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ПОДОБРЕНИЯ ПО МРЕЖАТА

КАК ДА ПОДОБРИМ МРЕЖАТА?

✓ Зониране  

✓ Водомерни зони (малки зони) 

✓ Управление на налягането 

✓ Активен контрол на течовете

✓ Подобряване на инфраструктурата



Основната цел на създаването на водомерни
зони е да се сведат физическите
(действителните) загуби до икономически
приемливо ниво и това ниво да се поддържа
с прилагане на превантивни стратегии, като
Активен контрол на течовете.

ЦЕЛ НА DMA



АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕ (ALC)

Активният контрол на течове (ALC)  може да бъде дефиниран като:

✓ метод  за справяне с физическите загуби на вода

✓ метод за разпределяне на финансови средства, персонал и 
техническо оборудване 

✓ метод, който позволява да се откриват и отстраняват скрити в 
земята течове 

✓ метод за намаляване на 
времето за докладване на 
нови течове

✓ метод за намаляване  на 
времето на изтичане  за 
съществуващите, 
недокладвани течове



Водомерна зона (DMA) представлява зона от
водоснабдителната мрежа, която в идеалния
случай има около 2000 имота, захранвани в
най-добрия случай от една единствена точка,
където водата се измерва (постъпваща и
излизаща вода) и налягането се контролира.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА DMA



ЗАЩО ИЗГРАЖДАМЕ DMA

✓ за  да преминем от пасивен към активен 
контрол на течовете;

✓ защото е трудно прилагането на съвременна 
апаратура за откриване на течове в цялата 
мрежа;

✓ защото ремонтната група може да бъде 
насочена към най критичните точки на 
мрежата;

✓ защото има добавена стойност от 
откриването на незаконни връзки



ОТКРИВАНЕ НА КРАЖБИ В DMA



ЗАЩО ИЗГРАЖДАМЕ DMA

✓ защото се улеснява работата на системата за
постоянен контрол на налягането;

✓ защото има добавена стойност от
намаляването на търговските загуби;

✓ защото лесно могат да бъдат определени
компонентите на водния баланс и
осчетоводени загубите



ЗАЩО С DMA?

ЗАЩОТО КЕВР КАЗВА:

Чл. 8. ПК6 от Наредбата – налягане във
водоснабдителната система (%); определя се
чрез съотношението между броя на водомерни
зони, имащи постоянно измерване на дебит и
налягане на вход и изход зона, както и
измерване на налягане в критична точка на
зоната, и общия брой водомерни зони.
Показателят се определя чрез следната формула:
ПК6=(iDMAm/iDMAt)*100



ЕФЕКТИВНОСТ НА МРЕЖАТА

ОТ РЕАКТИВНА  ПОДДРЪЖКА КЪМ ПРОАКТИВНА  ПОДДРЪЖКА

Показателите за качество на водопроводната мрежа

ПК6 – Налягане – 100 %

ПК5д – Аварии –
60бр./100км/г

ПК11г – Рехабилитация – 1,25 %

ПК11д - Активен 
контрол на течовете 

– 1,25 %

Q 7.2

ПРЕМИНАВАНЕ



ВОДОМЕРНИ ЗОНИ (DMA)

РАБОТНА ПРОЦЕДУРА
✓отделяне на главния водопровод от 

второстепенната водопроводна мрежа;

✓определяне на размера на зоната  (от 500 до 3000 
сградни отклонения или от 4 до 30 км дължина на 
тръбите).

✓DMA не трябва да включва главния водопровод 
или черпателните резервоари;

✓разликите  в земните  нива следва да бъдат 
минимални;

✓идеалният вариант е захранване от  една точка с 
измервателен уред на входа;



ВОДОМЕРНИ ЗОНИ (DMA)

РАБОТНА ПРОЦЕДУРА
✓добре е да се избягват каскадни DMA, ако това е 

възможно;

✓границите на водомерните зони трябва да са 
ясно определени;

✓броят на  граничните кранове трябва да бъде 
сведен до минимум;

✓да бъдат монтирани разходомери на входа на 
зоните;

✓разходомерите трябва да са лесно достъпни.



ЗОНИРАНЕ НА МРЕЖАТА

Волтманов водомер с възможност за импулсно отчитане



ВОДОМЕРНИ ЗОНИ (DMA) - ТЕСТВАНЕ

След обособяване на DMA трябва 
да бъде тествана ефективността 
на зонирането посредством:

✓ проверка на всички кранове 
(дали са затегнати);

✓ извършване на тест за нулево 
налягане

✓ проверка на разходомерите 
(дали отчитат точно);

✓ проверка за недостиг на 
налягане или  водоподавне.



ВОДОМЕРНИ ЗОНИ (DMA) - ТЕСТВАНЕ

Ако нулевият тест показва 
свързвания с други зони, 
трябва да бъдат проверени 
граничните кранове и 
евентуално да се  коригира 
проектът на зоната. 02



НУЛЕВ ТЕСТ НА НАЛЯГАНЕ



НУЛЕВ ТЕСТ ЗА НАЛЯГАНЕ (НТН)



ВОДОМЕРНИ ЗОНИ (DMA) - ПРЕДИМСТВА 

Водомерните  зони могат да бъдат превърнати в 
зони за управление на налягането чрез 
инсталиране на регулатори на налягането  в 
техните входни точки:

✓ намаляване на свръх налягането;

✓ намаляване на количеството на  скритите и 
фонови течове;

✓ по-малък брой нови избивания.



ЗАЩО ДА УПРАВЛЯВАМЕ НАЛЯГАНЕТО ?

✓ прост  и  бърз метод за намаляване 
на течовете

✓ по-ниска консумация  

✓ намaлява  подадената вода в зоните

✓ намаляването на  налягането  с 20 % 
води  до намаляване на новите 
течове с 70 %

✓ по-добро ниво на обслужването



ЕФЕКТ ОТ НАМАЛЯВАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО



ВОДОМЕРНИ ЗОНИ (DMA)

ИЗИСКВАНИЯ

✓ пълен, актуален регистър на 
мрежата;

✓ информация за потребление на 
вода, дебит и налягане;

✓ калибриран хидравличен модел, 
който да определи резултата от 
зонирането.



DMA И ХИДРАВЛИЧНО МОДЕЛИРАНЕ

✓ Анализи за бъдеща работа 
на системата

✓ Анализи при реални и 
хипотетични 
експлоатационни събития

✓ Анализи за качеството на 
водата

✓ Анализи при нормална 
работа на системата



МИНИМАЛНА НОЩНА КОНСУМАЦИЯ

Макс. консумация 
Q max=14.30 l/s;

Мин. нощен поток  
MNF  = 10.6 l/s;

Реалната консумация 3.7 l/s 
като  разлика на  Q max и  Q
MNF;

Налягането в зоновата шахта 
P =5,1 atm

24-ЧАСОВ МОНИТОРИНГ НА ЗОНАТА - SCADA:



ПРОВЕЖДАНЕ НА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ

Отстраняването на авариите в зоните довежда и до 
повишаване на минималния свободен напор в 
критичните точки.



ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИИ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОТСТРАНЯВАНЕТО НА АВАРИЯТА
Минималният нощен поток спадна с 3.40 l/s - до MNF 1 = 7.20 
l/s, което като процент е 32 % от MNF 



ВОДОМЕРНИ ЗОНИ (DMA) – ЕКСПЛОАТАЦИЯ И 
ПОДДРЪЖКА 

Ако водомерната зона е правилно проектирана 
и изпълнена, тя е една от най-ефективните 
мерки за намаляване на загубите на вода.

Водомерните зони не са вълшебна пръчица, 
резултатите от тях могат да дойдат само след 
сериозно отношение от страна на:

✓ мениджърския екип

✓ техническия екип



Фарли и Троу, 2003 г., по отношение на
идеята за водомерни зони заявяват, че
"Следенето на налягането като техника се
смята за основния фактор, допринасящ за
икономически ефективно и ползотворно
управление на течовете. Тя е методология,
която може да се прилага при всякакви
мрежи!'

ЗНАЧЕНИЕТО НА PMA



По въпроса за устойчивостта, особено в
развиващите се страни, Лавдей и Диксон,
2005 г., казват, че "изграждането на
водомерни зони е основен компонент от
дейността по намаляване на водата
неносещата приходи и на поддържането им
трябва да се гледа като на дългосрочен
ангажимент".

ЗНАЧЕНИЕТО НА ЗОНИРАНЕТО С DMA



БЛАГОДАРЯ  ЗА  ВНИМАНИЕТО


