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System wodociągowy

System wodociągowy to zespół urządzeń  wzajemnie ze sobą 
powiązany w którym  wyróżniamy ujęcia, stacje oczyszczania 
wody, sieci wodociągowe tranzytowe oraz sieć dystrybucji 
wody. 

Taki system zapatrzenia można nazwać pełnym.  

W zależności od wielkości obszaru obsługiwanego przez system 
zaopatrzenia w wodę możemy wyróżnić rozbudowane i mniej 
skomplikowane systemy dystrybucji wody lub  będące tylko częścią 
większego. 

W systemie pełnym w którym są ujęcia wody występują inne relacje 
miedzy ceną wody niż w systemach, w których woda jest w całości 
lub części kupowana od innego dostawcy. Dlatego problemy, które 
dotykają pełny system i system tylko oparty na dystrybucji wody są 
na pewno różne.  



Studnie 



Studnia S-IIc

- rzędna terenu: 195,8 m npm

- rok wykonania: 1996 r.

-wydajność eksploatacyjna 135,0 m3/h przy depresji

s = 3,40 m.

Pobór wody w 2008 roku wahał się w granicach od 0,00 m3/h

we wrześniu, do 19,10 m3/h w maju, przy położeniu

dynamicznego zwierciadła wody od 10,36 do 12,14 m ppt .

Pobór wody w tym okresie nie przekraczał dopuszczalnej

wydajności eksploatacyjnej.

W porównaniu z latami poprzednimi, w których średni pobór

wody malał od 64,5m3/h (w 1999 roku) do 12,1 m3/h w 2007

roku, pobór wody w 2008 roku uległ dalszemu ograniczeniu

(średnio do 4,8 m3/h). Natomiast położenie zwierciadła wody

wykazuje nadal tendencję do dalszego podnoszenia się.



Średnia wielkość poboru i położenia dynamicznego zwierciadła wody w latach 1999-2008 

Ujęcie - studnia IIc



Wykres 2. Zawartość żelaza w wodzie surowej, studnia S IIc. Lata 1998 - 2008            

max=13,9mg/dm3 z 2004 roku  

min=2,02mg/dm3 z 1997 roku

Linia trendu wskazuje na gwałtowny wzrost zawartości żelaza w wodzie surowej od 2000 roku

Wykres 3. Zawartość manganu w wodzie surowej, studnia S IIc. Lata 1998 – 2008

max=1,57mg/dm3 z sierpnia 2002 roku 

min=0,08mg/dm3z kwietnia 2000 roku

Linia trendu wskazuje na wzrost zawartości manganu w wodzie surowej od 2001 roku
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Studnia SA-VIII

- rzędna terenu: 196,0 m npm

- rok wykonania: 1998 r.

- wydajność eksploatacyjna 120,0 m3/h przy depresji

s = 2,60 m

Średni miesięczny pobór wody w 2008 roku wynosił

od 20,10 do 50,30 m3/h, średnio 34,9 m3/h. Zwierciadło wody

wahało się na głębokościach 10,62-10,99 m ppt, średnio 10,8

m ppt . Pobór wody w tym okresie osiągał okresowo

do około 45 % wartości wydajności eksploatacyjnej.

Na przestrzeni ostatnich lat średni pobór wody

w poszczególnych latach wykazuje tendencję zniżkową (od ok.

61 m3/h w latach 1999-2000 do ok. 40 m3/h w ostatnich trzech

latach, przy jednoczesnym podnoszeniu się zwierciadła.



Wykres 10.Średnia wielkość poboru i położenia dynamicznego zwierciadła wody w 

latach 1999-2008 Ujęcie Bogumińska - studnia SA VIII



Wykres 11. Zawartość żelaza w wodzie surowej, studnia S VIIIb. Lata 1999 - 2008

max=4,29 mg/dm3 z września 2008 roku                 

min=1,31mg/dm3 z grudnia  2003 roku 

Linia trendu wskazuje spadek do 2003 roku a następnie wzrost  stężenie żelaza od 2005 roku.

Wykres 12. Zawartość manganu w wodzie surowej, studnia S VIIIb. Lata 1999 - 2008

max=0,82 mg/dm3 z stycznia 2004 roku

min=0,14 mg/dm3 w 1999, 2000 i 2001 roku

Linia trendu wskazuje na wzrost tego składnika wodzie surowej od 2002 roku.
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Kontrola zarurowania



Pompownie wody 

 Pompownie wody w systemie dystrybucji są jednym z ważniejszych 
zespołów urządzeń, przy pomocy których uzyskujemy możliwość 
zapewnienia wymaganych zmiennych wydajności i wysokości 
podnoszenia. 

 Rozwiązanie dostosowania pracy pomp do aktualnie panujących 
warunków pracy sieci wodociągowej jest stosowane od wielu lat  
przez regulację prędkości obrotowej. Zmianę prędkości obrotowej 
realizuje się najczęściej przez przetworniki częstotliwości (falowniki) 
lub sprzęgła hydrokinetyczne, które jednak posiadają sprawność 
znacznie gorszą od falowników. 

 Charakterystyczną i korzystna cechą regulacji przez zmianę 
prędkości obrotowej jest to, że położenie punktu najwyższej 
sprawności przesuwa się proporcjonalnie do prędkości obrotowej, 
natomiast maksymalna wartość sprawności nie ulega znacznym 
zmianom. 

 Stwarza to możliwość, że pompa przy zmniejszonej wydajności 
nadal pracuje z wysoką sprawnością. Dla porównania, w przypadku 
regulacji dławieniowej, pompa zmniejszając wydajność wychodzi z 
zakresu najwyższej sprawności.



Pompownia II° koniec lat 90-tych                                                 Pompownia II° 2009 rok                     

dwudziestego wieku
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Pompownia II°
Lata 20-ste ubiegłego wieku                                             Październik 2009 roku



Pompownia II°
Początek modernizacji 2003 rok                       Po przeprowadzonej modernizacji w 2009 roku 
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Regulacja prędkościDławienie

Moc przed zdławieniem  P1 = 1*1 = 1

Moc po zdławieniu P2= 0,7 * 1,25 = 0,875

Moc przed zdławieniem  P1 = 1*1 = 1

Moc po zdławieniu P3= 0,7 * 0,6 = 0,42

Oszczędność  P0 = P2 – P3

P0= 0,875 - 0,42 = 0,455



Kalkulacja oszczędności

Jeśli moc silnika pompy jest równa 37 kW, to:

P1 = (1 x 1) x 37kW = 37 kW

Dla dławienia wydajności do wartości  0,7 moc pobrana z sieci wyniesie 

(punkt  pracy B)

P2 = (0,7 x 1,25) x 37kW = 0,875 x 37kW = 32,37 kW

Przy regulacji pompy przez zmianę prędkości moc pobrana z sieci wyniesie

P3 = (0,7 x 0,6) x 37kW = 0,42 x 37kW = 15,54 kW



Oszczędność mocy wyniesie 1 kWh = 0,27 zł 

 P = 32,375 - 15,54 = 16,835 kW

Oszczędność energii  elektrycznej w okresie  30 dni

 E = 16,835 x 720 = 12 121 kWh

Oszczędności w opłatach za energię

K = 12 121 x 0,27 = 3 273 zł

Koszt przemiennika 37kW = ok. 10 000 zł 

(zwrot nakładów na zakup przemiennika po ok. 3 miesiącach)



Porównanie sprawności silników 



 Poprzez zastosowanie silnika klasy IE2 zużycie energii można 
zredukować średnio o 3.5% w stosunku do silników o przeciętnej 
sprawności natomiast silniki klasy sprawności IE3 cechują się stratami 
mocy niższymi o co najmniej 15%. 

 W porównaniu do silnika asynchronicznego oszczędności całego systemu, 
składającego się z silnika i przetwornicy częstotliwości, sięgają w 
zależności od zastosowania i wielkości silnika od 3 do 7%. 

 W przypadku małych rozmiarów, w porównaniu do silnika klasy IE2, 
oszczędności mogą sięgnąć nawet 5-9%. Podane oszczędności dotyczą 
nominalnego punktu pracy, ponieważ to dla niego norma określa pomiar 
sprawności.

 Jak widać na  porównaniu  im mniejszy silnik tym mniejsza sprawność, 
natomiast porównując silnik IE2 z IE3 im mniejszy silnik tym większa 
oszczędność.

 Silnik synchroniczny (PM) oferuje w technice pompowej znaczne zalety w 
stosunku do używanych przeważnie silników asynchronicznych. Ponieważ 
silniki asynchroniczne w wyniku poślizgu wirnika charakteryzuj się gorszą 
sprawnością niż synchroniczne. Im mniejszy jest silnik asynchroniczny, 
tym większe straty i tym gorsza sprawność. 

 Silniki PM w takim przypadku zastosowania są optymalną alternatywą 
dzięki swojej sprawności są klasyfikowane już teraz powyżej silników wg 
IE3, to znaczy, że osiągają lepszą sprawność,  niż wymaga tego kod IEC 
dla IE3. 



Monitoring 

W zasadzie od końca lat 90 ubiegłego wieku w większości PWiK
na terenie Śląska zaczęto wprowadzać innowacyjne technologie 
w zakresie kontroli sieci wodociągowej, mające na celu 
poprawienie zarządzania zasobami wodnymi, co było 
powiązane z poniesieniem dużych kosztów finansowych na 
zakup specjalistycznej i nowoczesnej aparatury kontrolno-
pomiarowej. 

W wieku Śląskich PWiK jako pierwsze zostały opomiarowane
stacje hydroforowe - strefowe przepompownie wody. 

Podjęto obserwację studni zakupowych z GPW umieszczając 
bezprzewodowe rejestratory z przesyłem danych GSM do 
ciągłego pomiaru takich parametrów jak: przepływ i ciśnienie, 
stan wodomierza. 

W następnych latach prowadzono dalsze wdrażanie systemu, 
poprzez stopniowe zwiększanie liczby potrzebnych urządzeń i 
dołączanie kolejnych punktów zakupowych wody do systemu 
monitoringu. 



Monitoring przepływu i ciśnienia



Monitoring i regulacja ciśnienia w sieci  

Modulacja ciśnienia względem czasu



Modulacja ciśnienia względem przepływu



Efekt obniżenia ciśnienia w nocy  

Minimalne nocne przepływy i straty wodyMinimalne przepływy nocne - studnia KAT 79
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Wykres wartości ciśnień przed i za reduktorami oraz zadane w godzinach 

dziennych



Wykres wartości ciśnień przed i za reduktorami oraz zadane w godzinach 

nocnych
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Liczba  awarii  dla całej sieci wodociągowej w latach 2002- 2014



2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

liczba awarii/km rok 1,127 1,031 0,87 1,02 0,67 0,57 0,51
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Wskaźnik awaryjności (liczba awarii /długość sieci km) w lata 2009-2014



Straty w latach 2007-2014



Podsumowanie 
 Studnie ujmujące wodę w zależności głębokości położenia poziomu 

wodonośnego eksploatują pompy głębinowe o różnej wysokości 
podnoszenia
i w zależności od wydajności eksploatacyjnej.   

 Stąd szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowy dobór zespołu 
ujmującego filtr - pompa w oparciu ekonomiczną analizę okresu pracy 
a nie tylko cenę zakupu co w cyklu życia LLC stanowi najniższe koszty. 

 Eksploatując studnie głębinowe musimy pamiętać o ich kontroli i 
przeglądach, 
a szczególnie o ocenie stanu technicznego filtra studziennego i 
orurowania a nie tylko pompy.

 Należy zwrócić szczególną uwagę na dane z monitoringu pracy studni 
głownie zmian jednostkowej wydajności studni qH m3/h m S  oraz zmianę 
jakości wody.  Te informacje są bardzo ważne dla ekonomicznej oceny 
pracy studni głębinowych.       

 Należy zwrócić uwagę że stosowanie regulacji pracy pomp głębinowych 
nie jest ekonomicznie i technicznie uzasadnione.  

Z tymi problemami nie spotykamy się przy studniach współpracujących z 
stacją uzdatniania lub zbiornikami retencyjnymi. 



 Zastosowanie sterownika mikroprocesorowego z przetwornicą 
częstotliwości (falownikiem) w układach pompowych zawsze 
daje korzyści w postaci zmniejszenia energochłonności.  

 W głównej mierze zależy to od odpowiedniego doboru rodzaju 
pomp  i sterowania układu hydraulicznego pompowni. 

 W wielu przypadkach zastosowanie sterowniki 
mikroprocesorowego i prawidłowo dobranymi pompami jest 
rozwiązaniem zupełnie wystarczającym i uzasadnionym 
ekonomicznie.

 Zalety pompowni z przetwornicą częstotliwości uwidaczniają 
się szczególnie w przypadku, gdy występują duże 
nierównomierności rozbiorów wody. 

 W przypadku płaskich charakterystyk rurociągu, mniejszych 
mocy 
i zakresu wydajności układów pompowych, inwestowanie w 
regulację obrotów prawidłowo dobranej pompy okazać się 
może nieopłacalne. 



 Monitoring sieci wodociągowej dostarcza wiele informacji na temat 
pracy sieci wodociągowej, jej parametrów, rzeczywistych 
przepływów 
w różnych porach dnia oraz kształtowania się rozbiorów w przekroju 
tygodniowym i rozkładu ciśnień. 

Wiedza na temat rozkładu ciśnień we wszystkich opomiarowanych
punktach w połączeniu z informacją o ukształtowaniu terenu miasta 
daje obraz rozkładu ciśnień w całym systemie dystrybucji wody.

 Zarządzanie ciśnieniem jest narzędziem, które może znacząco 
ograniczyć  straty wody i  tym samym ekonomiczne w 
przedsiębiorstwach eksploatujących systemy dystrybucji wody. 

 Regulując ciśnienie operacyjne zyskamy przede wszystkim na  
zmniejszeniu liczby awarii oraz strat wody zwłaszcza w godzinach 
nocnych. 

 Projektując i wdrażając system  regulacji ciśnienia należy zapewnić  
założenia i zabezpieczyć skrajne potrzeby odbiorów i cele ochrony 
p.poż. 



 W 2008 roku w jednym z analizowanych sysytemów dystrybucji 
wody rozpoczęto stosować  obok monitoringu zdalną regulację 
ciśnienia w wydzielonych strefach. 

 W latach 2008-14 wyraźnie widać tendencje spadkowe strat wody 
oraz liczby  awarii.   Aby utrzymać tendencje spadkową zaleca się 
dalsze zwiększanie liczby monitorowanych i regulowanych zdalnie 
reduktorów.  

 Jednak należy pamiętać, że system zarządzania ciśnieniem jest 
jedną ze składowych optymalizacji pracy systemu dystrybucji 
wody.

 Ograniczenie ciśnienia pozawala znacznie zmniejszyć wypływ wody 
z nieszczelności, czyli straty wody do gruntu, pozwala chronić 
przewody. 

Dużym problemem są uszkodzenia wydatkujące z intensywnością 
poniżej 0,5m3/h km  praktycznie są nie do wykrycia. Istotny wpływ 
ma właśnie regulacja ciśnienia na obniżenie wydatku z takich 
nieszczelności i uszkodzeń.



Dziękuję za uwagę

florian.piechurski@polsl.pl


