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Agnieszka TR�BICKA 

MODEL OCENY PROCESU U�YTKOWANIA 
SYSTEMU DYSTRYBUCJI WODY 

Streszczenie 
Tematem artykułu jest ocena u�ytkowania systemu dystrybucji wody poprzez wybrane parametry 

eksploatacyjne sieci wodoci�gowej w warunkach zmniejszaj�cego si� zapotrzebowania na wod�, 
szczególnie w małych jednostkach osadniczych. Jako obiekt bada� wybrano sie� wodoci�gow� gminy 
Choroszcz. Modelowaniem obj�te zostały nast�puj�ce parametry: ci�nienie w charakterystycznych 
punktach systemów dystrybucji oraz pr�dko�� i wielko�ci przepływów wody w przewodach. Do mode-
lowania wykorzystano: dane o produkcji i zu�yciu wody wybranego wodoci�gu, diagnostyk� stanu 
istniej�cego, analiz� wydajno�ci sieci pod k�tem zmian zwi�zanych z dystrybucj� wody analiz� stanów 
wyj�tkowych (awarie, wydatki po�arowe).  

WST�P 
Punktem wyj�ciowym do poprawnej eksploatacji sieci i planowania ekonomicznie uza-

sadnionych inwestycji jest posiadanie dostatecznej ilo�ci informacji o pracy sytemu wodoci�-
gowego. Z tego te� wzgl�du, celowe wydaje si� posługiwanie dynamicznym modelem hy-
draulicznym sieci, jako narz�dziem wspomagaj�cym proces eksploatacji aktywów wodoci�-
gowych i proces decyzyjny. Z uwagi na specyfik� i zło�ono��, model powinien jak najdo-
kładniej odzwierciedla� naturalne warunki pracy i by� jak najbardziej rzetelny w kwestii oce-
ny w procesie u�ytkowania poprzez pozyskiwanie, przetwarzanie, gromadzenie i dalszego 
wykorzystania danych. Proces modelowania, a jednocze�nie oceny u�ytkowania systemów 
zaopatrzenia w wod�, przy pomocy nowoczesnych programów komputerowych obejmuje 
poza samym zaprojektowaniem sieci wodoci�gowej, jej ewidencj�, eksploatacj� (poprzez 
monitoring) oraz modernizacj� i rozbudow� sieci. [3] 

Rozwój oprogramowania symulacyjnego, pracuj�cego w czasie rzeczywistym, przybiera 
w ostatnim czasie na znaczeniu w zwi�zku z rozpowszechnieniem stosowania monitoringu 
pracy sieci wodoci�gowej. Z uwagi na rosn�ce koszty produkcji, a tym samym ceny wody, 
jako towaru komercyjnego oraz dost�pno�ci� zaawansowanych technicznie elektronicznych 
urz�dze� pomiarowych, wiele przedsi�biorstw wprowadza zintegrowane systemy opomiaro-
wania stacji uzdatniania wody, dla głównych punktów sieci wodoci�gowej, a nawet odbior-
ców indywidualnych by mie� pełn� kontrol� nad poziomem produkcji, a tym samym móc 
oszacowa� poziom strat w sieci. 
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1. OGÓLNA CHARAK
Miasto i gmina Choroszcz

niej cz��ci powiatu białostock
powiecie.  

Rys.1. Usytuowanie gminy Chor

Powierzchnia gminy wyno
Choroszcz oraz 35 wsie. Wed
powierzchnia miasta i gminy
(59,2%) i lasy (17,6%). Miast
rakteryzuj� si� mało zró�nicow

2. SYSTEM ZAOPATR
Mieszka�cy gminy Choros

s� doprowadzone do wszystki
wody: w Choroszczy, Rogowi
w wod�. Długo�� czynnej sie
2611 budynków. �rednia ilo��
cach podł�czonych do sieci. 
wynosi 92,6 l/Md. Jedynie nie
gostoku jest zaopatrywanych z

Struktur� funkcjonowania 
la (Tab. 1) [4]

Tab. 1 Struktura przewodów siec

Funkcja p

przewody 

przył�cza w

Razem sie� w

Razem sie�

Liczba przył�czy

KTERYSTYKA MIASTA I GMINY C
z le�� w �rodkowej cz��ci województwa pod
kiego. Na rysunku Rys. 2.1 przedstawiono usy

roszcz w powiecie białostockim. [11]

osi około 164 km2 w tym miasta 16,8 km2

dług danych Urz�du Statystycznego w Białym
y Choroszcz zajmuje 16 350 ha. Przewa�aj
to i gmina Choroszcz poło�one s� na terenie
wanym krajobrazem.

RZENIA W WOD� GMINY CHORO
szcz s� w ok. 84 % zaopatrywani w wod� z 
ich miejscowo�ci. Na terenie gminy istniej� 4
ie, Złotorii i Barszczewie, które zaopatruj� m
eci rozdzielczej wynosi 160,8 km i podł�cz
� sprzedanej wody wyniosła 1042,9 m3/d, prz
Zatem �rednie dobowe zapotrzebowanie na
ewielki procent mieszka�ców wsi, le��cych 
ze stacji, na terenie miasta Białystok.  
przewodów sieci wodoci�gowej gminy Chor

ci wodoci�gowej gminy Choroszcz [4]

przewodu długo�� [km] �rednice 

rozdzielcze 160,8 63-3

wodoci�gowe 67,9 25-10

wodoci�gowa 160,8 63-3

� + przył�cza 228,7 25-3

y wodoci�gowych 2611 [szt.] 
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W tabeli (Tab. 2) przedstawiono szacowan� struktur� materiałow� sieci wodoci�gowych 
w gminie Choroszcz [4] 

Tab. 2 Struktura materiałowa sieci wodoci�gowych gminy Choroszcz [4]
Rok 2007 2008 2009 

Materiał Długo�� przewodów sieci 
[km] 

�eliwo 7,0 7,0 7,0 

PVC 149,6 150,3 152,2 

PE 0,0 0,0 0,6 

A-C 0,0 0,0 0,4 

Razem 156,6 157,3 160,2 

Na podstawie tabeli (Tab. 2) nale�y stwierdzi�, �e przewody wodoci�gowe wykonane z 
PVC stanowi� ponad 95% całej sieci, �eliwo to 4,5%. W 2009 roku cz��� sieci wodoci�go-
wych Białegostoku wykonanych z azbestocementu została przył�czona do gminy Choroszcz 
co stanowi 0,25% całej sieci. 

W ocenie sieci wodoci�gowej wa�nym parametrem jest równie� wiek przewodów, lecz z 
braku danych nie b�dzie odniesienia do tego tematu. Podobnie sprawa ma si� z awaryjno�ci�
sieci, brak danych nie pozwala na gł�bsz� analiz�. 

Na rysunku Rys. 2 przedstawiono sprzeda� wody w latach 2003-2010 w gminie Cho-
roszcz. 

Rys. 2 Sprzeda� wody w gminie Choroszcz w latach 2003-2010 [4]

Na podstawie wykresu wynika, �e nast�puje wzrost sprzeda�y wody, spowodowany jest 
rosn�c� licz� ludno�ci. 
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3. MODEL SIECI WODOCI�GOWEJ ZASILANEJ Z UJ�CIA NR 1 W 
CHOROSZCZY 
Analizie została poddana sie� zaopatrywana z uj�cia nr 1 w Choroszczy. Charakterystyka 

badanej sieci wygl�da nast�puj�co: 
– liczba ludno�ci zaopatrywana w wod� wynosi 7189 mieszka�ców, 
– �rednie zapotrzebowanie dobowe na mieszka�ca wyniosło 97,7 [l/Md], 
– ł�czna długo�� sieci wodoci�gowej to 71,9 km, z czego �eliwo to ok.7 km,  PVC ok. 64,7 

km, PE 0,2 km, 
– cz��� miejscowo�ci Krupniki zaopatrywana jest w wod� z wodoci�gu Klepacze o długo�ci 

sieci ok. 3,2 km.  
Sie� wodoci�gowa zasilana z uj�cia nr 1 w Choroszczy jest najbardziej reprezentatywn� i 

najbardziej zró�nicowan� w stosunku do pozostałych. W sieci tej nie ma dodatkowych do-
stawców wody tj. wodoci�gi: białostockie i tykoci�skie, a wi�c łatwiej o dokładniejsz� anali-
z�.  

W pierwszej fazie budowy modelu wykorzystano cyfrow� map� planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Choroszcz, dotycz�c� zaopatrzenia w wod� w skali 1:25000 wydziela-
j�c warstwy: sieci przewodów wodoci�gowych, granice działek oraz budynki. Kolejnym krokiem 
było wprowadzenie dokładnych warto�ci długo�ci i �rednic odcinków wodoci�gu oraz rz�dne po-
szczególnych elementów sieci wodoci�gowej. Na podstawie powy�szych danych w programie 
Epanet stworzono cyfrowy model obecnie istniej�cej sieci wodoci�gowej. Model zawiera nast�pu-
j�ce elementy:  
– przewody– usytuowanie w terenie, długo�ci, �rednice,  
– w�zły– usytuowanie w terenie, rz�dne, rozbiór wody,  
– uj�cia wody wraz z pompowniami – usytuowanie w terenie, rz�dne, wydajno��, ci�nienie 

utrzymywane na wyj�ciu z pompowni. 
Badanie sieci wodoci�gowej gminy Choroszcz zasilanej z uj�cia nr 1 w Choroszczy miało 

na celu sprawdzenie i porównanie parametrów sieci takich jak: pr�dko�� przepływu wody 
[m/s], ci�nienie wody [mH2O], współ. strat liniowych [-], przepływ wody [l/s], straty ci�nie-
nia [m/km]. Ocena stanu sieci wodoci�gowej przebiegała zgodnie z ustalonymi wariantami, 
które uwzgl�dniały sytuacje wyj�tkowe tj. awarie, które wyst�puj� podczas eksploatacji sieci 
wodoci�gowej, czy opierały si� na udoskonaleniu sieci poprzez wprowadzenie nowych od-
cinków, b�d	 ich wymian� na inne, co dotyczyło materiału, zmniejszenia �rednic. Zestawienie 
danych i wyników uj�to w formie tabel, wykresów. 

4. PROCES SYMULACJI W ANALIZIE MODELU 
W wyniku symulacyjnych oblicze� przepływów wody, mo�na oceni� i podj�� stosowne 

kroki maj�ce na celu zmniejszenie ryzyka w niewła�ciwym funkcjonowaniu systemu zaopa-
trzenia w wod�. Analiza badanej sieci wodoci�gowej oparta została na modelu utworzonym w 
programie komputerowym Epanet 2.0. Obliczenia symulacyjne przeprowadzono dla wybra-
nych wariantów spo�ród całego badanego układu. Podstaw� było odtworzenie układu hydrau-
licznego sieci wodoci�gowej, zasilanej z uj�cia nr 1 w Choroszczy, dla stanu istniej�cego, 
b�d�cego baz� do dalszych bada� i pomiarów. Zmiany nast�puj�ce poszczególnych parame-
trów systemu porównywano do stanu ustalonego, (stanu bez zauwa�alnych zmian na sieci). 
Dodatkowo w formie wykresów zobrazowano ci�nienie wody w wybranych w�złach. W sta-
nie ustalonym sie� zachowuje si� do�� stabilnie, jedynie o godzinie 7:00 zauwa�ono niewy-
starczaj�ce ci�nienie w sieci wodoci�gowej. Na rysunku (Rys. 3) przedstawiono godzinowy 
rozbiór wody, wyra�ony w procentowym zu�yciu w ci�gu dnia, w sieci wodoci�gowej zasila-
nej z uj�cia nr 1 w Choroszczy. 
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Rys. 3 Godzinowy rozbiór wody badanego uj�cia

Wybór wariantów do przeprowadzonych symulacji został zaproponowany przez Zakład 
Energetyki Cieplnej Wodoci�gów i Kanalizacji w Choroszczy w celu sprawdzenia funkcjo-
nowania sieci wodoci�gowej podczas awarii jak i wymiany odcinków. Przeprowadzone sy-
mulacje umo�liwiły sprawdzenie poprawno�ci systemu zaopatrzenia w wod� oraz podj��
działania dotycz�ce poprawy struktury sieci wodoci�gowej.  

5. EFEKTYWNO�CI I WYDAJNO�CI MODELU BADAWCZEGO 
 Problem efektywno�ci i wydajno�ci sieci jest dotychczas najcz��ciej analizowanym zja-

wiskiem ze wzgl�du cho�by na fakt, �e pod koniec lat 90-tych nast�pił gwałtowny spadek 
zapotrzebowania na wod� w wyniku zamkni�cia du�ych zakładów b�d�cych najwi�kszym 
odbiorcami wody. Symulacje przepływu wody wskazuj� bardzo małe pr�dko�ci na wi�kszo-
�ci przewodów badanych sieci. Zu�ycie wody w wybranych do bada� sieciach wodoci�go-
wych jest du�o mniejsze ni� pierwotnie planowano. Obowi�zuj�ce normy przeciwpo�arowe 
wymagaj� zastosowanie zbyt du�ych �rednic przewodów.  

W wyniku przeprowadzonych symulacji, które opierały si� na szeregu wariantach, w pra-
cy przedstawiono analiz� problemu dotycz�c� poprawy efektywno�ci i wydajno�ci sieci po-
przez dodanie odcinków: 185, 250, 253, 254, 255, 261, 262. Nowo zaprojektowano odcinki, 
zlokalizowano w �rodkowej cz��ci sieci wodoci�gowej, zasilanej z uj�cia nr 1 w Choroszczy. 
Ł�czna suma długo�ci nowych przewodów to: �rednicy 110 [mm] 3649 [m], za�  �rednica 160 
[mm] 2500 [m]. Na rysunku (Rys. 4) zamieszczono zaprojektowane odcinki. 
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Rys. 4 Zaprojektowane odcinki na sieci wodoci�gowej, zasilanej z uj�cia nr 1 w Choroszczy

Dzi�ki dodanym nowym odcinkom, wzro�nie efektywno�� działania sieci wodoci�gowej. 
W przypadku symulacji awarii odcinków i pomp jak i wymiany przewodów, nowo dodane 
przewody, w godzinie maksymalnego rozbioru, zapewni� ci�nienie pozwalaj�ce na normalne 
u�ytkowanie wod�. Na podstawie rysunku (Rys. 5) mo�na stwierdzi�, �e ci�nienie jak i pr�d-
ko�� przepływu wody ma najni�sze warto�ci na ko�cowych odcinkach sieci. Zaprojektowane 
nowe odcinki w godzinach, gdy rozbiór wody jest mniejszy, ograniczy wydajno�� pracy 
pomp, a to z kolei wpłynie efektywnie na oszcz�dno�ci kosztów ich eksploatacji. 

Rys. 5 Obraz sieci wodoci�gowej zasilanej z uj�cia nr 1 w Choroszczy w godzinie maksymalnego 
rozbioru wody dla zaprojektowanych odcinków
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Na podstawie otrzymanych wyników symulacyjnych, mo�na zakłada�, �e pr�dko�ci wody 
na odcinkach nie odbiegaj� dalece od stanu ustalonego. Zauwa�alny jest spadek parametru 
straty na długo�ci z 8,60 [m/km] na 7,15 [m/km]. W zwi�zku z tym �rednia warto�� uzyska-
nych strat zmniejszyła si� o 0,15 [m/km]. Na rysunku (Rys. 6) zamieszczono sie� wodoci�-
gow� wraz z kierunkami przepływów.  

Rys. 6 Kierunki przepływów wody na sieci wodoci�gowej zasilanej z uj�cia nr 1 w Choroszczy po 
dodaniu nowych odcinków

Kierunki przepływu wody w porównaniu do stanu ustalonego uległy zmianie. W obecnej 
sytuacji, kolonia Porosły jest zasilana głownie odcinkiem nr 185. Wsie znajduj�ce si� we 
wschodniej cz��ci badanej sieci zasilane s� obecnie z czterech głównych przewodów zasilaj�-
cych. Natomiast  w stanie ustalonym były tylko dwa takie przewody.  

PODSUMOWANIE 
Istota oceny efektywno�ci modelu w procesie symulacji komputerowej polega na odtwo-

rzeniu rzeczywistych warunków pracy sieci w stopniu mo�liwie najbardziej wiarygodnym, 
czyli uwzgl�dniaj�cym czasow� i przestrzenn� zmienno�� rozbiorów wody, jej dystrybucji i 
magazynowania w systemie. Modele sieci wodoci�gowej stanowi� gigantyczne 	ródło infor-
macji o eksploatacji i kierowaniu systemami. Przeprowadzenie komputerowych symulacji, 
umo�liwia wyszukanie najlepszego rozwi�zania oraz porównanie skutków ka�dego z nich. 

W wyniku przeprowadzonej oceny istniej�cego stanu sieci wodoci�gowej z wykorzysta-
niem programu Epanet 2.0, uzyskano wyniki symulacyjne, na podstawie których okre�lono 
nast�puj�ce wnioski: 
1. Opracowany model badanej sieci wodoci�gowej, pozwala na symulacj� zdarze� loso-

wych podczas eksploatacji. 
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2. Wykorzystywane wyniki analizy komputerowej funkcjonowania sieci wodoci�gowej 
zasilanej z uj�cia nr 1 w Choroszczy, daje mo�liwo�� minimalizacji skutków podczas 
zdarze� losowych (awarii). 

3. Analiza stanu sieci wykazała, �e w znacznej cz��ci przewodów nie jest zachowana mini-
malna pr�dko�� przepływu wody tj.0,5m/s. 

4. Z przeprowadzonych symulacji wynika, �e w 25% przewodów sieci wodoci�gowej pr�d-
ko�ci nie przekraczaj� 0,1m/s, �wiadczy to o zahamowaniu przepływu wody. 

5. W stanie ustalonym o godzinie 7:00 musi wł�czy� si� rezerwowa pompa, gdy� nie ma 
zapewnionego ci�nienia w sieci. 

6. W godzinach mniejszego zapotrzebowania w wod� nale�y zmniejszy� wydajno�� jednej 
z pomp lub całkowicie wył�czy�. 

7. Zaprojektowane nowe odcinki poprawi� efektywno�� pracy sieci wodoci�gowej oraz 
zapewni� odpowiednie ci�nienie wody w przypadkach wyst�pienia awarii. 
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THE MODEL OF WATER DISTRIBUTION  
SYSTEM ESTIMATIONS 

Abstract 
The subject of article the opinion of use across chosen parameters the system of distribution of wa-

ter the exploational water-supply system in conditions of getting smaller demand on water , particu-
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larly in small colonial individuals. The water-supply system of commune as object of investigations 
was chosen the Choroszcz. Modelling following parameters were hugged: the pressure in characteris-
tic points of systems of distribution as well as the speed and the size of flows of water in lines. It  was 
modelling it use: was the data about production and the waste of water of chosen water-pipe, diagnos-
tics of state existing, connected with distribution of water the analysis of efficiency of system under 
angle of changes the analysis of exceptional states ( the breakdowns, fire expenses). 
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