
 

 

Hodnocení ekonomické úrovně úniků  

Ekonomická úroveň úniku v zásobním pásmu je 
stanovena na základě srovnání potenciální finanční 
úspory získané odstraněním úniku a nákladů 
vynaložených k jeho dohledání. Vyhodnocení možných 
finančních úspor vychází z aktuální hodnoty úniku, z 
hodnoty možného sníženého úniku, z ceny uniklé vody a 
dynamiky vzniku úniku. 

Náklady na opatření nutná ke snížení úniku jsou 
stanovena na základě hodnocení jednotkové ceny práce 
prováděné při identifikaci a odstranění úniku a rozsahu 
nutných prací v zásobním pásmu.  

Všechny ekonomické parametry jsou prezentovány 
v přehledných komplexních výstupech. 

Pokročilé funkce pro vyhodnocení úniků a nefakturované vody 

Monitor úniků automaticky zaznamenává změnu úrovně 
úniku v měrných okrscích a na základě citlivostních 
parametrů indikuje nové úniky. Systém rozlišuje 
krátkodobé oscilace a reálné úniky. Všechny události 
jsou ukládány a náležitě reportovány v databázi Monitoru 
úniků. Monitor úniků automaticky vyhodnocuje komplexní 
soubor klíčových indikátorů chování úniků a 
nefakturované vody, jako je procento úniků a 
nefakturované vody, jednotkový únik na délku sítě a na 
přípojku, ILI (Infrastructure Leakage Index) atd.  

Sběr dat a principy vyhodnocení 

Monitor úniků provádí předdefinované analýzy a připraví veškeré výstupy v zadaném čase (např. 
v 5:00). Vyhodnocení úniků v měrných okrscích je založeno na analýze naměřených dat systémem 
SCADA, stejně tak jako měřidly připojením přes sítě GSM a GPRS. Noční nátoky jsou stanovovány ze 
všech senzorů měřících nátok do zájmové oblasti (včetně vody předané do dalších pásem). Do bilance 
nátoků do pásem je také zahrnuta spotřeba velkoodběratelů i noční objektivizovaný odběr dalších 
odběratelů.  

Vstupy a výsledky jsou ukládány do centrální databáze. Výsledky výpočtů mohou být ověřeny 
v uživatelském rozhraní portálu Monitor úniků v rámci podnikové sítě. Portál Monitor úniků také denně 
generuje reporty a poskytuje přes internet analýzu aktuálních dat o zásobování vodou. 
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Leakage monitor  

architecture 

Příklad výstupu hodnocení ekonomické úrovně úniků. 

Vyhodnocení nových úniků na základě změny nočního nátoku. 

Monitor úniků je nástroj pro kompletní sběr dat a efektivní a rychlé vyhodnocování úniků ve vodovodní 
síti. Jedná se o podnikový informační systém, resp. nástroj pro efektivní provoz systémů zásobování 
vodou. Použitá metodika je v souladu s metodikou IWA.  

Monitor úniků představuje podporu manažerům při technické a finanční optimalizaci úrovně úniků vody 
a při rozhodování vztahující se k regulaci úniků, rekonstrukci sítě, optimalizaci tlaku a rozpoznání úniků 
dříve než způsobí ohrožení či poškození potrubí.   

Základní přínosy: 

 Automatický sběr a zpracování dat. 

 Přehledné reporty pro rychlou identifikaci kritických měrných okrsků. 

 Nástroje pro detailní analýzu úniků v jednotlivých měrných okrscích. 

 Automatické vyhodnocení ekonomické úrovně úniků poskytuje stabilizaci výše úniků na nízké 

a ekonomicky optimální úrovni. 

 Přímé využití GPS a GPRS dat poskytuje rychlejší a nízkonákladové zřízení měrných okrsků. 

Tabulka vybraných klíčových indikátorů úniků. 

Uživatelské rozhraní a reporty 

 Uživatelské rozhraní pro prohlížení dat. 

 Automatický export dat do MS Excel. 

 Tematické mapové výstupy. 

 Uživatelem definované tabulkové výstupy a grafy. 

Příklady výstupů v uživatelském 

rozhraní, mapy a grafy. 
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Měření průtoku 

Rychlá a efektivní aplikace Monitoru úniků je založena na 

existujících měřeních průtoku. V případě malého nebo 

limitovaného počtu měření na vodovodní síti je možné v systému 

SCADA rozšířit monitoring průtoků průtokoměry s GSM/GPRS 

přenosem dat. Vysoké flexibility a optimálního nastavení Monitoru 

úniků lze dosáhnout použitím průtokoměru LMF - Leakage Monitor 

Flowmeter. 

LMF je přenosný příložný měřící systém pro kontinuální měření 

průtoku v širokém spektru kapalin, včetně měření agresivních 

látek. Byl vyvinut jako úsporné řešení měření v tlakových 

potrubích. Měření rychlosti je založeno na metodě doby doběhu 

ultrazvukového signálu. Využitím jedné měrné trati poskytuje 

jednotka velmi přesné výsledky měření v potrubí s plně 

rozvinutým prouděním. LMF je možné volitelně rozšířit pro měření 

tlakovým senzorem. Montáž celého systému lze provést rychle 

a s nízkými náklady. LMF kombinuje výhody stacionárních 

a přenosných zařízení. To znamená, že jednotka není závislá na 

připojení k elektrické energii, ale zároveň je schopna přenášet 

data dálkově pomocí GPRS a poskytovat je online. LMF má 

vysoce flexibilní použití a v porovnání se standardními 

jednotkami na trhu má nízké provozní náklady.  

Co říká klient: “Oceňujeme zásadní pokles úrovně úniku, společně s optimalizací tlaku v důsledku efektivního 
návrhu rozdělení sítě do zón. Důležitým faktorem je pro nás osvědčená dlouhodobá stabilita úrovně úniků, 
podporována a udržována aplikací Monitor úniků. Samotný projekt byl splacen v důsledku včasných úspor 
vycházejících ze snížení produkce vody.” Říká Karel Eminger, SČVK a.s., regionální manažer dispečinku. 
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