учесниците беа добиени повратни 
информации и истите беа вклучени во документите. 

 
Тимот за менаџмент кој стои зад оваа иницијатива би сакал да ја искаже својата 
искрена благодарност на експертите од VAG, GIZ, IWG-KIT и IEC-FHNW и на 
сите други кои земаа учество и ги споделија нивното време, информации и 
сознанија. 

 
За повеќе информации, упатете се на: www.waterlossreduction.com 
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Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH 

 
D. Ziegler, F. Sorg, 
P. Fallis, K. Hübschen 

 
P.O. Box 5180 
65726 Eschborn 
Germany 
Tel.: +49 6196 79 0 
Fax: +49 6196 79 11 15 
PM@giz.de 
www.giz.de 

 
 

 
 
 
 
Fachhochschule Nordwestschweiz 
(FHNW) 

 
Institute for Ecopreneurship 

(IEC) D. Mutz, E. Oertlé 

Gründenstr. 40 
4132 Muttenz 
Switzerland 
Tel.: +41 467 42 42 
Fax: +41 61 467 44 60 
info@waterlossreduction.
com www.fhnw.ch/hls 

VAG Armaturen GmbH (VAG) 

 
L. Happich, J. Baader, R. Trujillo 

 
Carl-Reuther-Str. 1 
68305 Mannheim 
Germany 
Tel.: +49 621 749 0 
Fax: +49 621 749 291 000 
PMs@vag-group.com 
www.vag-group.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karlsruhe Institute of Technology (KIT) 
 
Institute for Water and 
River Basin Management  

(IWG) P. Klingel, A. Knobloch 

Kaiserstr. 12 
76131 Karlsruhe 
Germany 
Tel.: +49 721 608 44561 
Fax: +49 721 608 44608 
philipp.klingel@kit.edu 
http://iwk.iwg.kit.edu 
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Предговор 
 
 
 

Почитувани читатели, 

 
На почетокот на 21 век, 900 милиони луѓе 
– околу една седмина од вкупното население во светот – се 
соочува со недостиг од пристап до доволно вода за пиење. 
Недостигот на вода и слабиот квалитет на вода се едни од 
најчестите причини за сиромаштија, болести и 
нарушување на животната средина. Заради рапидното 
зголемување на населението на глобално ниво,  
зголемената урбанизација и последиците од климатските 
промени кои се веќе очигледни, станува сѐ потешко да се 
обезбеди и одржи соодветно снабдување со вода. 

 
Во земјите во развој, помеѓу 40 и 80 проценти од водата која се користи во мрежите за 
снабдување со вода за пиење се губи заради истекувања. Оваа загуба на најдрагоцениот 
ресурс во светот предизвикува значителни финансиски последици. Средствата се трошат за 
да се зголеми производството на вода за да се надоместат загубите, а тие средства може да 
се инвестираат во одржување или проширување на постоечката инфраструктура. 

 
Германија е еден од најголемите донатори во светот во областа на водоснабдување и 
канализација, и најголем донатор за Африка. Секоја година, германската влада троши 
околу 350 милиони евра за инвестиции за вода, и се проценува дека 80 милиоони луѓе 
имаат придобивки од тековните активности во секторот води. Намалувањето на загубите 
на вода претставува важен аспект на нашите развојни проекти. 

 
Многу земји веќе имаат воспоставено стратегии за управување со водите, а намалувањето 
на загубите од вода генерално се смета за важно прашање. Ширум светот, Германија ужива 
одличен углед заради софистицираната и високо квалитетна технологија за води. Од 
технички аспект, постои можност да се намалат загубите на вода во системот за 
водоснабдување за околу 5 проценти. Меѓутоа, намалувањето на загубите на вода не значи 
само технички решенија: добро регулираните и инклузивни системи за управување со вода 
треба да содржат и ефективни стратегии. Имплементацијата вообичаено претставува 
предизвик бидејќи треба да се воспостават нови начини на споделување на одговорност и 
притоа се потребни и промени во традиционалното однесување на потрошувачите.  
Реформските процеси кои се однесуваат на управувањето со вода честопати се комплексни 
и бараат многу време – сепак, тие исто така се апсолутно неопходни. 
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Од таа причина, го поздравувам објавувањето на Упатствата за намалување на загубите 
на вода и силниот акцент кој се става на техничките и управувачките прашања. Тие се 
резултат на успешната соработка помеѓу Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и VAG Armaturen GmbH во рамки на програмата за развојни 
партнерства www.develoPPP.de. Со ова партнерство се промовира широко базиран развој 
на капацитетите на носителите на одлуки и на чинителите на национално и регионално 
ниво. Упатствата ја подигнуваат свеста за причините кои водат до загуба на вода и ги 
идентификуваат начините за намалување на истите. Претставени во форма на отворен 
документ, тие претставуваат ефективен начин за пренесување на знаења и помагаат да се 
поддржи одржливото користење на вода ширум светот. 

 
Ова развојно партнерство претставува одличен пример за напредокот кој може да се 
постигне кога развојната соработка и приватниот сектор работат заедно. Како федерален 
министер за економска соработка и развој,  јас сум уверен дека оваа публикација ќе ги 
мотивира носителите на одлуки, извршните менаџери, инжењерите и техничарите од 
претпријатијата за водоснабдување во земјите во развој да ги зголемат заложбите за 
намалување на загубите на вода, а со тоа да придонесат кон ефикасно и одржливо 
управување со водите. 

 
Со почит 

 
 
Дирк Нибел 
Федерален министер за економска соработка и развој 
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Белешка на уредниците 
 
 

Овие упатства произлегуваат од развојното партнерство со приватниот сектор 
помеѓу Deutsche Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  и 
VAG Armaturen GmbH (VAG), кое беше основано во 2009. Целта на 
партнерството беше да се подобри капацитетот на претпријатијата за 
водоснабдување за одржливо управување со системите за водоснабдување и 
намалување на загубите на вода, со посебен фокус на управувањето со 
притисокот (УП). ЈПП добиваат на важност и се прифатени во германската 
развојна соработка заради бројните претходни позитивни искуства.  ЈПП 
претпоставуваат долгорочна посветеност од страна на приватните бизниси, 
наспроти фокусот на сопствените краткорочни интереси и рапиден поврат. 
Развојните мерки и know-how на приватниот сектор може да се надополнуваат и 
имаат за цел да се постигнат ефикасни и одржливи резултати. 

 
VAG (www.vag-group.com)   е особено искусен производител на вентили за води и 
отпадни води кој има стекнато углед на пионер во обезбедувањето модерни и 
глобални решенија. GIZ (www.giz.de) е претпријатие на федералната влада за 
соработка за одржлив развој со свои операции ширум светот. Проектот, исто така 
ги вклучува и знаењата на два универзитети: Karlsruhe Institute of Technology 
(KIT) (www.kit.edu) и the Institute for Ecopreneurship (IEC) 
(www.fhnw.ch/lifesciences/iec/institut-fuer- ecopreneurship) of the University of 
Applied Sciences Northwestern  Switzerland (FHNW) (www.fhnw.ch/hls).  KIT е еден 
од водечките технички универзитети во Германија и голем истражувачки центар 
на национално ниво, а учествуваше во проектот преку Институтот за управување 
со води и речни сливови ( Institute for Water and River Basin  Management - IWG).  
Одделот за мрежи за водоснабдување на  IWG (http://iwk.iwg.kit.edu) работи 
главно во областа на хидрауличкото моделирање, анализи на мрежите за 
дистрибуција на вода и намалување на загубите на вода. Главни области на IEC се 
предавања и применети истражувања во областите на одржливо управување со 
ресурсите, биотехнологија и еко-токсикологија. 

 
Здружувањето на националната експертиза на двата глобални играчи GIZ и VAG 
и надополнувањето со академска експертиза се има покажано како многу 
успешен потфат. Уверени сме дека примената и имплементацијата на овие 
упатства и вклучените препораки за надминување на постоечките проблеми, на 
директен и индиректен начин, ќе доведе до поодржливо управување со мрежата, 
вклучувајќи намалување на загубите на вода и гарантирање на безбедно и 
правично снабдување со вода за зголемен број на домаќинства. Во Јордан,  на 
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пример, загубите на вода ефективно се намалени до 40% во областа каде се 
спроведува проектот и значително е намалена количината на вода потребна за  
задоволување на потребите на корисниците. Покрај тоа, упатствата ќе придонесат 
кон зголемено превентивно работење и одржување на мрежата, за кое долгорочно 
гледано, се потребни помалку средства отколку да се реагира само на 
моменталните оштетувања.  Всушност, тоа ќе доведе до намалување на бројот на 
дефекти на цевките, и зголемување на животниот век на мрежата. Исто така,  
краткорочното, среднорочното и долгорочното инвестициско планирање за 
одржливо управување со водоводните мрежи ќе биде подобрено. Конечно, 
подобреното управување со водоводната мрежа и нејзиното одржување ќе го 
намалат и загадувањето на водата за пиење (прашања поврзани со квалитетот), а 
со тоа ќе се намалат и инфекциите кои се шират преку водата заради снабдување 
со почиста и побезбедна вода. 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guidelines for water loss reduction 

Упатства за намалување на загубите на вода
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24 Вовед во упатствата  

1.1     Цел и основни информации 
 
 

Овие Упатства имаат за цел да обезбедат знаење за намалувањето на загубите на вода на 
носителите на одлуки и засегнатите страни на национално ниво и на тимот за управување, на 
одделот за планирање и дизајн, и на оперативците од локалните претпријатија за 
водоснабдување во земјите во развој и транзиција. Во прилог на овие упатства има и 
материјали за развој на капацитетите, како и материјали за имплементација на пилот проекти 
за да се направи трансфер на know-how и да се спроведе најсовремената технологија за 
управување со притисокот (УП) во пракса. 

 
(a)        Упатства за намалување на загубите на вода 
Структурата на упатствата за намалување на загубите на вода се 
состои од: 

 
 брошура за носителите на одлуки 
 овој технички прирачник 
 дополнителни материјали. 

 
Матријалите имаат за цел да им обезбедат на надлежните органи во секторот води, на 
претпријатијата за водоснабдување и на професионалните асоцијации информации кои 
се неопходни за да се разбере потеклото, природата и влијанието на загубите на вода, 
да се развиваат прилогодени стратегии за справување и да се одберат најефикасните 
методи и инструменти за намалување на загубите од вода. 

Постојат најразлични типови на загуба на вода, како и најразлични причини и 
фактори кои влијаат на количината и на типот на загуба на вода во мрежите за 
водоснабдување. Без соодветно познавање на природата на загубите на вода, 
невозможно е да се најдат најисправните и најефикасните решенија за намалување на 
истите. Оттаму, првата цел на овие упатства за намалување на загубите на вода е да се 
обезбеди добро разбирање на загубите на вода, така што ќе може да се изнајдат 
одговори на следните основни прашања: каде се губи вода во системот, како се губи 
водата, зошто се губи водата и колкава е количината на загубата?  Намалувањето на 
загубите на вода вообичаено претставува скап и временски долг потфат.  Оттаму, 
втората цел на упатствата е да се покаже зошто е важно и зошто вообичаено е 
профитабилно за претпријатието за водоснабдување да преземе активности околу 
намалувањето на загубите. На крајот, овие упатства ќе презентираат и најсовремени 
методи и технологии за проценка и намалување на загубите на вода со посебен фокус 
на управувањето со притисокот како моќен инструмент за намалување на загубите на 
вода. 

Овие упатства имаат три целни групи: првата група се состои од носители на 
одлуки од националните министерства, надлежните органи, претпријатијата за 
водоснабдување и професионалните асоцијации во секторот води. Брошурата со 
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резиме ќе им ја зголеми свеста за важноста од намалување на загубите на вода и ќе им 
обезбеди куси информации за потенцијалот кој управувањето со притисокот го има за 
намалување на реалните загуби на вода. Техничкиот прирачник е наменет за втората 
група: тоа се главно технички директори, инжењери и техничари кои работат во 
претпријатијата за водоснабдување. Дополнителните материјали се наменети за 
техничарите и оперативците во претпријатијата за водоснабдување. 

Сите документи ќе бидат достапни во печатена форма и може бесплатно да се преземат 

на следната веб страна на проектот:  www.waterlossreduction.com 

 
(б)       Материјали за градење на капацитетите 
Упатствата за намалување на загубите на вода генерално нудат експертиза за економските, 
техничките, социјалните и еколошките аспекти на управувањето со загубите на вода, а 
особено за управувањето со притисокот. 

Група на модули за обука во прилог на упатствата се изработени како инструмент за 
градење на капацитетите, и имаат за цел да го научат кадарот од јавниот и приватниот 
сектор за загубите на вода.  Во модулите за обука во предвид се имаат земено и 
специфичните рамковни услови во земјите во развој и транзиција, а на учесниците ќе им се 
овозможи да ги разберат придобивките и потенцијалот на намалувањето на загубите на вода 
како придонес за одржлив развој. 

Модулите за обука може да се преземат од веб страната на проектот и имаат за цел да се 
користат како  лекции за работилниците и семинарите. 

Меѓутоа, потребата од градење на капацитетите во однос на намалувањето на загубите 
на вода значително се разликува од една до друга земја и претпријатие. Притоа, потребни се 
стратегии за градење на капацитетите кои се прилагодени на земјите за да може да се 
зајакнат националните засегнати страни да постигнат успешно намалување на загубите на 
вода. Овие сесии за обука претставуваат дел од сеопфатната стратегија за градење на 
капацитетите (c.f. Поглавје 2.1.4). 
(в)         Имплементација на пилот проекти  
Друга мерка која се надополнува на упатствата за намалување на загубите на вода е 
имплементацијата на пилот проекти во соработка со заинтересираните претпријатија за 
водоснабдување. Пилот проектите имаат за цел да ја покажат применливоста и ефикасноста 
на управувањето со притисокот како краткорочна до среднорочна мерка во справувањето со 
загубите на вода. Во текот на последните пет години, VAG успешно инсталираше неколку 
системи за управување со притисок во Аин Ел Баша (Јордан), Санто Амаро и Бело 
Хоризонте (Бразил) како и во Лима (Перу), меѓу другото. Притоа, VAG не само што 
поседува технологија, туку располага со тим со огромно искуство.  Повеќе детали за овие 
проекти може да се најдат во избраните студии на случај во Поглавје 7. 

Во времето кога се подготвуваше овој прирачник, во тек беа подготовки за 
спроведување на потенцијални пилот проекти во Саида (Либан) и Оуагадоугоу (Буркина 
Фасо). 

1 
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1.2  Структура на овој технички прирачник 
 
 

Упатствата се составени од три групи на документи,  како што е прикажано на 
Слика 1.1: технички прирачник со две воведни поглавја, четири технички поглавја 
и едно поглавје со реализирани проекти. Воведните поглавја, со кои се подигнува 
свеста за важноста од намалување на загубите на вода се исто така резимирани во 
посебна брошура за носителите на одлуки. Четирите технички поглавја се 
придружени од група на дополнителни материјали кои даваат детален увид во 
избрани теми. 

 
Слика 1.1         Компоненти и структура на упатствата за намалување на загубите на вода 

 
Свесност Технички информации и 

решенија
Примери 

 
 

ед во 

  
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 

На крајот на техничкиот прирачник има листа со користени материјали која ја 
вклучува целата литература која била користена за изработка на овој прирачник.  
Во текстот се упатува на користените материјали со користење на бројки во 
загради, на пр: [0] 

Содржината на техничкиот прирачник ги следи петте чекори кои се опишани 
на Слика 1.2. Овој редослед се следи низ поглавјата 2 до 6 од прирачникот. 
Меѓутоа, секое поглавје има своја содржина и може да се чита независно од 
другите поглавја зависно од потребите на читателот. Сите поглавја ја имаат 
истата структура и почнуваат со намената и целите на поглавјето. На крајот на 
секое поглавје има кратко резиме за да се оценат научените лекции и да се увидат 
следните чекори. 
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Слика 1.2         Главни чекори во техничкиот прирачник 
 
 

Свесност & придобивки 
Поглавје 1 & 2 

 
 

 
Разбирање на загубите на вода 
Поглавје 3 

 
 

 
Развој на стратегија 
Поглавје 4 

 
 

 
         
          Основни податоци за предуслови 

Поглавје 5 
 
 

 
Методи за намалување на 
загубите на вода 
Поглавје 6 

Eкономски влијанија 
Tехнички влијанија 
Социјални и еколошки влијанија 
 

1 
 
Видови на загуби на вода 
Причини и фактори на влијание 
Влијанија на загубите на вода 
 

 
 
Mетоди 
Aнализа на моменталната состојба 
Евалуација на успешноста 
Aкционен план 
 

 
 
Управување со ‘квантитативни податоци’ 
Управување со ‘квалитативни податоци’ 
Хидраулично моделирање 
 
 
Области на зонско мерњење (DMAs)  
Управување со притисок 

   Активна контрола на истекувањето (ALC)  
   Поправка на истекувањето 
Управување со инфраструктурата 



 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Вовед во намалувањето на загубите на вода                 2 
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2.1 Потреба од намалување на загубите 
       на вода 

 
2.1.1      Загуби на вода – глобален проблем 
Водата претставува суштински важен ресурс независно во кој дел од светот 
живееме. Слатката вода не само што е неопходна за прехраната на човекот, туку е 
важен примарен продукт за индустриското и земјоделското производство. 
Оттаму, расположливоста на слатката вода е директно поврзана со 
добросостојбата и просперитетот на нашето општество. 

Меѓутоа, слатката вода е ограничен, понекогаш и оскуден ресурс, а брзите 
промени на глобален план како што се порастот на население, економски развој, 
миграции и урбанизација предизвикуваат нови оптоварувања на водните ресурси 
и на инфраструктурата преку која со вода за пиење се  снабдуваат граѓаните, 
комерцијалните субјекти, индустриските капацитети и институциите. [91] 
Политичките, финансиските и/или техничките пречки може исто така да ја 
спречат еднаквата распределба на вода, дури и во регионите каде има доволно 
присутна вода. Овој ефект, кој е познат како економска оскудност на вода засега 
многу земји особено во Субсахарска Африка, Средниот Исток и Јужна Азија, но 
исто така и Јужна и Централна Америка, како што е прикажано на Слика 2.1. 
Слика 2.1         Распределба на економска оскудност со вода на глобално ниво [86] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малку или нема оскудност од вода                                                               Економска оскудност на вода 

Се приближува кон физичка оскудност на вода                                          Не е проценето 

Физичка оскудност на вода 
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Големата количина на вода која се губи заради истекување во некои урбани 
мрежи за водоснабдување (физички или реални загуби на вода) и количината на 
вода која се дистрибуира без да се фактурира (комерцијални или привидни 
привиднизагуби на вода) може да ја усложнат состојбата со водоснабдувањето, 
особено во земјите во развој и транзиција. Реалните и привиднипривидните 
загуби на вода заедно со нефактурираната дозволена потрошувачка (на пр: за 
гасење пожар или за испирање со млаз на главниот довод)  ја претставуваат 
Неприходната вода (NRW) во системот за водоснабдување. 

Врз основа на студија која вклучува 40 претпријатија за водоснабдување во 
Југоисточна Азија и базата на податоци IBNET за успешноста на на 
претпријатијата за водоснабдивање која опфаќа над 900 претпријатија во земји во 
развој, Светска банка проценува дека aктуелниот податок за севкупното ниво на 
NRW во земјите во развој е веројатно во опсегот од 40 - 50% од произведената 
количина вода. [1] [39] 

Слика 2.2 го покажува соодносот помеѓу претпријатијата за водоснабдување со  

нивното соодветно ниво на NRW врз основа на базата на податоци IBNET.                             2 
. 

Слика 2.2 Нивоа на NRW во претпријатијата за водоснабдување во земјите во развј, врз основа 
 на базата на податоци IBNET [39] 
 

Сооднос на претпријатија за водоснабдување 
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19/100                           17/100 
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Опсег на ниво на NRW  
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Надоместувањето на дел од изгубената вода преку мерки за намалување на 
загубите понекогаш претставува економска алтернатива за експлоатација на нови 
ресурси преку скапи мерки, како што се нови брани, длабоки бунари и десалинација 
на морската вода. 

Дури и примената на поумерени податоци со кои просечното ниво на загуба 
на вода изнесува 35% од влезната вода во системот, Светска банка проценува дека 
годишната количина на NRW во земјите во развој изнесува 26.7 милијарди m³, што 
претставува приближно 5,9 милијарди американски долари кои се изгубени секоја 
година од страна на претпријатијата за водоснабдување. [39]  Преполовувањето на 
количината на изгубена вода ќе даде значителна заработувачка и доволно вода за 
водоснабдување на дополнителни 90 милиони луѓе во земјите во развој. 

Овие податоци се зачудувачки, но веројатно тоа е така заради нивната 
големина. Оттаму,  ќе биде корисно доколку проблемот се разгледа внимателно во 
помал размер: тестовите покажуваат дека истекувањето на вода од циркуларна дупка 
со 6 mm дијаметар (како што е прикажано на Слика 2.3),  при 60 m притисок во 
цевката изнесува 1.8 m³ на час или 1,300 m³ месечно.  Ваквото испуштање ќе биде 
доволно за да се наполни еден олимписки базен (50 x 25 x 2 = 2,500 m³) за помалку 
од два месеци.  Истата количина на истечена вода теоретски би била доволна за да се 
опслужат 317 жители на градот Моши во Танзанија. [37] 

 
Слика 2.3       Стапка на проток на истекувањето од 6 mm дупка и количеството на вода 

 

 
 
 
 

6 
mm 
 
 

Eднакво на                                                            eднакво на 
m3 

 

317 

 

Дупка ø = 6 mm 
Притисок = 50 m 
» Истекување = 43.2  
m3/d 

 

Олимписки базен 
V  = 2,500 m3 

» Се полни за помалку од 2 
месеци 

 

Потрошувачка по глава жител = 136 l/cap/d 
Q  = 317 x 136 l/cap/d  = 43.2  m3/d 
» Вода за 317 лица 
 

 
Треба да се има на ум дека овие огромни изгубени количини потекнуваат само од една 
мала дупка. Имајќи предвид колкав број на вакви дупки може да содржи една голема 
мрежа за водоснабдување, јасно е дека преземањето активности за загубите на вода е од 
клучно значење. Не само што тоа е од суштинско значење за етичките причини да се 

2 
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обезбеди безбедна вода за пиење на повеќе луѓе, туку и да се намали ширењето на 
заразите преку вода. Намалувањето на загубите на вода, исто така ќе ги олеснат и 
еколошките проблеми и стресот околу оскудноста на водните ресурси. Исто така,  со 
оваа активност ќе се заштеди енергија за пречистувањето на водата и за пумпите. 
Последно, но не најмалку важно е што намалувањето на загубите од вода ќе ги зголеми 
генерираните приходи на приватните и општинските претпријатија за водоснабдување 
и ќе го подобри просперитетот на комерцијалните и домаќинствата. 

 
2.1.2    Намалување на загубите на вода за одржлив развој 
Терминот одржлив развој не значи ништо помалку од успешен бизнис кој 

овозможува поголем просперитет и поеднакви можности, а природните ресурси ги 
користи на начин со кој тие се зачувуваат за следните генерации. За одржливост е 
потребно да се земат предвид економски, технички, социјални и еколошки аспекти, како 
и поврзување на разни области и нивоа во општеството.  Консензусот за вода од 
Истанбул (5-ти Светски форум за вода во Истанбул, 2009), исто така ја истакнува 
важноста на eднакво, оптимално и одржливо управување со водните ресурси заради 
справување со зголемената побарувачка на вода кое се должи на порастот на 
населението, економскиот развој, миграциите и урбанизацијата, како и последиците од 
климатските промени. [91] 

Кога станува збор за функционирањето на системите за водоснабдување, загубите 
на вода се јасна пречка за одржливоста, како што тоа го покажува следната листа на 
потенцијални влијанија: 

 
o Eкономски влијанија: трошоци за експлоатација, обработка и транспорт на водата 

која е изгубена по патот до потрошувачот без да се остваруваат приходи за 
претпријатието за водоснабдување. За пукнатите цевки и истекувањето неопходна е 
скапа поправка, а тие исто така може да причинат значителна штета на околната 
инфраструктура. 

o Tехнички влијанија: истекувањата на вода доведуваат до незадоволување на 
тековната побарувачка за вода, на начин на кој системот веќе не може да обезбеди 
континуирано водоснабдување. Прекинатото водоснабдување ќе предивика и други 
технички проблеми заради воздухот кој е навлезен во цевките, а потрошувачите ќе 
бидат приморани да инсталираат приватни резервоари. 

o Социјални влијанија: истекувањата на вода резултираат во тоа потрошувачите да 
бидат засегнати од можните проблеми во водоснабдувањето, како што се низок 
притисок, прекини на услугата и нееднакво водоснабдување, но исто така и 
здравствени ризици кои може да произлезат од инфилтрирањето на канализацијата и 
други загадувачи во цевководот под слаб притисок или при прекини во 
водоснабдувањето. 

o  Eколошки влијанија: надоместувањето на изгубената вода преку понатамошно 
зголемување на местата за зафаќање на вода е дополнителен стрес за водните 
ресурси и тоа бара дополнителна електрична струја, а со тоа се предизвикува емисија 
на јаглерод диоксид која би можела да се избегне. 
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Овие неколку примери покажуваат дека загубата на вода значително го нарушува 
функционирањето на сите аспекти во системите за водоснабдување. Претпријатијата за 
водоснабдување ширум светот треба да тежнеат кон анализа, квантификација, 
спречување и намалување на реалните (технички) и привидни (комерцијални) загуби на 
вода во нивните системи за водоснабдување. За успешно и одржливо намалување на 
загубите на вода потребна е политичка и финансиска рамка со која се стимулираат 
активностите за намалување на загубите на вода преку изработка на регулатива, 
стимулативни мерки, одредници и поставување на цели поврзани со истекувањето. 
 

2.1.3 Политичка и финансиска рамка за ефикасно и одржливо управување 
со загубите на вода 

Рамката која се однесува на управувањето со загубите на вода и намалувањето на 
загубите на вода (НЗВ) е комплексна и вклучува многу компоненти. Ефикасното и 
одржливо управување со загубите на вода не подразбира само потреба од наоѓање 
и имплементација на технички решенија, туку треба  да се земат предвид и 
политичките, финансиските и управувачките аспекти. Следните фактори, кои  се 
клучни за успешноста на управувањето со загубите на вода, мора да се земат 
предвид кога се почнува со развој на еден успешен процес: 

 
o Кои рамковни услови може да се сметаат за можности или пречки за 

намалување на загубите на вода? (Закон за води и политики;  структура на 
претпријатијата за водоснабдување вклучувајќи ангажман на приватниот 
сектор). 

o Дали намалувањето на загубите на вода е цел за претпријатијата за 
водоснабдување, и дали тие активно го промовираат тоа? 

o Кои се можните стимулативни мерки за едно претпријатие за   
водоснабдување да примени намалување на загубите на вода? 

o Кои финансиски инструменти ги поттикнуваат или инхибираат 
мерките за намалување на загубите на вода? (субвенции, структура 
на тарифи за вода, приватни инвестиции, надомест на трошоци)  

o Кои институции и засехнати страни го промовираат намалувањето на 
загубите на вода? Која институционална или структурна поставеност е 
можност или пречка за намалување на загубите на вода? 

o Дали има надворешни фактори, како што се културолошки специфичности 
или еколошки прашања, кои треба да се земат предвид? 

 
Политички аспекти 

Многу земји веќе имаат воспоставено стратегија за води и честопати сметаат дека 
намалувањето на загубите на вода е важно. Меѓутоа, имплементацијата е вообичаено 
доста сложена и потребни се нови форми на споделување одговорност и промена во 
традиционалното однесување на потрошувачите. 

2 
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Реформиските процеси за управувањето со вода се честопати сложени и бавни. Тоа е 
истакнато и во стратегијата за води на Германското федерално министерство за 
економска соработка и развој:„Дури и да има воспоставено добро управување, учество, 
институции и капацитети, имплементацијата на сеопфатни реформски процеси 
може да трае со години. Факторите на успех вклучуваат остварлива и робустна 
основа за соработка со носителите на одлуки и вработените во клучните 
институции, соодветна вклученост на претставник од заинтересираните групи, 
особено сиромашните и обесправени групи, и доволно воља од страна на партнерите 
да се зафатат со реформи.” [24] Намалувањето на загубите на вода понекогаш е 
занемарено, иако тоа нуди повеќе економски решенија отколку експлоатација на 
алтернативни водни ресурси, како што е десалинацијата.  

Финансиски аспекти 

Фиксните ставки може да претставуваат околу 80% од трошоците за 
водоснабдување, а варијабилните трошоци околу 20%. Тоа има ефект на мотивација на 
разни засегнати страни бидејќи заштедата честопати се смета за маргинална. Меѓутоа, 
треба веднаш да се разбере дека намалувањето на загубите на вода води кон подобрено 
работење на претпријатијата и намалување на опреативните трошоци. 
Менаџерски и други аспекти 
Долгорочното намалување на загубите на вода може да биде успешно само доколку 

раководството на претпријатието за водоснабдување е целосно посветено. Соодветните 
придобивки и стимулативни мерки се дополнителни фактори кои може да ги 
мотивираат сите вработени. Организациските подобрувања како што се секторизација 
на мрежата со мерење на проток во реоните во кои се управува со притисокот (PMAs) и 
посебните реони на зонско мерење (DMAs) може да помогнат во идентификација, 
дефинирање и управување со реалните загуби. Ефективното мерење кај потрошувачите 
помага да се квантифицира неприходната вода и намали загубата. Зголемувањето на 
јавната свест може да придонесе за намалување на загубите, на пр: преку пријавување 
на истекувањата и намалување на изгубената вода. 

 
2.1.4 Градење на капацитетите во областа на намалување на  
        загубите на вода 
Градење на капацитетите е процес на зајакнување на способностите на поединци, 

организации, компании и здруженија за ефективно и ефикасно користење на ресурсите 
за да се реализираат нивните цели на одржлива основа. Може да се разликуваат 
најразлични аспекти во градењето капацитети, како што е прикажано на Слика 2.4 на 
следната страна. 

Во контекст на овие упатства, градењето на капацитетите првенствено значи 
трансфер на знаење, искуства, вештини и вредности за да се зајакнат националните 
чинители да ги искористат придобивките од намалувањето на загубите на вода. Тоа, 
исто така, вклучува и подобрување на системите за управување и проширување на 
мрежите на соработка. Промената во управувањето и медијацијата во конфликтни 
ситуации се суштински делови на еден организациски развој. 

Кога националните и локалните носители на одлуки ќе е одлучат да ги интегрираат 
методите и инструментите за намалување на загубите на вода во нивните системи за 
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управување со вода, ќе мора да се прилагоди и законската и институционалната рамка. 
Покрај тоазасегнатите страни од владините органи и бизнис секторот треба да имаат 
темелен увид во импликациите од нивните одлуки. Сеопфатната стратегија за градење 
на капацитетите треба да се изработи и договори со сите засегнати страни. Обуките 
може да се вршат од страна или во соработка со билатерални и мултилатерални 
организации. Зависно од целната група (носители на одлуки, извршен кадар, и/или 
оператори), целите на стратегијата за градење капацитети треба да вклучуваат 
стекнување информации за правни, технички, социјални, еколошки и финански 
прашања генерално поврзани со намалувањето на загубите на вода, а особено за 
управувањето со притисокот. Бидејќи условите се разликуваат од една до друга земја, 
поединечна и внимателно изработена стратегија за градење капацитети, вклучувајќи и 
концепт за сеопфатна обука, треба да бидат договорени. 
 
Слика 2.4        Поврзаност меѓу разните елементи на градење капацитети [94] 

 
2.1.5 Четири основни методи за интервенции за справување со  
         реалните загуби на вода 

Во последните две децении беа развиени многу методи кои денеска се препознаваат 
како најсовремени технологии за намалување на загубите на вода. Сепак, многу 
претпријатија за водоснабдување ширум светот сѐ уште треба да спроведат стратегии за 
одржливо управување со загубите на вода и покрај очигледните придобивки. Овие 
упатства даваат резиме на моментално најсовремените технологии за намалување на 
загубите на вода и ќе служат како поттик и водство за оние претпријатија кои сакаат да 
го искористат огромниот скриен потенцијал на намалувањето загуби на вода. 

Како што ќе биде прикажано во повеќе детали во овој технички прирачник, многу 
различни фактори влијаат на појавата и на обемот на реалните загуби во мрежите за 
водоснабдување. Пред да се одлучи кои методи на интервенција ќе бидат соодветни, 
претпријатието за водоснабдување  
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Слика 2.5     Четири основни методи на интервенција за справување со реални загуби на вода [69] 
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мора да разбере кои фактори придонесуваат за реалните загуби во еден систем. Еден 
метод или комбинација на различни методи ќе претставува ефикасен и економски 
инструмент за намалување на загубите на вода зависно од локалната состојба. 

Во 2003, Работната група за загуби на вода на Меѓународната асоцијација за води 
(IWA) дефинираше четири главни методи на интервенција за справување со реалните 
загуби на вода како што е прикажано на Слика 2.5: управување со притисокот, активно 
откривање на истекувањето, брзина и квалитет на поправките и управување со 
инфраструктурата. [69] 

Поглавјето 6 oд овој прирачник дава објаснување на сите четири методологии во 
детали. Посебен акцент се става на управувањето со притисокот како многу ефикасен 
краткорочен до среднорочен метод на интервенција, кој исто така ќе биде презентиран 
накратко во следниот дел. 
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2.2  Управување со притисок 
 
 

2.2.1   Принципи 
Управувањето со притисокот може да се дефинира како пракса на управување со 

притисоците во системот до оптимално ниво на услуга притоа обезбедувајќи 
доволно и ефикасно снабдување за легитимна намена. [78] Управувањето со 
притисокот има за цел да се намали непотребниот или вишок притисок како и да се 
елиминираат силните флуктуации на притисокот или променливост. Тие фактори 
често предизвикуваат нови дефекти на цевките во мрежите за водоснабдување. 
Директната врска помеѓу стапката на проток на истекувањето и притисокот значи дека 
управувањето со притисокот е единствениот метод за интервенција кој има позитивно 
влијание на сите три компоненти на реалната загуба на вода:  невидливо истекување, 
пријавено и непријавено истекување (c.f. Поглавје 3.4). 

Количината на истечена вода е директно поврзана со притисокот на водата во 
дефектната цевка, и може да се пресмета со примена на Равенката 3.1 на страна 52 за 
одредено истекување. Ако се навратиме на примерот на 6 mm цевка во Поглавје 2.1.1, 
влијанието на намалувањето на притисокот врз количината на истечена вода може 
лесно да се пресмета, како што е прикажано на Tабела 2.1. 
 

Tабела 2.1   Количина на истечена вода при големина на дефект на цевка од 6 mm кај  
                      различни притисоци и материјал на цевка 

 

Ø Дупка Материјал на цевка Индекс на 
истекување

Количина на истечена вода при 
притисок од  

   50 m 40 m 30 m 

6 mm Крути (пр: челик, леано железо ...) 0.5 1,800 m³/h 1,610 m³/h 1,394 m³/h 

6 mm Флексибилни (на пр: PE, PVC, ...) 1.5 1,800 m³/h 1,288 m³/h 837 m³/h 
 

Истата равенка може да се употреби за процена на ефектите од управувањето со 
притисокот на целата мрежа направена од мешовит состав на материјал на цевки, каде 
вкупниот  просечен индекс на истекување изнесува околу 1.0. Поврзаноста на 
притисокот и истекувањето, како општо правило, може да се сведе на приближна 
еднаквост на стапката на намалување на притисокот со стапката на намалување на 
количината изгубена вода   во големите мрежи. 

Поврзаноста на притисокот и истекувањето објаснува зошто сѐ уште може  
економично да се управува или намалува притисокот во мрежите за водоснабдување 
каде притисокот е веќе низок: намалувањето на просекот од 30 m на 27 m (10%)  може 
да го намали протокот на истекувањето за 5% до 15%, кое може да биде значајно во 
региони каде има оскудни водни ресурси или високо ниво на истекување. [36] 



Вовед во намалување на загубите на вода 39  

 

2.2.2      Tехнологија и начин на работа 
Иако постојат неколку различни опреативни системи за управување со притисок, 
основните чекори и инсталации се секогаш слични: прво, треба да се избере 
погодна област за управување со притисокот (PMA) и да се оддели од соседните 
зони преку затворање на гранични вентили. Потоа треба да се инсталира вентил 
за намалување на притисокот (PRV), сензор за притисокот и мерач на протокот на 
влезното место во PMA. Во напредните системи за управување со притисок, 
програмиран логички контролор (PLC) ги евидентира, обработува и архивира 
податоците измерени на сензорот, потребни за контролирање на PRV. 
Слика 2.6        Tипична PRV инсталација со бајпас и мерач на проток (Извор: VAG-Armaturen) 
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Мерен уред за притисок 

 
PRV (вентил со 

клип) 

 
Постојат четири основни начини за функционирање на  PRV и прилагодување на системот на 
мерење: [22] 

o Фиксен излезен притисок: наједноставен систем за контрола на 
притисокот каде постојано се одржува излезниот притисок на 
PRV на одредено ниво. 

o Временски определено прилагодување на притисокот: 
излезниот притисок на PRV се прилагодува во зависност од 
времето, обично за да се намали притисокот ноќно време кога е 
ниска стапката на проток. 

o Прилагодување на притисокот врз основа на протокот: 
може да се постават различни излезни притисоци за различни 
стапки на проток за да се одржи минималниот потребен 
притисок во зоната за време на максималниот проток или да се 
отвори PRV кога е надминат граничниот проток (на пр: проток 
при пожар). 

o  Далечински-контролирано прилагодување на притисокот: со 
примена на најнапредниот тип на прилагодување на притисокот, 
излезниот притисок на PRV континуирано се прилагодува преку 
телеметрија од сензорите за притисок на едно или повеќе критични 
места во PMA каде притисокот се одржува стабилен на пожелното 
ниво. 
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Слика 2.7        Eфекти од различни концепти на прилагодување на вишок притисок на критични места 
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Или алтернативно, во мрежите со директно напојување од пумпа, може да се 
користат пумпи со променлива брзина управувани со интелигентни контролни 
системи за намалување на зголемениот притисок во минимална часова 
потрошувачка.  

Слика 2.7 ги покажува ефектите на овие концепти на прилагодување на 
вишокот притисок на критични места во областа каде се управува со притисокот.  
Критичното место во мрежата го означува местото со најнизок притисок во зоната. 
Доколку на критичното место може да се осигура минимален притисок за услугата, 
притисокот ќе биде доволен на сите други локации во зоната. Постоењето на 
вишок притисок на критични места подразбира дека управувањето со притисокот 
може да ги намали загубите од вода кои може да се избегнат. 

Протокот и притисокот во PMA се следат постојано и се достапни за 
понатамошен преглед и анализа.  За инсталацијата на PRV и мерните уреди 
потребни се подземни зафати и соодветно техничко искуство, но првичната 
инвестиција е многу мала во споредба со големиот потенцијал за заштеда. Бај-пас 
цевката  и локалниот контролен систем вообичаено му овозможуваат на систем 
операторот да го исклучи контролниот уред рачно во било кое време. 

Покрај основната инсталација за управување со притисокот, на располагање 
стојат и неколку други алтернативни функции: може да се користи безбедна 
мобилна технологија за трансфер на податоци до контролната соба каде опраторот 
може да го следи работењето на PRV онлајн. Евентуалните  може да се испратат до 
одговорниот тим за сервисирање во форма на предупредување со текстуална 
порака, со што значително се намалуваат напорите за оперативно работење и 
одржување. 
 
2.2.3      Придобивки од управувањето со притисокот 
Управувањето со притисокот може да биде моментално и исплатливо решение 

за намалување на реалните загуби на вода во дистрибутивната мрежа, дури и на 
низок иницијален притисок. Меѓутоа, намалувањето на истекувањето не е 
единствената придобивка, како што е прикажано на Tабела 2.2 : 

 
Табела 2.2      Придобивки од управувањето со притисок [47] 

 

Управување со притисок: намалување на вишокот просек и максимален притисок 

Придобивки од заштeда 
на водата 

Придобивки за претпријатијата 
за водоснабдување

Придобивки за 
потрошувачите

Намалена стапка на 
истекувања 

Намалена зачестеност на пукање и истекување 

Намалена 
потрошувачка 

Намалена 
количина на 
истечена вода 
од 
истекувања 
истекувања и 
пукнатини 

Намалени 
трошоци за
поправка на
дефекти на
диструбутивни 
цевки и
приклучоциво 
доводот и за
сервисирање 

Одложена 
обнова и 
продолжен век 
на основните 
средства 

Намалени 
трошоци за 
активна 
контрола на 
истекувањето 

Помалку 
приговори 
од 
потрошува
чи 

Помалку 
проблеми на 
водоводот и 
апаратите кај 
потрошувачит
е 
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Тоа, исто така нуди и придобивки во однос на заштeда на вода бидејќи 
некои типови на потрошувачка на вода ќе се намалат заради 
намалениот просечен притисок во зоната, на пример, од чешмите, 
тушевите и системите за наводнување на градините. Во студијата на 
работната група за загуби на вода на IWA беше утврдено дека 
намалувањето на притисокот резултира во значително намалување на 
настанување на нови дефекти на цевки. [79] Другите придобивки 
вклучуваат одложена замена и продолжен животен век на цевките, 

спојните делови за цевки како и помалку проблеми на корисниците со водоводот и 
апаратите. Сите овие позитивни ефекти од управувањето со притисокот вообичаено 
резултираат во високи заштеди на вода, и оттаму времето на нивната отплата е многу 
кратко, како што е прикажано на приказот на четирите големи инсталации за управување 
со притисок во Кејптаун, Јужна Африка на Табела 2.3: 

 
Табела 2.3         Резиме на заштедата од инсталациите во Кејптаун [56] 

 

Област Заштеда на вода 
(m³/година) 

Трошоци за изградба 
(американски долари) 

Вредност на заштеда 
(американски 
долари/година) 

Khayelitsha 9.0 милиони 335,000 (во 2001) 3,352,000 

Mfuleni 0.4 милиони 212,000 (во 2007) 170,000 

Gugulethu 1.6 милиони 188,000 (во 2008) 603,000 

Mitchells Plain 2.4 милиони 967,000 (во 2009) 904,000 
 
Вкупно 13.4 милиони m³/година  1,702  милиони 

американски долари 
 5,029  милиони 
американски долари/година 
(± 600,000) 

 
Покрај овие позитивни ефекти, управувањето со притисокот може да даде и 

други дополнителни индиректни придобивки: 
o зголемен број на домаќинства со пристап до јавниот систем за 

водоснабдување 
o зголемено времетраење на водоснабдувањето (часови/ден) 
o еднакво и правично водоснабдување во однос на социјалните пречки 
o намалени трошоци за производство и потрошувачка на електрична струја. 

 
Меѓутоа, претпријатијата за водоснабдување треба да имаат во предвид дека 
управувањето со притисокот само ги ублажува последиците, но не ги елиминира 
причините заради кои има загуба на вода. Оттаму, управувањето со притисокот 
може да се гледа како една компонента од групата мерки кои се неопходни за 
успешно и долгорочно намалување на загубите на вода. Управувањето со 
притисокот може да биде добра почетна основа за претпријатијата за 
водоснабдување со високи нивоа на истекување заради релативно големите 
заштеди и краткиот период на отплата. 

Дополнителни 
материјали 2.1 
Листа за проверка 
 за имплементација  
на управување со  

притисок 
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3.1     Цели 
 
 
 

По завршувањето на ова поглавје, читателот треба да биде во можност: 

 
 недвосмислено да се служи со терминлогијата за загуба на вода 

 
 да го разбира значењето и обемот на проблемите поврзани со 

загубите на вода 
 

 да прави разлика помеѓу различните влијанија од истекувањето 

 
 да има разбирање во контекст на хидрауликата 

 
  да ги идентификува најважните причини и фактори за реалната 

загуба на вода. 
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3.2     Дефиниции и терминологија 
 
 
Утврдувањето на воден баланс на редовни интервали ја дава основата за проценка 
на загубата на вода. Во минатото се користеа најразлични формати и дефиниции 
за таквите пресметки. Меѓународната асоцијација за води (IWA) формираше 
работна група за индикатори на успешност и загуба на вода за да се добијат 
споредливи податоци на меѓународно ниво. Во 2000 беше објавен меѓународниот 
пристап заснован на најдобра пракса. [48]  Сѐ поголем е бројот на земји и 
претпријатија за водоснабдување кои го имаат прифатено и усвоено водниот 
биланс. Претпријатијата за водоснабдување се советуваат да ја следат 
терминологијата на IWA, особено во однос на националните и меѓународните 
одредници.  

Компонентите на стандардниот воден баланс се покажани во Табела 3.1. 
Компонентите на водниот баланс треба секогаш да се пресметуваат и изразуваат 
како количина (обично во m3) во даден временски период (обично за една година). 
Во вториот чекор, тие може да бидат претворени во индикатори на успешност 

(види Поглавје 4.3.6).                                                                                                  3 
 
Табела 3.1           Стандардна терминологија за воден баланс според IWA [48] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Количи
на која 
влегува 
во 
системо
т QI 

 
 
 
Овластена 
потрошувачка 
QA 

Фактурирана 
овластена 
потрошувачка 
QBA 

Фактурирана испорачана вода 

 
Приходна вода Фактурирана измерена потрошувачка 

Фактурирана неизмерена потрошувачка 

Нефактурирана 
овластена 
потрошувачка QUA

Нефактурирана измерена потрошувачка 
 
 
 
 
 
 
Неприходна 
водаНеприход
на вода 

Нефактурирана неизмерена 
потрошувачка

 

 
 
 
 
 
Загуба на вода QL 

 
ПривидниПривидни 
загуби QAL 

Неовластена потрошувачка 

Непрецизност во водомерите на 
потрошувачите и грешки во работење со 
податоците 

 
 
Реални загуби QRL 

Истекување кај магистрални и 
дистрибутивни  цевки 

Истекување и преливи во резервоарите 

Истекување на приклучоците до 
водомерите на потрошувачите 

3 



48 Разбирање на загубите на вода   

Елементите на водниот баланс се дефинираат како: 

 
o Количина која влегува во системот: измерена количина која влегува во 

системот во дефиниран дел од системот за водоснабдување. Во системите кои 
испорачуваат значителни количини вода, важно е да се определи и количината 
на вода која се испорачува (количината на внесена вода во системот минус 
фактурираната испорачана вода). [48] 

o Овластена потрошувачка: количината на измерена и/или неизмерена вода 
потрошена од регистрираните потрошувачи, претпријатието за водоснабдување 
и други овластени страни. Тука спаѓа фактурирана овластена потрошувачка 
(како што се фактурирана измерена потрошувачка, фактурирана неизмерена 
потрошувачка и испорачана вода) и нефактурирана овластена потрошувачка 
(како што е нефактурирана измерена потрошувачка и нефактурирана 
неизмерена потрошувачка). Овој дел од водниот баланс, исто така ги содржи и 
истекувањата и прелевањата по мерното место кај потрошувачите (види 
Поглавје  3.6) како и самите барања на претпријатијата за водоснабдување, на 
пр: за испирање на  цевките или испирање на филтрите. 

o Приходна вода (одговара на фактурирана овластена потрошувачка): количина 
на вода која успешно е испорачана и фактурирана на потрошувачите, и која 
генерира приходи за претпријатието за водоснабдување. 

o Неприходна водаНеприходна вода (NRW): количина која останува 
нефактурирана и оттаму не генерира приходи за претпријатието за 
водоснабдување. Тоа може да се искаже како разлика помеѓу количината која 
влегува во системот и фактурирана овластена потрошувачка или како збир на 
нефактурирана овластена потрошувачка и загуба на вода. Сите елементи кои 
придонесуваат за NRW се истакнати во Табела 3.1. 

o Загуба на вода: количина на вода која се губи на патот помеѓу местото на 
испорачување на вода и водомерот на корисникот заради различни причини. Тоа 
може да се искаже како разлика помеѓу количината која е внесена во системот и 
овластената потрошувачка, и се состои од реални и привиднипривидни загуби. 
ПривидниПривидните загуби може да се поделат на неовластена потрошувачка, 
непрецизност на водомерите и грешки во ракувањето со податоците. Реалните 
загуби се состојат од истекување кај магистралните и дитрибутивни цевководи, 
истекување од приклучоците и загуби од резервоарите на вода. 

 
 

Дополнителн
и материјали 

3.1 

 
Компоненти на 
воден баланс 

   Реалните загуби и привиднипривидните загуби се дефинирани во 
Поглавје 3.4.1 и 3.5.1. Покрај тоа, треба да се спомене дека работната 
група на IWA препорачува да се прекине со употребата на терминот 
непресметана вода (UFW) заради различните толкувања на овој 
термин ширум светот. [2] 
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3

3.3     Kлучни фактори на влијание 
 
 
 
Загубите на вода се случуваат во сите дистрибутивни мрежи на вода  (WDN) во 
светот. Заради економски и технички причини, мора да се прифати дека реалните 
загуби на вода не може целосно да се елиминираат. Сепак, знаењата и развој на 
најсовремената опрема се во голем подем, а тоа пак овозможува да управуваме со 
загубите на вода во рамки на економски оправдано ниво.Според  Прирачникот за 
управување со истекувањата на СЗО  (2001), четири клучни фактори влијаат на 
степенот на истекување во цевководната мрежа на претпријатието за 
водоснабдување. Тие четири фактори се прикажани на Слика 3.1. 

 
Слика 3.1         Kлучни фактори кои влијаат на истекувањата [22] 

 
 
 
 
 
 

Расположливост на 
вода, финансиски и 
човечки ресурси 

 
Состојба на 

инфраструктурата во 
однос на материјали, 
притисок во системот 

и политика за 
обновување

 

 
 

Истекувања 
 
                       Политика за контрола на   

                       истекувањата: активност,    

                       перцепција, техничка експертиза 

Институционален 
став за структурата, 

регулативата, 
политиката 

 

 
Слика 3.1 покажува дека за намалување на загубите на вода потребно е да се 

примени холистички пристап: Зголемените активности за откривање на загубите 
на вода нема да го решат проблемот доколку состојбата со инфраструктурата се 
влошува во исто време. Покрај тоа, дури и претпријатието да има расположливи 
финансиски средства, тие нема да дадат позитивен ефект, освен доколку 
претпријатието за водоснабдување има адекватна структура и превзема 
проактивен пристап  во однос на управувањето со загубите на вода. 
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3.4   Реални загуби 
 
3.4.1  Класификација 
Реалните загуби се однесуваат на загубата на одредена количина на вода во даден 

временски период преку сите типови на истекувања, пукнатини и прелевања. Реалните 
загуби може да се класифицираат според (a) нивната локација во системот и (б) 
нивната големина и времетраење. 

(a)   Локација 
Истекување од магистралните и дистрибутивни цевководи може да се јави кај 

цевки (пукнатини заради надворешни причини или корозија), спојници (прекини, 
оштетени заптивки) и вентили (пропусти во оперативното работење или во 
одржувањето) и вообичаено се со висока стапка на истекување и краткорочно до 
среднорочно времетраење. 

Истекувања од приклучоците до местото на водомерот на потрошувачите: 
приклучоците обично се вели дека се слабите точки на мрежата за водоснабдување, 
бидејќи праксата покажала дека нивните спојни елементи  имаат висока стапка на 
дефекти. Истекувањата на приклучоците за водоснабдување тешко може да се 
откријат заради споредбено ниските стапки на истекување, и затоа честопати 
времетраењето на истекувањето е подолго. 

Истекување и прелив од резервоарите се јавува заради погрешна или нарушена 
контрола на нивото на вода. Покрај тоа, протекување може да има и од ѕидни 
конструкции или бетонирани ѕидови кои не се водоотпорни. Честопати, загубите на 
вода од резервоарите се потценуваат и иако е лесно да се откријат, вообичаено 
поправката е скапа и опсежна. 

(б)   Големина и времетраење 
Пријавени или видливи истекувања примарно се јавуваат заради ненадејни 

пукнатини и дупки во спојниците на големите магистрални или дистрибутивни цевки. 
Истекувањето на водата за кратко време може да се забележи на површината зависно 
од притисокот на водата, големината на истекувањето како и од карактеристиките на 
почвата и површинскиот слој. За откривање на истекувањето потребна е специјална 
опрема. 

Непријавени или скриени истекувања по дефиниција имаат стапка на истекување 
поголема од 250 l/h при 50 m притисок, но заради неповолните услови не избиваат на 
површина. [22] Присуството на скриени истекувања може да се идентификува преку 
анализа на трендовите во однесувањето на потрошувачката на вода во дефинирана зона 
за водоснабдување. Постојат  најразлични акустични и неакустични инструменти за 
откривање на непријавени истекувања  (види Поглавје 6.5). 

Скриено истекување-позадинско истекување значи загуба на вода со стапка на 
истекување која е помала од 250 l/h при 50 m притисок која не избива на површината. 
Тоа се тие мали истекувања (протекување или капење на вода од спојници, вентили 
или други фасонски делови на цевките) кои не може да се откријат со примена на 
акустични методи за откривање на истекување. Затоа се смета дека најголем дел од 
овие истекувања не се откриваат
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Слика 3.2       Однос помеѓу стапка на истекување (Q) и времетраење (t) на истекувањето [22] [77] 
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  Свесност                  Локација              Поправка      t0 = појава на истекување 

и поправаат, но истекувањето трае додека не се замени дефектниот дел. 
Невидливите истекувања честопати предизвикуваат голем дел од загубите на вода 
заради нивната бројност и заради долгото времетраење. 

Иако привиднипривидните загуби може да бидат речиси целосно отстранети, 
сепак во системот за водоснабдување секогаш ќе остане одреден степен на реални 
загуби. Таа количина е позната како неизбежни годишни реални загуби (UARL). 
Разликата помеѓу тековните годишни реални загуби (CARL) и неизбежните 
годишни реални загуби се смета дека е реална загуба која има потенцијал да се 
надомести. Слика 4.5 на страна 99 ја покажува интеракцијата помеѓу CARL и 
UARL. Реалните загуби мора да се вреднуваат преку производните трошоци на 
вода или по куповната цена доколку се увезува вода. 

Во развиените земји, реалните загуби обично ја претставуваат најважната 
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компонента на загубата на вода. Меѓутоа, во земјите во развој загубите заради 
бесправни приклучоци, неисправни водомери или грешки во пресметките може 
честопати да бидат од голема важност за претпријатијата за водоснабдување. 

 

 
3.4.2      Хидраулика на истекувањата 
Реалните загуби обично претставуваат голем дел од вкупната загуба на вода. 

Истекувањата од различен тип (дупки, надолжни и попречни напукнувања, спојници кои 
протекуваат, итн.) во цевките на дистрибутивната мрежа се главниот фактор за реалните 
загуби. Неколку теренски и лабораториски студии докажале дека истекувањето е 
особено сензитивно на притисокот: зголемениот притисок ќе го зголеми истекувањето 
согласно Равенката 3.1. Спротивно на предходното, истекувањето се намалува при 
намален притисок во цевките. Следните објаснувања даваат основни знаења за односот 
помеѓу истекувањето и притисокот. Хидрауличното однесување на истекувањето во 
цевките може генерално да се опише со примена на поедноставена верзија на равенката 
за отворот, како што е прикажано во Равенката 3.1: 

 

 

 

 
 

 

Експонентот  на истекување α е важен фактор кој влијае на стапката на истекување 
заради позицијата што ја има како експонент во Равенката 3.1. Теренските студии за 
анализа на соодносот притисок-истекување имаат покажано дека α вообичаено изнесува 
помеѓу 0.5 и 2.79 и просек од 1.0. [23] [78]   Tоа значи дека истекувањето во системите за 
водоснабдување е  понсензитивно на притисокот отколку што тоа традиционално се 
сметало досега. Неколку фактори имаат значително влијание на опсегот на експонентите 
на истекувањето: 

 
o Големината и формата на отворот од која има истекување, а тoа зависи од 

материјалот на цевката и типот на дефект (надолжни и попречни пукнатини, округли 
отвори, итн.). 

o Способноста на истекувањето да се прошири заради зголемениот притисок, а тоа 
зависи од материјалот на цевката и формата на истекување (округлите отвори 
помалку се шират отколку попречните напукнувања при зголемен притисок). 

o Околната почва. 
o Видот на проток од отворот каде има истекување (ламинарен, транзиентен или 

турбулентен проток), а тоа зависи од Рејнолдсовиот број и формата на отворот. 
 

Материјалот на цевката има големо влијание на односот помеѓу истекувањето и 
притисокот. Притисокот на водата предизвикува оптоварување во ѕидовите на цевката. 
Зависно од карактеристиките на материјалот (на пр: модели на еластичност), цевките 
кои се направени од разни материјали различно сесе оштетуваат и различно реагираат на 
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различен притисок. Зголемувањето на внатрешниот притисок во цевките создава два 
ефекти: расцепи и пукнатини кои не протекуват при помал притисок може да се отворат 
и да почнат да протекуваат штом се зголеми притисокот. Како резултат на тоа, 
скриеното истекување од мали дефекти може да бидат под големо влијание од 
промените на притисокот во системот. Покрај тоа, постојните истекувања може да се 
зголемат и да резултира во зголемување на стапката на истекувањето. Тоа, исто така, 
зависи од формата на истекувањето и можноста да се прошири на зголемен притисок. 
Според Thornton и Lambert, експонентот на истекувањето α вообичаено се претпоставува 
дека изнесува 1.5 за скриено истекување и истекување од расцепи на флексибилните 
цевки (на пр: PE, PVC); и 0.5 за истекувања од крути цевки (на пр: челик, леано железо, 
азбест-цемент). За мрежите, α обично изнесува помеѓу 0.5 и 1.5 зависно од типот на 
материјал и Индекс на истекување на инфраструктурата (Infrastructure  Leakage Index -
ILI). [78]  Линеарниот сооднос (α=1.0) помеѓу притисокот и стапката на истекување 
може да се претпостави за големите водоводни мрежи. [48] [78] 

Според Morrison et al. (2007), ефикасноста на управувањето со притисокот може да 
се искаже со примена на Равенката 3.2. [58]  Ефектот од намалениот притисок на 
стапката на истекување за мрежите со вредност на α помеѓу 0.5 и 2.5 се прикажан 
графички на Слика 3.3. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Слика 3.3        Интеракција помеѓу притисокот и истекувањето за различни вредности на α [52] 
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Може да се заклучи дека ефикасноста на управување со притисокот зависи од 
составот на материјалот на мрежата (влијанието од управувањето со притисокот се 
зголемува со сооднос на пластични цевки) и севкупната состојба на системот заради 
влијанијата од скриените истекувања (види Поглавје  6.4). 

 
3.4.3 Причини за реални загуби 
Цевките, фасонските и спојните елементи од најразлична димензија, материјал и 

старост се инсталираат под земја каде се изложени на најразлични фактори кои не 
може редовно да се регистрираат и контролираат. 

Покрај тоа, Lambert и McKenzie наведуваат четири клучни фактори специфични за 
системот за реалните загуби на вода, имено должината на доводните цевки, бројот на 
приклучоци на потрошувачи, локацијата на водомерот и просечниот оперативен 
притисок во системот (кога системот е под притисок). Овие фактори се разликуваат од 
еден до друг систем. [49] 

Големиот број на активни и пасивни интеракции помеѓу цевките и нивната средина 
честопати доведуваат до оштетувања и истекувања. Едноставно кажано, основните 
средства на мрежите за дистрибуција на вода се составени од (a) цевки и спојни 
елементи, (б) вентили и фасонски елементи и (б) резервоари и пумпи. Оттаму, 
причините и факторите кои влијаат на загубите на вода може да се класифицираат 
според типот на основни средства. 

 

 
 
(a)         Дефектн на цевки и спојни елементи 

 
Материјал, состојба и старост на цевката 
Материјал: покрај фабричките грешки во материјалот кои се направени во текот 

на производството (недоволна дебелина на ѕидот, отсуство на заштита од корозија на 
челичните цевки, слабa арматура на бетонските цевки), оштетување може да настане 
заради несоодветна употреба на одредени материјали: мека вода (особено 
непрочистена вода од браните) со голема количина на јаглеродна киселина (CO2) и 
мали концентрации на калциум, или високи концентрации на сулфур се знае дека 
имаат многу агресивно дејство врз бетонот. Арматурата на бетонските цевки, како и 
внатрешната и надворешната обвивка од цемент на цевките од леано железо исто така 
се засегнати. 

Состојба: сите метални цевки се изложени на физичка и електро-хемиска корозија. 
Корозијата ја намалува дебелината на ѕидот и ја намалува способноста на цевката да го 
издржи притисокот од водата и надворешниот притисок. Најчести причини за корозија 
се агресивна вода и почва, како и електрична струја. 

Старост: многу фактори кои влијаат на истекувањата зависат од староста. Како 
резулта на тоа, староста на еден дел од цевките може да се јави како најважен фактор 
за истекувањето. Сепак, староста не е неопходно фактор доколку цевката била 
внимателно проектирана и  инсталирана, одржувањето се врши на редовни интервали 
и надворешните услови се поволни. 
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Проектирање и инсталација, изработка 
Проектирање: грешките кои се прават во текот на фазата на планирање може да 

влијаат на истекувањето од цевките, како што се несоодветен избор на материјал, 
недоволно димензионирање според притисокот, неадекватни мерки за заштита од 
корозија или несоодветно усогласување (на пр: долж стрмнини кои се склони на 
лизгање на земјиштето или во близина на корења на дрва). 

Складирање и поставување на цевките: несоодветното складирање може да ги 
оштети цевките пред да бидат инсталирани. Корењата може да навлезат во 
битуминозниот слој на челичните цевки. Влечењето на полиетиленски цевки по 
бетонирани површини или низ камења ќе предизвика оштетување на рабовите кои во 
иднина ќе бидат најизложени на истекување. Преголема изложеност на сонце на 
полителиенските цевки може да ги направи да станат кршливи. Тешката машинерија 
која се користи за транспорт и инсталација, исто така може да направи оштетувања. 

Подлога: изборот на несоодветен материјал за подлога на цевките е честа причина 
за оштетување: рапава и карпеста подлога за цевките ги оштетува надворешните 
слоеви на цевките од челик или леано железо и ја поддржува корозијата.  Надолжните 
и попречни напукнувања може да се појават на полиетиленските (PE) и ПВЦ  цевки 
како резултат на каменести подлоги. Недоволното затрупување и компактност на 
ровот за цевката може да предизвика спуштање. Неконтролираното движење на 
почвата може исто така да предизвика одделување на приклучните елементи или 
расцепи на цевката. 

Спојни елементи: друга причина за истекување се непрофесионално поставените 
спојници на цевките. На заварените челични цевки честопати им недостасува 
соодветна внатрешна и надворешна заштита од корозија на заварените рабови. 
Доколку заварувањето на ПЕ цевки кое е релативно нова техника го вршат 
неквалификувани и необучени заварувачи, честопати се јавуваат дефекти заради 
недоволното загревање и  притискање на краевите на цевките. Истекување може да се 
појави, исто така, доколку приклучните елементи на цевката го надминуваат 
максимално дозволеното аглесто превиткување или ако хидрауличниот удар и 
високиот притисок влијаат на спојниците кои не се присилно заклучени. 

Притисок 
Висок притисок: зголемувањето на притисокот ќе резултира во повисока стапка 

на истекување од постојните дефекти и зголемена појава на нови пукања на цевки и 
истекувања. Како што се зголемува притисокот, стапките на истекување се 
зголемуваат до многу поголем степен и тоа би се предвидело со теоретскиот сооднос 
на квадратен корен помеѓу (види Равенка  3.1 на страна 52) притисокот и стапката на 
истекување. Старите вентили и опрема може да не се доволно димензионирани за 
висок притисок. 

Слаб притисок: слабиот притисок може да го усложни откривањето на 
истекувањето бидејќи водата не може лесно да избие на површината. Покрај тоа, 
намаленото ниво на звук од истекувањето ги попречува методите за акустично 
лоцирање на истекувањето и заради тоа нивното времетраење може да биде подолго. 

Варијации на притисокот: забележаните варијации на притисокот во системот 
може да доведат до истрошеност на материјалот, а со тоа и до истекување главно во 
пластичните цевки. 
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Хидраулучки удари: Хидрауличките удари (хидрауличен удар на водата) главно 
се јавуваат заради несоодветни контролни механизми и може да предизвикаат дефекти 
на цевките, прекин на спојните елементи и оштетување на вентилите и опремата, а со 
тоа и истекување. 

 
Табела 3.2 дава увид во влијанието на притисокот врз стапката на истекувањата од 

дефекти. Факторите во Табела 3.3 служат да се претворат овие стапки на истекување 
при притисоци во системот кои се разликуваат од 50 m. 

Табела 3.2         Стапка на истекување за циркуларни отвори при притисок од 50 m  [33] 
 

 Отвор
e

Стапка на истекување 

 [mm] [l/мин] [l/час] [m³/ден] [m³/месец] 

 0.5 0.33 20.00 0.48 14.40 

1.0 0.97 58.00 1.39 41.60 

1.5 1.82 110.00 2.64 79.00 

2.0 3.16 190.00 4.56 136.00 

3.0 8.15 490.00 11.75 351.00 

4.0 14.80 890.00 21.40 640.00 

5.0 22.30 1,340.00 32.00 690.00 

6.0 30.00 1,800.00 43.20 1,300.00 

7.0 39.30 2,360.00 56.80 1,700.00 
 
 

Табела 3.3          Фактори за претворање за Табела 3.2 [33] 
 

Притисок 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Фактор за 
претворање 

0.45 0.63 0.77 0.89 1.00 1.10 1.18 1.27 1.34 1.41 

 
Вредностите прикажани во Табела 3.2, кои се потврдени со експерименти, 

импресивно покажуваат каква е способноста и високиот потенцијал на управувањето 
со притисокот за намалување на стапката истекувањето во мрежите за дистрибуција на 
вода по пат на намалување на притисокот. Еднакво е важно да се разбере дека малите 
истекувања со релативно ниски стапки на проток може да предизвикаат најголем удел 
во загубата на вода заради нивното долго или неограничено времетраење. Затоа е 
важно да се управува и да се минимизира времетраењето на сите истекувања и 
пукнати цевки, дури и најмалите. 
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Почва и подземни води 
Тип на почва: типот на почва која преовладува има големо влијание на 

времетраењето на истекувањето. Додека водата која се влеала во кохезивни почви (на 
пр: глина или тиња) може за кратко време да избие на површина, истекувањето во 
некохезивна почва (на пр: песок или чакал) се исцедува надолу во земјата и затоа е 
потешко да се откријат истекувањата. 

Агресивност на почвата: почвата која е најнекохезивна не е агресивна. 
Кохезивната почва може негативно да влијае на надворешната корозија на металните 
цевки заради различните нивоа на растворливи соли, кислород, влажност, pH и 
бактериска активност. 

Движење на почвата: движењето на почвата е предизвикано од промена на 
температурата и присуството на влажност (промената на нивоата на подземна вода 
предизвикуваат контракција или проширување на кохезивната почва), голем мраз или 
спуштање на земјиштето предизвикано од несоодветните подлоги на цевките, 
ископување руда или земјотрес. Градежни работи, зголемено трупање на површината 
или зафати за поправка на цевки може исто така да предизвикаат движење на почвата. 
Движењето на почвата може да предизвика прекин на спојниците на цевките и дупки 
на цевките. 

Сообраќај 
Обем на сообраќај: многу цевки кои биле поставени под тротоарите сега се 

наоѓаат под сообраќајници бидејќи сообраќајот и широчината на улиците се 
зголемени. Поголемиот број на возила и утоварот на модерните камиони се 
дополнително оптоварување за цевките. 

Тротоари: пробивањето на водата може да се појави многу подалеку од местотo 
каде има оштетување заради  бетонираните и асфалтирани тротоари, со што се 
попречуваат напорите за откривање на истекувањето.  

Подземна струја: 1 ампер доведува до ерозија на околу 10 kg железо секоја година. 
Подземната струја од железничките системи (трамваи) кои се напојуваат со 
еднонасочна струја и армираните бетонски темели ја зголемуваат надворешната 
корозија на металните цевки. [62] 

 
Влијание на трети страни 
Отсуството на инфраструктурна документација (на пр: нацрти за вградена 

инфраструктура) или несоодветно вршење на градежните работи може да ги оштети 
цевките, или директно со багери или индиректно преку вибрациите од градежните 
машини или тешки возила. Оштетувањето може да се открие веднаш или по одредено 
време, заради што е потешко да се открие причината за тоа. 

 
Други фактори 
Постојат голем број на други фактори, на пример, бројот на вентили и приклучоци 

(познати како слаби точки на системот за дистрибуција) на километар цевка, 
дијаметарот и должината на доводните цевки, просечната должина на приклучоците, 
длабочината во која се поставени цевките како и скриеното истекување од спојници, 
опрема и вентили.  Оперативното управување со системот, исто така влијае на 
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истекувањата, на пример во однос на вода од разни извори која се меша со системот на 
цевки (ризик од корозија), процентот на време во кое системот е под притисок, и 
проверките, одржувањето и стратегиите за откривање истекувања кои влијаат на 
времето на откривање или неоткривање на истекувањата. [48] 

 
(б) Дефект на  вентили и фасонски делови   
Истекувањата од вентилите и фасонските делови вклучуваат кршење, деформација 

или материјални дефекти во корпусот на вентилот како и истекување од заптивката на 
спојниците, капаците или трупот. Лошото ракување или отсуството на одржување 
честопати се причина за истекувањето. Дефектните вентили и фасонски делови може 
значително да придонесат за реалните загуби на вода и покрај доста ниските стапки на 
истекувањето. Ваквите дефекти честопати остануваат неоткриени долго време без да 
постои програма за редовно сервисирање. Исто така, значителни загуби на вода може 
да се појават од дефектни пожарни хидранти и јавни чешми.  

 
(в)         Дефекти на  резервоари и пумпи 
Загубите на вода од резервоарите на вода се предизвикани од структурни 

оштетувања и оперативни пропусти, како што се несоодветни или непостјни контроли 
на системот кои може да резултираат во прелив. Структурните оштетувања вклучуваат 
пукнатини, отвори или раслојување на  ѕидовите или подовите, истекување заради лош 
квалитет на бетон, како и запечатување или пенетрација во цевки кои не се 
водонепропустливи. Загубите на вода од резервоарите честопати се потценуваат и 
покрај тоа што лесно може да се откријат, поправките се скапи и опсежни. Загубата на 
вода од пумпи вообичаено е предизвикана од дефектно затворање на отворите. Во 
повеќето случаи загубата на вода е занемарлива, но поплавувањето на просториите со 
пумпи и електричната опрема се голем проблем и затоа тоа треба да се избегнува преку 
соодветно одржување.  

 
 
3.4.4     Влијанија од реалните загуби 
Главна цел на системите за водоснабдување е да се обезбеди вода за пиење со 

соодветен квалитет и квантитет на сите потрошувачи, со доволен притисок во секое 
време. [61]  Во многу случаи, истекувањето претставува најголема пречка за 
остварување на тие цели. Негативните последици од истекувањето може да се поделат 
на (a) eкономски влијанија, (б) технички влијанија, (в) социјални влијанија и (г) 
eколошки влијанија. 

 

 
 
(a)         Eкономски влијанија 
Водата која се губи на патот до потрошувачите значи и создавање на трошоци за 

експлоатација, пречистување и транспорт без притоа да се остваруваат приходи за 
претпријатието за водоснабдување. Изгубеното количество на вода мора повторно да 
се обезбеди за да се задоволи побарувачката на потрошувачите. Заради тоа, мора да се 
зголемат и продукциските капацитети на техничките инсталации. 
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Обем на штета Опис Потенцијални 
трошоци 

Катастрофална Човечки жртви и трајни здравствени проблеми > USD 10 
милиони 

 
Критична Повредени лица, оштетена инфраструктура и прекини во 

производството, негативе публицитет > USD 5 милиони 

Значителна Прекин на снабдувањето за населението и клиентите, пропуст во 
локалното снабдување

> USD 1 милиони 

Минорна Краткорочен прекин во снабдувањето и инфраструктурата, можност за 
медиумско покривање 

> USD 0.3 
милиони 

Незначителна Привремен прекин во снабдувањето > USD 0.1 
милиони

Поправките на откриените истекувања се скапи во однос на трошоците и 
потребниот кадар и вообичаено при поправка доаѓа и до прекин на услугите за 
корисниците. 

Конечно, пукањето цевки, истекувањето и прелевањето може да предизвикаат 
значителни оштетувања на инфраструктурата: се создаваат вдлабнатини во околната 
почва  и настанува ерозија, а патиштата, железницата или зградите пропаѓаат. 
Поплавите претставуваат закана за подрумите, гаражите или инжењерските простории 
кои имаат скапа опрема. Доколку претпријатието за водоснабдување ја сноси 
одговорноста, ќе треба да се исплатат високи суми за надомест на штетите. Табела 3.4 
ги прикажува можните димензии на економските влијанија врз едно претпријатие за 
водоснабдување. 
 
Табела 3.4  Потенцијални економски влијанија од истекувањата (Цирих, Швајцарија) [70] 

 
 
 

  Човечки3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(б) Технички влијанија 
Истекувањето од цевките за вода за пиење може да го зголеми обемот на 

општински отпадни води и вода во системите за прибирање на дождовница заради 
инфлитрација, а тоа да доведе до дизајнирање на канализациски цевки кои ги 
надминуваат потребите од услугата. Како резултат на тоа, пречистителните станици за 
отпадни води може да добиваат дополнителна количина на вода, а со тоа и трошоците 
за пречистување се зголемуваат. 

Опсежните истекувања може да доведат до намалено задоволување на постоечката 
побарувачка за вода до степен до кој системот веќе не може да функционира 
континуирано. Прекинатото снабдување со вода може да предизвика други технички 
проблеми заради воздухот кој навлегол во цевките (ризик од хидрауличен удар, 
оштетување на водомерите, грешки во мерењата, итн.) и загадена вода (ризик од 
бактериски инфекции и ширење на заразни болести). Притоа мора на располагање да 
се има скапи алтернативи за водоснабдување, како што се камиони со резервоари на 
вода. 

Ппрекинатото или несигурно снабдување со вода, на долг рок, ќе ги натера 
потрошувачите да си инсталираат кровни резервоари, а тоа пак ќе го попречи 



60 Разбирање на загубите на вода   

враќањето кон континуирано водоснабдување. Врската помеѓу прекинатото 
водоснабдување и степенот на истекување значи дека загубите на вода се генерално 
повисоки во  управуваните системи со прекинато водоснабдување отколку во 
управуваните системи со континуирано водоснабдување. Мора да се истакне дека 
испрекинатото водоснабдување никогаш не треба да се гледа како техничко решение, 
туку како пречка за справување со загубите на вода. 

 
(в) Социјални влијанија 
Неправилности во водоснабдувањето, како што се слаб притисок и прекини на 

услугата па сѐ до степен на прекинато водоснабдување се најчестите влијанија врз 
потрошувачот. Ваквите непријатности ќе предизвикаат незадоволство и приговори од 
страна на потрошувачите, а тоа може негативно да влијае на подготвеноста да се 
платат сметките за вода. Лошото водоснабдување во комбинација со чести (видливи) 
пукнати цевки ќе влијаат на угледот на претпријатието и може да поттикнат лош 
публицитет. 

 Потенцијалните здравствени ризици од отпадната вода или други загадувачи кои 
се инфлитрирале во цевководот со низок притисок или прекинато водоснабдување се 
дури и посериозни. Контаминираната вода може да предизвика појава на болести кои 
се пренесуваат преку вода, како што се колера, тифус, хепатитис А и дијареа. 

 
(г)         Eколошки влијанија 
Одржливото управување подразбира дека сите природни водни ресурси се користат 

економично. Незагадена вода речиси и да нема во многу региони, но дури и регионите 
кои се богати со вода немаат неограничени ресурси. Надоместувањето на загубите на 
вода преку понатамошно зголемување на местата од каде се црпи вода подразбира 
дополнително оптоварување на површинските и подземните водни тела, кое треба да 
го избегнуваат здравите системи за водоснабдување. [62] 

Покрај тоа, користењето пумпи и техничкото пречистување на вода која се губи 
преку истекувањата, исто така, значи и потрошувачка на електрична струја што 
предизвикува непотребни емисии на јаглерод диоксид. Обемните истекувања некогаш 
може да претставуваат и над 25% од вкупната потрошувачка на електрична струја во 
претпријатието за водоснабдување. 

Дополнителни значителни количини на електрична струја може да бидат потребни 
за преварување на водата и за транспорт на вода за пиење во резервоари или шишиња 
доколку заради прекините во снабдувањето се намалува квалитетот на водата. 
Прекинатото водоснабдување може да значи и високи трошоци за електрична струја 
бидејќи притисокот се губи секој пат кога системот се празни и треба повторно да се 
наполни. Конечно, потребна е повеќе електрична струја и за пумпање на вода на 
големи растојанија или за комплексни технологии за пречистување, како што се 
десалинација или повторна употреба на водата доколку нема доволно водни ресурси на 
располагање. [65] 
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3.5     Привидни (Комерцијални) загуби на вода 
 
 

3.5.1  Класификација 
Привидните загуби на вода се загуби кои не се должат на физичко истекување во 

инфраструктурата, туку се должат на други фактори. Овие загуби може да се групираат 
во следните категории врз основа на нивното потекло: 
o Непрецизност на водомерите заради тоа што се расипани или  неточни поединечни 

или зонски водомери  
o Грешки во ракувањето со податоците и пресметките i cлаба отчетност за 

потрошувачите во системите на фактурирање на потрошувачката 
o Неовластена потрошувачка заради кражба на вода и бесправни приклучоци.  
 

Резимирајќи го горенаведеното, привидните загуби се однесуваат на целата вода 
која е испорачана успешно до потрошувачите, но не е измерена или прецизно 
евидентирана во износот на потрошувачката на потрошувачите. Во системите за 
водоснабдување каде нема последователно мерење на потрошувачката и постојат 
голем број на бесправни приклучоци, привидните загуби може да се однесуваат на 
големи количини на вода. Со привидните загуби се создаваат производни трошоци без 
да се остваруваат приходи за претпријатието. Оттаму, привидните загуби мора да се 
вреднуваат според продажната цена на вода и во многу случаи тоа се најскапите загуби 
со кои се соочува едно претпријатие за водоснабдување. Намалувањето на привидните 
загуби може во многу случаи да се постигне со релативно мали трошоци и затоа е 
добра почетна основа која е брзо исплатлива за претпријатието за водоснабдување. [77] 

 

 
3.5.2      Причини за привидни загуби 
Привидните загуби на вода се предизвикани од (a) непрецизност на водомерите, (б) 

грешки во ракувањето со податоците и (в)  било која форма на неовластена 
потрошувачка. Привидните загуби не треба да се потценуваат, бидејќи со нив не се 
остваруваат приходи за вода која веќе е произведена, прочистена, транспотирана и 
испорачана до потрошувачите. Причините за привидните загуби може да се групираат 
како што е опишано на следната страна: 
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(a)         Неточност на водомерите 
Мерењето на водата честопати води до највообичаената форма на привидна загуба. 

Искуствата покажуваат дека мал процент од водата не се мери или се мери неточно 
заради грешки во мерењето или притаени загуби во водомерите. Тоа влијае како на 
индивидуалните водомери на потрошувачите, така и на водомерите кои ј амерат 
произведената количина на вода и може да биде предизвикано од избор на несоодветни 
водомери, преголеми димензионирани водомери, несоодветна инсталација и 
некалибрирани водомери како и водомери кои со текот на времето престануваат 
правилно да функционираат. 

 
(б)         Грешки во ракувањето со податоците 
Читачите на водомери може да прават грешки при читањето. Податоците за 

потрошувачка на вода може да се изгубат или променат заради систематски грешки во 
обработката на податоци или процедурите за фактурирање. Незмерената 
потрошувачка (за сопствени потреби и бесплатно снабдување со вода за гаснење 
пожар, полевање на зелени површини, миење улици, итн.) може да биде потценета, а 
неизмеренотопроизводство да биде преценето. Паушалните тарифи може да доведат 
до прекумерна потрошувачка на вода во домаќинствата кое пак го надминува 
буџетираниот износ. 

 
(в) Неовластена потрошувачка 
Неовластеното користење вода претставува значителен извор на загуби во многу 

земји и се јавува во најразлични форми, на пример, бесправни приклучоци, потоа 
оштетени,  бајпасирани или манипулирани водомери за потрошувачите, бесправно 
користење вода од хидранти за пожар, како и поткупување и корупција на читачите на 
водомерите или други вработени лица во претпријатијата за водоснабдување. 
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3.6     Нерационална потрошувачка на вода 
 
 
 

Нерационалната потрошувачка на вода не се пресметува како компонента на 
загубата на вода во водниот баланс на IWA бидејќи тоа настанува по мерењето на 
потрошувачката преку водомерите. Сепак, тоа може да претставува значителен дел од 
мерената и немерената потрошувачка: тоа може да се подели на намерна нерационална 
потрошувачка на вода, на пр: оштетување на чешмите или континуирано течење на 
чешмите на потрошувачите, или да настане во домаќинствата заради дефект на  
интерниот водоводен систем или претекување на тоалетните казанчиња. Тоа може 
значително да се намали преку замена на субвенционираните фиксни тарифи со 
ефективна политика на мерење на потрошувачката во домаќинствата со што се 
создаваат стимулативни мерки за поправка на дефектот на интерниот водоводен 
систем во домаќинствата. [22] 

Покрај тоа, нерационалната потрошувачка на вода може да се јави и во самото 
претпријатие за водоснабдување преку преголема или несовесна употреба на вода за 
оперативни цели, на пр: испирање на цевки или чистење на филтри, а со тоа се 
зголемува количината на нефактурирана овластена потрошувачка. 

Напразното трошење вода може да претставува сериозен економски проблем за 
претпријатијата за водоснабдување кои мора да увезуваат или купуваат вода на големо 
од добавувачи, а тоа значи дека треба да го платат целиот износ за секој (немерен) 
кубен метар вода кој е нерационално потрошен.       3 

Во регионите со оскудни водни ресурси или зони каде има прекинато 
водоснабдување, намалувањето на напразното трошење вода може да помогне да се 
подобри сигурноста на водоснабдувањето. [68] 

Програмите за подигнување на свеста имаат за цел да ги научат вработените во 
претпријатијата за водоснабдување и јавноста за вредноста на водата и промовираат 
едноставни техники за заштеда на водата за мал или никаков трошок (целосно 
затворање на славините на чешмите, замена на цревата од кои има истекување и 
изабени  гумички на чешмите,  итн.) кои може да дадат брзи и значителни резултати. 



64 Разбирање на загубите на вода   

3.7     Резиме и следни чекори 
 
 
 

Ова Поглавје има за цел да ги даде основните знаења за загубата на вода. 
Содржината на Поглавје 3 oд овој технички прирачник на читателот ќе му 
овозможи: 

 
 Да применува јасна терминологија и дефиниции за сите компоненти на 

загубата на вода и неприходна воданеприходна вода. 

 
 Познавање на компонентите на воден баланс по  IWA стандард. 

 
 Идентификување на клучните фактори кои влијаат на загубите на вода. 

 
 Класификација на реалните загуби на вода според нивната локација, големина и 

времетраење. 

 
 Разбирање на хидрауликата на истекувањето и влијанијата на притисокот врз 

истекувањата од дефекти. 

 
 Познавање на сите потенцијални причини за пукање и кршење на цевки. 

 
 Разбирање на економските, техничките, социјалните и еколошките влијанија 

на загубите на вода. 

 
  Познавање на причините и влијанијата на привиднипривидните загуби. 

 
 Ова знаење ја дава основата за развој на прилагодена стратегија за 

намалување на загубите на вода, која ќе биде опишана во Поглавје 4. 
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4.1     Цели 
 
 
 

На крајот на ова Поглавје, читателот ќе ги знае главните методи за: 

 
o проценка и утврдување на големината на моменталните на загуби на вода 

 
o определување и анализа на релевантни индикатори на успешност 

 
o поставување цели за намалување на големината на загуби на вода 

 
o  изработка на соодветна програма за контрола на загубите на вода. 

 
Читателот, исто така ќе биде во можност независно да ги спроведува опишаните 

методи по комплетирањето на дополнителните материјали. Дефинициите, 
терминологијата и индикаторите на успешност кои се споменуваат во Поглавје 4 
главно се засноваат на работата на работната група за загуби на вода на IWA. Повеќе 
информации за оваа тема може да се најдат во Alegre et al., Lambert and Hirner. [2] [48] 
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4

4.2  Потреба од управување со загубите на вода 
 

Намалувањето на загубите на вода треба да биде цел на секое претпријатие за 
водоснабдување бидејќи тоа води кон подобрена економска и еколошка ефикасност и 
подобри услуги за потрошувачите. [77]  Пред да се развие стратегијата за намалување 
на загубите на вода,  носителите на одлуки треба да бидат свесни зошто е логично да 
се обезбедуваат финансиски и човечки ресурси за да се намалуваат загубите на вода. 
Од аспект на претпријатието за водоснабдување, постојат најмалку десет причини со 
кои може да се оправда зголемениот трошок за управување со загубите на вода: 

 
 Ефикасност на оперативните трошоци: добро одржуван систем за дистрибуција 

на вода ќе има потреба од помалку поправки, пониски производни трошоци и ќе се 
спречи исплатата за надомест за штети. 

 
 Ефикасност на капиталните трошоци: отсуството на одржување и работењето со 

прекини во водоснабдувањето предизвикуваат абење на цевките, вентилите и 
водомерите. Подобреното снабдување ќе го продолжи животниот век на 
компонентите на системот и ќе доведе до пониски фиксни трошоци за 
претпријатието на долг рок. 

 
      Подобрено мерење и фактурирање: помалку истекувања и подобрено 

снабдување со вода може да имаат позитивни ефекти на привидни загуби на вода 
бидејќи воздухот во внатрешноста на дистрибутивниот систем може  да предизвика 

грешки во мерењето.             4 
 

 
 Намалени здравствени ризици: отпадната вода и другите загадувачи може да 

навлезат во цеководот преку истекувањата и да предизвикаат болести кои се шират 
преку водата во системите со слаб притисок или во случај на прекинато 
водоснабдување. 

 
 Зголемена сигурност на водоснабдувањето: систем кој добро се одржува има 

помалку истекувања и пукнати цевки, а со тоа се зголемува сигурноста на 
водоснабдувањето. 

 
 Помалку инфраструктурни оштетувања: истекувањето може да предизвика 

празен простор во подземните простори, заради што може да дојде до пропаѓање на 
патишта и згради. 
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 Намалено оптоварување на канализацијата: инфилтрирањето на водата од 

дефектите во цевките која влегува во канализацијата може да предизвика 
дополнително оптоварување на канализациските цевки и пречистителните станици 
за вода. 

 

 Подобрено задоволство на корисниците: покрај тоа што влијаат на општиот 
квалитет на водата, несоодветната количина и здравствените ризици, истекувањата 
исто така може и да го намалат притисокот во интерните водоводни системи кај 
потрошувачите. Зајакнувањето на услугите за водоснабдување ќе го подобри 
задоволството на потрошувачите и нивната подготвеност да платат за услугата. 

 
Публицитет и подготвеност да се плати: помалку пукнати цевки, зголемена 

сигурност на водоснабдувањето и хигиенски услови ќе ја подобрат перцепцијата на 
јавноста за претпријатието за водоснабдување. Исто така, тоа може позитивно да 
влијае на подготвеноста на потрошувачите да платат за услугата. 

 
 Намалено оптоварување на животната средина: конечно, развивањето стратегија 

за намалување на загубите на вода е логично и од аспект на заштитата на животната 
средина. Во случај на оскудни или премногу експлоатирани водни ресурси, 
загубите на вода треба да се намалат за да се намали и оптовареноста врз тие 
ресурси. 
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Прашање Расположливи методи Поглавје 

Дали го познаваме нашиот систем? GIS базиран регистар на мрежата и хидраулично моделирање 5.5, 5.6 
Колкава е загубата на вода? Пресметка на воден баланс 4.3.2 

  Каде се губи? Мерење (трајно или повремено) 4.3.2, 5.8 

Како да се определат загубите? Методи за проценка на загубите 4.3.4, 4.3.5 

Зошто има загуба на вода? Преглед на мрежата и опреативните практики 6.3, 6.4, 6.5 

4.3     Aнализа на моменталната состојба 
 
4.3.1     Прелиминарна дијагноза на системот 
Одредено ниво на истекување не може да се избегне дури ни во системите за 

дистрибуција на вода кои се најдобро одржувани и во кои оперативнит епроцеси 
најдобро функционираат. Оттаму, едно претпријатие за водоснабдување треба да 
утврди две карактеристики на системот за да спроведе успешна и одржлива програма 
за намалување на загубите на вода: моменталната состојба со истекувањата и 
предвиденото економско ниво на истекувањата. 

Како резултат на тоа, моменталните загуби на вода мора да се разберат и проценат 
со примена на дијагностички пристап пред да се развие стратегија за намалување на 
загубите на вода. Дијагнозата може да се прави со помош на листата за проверка која 
е прикажана во Табела 4.1. 

 
Табела 4.1  Дијагноза на постоечкиот систем, врз основа на [22] 

 
 
 
 
 

4 
 
 
 

 
4.3.2      Утврдување на воден баланс 
Водниот баланс има за цел да се следи и објасни секоја компонента на вода  која е 

влезена или излезена од системот за водоснабдување во дефиниран временски период.  
Оттаму, со водниот баланс се бара да се идентификуваат сите компоненти на 
потрошувачка и загуби во стандардизиран формат. [77]  Јасно дефиниран воден баланс 
претставува прв чекор во проценката на неприходна вода и управувањето со 
истекувањата во мрежите за дистрибуција на вода. Терминологијата која се користи за 
воден баланс беше прикажана во Поглавје 3.2. Скратениците за терминологијата за 
воден баланс се прикажани во Табела 4.2. 
Табела 4.2         Терминологија за воден баланс (скратеници) 

 

 
 
 
Количина која се  
внесува во системот QI 

Овластена потрошувачка QA 
Фактурирана овластена потрошувачка QBA 

Нефактурирана овластена потрошувачка QUA 

Загуби на вода QL 
Привидни загуби QAL 

Реални загуби QRL 
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Кога се елаборира пресметката на воден баланс, особено е важно да се има на ум дека 
точноста на количината за загуба на вода зависи од точноста и квалитетот на податоците 
кои се користат за пресметката. Оттаму, веродостојното мерење на сите количини вода 
кои влегуваат и излегуваат од системот е основен предуслов. Потврдувањето на 
податоците, исто така има клучна улога за проценката на обемот на загуба на вода. Се 
препорачува подготовка на ексел табела за да се направат пресметките за воден баланс. 
Исто така, на располагање има и бесплатни и комерцијални софтвери со кој се 
поддржува собирањето на неопходните податоци и правењето пресметки. Постојат 
одреден број на техники за пресметување на водниот баланс, и тие треба да се 
комбинираат за да се постигнат веродостојни резултати. [20] Најважните техники се (a) 
годишен воден баланс со пристап од горе надолу и (б) проценка на реалните загуби со 
пристап од долу-нагоре. 

 
(a)   Годишен воден баланс од горе надолу 

IWA има развиено годишен воден баланс со пристап од горе надолу како метод на 
најдобра практика. За методот од горе надолу потребно е да се инсталираат 
индивидуални водомери,водомери кај поголемите потрошувачи и водомери кои ја мерат 
внесената вода во систем и да се читаат за период од најмалку една година. Овој метод 
има за цел да се утврди годишната реална загува во м³/година. Стандардната процедура 
според Германската техничка асоцијација за гас и вода може да се примени како што 
следува. [13] 

 
Чекор 1 

Количината на вода која се внесува во системот QI  треба да се утврди со примена 
на годишните мерења на сите водомери. Прецизноста на инсталираните водомери кај 
поголемите потрошувачи и оние кои ја мерат произведената-внесена вода во систем  
треба да се утврди преку теренско тестирање, на пр: волуметрички тестови или инсертни 
или преносливи мерачи на протокот. 

Мора да се направи соодветна проценка на количините доколку не се 
мерат количините кои се внесуваат во системот. Истражувањата на 
даден примерок може да ја подобрат проценката. 

Потоа, вкупната количина на годишно ниво може да се процени во 
однос на кривата на флуктуација на годишно ниво. Водомерите со кои 
се мери извезената вода од систем треба да се идентификуваат и 
проверат (тие ја мерат влезната количина вода за други системи) за да се 
пресмета количината на вода која се до ставув а во системот. 

 
Чекор 2 

Сите потрошувачи кои се регистрираниво системот за фактурирање и наплата на 
потрошената вода (домаќинства, комерцијални и индустриски потрошувачи, институции 
итн.) мора да се идентификуваат за да се определи фактурираната овластена 
потрошувачка QBA. Годишната потрошувачка може да се определи преку читање на 
водомерите на определена референтна дата и преку соодветно определување на 
измерената годишна потрошувачка. 

Соодветна проценка треба да се направи за потрошувачите без водомери кај кои 

Дополнителни 
материјали  4.1 

 
Анализа на 
податоци од 
водомери 
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потрошената количина вода паушално им се факурира.   

 Не се препорачува едноставно да им се назначат податоци за 
потрошувачката од корисниците кои имаат водомери, бидејќи тарифите 
за мерената потрошувачка обично подразбираат и различно однесување 
на корисниците отколку кога паушално се фактурира. Оттаму, 
просечната немерена потрошувачка кај домаќинства треба да се 
определи со примена на мониторинг систем за индивидуални 
домаќинства кај неколку корисници избрани по случаен избор. 
Алтернативен метод е да се користат мониториг систем за мали реони 
доколку е предходно утврдено дека реонот нема големи загуби на вода 
од дефекти. [89] 

Чекор 3 

Нефактурирана овластена потрошувачка QUA мора да се определи по пат на 
соодветна проценка. Прво, треба да се идентификуваат сите потрошувачи. Тоа може да 
бидат домаќинства, општински згради, паркови, противпожарни бригади, резервоари за 
вода или сиромашни предградија. Проценката на годишната потрошувачка треба да се 
направи за секоја група на потрошувачи. Еден од методите може да биде користење на 
податоци од споредливи корисници или од литературата. Во некои случаи, логично е да 
се прави теренско испитување на одреден примерок. Конечно, треба да се идентификува 
количината која претпријатието за водоснабдување ја користело за оперативни цели 
(чистење, испирање на доводите инсталации итн.). Потребно е да се направи 
квалификувана проценка доколку нема на располагање вредности од мерењата. 

Чекор 4 
Овластената потрошувачка QA сега може да се пресмета со додавање на QBA и QUA. 

Потоа вкупната загуба на вода QL  се добива од QI  - QA. 

Чекор 54 
Проценката на привидни загуби на вода QAL е доста тешка и подлежи на висок 

степен на несигурност. Привидните загуби на вода треба да се поделат по компоненти за 
да се постигне погодна проценка. Прво треба да се процени бројот на бесправните 
приклучоци. Тоа може да се направи или преку преглед на евиденција од минатото или 
правење анкета по домаќинствата во рамки на зоната на проверка. Без конкретни 
податоци, Thornton препорачува примена на  0.25% од количината која се внесува во 
системот како иницијален пристап. [77] Второ, загубите заради грешки при трансфер и 
работа со податоци и непрецизност на водомерите, исто така треба да се проценат. 
Бројот на неисправни водомери треба да се евидентира во текот на читањето на 
водомерите. Количината може да се процени со примена на проценка по глава на жител. 

Во Германија, се проценува дека привидните загуби изнесуваат од 1.5 до 2.0% oд 
вкупната количина која се внесува во системот. [13]  За земјите во развој, IWA 
препорачува да се применува 5% oд фактурираната измерена потрошувачка како 
првична проценка додека се нема на располагање подетална проценка. Според Lambert 
(2010), привидните загуби вообичаено ќе надминат 5% во системите со интерни 
резервоари кај потрошувачите. Секогаш се советува секое претпријатие за 
водоснабдување да ги процени и квантифицира компонентите на привидните загуби во 
својот систем, наместо да користи процент од количината која се внесува во системот 
која се заснова на податоци од други претпријатија. [44] 

Дополнителни 
материјали 4.2. 
 
Определување 
на немере на 
потрошувачка 
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Чекор 6 
Конечно, реалните загуби на вода QRL  може да се добијат ако привидните загуби 

QAL  се извадат од вкупните загуби на вода QL. 

Една слабост на водниот баланс со пристап од горе надолу е тоа што 
процедурата подлежи на несигурност и грешки. Колку е помал бројот 
на трајно инсталирани и редовно проверувани  водомери за мерење на 
произведената количина вода и кај големите потрошувачи и 
индивидуални водомери на потрошувачите, понизок ќе биде степенот 
на прецизност. 

Резултатите се подобруваат со тек на годините  и зголемен квантитет и 
квалитет на внесени податоци. [77] Mногу пресметки кои го користат пристапот од горе 
надолу имаат покажано дека интервалот на доверба од помалку од ± 15% oд 
пресметаните реални загуби тешко може да се постигне, дури и во системи кои се 
добро управувани со мали загуби на вода -е и веродостојно мерење. [46] Анализата од 
долу нагоре која се заснова на мерење на ноќниот проток се препорачува да биде 
дополнение на годишниот воден баланс  за да се развие соодветна стратегија за 
намалување на загубите на вода. [20] 

Секое претпријатие за водоснабдување треба да изработува воден баланс со 
пристапот од горе надолу на годишна основа. Сепак, треба да се земе предвид дека 
годишниот воден баланс е пристап каде се користат податоци од предходен период и 
кој не може да даде систем на рано предупредување за идентификување на ново 
истекување и пукнати цевки. Оттаму, најдобрата потврдена пракса е да се комбинира 
пресметката на воден баланс со мерењата на ноќниот проток на континуирана основа, 
или според потребите да се иницира активна контрола на истекувањата и да се ограничи 
времетраењето на новите истекувања. [46] 

 
(б)  Проценка на реалните загуби на вода со пристап од долу нагоре 

Проценката со пристапот од долу нагоре е корисна алатка за вкрстена проверка на 
реалните количини на загуба добиени со водниот баланс со примена на пристапот од 
горе надолу и анализата на компонентите. Тоа вклучува независни теренски податоци 
кои се добиени  при мерење во посебни изолирани реони од диструбутивната мрежа.  
Тоа вообичаено се заснова на анализата на минималниот ноќен проток (MNF) (види 
Поглавје 4.3.4) и предвид ги зема дневните варијации на притисокот во системот. 
Мерењата на минималниот ноќен проток (MNF) треба да се вршат во оние сезони и 
денови од неделата кога ноќното користење (на пр: за наводнување на зелените 
површини) е минимално за да се добијат веродостојни податоци. Анализата на MNF за 
целиот систем на дистрибуција овозможува независно да се определи количината на 
реалната загуба, а тоа може да се користи за контрола на резултатите од пресметката на 
водниот баланс. Идеално, двете количини треба да се уранмотежени, но искуствата 
покажуваат дека обично тие не се совпаѓаат заради соодветни грешки во пресметките.  

Друг предизвик на пристапот од долу нагоре е дека реоните со високи реални загуби 
може да се идентификуваат и да им се даде приоритет во рамки на стратегијата за 
намалување на загубите на вода. Друг позитивен спореден резултат од прибирањето на 
теренските податоци добиени при мерење во тек на проценката со пристапот од долу 
нагоре е дека се добиваат информации во системот кои се потребни за да се утврдат 
скриените истекувања и соодносот помеѓу притисокот и истекувањата.   [20] 

Дополнителни 
материјали 4.3 

 
Пресметка на воден 

баланс 



Развој на техничка стратегија за намалување на загубите на вода 75 
 

4

4.3.3  Веродостојност на пресметките на воден баланс 
Како што се дискутираше во претходното Поглавје, резултатите од пресметката на 

водниот баланс ќе бидат онолку добри колку и податоците кои што се користени во 
пресметката. Генерално, водниот баланс не се заснова само на мерењата, туку и на 
проценки за производството, потрошувачката и загубите на вода. Оттаму, добиените 
количини на неприходната вода, реалните и привидните загуби секогаш ќе подлежат 
на поголеми или помали грешки. Грешките во определувањето на реалните и 
привидните количини на загуби ќе влијаат на економската анализа на опциите, а тоа 
може да доведе до несоодветна стратегија за намалување на загубите на вода. Затоа, 
сите мерни податоци и сите неопходни проценки важно е да бидат колку што може 
поблиску до реалните услови за да се постигнат валидни и корисни резултати. 
Веродостојноста на изборот на податоци треба секогаш критички да се проценува. [2] 
 
Опсег на точност 

Веродостојноста го опишува степенот до кој изворот на податоци дава доследни, 
стабилни и униформни податоци секој пат кога се повторуваат мерењата под исти 
услови.    

Точноста се однесува на грешките во мерењата на влезните податоци и колку 
забелешките, пресметките или проценките се блиску до вистинската вредност. 
Информации за точноста и веродостојноста на податоците во пракса не се на 
располагање, но претпријатијата за водоснабдување можат да направат компетентни 
претпоставки за точноста на одредени влезни податоци. [2] 

 

Табела 4.3 Пример на поврзаност помеѓу потеклото на податоците и точноста на податоците 
 

Потекло на податоците Опис Опсег на точност 
 
Мерени количини Внес во системот, мерена 

потрошувачка, мерен извоз ± 0.1 до 2.0% 

Проценети количини Немерена потрошувачка, привидни загуби ± 5 до 50% 

 
Добиени количини Неприходна вода, реални загуби Зависи од прецизноста на мерените и 

проценетите влезни податоци 
 

95% интервал на доверба 
Примената на т.н. 95% интервал на доверба е утврдено како процедура за 

рангирање на степенот на несигурност кај поединачните компоненти на водниот 
баланс. Тој интервал на доверба од 95% доаѓа првенствено од несигурната пресметка и 
се заснова на нормална дистрибуција, а сите тие ја споделуваат следната 
карактеристика: 95% од сите забелешки спаѓаат во рамки на опсегот ± 1.96 стандардно 
отстапување (σ) околу средната вредност. [77] 
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Во пракса, користењето на интервалот на доверба од 95% значи дека пресметките 
кои се засноваат на приближни податоци имаат поширок интервал на доверба отколку 
пресметките со поверодостојни податоци. [46] За секоја измерена или проценета 
компонента на водниот баланс, опсегот на прецизност (± ...%) треба да се дефинира во 
рамки на кој реалната вредност има веројатност од 95%.  Колку попрецизни податоци, 
толку е помал долниот и горниот лимит на опсегот на прецизноста. 

Покрај тоа, варијаблата (варијабла V = σ²) може да се утврди за 
секоја компонента на водниот баланс со интервал на доверба од 
95%. Компонентите со голема варијабла ќе имаат најголемо 
влијание на точноста на добиените количини. Добиените количини 
на воден баланс потоа ќе имаат збирно ниво на несигурност кое се 
заснова на варијаблите на соодветните влезни податоци. Примената 
на интервал на доверба од 95% помага да се идентификуваат 

 компонентите кои имаат голема варијабла, а со тоа и најголемо влијание на точноста на 
финалните резултати за водниот баланс.  Откако ќе се идентификуваат, треба да се 
преземат мерки за да се подобри точноста на компонентите со најголемо влијание, на 
пр: инсталирање на дополнителни уреди за мерење. 

Како што е прикажано на Табела 4.4 , неточноста на добиените количини создава 
значителни количини кои може да влијаат на стратегиите за управување со 
истекувањата, дури и во системи каде се мерат влезните количини во системот и 
количината на потрошувачката.  
 

Табела 4.4         Пример за определување на опсег на точност [52] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3.4 Проценка и квантитативно одредување на реалните загуби на вода 

Ова Поглавје се однесува на прашањето како да се определат реалните загуби на 
вода. Овој чекор мора да се преземе пред да се одговори на прашањата за тоа каде и 
колку вода е изгубена. Компонентите на системот треба да се определат со помош на 
користење на карти на системот, хидраулички модели или регистар на мрежата пред да 
се започне со овој процес. 
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Генерално, истекувањата кои може да доведат до реални загуби може да се појават 
во (a) резервоарите; (б)  магистралните цевководи и (в) дистрибутивните мрежи. (види 
Поглавје 3.4).  Најголем број на истекувања се јавуваат во рамки на дистрибутивниот 
систем. Оттаму, загубите во резервоарите и магистралните цевководи обично имаат 
помало значење. Сепак, испитувањето за присуство на реалните загуби може да 
започне на тие места бидејќи мерењата таму се вршат со мал напор.   

(a)         Проценка на загуби во резервоари  
Расцепи или пукнатини во градбата, внесување  на цевки кои не се 
водотпорни и истекување од цевки во шахта на вентилот се 
вообичаени причини за истекување од резервоар. Спроведувањето 
на волуметриски или тест на следење на нивото во резервоарот при 
затворени влезни и излезни цевки е вообичаена метода за  
идентификување на загубите од резервоарите за вода. За да се направи тестот мора да 
се прекине снабдувањето со вода во резервоарот, и затоа тестот се прави во вечерните 
часови. Доколку постои можност, реоните во кои има прекин на снабдување со вода, 
треба да се снабдат од друг резервоар или преку отварање на веќе предходно 
затворени гранични затварачи меѓу две соседни реони. Резервоарот најпрво треба 
целосно да се наполни до максималното ниво, пред да се затворат вентилите за довод 
и одвод. Промените на нивото на водата се следат во период од 4 до 12 часа. Точното 
времетраење зависи од критериумите за снабдување кои се применливи на локално 
ниво. Генерално, подолг период на тестирање дава поверодостојни резултати. 
Стапката на истекување од резервоарот  може да се добие ако се подели количината 
на загубена вода со времетраењето на тестот.  

 

(б) Проценка на загубите од магистрални цевководи4 
Магистралните цевководи обично имаат по неколку приклучоци и затоа е 

релативно лесно да се определат потенцијалните загуби на вода. Доколку на 
магистралните цевководи нема инсталирано мерач на проток,   мерењето на протокот 
може да се врши со преносливи мерачи на проток. Протокот треба да се мери  
истовремено на горниот и на долниот дел  од испитуваниот магистрален цевковод. За 
да се добијат реални резултати, потребно е на местото на мерење на проток да постои 
стационарен проток, цевката да е целосно исполнета со вода и да бидат затворени 
сите приклучоци на секундарната мрежа. Резултатот од овие мерења ќе даде  добра 
идеја за севкупните загуби долж целиот испитуван магистрален цевковод Подетални 
мерења може да се спроведат само ако се утврдат високи реални загуби на вода и 
тогаш обемот на мерење мора да се намали, на пример, преку анализирање на 
пократки секции од цевководот. 

На долг рок, логично е да се инсталираат перманентни мерачи на проток на самите 
магистрални цевководи. Сите извори и места за испорака на вода према трети лица 
треба да бидат опремени со мерачи на проток/водомери за да постојано се следи 
производството и дистрибуцијата на вода и да може да се контролираат загубите на 
вода во доводите.  

 
 

(б)       Проценка на загубите во дистрибутивната мрежа 
Мерењето на загубите на вода во дистрибутивната мрежа е потешко бидејќи таа 
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мрежа обично има покомплексна структура. Мерењата може најдобро да се направат 
доколку може повремено да се промени редоследот на снабдување, а областа на 
снабдување да биде поделена на посебни зони со означени граници.    

Во тој случај, преносливи мерачи на протокот може да се 
инсталираат на влезните (и излезните) точки на издвоените реони. 
Изборот на метод на испитување за идентификација на локациите на 
истекување треба да се заснова на карактеристиките на 
водоснабдувањето и на карактеристиките на дизајнот на системот за 
водоснабдување и дистрибуција, т.е. дали водоснабдувањето е 
континуирано или прекинато. [22] 

 
Следните методи може да се користат за мерење на истекувањата: 

Анализа на минималниот ноќен проток (во системи со континуирано 
водоснабдување) 

Методот за минимален ноќен проток (MNF)  е погоден за системи со континуирано 
водоснабдување. Овој метод се заснова на претпоставката дека овластената 
потрошувачка паѓа на минимално ниво во текот на вечерните часови (обично помеѓу 2 и 
4 наутро). Оттаму, реалните загуби го претставуваат максималниот процент на протокот. 
Количината на вода со која се снабдува посебната зона за време на овој временски 
период се мери континуирано, а уделот на легитимната потрошувачка и загубите се 
анализираат според  Равенката 4.1: 
 

Qin  = Qdom + Qbulk + Qtrans + Qloss 
Каде: 

 

Qin [m3/h] Внес во системот

Qdom [m3/h] Ноќна потрошувачка кај домаќинства 
Qbulk [m3/h] Ноќна потрошувачка кај правни лица 
Qtrans [m3/h] Трансфер на вода кон соседните зони 
Qloss [m3/h] Загуби на вода

 
Легитимната потрошувачка се состои од вечерна потрошувачка Qdom    (главно за 

тоалетите) и вечерна потрошувачка кај правни лица Qbulk  (aдминистративни, 
комерцијални, индустриски или земјоделски корисници) кои може да претставуваат 
голем процент од минималниот ноќен проток. Иако пилот студијата може да ја процени 
или утврди ноќната потрошувачка кај домаќинствата, важно е да се идентификуваат 
правните лица  и да се определи нивната ноќна потрошувачка. Извозот и трансферот на 
вода до соседните зони Qtrans  исто така треба да се мери или мора да се прекине во текот 
на проценката на МNF.  За да се определи дневната загуба на вода од проценетата зона, 
соодносот на ноќниот и дневниот притисок во зоната мора да се земе предвид преку 
пресметката на факторот ноќ-ден (NDF). Прoфилите на притисок  во просечното место на 
зоната  (AZP) мора да се мерат 
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Каде: 

Qloss,d                  [m3/d]         Дневна количина на реална загуба 

NDF          [h/d]           Фактор на ноќ и ден 

Qloss                     [m3/h]         Просечна минимална стапка на ноќен проток 

Pi                           [m]             Просечен притисок во AZP за 24 часа 
PMNF                    [m]            Просечен притисок во АZP за време на МNF услови 
α                [ - ]             Експонент на истекување 

 
и експонентот на истекување во системот α (види Поглавје  3.4.2) мора да се утврди 

за да се пресмета NDF. Потоа количината на дневните реални загуби на вода Qloss,d   

може да се определи според Равенката 4.2 and 4.3. 
Типичните вредности за NDF се движат од 20 или помалку во гравитациони 

водоснабдителни системи до над 30  часови на ден во реоните водоснабдувани 
директно преку пумпи или каде притисокот е управуван со регулатори на притисок врз 
основа на протокот. 

Мерењето може да се направи или за целиот систем или за посебните зони 
одделени со затворање на граничните вентили. Помалите зони ќе дадат попрецизни 
резултати бидејќи големината на зоната и бројот на приклучено население имаат 
влијание на истовременоста користење на водата. Протокот може да се мери на една 
или повеќе точки во рамки на зоната. Мерењето на неколку места ќе даде попрецизно 
определување на реалните загуби. Приливот од системот во малите зони кои директно 
се снабдуваат од еден или повеќе резервоари може лесно да се утврди со примена на 
дроп тестот опишан погоре. Единствената разлика е што излезниот вентил е оставен 
отворен. Во спротивно, протокот може да се мери преку користење на преносливи 
мерачи на проток, а добиените податоци треба да се меморираат и зачуваат во 
електронски формат за понатамошна обработка. 

 
Метод на затворање на чешма (во системи со прекинато 

водоснабдување) 
Со системите каде има прекинато водоснабдување треба да се 

постапува многу внимателно бидејќи тие работат само на слаб 
притисок и во кратки временски периоди. Бидејќи потрошувачите 
во таквите системи обично користат приватни резервоари за 
складирање вода, полнењето на резервоарите ги нарушува 
карактеристиките на ноќниот проток. Конвенционалните методи,  
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како што се анализите на MNF не може да се користат за да се направи проценка на 
истекувањата. Методот со затворање на чешмите (stop tap method) нуди алтернатива. 
Овој метод треба да се применува во мали изолирани области кои може да се направат 
со затворање на граничните вентили. Како следен чекор, сите приклучоци на 
потрошувачите треба да се затворат за да се спречи полнењето на приватните 
резервоари. Потоа системот се става под притисок, и загубите може да се мерат како 
што е опишано погоре. Овој пристап овозможува да се добие идеја каде се наоѓаат 
загубите, но не може да се направи соодветен воден баланс бидејќи режимот на работа 
не е како во нормални услови (види Поглавје 3.4.2). Една слабост на овој модел е тоа 
што ќе се изгубат значителни количини на вода на местата каде има истекување, а сите 
истекувања не може да се откријат во текот на краткиот период на тестирање. Покрај 
тоа,  потрошувачите немаат редовно водоснабдување  повеќе часови. 

 
Метод на мобилна цистерна за вода (во системи со прекинато водоснабдување) 
Овој метод се потпира на дополнителен извор на вода кој се користи за да се обезбеди 

водоснабдување во областа за време на периодот на тестирање. Тој се применува за да се 
надминат тешкотиите околу пренасочувањето на водоснабдувањето кон мали и 
изолирани области. Покрај тоа, нормалниот режим на работа на системот не е пореметен, 
а количината на вода која се губи е ограничена. Водата се внесува во системот преку 
обична улична цистерна за вода. [22] Пожелниот притисок за време на тестирањето се 
одржува со користење на поставена пумпа. Повторно, потрошувачите не се снабдуваат 
со вода за време на периодот на тестирање. 

 
Континуирано мерење 
Најдобриот метод да се утврдат реалните загуби на вода во дистрибутивната мрежа е 

организирање на мрежата во посебни изолирани зони каде се инсталирани перманентни 
мерачи на протк на сите влезни места и водомери за потрошувачите во домаќинствата. 
Претпријатието за водоснабдување ќе добие добар преглед за состојбата со системот за 
водоснабдување и може да ги открие пукнатите цевки речиси моментално преку 
континуиран мониторинг на влезот во системот и редовно читање на водомерите на 
потрошувачите. 

Методите кои се опишани досега се погодни за проценка и одмерување на загубите на 
вода во зоните или мрежите. Овој чекор ќе му овозможи на претпријатието да добие 
целосна слика за моменталната состојба и да постави приоритет на контрамерките за 
зоните каде загубите се најдрастични. Откако ќе се знае дека во одредена зона има 
загуби на вода, ќе мора да се открие каде се истекувањата. Методите и инструментите за 
откривање на истекувањето се опишани во Поглавје 6.6. 
 

4.3.5 Проценка и квантификација на привидните загуби на вода 
Како што беше наведено во Поглавје 3.5.2, привидните загуби се предизвикани од 

(a) непрецизност на водомерите, (б) грешки во ракување со податоците и (в) било која 
форма на неовластена потрошувачка (крадење вода и бесправно користење). 
Одмерувањето на привидните загуби на вода во дистрибутивната мрежа е тешка 
задача бидејќи таа пред сѐ мора да се заснова на претпоставки и проценки. Тие 
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претпоставки треба да се извлекуваат посебно за секој од трите типа на извори на 
привидни загуби на вода, како што е опишано подолу. [77]  Иако количината на 
привидните загуби која се претпоставува ќе биде предмет на грешки, а тоа значи до 
одреден степен и приближна, потребен е овој чекор за да се утврди водниот баланс. 
[48] 
(a)   Проценка на неточноста на водомерите 
Привидните загуби кои се должат на неточност на водомерите може да се проценат 
преку избор на група на  водомери за домаќинства по случаен избор притоа земајќи 
ги предвид различните типови на водомери, производители, големини и старосни 
групи и нивна проверка на платформа за испитување на водомерите. Зонските мерачи 
на проток и мерачите на проток за регистрирање на произведената количина вода 
може исто така да се тестираат на лице место и додека се оперативни со користење на 
калибрирани преносливи мерачи на проток.  Просечните неточности на водомерите 
(процент на прекумерна регистрација или недоволна регистрација) за секоја група на 
водомери може потоа да се примени на сите водомери. [77] 
(б)   Проценка на грешки во податоците 
Грешките кои настанале заради погрешно ракување со податоците може да се 
откријат и одмерат со помош на софтвер со стандардизирана база на податоци. 
Грешките во читањето на водомерите може да се намалат преку континуирани обуки 
на лицата кои ги читаат водомерите и преку воведување на стандардизирани работни 
процедури.  
(в)        Проценка на неовластена потрошувачка 
Претпријатието за водоснабдување треба да го процени бројот на бесправни 
приклучоци за да се измери неовластената потрошувачка на вода, на пр: преку 
спроведување на анкета во домаќинствата во пилот зона.  Потоа, проценетиот број на 
бесправни приклучоци треба да се помножи со вообичаената големина на 
домаќинствата и потрошувачката по глава на жител. Бесправните приклучоци кои се 
случајно откриени од страна на вработените во претпријатието за водоснабдување 
секогаш треба да се регистрираат. Бројот на расипани, бајпасирани или 
манипулирани водомери треба исто така да се земе предвид врз основа на 
информациите од читачите на водомери или другите вработени лица во 
претпријатието. [22] 
4.3.6      Пресметка и анализа на релевантни индикатори на успешност 
Воспоставувањето на стандардизиран воден баланс му овозможува на претпријатието 
за водоснабдување да добие веродостојна слика за количината на реални и привидни 
загуби во системот за водоснабдување. Потоа треба да се пресметаат и анализираат 
различните индикатори на успешност (PIs) за да се утврди дали тие загуби се 
споредбено големи или мали. [45]  Меѓутоа, индикаторите за успешноста не се само 
алатки за националното и меѓународното поставување одредници помеѓу 
претпријатијата за водоснабдување, и никогаш не треба да бидат цели сами за себе: 
индикаторите на успешност помагаат да се извлечат потребните информации од 
големиот обем на податоци и претставуваат корисна алатка во процесот на носење 
одлуки. Како прв чекор, важно е да се дефинираат јасни и прецизни цели и да се 
определи најпогодна стратегија за нивна реализација. Потоа треба да се изберат 
соодветни индикатори на успешност и да се соберат потребните податоци. 
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Стратегии 
Како може да се постигнат тие резултати? 

 
Критични фактори за успех 
Зависно од ограничувањата и контекстот 

 
Индикатори на успешност (PIs) 
Дали се постигнати целите? 
Што се случи со критичните фактори на успех? 

  

Стратегии 
1. Нова програма за мерење 
2. Управување со притисок

Клучни фактори на успех 
1.a Замена на неисправни водомери 
1.б  Подобрено читање на водомери 
2. Д и з а ј н  и  и м п л е м е н т а ц и ј а  н а  
н о в а  PMA

Индикатори на успешност(PIs) 
Следење на загубите на вода по приклучок и ден. 
Следење на промените во просечниот притисок и 
време за услугата. 

Слика 4.1         Користење на индикаторите на успешност во процесот на носење одлуки: 
општ пристап (лево) и пример (десно). Врз основа на [2] 

 

 
 
 

Цели 
Кои резултати треба да се постигнат во 
иднина? 

Цели 
Обезбедување континуирано 
водоснабдување. 

Намалување на NRW до целното 
ниво. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деловите кои следат даваат краток вовед во главните индикатори на успешност во 
однос на загубите на вода. Силно се препорачува да се прочита прирачникот со 
најдобри практики на IWA за Индикатори за успешност на услугите за 
водоснабдување, каде е опфатен целиот спектар на водоснабдување. Овие индикатори 
вообичаено се поделени на (a) финансиски и (б) технички индикатори на успешност. 
[2] 

 
(a)         Финансиски индикатори на успешност 
Откако ќе се знае влезот во системот и се дефинираат  соодветните удели на 

приходната и неприходната вода, потребно е да се пресмета едноставен финансиски 
индикатор за успешност (PI) за секоја компонента од трите главни елементи на 
неприходната вода како што е прикажано во Равенката 4.4. 

Неовластената потрошувачка и привидните загуби треба да се проценуваат по 
просечната продажна цена на водата бидејќи тие претставуваат количина на вода која 
е испорачана на потрошувачите. Реалните загуби генерално може да се проценуваат 
според просечните трошоци за производство или според куповната цена (ако водата се 
увезува од друго претпријатие за водоснабдување) или според трошоците за 
експлоатација на алтернативни извори (на пр: десалинација) доколку има недостиг од 
вода. Соодносот помеѓу компонентите на годишните загуби LA и годишните трошоци 
за мрежата за водоснабдување дава добар преглед на степенот на загуба на вода. [48] 
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LA = (QUAC + QAL ) x CSP + QRL x CP 
 

Каде: 

LA 
 

[USD] 
 
Годишни загуби 

QUAC [m³] Количина на нефактурирана овластена потрошувачка 
QAL [m³] Привидни загуби

QRL [m³] Реални загуби

CSP 

CP 
[USD/m³] 

[USD/m³]

Продажна цена 

Трошоци за производство 

 
(б)  Технички индикатори на успешност 
 

Нашироко е прифатен фактот дека процент на стапката на загуба на вода (стапка 
на загуба на вода [%] =  годишни реални загуби на вода QRL / внес во системот QI) 
не е погоден индикатор за искажување на успешноста од технички аспектбидејќи 
тој не ја зема предвид должината на дистрибутивната мрежа, бројот на 
приклучоци и притисокот во системот. Оттаму, посочувањето на специфичните 
загуби на вода во однос на должината на мрежата силно се препорачува, како што 
е прикажано во  Равенката 4.5. [13] 

Меѓународните искуства покажуваат дека најголем дел од загубите се јавуваат 
кај приклучоците, а не кај главните цевководи, освен во областите каде има ниска 
густина на приклучоци. Оттаму, загубите на вода може да се пресметаат 
пропорционално на бројот на приклучоци, како што е прикажано во Равенката 
4.6:   
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Двата индикатори на успешност се споредливи само помеѓу системи за 
водоснабдување со слична големина и структура. Затоа, се препорачува загубите на 
вода да се искажуваат врз основа на секој km од цевководот (види Равенка 4.5 на 
претходната страна) за руралните мрежи со помалку од 20 приклучоци на km. 
Равенката 4.6 на претходната страна треба да се користи за густо населени области 
со над 20 приклучоци на km. [53] 

Lambert et al. вовее методологија базирана на компонентите која може да се 
ревидира за да се пресметуваат стандардизирани технички индикатори на успешност 
за проценка и споредба на реалните загуби на вода, а тоа овозможува да се споредуваат 
системи со различна големина и структура. [45] Овој индикатор на успешност во 
предвид ги зема петте локални клучни фактори со најголемо влијание на реалните 
загуби на вода: должина на цевководот, просечен оперативен притисок, број на 
приклучоци, локација на водомерите на потрошувачите и континуитет во 
водоснабдувањето. Овој метод е опишан во следните делови. 

 
Моментални годишни реални загуби (CARL) 
Работната група за загуби на вода на IWA ја има изработено равенката за 

моменталните годишни реални загуби на вода (CARL), која е усвоена од неколку 
национални технички здруженија и претпријатија за водоснабдување ширум светот во 
последните десет години. CARL исто така, се применува за дистрибутивни мрежи со 
прекинато водоснабдување кога во предвид ќе се земе бројот на денови кога системот 
е под притисок. CARL се дефинира како: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Неизбежни годишни загуби на вода (UARL) 

Реалната загуба на вода постои во секоја голема водоводна дистрибутивна мрежа и 
никогаш не може целосно да се елиминира. Одредена минимална количина на реални 
загуби секогаш ќе остане, дури и во новите рехабилитирани делови на мрежата. [77] 
Оваа количина вода се нарекуванеизбежни реални загуби, а тоа го претставува 
количеството на реалните загуби кои може да се постигнат при моменталниот 
оперативен притисок доколку нема финансиски или економски ограничувања. Оттаму, 
соодносот помеѓу CARL и UARL претставува потенцијал за понатамошно намалување 
на реалните загуби на вода.  UARL се потпира на фактори кои се однесуваат на 
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должината на цевководот, бројот на приклучоци и локацијата на водомерите на 
потрошувачите и се применува на просечниот оперативен притисок. Стапката на 
истекувања од скриени дефекти,  пријавени и непријавени на просечен притисок се 
пресметува за секоја компонента (главни цевководи, приклучни места и приклучни 
цевки). Оваа Равенка беше изработена во 1999 од Allan Lambert врз основа на 
меѓународни податоци и од тогаш се потврдува нејзината валидност преку споредба со 
резултатите од тестирањата на голем број на добро управувани системи за 
водоснабдување во повеќе земји. [45] Резимето на стандардната равенка за UARL (во 
литри на ден) се дефинира како: 
 

UARL = (18 x LN  + 0.8 NC  + 25 x LP) x PA 
 

 
Каде:  
UARL [l/day w.s.p.] Неизбежни годишни загуби на вода

LN 

NC 

LP 

[km] 

[ - ] 

[km] 

Должина на мрежа (без приклучни)  

Број на приклучоци 

Должина на приклучната цевка после линијата на 
приватниот имот се до водомерот  

PA [m] Просечен оперативен притисок

 
Иако повеќето претпријатија ја знаат должината на цевководите и бројот на 

приклучоци во системот, тешко е да се пресмета должината на цевките поставени на 
приватен имот: должината на приклучните цевки може да се претпостави дека е 0 
доколку водомерот на потрошувачот е поставен во близина на границите на имотот. Во 
спротивно, просечната должина на цевките од мрежата може да се добие преку 
одреден број на проверки по случаен избор, доколку за тоа нема детални информации 
во регистарот на мрежата. [50] Равенката и фиксните параметри се добиени од 
статистички анализи на 27 различни системи за водоснабдување во 20 земји (упатете 
се на Lambert et al., 1999 за деталите како е добиена равенката). Соодносот на CARL и 
UARL се нарекува инфраструктурен индекс на истекување(ILI). 
 

Инфраструктурен индекс на истекување(ILI) 
Бедимензионалниот инфраструктурен индекс на истекување ILI е мерка за тоа 

колку добро претпријатието за водоснабдување ја спроведува стратегијата за 
управување со истекувањата и управувањето со инфраструктурата. ILI се дефинира 
како: 

 
ILI=      CARL 
             UARL 
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Дополнителни  
материјали 4.8 

 
Пресметка на ILI 

Слика 4.5 на страна 99 дава добар увид во меѓусебната 
поврзаност на четирите компоненти во управувањето со 
истекувањата и соодност на CARL и UARL. Комбинацијата на сите 
мерки за управување со истекувањата овозможува количината на 
годишните реални загуби да се намали до UARL, кој е технички 
најмалата достиглива количина на реални загуби на моменталниот 
оперативен притисок. Важно е да се има во предвид дека ILI  е 

 чисто технички индикатор на успешност кој не ги зема предвид економските аспекти. 
Оттаму, ILI oд 1.0 (CARL = UARL)  не мора да биде профитабилен од економски 
аспект, на пр: доколку маргиналниот-производен трошок за вода е многу низок. [50] 

Десетгодишните искуства со ILI покажуваат дека тоа може да се примени за 
одредници на меѓународно, национално, локално и системско ниво во мрежите кои ги 
исполнуваат следните критериуми: [50] 

 
   број на приклучоци: Nc > 3,000 
   просечен притисок: PA > 25 m 
   густина на приклучоци: нема горен/долен лимит. 

 
По пресметувањето на ILI за системот за водоснабдување, првична проценка на 

состојбата на системот и моментален опис на успешност од управувањето со загубите 
на вода ќе се добие со примена на системот на скалила на Институтот на Светска банка 
прикажан во Табела 4.5: 

Табела 4.5  Систем на скалила за развиени земји и земји во развој според Институтот на 
Светска банка [53] 
 

 

 
ИСБ 
скали
ло 

Опсег на ILI  Насоки за опис на категории на успешност во управување 
со реални загуби на вода 

Развиени земји Земји во развој 
 
A 

 
< 2.0 < 4.0 

Понатамошното намалување на загубите може да биде 
неекономично освен доколку има недостаток;  исплатливо 
управување со истекувањата да се идентификува со внимателна 
анализа

 
B 

 
2.0 до < 4.0 4.0 до < 8.0 

 
Можности за натамошно подобрување;  како што се управување со 
притисок, подобра активна контрола на истекувањата, подобро 
одржување 

 
C 

 
4.0 до < 8.0 8.0 до < 16.0 

Слабо управување со истекувањата, се толерира само ако има многу 
ефтини ресурси, дури и тогаш, анализа на степенот и природата на 
истекувањата, интензивирање на напорите за намалување на загубите 

 
D 

 
8.0 или над 16.0 или над 

Многу неефикасно користење на ресурсите, укажува на лошо 
одржување и генерално за состојбата на системот, програмите за 
намалување на загубите се задолжителни и со висок приоритет 
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Каде:  

PMI [ - ] Индекс на управување со притисок

PA 

Pmin 
[m] 

[m] 
Моментален просечен притисок во зоната 

Минимален стандард на услуга 
Psafety [m] Маргина на безбедност (обично 3 - 5 m)

E
qu

at
io

n 
4.

10
 

4

Индекс на управување со притисокот (PMI) 
Индексот за управување со притисокот е релативно нов индекс кој има за цел да биде 
придружна алатка за проценка на опсегот и потенцијалната ефикасност на 
управувањето со притисокот. Како и ILI, PMI е сооднос помеѓу моменталниот 
просечен притисок во зоната PA  и минималниот прифатлив притисок PMin. Во овој 
случај, PA е просечниот притисок во системот (како во Равенката 4.8 на страна 85) 
кој треба да се одмери со локацијата на приклучокот и да се земат предвид сезонските 
варијации. PMin  треба да се поврзе со минималниот стандард на услугата. 
Минималниот стандард на услугата се разликува од една до друга земја и вообичаено 
е пропишан преку стандардирегулаторни тела, Владата и/или трговските асоцијации. 
Вообичаено опсегот е од 5 до 25 метри, зависно од висината на зградите и локалните 
барања за противпожарна заштита. Треба да се додаде маргината на безбедност Psafety 

на PMin. [83]  PMI може да се опише како: 
 

PMI=         PA   

PMin + Psafety 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Треба да се укаже дека PMI не ги зема предвид осварливоста на идните мерки за 

управување со притисокот, ниту потребните трошоци. Сепак, тоа може да биде 
корисна алатка за проценка на потенцијалот за намалување на загубите на вода преку 
намалување на притисокот. PMI исто така е инкорпориран во процесот на 
поставување на цели за намалување на нивото на истекувања (види Поглавје 4.4.3). 

 
4.3.7     Евалуација на потенцијални заштеди 
Секое претпријатие за водоснабдување мора да развие програма за намалување на 
загубите на вода врз основа на своите оперативни буџети. Контролата на 
истекувањата може да биде скапа. Затоа, претпријатијата за водоснабдување треба да 
тежнеат кон постигнување на економски баланс помеѓу трошоците за истекување и 
придобивките кои ќе резултираат од активната контрола на истекувањата (ALC). 
Пред да може да се утврди економското ниво на истекувањата (ELL), претпријатието 
за водоснабдување треба да изработи  јасна и прецизна структура на трошоците. 

Трошоците на претпријатието за водоснабдување може да се поделат на 
оперативни трошоци на дневно ниво и фиксни капитални трошоци. Табела 4.6 на 
следната страна ги покажува различните елементи во структурата на трошоци на 
едно претпријатие за водоснабдување. 
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Работната сила, електричната струја и капитал се најважните производствени 
фактори за едно претпријатие. Со програмата за намалување на загубите на вода може 
да се намалат повеќето од овие трошоци, а трошоците за електричната струја притоа се 
најголемата ставка. 

Табела 4.6         Tипична структура на трошоци во претпријатие за водоснабдување 
 

Оперативни трошоци OPEX Капитални трошоци CAPEX 
 
  работна сила (внатрешна работна сила) 
  трошок за увезена вода (сирова/пречистена) 
  трошоци за електрична струја 
  трошоци за абстракција и пречистување 
  материјални трошоци 
  трошоци за пренесување, складирање и дистрибуција
  трошоци за управување со водомери 
  трошоци за активна контрола на истекувањата 
  трошоци за надворешни услуги 

 

 
 
 
  амортизација 
  нето камата (разлика помеѓу трошоците за камата и 
приходот од камата) 

 

Генерално, трошоците за електрична енергија значително се разликуваат зависно 
од локалните услови во кои работи претпријатието. Според меѓународната платформа 
за одредници на претпријатијата за водоснабдување IBNet (www.ibnet.org), податоците 
од над 2,500 претпријатија за водоснабдување ширум светот покажале дека трошоците 
за електрична струја во просек изнесуваат 23% од оперативните трошоци, а трошоците 
за работна сила до 36%. Во време на зголемени цени за електрична струја, може да се 
претпостави дека стапката на трошоците за електричната стрија ќе се зголемува во 
следните години. 

Збирот на фактори за оперативните и капиталните трошоци ги претставува 
вкупните трошоци на претпријатието за водоснабдување. Претпријатието за 
водоснабдување кое следи политика на покривање на трошоците ќе ги пресмета 
производните трошоци ако вкупните трошоци се поделат со количината на 
произведена вода. Производните трошоци се дефинираат како: 
 
 

CP= 
(CAPEX + OPEX) 

Q1 
 

Where:  

CP 

Q1 
[USD/m³] 

[m³/a] 
Производен трошок 

Количина на внес во системот 
CAPEX [USD/a] Капитални трошоци во годината

OPEX [USD/a] Oперативни трошоци во годината
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Откако ќе се определи просечниот трошок за производство на еден 
кубен метар вода за пиење, може грубо да се определи годишната 
потенцијална заштеда од намалувањето на загубите на вода како: 

 
Потенцијал за намалување на привидни  
загуби                                                                         Потенцијал за намување на реални загуби 

 

SPA=  (QUA + QAL ) x CSP  +  (QRL - UARLY) x (CP - CALC ) 
 

Каде: 

SPA 
 

[USD] 
 
Потенцијал за годишна заштеда 

QUA [m³/a] Количина на нефактурирана овластена потрошувачка 
QAL [m³/a] Привидни загуби

CSP 

QRL 
[USD/m³] 

[m³/a] 
Продажна цена 

Реални загуби 
UARLy 

CP 

CALC 

[m³/a] 

[USD/m³] 

[USD/m³]

Неизбежни годишни реални загуби (= UARL x 365 

/ 1.000) Производен трошок 

Трошоци за мерки за активна контрола на 
истекувањата 

 
Трошоците за активна контрола на истекувањата се посебни за секое претпријатие за 

водоснабдување и мора емпириски да се определат,  земајќи ги предвид трошоците за 
инфраструктура, човечките ресурси и материјали. 

                            4 
Методите за активна контрола на истекувањата се опишани во Поглавје 6.5. 
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4.4   Идентификување на соодветни мерки 
 

4.4.1    Избор на  методи 
Деталната пресметка на водниот баланс и определувањето на потенцијалните 

заштеди за реалните и привидни загуби претставуваат одлучувачки фактор при 
изборот на метод за намалување на загубите на вода. Претпријатијата за 
водоснабдување треба секогаш прво да  ги разгледаат компонентите на неприходна 
вода каде со инвестиција ќе се овозможи поголема стапка на поврат. Оттаму, важно е 
да се споредат компонентите на неприходна вода не само во однос на нивниот обем, 
туку и во однос на нивните финансиски влијанија. Слика 4.2 дава пример за 
највисоките годишни загуби на вода  кои не значи и дека ги прават најголемите 
финансиски загуби за претпријатието. Повратот на привидните загуби е можен за 
релативно ниски трошоци, а со тоа директно ќе се подобри финансиската состојба на 
претпријатието, особено на почетокот на спроведувањето на програмата за контрола на 
загубите на вода.  Тие средства потоа може да служат за финансирање на долгорочни 
активности за контрола на загубите на вода. [77] 

Неприходна вода by financial losses 
 

Слика 4.2        Пример на можна волуметриска и финансиска распределба на загубите  [26] 
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Компонента Мерки 
 
Нефактурирана 
овластена 
потрошувачка 

  зголемување на стапка на наплата 
  намалување на овластената потрошувачка во и надвор од прет. 
  следење и намалување на број на нефактурирани корисници 

 
Неточност на водомери 

  утврдување старост на водомери 
  редовно тестирање на точност на водомери 
 програма за ротација и одржување на водомери 

 
Грешки во читање на 
водомери и трансфер на 
податци 

  анализа на евиденција за невообичаена 
потрошувачка и недостиг на читање водомери 

  ревизија на примери на сомнителни сметки [77] 
Промена од рачно на автоматско читање водомери  (AMR) 

 
 
 
Грешки во ракување со 
податоци 

  графикон на процес во систем на фактурирање 
  анализа на процес на фактурирање [77] 
  воведување на компјутерско фактурирање 
  правилно поставување на податоци за потрошувачка на  годишно ниво 
  подобрено управување со клиенти 
  демографија за потрошувачите и барање аномалии во потрошувачката 

 
 
Неовластена потрошувачка 

  Спроведување истраги за манипулирани водомери, бајпасирани    
водомери, илегални корисници 

  злоупотреба на пожарни хидранти и друга неовластена потрошувачка 
  спречување на измами преку читачи на водомери 
  користење на структури со претходно плаќање 

 
 
 
Истекување од откриени 
пукнатини и отвори 

  кампања за поправка на заостанати пријавени и видливи дефекти 
  намалување на бројот на пукнатини и истекувања преку: 

    спроведување на управување со притисокот (краткорочно) 
    развој на долгорочна стратегија за рехабилитација 

  намалување на времетраењето преку: 
    воведување континуиран мониторинг на мрежата 
    подобрување на активна контрола на истекувањата 
    подобрена брзина и квалитет на поправките 

 
Скриени истекувања   спроведување на управувањето со притисокот 

  развој на долгорочна стратегија за рехабилитација 

4

На располагање има група на конкретни мерки за секоја компонента на 
неприходна вода:  

 
 
 
Табела 4.7         Mетоди за справување со NRW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сите мерки кои се наведени во  Табела 4.7 не се соодветни за секое претпријатие. 
Анализата на исплатливоста треба да се направи за секој избран метод. 
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4.4.2     Дефинирање на економското ниво на истекувањата 
Концептот на економското ниво на истекување (ELL) го дефинира балансот помеѓу 

трошоците за контрола на истекувањата и придобивките од истите, под кои не е 
исплатливо да се прават други инвестиции или да се користат дополнителни средства 
за да се постигнат натамошни намалувања на загубите на вода.  Со други зборови,  
вредноста на заштедената вода да не е пониска од трошокот за постигнување на 
дополнителни намалувања на загубите. [23] Оттаму, ELL се занимава со прашањето за 
тоа каква цел за истекувањата треба да си постави претпријатието и како ќе се 
оправдаат трошоците. 

Теоретски,  најекономичното ниво е следното: доколку производните трошоци за 
вода се константни, трошокот за загубата на вода може да се опише како функција која 
линеарно  се зголемува со зголеменото ниво на истекувања (види Слика  4.3). 
Вкупните трошоци за мерките за контрола на загубите на вода се претставени со 
строго надолна конвексна функција. Тоа се должи на фактот што граничните трошоци 
за намалување на загубите на вода се многу помали на високи стапки на истекување 
отколку на пониски стапки на истекување. Вкупниот трошок на претпријатието за 
водоснабдување може да се пресмета со додавање на трошокот за изгубена вода на 
трошокот за мерките за контрола на загубите на вода.  

Слика 4.3 покажува како трошокот за активна контрола на истекувањата се 
зголемува како што се намалува нивото на субвенции за истекувањата и годишниот 
трошок за загуба на вода (C - B - A). Економично ниво на истекување се добива на 
најниската точка на кривата за вкупни трошоци (точка B’ на Слика 4.3). [45] 

Во пракса, определувањето на  ELL е доста сложен и повторлив процес бидејќи 
ефектите од секоја спроведена мерка за контрола на загубата на вода не се знаат 
однапред.  
Слика 4.3        Утврдување на нивото на економичност на истекувањата (ELL), врз основа на [45] 
 
 
 
 

Скриен
иистеку
вања и 
пријаве
ни 
дефекти 

 
 

A

‘ A 

 
B

‘ ELL 

 
 
 
 
 

Крива на вкупен 
трошок 

C‘ 
Крива на загуба на 
вода 

 
 
 
 

B 
Трошок за активна контрола на истекување 

C 

 
                                                                                           Просечни реални загуби во годината 
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Чекор 
 
Определување на моменталната 
состојба на претпријатието 

  Кое е моменталното ниво на истекувања? 
  Колкави се оперативните трошоци? 
  Колкави се капиталните трошоци? 
  Колкава сума се троши на активна контрола на истекувањата?  

Определување на UARL:   UARL укажува на потенцијал за натамошно намалување на загубите 
на вода

 

 
Проценка на 
моменталната 
структура на трошоци 

  Кои потенцијални заштеди може да се идентификуваат или проценат 
кога се анализираат оперативните и капиталните трошоци? 

 Маргиналните трошоци за капитална инвестиција треба да се земат предвид во пресметака на  
ELL  во случај на ограничени водни ресурси и ако нови водни ресурси или капацитети за 
пречистување треба да се изградат 

 

 
 
Избор на активности 

  Треба да се одберат активности за намалување на истекувањата согласно на проценетите 
потенцијални заштеди. Трошокот и придобивките од тие мерки треба да се анализира и рангира. 
Оние од кои има најголеми придобивки треба први да се спроведат 

  Четирите примарни активности се активна контрола на истекувањата, брзина и квалитет на 
поправките, управување со притисокот и управување со инфраструктурата [66] 

 
 
 
 
 
 
Повторна проценка на структурата на 
трошоците 

  Придобивките од активностите треба да се оценат по одреден период. Се 
препорачува тоа да биде најмалку на секои пет години. Повторната проценка се 
прави со повторување на претходните чекори.  

  Овој процес  продолжува додека маргиналниот трошок за секоја активност е еднакво или  
поголем од  маргиналниот трошок за водата. Во тој момент ќе се  постигне економично ниво  
на истекувањата. 

  Проценката треба  да земе предвид дека годишните загуби на вода може да покажат 
одредени флуктуации. Оттаму, целта на претпријатието во однос на 
истекувањата треба да се заснова на просекот од одреден број на 
години.  

  Опишаната анализа е од аспект на економичното работење на претпријатието. Меѓутоа, 
претпријатието има и еколошки и социјални трошоци. Методите за вклучување на трошоците и 
придобивките на овие фактори се исто така на располагање. [80] 

Покрај тоа, функцијата на трошокот за вода не може вообичаено да се опише 
линеарно бидејќи работната сила и капиталот не се зголемуваат линеарно со нивото на 
истекувања. Покрај тоа, може да се направи разлика помеѓу краткорочно и долгорочно 
утврдување на ELL. Краткорочното утврдување на ELL во предвид ги зема само 
факторите на оперативните трошоци и затоа може да се определи преку споредба на 
трошокот и придобивките од дополнителните мерки за контрола на загубата на вода со 
граничниот трошок на загубата на вода, на пр:  активна контрола на истекувањата и 
квалитет и брзина на поправките. [6] Други активности за контрола на истекувањата 
вклучуваат капитални трошоци за инфраструктура. Во овој случај потребно е 
долгорочното утврдување на ELL со кое се оценува одлуката за инвестирање во рамки 
на проценка на целиот животен циклус, на пример за управување со притисокот или 
рехабилитација на мрежата. [38]  Може да се примени следната процедура за да се 
определи ELL на претпријатието за водоснабдување: 
 
Табела 4.8         Определување на ELL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 
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4.4.3      Поставување цели 
Претходното поглавје покажа дека целосната елиминација на загубите на вода од 

дистрибутивната мрежа е ниту остварливо, ниту економично. Сепак, преголемите 
загуби на вода укажуваат на други недостатоци, како што се отсуство на одржување и 
контрола на системот. Тие недостатоци честопати резултираат во големи оперативни 
трошоци и несигурна и прекината услуга за водоснабдување. Затоа секое претпријатие 
за водоснабдување треба да постави одредени цели помеѓу овие две екстремни 
ситуации во однос на загубата на вода во системот за дистрибуција.  [82] 

Тие цели може да се поттикнат од прашањето за заштеда на вода, безбедно 
снабдување на потрошувачите со вода, економски аспекти или регулаторни барања. 
Во секој случај, целното ниво ќе биде компромис помеѓу серија на конкурентни 
фактори, како што се расположлив буџет, човечки ресурси, техничка опременост, 
временски ограничувања, па дури и политички аспекти. Во раните фази на програмата 
за контрола на загубите на вода, целите главно се засноваат на претпоставки кои 
подоцна ќе бидат надополнети со конкретни информации за системот во текот на 
процесот.  

 
Единица мерка за дефинирање на 

успешност на активностите 
За постигнување на зададените цели во намалување на загубите на вода потребна е 

единица мерка со која ќе се дефинира почетната состојба и се следи напредокот. 
Најверодостојна вредност за мониторинг на промените со текот на времето е 
абсолутната количина на загуба на вода која е измерена во кубни метри на ден[m³/d]. 
Исто така, се препорачува да се користи загубата на вода по приклучок на ден 
[l/приклучок/ден] доколку  претпријатието расте во големина додека се спроведува 
управувањето со истекувањата во тек на повеќе години.  

 
Дефинирање на постигнатите резултати на просторно ниво 
Целите треба да се постават за посебни зони од дистрибутивната мрежа на вода, на 

пример за секоја област во која има зонски мерења (DMA) или област во која се 
управува со притисокот (PMA), а потоа да се дефинира збирната цел за намалување на 
загубите на вода на ниво на претпријатието за водоснабдување. Со овој пристап, 
приоритет може да се даде на одредени зони, а напредокот во намалувањето на 
загубата на вода може да се следи во секоја зона поединечно. 

 
Временска рамка 
За целите за намалување на истекувањето треба да се постави реална временска 

рамка. Управувањето со истекувањата е напорен процес, и вообичаено нема брзи и 
лесни решенија.Се препорачува задавање на долгорочна цел која е амбициозна, а 
реална. Долгорочната цел може да се подели на краткорочни цели со траење од три до 
пет години кои имаат за цел да постигнат одреден процент од долгорочното 
намалување на истекувањата. Временската рамка треба да содржи разумни периоди за 
подготовка на нацрт, поставување на капацитети, тендерска постапка и доделување 
договори и спроведување на работите.    [81] 
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Намалувањето на истекувањата го следи законот на намалување на заштедите: 

влијанието од мерките за намалување на истекувањата во однос на заштедата на 
вода ќе се намалат како што напредува времетраењето на програмата за 
управување со истекувањата.  Овој ефект значи дека мерките за управување со 
истекувањата вообичаено го следат истиот образец како овој што е прикажан на  
Слика 4.4: 
Слика 4.4        Намалување на ефектите од мерките за намалување на истекувањата, врз основа на [81] 

 
 
 
 

Краткорочни мерки 
На пр: намалување на заостанати непоправени дефекти 

 

 
 
 
 
 

Среднорочни мерки 
На пр: мерки за 
мониторинг и управување 
со притисокот 

 
 
 
 

Неизбежни годишни реални загуби 
(UARL) 

 
 
 
 
                                                         Трошоци за мерки за намалување на истекувањата 

 
Долгорочни мерки 
на пр: рехабилитација на инфраструктурата 
 

4 

 

 
 

Краткорочни мерки: на почетокот на програмата за управување со 
истекувањата ќе биде релативно лесно да се откријат истекувањата. Исто така, за 
кратко време може да се решат сите пријавени и непријавени заостанати дефекти. 
Откако ќе бидат откриени сите заостанати дефекти и откако ќе бидат отстранети, 
ќе бидат потребни поголеми заложби за намалување на истекувањата од ист обем. 
[81] Среднорочни мерки: среднорочните мерки вклучуваат инсталација на 
DMA, мерни и контролни уреди и активности за управување со притисокот. 
Повторно, на почетокот тие инсталции ќе бидат поставени да покриваат поголема 
област и за нив е потребен минимален број на вентили и опрема и ќе имаат 
најголемо влијание врз  просечните притисоци. 
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Долгорочни мерки: долгорочните мерки главно се состојат од замена на главните 
и приклучни цевки, започнувајќи со оние кај кои најчесто има дефекти или каде има 
највисок проток на истекување. 

 
Пресметување на целните нивоа 
Многу фактори влијаат на процесот на определување на целните нивоа. Оттаму, 

секое претпријатие мора да си ја дефинира својата цел во однос на средствата на 
располагање и барањата. Сепак, следната равенка е претставена како инструмент за 
пресметување на целите за реалните загуби земајќи ја предвид активната контрола на 
истекувањата (кои влијаат на ILI) и управувањето со притисокот (кое влијае на PMI, 
види Поглавје 4.3.6). Годишните цели треба да се поставуваат за ILI и за PMI.  Целното 
ниво на реалните загуби TARL (обично се мери во ³/год.) и може да се пресмета 
според Равенката 4.13: 

 
 

TARL = CARL x   TILI x  TPMI 
ILI       PMI 

 

Каде: 
 

TARL [m³/a] Цел за годишни реални загуби

CARL [m³/a] Моментални годишни реални загуби 
PMI [ - ] Индекс на моментално управување со притисок 

i dTPMI [ - ] Индекс на цел за  управување со притисок 
ILI [ - ] Индекс на моментално истекување од инфраструктура 

фTILI [ - ] Индекс на цел за истекување од инфраструктура 

 
На крајот на годината, напредокот кој е остварен и ресурсите кои се 

потрошени треба да се оценат и инкорпорираат во целите за следната година. [83] 
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Фаза Цел Мерки/алатки 

 

 

 

 
Подготовка 

Разбирање на главните причини и фактори кои влијаат на 
загубата на вода 

 
Пилот студии, преглед на литература 

Прибирање информации за системот за 
водоснабдување 

Регистар на мрежа, хидрауличен модел, 
мерење на проток и притисок 

Проценка  на  моменталното  ниво на  реални  и  
привиднизагуби 

Воден баланс од горе надолу, анализа на компоненти, воден баланс од доле нагоре 

Проверка на веродостојност на пресметка на воден баланс Опсег на прецизнос, интервал на доверба 95% 

Анализа на потенцијални заштеди  

 

 

 

 
Поставување цели 

Пресметка  на  релевантни  индикатори  на  перформанс CARL, UARL, ILI, PMI 

Дефинирање на нивото на економичност на истекувањата ELL 

 
Избор на соодветни методи за интервенција 

Активна контрола на истекувања (ALC), DMA, управување со 
притисок, рехабилитација и замена на цевки 

Определување на краткорочни и долгорочни цели TARL 

Разработка на инвестициски план  

 
Набавка 

Обезбедување на услуги за поддршка, 
опрема, материјали, ИТ опрема 

 

 

 
Спроведување на 
проектот 

Распоредување на свој кадар или договор 
со специјализирани фирми 

 

Раководење со активностите 

Обука на персоналот 

 

 

Мониторинг и 
одржување 

Преглед на буџетите  

Следење на развојот на истекувањата, 
одржување на опремата 

 
База на пропусти, регистар на мрежа 

Тековно ALC  

Евалуирање на резултатите Воден баланс регистар на мрежа 

 

4.5     Дизајн и имплементација на програма за 
контрола на загубите на вода
4.5.1      Aкциски план 
 

Поглавје 3 му помогна на читателот да ги разбере причините за 
загубите на вода и нивните негативни влијанија на системите за 
водснабдување. Ова Поглавје содржи одреден број на техники за 
проценка и квантификација на обемот на реалните и привидни загуби 
на вода. Техниките се надополнуваат меѓу себе и треба да се 
реализираат според дадените чекори како предуслов за дизајнирање и 
имплементација на соодветен акционен план, како што е прикажано на 
Табела 4.9. 

 
 
Дополнителн
и 
материјали 
4.9 

 
Подготовка 
на акционен 
план

Табела 4.9         Чекори на акциски план [81] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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4.5.2      Избор и имплементација на методи за интервенција 
Соодветна група на методи за интервенција треба да се изберат зависно од 

индивидуалните компоненти на загубите на вода. Вистинската комбинација на методи 
зависи од карактеристиките на даден систем и стапката на исплатливост за секој 
метод кој е специфичен за секое претпријатие за водоснабдување. Слика 4.5 ги 
покажува главните методи на интервенција за управување со реалните и привидни 
загуби. Секое претпријатие за водоснабдување треба да одлучи дали одреден метод 
или комбинација на методи на интервенции  ќе го дадат најисплатливиот начин за 
намалување на загубите на вода.  [77] Четирите главни методи за намалување на 
загубите на вода ќе бидат претставени во детали во Поглавје 6. Откако ќе се 
идентификуваат најекономичните методи, претпријатието може да почне да ги 
спроведува. Тие мерки може делумно или целосно да бидат доделени на 
специјализирани фирми доколку недостасува кадар во претпријатието, техничка 
опрема или експертиза за нивна имплементација.  [77] 
 

 
 

4.5.3      Оценка на резултатите 
Одржливо намалување на загубите на вода нема да се постигне преку еднократна 

примена на мерки: водоводната мрежа застарува, се јавуваат нови истекувања, 
точноста на водомерите се намалува со тек на годините; овие фактори го прават 
управувањето со загубите на вода континуиран предизвик за претпријатијата за 
водоснабдување. Оттаму, од суштинска важност е да се оценуваат постигнатите 
резултатите и да се процени програмата за контрола на загубите на вода, а тоа влијае 
на планирањето на идните мерки. На пример, оценката на стапката на исплатливост на 
еден инсталиран уред за управување со притисокот  може да послужи да се подобри 
утврдувањето на трошоците за намалување на загубите на вода.    

Анализата на заложбите и резултатите од програмата за контрола на загубите на 
вода се препорачува да се врши еднаш во годината. [77]  Резултатите кои се 
постигнати во пилот зоната може да се искористат за да се подготват соодветни мерки 
за целата мрежа. 
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Слика 4.5        Алатки за интервенција за програмата за намалување на реалните и привидни загуби [77] 
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4.6     Резиме и следни чекори 
 

Ова Поглавје ги содржи методите за проценка и квантификација на количината на 
вода која се губи во дистрибутивните мрежи и покажува како да се спроведе програма 
за контрола на загубите на вода. Содржината на Поглавје 4 од овој технички 
прирачник му овозможува на читателот: 

 

 Да се запознае со десетте главни причини кои се мотивација 
за имплементација на мерките за намалување на загубите на 
вода. 

 Воспоставување на воден баланс за да се анализира 
моменталната состојба со загубата на вода во системот за 
водоснабдување.  

 Примена на мерења на ноќниот минимален проток и проценка 
од долу нагоре на реалните загуби за да се направи вкрстена 
проверка со водниот баланс. 

 Примена на интервал на доверба од 95% за 
утврдување на точноста на пресметките на водниот 
баланс. 

 Примена на разни методи за мерење на реалните загуби во 
дистрибутивните системи кои работат континуирано и со 
прекини. 

 Пресметка и  евалуација на неколку технички и финансиски индикатори на 
успешност.  

 Определување на нивото на економичност на истекувањата и 
дизајнирање на програма за контрола на загубите на вода.  

 
Следното Поглавје содржи информации за основните структури кои претпријатието за 
водоснабдување треба да ги спроведе во пракса за да се обезбеди одржливо 
управување со загубите на вода. 
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5.1     Цели 
 
 

На крајот на ова Поглавје, читателот ќе биде во можност: 

 
 да ја разбере важноста на информатичките 

системи за ефикасно намалување на загубите на 
вода 

 
 да ја разбере структурата и 

функционалноста на географските 
информациски системи 

 
 да ја сфати важноста на земјишните основи базирани на ГИС, регистар на 

мрежата, хидраулички модел, база на податоци за дефекти, и информациски 
систем за клиенти како инструменти за успешнонамалување на 
истекувањата 
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5.2 Информатичките системи и управувањето 
со загубите на вода 

 
5.2.1 Информација:  предуслов за ефикасно управување со загубите на вода 
Вработените во претпријатието за водоснабдување кои се одговорни за откривање, 
лоцирање и поправка на истекувањата не само што имаат потреба од соодветна 
опрема за откривање, туку и прецизни информации кои ќе им овозможат да ја 
спроведат работата ефикасно. Тие иформации се добиваат од податоците кои мора да 
бидат собрани, обработени и протолкувани преку информатичките системи.   [34] 

Модерните претпријатија за водоснабдување собираат и обработуваат голем обем 
на различни податоци на дневна основа од разни одделенија и со разни цели.  
На пример, некои одделенија се служат со конкретни алатки и информатички 
системи, како што е дигитална земјина основа, регистри на мрежи, хидраулички 
модели, бази на податоци за дефекти или информациски системи за корисници (CIS). 
Други одделенија може да воспоставуваат годишен воден баланс или да собираат 
информации за планирање на рехабилитацијата на цевките, PMA и DMA зони 
вклучувајќи и евидентирање на тековниот проток и притисок како и внесување на 
повратните информации во  врска со откривање на истекувања и поправки. Сите овие 
податоци нудат корисен увид во системот за водоснабдување. За жал, многу од 
собраните информации остануваат во самите одделенија без да бидат дополнително 
искористени.  

Меѓутоа, собирањето податоци не треба да биде само цел за себе. Наместо тоа, 
претпријатијата за водоснабдување треба да научат да ја ценат вредноста на 
собраните податоци. Искуствата покажуваат дека претпријатијата постигнуваат 
повеќекратни придобивки преку креативно акумулирање на мноштво раположливи 
податоци.  [67]  За добри одлуки и внимателно планирање секогаш се потребни 
издржани податоци како нивна основа. Претпријатијата за водоснабдување не треба 
да тежнеат само да ги користат собраните податоци за нивната конкретна намена, 
како на пример, при развивање ефективна стратегија за управување со загубите на 
вода. Тие треба да ги комбинираат расположливите податоци и да негуваат добри 
работни односи помеѓу одделенијата преку тимска работа. Ваквиот пристап ќе го 
подобри раното откривање на истекувањата и ќе овозможи да се изберат најдобрите 
мерки за справување со истите. Слика 5.1 на следната страна ги прикажува бројните 
интеракции помеѓу разни информатички системи и начините на кои тие може да се 
групираат, на пример во единствен ГИС базиран систем за поддршка на процесот на 
одлучување (DSS). 

Секое претпријатие за водоснабдување треба да основа независно 
административно одделение за управување со NRW за да ги собира и консолидира 
сите податоци кои се потребни за ефикасно управување со загубите на вода. Ова 
одделение има за задача да ги дефинира своите цели и да определи кои податоци се 
потребни. Одделението за намалување на загубите на вода треба да иницира 
собирање на сите податоци кои недостасуваат. 

5 
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Слика 5.1         Интеракција помеѓу разни ГИС-базирани информатички системи  
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5.2.2  Опис на релевантните информатички системи 
Следниот дел содржи краток преглед на најзначајните информатички системи за 

поддршка на одлучувањето и дава опис на нивната важност за успешното управување 
со загубите на вода.  

Земјишна основа 
Земјишната основа е електронска мапа која е поставена на познат координатен 

систем и ја покрива целата област во која претпријатието за водоснабдување 
обезбедува услуги. Тоа е основата за сите други информатички системи. Може да се 
воспостави од топографски мапи во печатена или дигитална форма  како и од 
конвертирани воздушни снимки. Исто така, може да се надополнува со модели за 
дигитална елевација (надморска висина) (DEMs), податоци од катастарот и податоци 
за намената на земјиштето, податоци за населението, итн. Поглавје 5.4 содржи детални 
информации за земјишната основа. 

5 
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Резултат: доследна геореферентна електронска мапа на областа каде се 
обезбедуваат услугите.   

Понатамошна употреба: информациите од земјишната основа слижат како 
географска основа за сите други информатички системи.  

 
Регистар на мрежи 
Регистарот на мрежи е задолжителен за претпријатијата за водоснабдување за да се 

одржува прегледот врз неколку стотици или илјадници километри на магистрални, 
дистрибутивни цевки и приклучоци, секој со соодветна опрема. Дигиталниот регистар 
на мрежи кој се базира на ГИС се препорачува имајќи го предвид огромниот број на 
средства, како и нивните просторни референци. Тековните услови на системот за 
водоснабдување треба да се репродуцираат колку што може пореално, зависно од 
саканото ниво на детали. Поглавје 5.5 содржи детални информации за тоа како да се 
основа регистар на мрежи. 

Резултат: просторни информации за делови од цевководот, приклучоци, вентили, 
опрема и други капацитети на водоводниот дистрибутивен систем. 

Понатамошна употреба: информациите од регистарот на мрежи може да дадат 
корисни информации за анализа на ноќниот проток и пресметките на водниот баланс, 
хидрауличките модели, базата на податоци за дефектите, распределба на побарувачката 
и дизајн на DMAs и PMAs. 

 
Хидраулички модел на мрежата Хидрауличкиот модел на мрежата претставуваат 

клучен дел од дизајнирањето и работата на системите за водоснабдување. Моделите на 
мрежи може да се користат за да се симулира реакцијата на постоечкиот систем во 
разни услови без да се нарушуваат услугите за корисниците. Симулациите се корисни 
за да се предвидат проблемите во постоечките и планираните мрежи и се неопходни за 
соодветна подготовка на интервенциите (на пр. Инсталација на уреди за управување со 
притисокот). Цената за симулација на разни опции е многу ниска во споредба со 
трошокот за актуелниот градежен проект.  [88] Поглавје 5.6 содржи детални 
информации за хидрауличкиот модел на мрежа..  

Резултат: информациите за притисоците и протокот низ целиот систем, 
определување на слаби точки и тесни грла, распределба и флуктуација на 
побарувачката.  

Понатамошна употреба: информациите од хидрауличкиот модел  
може да служат како влезни податоци за планирање и дизајн на 
 DMA и PMA како и за планирање на работата за рехабилитација  
на цевките.   
База на податоци за дефекти 
Базата на податоци со дефекти содржи информации за сите дефекти и оштетувања 

кои се појавиле во дистрибутивната мрежа за вода. Базата на податоци која е доследно 
ажурирана и одржувана обезбедува корисни информации за однесувањето на 
стареењето на различни атеријали на цевки, и корисни информации за идентификација 
и системска рехабилитација на ранливи делови од цевките. Покрај тоа, неисправни или 
неквалитетни/несоодветни серии на вентили и спојници може да се идентификуваат и 



108 Основни податоци за предуслови за одржливо управување со загубите на вода  

заменат како превентивни мерки. Базата на податоци за дефекти треба постојано да 
добива податоци кои се собрани во текот на откривањето и поправката на 
истекувањата.  Поглавје 5.7 има детални информации за оваа база на податоци. 

Резултат: информации за карактеристиките на материјалите, стареење и корозија, 
лоцирање на оштетени и протечени цевки, поврзаноста помеѓу притисокот во системот 
и зачестеноста на новите дефекти и истекувања.   

Понатамошна употреба: информациите од базата на податоци може да служат како 
влезни податоци за планирање на рехабилитацијата, откривањето на истекувањата, 
анализата на минималниот ноќен проток и воспоставување на хидраулички модел на 
мрежата..  

 
Информациски систем за корисници (CIS) 
Информацискиот систем за корисници и евиденцијата за фактурирање 

претставуваат основа за пресметка на водниот баланс доколку се мери потрошувачката 
на вода. Податоците за фактурирање на месечно или квартално ниво за домашните и 
правните корисници служат како излезни податоци во системот и може да се 
конвертираат во просечна дневна стапка на потрошувачка. Поврзаноста помеѓу 
регистарот на мрежа базиран на ГИС и податоците за адресите на корисниците 
овозможува прецизно да се распредели потрошувачката на вода по посебни зони. 
Споредбата на внесот на вода и потрошувачката на вода во секоја зона или во целата 
мрежа укажува на зоните со поголеми загуби и може да се користи да се зајакнат 
напорите за откривање на истекувањата. Поглавје 5.8 содржи детални информации за 
информацискиот систем за клиенти.  

Резултат: информации за потрошувачка на вода, варијации во сезонската 
потрошувачка, клиенти со посебни барања и распределба на потрошувачката. 

Понатамошна употреба: информациите од базата на податоци за клиентите може 
да послужат како влезни податоци за пресметката на водниот баланс, дизајн на  DMA и 
PMA, распределба на побарувачката, откривање на истекувања и воспоставување на 
хидраулички модел на мрежа.   

 

 
 
5.2.3      Интегрирање во сеопфатен ГИС 
Петте информатички системи кои се опишани погоре ја претставуваат основата на 

системот за поддршка на носењето одлуки (DSS) за ефикасно намалување на загубите 
на вода. Релевантните податоци од овие подсистеми треба да се најдат во еден 
сеопфатен ГИС. Во рамки на ГИС треба да има можност за размена на податоци со 
други подсистеми, кои детално се опишани во претходните поглавја и во Поглавје 6 на 
овие упатства: 

 
   пресметка на воден баланс (види Поглавје 4.3.2) 
   водомери за корисници (види Поглавје 4.3.5) 
   мерења во одредени области  (види Поглавје 6.3) 
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Цели Пример 

Контрола Подобрен мониторинг и балансирање на продукција, потрошувачка и загуба на вода. 
 
Анализа ГИС системите овозможувааткомбинирање, истражување, анализа и визуелизација на 

обемни податоци од разни извори 
 
Ефикасност Подобрено споделување податоци помеѓу одделенија и чинители 

што резултира во побрз пристап до информации и намалена 
застареност на податоците

 
Планирање Детална база на податоци за управување со инфраструктурата, планирање на 

рехабилитацијата, управување со притисокот и  други мерки 
Оператива Оптимизација на системот, управувањето со притисокот и мерки за активно откривање на истекувањата. 

   управување со притисок (види Поглавје 6.4) 
   управување со инфраструктура (види Поглавје 6.7) 
   aктивно откривање на истекувања (види Поглавје 6.5). 

 
Поглавје 5.3 ќе помогне да се определат главните чекори за развој и 

имплементација на соодветен ГИС за претпријатие за водоснабдување, со главен фокус 
на намалувањето на загубите на вода. Рапидниот технолошки напредок во развојот на 
ГИС и големата понуда на комерцијални ГИС решенија значи дека овој дел ќе се 
однесува само на една општа дискусија.   

 

 
 
5.2.4      Дефинирање на цели 
Прибирањето и обработката на податоци за ГИС базиран систем за поддршка на 

одлучувањето мора да биде ориентиран кон постигнување на цели. Одделението за 
намалување на загубите на вода мора да ги идентификува тие цели на јасен и прецизен 
начин. Пропустот да се дефинираат целите  може да резултира во прекумерно или 
недоволно собирање податоци. Утврдувањето на целите ќе биде корисно за да се 
одговори на некои тешки прашања: Кои податоци ќе бидат потребни? Кои други 
одделенија треба да бидат вклучени? Кои податоци треба да се соберат на терен? Кои 
надворешни податоци треба да се купат? Кои се барањата за хардвер и софтвер? Како 
ќе се интегрира постоечката структура на хардвер и софтвер? 

Табела 5.1 дава опис на главните цели кои системот за поддршка на одлучувањето 
базиран на ГИС треба да ги постигне за да се подобри управувањето со загубите на 
вода во претпријатието:   

Табела 5.1     Цели на системот за поддршка на одлучувањето базиран на ГИС за управување 
со загубите на вода  
 
 

друго    
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5.3. Основи за ГИС 
 

5.3.1 Дефиниција за географскиот 
информациски систем 

Географскиот информациски систем (ГИС) е компјутерски базирана алатка која 
управува со секаков тип на информации врз основа на географска локација.Преку 
користење на мапи и извештаи, целта е да се одговори на прашањата и да се направи 
статистичка анализа и визуелизација. ГИС обично се состои од четири компоненти: 
софтвер, хардвер, просторни податоци и функции за обработка на податоци.  ГИС 
обезбедува начин за споделување податоци и метод за визуелизација на географски 
поврзани проблеми и нивно решение. Целта на ГИС е да се комбинираат најразлични 
податоци од различни извори за да се креираат нови информации и да се даде 
просторна рамка за решавање на проблемот. ГИС може да се користи за задачи како 
што се :   

 
      Логично прашање (на пр: определување на сите приклучоци во една одредена 

зона или DMA). 
 Анализа на близина (пр: идентификување на објекти кои 

се сензитивни на поплавување на одредено растојание од 
проблематични делови на цевки). 
     Анализа на мрежа (на пр: идентификување на сите домаќинства кои се 

засегнати од пукната цевка). 
 Категоризација (на пр: комбинација и визуелизација 

на материјалот и староста на цевката со зачестеноста на дефектите). 
 Визуелизација (на пр: прикажување на сите водомери 

на потрошувачи кои треба рутински да се заменат). 

 
ГИС не треба да се меша со системи на компјутерски помогнат дизајн (CAD). CAD 

главно се користи за планирање и дизајнирање на технички објекти, а цртежите во 
CAD може да изгледаат слични на ГИС мапите на прв поглед. За разлика од CAD 
цртежите, карактеристиките на ГИС не се само точки и линии туку имаат и просторни 
референци и атрибути кои се поврзуваат со нив. Покрај тоа, дополнителните 
информации може да се поврзат со просторни објекти врз основа на просторните 
референци. [88] 

 

 
 
5.3.2     Ниво на имплементација 
ГИС кој интегрира пет потсистеми  - земјишна основа, хидрауличкимодел на 

мрежа, регистар на мрежи и база на податоци за корисници – се препорачува за 
оптимално работење. Петте подсистеми, исто така може да бидат независно користени 
во зависност од потребите на корисниците. Генерално, ГИС може да се имплементира 
на едно од четирите нивоа: 
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   На ниво на проект: поддршка за единствена проектна цел. 
  На ниво на одделение: поддршка за потребите на едно одделение. 
  На ниво на претпријатие:  споделување податоци помеѓу одделенијата со што 

се задоволуваат потребите на две или повеќе одделенија. 
   На меѓуресорно ниво: споделување апликации и податоци со  
надворешни корисници. [88] 

 
Децентрализираните ГИС решенија на ниво на проект или одделение обично не се 

толку скапи како решенијата за централизирано управување со податоци за кои треба 
големи инвестиции за хардвер и софтвер. Сепак, децентрализираното управување со 
податоци честопати води кон непотребно повторување на работите и изолирани 
податоци: истите информации се продуцираат и складираат од страна на разни 
одделенија во рамки на претпријатието без никаква нивна поврзаност. [88] 

ГИС на ниво на компанија може да биде многу посоодветно за многу претпријатија 
за водоснабдување имајќи го предвид овој фактор и многу други аспекти во 
управувањето со загубите на вода. Клиент-сервер моделот е конфигурација која се 
претпочита за ГИС на ниво на претпријатие, како што е прикажано на Слика 5.2. 

 
Слика 5.2        Клиент-сервер модел за ГИС на ниво на претпријатие, врз основа на [93] 

 
Сервер страна на ГИС: 
Геопроцесирање од голем 
обем 
Масивен склад на 
податоци 

Клиент страна на ГИС: 
Интерактивна мапа Склад 
за податоци според 
големина на проект 

Одделение 
за 

планирање 

 
 

               Барање податоци или сервисна функција 

 
 
 
 
 

Обезбедува податоци или сервисна функција 
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5.3.3      Услови за корисниците на ГИС 
Успешноста на имплементацијата на ГИС во едно претпријатие во голема мера 

зависи од луѓето кои го дизајнирале, го одржуваат и користат ГИС-от. Техничките 
вештини и знаење на корисниците се само некои од факторите кои треба да се земат 
предвид, додека пак нетехничките фактори честопати се многу поважни. Важно е 
крајните корисници во сите вклучени одделенија да се чувствуваат дека нивните 
потреби и желби биле земени предвид при имплементацијата на проектот за да може 
да се искористат сите придобивки од ГИС на ниво на претпријатие. ГИС нема да биде 
прифатен освен доколку квалификуваните корисници не биле вклучени во креирањето 
на системот. [76] Одделението за ГИС во претпријатието треба да тежнее кон 
создавање свесност за придобивките од ГИС системот и постојано треба да врши 
трансфер на знаења и искуства на останатите одделенија. [72] Од еднаква важност е да 
се информираат вклучените одделенија за побарувањата и можностите на системот за 
да се избегнат нереални очекувања. Воведувањето на ГИС вообичаено ќе резултира во 
некои промени на работните процеси кои се неопходни за интеракција помеѓу 
постојните и новите системи. Затоа крајните корисници мора да покажат одреден 
степен на флексибилност во прилагодувањето на постоечките работни процеси.  За 
сите вклучени вработени лица во претпријатието мора да се утврдат јасните граници 
на одговорност и отчетност. Потребно е да се назначи систем администратор кој ќе ги 
координира работите со провајдерот на системот, од една страна, и  крајните 
корисници во претпријатието, од друга страна. [76] 
 

5.3.4      Типови на податоци 
Географските податоци може да се поделат на четири главни категории зависно од 

нивните специфични карактеристики: векторски податоци, растер податоци,  
триангуларни неправилни мрежи и информации за објектот, како што е наведено 
подолу: 
 Векторските податоци се користат за претставување на просторни објекти со 

добро дефинирана форма како подреден сет на координати (просторна 
референца). Векторските податоци може да се класифицираат во точки, линии 
и полигони. На секој просторен објект може да се додадат група на описни 
(непросторни) атрибути. 

 Растер податоците се користат за претставување на податоци за областа. За таа 
цел,  податоците за областа се делат на координатна мрежа или растер од 
квадратни ќелии кои имаат иста големина. На секоја ќелија може да се 
расределат група на описни атрибути. 

 Триангуларни неправилни мрежи (TINs) се користат за моделирање на 
тридимензионални површини. Тие се состојат од група на јазли со информации за 
елевација кои се поврзани со мрежа на  ивици. Тие ивици прават триаголник кој 
ја формира површината на TIN. Елевацијата на секоја точка може да интерполира 
во TIN. 

 Информациите за објектот се описни информации кои немаат просторна 
референца. Информациите за објектот вообичаено се складираат во релациони 
бази на податоци и може да се поврзуваат со векторските или растер податоци. 
[93] 
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Слика 5.3 ја покажува примената на разни типови географски податоци: цевките 
се претставени со линии, зградите со полигони, вентилите со точки, а описите 
како информации за објектот и позадинската сателитска снимка се складирани 
како растер податоци. 
Слика 5.3        Претставување на разни типови на податоци во ГИС 
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5.3.5      Структура на податоци во ГИС 
Сите податоци содржани во ГИС може да се поврзат со географска локација. На 
пример, водомерите на потрошувачите, дистрибутивните цевки или границите на 
посебните зони за снабдување со вода имаат заедничка карактеристика што може 
да се лоцираат на точната географска положба. Постојат бројни комерцијални 
решенија кои користат разни формати на податоци за структурирање и 
складирање на податоци.  
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Релационите бази на податоци вообичаено се најпогодната структура на 
податоци за складирање на сите типови на просторни, тополошки и атрибутивни 
податоци. 

Релационите бази на податоци може да се користат за да се организираат 
податоците во пошироки категории на сродни податоци. На ниво на претпријатие, 
разни одделенија може да се одговорни за разни групи на податоци. Во овој 
случај, базата на податоци, исто така може да ја одразува организациската 
структура на претпријатието. Географските податоци може да се складираат 
внатре во релационата база на податоци како единствени класи на објекти или 
може да се комбинираат за да се креира сет на сродни податоци. Слика 5.4 
покажува пример за можна структура на ГИС. 

Слика 5.4        Структура на ГИС базиран на бази на податоци, групи на податоци и 
единствени класи на објекти [93] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Креирањето на збирка на разни типови групи на податоци е обично првиот 

чекор во поставувањето на ГИС. Оригиналните бази на податоци може 
континуирано да се зајакнуваат со додавање податоци и напредни можности за да 
се задоволат барањата на корисниците. 
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5.3.6      Прибирање, конверзија и интеграција на податоци 
Влезните податоци за воспоставување на ГИС обично се собираат од разни 
извори на информации: разни одделенија на претпријатието, административни 
одбори и агенции, приватни консултанти, инжењерски фирми и друго. Формите 
за внесување на влезни податоци за системите за водоснабдување вклучуваат 
печатени мапи за мрежата, ревидирани цртежи, податоци собрани на терен, 
постоечки дигитални податоци од CAD и ГИС системи, но исто така и извештаи, 
ексел табели и фотографии. Може да се применуваат разни методи за 
конвертирање на податоците зависно од расположливите внесни податоци: 
хартиените планови и мапи може да се дигитализраат (таблет дигитализирање) 
или да се скенираат и векторизираат на екранот (heads-up дигитализација).  На 
располагање има специјализиран софтвер кој може да ги конвертира постоечките 
дигитални податоци, на пр: CAD цртежи во потребниот формат на податоци. 
Хартиените извештаи и табели честопати мора да се дигитализираат  преку внес 
на тастатура. [72] 

Другите типови на податоци, како што се извештаи за потрошувачката од 
информациониот систем за корисници (CIS) или од системот за притисоци и 
протоци може да се пренесат во постоечкиот ГИС систем на периодична основа. 
На пример, визуелизацијата на актуелните информации за производство и 
потрошувачка на вода во ГИС може да помогне да се препознаат трендови за 
загубата на вода во посебни области. 

Процесот на прибирање податоци, конверзијата и интеграцијата на истите во 
ГИС системот е напорен и скап процес. Shamsi известува дека прибирањето и 
внесувањето на податоците може да изнесува до 80% од вкупните трошоци за 
проектот кај некои ГИС проекти. [75]  Оттаму, неопходно е темелно познавање на 
барањата за податоци во ГИС пред да се започне со прибирање на податоците и 
процес на нивна конверзија. 

По воспоставувањето на ГИС, претпријатијата за водоснабдување треба да 
размислат да направат теренска проверка за утврдување на вистината на терен, на 
пр: преку проверка на квалитетот на ГИС информациите преку неколку теренски 
посети. Последователно ќе биде особено важно да се одржува базата на податоци 
и постојано да се ажурира. Сите промени во системот треба да се евидентираат и 
интегрираат во постоечкиот ГИС. 

 
 

5 

5 
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5.4     Земјишна основа 
 

5.4.1      Влезни податоци за земјишната основа 
Секој ГИС на претпријатие за водоснабдување мора да користи некаков тип на 

земјишна основа како основна информација и просторна референца за своите 
информатички системи и за други цели на планирањето и управувањето. Тука може да 
спаѓа регистар на мрежи, хидраулички модел и/или база на податоци за дефекти. 
Воспоставувањето на земјишната основа се состои од обезбедување, дигитализација и 
поставување гео-референци на топографски мапи и аерофотографии и сателитски 
снимки кои претставуваат столб на сите други податоци. Карактеристичните точки 
треба да се измерат на терен и да служат како референтни точки за гео-референтни 
мапи и фотографии. Може да се користат и други корисни податоци за да се 
надополни земјишната основа: 

 
   Податоци од катастарски мапи (земјишни парцели) 
   Информации за намена на земјиште 
   Податоци за системот на инфраструктура и транспорт 
   Административни граници 
   Распределеност на населението 
   Локација на административни, комерцијални и индустриски објекти 
   Дигитални модели на елевација 
   Информации за почвата, вегетацијата, хидрографијата и други податоци од 

животната средина. 

 
За развој на земјишната основа потребно е внимателно планирање и огромен обем 

на податоци, и затоа тоа е доста долг и скап процес. Трошоците може значително да се 
намалат доколку земјишната основа се постави во соработка со други потенцијални 
корисници, на пример општинското претпријатие за транспорт, енергетика, гас или 
телекомуникациските провајдери. 
 

5.4.2      Содржина на земјишната основа 
Минималните барања за содржината на земјишната основа се следните: 
  претставување на сите објекти кои се граничат 

со патишта и приклучоци на цевки 
   сите други важни објекти (брани, мостови, итн.) 
   патишта, плочници, тротоари, железнички пруги 
   парцели земјиште. 
 

Дополнително може да се вклучи положбата на реки, езера, канали, дрвја и други 
структури. 
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5.4.3      Аспекти за квалитетот на податоците 
Од особена важност е поставената земјишна основа да биде направена со голем 

степен на прецизност и исправност бидејќи невнимателноста во почетната фаза може 
да создаде многубројни и скапи проблеми подоцна. На пример,  прецизноста на мапата 
ќе биде многу мала и отстапувањата од неколку метри може да се појават помеѓу 
реалните положби на терен и положбите кои се означени на мапата во случај некои од 
податоците да не биле прецизно гео-референтно поставени на избраната проекција. 
Објектите на системот за водоснабдување кои се опфатени во подоцнежна фаза со 
примена на високо прецизен, диференцијален систем за глобално пизиционирање 
(GPS) ќе бидат прикажани на погрешна локација. На крајот, сите објекти ќе треба да се 
префрлат во ГИС за да одговараат на (неточните) просторни референци – многу 
напорен и временски долг зафат. [88] 

Оттаму, треба да се разгледаат следните аспекти за да се подготви  веродостојна 
земјишна основа: (i) типот на проектирање мапи и координатен систем, (ii) прецизност 
(прецизност на мерачите или ± ... метри), (iii) размер на мапи и аерофотографии и (iv) 
актуелноста на користените податоци. 

Од истата причина треба да се земе предвид и квалитетот на изворот: податоците од 
топографска мапа во размер од 1:25,000 за која е наведено дека има 90% од 
карактеристиките на одалеченост од 15 m  од нивната точна локација нема да 
овозможи детално планирање. Информациите за елевацијата од DEM со просечна 
грешка на елевација од ± 5 m не може да се користат ниту за калибрирање на 
хидрауличниот модел, ниту за дизајнирање на точен план за управување со 
притисокот.  

Октако ќе се конвертираат во ГИС, податоците во мапата веќе не се дадени во 
размер и може да се креираат нови мапи со саканиот размер. Меѓутоа, креираните 
резултати никогаш не може да ја имаат прецизноста на податоците од оригиналниот 
извор од каде се добиени податоците. [75] Оттаму, корисникот на ГИС треба секогаш 
да биде свесен за размерот и квалитетот на оригиналните податоци. Треба да се 
избегнува зголемување на мапите кое го надминува соодносот 1:2. [17] 

Следните стандардизирани размери на мапи се препорачува да се внесуваат во 
земјишната основа: 

Табела 5.2 Препорачан размер на мапа за поставување на земјишна основа                          5 

Објект Размер

Топографски мапи за обемни меѓурегионални системи за снабдување 1:10,000 до 1:50,000 

Топографски мапи како основни информации за урбаните области 1:2,000 до 1:10,000 

Аерофотографии, сателитски снимки 1:2,000 до 1:10,000 

Катастарски мапи за детално планирање во урбаните области 1:250 до 1:1,000 
Од суштинска важност за процесот на поставување на земјишната основа е 

соодветната документација: Земјишната основа треба да биде следлива до познат 
извор, така што ќе се знаат нејзината точност и прецизност. Големата прецизност 
создава и повисоки трошоци за изработка. Затоа, претпријатието секогаш треба да има 
предвид кои се планираните цели на ГИС пред да се започне со поставувањето на 
земјишната основа. [9] 
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5.5     Регистар на водоводна мрежа 
 
 
 

5.5.1      Цели 
Еден од идните предизвици на претпријатијата за водоснабдување ширум светот е 

одржливото управување и заштитата на вредноста на капиталните средства. 
Водоводната мрежа обично претставува 60 до 80% од капиталните средства на 
претпријатието за водоснабдување. [42] Дигитален регистар на мрежа кој се заснова на 
ГИС е моќен систем кој на претпријатијата за водоснабдување им овозможува: 

 
   да добијат моментален пристап до потребните информации 
   да се намали долготрајноста на процесите со хартиена документација 
   да се подобрат напорите за одржување на мрежа и операции 
   да се олесни управувањето со истекувањата 
   да се идентификуваат недостатоци на системот 
   да се забрзаат поправките во итни случаи 
   да се олесни долгорочното планирање за обнова и проширување. 

 
Притоа, мора да се земе предвид дека воспоставувањето на регистар на целата 

мрежа е процес од повеќе фази кој обично трае три до пет години за големи мрежи за 
водоснабдување. [5]  Бројни инжењерски фирми  нудат услуги кои го опфаќаат целиот 
циклус на имплементација, меѓу кои и хардверско и софтверско поставување и 
инсталација, конверзија на податоци, скенирање документи, ажурирање и мапирање.  

По првичното воспоставување системот треба постојано да се ажурира: новите 
проширувања на мрежата или евентуална промена на трасата на цевководите 
цевководите, рехабилитирани мрежи и поправки на истекувањата треба точно да се 
измерат и внесат на точната локација. Дополнителните информации за објектите треба 
да се поврзуват, на пр: датум на изградба, материјал, димензија, заштита од корозија, 
тип и причина за оштетување и имиња на кадарот и подизведувачите кои се вклучени. 
[60] 

 

 
 
5.5.2     Влезни податоци за регистарот на мрежа 
Претпријатијата располагаат со клучни податоци за своите основни средства, 

посебно во однос на објектите и водоводната мрежа,  кои може да послужат како 
влезни информации за регистарот на мрежата. Тие обично се состојат: 

 
(a)        Мапи на системот во разни размери и детали 
Електронските или хартиени мапи на системот може да се спојат во една доследна 

електронска база на податоци. Тие претставуваат основа за регистарот на мрежата и 
хидрауличниот модел. 
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Степен на развој Размер 

Густо населени области со голем број на цевки 1:250 

Средно развиени области со среден број на цевки 1:500 

Слабо развиени рурални области 1:1,000 

(б) Детални документи 
Хартиената евиденција која ја покажува точната локација, големина и соодветни 

параметри на цевките, вентили, пумпи, приклучоци на мрежата, водомери, итн. може 
да се скенира и да се поврзе со соодветните објекти-средства во базата на податоци на 
мапите.  

 
(в) Извештаи за дефекти, надзор, поправки         
Извештаи, фотодокументација па дури и  CCTV видео надзор даваат дополнителни 

информации за средствата и може да се поврзат со просторните објекти.  

 
(г)    Континуирани мерења 
SCADA мерења, профили на потрошувачка и податоци за квалитет на вода.  
Како и секогаш, важно е да се има предвид кавлитетот на влезните 

податоци:локацијата на цевките може да се измери на терен (многу прецизно: во текот 
на нивното поставување во отворените ровови; помалку прецизно: на површина, од 
улица до улица)  или да биде конструирана (прецизно: од CAD цртежи; помалку 
прецизно: од мануелни цртежи) или пак да се претпостави (на пр: врз основа на 
кажувања). Потеклото на податоците и степенот на прецизност треба да се 
документираат во метаподатоци. [25] 

Во интерес на читливоста, прецизноста на сите елементи на мрежата треба да се 
прилагодуваат на размерот на посакуваните мапи. Следните стандардизирани размери 
на мапи се препорачуваат зависно од степенот на развој и бројност на цевки: [17] 

 
Табела 5.3          Препорачан размер на мапи за регистар на мрежа 

 
 
 

5 
 
 

5.5.3 Структура на податоци 
Во 1996, DVGW  разви каталог на барања кој се нарекува GAWANIS. [15] 
GAWANIS е примарно наменет за поддршка на претпријатијата за водоснабдување 
во развивањето на дигитален регистар на мрежа  кој задоволува конкретни потреби. 
Стандардизираната структура на податоци која се препорачува може да се резимира 
како што следи:  
 Целата дистрибутивна мрежа треба да се подели на посебни делови  или секции 

на цевководот со идентични атрибути (материјал, дијаметар, итн.). Нова секција 
на цевководот треба да се воспостави доколку се промени некоја карактеристика 
долж трасата на цевки. На ист начин, новасекција  од цевководот треба да се 
креира за секоја гранка. Јазолот треба да се лоцира на почетната и крајната точка 

5 
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на секоја секција или дел од цевководот. Секциите на цевководот може 
автоматски да се поделат по гранични зони или административни граници.  

 Приклучоците на мрежата формираат посебна класа на објект. Еден или повеќе 
приклучоци на мрежата може да се поврзат со секцијата или делот на цевководот.  
Онаму каде приклучокот на мрежата е поврзан со секцијата на цевководот, треба да 
се постави точка на поврзување.  Приклучокот на мрежата не се гледа како гранка 
и затоа секцијата на цевководот не ја дели на две. Приклучоците на мрежата може 
да снабдуваат со вода разни потрошувачи. Новиот приклучок на мрежата мора да 
се дефинира на гранки.  

 Лоцирањето на вентилите и спојниците на мапите не значи дека цевката треба да 
биде поделена на две секции. Сепак, цевката може да биде поделена на две секции 
на цевки кај вентилот доколку тоа е неопходно (на пр: на граничните вентили). 

 Објектите ги сочинуваат сите погони во кои се врши продукција, пренесување, 
складирање и пречистување на водата во системот, на пример, бунари, пумпи,  
резервоари и пречистителни станици. Секоја мрежа треба да почне или да заврши 
со одреден објект. 
Слика 5.5  ја покажува стандардизираната структура на податоци. 
 
Слика 5.5         Стандардизирана структура на податоци за дистрибутивните мрежи, врз 
основа на [15] 
 

 
 

Граница на зона 
 

SC5 
 

SC4 

 
 

SC3 

 
DN 150 Леано железо                               DN 100 Леано железо     DN 100 Леано железо Погон 

 
SC1         SC2                                                          SC6 

 
 
 
 

Секција на цевка       Приклучок                   Јазол         Точка на поврз.         Вентили и спојници       Потрошувач 

 
Вообичаените карактеристики на елементите на мрежата кои се наведени 

погоре се опишани во Табела 5.4. Tие карактеристики или атрибути може да се 
прошират за да одговараат на потребите на секое претпријатие за 
водоснабдување. На секој елемент може да му се додаде описен текст за да се 
обезбедат дополнителни информации. 
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Табела 5.4         Елементи на водоводната мрежа и нејзини карактеристики 
 

Елемент Задолжителни атрибути Дополнителни атрибути 
 
Секција на 
цевководот 

 
идентификационен број, 
должина, номинален 
дијаметар, материјал

Внатрешен/надворешен дијаметар, дебелина на ѕид, 
датум на изградба, производител, номинален притисок, 
рапавост, зона на снабдување, улица итн. 

Приклучок на 
мрежата 

идентификационен број, должина, 
дијаметар, материјал 

Датум на изградба, производител, итн. 

Јазол идентификационен број, x, y 
координати, елевација на површина 

Капа на огрлица, затварач, капак од шахта, итн. 

Објект идентификационен број, тип, 
капацитет

Статус, датум на изградба, производител итн. 

Место за 
поврзување 

идентификационен број, тип Датум на изградба, производител, итн.  

Потрошувач идентификационен број, адреса, 
идентификационен број на водомер 

Датум на инсталација, статус, итн. 

 
Вентили 

 
идентификационен број, тип, 
номинален дијаметар

Димензии, датум на инсталација, производител, 
функција, статус, итн. 

 
Спојници 

 
идентификационен број, тип, 
номинален дијаметар

Димензии, датум на инсталација, производител, 
номинален притисок, итн. 

 
5.5.4      Регистар на мрежата и истекувањата 
Регистар на мрежа кој се заснова на ГИС им овозможува на 
претпријатијата за водоснабдување да генерираат автоматски извештаи 
во кои подтоците за истекувањата се групираат врз основа на областа 
покриена со услугата, материјал на цевките, причина за оштетувањето, 
големина на истекувањето, тип на истекувањето и статус на 
поправката на истекувањето. Овие информации помагаат да се направи 
приоритизација и распоред на проектите за поправка на истекувањата 
и замена на цевките на поефективен начин. Графичката визуелизација 
на резултатите помага да се откријат местата каде има најголеми 
истекувања, да се постави приоритет на поправките, да се 
идентификуваат проблематичните материјали и ефективно да се 
распредели тимот кој работи на поправките.  [67] 

 

 
 
 
Дополнителн
и материјали 

5.1 

 
Поставување 
на регистар на 

мрежа 

55.5.5      Поврзување на регистарот на мрежата со хидрауличкиот модел 
Хидрауличките пресметки на системите за водоснабдување се неопходни за да се 
анализира капацитетот на системот. До 1990-те,  софтверските и хардверските 
ограничувања допринесуваа повеќето анализи на системите за водоснабдување да 
бидат поедноставни или нецелосни. Од тогаш, моќта на пресметувањето е значително 
зголемена,  со што се овозможува моделирање на многу големи и многу детални 
мрежи со голема комплексност. [5] Во случајот на намалување на загубите на вода, 
хидрауличките модели може да бидат многу корисна алатка за дизајнирање на DMA и 
PMA. Поврзувањето на хидрауличниот модел со регистар на мрежа кој се базира на 
ГИС значително ќе го олесни и забрза процесот на градење модели. Вообичаено се 
земаат два различни пристапи: 

5 
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(a) Поврзување преку интерфејс 
Во овој случај, внесот и уредувањето на податоците се врши во регистарот на 

мрежата. Потребно е да се креира интерфејс кој ги експортира податоците во точна 
форма која е потребна за хидрауличниот модел, и тоа е обично ASCII или датотека на 
база на податоци. Софтверот за моделирање се користи за симулација, визуелизација и 
анализа на резултатите. 

За ова решение вообичаено се потребни неколку дополнителни мерки за да се 
комплетира моделот, бидејќи со некои елементи различно се постапува во различни 
системи, на пр: пумпи или резервоари. Може да биде потребно складирање на 
редундантни податоци, на пр: за некоја позадинска мапа. 

(б) Интеграција на хидрауличкиот модел 
Интегрирањето на хидрауличкиот модел со регистарот на мрежата го забрзува 

целиот процес. Топологијата на хидрауличкиот модел се ажурира автоматски по било 
какви настанати промени во регистарот на мрежата, а изворите на можни грешки во 
ракувањето со податоците се намалени. Дополнителните информации (на пр: кривата 
за пумпата, побарувачката на секој приклучок на мрежата, притисоците, протокот и 
статусот на вентилите од SCADA) се директно расположливи од соодветниот модел на 
елементот. На ист начин, резултатите од симулацијата директно се складираат, 
визуелизираат и анализираат на нивната локација во регистарот на мрежата. 

На почетокот потребни се поголеми напори за ова интегрирано решение бидејќи 
двата системи треба да бидат усогласени помеѓу себе. На долг рок, интегрираниот 
систем е поефикасен бидејќи овозможува почести пресметки, а тоа е добра основа за 
носење на одлуки од страна на планерите. [5] 

 
Слика 5.6 Поврзување на моделот на хидраулична мрежа со регистарот на мрежата 
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5.6     Хидраулички модел 
 
5.6.1   Дефиниција и цели 

Tерминот хидраулички модел  опишува употреба на математичко претставување на 
реалниот систем за водоснабдување. Хидрауличките модели се користат за да се 
направи симулација на однесувањето на постоечките и планираните системи при низа 
на различни услови без прекин на услугата за потрошувачите. Исто така, тие нудат и 
корисна алатка за поефикасна работа и управување со мрежите за дистрибуција на 
вода. 

Имајќи ги предвид специфичните барања за ефикасно управување со загубите на 
вода, хидрауличките модели може да се користат за да успешно се спроведат следните 
мерки: 

 
   Верификација на капацитетот на системот: анализа на притисоци и протоци. 
 Избор на граници на зони за DMA и PMA. 
 Специфични апликации за планирање на управувањето со 

притисокот: димензионирање на водомерите и вентилите, 
ревидирање на условите за вода потребна за противпожарна заштита, 
откривање на недостатоци во однос на притисокот и квалитетот на 
водата. 

 Aнализа на ранливоста на системот, сигурноста на снабдувањето и 
реакциите во итни случаи кога има пукнати цевки. 

 
5.6.2      Основи на хидрауличкото моделирање 
Корисникот треба да ги разбере математичките и хидрауличките принципи кои се 

применети во софтверот за хидраулично моделирање за да може исправно да ги 
толкува резултатите. Сепак, основниот процес за поставување на моделот и 
потребните влезни податоци ќе биде опишан детално во овој прирачник. За повеќе 
информации за хидрауличките принципи, упатете се на Walski. [88] 

 
Tопологија на водоводните дистрибутивни мрежи  
Водоводната дистрибутивна мрежа може да се опише како дијаграм кој е составен од 

конечен сет на јазли и линкови или врски.  Почетен јазол и завршен јазол треба да се 
распределат на секој линк или врска. Овој дијаграм претставува основа на секој 
математички модел. Секој линк претставува хомогена секција или цел од цевката. 
Вентилите и пумпите, исто така се претставени со линк. Јазлите ги означуваат 
физичките промени во секцијата на цевката, на пример промена во материјалот, 
промена во дијаметарот или гранката на цевката. Јазлите, исто така се користат за 
моделирање на точките каде водата влегува   и

5 
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излегува од системот, како и за резервоари, потрошувачи и крајни точки на 
цевките. Физичките и нефизички карактеристики на сите компоненти на системот  
(дијаметар на цевка, материјал, крива на пумпата,  минимално и максимално ниво на 
вода во резервоарот, итн.) се назначуваат на линковите и јазлите како атрибути.  [11] 
Слика 5.7 ја прикажува поедноставената водоводна дистрибутивна мрежа како 
дијаграм. 
 

Слика 5.7        Претставување на поедноставената водоводна дистрибутивна мрежа како 
дијаграм 
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Структура на податоци 
Повеќето софтверски продукти за моделирање ги организираат податоците по 

групи на табели или бази на податоци со хиерархиска структура. Табелите со јазлите и 
линковите со нивните соодветни атрибути ја претставуваат формата на првото ниво на 
оваа структура. Покомплексните атрибути обично се складираат во секундарни и 
терциерни табели од оваа структура и може да се назначат на јазлите и линковите 
преку нивната уникатна идентификација (ID). [40]  

Слика 5.8 ја покажува хиерархиската структура на податоци за поедноставената 
дистрибутивна мрежа прикажана на Слика 5.7. 
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Побарува

ID Побарувачка Вид на корисник

N6 35        ДОМ

N7 160            ИНД

N9 20 ДОМ

Обрасци

ИД Време Фактор 
ДОМ 01:00 3.5 
ИНД 01:00 2.0 

Резервоар

ID Дијаметар Мин ниво Макс ниво

N4 12.0 1.0 4.0

Пумпи

ID Крива на 
пумпа

Брзина 
L1 Curve1 2,900 

Пумп

ID Дијаметар Материјал Тип

L1 1 1 Пумпа

L2 1 1

L3 2 1

L4 2 1

L5 2 2

L6 2 2

L7 2 1 Вентил

L8 2 1

L9 2 1

Вентили

ID Тип на вентил Статус 
L7 TCV отворен 

Слика 5.8         Хиерархиска структура на податоци во дистрибутивна мрежа за вода 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

Табелите со линковите обично ја дефинираат топологијата на мрежата преку 
поставување на почетни и крајни јазли. Координатите и елевацијата на јазлите ја 
определуваат просторната позиција на мрежата. Релационите бази на податоци се 
погодни за  ракување со податоците на моделот, но исто така има на располагање и 
софтверски производи кои може да ги складираат податоците во табеларни листи во 

едноставни текстуални датотеки.                                                                 5 
Параметри на моделот 
Атрибутите или карактеристиките на јазлите и линковите може да се поделат  на 

дадените параметри и варијабли. Дадените параметри на хидрауличкиот модел може 
да ги вклучуваат сите компоненти на системот (цевки, пумпи, резервоари), места за 
водоснабдување и екстракција на вода како и контроли на системот. Притисоците во 
јазлите, стапките на проток и брзината на протокот, промени во нивото на вода во 
резервоарите, квалитетот и други атрибути се варијаблите кои се пресметуваат со овој 
модел. Квалитетот на влезните параметри директно влијае на квалитетот и точноста на 
резултатите од симулацијата.  Затоа, од суштинска важност е да се прилагоди 
квалитетот на  влезните параметри за посакуваните задачи на моделот и да се постигне 
баланс помеѓу заложбите за обезбедување податоци и информативната вредност на 
резултатите од моделот. 

Јазли 
ИД x y Тип 
N1 0.0 0.5 Резервоар 
N2 2.5 0.5 Среден јазол 
N3 4.7 1.0 Среден јазол 
N4 6.5 1.3 Резервоар 
N5 8.3 1.0 Среден јазол 
N6 11.7 0.0 Јазол за побарувачка

N7 11.3 2.0 Јазол за побарувачка

N8 9.0 2.3 Среден јазол 
N9 9.0 3.0 Јазол за побарувачка

Линк

ИД Поч јазол Краен јаз Должина
L1 N1 N2 2.1

L2 N2 N3 2.1

L3 N3 N4 1.7

L4 N4 N5 2.0

L5 N5 N6 3.1

L6 N6 N7 1.9

L7 N7 N8 2.3

L8 N4 N8 3.2

L9 N8 N9 1.8

5 
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Параметрите на моделот  за обезбедување на податоци и квалитет може да се 
класифицираат на следниот начин: 
Параметри кои може директно и точно да се мерат (на пр: локацијата на 

водоводната мрежа, геометрија на резервоарот, карактеристики на пумпата и 
контроли на системот). 

Параметри кои може директно да се мерат, но со недоволна точност (на пр: 
потрошувачка на вода кај домаќинства). 

Параметри кои не може директно да се мерат (на пр: рапавост на цевките, 
внатрешен дијаметар, загуба на вода). [11] 

 
Последната група на параметри на моделот може да се определи преку 

калибрирање на моделот кое е опишано во следниот дел. 

 
Калибрирање на моделот 
Калибрирањето на моделот го опишува процесот на споредба на реалните, 

измерени податоци во системот со резултатите од симулацијата на моделот во рамки 
на истите гранични услови. Моделот мора да се прилагодува сѐ додека не се 
минимизираат отстапувањата помеѓу реалните и симулираните резултати. Процесот на 
калибрирање обично вклучува параметри за рапавоста на цевките, потрошувачката на 
вода, загубите на вода и контролите на системот, со придавање најголема важност на 
рапавоста на цевките. [88] 

Во повеќето случаи се определува заедничката рапавост на мрежата. Овој фактор се 
состои не само од реалната рапавост на цевките, туку и од намалување на притисокот 
заради триење, намалени внатрешни дијаметри заради наслаги и седиментација, како и 
заради непознати фактори (на пр: делумно затворени вентили или неточни 
информации за дијаметрите). Тестовите за протокот на вода за противпожарна заштита 
се користат за да се утврдат податоци за протокот и притисокот: тие тестови обично се 
состојат од избор и изолација на секции од цевката каде се прави мерењето, а протокот 
е поттикнат со отворање на хидрант. Мерењата на протокот и притисокот се вршат 
истовремено кога ќе се постигнат стабилни услови на протокот во секцијата на 
цевката. [4]  SCADA системите, исто така претставуваат добар извор на податоци за 
моделот на калибрирање. 

 
5.6.3  Влезни податоци 
Влезните податоци за моделите на хидраулични мрежи може да се класифицираат 

во четири главни групи,  кои најидеално може да се добијат од сродните 
информатички системи на претпријатието за водоснабдување: [4] 
 Географски информации најидеално е да се добијат од земјишната основа на 

претпријатието за водоснабдување и се состојат од топографски мапи, катастарски 
податоци, аерофотографии, дигитални модели за елевација и други основни 
информации кои се корисни за определување на физичката локација на моделот. 

 Податоци за објектите треба да се содржани во регистарот на мрежата и ги 
вклучуваат сите информации за цевки, пумпи, вентили, резервоари и други физички 
елементи на водоводната дистрибутивна мрежа. 
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 Oперативните податоци се важни за да се воспостави контрола и гранични услови 
во хидрауличните мрежи. Тие се однесуваат на притисокот, протокот, нивото на 
вода во резервоарите, статус и оперативност на вентилите, како и информации за 
статусот и контролата на пумпите. Оперативните податоци може да се добијат од 
системот SCADA на претпријатието или од поединечни мерења со мобилни уреди 
за мерење на предходно наведените податоци. 

 Податоци за побарувачката или податоци за потрошувачката и информации за 
нивната просторна распределеност треба да бидат на располагање преку 
информациските системи за корисниците. 

 
Претпријатијата за водоснабдување треба да бидат свесни дека прибирањето на 

влезните информации за воспоставување на моделот не е еднократна активност, туку 
траен процес. Моделот мора постојано да се ажурира за да се постигнат точни 
резултати од симулациите на долг рок. 

 
5.6.4  Воспоставување на моделот 
Подолу се прикажани главните чекори кои се неопходни за воспоставување на 

оперативен хидраулички модел. 

 
Дефинирање на целите на моделот 
Претпријатието за водоснабдување треба да се одлучи за целите на оперативниот 

хидраулички модел пред да се обезбедат податоците и да се постави моделот. Барањата 
за излезните податоци од моделот ќе ја дефинираат точноста, целосноста и нивото на 
детали кои се потребни, а сето тоа влијае на напорите и на трошоците за процесот на 
моделирање. 

 
Обезбедување и подготовка на податоците 
Податоците треба да бидат обезбедени и подготвени од различни извори за да се 

развие и одржи модел која ја претставува физичката водоводна дистрибутивна мрежа 
со степен на прецизност кој е адекватен за исполнување на целите. Инжињерското 
убедување треба да се користи за да се определи квалитетот на податоците и нивните 
влијанија на резултатите од моделот. [4]  Квалитетот, квантитетот и природата на 
расположливите податоци се разликуваат од еден до друг случај, и затоа за овој чекор 
е потребно доста време кое тешко може да се предвиди. 

 
Поставување на моделот и калибрирање 
Овој чекор вклучува издвојување на физичките и нефизички податоци од системот 

за водоснабдување и нивна трансформација во дијаграм на јазли и линкови. Покрај тоа 
општите параметри за симулацијата мора да се постават. Калибрирањето и 
верификацијата на моделот е процес кој се повторува, по кој моделот ќе биде спремен 
за употреба. 

5 
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5.7     База на податоци за дефекти 
 

5.7.1      Цели 
Дефектите се јавуваат во текот на целиот век на користење на водоводната дистрибутивна 
мрежа. Оттаму, дефектите може да се дефинираат како локални нарушувања на способноста 
да се испорача услугата, кое главно вклучува истекувања. Искуствата покажуваат дека 
дефектите се акумулираат на почетокот (грешки при инсталација) и на крајот (истрошеност 
на материјалот, корозија)  на векот на користење на секција на цевка, како што е прикажано 
на кривата за  опасните функции прикажана на Слика 5.9. [43] 
 

Слика 5.9         Tипично однесување на стапка на дефекти кај цевки, врз основа на [43] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кривата ги покажува дефектите во функција на староста: проблемите во раните фази се 
должат на слабиот квалитет на материјалите и несоодветната инсталација на водоводните 
делови на самиот почеток. Потоа следува подолг период на стабилност со прилично ниско 
ниво на дефекти, кога дефектите ниту се чести, ниту сериозни и се поправаат на лице место. 
На крајот на кривата, има рапидно зголемување на дефектите кога системот старее во 
буквална смисла на зборот. Кога дефектите  ќе достигнат критична стапка на зачестеност, 
тоа е знак на предупредување и претпријатието за водоснабдување треба да се подготви за 
рехабилитација и дека наскоро ќе заврши животниот век на цевководите. Старите цевководи 
ќе треба да се санираат со “без ископна технологија”или заменат со нови во скоро време.  
[32] 

Проценката на севкупната состојба на водоводната дистрибутивна мрежа е тежок 
процес, бидејќи повеќето елементи на системот се инсталирани под земја. Методите за 
статистичка анализа и графичка визуелизација во базата на податоци за дефекти 
овозможуваат на претпријатијата за водоснабдување да го идентификуват конкретното 
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Дополнителни 
материјали 5.2.  

 
 

Прибирање податоци 
за дефекти  

просторно, временско или материјално зголемување на бројот на настанати дефектит и 
комбинацијата на истите.  

Ваквите знаења се од суштинска важност за систематско планирање на мерките за 
рехабилитација, избор на соодветни материјали и воведување на рутински инспекции и 
одржување. Толкувањето на податоците од дефектите го поддржува процесот на 
планирање кога треба да се направи избор на: 
   материјал на цевки 
   заштита од корозија 
   приклучни цевки 
   тип и производител на вентили и спојници 
   извршување на градежните работи. 
Дефектите на цевките и вентилите се директно поврзани со загубите на вода и со 

трошоците за поправки во рамки на водоводниот дистрибутивен систем.  Стапката на 
дефекти кај избрани материјали кои се користат во водоводната дистрибутивна мрежа 
може лесно да се пресметаат. Пресметувањето на ставката на годишно ниво може да 
даде индикатори за актуелната состојба на мрежата. Повремените варијации во стапката 
на дефекти може да се користат за да се оценат влијанијата од мерките, како што се 
стратегиите за управување со притисокот или стратегиите за рехабилитација на 
системот.  

 
5.7.2      Прибирање податоци за дефекти 
Сите дефекти во водоводната дистрибутивна мрежа треба да се евидентираат на 

систематски начин преку користење на стандардизирани табели со податоци во хартиена 
и дигитална форма. Дефектите кои предизвикуваат истекувања треба секогаш да се 
евидентираат. Дефектите кои не вклучуваат истекувања, може исто така да се 
регистрираат со цел да се добие поширока слика за слабите точки во мрежата. 
Квалификуваните работници во претпријатието треба да ги внесуваат податоците за 

дефектите на лице место.                    5 
Стандардизираните ексел табели за податоци треба да имаат општо 

заглавје, кое остава простор за внесување на адресата или географската 
положба, датумот, времето и името на внесувачот на податоци. 

Oстанатите информации треба да се групираат по тематски блокови со 
детали за (a) типот на оштетено место, (в) видот на дефектот, (в) 
причината за дефектот и (г) конкретни податоци за оштетениот дел. [12] 

(a)         Тип на оштетен објект-дел 
Оваа категорија се однесува на местото во мрежата каде настанал дефект. 

Мора да се прави разлика помеѓу магистралните, дистрибутивните цевководи и 
прикучните цевки. Дефектот може да биде на цевките, спојот на цевките, вентилите 
(различни поттипови), хидрантите или спојниците. 

(б)       Вид на дефект 
Дефектот може да биде пукнатина, расцеп или отвор како и спојници кои пропуштаат и 

дефектни вентили. Овој пасос треба исто така да покаже дали дефектот предизвикал 
истекување.  

5 
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(в)  Причина за дефектот 
Треба да се направи обид да се идентификува и документира причината за дефектот. Тоа 

може да биде корозија, дефектен материјал, грешк апри инсталација, фабричка грешка, 
движење на почвата или влијание од трета страна.  

 
(г)    Конкретни податоци за оштетениот објект-дел 
Некои конкретни информации, исто така треба да се соберат за општетениот дел: ексел 

табелата со податоци треба да има полиња каде вработените ќе го штиклираат номиналниот 
дијаметар, материјал, внатрешна и надворешна заштита од корозија и тип на спојница која 
се користела конкретно во тој дел. Ако ги има на располагање, исто така би било добро да се 
додадат информации за датумот на изградба и градежната компанија која ги вршеал 
работите.  

Правењето дигитални фотографии со висока резолуција на местото на евидентираната 
штета и нивно поврзување со базата на податоци за дефекти е нешто што силно се 
препорачува. Исто така, може да биде корисно да се складираат и информации за цената на 
поправката и изборот на метод за поправка.  [71] 
 

 
5.7.3      Анализа на дефектите 
Денешните алатки за обработка на податоци нудат огромен број на можности за 
статистичка анализа и визуелизација на податоците за дефектите. Една опција е да се 
поврзат информацииите од базата на податоци за дефекти со регистарот на мрежата. 
Овој чекор може да се направи преку интерфејс за размена на податоци помеѓу двата 
системи или преку директно интегрирање на базата на податоци во регистарот на 
мрежата.  Односите помеѓу податоците за цевките и податоците за дефектите може да 
се анализираат со вообичаените ГИС алатки. Тоа подразбира предности за двата 
информациски  системи:  

 
 Информациите за базата на податоци за дефекти обично се добиваат на лице 

место каде може лесно да се најдат видливите карактеристики на цевките. 
Постоечките податоци во регистарот на мрежата за дијаметарот, материјалот и 
надворешната заштита од корозија може врстено да се проверат, корегираат и 
надополнат.  

 Другите информации може лесно да се обезбедат од регистарот на 
мрежата, на пример за датата на изградба или внатрешната заштита 
од корозија.  

 
 

Дефектите може да се анализираат во детали, на пример да се однесуваат на конкретен 
материјал, дијаметар или период на изградба преку комбинација на сите расположливи 
податоци. Дефектите може да се анализираат според нивната просторна распределеност 
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преку пресметување на бројот на дефекти на секција на цевката, во одредена улица или зона 
на притисок.  [12]   Оваа класификација може да помогне на претпријатијата за 
водоснабдување да го откријат соодносот помеѓу стапката на дефекти и обемот на 
сообраќајот, притисок во системот или карактеристиките на почвата. Точното толкување на 
овие резултати може да помогне да се најде оптимална стратегија за работа, одржување и 
рехабилитација на мрежата.   
 
5.7.4     Поврзаност на стапката на дефекти со притисок во системот 
Информациите кои се евидентирани за дефектите треба секогаш да се поврзуваат со 

податоците за измерениот притисок за време на дефектот заради значителното влијание на 
моменталните варијации на притисокот  (хидраулички удар) како и вишокот притисок врз 
појава на нови пукнатини и дефекти. Многу пукнатини настануваат како резултат на 
недостиг на соодветно управување со притисокот, и постојат бројни студии кои покажуваат 
како новите пукнатини може драстично да се намалат преку управување со притисокот. 
(види Поглавје 6.4). Tоа ќе резултира во дополнителни заштеди за претпријатијата за 
водоснабдување заради помалиот број на инспекции, поправки, трошоци за откривање на 
истекувања и зголемен век на траење. Слика 5.10 покажува како управувањето со 
притисокот може да ги намали пукнатините на глацните и приклучни цевки врз основа на 
информациите од  Joshua May (Gold Coast Water, Australia). 
 
Слика 5.10      Влијание на управувањето со притисокот на фреквенцијата на пукнатини, врз основа 
на [54] 
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5.8     Информациски системи за корисници (CIS) 
 

5.8.1      Цели 
Во денешно време, речиси сите претпријатија за водоснабдување располагаат со 

информациски системи за корисници (CIS), кои обично се составени од неколку 
потсистеми, како што се бази на податоци за корисници, бази на податоци за водомери 
и електронски системи за фактурирање. Традиционално, тие системи ја исполнуваат 
клучната улога во администрирањето на приходите на претпријатието за 
водоснабдување и затоа со нив раководи одделението за сметководство. 
Сметкодовствената функција на информациските системи за корисници честопати 
значи и дека нивната важност и потенцијал за намалување на NRW се занемарени. [35] 

Искуствата покажуваат дека  NRW  која резултира од нефактурирана овластена 
потрошувачка не се должи на недостиг на приклучоци со водомери или точност на 
водомерите, туку заради недостатоците во управувањето и координацијата на 
читањето водомери и во временската хронологија и точност на базите на податоци на 
корисници.  [77]  Опсежните и континуирано ажурирани информациски системи за 
корисници кои го поврзуваат корисниците и субјектите како што се парцели, имоти, 
приклучоци и водомери, како и нивната географска локација се од критична важност 
за одржливо управување со водоснабдителните системи. [27]  Информациските 
системи за корисници може да ги дадат следните придобивки за намалување на 
загубите на вода: 

 
   намалување на привидните загуби и NRW 
   зголемена ефикасност во читањето водомери, одржувањето и замената на истите 
   подобрен квалитет на влезните податоци за пресметка на водниот баланс 
   обезбедување точна распределба на побарувачката за хидраулично моделирање 
   DMA и PMA планирање. 
 
 
 
5.8.2      Компоненти на CIS 
Главни компоненти на информациските системи за корисници на претпријатијата 

за водоснабдување се: (a) база на податоци за корисници, (б) база на податоци за имот, 
(в) база на податоци за водомери и (г) систем за фактурирање. Идеално, овие четири 
компоненти се меѓусебно поврзани и поврзани со ГИС на претпријатието. 
Функционирањето на овие главни компоненти одделно обично доведува до 
неефикасно работење и зголемени привидни загуби на вода, а тоа треба да се 
избегнува.  

 
Следниот дел содржи опис на содржините и функциите на разни информациски 

системи: 
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Слика 5.11       Поврзаност на главните компоненти на CIS 
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Граница на имот/парцела Дистрибут.мрежа Приклучок 
Згради               Корисник Водомер  

 
(a)  База на податоци за корисници 
Базата на податоци на корисници содржи информации за сите корисници на 
претпријатието за водоснабдување, независно дали тоа се физички лица, претпријатија 
или јавни институции. Секој клиент има посебен број за идентификација ID со кој 
клиентот се поврзува со имотот и базите на податоци за водомери и систем за 
фактурирање. Базата на податоци за корисници вклучува информации за:  

 
   име, број на сметка и адреса (просторната локација може да се поврзе со ГИС) 
   идентификациски број ID на водомерот 
   станар на имотот. 

 
(б)    База на податоци на парцели и имот 
Базата на податоци за парцели и имот содржи податоци кои се поврзани со секоја 
парцела која е приклучена на мрежата за водоснабдување.  Таа ја создава основата за 
комерцијалните и инжењерските функции, како што се

5 
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распоредување на тарифи, фактурирање и анализа на побарувачката. 
Идентификацискиот број  ID го поврзува имотот со базите на податоци за корисници и 
водомери и со системот за фактурирање. Оваа база на податоци обезбедува 
информации за:  

 
   локација на имотот (поврзано со ГИС) 
   тип на уредување на земјиштето (стамбено, комерцијално, административно, 

индустриско, неформално) 
   сопственик на имотот 
   приклучок на мрежата до секој имот. 

 
(в)      База на податоци за водомери 
Базата на податоци за водомери ги вклучува сите релевантни информации кои се 

однесуваат на сите водомери на претпријатието за водоснабдување. Идентификациски 
број (ID) на водомерот, сериски број, големина, тип, старост, локација и начин на 
читање (рачно/автоматски) треба да се внесат за секој водомер. Базата на податоци за 
водомери: 

 
   собира влезни податоци од сите рачни и автоматски читања на водомери 
ја проверува точноста на читањата (многу голема/мала потрошувачка, негативна 

потрошувачка) 
   ја евидентира состојбата на водомерот (расипан, истекува, оштетен или недостапен) 
   обезбедува прифатливи читања на водомерите за системот за фактурирање 
   генерира рути за одење со цел читање на водомери (и мапи ако се базира на ГИС) 
продуцура распореди за одржување на водомерите за оперативното одделение и 

одделението за одржување. 

 
(г)  Систем на фактурирање        
Системот за фактурирање треба да им обезбеди на сите корисници точно 

фактурирање на количината на вода која им била доставена и потрошена од нивна 
страна. Овој систем треба да обезбеди голем степен на покриеност со фактури така 
што сите потрошувачи ќе добијат фактура, независно дали имааат водомер, немааат 
водомер или имааат бесправен приклучок сѐ со цел да се намали нефактурираната 
овластена потрошувачка. Покрај тоа, системот за фактурирање може да помогне да се 
намалат привидните загуби преку подобрено интегрирање на обработените податоци. 
Системот за фактурирање: 

 
   ги собира и финализира сите прифатливи читања на водомери 
   генерира проценки за водомери кои не може да се прочитаат 
   пресметува потрошувачка за секој водомер 
   генерира давачки согласно структурата на тарифи 
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   ги консолидира давачките на клиентите и претходните трансакции 
   продуцира изјави на корисниците 

   идентификува долгови и потсетници за должниците 
   ги пресметува сите пристигнати наплати. [92] 

 
Точностаа на податоците претставува основа за сите тие информациски системи. 

Податоците се честопати нецелосни, дискутабилни или непостоечки или податоците од 
разни извори се недоследни и не се совпаѓаат. Во тој случај, треба да се вложат големи 
напори за да се верификуваат податоците.  
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5.9     Резиме и следни чекори 
 
 
 

Претпријатијата за водоснабдување не се во можност да управуваат со високо 
комплексни системи за водоснабдување и се соочуваат со ризик од трошење на 
човечки и финансиски ресурси без валидни податоци и без соодветни системи за 
поддршка на процесот на одлучување. 

Содржината на Поглавје 5 oд овој технички прирачник ќе му овозможи на 
читателот: 

 
 Да разбере дека информациите се клучни за успешно намалување на загубите 

на вода.  

 
 Да го применува ГИС како инструмент за размена на информации и 

да овозможи разните одделенија од претпријатието за 
водоснабдување да работат заедно.  

 
 Да се запознае со типичната структура и функционирање на ГИС.  

 
 Да знае кои влезни податоци се потребни за да се воспостави 

дигитална земјишна основа и како да ја набави.  

 
 Да ја разбере важноста и придобивките од регистарот на мрежата 

и хидрауличниот модел за ефикасно управување со системите за 
водоснабдување.   

 
 Да воспостави и применува база на податоци за дефекти и информациски 

систем за корисници.  

 
Преку имплементација на овие информациски системи, претпријатијата за 
водоснабдување ќе ја создадат неопходната основа за успешно практично 
применување на мерките за намалување на загубите на вода кои ќе бидат 
опишани во Поглавје 6. 
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6.1     Цели 
 
 

На крајот на ова Поглавје, читателот ќе ги знае главните методи за: 

 
o Дизајн и имплементација на областите со зонско мерење за 

подобрена контрола на дистрибуцијата, потрошувачката и 
загубата на вода. 

 
o Разбирање на техничките аспекти за управување со притисок, 

избор на најсоодветна употреба за разни локални услови и 
развој на типичен план за имплементација на проект за 
управување со притисок.   

 
o Избор на соодветни методи и инструменти за откривање и 

лоцирање на истекувања.  

 
o Подобрена ефикасност на поправката на цевките и управување со 

рехабилитацијата на инфраструктурата. 
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6

6.2 Активности за спречување на реални загуби на вода 
 

6.2.1      Распоред на интервенции 
Состојбата на водоводните дистрибутивни мрежи постојано се влошува доколку не 

се спроведуваат доволно мерки за одржување и рехабилитација. Во иста мерка 
постојано се зголемуваат и реалните загуби на вода доколку претпријатието за 
водоснабдување нема адекватни стратегии за интервенции. Кога се прави распоред на 
интервенциите, претпријатието за водоснадување вообичаено се справува со реалните 
загуби на вода со еден од следните пристапи: (a) стратегија при дефекти, (б) 
превентивна стратегија и (в) стратегија на проверки. [13] [22] 

 
(a)  Одржување поттикнато од настани: (пасивна контрола на истекувањата) 
Активности се преземаат само кога ќе настанат дефекти. Видливи дефекти на цевки 

или намалување на притискот заради големо истекување обично се пријавуваат од 
потрошувачите или се забележани од вработените во претпријатието. Пасивната 
контрола на санација на дефекти се забележува кај претпријатија за водоснабдување 
каде нема соодветно управување со загубите на вода. Севкупните загуби обично се 
големи бидејќи не се прават заложби да се лоцираат и поправат скриените истекувања 
и да се намали невидливото истекување. Одржувањето поттикнато од одредени 
настани го попречува одржливото управување со загубите на вода. 

 
(б)  Одржување на одредени временски интервали: превентивна стратегија  

(проактивна контрола на истекувањата) 
Инспекциите и одржувањето се спроведуваат во дефинирани временски интервали. 

Кога има високо ниво на истекување потребни се инспекции или проверки во кратки 
циклуси. За превентивната стратегија е потребно многу труд бидејќи мора да се 
направи проверка на сите делови од мрежата независно на нивната моментална 
состојба. 

 
(в)  Одржување според постојна состојба: стратегија на проверки  

(проактивна контрола на истекувањата) 
Состојбата на мрежата и тековното ниво на истекувања постојано се следат преку 

редовни инспекции или проверки и тековни мерења на протокот. Активностите се 
преземаат веднаш штом  истекувањето надминува дефинирана критична вредност или 
според економската стратегија за интервенции која се заснова на вредноста на 
акумулираните реални загуби од претходната интервенција. Оттаму, редовните 
инспекции може да се вршат на подолги интервали. Стратегијата на проверки е највеќе 
ориентирана кон целите и претставува ефикасен метод за намалување на загубите на 
вода. 

Слика 6.1 на следната страна во графичка форма ги покажува влијанијата на овие 
стратегии врз динамиката на реалните загуби на вода. 
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Слика 6.1         Споредба помеѓу разни стратегии за интервенции со цел спречување на 
загуба на вода 
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Покрај тоа, постои поврзаност помеѓу распоредот за мерки на спречување на 
загубите на вода и соодветните методи за кои ќе се одлучи претпријатието за 
водоснабдување: одржувањето зависно од состојбата,  на пример, е единствено 
остварливо доколку дистрибутивната мрежа за вода е поделена на посебни сектори 
(DMAs) каде континуирано се вршат мерења и анализи на целиот влез и излез на 
вода. 

 
6.2.2      Избор на соодветни методи на интервенции 
Како што е опишано во Поглавје 3.4 , многу разни фактори влијаат на појавата и 
обемот на реалните загуби на вода во дистрибутивната мрежа за вода. Пред да се 
одлучи кои методи на интервенција ќе бидат соодветни, претпријатието за 
водоснабдување мора да ги знае факторите кои придонесуваат за реалните загуби во 
системот. Еден метод или комбинација на методи ќе претставува најефикасен и 
економски инструмент за намалување на загубите на вода зависно од локалната 
состојба. [77] 

Работната група за загуби на вода на IWA има дефинирано четири главни методи 
за спречување на реалните загуби на вода, и тоа: управување со притисок, активно 
откривање на истекувањата, брзина и квалитет на поправките и управување со 
рехабилитацијата на инфраструктурата. [69] Покрај тоа, поделбата на водоводната 
дистрибутивна мрежа на DMAs може да се гледа како метод и како предуслов 
бидејќи тоа е суштинско за континуирано следење на истекувањата и потребно за 
воспоставување на начини за управување со притисокот. Овие пет главни методи се 
опишани во следните поглавја со посебен акцент на управување со притисокот во 
Поглавје 6.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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6.3     Реони на зонско мерење 
(DMAs) 

 
 

6.3.1      Дефиниција и намена на реоните на зонско 
мерење (DMAs) 
Реоните на зонско мерење (DMA) се дефинираат како посебни реони во 
водоводната дистрибутивна мрежа. Тие обично се формираат со затворање на 
граничните вентили за да може да останат осетливи на променета на  
побарувачката. Меѓутоа, DMA може да се направи и со трајно прекинување на 
цевките до соседните области. Водата која се влегува и излага од DMA се мери, а 
протокот се анализира периодично за да се следи нивото на истекувањата. [58]  
DMA може главно да се категоризираат на три главни типа: DMA со еден довод, 
DMA со повеќе доводи и каскадни DMA, како што е прикажано на Слика 6.2: 

 
Слика 6.2        Tипичен дизајн на DMA, врз основа на [22] 
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Повеќе доводи 
Каскадна DMA 
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           Дистрибутивна 
цевка. 

Затворен граничен 
вентил 

DMA мерач на проток 

Поделбата на големите водоводни дистрибутивни мрежи на ограничен број на 
DMA дава предност во тоа што скриените истекувања може да се најдат порано 
(намалено време за осознавање за нивно постоење) и 
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многу поточно (намалено време за лоцирање). Претпријатијата за водоснабдување 
можат веднаш да утврдат голем проток во областа доколку приливот и одливот од 
DMA се следат на редовна основа (види Поглавје 6.5.2). Како резултат на тоа, времето 
кое е потребно да се осознае за присуство на дефект/и и времето потребно за лоцирање 
и поправка за новите истекувања е значително намалено. Покрај тоа, степенот на 
истекувања може да се квантифицира за различни реони, а активностите за откривање 
и поправка може ефикасно да се насочат кон проблематичните реони. [7] 

Покрај тоа што се нудат овие предности, DMA може исто така да се надградат во 
реони со управување на притисокот (PMAs) преку инсталација на вентили за 
намалување на притисокот (PRVs) на влезните места. Управувањето со притисокот ја 
намалува стапката на проток на скриените истекувања и го намалува бројот на нови 
дефекти (види Поглавје 6.4). Како резиме, може да се наведе следното: 

 
o DMA е посебен реон каде се мери приливот и одливот без активно 

управување со притисокот 
o PMA е посебен реон со активно управување на притисокот каде 

приливот и одливот вообичаено се мерат. 

 
Креирањето DMA може исто така да биде прв чекор за спречување на прекинато 

водоснабдување: постоењето на DMA го олеснува наоѓањето и поправката на големи 
истекувања, а со тоа може да се намалат периодите на прекини во снабдувањето. Друга 
придобивка од DMA е можноста да се спроведуваат локални проценки на NRW преку 
споредба на нето влезната количина во DMA со фактурираната потрошувачка на 
корисниците во истиот временски период. [7] 

 

 
6.3.2     Дизајнирање на  DMA 
За да се диајнира DMA потребни се темелни познавања на системот за 

водоснабдување. Неопходно е да постои целосен и ажуриран регистар на мрежата и 
топографски информации. Покрај тоа, профилите за потрошувачка на вода и 
оперативните податоци за протокот и притисокот, исто така треба да бидат на 
располагање. За сложени мрежи, може да биде потребен калибриран хидрауличен 
модел за да се определат влијанијата од поделбата по сектори врз притисокот и за 
откривање на потенцијални тесни грла, редундантни цевки и зони кои се имаат застој 
на вода. Следните општи правила треба да се земат предвид кога се дизајнираат DMA. 
[58] 

 
o DMA не треба да вклучуваат главни доводи или резервоари. Доколку тоа е 

неизбежно, мора да се инсталираат мерачи на протокот за да се контролира 
приливот и одливот на вода. При нивниот дизајн треба да се одделат DMA 
од главниот цевковод колку што е тоа можно, со што се подобрува 
контролата врз претходната состојба без да се влијае на осетливоста  на 
следната состојба.
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o Секоја DMA пожелно е да биде снабдувана преку единствена мерена точка на 
снабдување. Може да биде неопходно или корисно да се снабдува една DMA 
преку два доводни цевководи опремени со мерачи на проток за да се направи 
усогласување со барањата за противпожарна заштита. Сите мерачи на проток 
треба да имаат соодветна големина и да бидат инсталирани според 
инструкциите на производителот. Мерачите на протокот и PRV треба да бидат 
со големина за да се мери и контролира предвидениот низок проток по 
управувањето со притисокот и откривањето на истекувањата. Оттаму, тие 
вообичаено треба да се со помала големина од дијаметарот на доводот. 
Податоците за измерениот проток треба да се префрлат во контролната соба 
преку телеметрија, доколку постои можност. 

o Границите на DMA треба да се направат преку затворање на граничните 
вентили. Границите на DMA треба да ги следат природните граници (на пр: 
реки, железнички пруги, главни патишта). Бројот на гранични вентили кои ќе 
бидат затворени треба да се минимизира. Граничните вентили треба да бидат 
јасно одбележани или опремени со специјален уред за да избегне нивно 
случајно отворање од страна на неовластени лица во претпријатието. 

o Промените во однос на елевацијата на земјиштето треба да бидат минимални 
низ DMA. Кога се планира DMA треба да се има на ум идната имплементација 
на систем за управување со притисокот.   

o Притоа треба да се опфатат типовите на потрошувачи (домаќинства, 
индустриски, комерцијални или големи потрошувачи како што се болници) и 
нивните соодветни потреби од водоснабдување. 

o Мора да се почитуваат законските регулативи за минимален притисок, 
локалните ограничувања заради топографијата и висината на зградите, како и 
барањата за противпожарна заштита. Границата треба да се остави отворена 
ако со затворањето на вентилите на дадени места се создадат проблеми околу 
притисокот, но мерачи на протокот мора да се инсталираат за да се 
контролира приливот и одливот.  

o Затворањето на граничните вентили за да се креира DMA ќе го зголеми бројот 
на гранкасти цевки. Оттаму, DMA треба да се дизајнираат на начин со кој се 
спречуваат проблеми околу квалитетот на водата заради застојот. 
Хидрауличките модели помагаат да се идентификуваат и избегнат 
потенцијалните зони на застој.  

o Управувањето со притисокот има клучна улога во управувањето со 
истекувањата, и кога постои можност, тоа треба да се инкорпорира во процес 
на реконфигурација на системот кога се дизајнираат DMA. 

 
Претпријатијата за водоснабдување треба во предвид да ги земат хидрауличните, 

практичните и економските фактори кога планираат да ја поделат мрежата на посебни 
DMA. Во однос на големината на DMA, трошоците за инсталација и одржување по 
приклучок се генерално повисоки за малите зони бидејќи е потребен поголем број на 
вентили и мерачи. Меѓутоа, помалите DMA имаат предност што присуството на нови 
истекувања ќе биде порано откриено. 
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Покрај тоа, постои можност да се уочат дури и малите истекувања во однос на 
од овластената ноќна потрошувачка на корисниците и скриеното истекување, и 
побрзо може да се лоцираа истекувањето во рамки на DMA.  Затоа, малите DMA 
можат економично да постигнат помал степен на истекување од големите 
DMA. Во своите белешки и упатства за DMA, IWA препорачува дека 
DMA во урбаните области треба да имаат помеѓу 500 и 3,000 
приклучоци на мрежата.  [58] Според Германската техничка 
асоцијација за гас и вода (DVGW), вкупната должина на 
дистрибутивните цевки во DMA треба да биде од 4 km до максимум 30 
km, зависно од пожелната точност во контролата на загубите на вода. 
[13] 

Имплементацијата на DMA, исто така, е остварлива и корисна во 
водоводните дистрибутивни мрежи каде има прекинато водоснабдување, 
иако е потешко да се определи нивото на истекување доколку 
потрошувачите ги полнат своите приватни резервоари. 

 
Дополнителн
и материјали 

6.1 
Планирањ
е на DMAs 

Просечната потрошувачка може да се пресмета на просечна услуга на час и може да 
се спореди со приливот во DMA под услов да има на располагање веродостојни 
податоци за потрошувачката на корисниците. 

 
6.3.3     Имплементација на  DMA  
Откако се определени лимитите на новата DMA, треба да се направи теренско 

истражување и постојните гранични вентили треба да се затворат и да се тестираат за 
непропустливост. Тестирањето на вентилите е од суштинска важност бидејќи само 
вентил кој пропушта вода може да ја наруши проценката на истекувањата не само во 
дадена DMA, туку и во соседните DMA. Дефектните вентили мора да бидат заменети. 
Нов вентил треба да се инсталира на границите каде нема вентили. 

Соодветен мерач на протокот треба да се дизајнира и да се инсталира на влезната 
точка. При димензионирањето на мерачот на проток, треба да се земат предвид 
дијаметарот на постојните цевки, очекуваниот опсег на проток, допуштените 
хидраулички загуби и барањата за обратен правец на проток. Точноста и 
повторливоста на мерењата, трошоците за инсталација и одржување, како и 
оперативните услови (континуирано или прекинато снабдување), исто така имаат 
важна улога. [22] Oткако сите вентили ќе бидат затворени и тестирани, треба да се 
направи тест на нулти притисок (пожелно е во период на ниска часова потрошувачка и 
по информирање на потрошувачите) за да се потврди дека DMA е целосно изолирана. 
Неколку мерни инструменти треба да се инсталираат низ DMA. Влезниот вентил на 
DMA треба да биде затворен додека се набљудува притисокот во зоната. Симулација 
на потрошувачката може да се направи преку отворање на хидрант. Ако притисокот 
падне на нула, тоа укажува дека границите на DMA се непропустливи. Ако притисокот 
не опаѓа или ако порасне повторно откако се затвори хидрантот, голема е веројатноста 
дека граничниот вентил не е целосно затворен или дека има непозната поврзаност со 
соседната зона. Областа на потенцијално испуштање може да се лоцира преку 
проценка на големината на притисокот (елевација на земјината површина плус 
притисокот во мерниот уред) низ DMA. [58] 
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По инсталирањето и тестирањето, треба да се направи проценка за да се утврди 
дали сите мерачи на протокот работат исправно и дали корисниците во зоната се 
соочуваат со недостиг од соодветен притисок или регуларно водоснабдување. 
 
6.3.4 Оперативно работење и управување 
Како и сите други методологии за намалување на истекувањата, имплементирањето на 
реоните на зонско мерење не е нешто што веднаш може да реши сѐ, туку бара 
долгорочна посветеност од страна на раководството и оперативниот кадар на 
претпријатието за водоснабдување. Доколку соодветно се дизајнира и спроведе,  DMA 
може да биде една од најефективните мерки за намалување на загубите на вода. [59]  
Oткако ќе се воспостави DMA, треба да се спроведе иницијалната работа, како што е 
одредување на истекувањата и елиминирање на заостанатите неоткриени и откриени 
истекувања.  На долг рок, претпријатијата за водоснабдување треба да воспостават и 
одржуваат рутински операции и треба да го искористат бенефитот и потенцијалот од 
управување со притисокот.  
Одредување на нивото на истекување 
Истекувањето во DMA може да се пресмета како разлика помеѓу вкупниот прилив и 
потрошувачката за ист временски период. Внесот во системот може да се мери 
директно откако на сите влезни и излезни места на DMA ќе се инсталираат мерачи на 
проток. Мерењата на протокот може да се префрлат во контролната соба на 
претпријатието како податоци во реално време со примена на SCADA системот. 
Податоците во реално време овозможуваат моментално да се реагира на новите 
истекувања, но исто така тоа е и најскапиот метод за следење на трендовите на 
истекувањата во  DMAs, доколку SCADA не е потребен и за други намени, како што е 
управувањето со притисокот. Мерачите на проток, исто така може да се читаат на 
дневна или неделна основа преку GSM мрежа или мануелно бидејќи повеќето нови 
истекувања се јавуваат бавно и на почетокот имаат ниска стапка на истекување.  [77] 
Најчест метод за одредување на нивото на истекување во DMA е да се анализира 
периодот на минимален ноќен проток (MNF), кој обично се јавува помеѓу 2 и 4 часот 
наутро во урбаните области. MNF треба да биде просечниот минимум од еден-часовен 
период од агрегацијата на сите евидентирани приливи и одливи во DMA. [22]  Во тој 
период потрошувачката е минимална и затоа истекувањата го претставуваат 
максималниот процент на нето прилив во DMA (види Слика 6.3). Непријавените и 
скриени истекувања кои не може да се откријат го претставуваат вкупното 
истекување. Неколку процедури се на располагање за да се процени количината на 
скриените истекувања.   (види Дополнителен материјал  3.2). 
Елиминирање на заостанатите неоткриени истекувања 
По инсталирањето на нова DMA,  мора да се започне со интензивна кампања за 
откривање и поправка на истекувањата за да се определи и елиминира заостанатиот 
број на видливи и невидливи истекувања во зоната. Како последица на тоа,  приливот 
во DMA треба да се состои само од потрошувачката на корисниците и скриените 
истекувања кои практично, тешко можат да се отријат. Профилот на потрошувачката 
кој ќе се добие треба да се евидентира како референтна вредност за поставување на 
целите за истекувањата.  
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Слика 6.3  Сооднос помеѓу стапката на проток, притисокот и компонентите на истекувањата, врз основа на [58]
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Имплементација и одржување на рутински операции 
Клучните информации за секоја DMA треба да се евидентираат и исцртаат во 
системски мапи. Оваа информација (на пример, за границите на зоната, 
локацијата на мерачите на протокот, евиденцијата на домаќинствата и други 
потрошувачи) секогаш треба да се ажурира. Важно е да се проверува редовно 
дали сите гранични вентили се одбележани, затворени и непропустливи за целите 
на одржувањето на DMA. Евиденцијата за испирањето на цевките или дали 
граничните вентили се отворени од оперативни причини треба да се евидентира, а 
надзорниот кадар треба да знае дека не треба да ги вклучува добиените протоци 
во анализата на истекувањата. Мерачите на протокот треба да бидат соодветно 
одржувани за да се обезбеди висок степен на точност на податоците. Приговорите 
на потрошувачите за нискиот притисок, прекини во услугата и проблеми со 
квалитетот на водата треба да се следат за да се идентификуваат потенцијални 
слабости од страна на DMA. 

 
Проверка на способноста за управување со притисокот 
Истекувањето во DMA секогаш ќе се состои од пукнати цевки кои може да се 
откријат (стапка на проток поголема од 250 l/h при 50 m притисок) и скриени 
загуби (прокапување од разни делови, вентили или спојници) кои не може да се 
откријат со акустични методи за откривање истекувања. Проценката дали е 
препорачливо инсталирањето на систем за управување со притисокот би била 
економична опција за понатамошно намалување на нивото на истекувањата, 
особено ако има значителни скриени истекувања.   
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6.4 Управување со притисокот 
6.4.1      Дефиниција и цел на управувањето со притисокот 

Како што веќе беше објаснето во овој технички прирачник, прекумерниот притисок 
на водата може да го зголеми ризикот од нови дефекти во главниот цевковод. 
Соодносот на притисокот и истекувањата исто така значи дека високиот притисок 
може да предизвика високи стапки на истекувањата. Спротивно на тоа, намалувањето 
на притисокот на водата во цевководот може да ги намали истекувањата.  

Оттаму, управувањето со притисокот се состои од прилагодување и контрола на 
притисокот на водата во системите за водоснабдување до оптимално ниво. 
Имплементацијата на систем за управување со притисокот може да биде 
профитабилна не само во постоечките водоводни дистрибутивни мрежи, туку и за 
новопланираните мрежи.    Thornton et al. генерално го дефинира управувањето со 
притисокот како пракса на управување со притисокот во системот до оптимално 
ниво на услуга притоа обезбедувајќи доволно и ефикасно водоснабдување за 
легитимни цели и корисници, преку намалување на непотребниот вишок притисок, 
елиминарјќи ги повремените транзиентни притисоци и погрешни нивоа на контрола 
кои предизвикуваат системот за дистрибуција непотребно да истекува. [78] Кога се 
редуцира притисокот,  секогаш треба да се настојува да се задржи минималниот 
доволен притисок на критичното место во мрежата. 

Треба да се истакне дека локацијата на критичната точка во мрежата може да се 
менува зависно од варијацијата во однесувањето на потрошувачката или заради 
промена на структурата на системот. Претпријатието за водоснабдување, надлежните 
органи за вода или локалното законодавство обично го дефинираат минималниот 
притисок за водоснабдување. Покрај тоа, подпритисокот треба секогаш да се 
избегнува, на пример во текот на максималната потрошувачка или при услови на 
гасење пожар.    

Минималниот притисок за водоснабдување зависи од висината на зградите, 
локалното законодавство и барањата на потрошувачите. На пример, во Германија мора 
да се гарантира 15 m постојан притисок на сите точки во мрежата. Максималните 
притисоци, обично ноќно време кога има мала потрошувачка, обично се многу 
повисоки, и честопати до 60 m или повеќе.  Тоа означува голем потенцијал за 
намалување на притисокот, а со тоа и на загубите на вода. 

Следниот дел дава објаснување за принципите за идејата на управување со 
притисокот.  Слика 6.4 покажува слика на типичен реон на управување со притисокот 
(PMA) со еден влез и еден вентил за регулирање на притисокот (PRV). На цртежот, P1 
се однесува на притисокот возводно од PRV, P2  се однесува на притисокот низводно 
од PRV и PCP  се однесува на притисокот во критичното место, имено точката на 
најнизок дозволен притисок во PMA. Критичното место може да се лоцира насекаде во 
PMA и зависи од топографијата, дијаметарот на цевката и однесувањето на 
потрошувачката на вода во мрежата. 

Црвените линии на Слика 6.4  ја претставуваат поедноставената распределба на 
притисокот во мрежата, од влезот во систем (P1) до критичната точка (PCP). 
Хидрауличките загуби во цевките го намалуваат притисокот помеѓу P1 и критичната 
точка. Без управување на притисокот,  
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Слика 6.4        Поедноставен поглед на притисоците во дистрибутивната мрежа 
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притисокот во критичната точка ќе варира во текот на денот: големата 
потрошувачка во тек на ден ќе предизвика големи загуби на притисокот, додека 
пак брзините на проток  а со тоа и загубата на притисокот се минимални во текот 
на ноќта. Меѓутоа, управувањето со притисокот може да го намали притисокот во 
критичната точка до минимален потребен притисок и исто така да го задржи на 
константно ниво во текот на целиот ден преку примена на разни стратегии за 
модулација или прилагодување на PRV. 
Едноставно кажано, управувањето со притисокот не само што ги намалува 
варијациите на притисокот, туку и го елиминира непотребниот притисок во 
мрежата и оттаму се намалуваат стапките на истекувањата и реалните загуби на 
вода.  

Оваа цел може да се примени со различни технички решенија опишани во ова 
поглавје. Меѓутоа, остварувањето на таа цел не е секогаш лесно бидејќи вклучува 
разни фази и анализи на податоци пред да се дизајнира системот за намалување 
на притисокот. Секоја PMA е различна и има свои специфични ограничувања. 
Оттаму, имплементацијата на секој проект треба да се прилагодува. Во следниот 
дел дадено е објаснување за различните концепти на управувањето со 
притисокот. 

Треба да се спомене дека вентилите за регулација на протокот PRVs не се 
единствена алатка за управување со притисокот. Пумпите со контролирана 
променлива брзина може исто така да се користат за управување со притисокот во 
случаи кога пумпата директно ја напојува дистрибутивната мрежа. Поглавје 6.4.2 
воведува различни концепти за контрола (модулација) на системите за 
управување со притисокот.  Поглавје 6.4.3 дава опис на разни типови на PRVs и 
Поглавје 6.4.4 ги објаснува разните типови на PMAs. Поглавје 6.4.5 го објаснува 
чекор по чекор планирањето и дизајнирањето на систем за управување со 
притисокот.  Слика 6.5 на следната страна претставува резиме на сите рзлични 
достапни концепти и компоненти за управување со притисокот. 
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Слика 6.5         Класификација на разни концепти и компоненти за намалување на 
пртисокот 
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Модулација на локална точка Фиксен излезен притисок Вентил со дијафрагма PMA со еден влез 
Модул. на критична точка Временски базиран притисок Вентил со клип PMA со повеќе влезови 
Дел 6.4.2 Притисок базиран на проток Дел 6.4.3 Динамични PMA 

Дел 6.4.2 Микро и макро PMA 
   Дел 6.4.4 

6.4.2      Концепти за модулација 
Терминот модулација ги опишува методите со кои PRV (вентили за регулација на 

притисок) се контролираат во системот за управување со притисок. Концептите за 
модулација може да се поделат според тип на модулација (кој се состои од разни 
контролни начини за PRV) и локација за модулација (која дефинира дали притисокот е 
контролиран директно низводно од PRV или на посебна точка во водоводната 
дистрибутивна мрежа). Овие два концепти се опишани во следните делови.  Поглавје 
6.4.5 објаснува како тие елементи може да се комбинираат за да се креира  решение 
кое е прилагодено на различни локални услови и барања. Треба да се истакне дека сите 
типови на модулација се флексибилни и може да се прилагодуваат или надградуваат 
преку едноставна промена на параметрите на програмираниот логички контролор  
(PLC) на PRV. 

(a)         Локација на модулација 
Модулација на притисок на локална точка – Модулација на притисок на 

локална точка – Оваа техника е наједноставен начин за да се намали притисокот. Се 
состои од модулација на притисокот на влез во PMA преку инсталирање на PRV со кој 
се подесува P2 на константни или претходно дефинирани вредности. Сензорите за 
притисок се потребни само на P1 и P2, a комуникацијата помеѓу сензорите и PRV е 
едноставна.  За овој тип на модулација потребна е мала инвестиција, но притисокот не 
може да се намали до оптимално ниво заради високата маргина на безбедност која е 
потребна за да се обезбеди притисок за услугата во PCP . Оттаму, намалувањето на 
стапката на истекување е ограничено. Оваа техника честопати е придружена со 
временска модулација, која е објаснета во Дел (б). 

Модулација на притисок во критична точка – Примената на модулација во 
критичната точка (исто така нарекувана далечинска модулација базирана во јазли), 
значи дека сензорот на притисокот во критичната точка континуирано го мери PCP  и 
информациите ги пренесува на PRV на влезот во PMA. Овој PRV континуирано го 
прилагодува P2, така што PCP  останува колку што е можно поблизу до саканата 
вредност (на пр: минимален притисок на снабдувањето од 20 m). Оваа техника дава 
подобри резултати отколку модулацијата во локалната точка, но бара и дополнителни 
инвестиции за PCP сензор за притисок и уреди за комуникација. За пренесување на 
податоците може да се користи радио трансмисија или GPRS/GSM модем со SIM 
картичка која користи интернет, како што е прикажано на Слика 6.6. Еден типичен 
систем, исто така овозможува мониторинг во живо и контрола на PMA. 
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Локацијата на критичната точка во PMA  може да се менува заради промени 
во структурата на зоната (дополнителна влезна точка, променети гранични 
вентили, деактивирање на секции или делови од цевката итн.) или заради 
промени во потрошувачката на вода. Затоа притисоците во мрежата треба 
редовно да се следат. Ефектите од разните типови на модулација на притисокот се 
прикажани на Слика 6.7 на следната страна, каде се прикажани P1, P2, PCP  и 
протокот Q за систем без модулација на притисокот и два системи со модулација 
на локална точка и критична точка. Како што прикажува Слика 6.7 ,  притисоците 
во P1 и PCP  се обратно поврзани на 

 
Слика 6.6         Комуникација во системот за далечинска контрола 
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профилот на потрошувачка каде нема управување со притисокот. Во случај на 
модулација на притисокот во локалната точка, P2  се поставува со дефинирана 
вредност, што подразбира намален притисок во критичната точка. Сепак, 
притисокот PCP  во критичната точка сѐ уште варира заради промените во 
профилот на потрошувачката. Во случај на модулација во критичната точка, 
притисокот PCP   се држи речиси константно на посакуваното ниво, додека пак P2  

низводно од PRV постојано се модулира. 
 

Слика 6.7        Различни концепти на  модулација и нивни ефекти на притисокот 
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P2:  Притисок низводно од PRV                                     Q: Проток 
PCP:  Притисок во критична точка 

 
(б)    Тип на модулација 
Модулација на притисок на фиксен излез – Вентилот за регулација на 
притисокот на фиксен излез (PRV) го поставува низводниот притисок P2  на 
саканото ниво. Вентилот потоа континуирано се вклучува за да се одржи овој 
притисок. P2  треба да биде поставен на таков начин на кој минималното ниво на 
услуга сепак ќе се гарантира во критичната точка при максимална побарувачка.  
Недостаток на овој тип на модулација е во тоа што притисокот во мрежата се 
зголемува во периоди на минимална побарувачка 
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без ефективно да се биде во можност од примена на друга контрола. [8]  Сепак, 
модулацијата на притисокот на фиксен излез е ефективна за PMA мали 
хидраулички загуби помеѓу P2  и PCP  и доста униформни профили на 
потрошувачка без значителни денски или сезонски варијации.  [77] 
Временски базирана модулација на притисок – Временски базираната 
модулација на притисокот овозможува повисок низводен притисок P2  да се 
постави за денско време и понизок притисок за ноќно време кога се намалува 
потрошувачката. Меѓутоа, временски базираната модулација може да биде и 
комплексна: профил на притисок со различни поставени точки може да се 
дефинира преку анализа на нормалната потрошувачка на вода и нејзиниот 
сооднос со притисокот во PCP за даден временски период. Овој профил на 
притисок го индицира пожелниот излезен притисок P2  во различно време од 
денот. Потоа, PLC ќе го модулира PRV на начин што низводниот притисок P2  се 
одржува до следниот временски чекор. [64] Слика 6.8  покажува пример на 
концептот за временски базирана модулација. 

Важно е да се забележи дека контролерот не може моментално да го менува 
притисокот преку PRV. Наместо тоа, отворот на вентилот треба непречено да се 
прилагоди на новите параметри во период кој обично трае неколку минути.   [64] 

Слика 6.8         Временски базирана модулација на притисок 
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Слика 6.9         Модулација на притисок базирана на протокот 
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P1:  Притисок возводно од PRV                                           PMin:  Мин притисок 

P2:  Притисок низводно од PRV                                    Вишок притисок 
PCP:  Притисок во критична точка                                Q:  Проток 

*  сооднос на проток – хидраулучка загуба при услови на пожар 
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6

Модулација на притисок базирана на протокот – Модулацијата на притисок 
базирана на протокот подразбира и инсталација на мерач на проток на влезот во 
PMA кој континуирано го мери протокот во зоната. Контролорот на PRV потоа ги 
споредува измерените стапки на проток со соодносот на конкретна стапка на 
проток/ хидраулички загуби на PMA кое треба однапред да се определи од страна 
на претпријатието за водоснабдување. Отворот на вентилот на PRV потоа 
соодветно се активира. 

 
Слика 6.9 покажува како типично изгледа таквиот сооднос на стапка на 
проток/хидраулички загуби. Во овој пример, четирите први параметри го 
претставуваат нормалниот профил на потрошувачка во денот, која обично 
изнесува помеѓу 8 и19 m³/h. За овие стапки на проток, изгубениот пад помеѓу P2  и 
критичната точка (PCP) е определен на 0.4 до 14.5 m. Излезниот притисок P2 на 
PRV сега е поставен на вредност која обезбедува минимален притисок за услугата 
во PCP.  Излезниот притисок P2  се поставува на повисоки вредности во случај на 
исклучително ниски стапки на проток, на пр: при противпожарна заштита. [64] 
Колку подобро се знае соодносот помеѓу стапката на проток и хидрауличките 
загуби, попрецизно може да се дефинираат параметрите на PRV за да се обезбеди 
непречена контрола на притисокот во системот. Поглавје 6.4.5 (вообичаени 
случаи) ќе даде појаснување на различните опции за комбинирање на тип и 
локација на модулација.  

 
6.4.3      Типови на вентили за регулација на притисок (PRVs) 
Двата највообичаени типови на PRV на пазарот се мембрански вентили (Дел a) и 
клипни вентили (Дел б). Овој дел дава појаснување на функционалноста на разни 
типови вентили и дава примери за нивните најважни карактеристики, предности и 
недостатоци за да се определи кој тип е најпогоден за одредени потреби (Дел c). 

 
(a)        Мембрански вентили  
Мембранските вентили, генерално се состојат од хидраулички управуван главен 
вентил со пилотно коло. Постојат разни потипови на вентили со мембрана како 
што се вентили во вид на глобус, Y тип или вентили со директно затворање кои 
варираат во однос на формата, карактеристиките на протокот и механизми за 
активирање. 

Главниот вентил се состои од три главни дела: тело, покривен дел и 
мембрански склоп. Склопот на мембраната е единствениот движечки дел на 
главниот вентил. Мембраната која обично е направена од синтетичка пластика  ги 
спојува телото и покривниот дел за да се оддели контролниот притисок од 
линискиот притисок. Кога се намалува отворот на пилот вентилот, повеќе вода 
оди кон просторот помеѓу покривниот дел и мембраната, и вентилот се модулира 
до неговата затворена положба, и обратно. Излезниот притисок на вентилот може 
да се прилагодува едноставно преку вртење на винтот на пилот вентилот додека 
не се постигне саканиот фиксен притисок.  До овој момент, PRV  работи на 
хидраулика и не се потребни ниту надворешен довод на струја ниту батерии. 
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PLC-то кое работи на батерии мора да се инсталира доколку 
функционирањето на вентилот со мембрана треба да биде со временски базирана 
модулација или модулација базирана на протокот.  Точниот контролен образец се 
определува со табела на вредности, кои го пропишуваат саканиот излезен 
притисок во конкретно време од денот или за даден проток. Потоа, PLC ги 
вклучува мини соленоидните вентили на цевчињата на контролното пилот коло. 
Со оваа активност се префрлаат мали количини на вода околу контролното пилот 
коло, со што се менува притисокот на активаторот на пилот вентилот, а со тоа и 
положбата на мембраната сѐ додека не се постигне саканиот излезен притисок. 
[64] 

 
Слика 6.10      Функционалност на вентил со мембрана: затворен (лево), 

50% отворен (централно) и целосно отворен (десно) (Извор: VAG Armaturen) 
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(б)  Клипни вентилти 
Клипните вентили  кои исто така се познати како иглични вентили се еднакво 
погодни за намалување и контрола на притисоците и стапките на проток на 
безбеден и сигурен начин. За разлика од вентилите со мембрана, кои хидраулички 
се активираат, вентилите со клип мора да имаат надворешен погон кој може да се 
активира рачно, пневматски или електрично. Притисоците и стапките на проток 
се контролираат преку менување на  внатрешниот попречен пресек на вентилот. 
Оттаму, вентилите со клип обично се состојат од тело на вентилот и аксијално 
воден лизгачки клип. Линеарното движење на клипот резултира од конверзијата 
на ротациското движење на надворешниот покренувач. Тоа обезбедува 
симетричен прстенест попречен пресек во секоја позиција, како што е прикажано 
на Слика 6.11.
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Слика 6.11       Функционалност на вентил со клип: затворен (лево), 
50% отворен (централно) и целосно отворен (десно) (Извор: VAG Armaturen) 
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Различните цилиндри кои се прикачени на клипот и различните излезни 
секции се користат за да се прилагоди вентилот со клип на неговата намена. 
Цилиндрите го делат протокот во индивидуални млазеви вода кои се удираат 
меѓу себе надолно од клипот во централната линија на цевката за да се потроши 
енергијата без ризик од кавитација.  Примери за разни цилиндри и нивната 
функција се дадени на Слика 6.12. 

 
Слика 6.12      Нема цилиндер (лево), прорежан цилиндар (централно) за стандардни 

апликации и цилиндар со повеќе отвори (десно) за големи разлики во 
притисокот (Извор: VAG Armaturen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проток Проток                                                                     Проток                                                                                             

6 
 
 

Flow                                                                Flow                                                                Flow 



160 Методи и мерни инструменти за намалување на загубите на вода  

Како што беше кажано претходно,  вентилот со клип се става во движење со 
надворешен покренувач. Посакуваниот притисок низводно од PRV (P2  или PCP) е 
поставен на номиналната процесна вредност. Сензорите за притисок во P2  или PCP  

потоа го соопштуваат моменталниот притисок на контролорот на положбата на 
вентилот, кој одредува дали покренувачот треба да го отвори или затвори вентилот за 
да се добие посакуваниот притисок. Маргината на толеранција го избегнува 
постојаното отворање и затворање на вентилот.  

 
(в)  Споредба помеѓу вентили со мембрана и вентили со клип 
Овој дел ги претставува разликите помеѓу вентилите со дијафрагма и вентилите со 
клип, нивните предности и недостатоци, како и различни аспекти кои треба да се земат 
предвид при избор на вентил.  

 
Кавитациско  однесување – Динамичниот процес на формирање и имплозија 
урушување  на меурчиња во течностите е познат како кавитација. Кавитацијата се 
јавува кога високата брзина на протокот го намалува локалниот хидростатски 
притисок под критичната вредност која одговара на притисокот на испарување на 
течноста..  Како последица на тоа, мали гасни меурчиња се формираат кои пропаѓаат 
кога ќе стигнат во зоните со висок притисок. Имплозијата на меурчињата создава 
висок локален притисок кој може да достигне вредност дури и до неколку илјади бари. 
[90] Tоа може да предизвика големи проблеми, како што се голема бучава, силни 
вибрации, пригушен проток, ерозија, па дури и целосна деструкција на зафатената 
цевка или делови од вентилот.  

Контролните вентили се особено подложни на кавитација. Притисокот може да 
падне до критичните вредности во намалениот попречен пресек на стегнатиот дел 
заради зголемена брзина на протокот. Зад стегнатиот дел, притисокот повторно се 
зголемува и гасните меурчињата пропаѓаат. Површината на ѕидот на цевката во оваа 
област може значително да се оштети од влијанието на ударните млазеви вода и од 
ударниот бран на меурчињата кои пукаат. 

Во вентилите со клип, прстенестиот попречен пресек овозможува симетричен 
проток и млазот вода се лоцира надолно од стегнатиот дел во центарот на цевката.  

Слика 6.13      Карактеристики на проток и кавитација во вентили со мембрана (лево) 
и вентили со клип (десно) 
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Тоа овозможува интензивна размена на импулси со водата во околина и исто така ги 
штити ѕидовите на цевката бидејќи гасните меурчиња се концентрираат во центарот 
на цевката, како што е прикажано на Слика 6.13. 

Ризикот од кавитација во вентилите со клип може да се минимизира со примена на 
адекватни цилиндри, дури и во случај на значителни разлики помеѓу влезниот и 
излезниот притисок. Наспроти тоа, вентилите со мембрана се ограничени на 
релативно мал диференцијален притисок, како што е прикажано на дијаграмите на  
Слика 6.14. Последователно, клипните вентили овозможуваат поголемо намалување 
на притисокот.  [73] Два вентили може да се поврзат во серија ако вентилите со 
мембрана треба да се користат за високи диференцијални притисоци.  
Слика 6.14      Кавитација на вентил со мембрана (лево) и вентил со клип (десно) 
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Ризикот од кавитација мора да се земе предвид во системи со висок возводен 

притисок и значителни диференцијали на притисокот (над 3:1 како општо правило за 
P1:P2). Ризикот од кавитација обично е занемарлив во случај на возводни притисоци 
помали од 25 m. [29] 
Карактеристики на регулацијата и прецизност на контролата – Жлебот на 
вентилот на PRV мора да се земе предвид за да се обезбеди стабилност во 
регулацијата на притисокот за поголем распон на стапки на проток. Жлебот на 
вентилот е косината на карактеристичната крива на вентилот и се дефинира како 
однос на промена на протокот во однос на промената во поместување на вентилот. 
Според типичните карактеристики на контролните вентили, тие може да се 
категоризираат  како вентили со (a) брзо отворање, (б) линеарно и (в) еднаков 
процент, како што е прикажано на Слика 6.15 на следната страна. 

Вентилите со мембрана обично брзо се отвораат и прават голем жлеб на вентилот 
во услови на слаб проток.  Малите поместувања на вентилот предизвикуваат високо 
зголемување на протокот на почетокот на отворањето на вентилот, како што е 
прикажано на Слика 6.15. Оттаму, вентилите со мембрана може да подлежат на 
нестабилност во услови на слаб проток. Ваквите нестабилности во регулацијата може 
да предизвикаат осцилации и несакани флуктуации во притисокот во рамки на 
системот.   [29] 

Вентилите со клипови имаат речиси линеарни контролни карактеристики заради 
нивниот голем удар како што може да се види на Слика 6.15. 
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Од таа причина, вентилите со клип покажуваат карактеристики за попрецизна 
регулација дури и на ниски стапки на проток и помалку подлежат на осцилации. 
Во пракса, тоа значи дека можно е попрецизно прилагодување на условите на 
притисок во цел спектар на разни стапки на проток.  

 
Довод на енергија – Најголемата предност на вентилите со мембрана е дека тие 
худраулички функционираат и за нив не се потребни помошни извори на 
енергија. Вентилите со клип, од друга страна, обично се ставаат во движење со 
пневматски или електрични  задвижувачи. Затоа, вентилите со мембрана може да 
бидат попогодни за одалечени локации каде нема довод на струја. 

 
Хидрауличка загуба – PRV  и нивната опрема (на пр: мерачи на проток, вентили, 
филтер, демонтажни делови, итн.) секогаш генерираат хидраулични загуби, дури 
и кога се целосно отворени. Изгубената хидрауличка загуба во целосно отворена 
положба е обично помал отколку за вентилите со клип, зависно од цилиндерот кој 
се користи: без специјален цилиндар, вентилите со клип обично имаат 
коефициент на хидрауличка загуба кој се движи од ζ 1.0 до 2.0 во споредба со 3.0 
до 8.0 кај цилиндрите со прорез. Вентилите со мембрана обично имаат 
коефициент на хидраулична загуба помеѓу ζ 5.0 и 6.0. 
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Загубите при низок притисок и високите стапки на проток при целосно отворена 
положба се особено важни во услови на противпожарна заштита и во системи каде 
возводниот притисок P1  може да падне до вредности кои се блиску до потребниот 
притисок за време на максимален проток. Меѓутоа, треба да се има на ум дека 
оригиналната функција на PRV е да го намалува притисокот. Како резултат на тоа, 
хидрауличките загуби не треба вообичаено да се сметаат за клучен критериум при 
изборот. [29] 

 
Услови за одржување – Генерално, сите типови на PRV треба да се проверуваат и 
одржуваат во редовни интервали за да се обезбеди нивна функционалност и оптимален 
начин на работа. DVGW препорачува да се спроведуваат мерките за инспекции и 
одржување дадени во Табела 6.1 на интервал од една година: 

 
Табела 6.1           Мерки за инспекции и одржување на PRV на годишно ниво [13] 

 

Инспекции или проверки Мерки за одржување
 

 оштетувања и корозија  

 функционалност на PRV  

  надворешна непропустливост 

 нема проток кога вентилот е целосно затворен 

 точно подесување на излезен притисок 

 
 

o чистење 
o заштита од корозија 

o подмачкување на надворешни подвижни 
делови Ако е применливо 

o слободен проод низ филтер и 
контролниот склоп  

o функционалност и прецизност на 
манометри  

o функционалност на воздушни вентили  
 

Додека за вентилите со клип е потребно мало  посебно одржување, за 
вентилите со мембрана потребно е повеќе внимание. Малиот дијаметар 
на контролниот склоп значи дека мали парченца, песок или инкрустација 
може да направат опструкција на цевчињата, да ги променат контролните 
карактеристики и конечно да го запушат вентилот. Затоа за вентилите со 
мембрана потребно е поголемо одржување особено кога водата е со слаб 
квалитет: ситото на филтерот на главната линија на која се задржува 
нечистотијата како и ситото во филтерот на контролниот склоп треба да 
се проверуваат и чистат секои три до четири месеци. Покрај тоа, 
замената на гумената мембрана и на сите дихтунзи се препорачува да се 
прави секои пет години . 

 
 
Дополнителн
и материјали 

6.2 

 
Одржување на 

PRV 
 
 
 

6 
Трошоци за инвестиција и вкупен циклус на траење – Покрај инвестициските 
трошоци за PRV, мора да се земат предвид трошоците за целиот циклус на траење (за 
фунциониирање и одржување, работна сила и резервни делови). Вентилите со 
мембрана генерално бараат помала почетна инвестиција од вентилите со клип.  Покрај 
трошокот за самиот вентил, важни фактори за трошоците за вентилите со клип се и 
неопходните инсталции и мерки на претпазливост  за довод на енергија. 
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Меѓутоа, вентилите со клип може да бидат поекономично решение за поголеми 
дијаметри (поголеми од DN 400) во однос на случаи кога треба да се инсталираат два 
мембрански вентили со паралелно за да се опфати опсегот на протокот. Истото важи и 
за големите разлики во притисок каде понекогаш вентилите со мембрана треба да се 
инсталираат во серии.  

Во однос на трошоците за целиот циклус на траење, вентилите со мембрана имаат 
поголеми барања за одржување (замена на изабени затворачи, проверка и чистење на 
филтрите, итн., додека пак за вентилите со клип е потребна одредена количина на 
енергија или струја за електричниот задвижувач на вентилот.  

Од друга страна, вентилите со клип нудат поголема флексибилност во однос на 
промената на побарувачката бидејќи прстеновидниот попречен пресек нуди линеарна 
контролна крива за голем опсег на стапки на проток. Цилиндрите кои може да се 
заменат, исто така може да помогнат да се прилагоди вентилот на променетите услови, 
додека пак вентилите со мембрана обично мора да се заменат целосно.  

 

 
 
6.4.4      Типови на области за управување со притисок 
Областите за управување со притисокот (PMA) може да се класифицираат во три 

категории зависно од локалните услови и конфигурација, како и разните влезни 
можности. Покрај тоа, може да се направи разлика помеѓу микро и макро PMAs 
зависно од должината на мрежата и бројот на куќните приклучоци во PMA. 

 
(a)        PMA со еден довод 
Една доводан цевка ја  снабдува оваа област со вода или од огранок од главен 

цевковод или гравитациски поставена цевка после резервоар. PMA е одделена од 
соседните мрежи преку затворање на граничните вентили.  PMA може да се развие 
преку надградба на постоечка DMA (види Поглавје  6.3). 

 
(б)         PMA со повеќе доводи 
Регулирацијата на систем со два или повеќе доводи во PMA подразбира потреба од 

посложени пресметки за да се гарантира константен притисок во критичната точка. 
Најразлични процеси се возможни. На пример, може да се донесе одлука еден довод да 
се задржи во константна положба, и да се регулира само вториот вентил. 
Дизајнирањето и имплементацијата на РМА со повеќе доводи секогаш изискува 
подеална инжењерска работа отколку за ПМА со еден довод.Се препорачува 
користење на хидраулички модел. 

 
(в)      Динамични PMA  
Динамичните PMA се најразвиениот тип на технологија за управување со 

притисок: локацијата на критичната точка и локацијата на границата на областа, како и 
бројот на доводи во РМА може да се променат за да системот се прилагоди на 
оптимано задоволување на барањата.  



Методи и мерни инструменти за намалување на загубите на вода 165  

6

(г)         Микро и макро PMA 
Покрај тоа, разлика може да се направи и помеѓу макро и микро области за 
управување со притисокот: микро РМА обично се состои од независна дистрибутивна 
зона каде притисокот се контролира на една или неколку доводни точки. Макро РМА 
се состои од PRV на магистралниот цевковод  кој снабдува неколку дистрибутивни 
мрежи или микро PMA . 

 

 
 
6.4.5      Планирање и дизајн 
Ова Поглавје содржи неколку случаи на примена на инсталации за управување со 
притисокот, дава објаснување за вообичаени чекори во имплементација на проекти и 
покажува како вообичаено се инсталираат вентили со мебрана и вентили со клип. 
Различните концепти за модулација од Поглавје 6.4.2 може да се комбинираат со 
разни типови на вентили и дизајн на области за управување со притисок (на пр: 
модулација на притисок на локална точка + фиксен тип на излез + вентил со 
мембрана + PMA со еден довод). Тоа може да даде 12 различни можни случаи на 
употреба. Меѓутоа, во пракса се применуваат следните седум типични случаи на 
употреба. 
(a)         Типична случаи на употреба  
Овие случаи на употреба даваат упатства за наоѓање на најпогодно решение во разни 
гранични услови. Листите од 1-5 се за PMA со еден довод и листите  6 и 7 се за 
PMAs со повеќе од еден довод. 

 
o Случај на употреба 1: модулација на локална точка, вентил со мембрана 

со фиксен излезен притисок. Ова е најбазичното решение за управување со 
притисокот и погодно за области каде нема довод на енегија (далечни локации) 
или чести прекини во снабдувањето со стуја.  Инсталацијата на вентил со 
мембрана и со фиксен излезен притисок е релативно ефтино и за кратко време 
може да се врати инвестицијата. Треба да се користи во области за кои има 
мали или неверодостојни информации за мрежата, потрошувачите и 
компонентите на воден баланс. Тоа може да биде прв чекор за воспоставување 
на PMA и секогаш треба да е придружено со мониторинг на притисокот и 
протокот за да се разбере подобро самата мрежа. Потребно е да се има на ум 
идната надградба кон понапредни решенија.  

o Случај на употреба 2: модулација на локална точка, вентил со мембрана со 
временски базирана модулација или модулација базирана на протокот. Овој 
случај на употреба е комбинација на модулацијата на локална точка со 
временски базирана модулација и модулација базирана на протокот. На 
пример, пртисокот ќе се намали ноќе или според претходно дефиниран 
сооднос на стапката притисок/проток. Овој втор случај на употреба е исто 
така погоден за области за кои има малку и неверодостојни информации. Се 
препорачува да се мери влезниот притисок P1  и стапката на проток најмалку 
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три месеци пред да се почне со имплементација на проектот.  Доводот на 
енергија (батерија) е неопходен (за контролорот на PRV), но, системот исто 
така работи и на испрекинат или несигурен довод на енергија. Разликата на 
притисоците  помеѓу P1  и P2  не треба да биде премногу висок за да се 
избегнат проблеми околу кавитацијата. Контролата на притисокот е сѐ уште 
основна, но вообичаено дава подобри резултати од случај на употреба 1. 

o Случај на употреба 3: модулација на локална точка, вентил со клип 
временски базирана модулација и модулација базирана на протокот. Тоа е 
исто како и кај случај на употреба 2, но користи вентил со клип. На 
вентилите со клип им е потребно надворешно напојување со енергија, но се 
овозможува поголем влезен дијаметар и повисока разлика во притисокот. 
Покрај тоа, трошоците за одржување се мали. 

o Случај на употреба 4: модулација на критична точка, вентил со мембрана со 
временски базирана модулација и модулација базирана на протокот. Овој 
случај на употреба  подразбира комуникација помеѓу сензорот за притисок кој 
е инсталиран на критичната точка од DMA и PRV. Најисплатливото решение е 
да се работи со локална GSM мобилна мрежа. 

o  Случај на употреба 5: модулација на критична точка, вентил со клип со   
               временски базирана модулација и модулација базирана на протокот. 

Оваа Случај на употреба подразбира комуникација помеѓу сензор за притисок 
кој е инсталиран на критичната точка на PMA и еден на PRV. 
Најисплатливото решение е да се работи со локална GSM мобилна мрежа. 
Модулацијата во критичната точка дава подобри опции за оптимизација; 
оттаму овие системи ќе бидат сѐ уште исплатливи за системи со релатвно 
мали загуби на вода. Се препорачува користење на хидраулички модел на 
систем бидејќи тоа овозможува оптимален дијзан на систем. Во секој случај, 
податоците за структурата на мрежата, влезниот притисок и мерењата на 
протокот се апсолутно неопходни за правилно димензионирање, и постои 
потреба од континуирано и стабилно напојување со енергија кај критичната 
точка и локацијата кај PRV. 

o Случај на употреба 6: повеќе влезни доводи. Овој случај на употреба се 
однесува на PMA со повеќе од еден влезен довод. Сите концепти и 
компоненти од Слика 6.5 може да се применат согласно на хидрауличните 
информации. 

o  Случај на употреба 7: повеќе влезни доводи, динамична DMA. Овој случај 
на употреба вклучува динамична критична точка. Критичната точка може да 
варира во однос на локацијата во текот на денот, а за оптимална дистрибуција 
на вода потребна е интелигентна контрола. Хидраулички модел и податоци за 
потрошувачката се задолжителни, и се препорачува SCADA систем во случај 
на системи со повеќе влезни доводи. Ова е решение за кое е потребен голем 
буџет, но нуди значителни можности за оптимизација. Може да се постигнат 
исплатливи резултати, дури и со ниска и средна загуба на вода. 

 
Графичкиот приказ на Слика 6.16 го  покажува процесот на избор на најпогодно 
решение за управување со притисокот за мрежата или диструбутивната зона.
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Слика 6.16      Графички приказ за поддршка во одлучувањето за седум типични случаи на употреба  
              Треба да се намалат           
                     загуби на вода и број на   

                          пукнати цевки      
 

 
 
 

DMA со еден влез?                                 НЕ Динамична критична 
точка? 

НЕ              6 

 
 

ДА 

 
7 

 
 

Довод на енергија?                               НЕ Точка на варијабилен притисок ?               НЕ      2 

 

YE

 
Модул.на критична 
точка? 

3                                Модул.на критична точка?                 НЕ              1 

 
 

 
5                                                                                                            4 

 

 
 

(б)  Типични фази на имплементација на проект 
Еден типичен проект за управување со притисокот е составен од чекорите 
прикажани на Слика 6.17 на следната страна. Меѓутоа, согласно локалните 
услови може да бидат потребни дополнителни задачи кои не се споменати овде 
или секој од чекорите може да не биде неопходен зависно од Случаите на 
употреба (на пр: хидрауличко моделирање на системот). 

Физибилити студија                                                                                                                                           

6 
Овој чекор подразбира првична проценка која вклучува студија на остварливоста 
(физибилити студија) и финансиските придобивки од имплементацијата на 
проект, и притоа се состои од следните мерки: 

 
o идентификување на области за зонско мерење (DMA) 
o пресметка на повратот од инвестицијата (ROI)  
o  aнализа на локалната инфраструктура и ресурси. 

ДА 
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Слика 6.17      Tипични чекори за имплементација на управувањето со притисокот 
 
 

Чекор 1 
                                  Физибилити студија 
 

Чекор 2 
Прибирање податоци и управување 

 
 

Чекор 3 
Хидрауличко моделирање 

 

 
Чекор 4 
Избор на контролна и оперативна стратегија 

 

 
Чекор 5 
Дизајн и имплементација на управување со притисок 

 
 

 
Чекор 6 
Сервисирање 

 
 
 

Прибирање податоци и управување 
Прибирањето податоци и управувањето може понекогаш да биде многу долг 
процес зависно од локаните услови. Меѓутоа, тоа е неопходно за да се определи 
најпогодната опција и за понатамошна оптимизација на системот. Управувањето 
со податоците може да биде корисно дури и кога претпријатието за 
водоснабдување нема усвоено програма за управување со притискот бидејќи 
претпријатието има можност да има подобри знаења и разбирање за мрежата.   

 
o Прибирање податоци (на пр: притисок, проток, потрошувачка, 

податоци за цевките и вентилите) 
o структурирање и подготовка на податоци 
o можна набавка на дополнителни податоци (ГИС податоци, итн.) 
o верификација и прифатливост на расположливите податоци. 

 
Хидрауличко моделирање 
Хидрауличкото моделирање е неопходно за да се разбере постојното и идното 
однесување на мрежата. Овој модел помага да се идентификуваат областите за 
оптимално управување со мрежата преку изработка на симулации. Симулациите 
нудат разни опции кои може да се тестираат и најдобриот случај на употреба за 
кој ќе се определи претпријатието за водоснабдување. 
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o Воспоставување и калибрирање на хидрауличкиот модел 
o Спроведување на симулации 
o Анализа на резултатите и определување на оптималните параметри за притисокот.   

 
Избор на контролна и оперативна стратегија 
Откако ќе биде изграден моделот, различните случаи на употреба може да се 
тестираат и да се направи симулација на влијанијата од разни параметри. Тоа 
овозможува да се предложи најдоброто решение на претпријатието за 
водоснабдување. Хидрауличкиот модел може да се користи за да се потврдат 
следните аспекти:  

o избор на најдобра оперативна стратегија за вентили и пумпи 
o симулација на промени во оперативниото работење (од 

прекинато до континуирано водоснабдување). 

 
Дизајн и имплементација на систем за управување со притисокот 
Овој чекор вклучува димензионирање, производство и инсталација на систем за 
управување со притисокот и притоа во предивид се земаат техничките и 
инжењерските аспекти. Дел од овој чекор е и обуката на вработените и 
воведувањето на систем за мониторинг.  

o димензионирање на системот (вентили и компоненти) 
o производство и градење на систем за управување со притисокот 
o инсталација на вентили и програмски контролни единици 
o воспоставување на систем за модулација 
o спроведување на интензивни функционални тестови на системот 
o теренска обука за тимот на оператори 
o воспоставување на систем за мониторинг (SCADA технологија). 

Сервисирање 
Сервисирањето треба да се обезбедува на долг рок и вклучува техничка поддршка 
како и понатамошна оптимизација на системот. Мерките за сервисирање 
генерално ги нудат производителите на вентили во соработка со претпријатијата 
за водоснабдување. Овие мерки вклучуваат техничка поддршка и проблеми при 
функционирањето, онлајн (делечински) мониторинг или мониторинг на лице 
место, анализа на податоците од системот како и рекалибрирање на системот во 
случај на промени во граничните услови.   

 
(в)  Инсталација на систем за управување со притисок         
На влезната точка во избраната дистрибутивна зона треба да се изгради подземна 
шахта за инсталација на вентилот и системот за управување со притисокот. 
Шахтата треба да има можност за дренажа на вода и мора да има доволно простор 
за инсталација, функционирање и одржување на системот.  
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Целиот систем обично се состои од PRV (било вентил со мембрана или вентил со 
клип), мерач на проток, сензори за притисок, два изолирачки вентили, демонтажен 
дел, и контролен ормар. Вентилите со мембрана треба да имаат фаќач на нечистотии 
кој ја задржува нечистотијата и кој треба да биде инсталиран возводно од PRV. 
Воздушен вентил трба да се инсталира низводно од  PRV доколку водоводната мрежа 
после PRV-то е во опаѓање.Инсталацијата на воздушен вентил воззводно од PRV се 
препорачува за подигнатите или нагорни доводи. Бајпас со изолирачки вентил исто 
така се препорачува за да се одржи водоснабдувањето за корисниците за време на 
одржувањето на PRV. Лептирест затворач треба да се користи како изолирачки вентил. 
Општиот нацрт на шахтата на вентилот и целосниот систем вклучувајќи и бајпас се 
прикажани на  Слика 6.18. 

Слика 6.18  Општ нацрт на шахтата за вентил со клип и бајпас  и систем за 
управување со притисок  

 
 

Шахта на вентил 
 

 
 
 

Мерач на проток 
 

 
Прот
ок

 
Пропустен 
вентил/лептираст 
затварач 

Мерач на притисок 

 
PRV (вентил со клип) 

 
Контролен 
ормар 

 
 

Мерачот на протокот континуирано ја евидентира количината на вода која се 
внесува во дистрибутивната мрежа. Сензорот за притисок зад бајпасот се користи 
за евидентирање на тековниот притисок како влезни податоци за функцијата за 
намалување на притисокот на програмираниот логичен контролор (PLC). PLC 
евидентира, обработува и архивира податоци измерени од сензорот кои се 
потребни за контрола на вентилот со клип. Се прибираат информации за 
состојбата во врска со измерените количини и притисок и за задвужувачот. Како 
опција, сите евидентирани податоци може да се префрлат во контролната соба на 
претпријатието за водоснабдување. Вентилот со клип работи на еднонасочна, 
наизменична, трифазна струја зависно од доводот на електрична енергија на 
местото.  
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Втор PRV може да се инсталира паралелно во случај потребниот 
опсег на проток да е поголем од капацитетот на еден PRV. 
Поголемиот PRV работи сам и ги опфаќа протоците во рамки на 
минималниот и максималниот опсег на проток. Помалиот вентил ќе 
работи самостојно во случај на пониски стапки на проток. Ако 
двата вентили работат истовремено, севкупниот капацитет е 
еднаков на збирот на максималната стапка на проток на двата 
вентили.   [77] Два PRV може да се инсталираат во серија доколку 
потребниот диференцијал на притисок предизвикува ризик од 
кавитација. Во тој случај, притисокот се намалува на два чекори и 
секој вентил работи во област во која нема кавитација. 
Контролорот на модулацијата на притисокот се инсталира на 
возводниот или низводниот вентил. 

 

 
Дополнителн
и материјали 

6.3 

 
Имплементација на 
управувањето со 

притисок 

 [77]  Онаму каде диференцијалот на притисокот е висок, треба да се инсталира  
PRV на бајпасот за да се одржи услугата за време на одржувањето.   

 
6.4.6      Ограничувања на управувањето со притисок 
Секогаш треба да се има на ум дека управувањето со притисокот не претставува 
универзален лек, туку само еден метод за намалување на загубите на вода кој 
треба да се надополнува со други мерки, како што се откривање и поправка на 
истекувањата, управување со инфраструктурата и континуиран мониторинг на  
DMA. 

Управувањето со притисокот нема да поправи никакво истекување, но може 
значително да ги намали стапките на  истекувањата. Тоа е првиот важен чекор кој 
може да го олесни притисокот врз претпријатијата за водоснабдување и да даде 
поттик за други мерки.  

Сепак, постојат одредени важни работи кои треба да се земат предвид при 
имплементација на управувањето со притисокот во една мрежа или зона: дури и 
притисокот да е само намален до ниво кое сепак ги исполнува барањата на 
домашните и комерцијалните потрошувачи, некои од уредите може да бидат 
засегнати, како што се проточните бојлери, системи за гасење пожар или системи 
за домашна дијализа. Инсталирањето на хидрофори во згради со повеќе спратови 
може да биде неопходно за да се дистрибуира водата до горните спратови.  

Локалните барања за противпожарна заштита се важен аспект кој треба да се 
земе предвид при инсталацијата на систем за намалување на притисокот. 
Негативните влијанија на капацитетите за противпожарна заштита мора да се 
избегнуваат на секој начин, било преку бајпас за итни случаи или преку 
модулација на протокот. Модулацијата на протокот овозможува контрола на 
притисокот со претходно дефиниран профил поврзан со промена на  соодносот 
меѓу пад на притисок/стапка на проток во рамки на РМА. Во тој случај, 
контролорот го зголемува притисокот со зголемувањето на протокот и со тоа се 
обезбедува мрежата да има адекватен притисок за гаснење пожар. [57] 
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6.5 Aктивна контрола на истекувањата (ALC) 
 

6.5.1      Дефиниција и цел на активната контрола на истекувањата  
Активната контрола на истекувањата е метод на интервенција за спречување на 

реалните загуби на вода за што претпријатието за водоснабдување ангажира 
финансиски средства, човечки ресурси и техничка опрема за активно откривање и 
поправка на истекувањата кои моментално се случуваат неоткриени под земја.   [77]  
Главната цел на ALC е да се намали времетраењето на скриените истекувања за да се 
минимизираат реалните загуби од вода. Слика 

6.19 покажува како редовните испитувања влијаат на времето за осознавање за 
постоење на нови истекувања во дистрибутивната мрежа или DMA. 

Слика 6.19      Eфект на бројот на испитувања врз времето за осознавање за постоење нови 
истекувања [58] 
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Процесот на ALC може да се подели на три главни чекори: 
1. Осознавање: континуиран мониторинг и анализа на протокот има суштинска 

важност за да се стекне свесност за нови истекувања во раните фази.   DMA и PMA 
даваат добра можност за мониторинг на посебни области од дистрибутивната мрежа за 
вода и олеснуваат да се стекне сознание во рани фази дури и за мали истекувања.   

2. Локализација на истекувања: тоа е процес на ограничување на истекувањата 
во одредена област од мрежата или одреден дел од цевка. Опциите вклучуваат поделба 
на  DMA со приврмено затворање на вентилите (степ тест или тест во чекори), 
употреба на логери на ниво на звук од истекувањето или спроведување на 
наслушнувања на мрежата.  

3. Локација на истекувањата: разни акустични и неакустични методи се користат 
за прецизно откривање на местото на истекување: стапови за слушање, земјини 
микрофони, корелатори, подземен радар или инјектирање плин, се само некои од 
методите. Темелното откривање на истекувањата претставува предуслов за ефикасно 
лоцирање на истекувањата. 
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Слика 6.20  Пример за активна контрола на истекувањата во три фази: осознавање, локализација на 
истекувањето и локација на истекувањето 
Чекор 1: 
осознавање 
преку 
мониторинг на 
проток 

Q 

 
t 

Q 

 
t 

 
 
 
 
 
 
 

Чекор 2: локализирање                                                                                                     f 
преку следење звук 

t 

 
 
 
 
 

f                                                                          f 

 
Чекор 3: лоцирање 

t                                                                         t 
со корелација  
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Прилив             Логери на звук

Зонски мерач 
на проток Корелатори Истекување 

             Опсег на логери на звук     Q  = 
Количина

t = Време f = Фреквенција
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За ефективно спроведување на заложбите за откривање и лоцирање на 
истекувањата, важно е работниците кои работат на откривањето на истекувањата да 
бидат обезбедени со прецизни и ажурирани мапи од системот и неговите компоненти. 
Повеќето технологии за откривање на местото на истекувањето зависат од 
расположливоста на прецизи информации за материјалот на цевките, како и нивниот 
дијаметар и должина. Лошите влезни информации водат кон неточно лоцирање на 
истекувањата, а тоа потоа резултира со напорна или непотребна работа на ископување, 
позната како суви дупки.  

 
6.5.2 Методи за осознавање за постоење на истекувања 
Постојат три главни методи кои се на располагање за стекнување рани сознанија за 

нови истекувања и намалување на нивното времетраење: мониторинг на протокот, 
мониторинг на притисокот и мониторинг на чимот предизвикан од истекувањата.  

 
Мерење на протокот 
Дефектите на цевки и пукнати цевки предизвикуваат моментално зголемување на 

стапката на проток, која може да се открие преку константен мониторинг на приливот 
во отворена мрежа или DMA. За таа цел, континуирано треба да се следи приливот на 
вода или најмалку еден час во услови на минималната ноќна потрошувачка и треба да 
се споредува со претходно измерените референтни вредности. Ако зголемената стапка 
на проток остане стабилна подолго од три дена, промената веројатно е предизвикана 
од истекување, а не од  потрошувачка на вода од страна на корисниците.  Kober  и 
Gangl опишуваат нов пристап на воспоставување на систем за рано предупредување 
кој се заснова на ултразвучни мерачи на проток кои се инсталирани на хидраулични 
релевантни позиции во една отворена мрежа. [41]  Оттаму, протокот може да се мери 
без претходно да биде имплементирана DMA. 

Мерење на притисокот 
Хидрауличките загуби во мрежата, исто така ќе бидат на минимум  за време на 

период на најниска потрошувачка, а севкупниот притисок може да достигне речиси и 
хидростатиско ниво во системите со мали истекувања. Високите стапки на 
истекувањето ќе предизвикаат зголемена брзина на протокот и со тоа ќе се намали 
притисокот. Мониторингот на притисокот во мрежата може само да открие големи 
истекувања бидејќи малите стапки на проток на истекувањата нема значително да го 
намалат притисокот. Информациите од мониторингот на притисокот може да се 
користат за да се постават приоритети во работата: пожелно е да се започне со 
откривање на истекувањата на место каде е измерен максималниот пад на притисок.    

Мониторинг на звук од истекувања 
Испуштањето на водата од истекувањата продуцира звучни или акустични бранови 

или осцилации. Тие акустични или звучни бранови  се пренесуваат во водниот столб 
во двете насока од местото на истекување и може да се откријат со логерите на звук од 
истекувањата кои обично се поставени на вентилите или хидрантите. Овие акустични 
бранови може да се пренесуваат во одреден опсег зависно од материјалот, 
дијаметарот, дебелината на ѕидот на цевката, како и притисокот, околната земја и 
други фактори. Оттаму, релативно густа мрежа на логери на звук   
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треба привремено или трајно да се постават. Предност на мониторинг на звукот од 
истекувањата е тоа што тоа може да се спроведе и управува со мал број на вработени 
лица бидејќи инсталацијата е едноставна и податоците може да се читаат од возило 
кое поминува покрај локацијата. Еден недостаток е тоа што интензитетот на звукот не 
е директно поврзан со стапката на истекувањето, заради што станува невозможно да 
се разликуваат големи дефекти од помалку важни мали истекувања.  

 
6.5.3      Методи за откривање на истекувањата 
Претпријатијата за водоснабдување на располагање имаат три методи за да се 
ограничат истекувањата на одредена зона од мрежата или на конкретен дел од 
цевката: степ тест, логери на звук од истекувањето и наслушнување на водоводната 
мрежа. 
Степ тест (Тест во чекори) 
Oткако е идентификувано ново истекување во DMA или отворената мрежа  по пат на 
методите за осознавања за присуство на истекувања опишани погоре, зоната може 
привремено да се подели на помали области. На влезните места на секоја од тие 
подобласти треба да се инсталираат мерачи на протокот. Секоја подобласт сега може 
систематски да се намали преку затворање на вентилите. Големиот пад во стапката на 
проток укажува  на истекување во делот кој штотуку бил затворен.    [22]  За тоа е 
потребно да се работи ноќно време бидејќи степ тестот треба да се врши во услови на 
минимална ноќна потрошувачка. Покрај тоа, вклучува и серија на прекини на 
услугата за корисниците.  
Логери на звук од истекувањата 
Oткако е идентификувано ново истекување, тимот за испитување на истекувањата  
треба да ги постави логерите на чум од истекувањето на стратешки места во мрежата 
за да може приближно да се утврди локацијата на истекувањето. Логерите на звук од 
истекувањето се компактни единици кои се состојат од акустичен сензор 
(акцелерометар) и програмиран дата логер. [28] Кога се поставуваат запишувачите, 
треба да се има предвид дека пренесувањето на чумовите од дефектот е под 
значително влијание на материјалот на цевките кои се користат во дистрибутивната 
мрежа за вода.  (види Слика  6.21 на следната страна). Опсегот помеѓу два логери на 
звук од истекувањето може да биде до 200 m во мрежи кои се претежно со метални 
цевки, додека пак опсегот може да се намали до 80 m во мрежи каде има голем број 
на PE и PVC цевки.  Внатрешната бетонска подлога, исто така може да го ослабне 
квалитетот и пренесувањето на акустичните бранови. [33] 

Логерите на звук може да се поделат во две групи: (1) сензори на звук кои обично 
имаат магнетна основа за да се олесни нивната инсталација на вентили, хидранти или 
спојници и  (2) хидрофони, кои претставуваат микрофони кои се вметнати во цевките 
за да имаат директен контакт со водата и да се искористи подоброто пренесување на 
звучните бранови во водниот столб.  

Логерите на звук може да се програмираат за да го следат звукот во системот 
помеѓу 2 и 4 часот наутро кога има минимално мешање со амбиентални звуци или 
звуци од потрошувачката. [77] Истекувањето ќе биде најблиску до логерот на звук 
каде што има евидентиран највисок интензитет на звук. 
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Слика 6.21      Сооднос помеѓу материјалот и пренесувањето на звучните бранови, врз 
основа на [33] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Челик: ca. 1,300 m/s 
 
 
 

Леано железо ca. 1,200 m/s 
 

 
 

Aзбестен цемент: ca. 1,000 m/s 
 
 

PE: ca. 380 m/s 
 

PVC: ca. 340 m/s 
 
 

Наслушнување на мрежа 
Наслушнување на мрежата подразбира  наслушнување на звукот од истекувањата 
директно на вентилите, хидрантите и огрлиците на приклучоците на мрежата или 
на површината над  трасата на цевката. [22]  Наслушнувањето обично се прави со 
слушни стапови  (едноставни механички стапови или електронски засилени 
контактни микрофони и слушалки) или земјини микрофони. Наслушнувањето на 
мрежата е ефективен, но долготраен метод бидејќи треба да се пристапи до секој 
вентил или контактно место. Особено огрлиците треба да се наслушнат бидејќи 
голем дел од истекувањата се јавуваат на приклучоците на мрежата. Колку што е 
помало растојанието помеѓу сондирањето, толку се поголеми шансите да се 
добијат дури и најслаби акустични бранови од истекувањето. Успешноста на 
наслушнувањето честопати зависи од искуството и вештите уши на лицата кои 
работат на откривање на истекувањата.   [33] 
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6.5.4      Методи за лоцирање на истекувања 
Откако приближно е определено местото на истекување, методите за лоцирање на 
истекувањата треба да се користат за да се утврди точната локација (± 1 m) за да 
се намали работата на ископувањата. Неколку акустични методи може да се 
спроведат, на пример слушни стапови, земјини микрофони и корелатори. 
Ако акустичните методи се неуспешни, на располагање има и неколку 
неакустични методи. 
Слушни стапови и земјини микрофони 
Водата која се излева од истекувањата под висок притисок 
предизвикува вибрации во цевката и во околната почва. Таа вибрација 
се пренесува долж цевката како структурен звук и во околното подземје 
како подземен звук. 

 
Дополнителн
и материјали 

6.4 

 
Методи за 
лоцирање и 
откривање 
истекувања 

Преку директен контакт помеѓу слушниот стап и цевката кај вентилите и 
хидрантите се овозможува да се слушне структурниот звук, под услов да е доволно 
силен и да може да се разликува од позадинскиот звук. Засилувањето на тој звук со 
електроакустичен микрофон овозможува звукот од истекувањето да биде откриен дури 
и во PE и PVC мрежите со неповолни карактеристики за акустичко пренесување. 
Откако е откриен делот од цевката помеѓу двата вентили каде се случува истекување, 
треба да се испита трасата на цевката за прифаќање на подземнит езвукови со помош 
на земјин микрофон. За таа цел, микрофонот со заштитно куќиште,  кој е заштитен од 
бучава од околината, вклучувајќи го и сообраќајот и ветар, се става на површината на 
земјата над цевката на еден до два метри одалеченост сѐ додека не се идентификува 
точното место на истекувањето. [3] 

 
Метод на корелација 
Корелација е математички метод за пресметување на временското доцнење помеѓу 

два сигнала кои се емитуваат од ист извор. Во пракса, два микрофони се прикачуваат 
на вентилот или на хидрантот на двата краја на делот од цевката. Микрофоните се 
опремени со трансмитери кои ги пренесуваат измерените вредности на корелаторот. 
Звучните бранови (сигнали) кои се емитуваат од истекувањето (изворот) во овој дел на 
цевката се пренесуваат долж цевката и стигнуваат до микрофоните по одредено време. 
Сигналот прво ќе стигне до микрофонот кој е најблиску до истекувањето. Корелаторот 
прави анализа на структурата на звукот и го мери временското доцнење ∆t се додека 
звукот од истата структура не се сними на вториот микрофон. Оттаму, невозможно е да 
се применува корелација доколку сигналот е премногу слаб за да стигне до двата 
микрофони.  

Корелаторот може да ја пресмета точната позиција на истекувањето по пат на  
Равенката 

6.1 oд следната страна и притоа предвид ги зема временското доцнење Δt помеѓу 
двата микрофони, должината на делот на цевката, како и дијаметарот и материјалот на 
цевката. 
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d [m] Растојание од истекувањето до 

микрофонот1 

L [m] Должина на делот на цевката 

Δt [s] Временско доцнење 

v [m/s] Брзина на пренесување на звучен 

бран 

Ра
ве
нк

а 
 6

.1 

Слика 6.22      Шематски приказ на функционалноста на корелаторите за звук од 
истекувања 
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Mикрофон Корелато
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Mикрофон 

 
1                                                                                                                                             2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

d                                       d                                          L - 2d 

 
 
 
 
 

d =   L – v x  Δt  
2 

Каде: 

 
 
 

Прецизните влезни информации за материјал на цевката, како и должина и 
дијаметар на цевката, на пр: од регистарот на мрежата, се клучни за добивање 
точни резултати од корелаторот за звук од истекувањата. 

 
Неакустични методи 
Методите кои се опишани погоре може да откријат истекувања кои продуцираат 
одредени звукови. Мора да се применуваат други методи доколку испуштената 
вода не создава звуци или доколку звучните бранови се абсорбираат во 
материјалот на цевката. 
o Трагање по испуштен гас од истекување: дел од цевката кој треба да се 

испита мора да се стави вон употреба и да се изолира со затворање на 
вентилите. Потоа во изолираниот дел на цевката се инјектира хелиум или 
водород. Гасот кој ќе излезе преку истекувањата се шири на површината и 
може да се открие преку детектори на гас. [77] 
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o Подземен пенетрирачки радар (GPR): GPR е рефлексивна техника 
која користи високофреквентни електромагнетни бранови за да се 
добијат информации под површината. Брановите на радарот се 
рефлектираат преку промена во материјалот или условите под 
површината. Оттаму, истекувањето може да се открие или преку 
наоѓање на подземен вакуум создаден со истекувањето на водата или 
преку откривање на аномалии заради промена на карактеристиките на 
околниот материјал заради сатурација на вода. [19] 

 
За неакустичните методи на откривање истекувања, како трагање на присуство на 
гас,  обично е потребен специјално обучен кадар и исто така вклучува многу 
работа. Сепак, тие може да бидат корисна алтернатива на акустичните методи во 
мрежите со многу мал притисок, испрекинато водоснабдување или за откривање 
на скриените истекувања кои тешко може да се откријат.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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6.6     Поправка на истекувањата 
6.6.1      Цел 
Како што беше опишано во Поглавје 3, севкупното времетраење на истекувањето 

се состои од време за стекнување сознание, лоцирање и поправка на истекувањата 
(ALR – види Слика  3.2 на страна 51). Долгото времетраење на истекувањата ќе 
генерира големи загуби на вода, дури и од релативно мали истекувања. Затоа, 
претпријатијата за водоснабдување треба секогаш да  тежнеат кон намалување на 
времето за осознавање, локација и поправка до економичен минимум. Поглавје 6.5 ги 
опишува различните методи за минимизирање на времето за стекнување сознанија за 
присуство на истекување и времето за лоцирање на нови истекувања. Ова Поглавје ќе 
ја потенцира важноста на вршење брзи и издржани поправки на истекувањата за да се 
намалат загубите на вода. 

 
6.6.2      Организациски аспекти и оперативни процедури 
Вообичаено неколку одделенија од претпријатието за водоснабдување се вклучени 

во поправките на истекувањата, на пример тимот за грижа за корисници (прима 
поплаки од корисници и издава работни налози), контролната соба (ја следи 
зголемената потрошувачка во зоната и бара да постапува тимот за откривање и 
поправки на истекувањата), магацини и комерција (чуваат резервни материјали за 
поправка и вршат нарачки) и тимот кој ги врши поправките. Од особена важност е 
оперативните процедури да бидат ефикасно организирани помеѓу сите вклучени 
одделенија, како и да бидат добро документирани.  [16] Приоритетите за поправка на 
истекувањата треба да се поставуваат согласно на големината на истекувањето и 
притоа да се обезбеди сигурно водоснабдување во целиот систем.  

За лицата кои работат на поправките особено е важно да бидат добро обучени, 
мотивирани и опремени со потребната опрема, возила, уреди за комуникација и 
заштитна опрема. Бројот на лица кои работат во тимот за поправките треба да биде 
соодветен на бројот на истекувања и пукнати цевки кои треба да се поправат во даден 
временски период. 

Магацините треба да обезбедат често користените делови секогаш да ги има на 
залиха бидејќи понекогаш не може да се толерира долгото време за испорака на 
одредени резервни делови. Анализата на базата на податоци за дефекти и стапката на 
дефекти може да помогне да се идентификуваат типови на цевки и вентили кои се 
најподложни на дефекти (види Поглавје  5.7). 

Политиката на претпријатието за водоснабдување, исто така има силно влијание на 
брзината и квалитетот на поправките. Времето за поправки може да се намали преку 
поставување на цели за успешност за тоа колку брзо ќе се направи поправка на дефект 
на дистрибутивна цевка, истекување од приклучокот или дефект на вентил. Кај 
претпријатијата кај кои санацијата на дефект од приклучокот до водомерите е обврска 
на корисниците, и при тоа корисниците несоодветно вршат поправки и употребуваат 
неквалитетни материјали, може да предизвика големи загуби на вода. Во такви случаи, 
ќе биде поефикасно за претпријатието за водоснабдување да понуди бесплатна или 
субвенционирана замена или поправка, без одговорност, кое може да се покрие со 
мала дополнителна давачка во тарифата за вода за потрошувачите. [77] 
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6.6.3      Извршување на поправките 
Квалитот на поправките на истекувањата има важна улога во целиот процес на 
управување со истекувањата. [77]  Лошите вградени материјали, потребата од 
импровизација и лоша работна рака значи дека е веројатно да се појават нови 
истекувања на истото место. Затоа, поправките треба да ги прават добро обучени 
и стручни луѓе. Поправките честопати се вршат под голем притисок за нивна што 
поскора санација. Сепак, би требало да се избегнува задавање неразумно време за 
санација на дефектите и безбедносните правила мора постојано да се почитуваат: 

 
o aдекватна заштитна опрема за целиот тим  
o структурна безбедност на местото каде се врши ископување  
o поставување знаци и пренасочување на сообраќајот 
o осветлување при ноќна работа 
o  пумпа за извлекување на вода за да се овозможи сув работен 

простор 
o  информирање на засегнатите потрошувачи. [74] 

 
Генерално, оптималните методи за поправка варираат и зависат од типот на 
истекување. Напречните пукнатини може да се поправат со репаратурни спојки. 
Флексибилните спојки се на располагање доколку краевите на цевката не се во 
правец на трасата. Надолжните пукнатини обично се многу големи за да се 
поправаат со репаратурни спојки. Во тој случај, треба да се сменат цели делови од 
цевката. Истекувања од иглести дупки предизвикани од корозија или 
перформација може исто така да се поправат со држачи. Доколку на секција од 
цевка со многу мали дефекти, треба да се земе во предвид замена на цевката. 
Истекувањето од споевите на цевките може обично да се сопре преку демонтажа 
и замена на  гумената заптивка или со репаратурна спојка за спој-мув. 
Дефектните вентили и спојници треба да се заменат и по можност да им се 
направи ремонт во работилницата на претпријатието. [3] Во однос на 
приклучоците, поразумно е да се заменат отколку да се поправаат дефектни 
приклучоци. 

Секоја поправка треба да се документира и да се дефинира точната локација, 
на пр: преку рачни GPS уреди. Податоците треба да се префрлат во базата на 
податоци за дефекти за статистичка анализа и графичка визуелизација во ГИС, а 
тоа може да помогне околу подобрувањето на процесите на одржување и 
поправки во претпријатието. 

 

 

6 
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6.7     Управување со инфраструктурата 
 

6.7.1      Општ преглед 
Управувањето со инфраструктурата и средствата е неопходно од аспект на 

намалувањето на загубите на вода. Целта е да се задоволи бараното ниво на услуга на 
најисплатлив начин преку креирање, стекнување, одржување, функционирање, 
поправање и располагање со средствата за да се овозможи на претпријатијата за 
водоснабдување да работат на тековни и идни решенија за намалување на загубите од 
вода. 

Управувањето со инфраструктурата, исто така подразбира и системско 
интегрирање на напредни и одржливи техники за управување во управувачката 
парадигма или начин на размислување, со примарен фокус на долгорочниот циклус на 
траење на основните средства и нивни одржливи перформанси, наместо на 
краткорочни аспекти на дневна основа. На системите за водоснабдување им е 
потребно управувањето со инфраструктурата за: 

o справување со застареноста на основните средства во 
инфраструктурата пред нивно целосно пропаѓање 

o одржување на продуктивноста на средствата, и да не се дозволи тоа да 
премине во одговорност 

o постапување со сите одлуки како со инвестициски одлуки за да се 
максимизираат ограничените финансиски средства 

o транспарентност на трошоците за да се поддржат финансиските 
одлуки. [87] 

Слика 6.23 содржи графички приказ на управувањето со основните средства на 
управувачко, стратешко и извршно ниво. Тоа е континуиран процес кој има за цел да 
ги подобри перформансите на краток, среден и долг рок. 

Животниот век на инфраструктурата се пролонгира преку имплементација на 
управување со притисокот. Намалувањето на притисокот во цевководот не само што ја 
заштедува водата преку намалување на реалните загуби, туку и го намалува бројот на 
нови пукнатини на цевки, се зголемува траењето на основните средства и се одложува 
замената на цевките. 

6.7.2 Фактори кои придонесуваат за влошување на состојбата на  
             инфраструктурата на претпријатието за водоснабдување 

За еден вид на цевка нормално е да се очекува дека по првичното функционирање 
нејзината состојба ќе се влоши за даден временски период. Трите фактори кои во 
основа придонесуваат за намалени перформанси на инфраструктурата се: 

o дотраеност 
o стареење на материјалот 
o опаѓање на функционалноста. 

Покрај природниот процес на влошување на состојбата, стареењето на материјалот 
може да се забрза заради отсуство на одржување на мрежата  (прикажано на Слика 
6.24 на страна 185). Одржувањето, исто така 
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Слика 6.23      Графички приказ на  управувањето со инфраструктурата 
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вклучува и материјални карактеристики, уловите на поставување и подлогите во 
земјата и квалитетен циклус на проверки и гаранција. 

Физичката средина треба исто така да се утврди во однос на стареењето на 
материјалите (значително стареење). Од една страна, цевката е изложена на внатрешен 
притисок зависно од типот на функционирање, максимален и непостојан притисок и 
можни движења на земјата. Од друга страна, има помалку места на бранувања, како 
што се оптовареност од мраз, оптовареност од сообраќај и влијанија од трети страни 
заради изведување градежни работи.  

Третиот апскет во однос на стареењето на материјалот се однесува на 
карактеристиките на мрежата за водоснабдување. Тие имаат природна основа, како 
што е биофилм и пробивање и/или интрузија на загадувачи. 

Функционалното влошување на состојбата, исто така може да се искаже како 
несуштинско нематеријално опаѓање. Тука спаѓаат промени во капацитетот за 
хидраулика на мрежата заради демографски промени или зголемени стандарди. Исто 
така може да се земат предвид и законските измени и тие може да влијаат на 
функционалното влошување на состојбата.. 
 
6.7.3 Прибирање и организација на информации за основните средства 

Од суштинска важност е да се собираат и организираат описни информации за 
основните средства за да се добие увид во инфраструктурата. Тука спаѓаат: 

o старост, големина, материјал на градба, локација и датум на 
инсталација 

o проценка на состојбата на основните средства 
o клучни информации за историјатот за функционирање, одржување и 

поправки 
o очекуваниот и преостанатиот век на основните средства 
o oперативен притисок 
o вредност на основните средства, вклучувајќи историски трошоци, 

вредност на амортизација и трошоци за замена. 
Собраните податоци треба да се проверат за тоа колку се уверливи во однос на 
формалната, логичната и временската доследност. Следниот чекор е да се 
определат посебни идентификатори кои го опишуваат кластерскиот процес. 
 
6.7.4      Анализа на податоци 
Овој чекор следува по процесот на прибирање и организација на податоци и 
содржи анализа која се заснова на конкретни индикатори. Тие индикатори се 
животниот век и ризикот од дефекти, и го поддржуваат процесот за проценка на 
ризик и анализа на трошоците за циклусот на траење. 

Животниот век може да се дефинира како време помеѓу инсталацијата на 
цевката и нејзината замена, и се класифицира според следните карактеристики:
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• Биофилм Внатрешен стрес: Надворешен стрес: 
Влез и пробивање на • Оператива • Движење на земја 

контаминација  • Непостојан притисок  • Мраз 
• Сообраќај 
• трети лица 

Слика 6.24      Фактори и механизми кои се применуваат во процесот на одлучување 
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o Tехнички/сервисирање: временски период во кој имотот се 
чува за одредена намена или ниво на услуга. 

o  Вообичаено функционирање: животен век кој се очекува во 
услови на нормално функционирање и одржување. 

o  Eкономски: временски период кога еквивалентната нето 
годишна вредност е на минимум. 
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o Амортизација: временски период кога инвестицијата е 
аморитизрана според сметководствените книги. 

o Преостанат животен век: преостанатото траење на цевките во 
функција во однос на нивната материјална состојба и 
дефинирани заложби за одржување. [31] 

 
Како што беше спомнато погоре, вториот индикатор е ризикот од дефекти кој може 

да се подели на следниот начин: 
o Егзогени ризици: Ризикот од дефект потекнува од 

фактори кои се целосно вон контрола на раководството на 
претпријатието. 

o  Oперативни ризици: Вид на дефект кој постои во нормални 
оперативни услови кога системите на претпријатието за 
водоснабдување не се под внатрешно или надворешно 
оптоварување. 

o  Ризици во набавките: Пропуст во форма на недостатоци кои 
резултираат од неадекватно снабдување на сирова вода која е 
важна за побарувачката. [10] 

 
Процесот на проценка на ризик ја анализира подготвеноста на претпријатијата за 

водоснабдување да претпостават ризик, а тоа може да се промени заради локални и 
културолошки аспекти. 

Анализата на трошоците за циклусот на траење треба да се прави како последен 
чекор од анализата на податоците. Целта е да се определи распределбата на трошоците 
по km притоа земајќи ги предвид аспектите на централизација и децентрализација на 
инсталираната мрежа за снабдување. 
 

6.7.5      Интеграција на податоци и носење одлуки 
Процесот на интеграција на податоците се класифицира во различни категории: 
1. Одржливост 

Одржливоста е веројатност дека дефектен систем или компонента ќе бидат 
заменети или поправени до одредена состојба во даден временски период. Тоа може да 
се подели на: 

o Реактивно одржување, кое доаѓа како одговор на непланиран или незакажан 
временски застој на единицата обично како резултат на дефект. 

o Превентивно одржување, кое претставува закажан застој, обично периодичен 
со добро дефинирана група на задачи, како што се проверка или поправка, 
замена, чистење, итн. 

o Предвидливо одржување, кое предвидува кога некој дел е пред дефект и 
треба да се замени или поправи преку дијагностички алатки и мерења, а со 
тоа се елиминира многу поскапото незакажано одржување. 
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o Проактивно одржување кое треба да се врши само кога е потребно и 
до степен на исплатливост. Проактивното одржување генерално се 
смета дека е поефтино од реактивното одржување. [84] 

 
2. Индикатори на успешност 
Индикаторите на успешност (базирани на спецификациите на IWA) ја олеснуваат 
континуираната анализа и поставување одредници. Целта е да се опишат 
потрошените ресурси (на пр: трошок за поправка/км) или условите (на пр: број на 
дефекти/км), да се споредат подобластите или цели мрежи и да се проценат 
придобивките од рехабилитацијата или програмата за управување со притисокот. 
Важно е да се направи разлика помеѓу пресметките за поправка на доводите (на 
100 км/годината) и услугите (на 
1,000 приклучоци/година). Покрај тоа, бројот на поправки треба да е категоризира 
според нивниот тип и локација. 
 
3. Сигурност на водоснабдувањето 
Интергирањето на сигурноста во водоснабдувањето помага да се идентификуваат 
најранливите точки во системот за водоснабдување и неговите цевки. Исто така, 
тоа ја проценува и релативната важност на секоја цевка во однос на 
хидрауличната сигурност и се заснова на фајл со влезни податоци на моделот за 
хидраулична симулација. 
 
4. Општа сигурност 
Анализата на сигурноста сама по себе вклучува и податоци за опстојување, крива 
на опстојување, модел на дефект, долгорочно планирање на рехабилитацијата и 
годишно планирање на рехабилитацијата. 

Моделот на дефект, на пример, ја предвидува веројатноста на дефект на 
цевките и ги групира цевките по кластери кои покажуваат слично однесување. 

Долгорочното планирање на рехабилитацијата ги разгледува 
инвестициските потреби и последици за идна рехабилитација, и 
дефинира оптимална стратегија за рехабилитација. Исто така, 
овозможува да се предвиди долгорочно како ќе се однесува мрежата за 
да се дефинираат сценарија за рехабилитација. Тоа се заснова на 
распределбата на очекуваниот животен век за секоја група на 
материјали и обезбедува глобален буџет во поддршка на стратешкиот 
план за рехабилитација. 

Годишното планирање на рехабилитацијата прави избор од 
најисплатливите проекти за рехабилитација за годишната програма за 
рехабилитација земајќи ги предвид различните критериуми. 
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5. Основни средства 
Како што беше споменато погоре, интегрирањето на информациите во однос на 
основните средства се класифицира на моментална и критична состојба на 
основните средства. Тоа може да се определи преку поставување на вистинските 
прашања за мрежата и е од суштинска важност за носењето одлуки во иднина. 
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6. Социјален трошок на дефектот 
Социјалниот трошок на дефектот има големо влијание и треба да се земе предвид 

во оваа фаза на интегрирање на податоците и носењето одлуки. Трошоците кои 
претпријатието директно ги прави се следните: 

 
o aдминистративни и законски трошоци за оштетувањето 
o трошоци за јавна безбедност 
o трошоци за поправка и враќање во функција 
o трошоци за олеснување на прекини во снабдувањето 
o трошоци за реакции на претпријатието во вонредни состојби. [10] 

 
Ефектите од обрасците на рутина, како што се трошоците од попречен пристап и 
одложено пренесување и трошоците за прекин во снабдувањето на корисниците и 
трошоците за замена мора да се земат предвид. Следните работи генерално се со 
низок степен на фреквентност, но големо влијание: 

 
o здравствени оштетувања 
o директно оштетување на местото на дефектот 
o болести кои се прнесуваат преку вода, а настанале како резултат на 

дефектот 
o оштетување на имотот. 

 
Точките кои се споменати (1 до 6) придонесуваат за процесот на одлучување. 
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6

6.8     Резиме и следни чекори 
 
 
 
Содржината на Поглавје 6 oд овој технички прирачник на читателот ќе му  
овозможи: 

 
 Да разбере како разни стратегии за одржување (пасивни, реактивни или проактивни) 

              влијаат на состојбата на дистрибутивната мрежа и степенот на  
              истекувања. 

 
 Дизајн, имплементација и функционирање на DMA за да се следи 

протокот и да се намали времетраењето на истекувањата. 

 
 Познавање на принципите на управување со притисокот и нивните влијанија на протокот на 

истекувања. 

 
 Разбирање на различните концепти на модулација и карактеристиките на 

разни типови на регулатори на притисок (PRV) и нивните соодветни 
предности и недостатоци. 

 
 Избор на оптимална Случај на употреба за конкретна примена на управувањето со 

притисокот. 

 
 Спроведување на вообичаените фази на проектот за дизајн, 

имплементација и функционалност на системи за управување со 
притисок. 

 
 Примена на методи за стекнување сознанија, откривање и лоцирање на 

истекувањата во дистрибутивната мрежа за вода. 

 
 Разбирање на придобивките од долгорочното управување со 

инфраструктурата за да се обезбеди функционалност на мрежите и 
намалување на загубите на вода. 

 
 Реализираните проекти наведени во следното Поглавје ќе покажат како 

збирот на презентираните техники и методологии може да се реализира во 
пракса за успешно намалување на загубите на вода. 
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Контрола на приклучувач за PRV 
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   Презентација во центарот      
а за обука  SEDAPAL 

Во Лима, Перу 

 
  Шахта на вентил со мерач на проток   

 
 
 
 

7.1 Модули за обука за Управување со  
       притисок – примерот на Лима, Перу 

 
Наслов на проект Намалување на загубите на вода во маргинализираните области на 

Лима 
Име на област Комас (Сектор S86) и Брена (Сектор S25), Лима, Перу 

Неприходна вода (NRW) 37.5% (SEDAPAL, 2008) 

Период/статус за проектот 2008 - 2010 
 
 
7.1.1      Основни информации 
Водата за пиење е оскуден ресурс во Перу, особено во главниот град Лима, кој се 
наоѓа во пустински регион на перуанскиот брег. Загадувањето на животната средина 
и недоволните водни ресурси го отежнуваат снабдувањето со адекватна вода за 
пиење. Покрај тоа, системот за водоснабдување бележи реални загуби на вода од 50% 
од целата вода која влегува во системот заради истекувањата од цевките и 
недоволното одржување.   
SEDAPAL, претпријатие во државна сопственост, е одговорно за обезбедување 
услуги во окрузите на Лима и Калао, како што се снабдување со вода за пиење и 
услуги за отпадни води, и е клучен чинител во перуанскиот сектор за вода и 
канализација.  
7.1.2      Развој на процесот – Пристап преку центар за обука                                                     

7 
Управувањето со притисокот (УП) беше идентификувано како ефикасно  
решение за  намалување на загубите на вода во  Лима и Калао. Покрај техничката 
инсталација на технологија за УП, целта на овој проект е да се  зајакне раководниот и 
оперативниот капацитет  на дадените претпријатија. 
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Генерално, важно е да се обучат локалните практичари за тоа како да управуваат со 
системи за УП за да може да научат како да ги одржуваат техничките компоненти и 
како сами да ги мерат придобивките од таа инвестиција. На вработените им беа 
ставени на располагање технички и едукативни материјали. Покрај тоа, локалните 
обучувачи во центарот за обука SEDAPAL исто така добија обука. Исто така, беше 
подготвен Меморандум за соработка помеѓу SEDAPAL, националната асоцијација на 
претпријатија за водоснабдување и канализација (ANEPSSA) како и мрежата за 
зајакнување на капацитетите во секторот води и канализација (SFCS) за да се осигура 
одржлив трансфер на знаење за УП на национално ниво. Со овој договор, центарот за 
обука SEDAPAL ќе се интегрира во мрежата SFCS и вработени лица ширум Перу ќе се 
обучуваат за функционирањето и техничкото работење со УП. 

 
Инсталацијата на технологијата и обуката на кадарот на SEDAPAL во две пилот 

области во Лима служат како пример за најдобра пракса. Идеално, идните обуки ќе се 
прилагодуваат на различни целни групи: 

 
1. Оддел за менаџмент и планирање: 

 
o долгорочно планирање и дизајн 
o финансирање на инсталација на УП 
o eкономски, еколошки и социјални придобивки. 

 
2. Oперативен кадар: 

 
o технички инструкции за УП 
o одржување и функционалност на технологијата за УП  
o eлектронско управување 
o УП како дел од системот за водоснабдување и канализација. 

 
 
 

7.1.3      Постигнувања и влијанија 
Беа направени следните достигнувања и влијанија:  

 
 стекнатото искуство и знаење во текот на проектот 

беше прецизно документирано и ставено на 
располагање на локалните и националните центри за 
обука и мрежи 
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 развој на модули за обука за УП (на шпански јазик) 
o  развој на капацитетите на вработените во 

претпријатието преку сесии за обука и 
работилници 

o пристап на обука за обучувачи во центарот за обука SEDAPAL 
o модулите за обука за УП интегрирани во националната мрежа SFCS  
o резултатите и искуствата од проектот ставени 

на располагање на сите претпријатија за 
водоснабдување во Перу 

o потенцијал за реплицирање на проектот 
o проектот придонесе за развој на 

секторот за водоснабдување и 
канализација во Перу 

o развој на финансиски модел за да се гарантира идна 
дисеминација и имплементација на УП во земјата. 

 

 
7.1.4      Научени лекции 
Во рамки на проектот, важно беше да се надградат националните структури и мрежи за 
да може да се опфатат претпријатијата за водоснабдување и нивните вработени на 
национално ниво. Воспоставувањето на разбирање за УП решенија во локалните системи 
за водоснабдување ќе се стимулира преку сесии за обука за технологија за УП како 
интегрален дел од модулите за обука на претпријатијата за водоснабдување и 
канализација. Тоа им овозможува на претпријатијата да се запознаат со технологијата за 
УП и да разгледаат потенцијали за реплицирање на мерките во нивните системи. 

 

 
 
7.1.5      Користени материјали 

o SFC веб страна: www.vivienda.gob.pe, посетена во јули 2010. 
o SEDAPAL веб страна: www.sedapal.com.pe, посетена во јули 2010. 
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Инсталација на вентил за намалување на притисокот (PRV) 



One reason for a lack of water supply is the high volume of water losses that occur
during operation due to leakage at critical points, such as the mains and fittings. 
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Област за проектот                                               Инсталација на вентил за намалување на притисокот(PRV) 
 
 
 
 

7.2  Намалување на загубите на вода преку управување со  
       притисокот – Примерот на Санто Амаро, Бразил 

 

 
Наслов на проект Одржливо управување со водата и природните ресурси во Сао 

Пауло 

Име на област Санто Амаро, Сао пауло, Бразил 

Жители 36,000 

Приклучоци на мрежата 8,895 

Должина на дистрибутивни цевки 83 km 
Загуби на вода 
01/2005 – 09/2005 
10/2005 – 01/2006 
02/2006 – 06/2006 

301,702 m3/месец 
203,947 m3/месец 
178,039 m3/месец 

Период/статус на проектот Март 2004 – Јуни 2006 

7.2.1      Основни информации 
Потрошувачката на вода континуирано се зголемува во урбаната област на Сао 
Пауло. Денеска, државното претпријатие за водоснабдување Companhia de 
Saneamento  Básico do Estado de São Paulo (SABESP) се соочува со предизвикот да се 
задоволи побарувачката на над 17 милиони жители и обезбедување на постојано и 
доволно снабдување со вода за пиење во доволни количини. Покрај 
висококвалитетните услуги кои ги обезбедува SABESP, понекогаш се појавуваат 
периоди на наизменично водоснабдување заради недостиг на ресурси во текот на 
периодите без врнежи.  Една причина за недостигот на водоснабдување е големата 
количина на загуби на вода кои се јавуваат во текот на работата заради истекувања на 
критични точки, како што се главните линии и спојници. 
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7.2.2      Развој на процесот 
Во округот на Санто Амаро беше направена пилот област, составена од најсовремен 

систем за намалување на загубите на вода кој вклучуваше вентил за регулацја на 
притисок, контролни панели, телеметриски инсталации и софтвер за поддршка.  
(Oppinger, 2009) 

Две технологии беа имплементирани: прво, временски заснована модулација и 
второ, далечинска модулација базирана на критична точка (модулација на проток на 
критично место). Модулацијата на протокот се очекува да даде добри резултати 
бидејќи PRV континуирано го прилагодува притисокот така што притисокот останува 
колку што може поблиску до поставената вредност во критичната точка. 

 
7.2.3      Резултати и добра практика 
Рзултатите кои беа добиени со инсталирањето на двете технологии се прикажани во 

Табелата подолу, и ја покажуваат заштедата на вода до 41%. Покрај тоа, беше 
намалено настанувањето на нови дефекти на цевките за околу 50%.  Времето за 
отплата на проектот изнесуваше околу четири до пет месеци. 

F. Paracampos (SABESP) ги забележа своите согледувања од централната деловна 
единица на SABESP во 2007: фреквенцијата на настанати дефекти на главните 
цевководи и приклучни цевки изнесуваше 10 дефекти на km/година во 180 зони со 
управување на притисокот. Меѓутоа, според Thornton, фреквенцијата на таквите 
дефекти беше речиси двојна во областите без управување на притисокот (околу 19 на 
km/година). 

 
7.2.4      Научени лекции 
Оваа пилот област покажа дека моделираното управување со притисокот 

значително ја намалува количината на загуби на вода и фреквенцијата на настанување 
на нови пукнати цевки.  
 
 

Технологија Период Загуба на вода 
[m3/месец] 

Заштеда на вода [%] 

Без УП 01/2005 – 09/2005 301,702  

Временска модулација 10/2005 – 01/2006 203,947 -33% 

Далечинска модулација 
базирана на критично место

02/2006 – 06/2006 178,039 -41% 

Резултати добиени во областа на Санто Амаро помеѓу јануари 2005 до јуни 2006 
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За областа на Санто Амаро, тоа значи намалување до 50% на ново настанати дефекти и 
30% повеќе расположлива количина на вода која е доволна да обезбеди водоснабдување на 
дополнителни 800 луѓе.. Тоа е од особена важност во брзо растечки град како Сао Паоло. 
 

 
 
7.2.5      Користени материјали 

 
o Oppinger P., Reducing Water Losses by Pressure Management.  

Water & Wastewater International, 2009. 
o Thornton, J. and Lambert A. O., Pressure management 

extends infra- structure life and reduces unnecessary energy 
costs. Proceedings of the IWA International Specialised 
Conference ‘Water Loss 2007’, Bucharest, Romania, 2007. 

o Paracampos, F., Thornton, J. and da Costa e Silva A. C., 
SABESP's Innovative and Proactive Approach to Water  
Loss Control and Demand Management. Proceedings of the 
AWWA Annual Conference and Exposition, Orlando, 
Florida, 2004. 

o Paracampos, F., Curbing demand in Sao Paulo through a 
successful water efficiency initiative.  Proceedings  of 
Global Water Leakage Summit, London, UK, 2007. 
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7.3     Хидрауличко моделирање – примерот на  

Оуагадоугоу, Буркина Фасо 
 

Наслов на проект Хидрауличко моделирање Буркина Фасо 

Име на области Оуагадоугоу, области за водоснабдување R7 и RE 
Загуби на вода  

Област за водоснабдување 

 RE Област за снабдување R7 

 
306m³/ден 
120m³/ден 

Период/статус на проектот Февруари до Ноември 2009 
 
 

7.3.1      Основни информации 
Водата за пиење е оскуден ресурс во Буркина Фасо, и големи реони во околината на градот 
се појавуваат секоја година без да имаат организиран систем за водоснабдување. Областите 
за снабдување R7 и RE (види Слика на следната страна) имале континуирано 
водоснабдување без прекини откако се завршил проектот Зига во 2006. И покрај 
придобивките од овој проект, реалните загуби на вода постојано се зголемувале откако 
системот почнал да функционира континуирано.  Тоа се должело на фактот што дефектите 
во дистрибутивните цевки постојано генерирале зголемени стапки на поток на истекувањата 
во услови на зголемен дистрибутивите цевководи генерирале поголема количина  истечена 
вода  како резулат на зголемениот притисок. Целта на имплементацијата на пилот проекти 
во областа за снабдување R7 и RE е да се намалат реалните загуби на вода за 20%. 

 
Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) е националното претпријатие за 
водоснабдување и канализација и најголемата компанија за водоснабдување. 
Институционалното реструктуирање го подели урбаното и рурално водоснабдувањето. Оваа 
реформа имаше за цел да ја направи компанијата финансиски одржлива 
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и да го направи пристапот до вода и канализација достапен во сиромашните области. 
Воведувањето на хидрауличкото моделирање ја подобри ефикасноста на трошоците за 
одржување и одлучувањето на среден и долг рок. Денеска, ONEA се смета дека е една 
од најдобро управуваните компании во регионот. 
 
 

 
 
ГИС претставување на областа за снабдување R7 (лево) и EPANET идентификација на 
критична точка во областа за снабдување RE (десно) 
 
 
7.3.2     Процес на развој – хидраулично моделирање 
Една цел на хидрауличкото моделирање е да се идентификува најдоброто техничко и 
економско решение за мрежата за водоснабдување. Системот треба да се разбере како 
понуда на алтернативи и можност за оптимизација. Во моменталниот случај, 
хидрауличкото моделирање беше важен чекор за да се истражи можноста за 
инсталација на систем за управување со притисокот, а тоа се состоеше од следните 
чекори: 
 
Чекор 1: прибирање податоци и воспоставување на модел 
o ONEA го обезбеди постоечкиот хидраулички модел на 

давателот на решението. 
o Надградба на хидрауличкиот модел во EPANET (софтверска алатка за 

моделирање од US EPA) за нивниот систем на дистрибуција на вода во однос на 
DMAs R7 и RE (мали дијаметри, внатрешна циркуларна мрежа, неповрзани 
цевководи, итн.). 

 
Чекор 2: корекции на моделот 
o Верификација на влезните податоци и проверка на нивната сигурност – 

формална, логична и временска доследност на податоците. 
o Непрецизностите околу главните влијанија на квалитетот на моделирање беа 

корегирани во соработка со ONEA. 
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Чекор 3: калибрирање на моделот 
o Процесот на калибрирање беше извршен на корегираните модели, со примена на 

профилите на потрошувачка забележани во текот на деновите кога се вршело 
истовремено мерење на протокот и на притисокот. 

o Рапавоста на цевките била земена предвид зависно од видот на материјал  
на цевката и староста на цевката. 

o Верификација на нивото на резервоарот и неговите влијанија на  
моделирањето. 

o Минорни загуби биле воведени во моделот. 
 

Чекор 4: избор на вентил 
o Калибрираниот модел беше користен за симулации во DMA. 

Анализата на резултатите од симулацијата се користеше за да се направи избор и 
димензионирање на соодветни вентили за намалување на притисокот. 

 
7.3.3      Резултати и стратегија 
Препорачаното решение за ефикасен систем за УП во двете DMA (R7 & RE) овозможува да 
се користат неколку доводи опремени со вентили за намалување на притисокот. Во двата 
случаи, најдобрите резултати се добиваат со динамично контролирани вентили за 
намалување на притисокот за да се намали непотребниот вишок притисок во текот на 
ноќните часови. Табела подолу  ги содржи резултатите од симулацијата за неколку варијанти 
на модел: 

 
Намалување на загуби на вода 

[m3/ден] 
 
Алтернатива PRV – 

контрола на 
фиксен 
излез 

 
 

PRV – 
контрола на 
критична 
точка 

PRV на излез од резервоарот (варијанта R7-1) 11
6 

120 

Креирање на три независни сектори, секој со еден PRV на излезот 
(варијанта R7-2) 

5
1 

79 

PRV на излезот на резервоарот (варијанта RE-1) 6
5 

231 

Еден PRV на секој од двете главни точки за снабдување (варијанта E-2) 28
9 

305 
 

Споредба на симулација на намалување на загуба на вода со две варијанти 
 
Алтернативата R7-2 се препорачува за областа R7  бидејќи нуди поголема  
флексибилност во функционирањето на системот.  Трите вентили се инсталираат 
 на главните доводни места за секоја новокреирана подобласт, што помага да се  

намалат последователните загуби во текот на денот.  Поставената точка                            7 
  

7 
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RE-2 е опцијата која се препорачува за областа RE. Во оваа опција, се инсталираат два 
DN 300 вентили на главните доводни места. 
 

 
 
7.3.4    Најдобра пракса 
Во овој реализиран проект, хидрауличкиот модел на мрежа се користше за 
дизајнирање на DMA и избор и димензионирање на PRV. За овој процес потребни беа 
расположливи веродостојни влезни податоци за постоечката мрежа и предвидувања во 
однос на растот на населението, трендовите на потрошувачка на вода и планираните 
мерки за рехабилитација и проширување во анализираниот систем за водоснабдување. 
 

 
 
7.3.5    Научени лекции 

o Резултатите од моделот се веродостојни само ако влезните податоци се 
прецизни. 

o Хидрауличкото моделирање овозможува да се заштеди време и финансиски 
ресурси бидејќи може да се направи симулација и споредба на неколку 
опции без потреба од нивна реална имплементација. 

o Соработката и постојаната комуникација со локалните партнери е неопходна 
за да се добие јасна слика за моменталната состојба на дистрибутивната 
мрежа за вода.  

o Калибрирањето на моделот врз основа на податоците од кампањите за 
мерењето е од суштинска важност за веродостојни податоци.  

 

 
 
7.3.6     Развој во иднина/идни планови 

Следниот чекор ќе биде инсталација на систем за управување со притисокот 
во областа R7 и оптимизација на секторот RE. 

 

 
 
7.3.7      Користени материјали 
 S&P Consult, Final Report  PPP Burkina  Faso. Not published, 2009. 
 S&P Consult, Identification of Problems in Water Supply Net Areas 
 RE and R7 - PPP Burkina Faso. Not published, 2009. 

 VAG – Armaturen GmbH веб страна, www.vagarmaturen.com, пристапено 
во јули 2010. 

 ONEA веб страна, www.burkina.at/ONEA,  пристапено во јули 2010. 

http://www.vag/
http://www.burkina.at/ONEA
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The objective of the project was to reduce real water losses by means of effective 
pressure management methods and increasing the capacity of staff dealing with 
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                   Инсталација на вентил со дијафрагма и бајпас 
 
 
 

Installation of PM components 
 
 

7.4  Намалување на загубите на вода до 40% - 
примерот на Аин Ал Баша, Јордан 

 

 
Наслов на проект Намалување на загуби на вода во Аин Ал Баша  преку ефективно управување на 

притисокот (УП) 
Име на област Аин Ал Баша, Аман Јордан 

Приклучоци на 
мрежата 

4,098 

NRW 47.1% (2005) 

Период/статус на 
проектот 

јануари 2007 -  јули 2008 (завршен) 

 
7.4.1    Основни информации 
Беше проценето дека нивото на Неприходна вода изнесува над 50% во 2004 во Јордан. 
Тоа е доста алармантно имајќи предвид дека Јордан се смета дека е една од десетте 
земји во светот со најголем недостиг на вода. 
 
Состојбата на системот за дистрибуција на вода во Аин Ал Баша се крактеризира со 
голем број на проблеми: особено високата стапка на реални загуби на вода подразбира 
искористување на големи финансиски и природни ресурси, а водоснабдувањето за 
корисниците е ограничено. Покрај тоа, силните варијации на притисокот во системот 
предизвикуваат често пукање на цевките.  
 

7.4.2      Развој на процес7 
Целта на проектот беше да се намалат загубите на вода по пат на ефективни методи за 
управување со притисокот и зголемување на капацитетите на лицата кои се 
инволвирани во одржување на мрежата.. Проектот беше спроведен во тесна соработка 
со Надлежниот орган за вода во Јордан (WAJ) и генерално беа предвидени две фази. 

7 
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Фаза I: техничка инсталација на систем за управување со притисок  
Физибилити студија, сеопфатно прибирање податоци, документирање и евалуација 
мораа да се направат на почетокот на проектот. Различните делови од опремата потоа 
беа произведени, испорачани и инсталирани согласно на деталниот план за проектот.  

 
SCADA систем беше инсталиран и поврзан со канцеларијата на WAJ за да може да 
функционира системот за УП во полн капацитет и континуирано да се следи неговата 
успешност. Овој чекор им овозможува на техничарите и инжењерите да го следат и 
контролираат системот прецизно врз основа на податоци во реално време и брзо да 
реагираат на промената на побарувачката.  

 
Фаза II: користење на знаењата за УП 
Откако беше инсталирана технологијата, беа спроведени опсежни курсеви за обука и 
беа дадени инструкции на терен за да се овозможи локаниот партнер да продолжи да 
го работи новиот систем. На самиот почеток, менаџерите и обучувачите од WAJ 
посетуваа интензивен курс за обука во Германија. 
 
Во исто време, експертите на VAG помогнаа да се подобри локалниот центар за обука 
за инженерит еинволвирани во водниот секторво Аман.  Тренинг центарот  беше 
опремен со вентили за тестирање и графикони за обука, и ќе се користи за обука на 
400 до 600 техничари и инжењери во текот на годината за тоа како да ги користат 
вентилите и вентилите за намалување на притисокот на соодветен начин. Покрај тоа, 
обучувачите од Јордан се обучени за одржливо инкорпорирање на знаењата за УП во 
рамки на WAJ. Значително време беше посветено на практична и теоретска обука за 
вентилите. На крајот, обучувачите имаа можност да го практикуваат тоа што го 
научија.  
 
7.4.3      Добра пракса 
Придобивките за WAJ од проектот вклучуваат: 
 
 Зголемена ефикасност и помали трошоци за водоснабдување 
 Помалку пукнати цевки преку контролиран и намален притисок 
 Зголемен животен век на цевководот 
 Загубата на вода намалена (за 30% NRW), заштедената вода употребена да се 

зголеми/подобри водоснабдувањето 
 Контрола на вентилите преку SCADA систем 
 Извештаи за евалуација (дневни/неделни/месечни/годишни) 
Градење на капацитетите на вработените во областа на водоснабдување во Јордан. 
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Намалување на минималниот ноќен проток (Проток 2 часот наутро) 

Дата Без контрола 
(m³/час) 

Дата Со контрола 
(m³/час) 

Намалување на минимален 
ноќен проток 

03.02.2008 55,01 02.03.2008 37,20 -17.81 m³/h 32% 
04.02.2008 55,01 03.03.2008 37,92 -17.09 m³/h 31% 

05.02.2008 62,86 04.03.2008 35,28 -27.58 m³/h 44% 

06.02.2008 49,46 05.03.2008 34,08 -15.38 m³/h 31% 

07.02.2008 51,30 06.03.2008 32,37 -18.93 m³/h 37% 

08.02.2008 56,65 07.03.2008 41,05 -15.59 m³/h 28% 

09.02.2008 47,16 08.03.2008 36,90 -10.27 m³/h 22% 
 

 Резултатите се добиени за областа на Санто Амаро за периодот од јануари 2005 до јуни 2006 
 
 

7.4.4    Научени лекции 
Пристапот на проектот кој не значи е само да се имплементираат системи 
за УП, туку и да се вгради знаењето за УП во структурите на локалните 
партнери, беше успешен.  WAJ го следи системот за УП преку SCADA 
технологија. Покрај тоа, поддршка може да се побара од VAG во било кое 
време на интернет. Проширување на центарот за обука на WAJ за 
инженерите инволвирани во водниот сектор преку понуда на курсеви за 
УП во Аман овозможува одржливо градење на капацитетите кои понатаму 
се потенцираат со концептот за обука на обучувачи. 

 
7.4.5      Користени материјали 

• VAG – Armaturen GmbH веб страна, 
www.vagarmaturen.com, пристапено во јули 2010. 

• GTZ Jordan веб страна, 
              www.gtz.de/en/weltweit/maghrebnaherosten/1511.htm, пристапено во јули2010. 

• Pressure Management веб страна, 
www.waterlossreduction.com, пристапено во јули2010. 

• Dorsch Gruppe, Engicon and sebaKMT,  Effective Leak Detection, 
repair & maintenance Management in Ain Al Basha district  PPP 
Jordan. Not published, 2009. 

7 

http://www.vag/
http://www.gtz.de/en/weltweit/maghreb
http://www.waterlossreduction.com/
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7.5     Намалување на привидни загуби на 

вода – примерот на Хуараз, Перу 
 

 
 
Наслов на проект Истражување на загубите на вода и подобрување на 

хидрауличната ефикасност во пилот зона во градот 
Хуараз 

Име на област Округ Хуараз, провинција Хуараз, Перу 

Жители 
приклучоци на мрежата 

101,430 
22,483 

Неприходна вода 51.4% 

Период/статус на проект 2008-2010 

Референца Програма на мерки со брзо влијание (PMRI) 
 
 

7.5.1      Основни информации 
Градот Хуараз со 100,000 жители  се наоѓа во северноисточниот дел на Перу на 
надморска височина од 3,030 метри. Хуараз  е туристички град во Долината на 
Хуараз опколен со најголемиот планински венец во земјата. Водата се добива од 
топењето на снегот од Кордиљера Бланка. Дистрибуцијата на вода ја врши 
претпријатието Chavin EPS SA во провинциите Хуараз, Хуајлас, Чикиуиан и Аија. 

 
Вкупната количина на Неприходна вода изнесува 51.4% и е  
поголема од националниот просек од 42.1%. Покрај тоа, градот има една од  
највисоките стапки на потрошувачка во земјата со дневна потрошувачка по глава 

жител од  338 литри.                         7 
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Општина Хуараз и пилот област (жолто) 

 
Овие големи загуби се должат на големиот број на проблеми кои 
вклучуваат: непрецизно мерење на водата, голема количина на непријавени 
истекувања, стари цевки, неадекватни техники за одржување, и 
организација која не е подготвена да се справи со тие проблеми. 
Алтернативните технологии биле тестирани во соработка помеѓу GIZ и 
претпријатието за водоснабдување во рамки на програма на мерки со брзо 
влијание (PMRI). Тука биле вклучени алатки како што се воден баланс, 
инвентар на загуби и хидрауличко моделирање на мрежа се со цел да се 
подобри хидрауличните перформанси на  мрежата и воспоставување на 
системска методологија за откривање и контрола на загубите на вода.  

 
 
Претпријатие 

 
Произведена 
количина (m3) 

 
Фактурирана 
количина (m3) 

Процент од NRW (%) 
2009 2008 2007 2006 2005 

ВКУПНО 1,285,370 740,861 42.10 42.30 42.40 43.30 43.90 

SEDAPAL 658,748 411,835 38.50 37.50 37.50 39.10 41.10 

Големо 393,050 215,481 43.30 45.20 46.00 46.60 46.40 

Средно 194,124 99,449 49.70 48.80 49.40 49.60 48.20 

Мало 39,446 14,094 53.00 62.00 54.00 53.60 50.50 
Неприходна вода во Перу помеѓу 2005 и 2009. (SUNASS, 2010) 



meters and completing the sector metering to 100%. Furthermore, 3.1 km of the 
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7.5.2      Развој на процес 
Работата се состоеше од тестирање на методологија, со примена на 
секторизација и мерење како алатки за определување и контрола на состојбата 
на системот за водоснабдување: 

 
• Се започна со избор на пилот област притоа земајќи предвид неколку 

критериуми, како што се едноставноста на заокружувањето на зоната, 
високиот континуитет, високото ниво на притисок како и разни 
категории на профили на потрошувачката.   

• Tехничките и комерцијалните катастарски параметри беа ажурирани со 
цел да се искористат за спроведување намоделирање на мрежа и 
проценка на побарувачката за вода. 

• Секторизацијата беше извршена преку изолирање на пилот област од 
останатиот систем. Пилот областа е составена од 263 приклучоци на 
мрежата. 

• Секој инсталиран водомер беше прочитан за да се утврди степенот на 
непријавување на вистинската вредност, кој потанатаму беше 
анализиран по бренд и старост.   

• По изолирањето на областа со еден довод, беше поставен водомер на 
влезот, со што се овозможи мерење на бруто потрошувачката на час во 
секторот и евидентирање за период од 24 часа за да може да се 
определи водниот баланс за време на минимален ноќен проток. Покрај 
тоа, следењето на нивото на вода во резервоарот овозможи да се 
усвојуваат методи за регулација на притисокот. 

• Беше направена листа на загуби со што се овозможи идентификација на 
факторите кои се причина за загубите.  Беа преземени корективни 
мерки од комерцијална и оперативна природа. . Во новосоздадените 
услови, беше направено хидрауличко моделирање и притисоците беа 
регулирани во рамки на секторот. 

• На крајот, новиот воден баланс овозможи мерење на резултатите од 
усвоените мерки.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

7 
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7.5.3      Резултати и добра пракса 
 

Почетниот воден баланс покажа дека нивото на Неприходна вода изнесува 69% во 
област каде 91% од цевките од азбестен цемент се постари од 40 години и 68% од 
приклучоците биле последен пат мерени во просек пред шест години.  
 
Листата на загуби откри дека 80% oд загубите се привидни загуби на вода, а 
останатите 20% се реални загуби на вода.  

7 
Корективните  мерки вклучуваа инсталација на водомери во 121 домаќинство, 
подземната водоводна мрежа беше испитана со акустични геофони, десет непријавени 
истекувања беа откриени и поправени од кои осум беа на приклучоци во 
домаќинствата. Притисокот, исто така беше регулиран со намалување на 
максималниот притисок од 45 на 25 м.   

 
Покрај тоа, беше откриено прелевање во резервоарот Батан од каде областа се 
снабдува со вода и каде беше откриено дека напразно се трошат 405 m3  на ден. Ова 
прелевање беше корегирано преку промена на контролниот систем. Финалниот воден 
баланс покажа дека нивото на Неприходна вода изнесува 29%, што ја потврдува 
ефективноста на превземените мерки.  
 
 
7.5.4      Научени лекции 
Првичната истрага за намалување на загубите на вода и оперативните подобрувања во 
пилот областа овозможија видливи краткорочни резултати со намалено ниво на 
инвестиции и трошоци. Тие резултати доведоа до општи заклучоци кои може да се 
преточат во стратегии применливи на целиот систем. 
 
Комбинацијата на мерки, како што се секторизација, определување на воден баланс и 
дефинирање на компонентите за загуби на вода овозможија да се идентификуваат 
долгорочни корективни мерки. Корективните оперативни мерки (инсталација на 
водомери и откривање на истекувања) мора да се решат прво. Меѓутоа, резултатите 
нема да бидат одржливи без значителни инвестиции во рехабилитацијата на старите 
мрежи. 
 

 
 
7.5.5     Користени материјали 
 Zegarra, B., Ticona E., Alania, G., Vidalon, F. and Rojas, F., Reducción de 

pérdidas y modelación hidráulica.  El ejemplo de Хуараз, Perú. Not published, 
2010.  

 SUNASS  Gerencia de supervisión y Fiscalización, Las EPS y su desarrollo. Not 
published, 2010. 
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ги промовираат принципите на специјалната група за 
загуби на вода при IWA, заедно со напредната европска 
технологија и know-how, за да се помогне постигнувањето 
на оваа важна цел.” 

 
Алан Ламберт, Water Loss Research & Analysis Ltd 
Претседател на првата работна група за загуби на вода на IWA, 1996-1999 

 
„Овие Упатства даваат сеопфатен преглед на целосниот опсег 
на управувањето со загубите на вода и се корисни за планерите 
во однос на стратешкото издржано справување со загубите на 
вода. Особено што примената на модерно управување со 
притисокот заедно со виртуелни DMA структури 
придонесуваат за ефикасно управување со загубите на вода во 
мрежите за водоснабдување со високи стапки на загуби и 
зачестеност на дефекти." 

Дипл.-Инж. Ервин Кобер, извршен директор, RBS Wave 
 

“Овие упатства може да бидат многу корисни за 
намалување на загубите на вода во системите за 
дистрибуција за пошироката заедница која работи во 
областа на води. UNW-DPC ќе обезбеди дисеминација на 
упатствата на заинтересираните соработници и ќе ги 
охрабри да ги применуваат како дел од градењето на 
капацитетите ширум светот.” 

 
Др. Реза Ардаканиан, Директор на Декада на води, Програма за градење капацитети на ОН 
(UNW-DPC), Универзитет на Обединети нации 
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