
AVK ROZIWĄZANIA W STREFOWANIU SIECI WODOCIĄGOWYCH  | 1  

AV
K 

R
O

ZI
W

Ą
ZA

N
IA

 W
 S

TR
EF

O
W

A
N

IU
 S

IE
C

I W
O

D
O

C
IĄ

G
O

W
Y

C
H

 

OPTYMALIZACJA 
DYSTRYBUCJI WODY



2 | AVK ROZIWĄZANIA W STREFOWANIU SIECI WODOCIĄGOWYCH AVK ROZIWĄZANIA W STREFOWANIU SIECI WODOCIĄGOWYCH  | 3  

SPIS TREŚCI:

STREFY POMIAROWE   ....................................................................  4 – 5 

ZNACZENIE JAKOŚCI I NIEZAWODNOŚCI ZASUW ............................  6 – 7

JAKIE SĄ KRYTERIA TWORZENIA STREF .........................................  8 – 9

STRUKTURA STREF  ....................................................................  10 – 11

JAK STWORZYĆ  STREFY  ...........................................................  12 – 13

WYKORZYSTANIE STREF DO ZMNIEJSZENIA POZIOMÓW  STRAT   14 – 15

AKTYWNA KONTROLA WYCIEKU ........................................................... 16

ZAWORY POWIETRZNE ......................................................................... 17

TYPOWE MIEJSCA WYSZUKIWANIA WYCIEKÓW ..........................  18 – 19

ROZWIĄZANIE “ Z SIECI DO LICZNIKA”  ...............................................  20

ARMATURA ELEKTROOPOROWA ..........................................................  21

KORZYŚCI ZARZĄDZANIA STREFAMI ...........................................  22 – 23



4 | AVK ROZIWĄZANIA W STREFOWANIU SIECI WODOCIĄGOWYCH AVK ROZIWĄZANIA W STREFOWANIU SIECI WODOCIĄGOWYCH  | 5  

STREFY SIECI WODOCIĄGOWEJ

W broszurze  AVK o ograniczaniu strat wody (NRW) przedstawiono, iż podział 
sieci na sekcje - poprzez tworzenie stref DMA (District Metered Area) - jest 
skutecznym narzędziem do zapobiegania utracie wody i do aktywnego 
zarządzania ograniczeniami jej strat. 

Gama produktów AVK znajduje  szerokie zastosowanie w tworzeniu 
i funkcjonowaniu stref, a także w zarządzaniu ograniczeniami strat. 
Produkty AVK to gama różnorodnych narzędzi i rozwiązań, które pomagają 
zarządzać i obsługiwać system dystrybucji w optymalny sposób. Produkty 
AVK przewyższają produkty konkurencyjne zarówno dzięki doskonałej 
funkcjonalności, elastyczności, jak i niezawodności. Ryzykiem niestosowania 
produktów wysokiej jakości jest krótki czas niezawodnej pracy i wysokie 
koszty eksploatacji.

Strefa (DMA) jest zdefiniowana jako część sieci dystrybucji wody. Zwykle 
powstaje przez zamknięcie zasuw granicznych lub trwałe odłączenie rur do 
sąsiednich obszarów. Woda wpływająca i wypływająca ze strefy jest ściśle 
kontrolowana i mierzona w celu obliczenia dokładnego bilansu dla każdej 
strefy. W oparciu o bilans wodny IWA można monitorować straty, tak aby 
zapewnić szybką reakcję i planować działania w oparciu o najkrótszy czas 
zwrotu inwestycji w przyszłą optymalizację sieci dystrybucji wody.

Wiele zakładów wodociągowych nadal działa w 
systemie dystrybucyjnym otwartym, w którym woda 
jest dostarczana z jednej lub więcej stacji uzdatniania 
wody lub zbiorników do  sieci rurociągów. Woda 
miesza się w sieci, zmienia się jej ciśnienie  i jakość. 
W systemie otwartym straty wody NRW (Non-Revenue 
Water) mogą być obliczane jedynie jako sumaryczne 
dla całego systemu dystrybucji i bardzo trudno jest 
ustalić dokładne miejsca ich występowania oraz 
ustalić, gdzie powinny być podejmowane działania 
ograniczające straty.

Bilans wodny IWA (International Water Association) BRAK Tekstu!!!

Bilans wodny IWA pokazuje strukturę strat NRW, na przykład strata pozorna = strata komercyjna, a strata rzeczywista = strata fizyczna. 
Na podstawie bilansu wodnego można stwierdzić, czy możliwe jest działanie, które natychmiast zredukuje straty NRW.

Podział sieci na osobne strefy umożliwia bardziej 
efektywne zarządzanie systemem a na podstawie 
bilansów wodnych IWA z każdej strefy będzie można 
ustalić priorytety działań. Na podstawie bilansu 
wodnego dowiemy się, jakie są główne powody strat 
i w jakiej kolejności powinno się przystąpić do ich 
usuwania.

Aby móc przeprowadzić efektywną redukcję strat wody w oparciu o 
strefowanie, niezwykle ważne jest, aby wszystkie strefy  były skutecznie 
izolowane, tak aby nie dochodziło do niekontrolowanego przepływu między 
nimi. Bardzo istotne jest by  zasuwy były w 100% szczelne przez cały okres 
użytkowania, zasuwy AVK zapewnią tą bezpieczną i niezawodną pracę.

Strefowanie umożliwi również optymalizację dystrybucji wody pod względem 
zużycia energii, zarządzania ciśnieniem i eliminacji problemów z jakością 
wody.

Aktywne zarządzanie stratami to również działanie specjalistycznych 
zespołów wysyłanych w celu poszukiwania strat wody powodowanych przez 
wycieki, przepełnienia zbiorników i nielegalne połączenia. Niektóre wycieki 
są bardzo łatwe do zlokalizowania, inne natomiast nigdy nie pojawią się na 
powierzchni. 

ILOŚĆ WODY 
WTŁOCZONEJ 
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ZNACZENIE   NIEZAWODNYCH,  
WYSOKIEJ JAKOŚCI ZASUW

Duże przedsiębiorstwo wodociągowe w Rumunii, 
obejmujące sieć wodną o długości około 400 
km i populację około 200 000 osób, postanowiło 
wymienić stare rury na nowe z PE i zainstalować 
zasuwy AVK. Modernizacja zmniejszyła straty 
wody o ponad 10%, co pozwoliło na zmniejszenie 
kosztów operacyjnych. 

Problem z poprzednio stosowanymi zasuwami z metalowymi gniazdami 
polegał na tym, że były one montowane w betonowych studniach 
i często były nieszczelne. Natomiast nowo zainstalowane zasuwy 
AVK zostały zamontowane bezpośrednio w ziemi, wyposażone  w 
nawulkanizowany klin, który pochłania zanieczyszczenia i daje 
możliwość szczelnego zamykania na długie lata. Rumuński zakład 
wodociągowy zainstalował również zawory powietrzne AVK, które 
mają pozytywny wpływ na działanie  sieci. Doprowadziły zarówno do 
zmniejszenia problemów hydraulicznych, jak i do zmniejszenia zużycia 
energii potrzebnej do pompowania. Przeczytaj więcej o powietrzu w 
rurach na stronie 17.

 

WYMIANA ZASUW OBNIŻA STRATY WODY W RUMUNII

Aby uzyskać prawidłowy bilans wodny i mieć możliwość kontroli dystrybucji wody, niezwykle ważne jest zainstalowanie niezawodnych zasuw wysokiej jakości. To 
miał na myśli inżynier Al Ain, stwierdzając, że wysokiej jakości, niezawodne zasuwy są podstawą każdego systemu dystrybucji wody!

Jakość się opłaca, zwłaszcza w odniesieniu do produktów instalowanych pod ziemią. Takie produkty muszą być odporne na korozję przez wiele lat, a także 
na wszelkie naprężenia spowodowane przez uderzenia hydrauliczne lub ruch ziemi. Nawet najmniejsza wada będzie krytyczna a jej usunięcie będzie bardzo 
kosztowne.

Możesz znacznie zmniejszyć straty wody, używając zasuw i armatury firmy AVK. Sekretem sukcesu naszych produktów jest wysoka jakość i długotrwała 
niezawodność, a także bezproblemowe działanie bez wpływu na jakość wody pitnej. 

”WYSOKIEJ JAKOŚCI,  NIEZAWODNE 
ZASUWY SĄ PODSTAWĄ 

FUNKCJONOWANIA  KAŻDEGJ
 SIECI  WODOCIĄGOWEJ”

W  mieście  Al Ain w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich zmodernizowano sieć 

wodociągową w 2014 roku. Odpowiedzialny 
za modernizacje inżynier stwierdził 
że “Wysoka jakość, niezawodność i 

funkcjonalność zasuw to podstawy każdego 
systemu dystrybucji wody”. Stwierdzenie 

to oparto na danych uzyskanych po 
modernizacji sieci. Dzięki inteligentnemu 

zarządzaniu parametrami sieci zmniejszono 
straty wody z 19% do 8% ponadto 

zwiększono 

o 19% odsetek sprzedanej wody.
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JAKIE SĄ KRYTERIA DLA   
WYZNACZENIA STREF DMA

Projekt strefowania DMA jest 
bardzo subiektywny i jest mało 
prawdopodobne, aby dwóch 
inżynierów pracujących przy 
tej samej sieci opracowało ten 
sam projekt. Projektant zwykle 
wykorzystuje zestaw kryteriów, 
aby utworzyć wstępny projekt stref 
przy użyciu modelu sieciowego a 
następnie testuje go w terenie. 

Przykładowe kryteria:

 Rozmiar stref (np. Liczba przyłączy - zazwyczaj od 500 do 2500)

 Liczba zasuw, które muszą zostać zamknięte, aby odizolować strefy

 Liczba przepływomierzy do pomiaru wpływów i wypływów (im mniej wymaganych urządzeń, 
tym niższe koszty instalacji i dokładniejszy odczyt).

 Zmiany wysokości gruntu, a tym samym ciśnienia w strefach (im bardziej płaski obszar, tym 
bardziej stabilne ciśnienia i łatwiejsza kontrola)

 Lokalizacja widocznej struktury, która może służyć jako logiczne granice stref, takie jak rzeki, 
kanały odwadniające, linie kolejowe, autostrady itp.

Przedsiębiorstwo wodociągowe powinno początkowo ustanowić większe strefy o wielkości 5000 lub więcej 
przyłączy. Może następnie podzielić je na mniejsze strefy i podstrefy zawierające 1000 lub mniej przyłączy 
dla obszarów o wysokich stratach  i długich odcinkach rur.

Aby podzielić duży otwarty system na 
szereg stref, konieczne jest zamknięcie 
zasuw w celu odizolowania określonego 
obszaru i zainstalowanie przepływomierzy. 
Proces ten może wpływać na ciśnienie 
układu, zarówno w obrębie tej konkretnej 
strefy, jak i otaczających go obszarów. 
Wykorzystując model hydrauliczny 
do symulacji przepływu i ciśnienia, 
przedsiębiorstwo wodociągowe może 
zaprojektować system zasilania dla 
wszystkich klientów, tak aby było to 
korzystne pod względem ciśnienia i 
wielkości rozbiorów w określonym czasie. 

Typowa strefa DMA

Napływ &
uzdatnianie

Pomiary dzielnicowe
Napływ do dzielnicy

500-2,500 odbiorców

Pomiar podstrefy 
Mierzy napływ do

mniejszego obszaru

MMagistrala
M

M

M

Pomiar
Całkowitego

napływu

Pomiar
 napływu
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STRUKTURA 
STREF DMA 

KOMORA ZASUW  
(WLOT STREFY)

DISSTREFA   
POMIAROWA

MAGISTRALA  
 

SIEĆ ROZDZIELCZA  
 

SPOSOBY USTALANIA  
STREF DSAZUWY   
ODCINAJĄCE    
(ZAMKNIĘTE))
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„Ustalając DMA, zakład wodociągowy powinien ograniczyć liczbę dopływów, 
aby ujednolicić schemat przepływu. Aby to osiągnąć, konieczne jest zamknięcie 
szeregu zaworów granicznych, które muszą pozostać zamknięte na stałe, aby 
zapewnić, że przepływ danych dokładnie reprezentował całkowity napływ do 
DMA. Zwykle jest jeden lub dwa aktywne zawory graniczne zapewniające 
wystarczający dopływ w dowolnym momencie.

Model hydrauliczny jest również niezbędnym narzędziem do projektowania 
dowolnej formy dla Obszarów Zarządzania Ciśnieniem (PMA) w celu poprawy 
działania i oszczędności energii potrzebnej do pompowania. Na podstawie 
obliczeń z modelu są instalowane i obsługiwane zawory redukcyjne. “

„MODELOWANIE SIECI Z SYMULACJĄ KOMPUTEROWĄ PRZEPŁYWU I CIŚNIENIA W SYSTEMIE 
DYSTRYBUCJI WYMAGA SPECJALISTYCZNEGO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

Model tworzony jest w oparciu o rejestrację GIS wszystkich elementów w systemie i kalibrowany poprzez 
porównanie symulowanych przepływów i ciśnień z rzeczywistymi danymi dotyczącymi przepływu i ciśnie-
nia zarejestrowanymi na miejscu. W modelu wprowadza się korekty, aby zapewnić korelację danych sy-

mulowanych i rzeczywistych w tworzeniu skalibrowanego modelu sieci hydraulicznej. Skalibrowany model 
jest używany do projektowania DMA i umożliwia analizę ciśnień i przepływów w systemie bez wpływu na 

dostawy do klientów ”.

Każda strefa ma jeden lub dwa zasilania z komorą wlotową. Wlot zaprojektowano tak, aby stanowił zasilanie stre-
fy z głównej magistrali. Ważne jest, aby zasilanie miało odpowiedni wymiar, aby zapewnić klientom wystarczające 
ciśnienie w dowolnym momencie i maksymalnym rozbiorze.

Komora wlotowa zawiera zasuwy i urządzenia do kontrolowania zasilania oraz monitorowania przepływu i ciśnie-
nia w celu ograniczania strat wody NRW.

Zasuwy AVK są znane z najwyższej jakości i 100% szczelności. Większość 
naszych zasuw jest zainstalowana pod ziemią, dlatego muszą być 
bezobsługowe i pozostawać w pełni sprawne przez wiele lat. Wszystkie nasze 
zasuwy są częścią kluczowej infrastruktury zapewniającej czystą wodę pitną, 
wydajne odprowadzanie ścieków, a także kluczowe systemy przeciwpożarowe. 
Nie uznajemy kompromisów w sprawie jakości. Niezawodne, wysokiej jakości 
zasuwy AVK są idealnym rozwiązaniem do całkowitego odcięcia przepływu 
między różnymi strefami. 

Dla każdej strefy zarządzający  powinni opracować szczegółową instrukcję, aby 
pomóc odpowiednim zespołom w zarządzaniu dystrybucją wody. Instrukcja  
obejmuje dostęp do rejestracji GIS sieci rurociągów, przepływomierzy, zaworów 
regulujących ciśnienie i zasuw odcinających wraz z informacjami z bazy danych 
sprzedaży wody dla każdej strefy.

Dane i instrukcje powinny być stale aktualizowane i zawierać informacje na 
następujące tematy:

• Bilans wodny IWA

• Przepływ i ciśnienie

• Dane z testu szczelności

• Nieszczelne lokalizacje i typy awarii

• Nielegalne lokalizacje połączeń 

• Dane z badań uzasadnionego przepływu w nocy (LNF)

• Dane testu współczynnika ciśnienia 

NIEZAWODNE  ZASUWY ODCINAJĄCE MAJĄ DECYDUJĄCE ZNACZENIE 

TYPOWA ZAWARTOŚĆ KOMORY WLOTOWEJ

Czujnik  
temperatury

Wodomierz
Uniwersalny łącznik 
kołnierzowy

Kształtka    
(część bypass-u)

Czujnik  
przewodności

Czujnik 
ciśnenia 

Zasuwa odcinającaZawór regulacyjny       
seria 859

Zawór 
zwrotny

JAK NALEŻY USTALAĆ      
STREFY DMA 
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WYKORZYSTANIE  STREF DO    
REDUKCJI STRAT WODY

Straty fizyczne w strefie to wycieki zarówno na głównych rurach, jak i 
na przyłączach. Wyciek następuje przez otwory lub pęknięcia w rurach 
lub przy nieszczelnych zasuwach, które będą stale przeciekać przez 24 
godziny na dobę.

Najgorszym scenariuszem są długotrwałe 
wycieki, które prowadzą do wypłukiwania gruntu, 
powodując fatalne konsekwencje. Powstające 
w ten sposób wgłębienie lub otwór w ziemi 
spowodowane zapadnięciem się warstwy 
wierzchniej, powoduje osuwanie budynków lub 
części drogi. Zapadnięcia mogą powodować 
ogromne straty materialne oraz utratę życia. Jeśli 
nagle droga zapadnie się w godzinach szczytu, 
przedsiębiorstwo wodociągowe może wpaść w 
poważne kłopoty.

Aby oszacować poziom wycieku w strefie, należy obliczyć nocny przepływ 
netto (NNF) systemu, który określa się, odejmując ustalony nocny przepływ 
(LNF) od minimalnego nocnego przepływu (MNF). 

MNF mierzy się jako najniższy przepływ do strefy w ciągu 24 godzin, co 
zwykle występuje w nocy, kiedy większość odbiorców jest nieaktywna. 
Chociaż zapotrzebowanie klientów w nocy jest minimalne, pracownicy wciąż 
muszą to rozliczać

Realne nocne zużycie (LNF).

Aby określić poziom nocnego przepływu netto (NNF) lub część nocnego 
przepływu bezpośrednio przypisanego wyciekowi, odejmij LNF od 
zarejestrowanego MNF.

 

Wyciek jest proporcjonalny do ciśnienia w układzie. Podobnie jak woda 
wpływa do strefy, średnie ciśnienie  strefy zmienia się w ciągu 24 godzin, 
wprost proporcjonalnie do przepływu, a zatem, gdy  strefa ma najniższy 
dopływ, ciśnienie będzie najwyższe. 

Dlatego NNF lub wyciek obliczony dla minimalnego nocnego okresu 
przepływu nie będzie prawdziwą wartością wycieku w okresie 24 godzin. 
Pracownicy muszą również określić współczynnik ciśnienia lub współczynnik 
T, który tworzy prawdziwą średnią 24-godzinną wartość wycieku po 
zastosowaniu do NNF. Współczynnik T jest obliczany za pomocą rejestratora 
danych do rejestrowania ciśnienia w okresie 24 godzin, a następnie za 
pomocą tych pomiarów w celu obliczenia średniego ciśnienia 24-godzinnego. 
To średnie 24-godzinne ciśnienie jest porównywane z ciśnieniem w systemie 
podczas minimalnego okresu nocnego i zastosowanym współczynnikiem..

NNF = MNF – LNF

Wycieki z głównych 
rurociągów i zasuw 
są stałe, podczas 
kiedy zapotrzebowanie 
na wodę jest 
najmniejsze w nocy, 
pracownicy powinni 
monitorować  wycieki 
szczególnie nocą.
Wykres przedstawia 
typowe przepływy w 
strefie w dzirelnicy 
Mieszkaniowej. 
mmimiiimieszkaniowej 

Typowy 24-godzinny profil przepływu w strefie
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Nocne zużycie (LNF)

Różnice zużycia

Minimalny nocny 
przepływ (MNF)

Wycieki (NNF) Wycieki stałe

Wycieki awaryjne

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Obliczanie strat finansowych

Poziom całkowitych strat wody (NRW) w strefie  można obliczyć, odejmując 
zarejestrowane zużycie od dopływu.

Straty finansowe są prostym odejmowaniem przecieku fizycznego (NNF)  
od NRW.

Gdy menadżerowie zidentyfikują strefę z wysokimi stratami komercyjnymi, 
powinni zbadać wadliwe lub przerabiane liczniki i nielegalne podłączenia. 
Mogą również przeprowadzić serię badań ankietowych mieszkańców 
każdej nieruchomości w strefie, aby zweryfikować ich poziom rachunków , 
przeprowadzić wywiad z mieszkańcami i ocenić dokładność wodomierzy.

Strata finansowa = NRW – NNF
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AKTYWNA KONTROLA WYCIEKÓW
  

„Ukierunkowany program wykrywania wycieków z 
aktywnym monitorowaniem wycieków każdego DMA 
może w większości miejsc zmniejszyć całkowity 
wyciek w  systemie dystrybucyjnym o co najmniej 40-
50%.

Skuteczna strategia zarządzania wyciekami musi opierać się na DMA z 
zarządzaniem ciśnieniem, aktywną kontrolą wycieków, rurociągami i zasobami 
oraz szybkimi i skutecznymi naprawami. Podstawą tej strategii jest zawsze 
używanie niezawodnego i sprawnego sprzętu, aby mieć pewność, że wszystkie 
instalacje będą działały bezproblemowo w dowolnym momencie.

Aktywna kontrola wycieków ma zasadnicze znaczenie dla opłacalnego i wydaj-
nego zarządzania wody nie przynoszącej dochodu.

Koncepcja codziennego monitorowania przepływów do podzielonych obszarów 
pomiarowych (DMA) to

jest obecnie uznana na całym świecie technika określania, w których miejs-
cach należy traktować priorytetowo działania związane z lokalizacją wycieków. 
Monitorowanie wycieków na podstawie codziennie aktualizowanych Bilansów 
Wody dla każdego DMA zapewnia szybką rejestrację wycieków, a tym samym 
możliwość szybkiej naprawy. Narzędzia IT, inteligentne liczniki online, rejestra-
tory hałasu mogą być używane do analizy danych z każdego DMA i rapor-
towania nowych wycieków w ciągu kilku godzin. To, wraz z szybką naprawą, 
ogranicza całkowitą wielkość utraconej wody do minimum.

Podstawową metodą wykrywania i lokalizowania nieszczelności jest nasłuchi-
wanie szumu wody wypływającej z rury pod ciśnieniem. Rejestratory szumów 

zawężają obszar wycieku w DMA, który zawiera podejrzane awarie lub liczbę 
wycieków. Korzystanie z wdrożonych rejestratorów szumów zintegrowanych w 
skrzynce powierzchniowej AVK znacznie skraca czas działania niewidocznych 
wycieków. Umożliwia zespołowi zajmującemu się wyciekami szybką i skuteczną 
reakcję oraz celowanie w najsłabsze obszary i odcinki rurociągów.

Podstawowym warunkiem skutecznej aktywnej kontroli wycieków jest kontrola 
przepływu do i pomiędzy DMA, a najlepszym sposobem zabezpieczenia tego 
jest zastosowanie zasuw AVK. AVK zapewnia zasuwy o całkowicie szczelne, 
które pozostają szczelne nawet po wielu latach eksploatacji. Nasz system 
uszczelnienia trzpienia oparty jest na rozwiązaniu bezobsługowym, a zasuwy 
testowane są  na żywotność zgodnie ze wymaganiami AVK.

Klin jest sercem zasuwy

Jakość gumy klinowej ma kluczowe znaczenie dla funkcji zasuwy i trwałości. 
Kliny AVK są w pełni wulkanizowane mieszanką gumową AVK, która zapewnia 
wyjątkowe właściwości. Proces wulkanizacji podwójnego wiązania zapewnia 
maksymalną przyczepność gumy i zapobiega pełzającej korozji. Wybierając 
wysokiej jakości zasuwy odcinające AVK, można uniknąć wycieków z samej 
zasuwy. Zasuwy z wysoką jakością uszszczelnienia zapewniają 100% szczel-
ność zaworów ”

„Bezpośrednim rezultatem były 
znaczne oszczędności energii 
w tej instalacji oraz korzyść z 
certyfikatów oszczędności  
energii (ESC) dochód”
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„Powietrze w sieci rurociągów zawsze będzie stwarzało problemy. Powoduje zwiększone zużycie energii do 
pompowania kieszeni powietrznych, które zmniejszają pole przekroju poprzecznego, przyspieszają korozję rur, 
powodują niedokładność odczytu liczników i powoduje zwiększenia uderzeń hydraulicznych, gdy się pojawią ”.

„Sieć rurociągów powinna być zawsze wyposażona w zawory odpowietrzające 
w strategicznych miejscach, w których będzie się gromadzić powietrze, typowo 
w górnych punktach sieci. AVK

zawory powietrzne są ważnym elementem instalacji zmniejszającym uderzenie 
hydrauliczne. Uderzenie te występują, gdy duże ilości powietrza pod ciśnieniem 
jest uwalniane z dużą prędkością i powodują nieszczelności z powodu silnego 
uderzenia ciśnienia w rury i zasuwy!

Zmniejszenie uderzenia hydraulicznego jest ważnym działaniem mającym na 
celu zmniejszenie wycieków i wody nie przynoszącej przychodu dla firmy!

Głównym źródłem powietrza w systemie rurociągów jest często niepełne 
wypełnienie; powietrze rozpuszczone w wodzie, które jest uwalniane, gdy spada 
ciśnienie lub powietrze jest zassane do systemu przez nieszczelności.

Istnieje wiele typów zaworów powietrznych instalowanych w instalacjach wody 
pitnej: powietrzne i próżniowe, automatyczne odpowietrzanie i zawory zespolone 
(podwójne). Zawory powietrzne i próżniowe odprowadzają duże ilości powietrza 
z rur bezciśnieniowych i są używane głównie podczas napełniania linii. Zawory 

powietrzne i próżniowe umożliwiają również wpuszczanie dużych ilości 
powietrza podczas opróżniania przewodów i gwałtownego spadku ciśnienia. 
Zawory powietrzne i próżniowe są również znane jako: zawory kinetyczne, 
zawory powietrzne z dużymi kryzami, przerywacze próżni, zawory powietrzne 
niskiego ciśnienia i zawory odpowietrzające.

• Automatyczne zawory odpowietrzające w sposób ciągły uwalniają stosunkowo 
małe ilości powietrza z rurociągu pod ciśnieniem. Znany jest również 
automatyczny zawór odpowietrzający

jako zawór powietrza z małą kryzą i jako zawór powietrza pod ciśnieniem.

• Kombinowane zawory powietrzne spełniają zadania wymagane dla obu typów 
zaworów - powietrza, kinetyczne i automatyczne. Wypuszczają lub pobierają 
duże ilości powietrza, gdy następuje napełnianie lub opróżnianie systemu 
oraz ciągłego uwalniania niewielkich ilości powietrza gdy rurociąg jest pod 
ciśnieniem.

• Kombinowane zawory powietrzne są również znane jako zawory powietrzne z 
podwójną kryzą, dwu funkycjne lub z podwójnym otwórem. “

powietrze

Woda wysokie ciśnienie Woda

Powietrze

Powietrze zbyt szybko usuwane jest przez zawór, woda 
natychmiast zamyka zawór. Następują wtórne uderzenia.

Zawór powietrzny spowodował 

  Falę uderzeniową

Nadchodzi fala wysokiego ciśnienia i próbuje wypchnąć powie-
trze. Mały wylot zapobiega temu i amortyzuje falę ciśnienia.

Separacja Słupa Wody

Fala wysokiego ciśnienia przybywa później i próbuje wy-
musić zamknięcie kieszeni próżniowej. Mały otwór zapobie-
ga temu i amortyzuje falę ciśnienia.

powietrze

wysokie ciśnienie wysokie ciśnienie Podciśnienie
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Seria 03 Zasuwa do przyłączy Seria 16 Zasuwa do przyłączy

Wycieki z sieci przesyłowej i dystrybucyjnej są zwykle 
dużymi zdarzeniami, które mogą powodować poważne 
szkody, społeczeństwo zazwyczaj zgłasza je szybko, 
a następnie zostają usuwane awarie. Jednym z 
najbardziej newralgicznych elementów w dystrybucji 
wody są przyłącza, tj. pęknięcia siodeł, nieszczelności 
starych zasuw oraz armatura wykonana z materiałów 
niskiej jakości

Prowadzą one do wielu mniejszych wycieków, jeśli materiały nie będą w 
najlepszym standardzie. Są instalowane pod ziemią i przez wiele lat  trudno jest 
wykryć dużą ilość mniejszych wycieków, dlatego należy stosować wyłącznie 
armaturę najlepszej jakości. Jako kompletny system przyłączy, AVK oferuje 
szeroką gamę zasuw do przyłączy, przedłużaczy, skrzynek powierzchniowych 
i obejm. Ponadto seria Supa Lock ™ obejmuje również szeroką gamę 
produktów dla różnych zastosowań.

System przyłączy domowych AVK to sprawdzone rozwiązanie, które zapewnia 
łatwą i bezobsługową instalację oraz długą żywotność. Każdy produkt z tej 
gamy ma wyjątkowe cechy konstrukcyjne, a po połączeniu produkty tworzą 
system o najlepszej możliwej trwałości i niezawodności.

Supa Lock™

TYPOWE MIEJSCA     
WYSTĘPOWANIA WYCIEKÓW

PE 

PE 

PE 

Jednym z najbardziej krytycznych elementów w dystrybucji wody są 
przyłącza domowe, tj. pękające siodła, stare cieknące zasuwy, armatura 
źle zabezpieczona przez korozją. 
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ZŁĄCZKI ELEKTROOPOROWE

Fusion, jako firma z grupy AVK, oferuje globalne rozwiązania sieci PE dla magistral przesyłowych, serwisowania 
rur i przyłączy domowych. Fusion jest światowym liderem w produkcji złączek elektrooporowych, a także 
różnorodnej szerokiej gamy złączek. Wszystkie produkty Fusion są wykonane z czarnego polietylenu PE100. 
Nasze produkty spełniają i często przekraczają najwyższe standardy bezpieczeństwa i wytrzymałości. Dzięki 
akredytacji ISO9001 i międzynarodowym zatwierdzeniom wierzymy w coś więcej niż tylko przekazanie gotowego 
produktu konsumentowi, ale w zapewnienie klientowi niezbędnej gwarancji jakości dla wszystkich  dostarczanych 
produktów. 

Złączki Elektrooporowe

Złączki elektrooporowe Fusion i rury polietylenowe umożliwiają dostawcom 
mediów, projektantom i wykonawcom tworzenie w pełni spawanych sieci rur. 
Połączenia są punktami newralgicznymi w każdej instalacji. Jakość produkcji, 
niezawodność i elastyczność kształtek elektrooporowych Fusion zapewnia 
spokój i pewność 

 

Kształtki doczołowe

Fusion ma całą gamę produktów formowanych, obrabianych mechanicznie i 
spawanych doczołowo, w tym kolanka, łuki, trójniki oraz kołnierze w różnych 
rozmiarach i SDR potrzebnych do łączenia rur z polietylenu.

AVK PentoFlow ma szczególnie szeroką i elastyczną gamę produktów, które 
można wykorzystać, aby utrzymać udział straty wody w przyłączach domowych 
na niskim poziomie. Niektóre z oferowanych produktów to:

AVK PentoBox obejmuje wiodące w swojej klasie, kompozytowe skrzynki 
powierzchniowe klasy B, które są w stanie wytrzymać obciążenie 8 ton i można 
je uzbroić w technologię automatycznego odczytu liczników (AMR).

Zakres mechaniczny AVK PentoMech umożliwia połączenia rur PE od d20 do 
d110 mm. W ramach asortymentu znajduje się uniwersalne złącze i kolano 
AVK PentoMech z wylotem z PE, a także złącze i kolano Universal x Universal. 
Umożliwia to podłączenie do ołowiu, miedzi, PVCU, imperialnego polietylenu i 
metrycznego PE.

 Złączka wtykowa AVK PentoPush jest przeznaczona do rur PE od d20 do d63 
mm. Zakresy  umożliwiają połączenia z najpopularniejszymi rurami wodnymi.

Gama zasuw odcinających AVK PentoValve jest dostępna w wersji z 
polipropylenu i brązu. Daje to instalatorom elastyczność w połączeniach do 
d63 mm, gdy wymagamy niezawodnej metody kontroli dopływu wody oraz w 
razie potrzeby, odcięcia. 

Asortyment tulejek obrotowych AVK PentoTap i tulejek samowiercących 
umożliwia łatwe i bezproblemowe połączenie dzięki obrotowi o 360 ° z 
obrotowego gniazda banjo, które jest dostępne jako złącze wciskane do 
gniazda PE lub z gwintem wewnętrznym. Wykonanie gniazda z tworzywa 
acetalowego i brązu, pozwala na wybór odpowiedniego rodzaju dla 
konkretnego zastosowania.

ROZWIĄZANIA POMIAROWE

Firma AVK opracowała serię AVK PentoFlow 
by zapewnić  najwyższe wymagania dotyczące 
produktu, od magistrali do wodomierza. Zostało to 
zrobione w celu opracowania kompletnego systemu 
przydatnego w dowolnej części systemu dystrybucji 
wody o nazwie AVK PentoFlow. 
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KORZYŚCI ZARZĄDZANIA     
STREFAMI

Po zmniejszeniu strat do akceptowalnego poziomu pracownicy powinni 
ustanowić system monitorowania bilansu wodnego dla każdej strefy. Na 
podstawie tego można podjąć szybkie działania naprawcze i nie tracić wody..

 Kierownictwo powinno ustalić limit interwencji lub poziom, przy którym straty 
stają się nie do przyjęcia. Po osiągnięciu tego limitu, 

zespoły powinny zostać wysłane w celu wykrycia i usunięcia awarii. Ogólnie 
rzecz biorąc, rozmieszczenie zespołów w strefie, może  obniżyć poziom strat 
ciągu kilku tygodni. Bardzo ważne jest, aby naprawy zostały wykonane z 
silnym naciskiem na wykorzystanie sprzętów najlepszej  jakości, 

takich jak AVK Repair Clams. Ustanowienie serii stref nie tylko ma na celu 
redukcję strat, ale także poprawia tstan majątku i obsługę klienta poprzez:

• Utrzymanie żywotności infrastruktury poprzez zarządzanie ciśnieniem

• Zabezpieczenie jakości wody

• Umożliwienie ciągłego zaopatrzenia w wodę przy kontrolowanym ciśnieniu

Naprawa i odbudowa sieci wodociągowej

lIlekroć nastąpi wyciek z wodociągu z powodu pęknięcia, bardzo ważne jest, aby naprawa została wykonana szybko i sprawnie, tak aby klienci i otoczenie 
doświadczyli minimum zakłóceń. Ponieważ większość pęknięć ma miejsce bez uprzedniego powiadomienia, bardzo ważne jest, aby produkty naprawcze były 
dostępne z magazynu, u wykonawcy lub przynajmniej w hurtowni. Aby było to możliwe, produkty naprawcze muszą mieć wiele funkcji, elastyczność i szerokie 
tolerancje.

Ponadto kluczowymi wymaganiami podczas przeprowadzania napraw są łatwa i szybka instalacja oraz niezawodna funkcjonalność.

Do wszystkich tych specyficznych celów i wymagań AVK oferuje kompleksową gamę produktów zaprojektowanych specjalnie dla wszelkiego rodzaju awarii w 
najpopularniejszych materiałach rurowych.

Po ustanowieniu stref po raz pierwszy, zmenadżerowie infrastruktury wodnej powinni przeprowadzić wstępne 
obliczenia NRW, NNF i strat komercyjnych oraz zidentyfikować główne obszary budzące obawy. Jeśli strefa ma 
duży wyciek lub wysokie straty handlowe, wówczas należy zastosować działania związane z redukcją strat w 
podejściu priorytetowym. Zapewni to, że inwestycje w zmniejszenie strat przyniosą najszybszy efekt i najwyższy 
zwrot z inwestycji.

AVK oferuje szeroką gamę pojedynczych, podwójnych 
lub potrójnych opasek naprawczych ze stali nierdzewnej 
do każdego rodzaju, wielkości i materiału rury. Opaski 
naprawcze mogą być również dostarczane odejściem 

kołnierzowym lub gwintowanym.

Do rur o dużych średnicach AVK oferuje opaski 
naprawcze zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne 

ze stali nierdzewnej. Wszystkie produkty są 
wulkanizowane gumą EPDM zatwierdzoną do 

wody wodą pitnej.

AVK oferuje również szeroką gamę łączników i adapterów, 
blokowanych lub bez zabezpieczenia, dedykowanych lub 

uniwersalnych do każdego rodzaju rur.

Kierownik , który jest 
odpowiedzialny za proces 
od naprawy przecieku do 
prac naprawczych bazuje na 
podstawie analizy kosztów i 
korzyści. Powinien przeprowadzić 
monitoring poziomu wody 
nie przynoszącej dochódu do 
czasu ponownego osiągnięcia 
satysfakcjonującego poziomu 
, a analiza kosztów i korzyści 
wykaże, że naprawa jest bardziej 
optymalna.

PRZEJŚCIE Z NAPRAW DO ODBUDOWY

Jeśli częstotliwość pomiędzy wykrywaniem strat zwiększa się , oznacza to, że straty w strefie 
występują częściej i że jakość systemu się pogarsza. W takim przypadku menedżerowie wodociągów 
powinni rozważyć renowację sieci, taką jak renowacja rur i zasuw, zamiast wykrywania i naprawy ciągłych 
wycieków. Modernizacja powinna opierać się na ogólnym planie i obliczeniach kosztów i korzyści aby 
wybrać, gdzie i kiedy inwestycje przyniosą najwyższy zwrot z inwestycji.

Po zakończeniu działań związanych z naprawą majątku poziom strat 
zwykle spada z powodu mniejszej liczby wycieków, szczególnie wycieków 
podziemnych lub wcześniej niewykrywalnych. Zespoły monitorujące 
powinny również wykryć znacznie wolniejszy wzrost poziomu strat 
w czasie wraz ze znacznie poprawionym stanem majątku, a poziom 
interwencji powinien zostać ponownie ustawiony na niższy poziom.

Wymiana rur z różnych materiałów w strefach może być wyzwaniem. 
Większość wymian zostanie wykonana przy użyciu bardziej 
nowoczesnego i odpowiedniego materiału niż materiał istniejący. Zakres 
łączników SUPA Maxi i szeroka gama złączek  firmy Fusion mogą być 
świetną pomocą dla wykonania bezpiecznych połączeń w całkowicie 
niespawanych systemach.

Większość urządzeń jest instalowana pod ziemią i nie można ich 
wizualnie skontrolować. Dlatego bardzo ważne jest, aby wszystkie 
urządzenia były produktami wysokiej jakości, aby zapewnić ich 
prawidłowe działanie przez wiele lat. AVK dostarcza tylko produkty 
wysokiej jakości z długą gwarancją i najlepszą wydajnością, jeśli chodzi o 
„Koszt dożywotni” lub „Całkowity koszt posiadania”.

Za produktami AVK kryje się więcej niż tylko koszt 
zakupu.

NAPRAWA WYCIEKU                  NAPRAWA WYCIEKU

POZIOM INTERWENCJI

POZIOM ZAPRZESTANIA NAPRAW 

POCZĄTEK 
ODBUDOWY

WZROST POZIOMU WYCIEKÓW
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