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Sieć kanalizacyjna oraz obiekty typu przepompownie jest 

obsługiwana przez dwa Oddziały:

-Oddział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej Północ TKK

-Oddział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej Południe TKP

Długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej wynosi 732,19 km









Katowickie Wodociągi S.A. odprowadzają i oczyszczają 

ścieki z terenu miasta Katowice oraz oczyszczają ścieki z 

miast Siemianowice Śląskie, Czeladź i części miasta 

Sosnowiec

Na terenie miasta Katowice pracują cztery oczyszczalnie:

- oczyszczalnia ścieków Gigablok,

- oczyszczalnia ścieków Dąbrówka Mała - Centrum,

- oczyszczalnia ścieków Panewniki,

- oczyszczalnia ścieków Podlesie.

Łączna przepustowość eksploatowanych oczyszczalni 

wynosi ponad 110 tys. m3 ścieków na dobę





Zdalny monitoring sieci kanalizacyjnej oraz obiektów 

typu przepompownia, tłocznia oparty na systemie 

SCADA w Katowickich Wodociągach S.A zaczęto 

wdrażać w 2012 roku

Na dzień dzisiejszy Katowickie Wodociągi S.A. obsługują 

54 obiekty, za pomocą których przepompowywane są 

ścieki. 14 z nich to tłocznie. Zdalny monitoring  

prowadzony jest w 47 obiektach









































Oprócz monitoringu przepompowni Katowickie Wodociągi 

S.A. prowadzą także monitoring napełnienia w kanale w 27 

miejscach sieci kanalizacyjnej. Punkty te w większości są 

zlokalizowane w głównych kolektorach zbiorczych. 

Urządzenia te montujemy również przed tłoczniami ścieków 

w celu weryfikacji prawidłowej pracy obiektu





















Wdrożony i w dalszym ciągu rozwijany w Katowickich 

Wodociągach S.A. monitoring sieci  kanalizacyjnej dostarcza wielu 

nowych informacji na temat pracy sieci kanalizacyjnej oraz 

przepompowni /tłoczni.

Przyjęte rozwiązania techniczne zmierzają do zwiększenia 

ekonomiki eksploatacji sieci kanalizacyjnej, przepompowni oraz 

optymalizacji ich pracy, poprawy pewności odbioru ścieków od 

wszystkich odbiorców, oraz podniesienia technicznych standardów 

obsługi klienta. 

Podsumowanie



Mając tak rozbudowany monitoring obiektów i sieci służby 

eksploatacyjne dużo szybciej reagują na występujące 

nieprawidłowości w pracy całego układu kanalizacyjnego.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe największe korzyści 

wdrożenia systemów tj.:

- mniejszą ilość skutków ubocznych wynikających z zatorów 

w sieci kanalizacyjnej,

- szybsze reagowanie na nieprawidłowe działanie 

przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej,

- podniesienie rentowności Spółki,



Spółka planuje dalszą rozbudowę zdalnego system 

monitoringu sieci kanalizacyjnej. Dodatkowym argumentem 

jest poprawa poziomu świadczonych usług, które przekładają 

się na wzrost zadowolenia klientów.



Dziękuję za uwagę


