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1. Veekadude arvestamine 
 

Mittearvestuslik veehulk koosneb üldiselt järgmistest osadest: 
a) veehulk tänu veemõõtja puudumisele tarbimispunktis, lisaks mõõtmisevead. 
Vajalik oleks igal juhul paigaldada veemõõtur, mis võimaldaks kontrollida veehulka, isegi 
kui vee eest ei maksta. Vastasel juhul  me ei tea, kuhu antud veekogus läheb. On hinnatud 
suuruseks kuni 15 % mittemõõdetud veekogusest. 
b) vesi tänavate pesemiseks, parkide kastmiseks, kanalisatsiooni tarbeks, tuletõrje 
(vähem kui 1…2% veetoodangust), nn. „public consumption“, etc. Hinnatakse selle 
suuruseks 10% kogu mittemõõdetud veehulgast. 
c) Ülejäänud mittemõõdetud veehulk. See on tegelikult kadu, ning suuruseks on > 50%.  
Mittemõõdetud veekogusest moodustavad peamise osa lekked.  
d) torustike läbipesu 15% 
e) muud 10%. 

                                                            (Toodetud veekogus – mõõdetud tarbimine x 100%) 
Mittearvestuslik veekogus (%)  =      --------------------------------------------------------------- 
                                                                                     (Toodetud veekogus) 
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kus VREG on registreeritud veehulk ja VKOGU võrku suunatud veehulk. Mahtuvuslik efektiivsus 
peaks olema üle 75% ja sõltub palju konkreetsest olukorrast. Tavaliselt on ligikaudseks 
reegliks, et mittearvestusliku veekoguse osa suurus 15%. Tegelikult peab tegema 
majandusliku arvutuse. Võimalik on ka poliitiline otsus.  
Eksperimentaalselt on tehtud kindlaks, et 25% defektidest põhjustab 70% kogu lekete 
veehulgast. 
Lekete avastamise kulud ja remondi programmi hind peab olema väiksem kui edaspidi 
mittelekkiva vee hind pluss igasugune lekkega seotud kahjustus. Mõningatel juhtudel, kui on 
toorvee puudus ja puhastusprotsess on väga kallis, peab vähendama kaod alla 10%. Mõningal 
juhul võib olla 20% normaalne kadu. USA-s loetakse 260 l/in. ööp. normaalseks koduseks 
tarbimiseks. 
Mittearvestusliku vee hindamiseks on antud ka eeskirju, nagu AWWA M-36, 1996. Samas 
tehakse seda vee-ettevõtetes erinevalt. Näiteks võidakse lisada sinna torustike läbipesuks 
kulunud vesi. Mõned ettevõtted arvestavad avastatud, kuid mittelikvideeritud lekked 
mõõdetud veekoguse hulka. 
Ligikaudseks lekete hinnanguks saab kasutada lähendust, et lekked on ligikaudu ööpäeva 
lõikes sama suured. Siit saab veel ühe hinnangu mittearvestusliku veekoguse kohta, s.t. 
minimaalse öise tarbimise suhte 
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                                                    (Minimaalse tunni tarbimine) x (100%) 
Minimaalne öine suhe (%) =  -------------------------------------------------------- 
                                                                  (Keskmise tunni tarbimine) 
Tavaliselt peab suurus olema väiksem kui 40%. Suurem väärtus näitab lekkeid või suure 
pideva tarbimisega tarbijaid, mille tarbimise võib aga mõõta ja lahutada eelnevalt kogu 
tarbimisest. Seda parameetrit saab edukalt kasutada ka väiksemates eraldatud survetsoonides. 
 

 
Joonis 1. Optimaalse lekete taseme hinnang 
 

2. Lekked veevõrgus 
 
Torude purunemine 
 

1. Korrosioon (väline – agressiivne pinnas, sisemine – sõltub vee omadustest, nagu pH, 
juhtivus, lahustunud hapnik, inhibiitorite kasutamine, sademete tekkimine, nagu 
kaltsiumkarbonaat, uitvoolkorrosioon – trollibussid, trammid, bimetallühendused- 
tavaliselt sulgurite juures). 

2. Välised koormused 
3. Rõhk 
4. Torude ühendused 
 

Kõrged rõhud põhjustavad: 
a) veekadude suurenemist 
b) uute defektide lisandumise tõenäosus suurem või olemasolevate defektide suurenemist 
c) müra ja vibratsioonide lisandumist, või nende suurenemist 
d) suurendab õhukottidest tulenevat riski veevõrkudes 

Veekaod suurenevad ülerõhust mittelineaarselt. Selle tõttu on vaja rõhkusid kontrollida 
Lekete otsimise meetodid baseeruvad peamiselt müra avastamisele, mis tekib tänu lekkele. 
Üldine ja pidev seire portatiivsete seadmetega peaks toimuma kogu aeg. Parim aeg on öösel, 
kui keskkonna müra on minimaalne. Tööd peab teostama ekspert, kes tunneb lisaks tehnikale  
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hästi ka võrku. Võimalik kontrollida ööpäeva jooksul > 5 km võrku efektiivsusega 75% . 
Korrelaatorid on praegu kõige efektiivsemad. Efektiivsus oma 90%, kui tööpäeva jooksul 
kontrollida 1.6 km torustikke. 
 
NB! Keskmiselt survekõrguse vähendamine 10 m võrra vähendab ~15% võrra veekadusid. 
 
Kui tekib küsimus, et millal peaks alustama veelekete otsimisega, siis siin on ainult üks 
vastus, niipea, kui võimalik. Kuna suurem osa veekadudest on tingitud torustike defektidest, 
on kasulik uurida nende jaotust ja tähtsust, et valida tegutsemiseks strateegia. 
 
DMA (District Metered Area). Sektoriseerimine. Veevõrk jagatakse väiksemateks 
mõõtepiirkondadeks (DMA-d) peamiselt lekete kontrolli eesmärgil. Küsimused: 

- Kuhu rajada DMA? 
- Kas luua DMA? 
- Kui suur peaks olema DMA? 

 
Rajamise eesmärk: 

       -    Suurendada lekete kontrolli efektiivsust 
- Paremini kontrollida avariisid 
- Paremini mõista süsteemi komponentide tööd 
- Hõlbustada rõhumõõtmisi 

 
Suurem lekete avastamise efektiivsus kahel põhjusel: avastada lekked kohe peale tekkimist ja 
identifitseerida suuremad lekked piirkonnas ning võimaldada lekete avastamise tehnikat 
kasutada võimalikult efektiivselt. 
Kui lekete tase on piirkonnas ühesugune, ei anna alapiirkondadesse jaotamine erilist kasu. 
Ebaühtlase lekete tasemega piirkonnas saab suure lekke tasemega osa eraldada madalama 
tasemega osast. 
Inglismaal hinnatakse lekete taset veefirmades tavaliselt 20 korda aastas. Enamus Inglismaa 
veefirmasid püüab säilitada lekete taset, aga mitte neid vähendada. Mõõtmise teel määratakse 
lekete tase DMA-s ja kui see ületab teatud suuruse, läheb välja lekete otsimise meeskond. 
Analüüsi alusel on optimaalne DMA suurus minimaalse lekke taseme säilitamiseks 800 maja. 
Samas natukese suurema (+ 5 l/maja/ööp) lekke taseme hoidmiseks on optimaalne 3000 maja. 
Raske on hinnata DMA-de efektiivsust, hinnata nendest saadavat kasu. Selle tõttu paljud 
veekompaniid on loobunud nende kasutamisest, kuna pole võimalik saadud kasu hinnata. 
Peamine on suuruse küsimus. Inglismaal on tavaliselt suuruseks ~2000 maja. 
Dr. Stephen Tooms’i uuring kolme Inglismaa veefirma baasil näitas, et optimaalne DMA 
suurus sõltub eesmärgiks seatud lekke taseme suurusest. Firmadel tasub teha hinnanguid 
vajaliku optimaalse DMA suuruse osas, mis võimaldab hoida kokku investeeringu maksumust 
ja ka hilisemaid ekspluatatsiooni kulusid. 
 
Lekete jaotus veevõrgu arvutusmudeli kalibreerimisel 
 
Üks võimalus on arvutusmudeli kalibreerimisel kasutada lekete jaotuse määramiseks 
veevõrgus Germanopoulos (1995) and Tucciarelly et al. (1999) töödes esitatud lekete jaotuse 
valemit, mida saab üldistada järgmisel kujul 
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kus ijS  on lekke vooluhulk torust, mis ühendab sõlmesid i ja j, c on lekke proportsionaalsuse 

tegur kogu veevõrgule, DMA-le või survetsoonile, ij� on tegur, mis sõltub toru diameetrist, 

vanusest, materjalist ja pinnase omadustest, ijL - toru pikkus, ijp - keskmine rõhk torus, b on 
rõhu astendaja. Keskmise rõhk piki toru saab arvutada järgnevalt  
 

)(5.0 jiij ppp �� , 
 

kus ip , jp on survekõrgus sõlmedes i and j. Siit saame kirjutada 
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Kui me jaotame lekked toru otssõlmede vahel, saame 
 

jiijij QQS ��  
 

kus Qij on leke sõlmest i , mis on põhjustatud sõlmega j ühendatud toru poolt, ja Qji on leke 
sõlmest j, mis on põhjustatud sõlmega i ühendatud toru poolt. Arvestame nüüd, et leke torust 
on jaotatud sõlmede vahel proportsionaalselt rõhuga sõlmedes.  

 
 

Kogu leke sõlmest i on võrdne 
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Siinjuures Ni on torude arv, mis on ühendatud sõlmega i. 
Lekete proportsionaalsuse tegur c määratakse järgnevalt  
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kus k on lekete kogumaht ja M on kogu tarbimissõlmede arv arvutusmudelis. Algselt me ei tea 
vee tarbimisele ja leketele vastavat rõhku veevõrgus. Selle tõttu peab rõhu määrama 
iteratsioonarvutuse abil. Kontrollsõlmedes, kus rõhud on mõõtmistega teada, saame arvutustes 
neid rõhkusid kasutada. Lähtudes algselt proportsionaalsest lekete jaotusest tarbimisega, 
teostame vaheldumisi rõhkude ja lekete arvutused kuni iteratsiooni koondumiseni. 
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siin M  on mõõtmiste arv, m
ih - mõõdetud surve sõlmes i ja hi – arvutatud surve. E tuleb 

minimeerida üle kogu võrgu arvutusperioodi, otsides parameetreid – toru karakteristik ja 
lekke piirkonnad, mis muudab arvutatud rõhud võimalikult lähedaseks mõõdetud suurustele. 
 
Abinõud veekadude vähendamiseks 
 
A.  Ennetavad (tõkestavad) abinõud 
Vähendavad avariide ja erakorraliste olukordade tekke tõenäosust 
 

	
 kogu süsteemi ning tema elementide kavandamise parandamine 
	
 süsteemi toimimise juhtimise ja reguleerimise parandamine 
	
 kaitseseadmete kooskasutamine, sealhulgas automaatkaitseklappide kasutamine 
	
 süsteemi diagnoosi parandamine, s.t. veevarustuse süsteemi käitumise analüüsi ja 

modelleerimist erinevates olukordades. Selleks on vaja kasutada sobivaid 
matemaatilisi mudeleid, mis hõlmavad ka töökindluse aspekte. 

 
B. Parandavad-ennetavad abinõud 
Vähendavad erakorraliste olukordade tekke tõenäosust, nende tekkimisel aga kahjustuse 
suurust ning remondi aega. 
 

	
 süsteemi elementidele võimalikuks ümberpaigutuseks või asenduseks vastava 
hoolduse planeerimine, määrates sobiva tööde järgnevuse ning optimaalse teostamise 
aja 

	
 rõhu juhtimine süsteemis rõhualandus- ja reguleerventiilidega 
	
 veevõrgu jagamine tsoonideks ja sektoriteks 
	
 rõhu ühtlustamine 
	
 sissevoolu rõhkude vähendamine 
	
 nimetatud abinõude valik ja katsetamine matemaatiliste mudelite abil 

 
C.  Parandavad abinõud 
Peamiselt vähendavad tekkinud kahjustuse suurust või aega normaalse olukorra taastamiseks. 
Avariide ja defektide avastamine, lokaliseerimine ja hilisem likvideerimine. 
 

	
 veekadude analüüs ja kontroll 
	
 lekete ja avariide vältimiseks kaitseklappide kasutamine 
	
 lekete avastamise ja lokaliseerimise meetodite täiustamine 
	
 mudeli abil, mis on kalibreeritud pöördmeetodiga, defektide kiirem, täpsem ja 

jõudsam avastamine-lokaliseerimine 
	
 pidev süsteemi jälgimine, ülevaatus ja katsetamine 
	
 illegaalsete ühenduste otsimine ja kontroll 
	
 vigaste mõõturite avastamine ja vahetamine 
	
 avariide statistika sõltuvalt nende põhjustest 
	
 öiste vooluhulkade kontroll 
	
 vee tekkimise kontroll keldrites ja muudes paikades 
	
 kanalisatsiooni ja seal esinevate vooluhulkade kontroll 
	
 aktiivne lekete otsimine korrelaatorite ja muu tehnika abil 
	
 hoonesiseste seadmete ülevaatus 
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Joonis 2. Ööpäevane tarbimise ja lekete dünaamika 
  
Uued meetodid lekete leidmiseks 
 
A.   Hüdraulilise löögi teooria rakendamine 
 
Alates 1994 aastast (Liggett ja Chen) on aktiivselt uuritud võimalust kasutada hüdraulilise 
löögi teooriat lekete avastamiseks veevõrkudes. Arendatud on teooriat ja teostatud ka katseid, 
nii laboratoorseid kui ka reaalse veevõrgu peal. Viimastel konverentsidel mitmeid 
ettekandeid. Arvutusmetoodika lähtudes mõõteandmetest võimaldab määrata lekete 
olemasolu ning asukohta, teostada ka samaaegselt mudeli kalibreerimist. Inglismaal kaks 
suurt katsestendi, Imperial College ja Thames Water.  
IC stend koosneb 277 m pikast PE torust, Ø 50.6 mm ning TW 1.3 km pikk MDPE toru, 90 m 
Ø 70 mm ja peatoru 1.2 km Ø 108 mm. Teooria baseerub karakteristikute meetodile. 
Määratavad parameetrid on toru karedus, lekke suurus, hõõrdetakistustegur, materjali 
roomavus (viskoelastne materjal). Katsestendil saadi teoreetiliste arvutustega kokkulangevus 
järgnevalt: TW – 24 m täpsusega, 2% toru pikkusest, IC – 5 m täpsusega, 1.8% toru 
pikkusest.  
Kasutatakse „Inverse Transient Model“, mis seisneb järgnevas: 
- tekitatakse löögi nähtus veevõrgus, kas vooluhulga või surve muutmisega mingis toru lõikes 
(näiteks klapi avamise või sulgemisega). Võimalik on pseudo-juhusliku binaarsignaali 
rakendamine võnkuva klapi abil. Löök peab olema muidugi ohutu; 
- rõhu mõõtmine (võimalusel ka vooluhulga) teatud toru ristlõikes; 
- perioodiline otsese mittestatsionaarse mudeli kalibreerimine võimalike lekete esinemise 
paikades, kusjuures lekked modelleeritakse mingites veevõrgu sõlmedes ava teooria abil (vt. 
rõhk ja lekete vooluhulk). GA (geneetiline algoritm) abil genereeritakse lekete kandidaadid 
näiteks iga 10% toru pikkuse kohta., võrdsetel kaugustel. Edasi vähendatakse kaugust 
astmeliselt 1…2 % võrra. 
Meetod on pidevalt täienenud. 
 
B. Pinnase radar 
 
Idee pinnasest läbitungiva radari kasutamiseks lekete avastamisel on suhteliselt uus (Davis & 
Annan, 1989). GPR on geofüüsikaline tehnika, mis kasutab elektomagnetiliste lainete levimist  
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ja peegeldust, et saada pinnasest 2D pilt. Pilt sõltub aga pinnase vee sisaldusest. Perspektiivis 
10 aasta pärast võib olla  kasutusel vee-ettevõtetes. 
 
3. Rõhu kavandamine veevõrgus 
 
Rõhu väärtused veevõrgus võivad olla erinevates riikides ja linnades erinevad. Oluline on 
siinjuures, et rõhk ei oleks tarbijatele liiga suur või liiga väike. Rõhud alla 206 kPa (21 m) 
tekitavad tarbijatele probleeme mitme vett kasutava seadme üheaegsel kasutamisel. Kõrged 
rõhud põhjustavad lekkeid. USA-s ei lubata rõhku üle 551.6 kPa (56.2 m) tarbijate 
ühenduskohtades, kui ei ole kasutusel lisaks rõhualandusklapp. Tulekustuse seisukohalt ei 
tohi rõhk langeda hüdrandis alla 138 kPa (14 m). 
 
Tavaliselt on  rõhud järgmised: 
Maksimaalne rõhk  448…517 kPa (45.7…52.7 m) 
Minimaalne rõhk maksimaalse tarbimisega päeval  207…276 kPa (21.1…28.1 m) 
Minimaalne rõhk maksimaalse tarbimise tunnil 172…241 kPa (17.5…24.6 m) 
Minimaalne rõhk kahjutule ajal 138 kPa (14 m). 
 
Peamiseks teguriks, mis mõjutab lekkeid, ükskõik millise infrastruktuuri korral, on rõhk.  
Millised oleksid seosed rõhu ja lekete vahel. 
Rõhk ja lekete vooluhulk. Avariide ja lekete jaoks on kaks erinevat väljavoolude kuju – 
muutumatu ja muutuva väljavoolu pindalaga. Augud ja purunemiskohad metalltorude seintes 
on muutumatu väljavoolu pindalaga ning praod (lõhed) plasttorude seintes ja lekked 
toruliitmikes (ühendustes) on muutuva (paisuva) pindalaga väljavoolud. Muutumatu pinnaga 
avadest kaod sõltuvad rõhust astmes 0.5. Muutuva pindalaga lekked aga sõltuvad rõhust 
astmes 1.5...2.5. Veevõrgus on aga erinevat tüüpi lekkeid, siis on sõltuvus vahemikus 
0.5...2.5. Viimased uuringud Jaapanis ja UK on näidanud, et tavaliselt astendaja suurte 
veevarustussüsteemide jaoks on 1.15. Niikaua, kuni vee-ettevõte ei ole teostanud oma 
veevõrgus uuringuid, soovitatakse võtta astendajaks 1.0 (lineaarne seos). Valem vooluhulga L 
arvutamiseks läbi ava, mille pindala on A,  sõltuvalt rõhust p on järgmine 
 
                                                        5.0)2( gpACL d�  
 
kus Cd on vooluhulgategur. Kui nüüd arvestada, et mõningatel juhtudel Cd ja A sõltuvad 
rõhust, samuti nende korrutis. Viimaste uuringute alusel on parimaks valemiks, kui L muutub 
rõhust pN1  
 
                                                        1

0101 )/(/ NppLL � . 
 
Väiksematele mõõtepiirkondadele saab astendaja määrata öiste mõõtmiste alusel. 
Põhimõtteliselt on võimalik seda lihtsat teooriat kasutada rõhu mõju hindamiseks üksikutele 
tarbimise elementidele (erinevad kraanid ja segistid). 
Rõhk ja avariide esinemise sagedus. Viimased uuringud Inglismaal on näidanud, et uute 
lekete ja avariide esinemine sõltub rõhust kolmandas astmes. Järelikult rõhu suurendamine 
kaks korda lisab lekkeid kaheksa korda. Rõhku tuleks hoida võimalikult madalal. Kahjuks on 
nii, et ajutine rõhu suurendamine põhjustab need lekked, mis tekiksid pideval suuremal rõhul.  
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Rõhk ja süsteemi pinged. Sagedased töörõhu muutused süsteemis põhjustavad rõhulaineid, 
mis tekitavad palju suuremaid pingeid toru seintes kui statsionaarne rõhk. Ventiilide 
sulgemine ja avamine vooluhulkade reguleerimiseks, põhjustab rohkem avariisid torustikus, 
kui statsionaarne olukord. Otsese veevõrku pumpamisega süsteemides on uute lekete 
tekkimise sagedus palju suurem, kui gravitatsiooni mõjul veetornidest tarbijate veega 
varustamisel. Vahelduva sissevooluga süsteemid kannatavad 10 või isegi 20 korda suurema 
lekete arvu all. 
Rõhk ja veekadude fooni vähendamine. Fooni kadusid on raske avastada. Rõhk avaldab neile 
aga otsest mõju. Tavaliselt on 70...80% avariisid (breaks) toruühendustes, mis sageli kuuluvad 
“fooni kadude” hulka. Rõhu alandamine on siin otsese mõjuga lekete tasemele. Lisaks saame 
energia kokkuhoidu pumpamisel. 
IWA viimane aruanne näitab, et vaadeldud 20-s riigis toimub tegelikult rõhuga lekete 
juhtimine ainult 5 maal.  
Rõhu juhtimise kavandamine. Eelnevalt vaja teostada järgnev analüüs: 

- analüüs võimalike tsoonide määramiseks 
- tarbimiste analüüs 
- vooluhulkade ja rõhkude välimõõtmised 
- võimaliku saadava kasu modelleerimine  
- määrata sobivad reguleerklapid (ventiilid) 
- soovitud tulemuste saamiseks sobilike tööreziimide modelleerimine 
- maksumus-kasu analüüs 

Rõhu kontrolli meetodid 
Peamiseks eesmärgiks lekete vähendamise seisukohalt on rõhu alandamine. Peamised 
meetodid on järgmised: 

- pumpade ja veetasemete töö kontroll 
- fikseeritud väljavooluga klappidega juhtimine 
- ajaliselt juhitavad reguleerklapid 
- vooluhulgaga reguleeritavad  klapid 
- kaugjuhtimisega sõlmedes rõhu kontroll 
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