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W artykule przedstawiono wyniki analizy czasów działania pomp wykorzystywanych 

do pompowania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych w miejskich systemach 

kanalizacyjnych. Obiekty te należą do urządzeń, których parametry pracy, a w 

szczególności czas, zależą od bardzo wielu czynników. Wybrano jeden przykładowy 

tygodniowy przebieg czasowy pracy zestawu dwóch pracujących naprzemiennie pomp. 

Wyznaczono ich rozkłady gęstości prawdopodobieństwa, a następnie dopasowano je do 

funkcji Fiska. Wyznaczono również przebieg różnicy czasów działania pomp, dla którego 

wyznaczono rozkład gęstości prawdopodobieństwa. Nowy rozkład aproksymowano przy 

użyciu modelu Cauchy’ego.  Stwierdzono, że model ten bardzo dobrze oddaje statystyczne 
cechy różnicy czasów działania pomp. Może zatem zostać wykorzystany w automatycznym 

systemie diagnostyki awarii pomp w pompowni ścieków bytowo-gospodarczych.  

 

1. WPROWADZENIE 
 

Prawidłowo zaprojektowane i wykonane rozdzielcze systemy kanalizacji 
bytowo-gospodarczej z grawitacyjnym odprowadzaniem ścieków są układami 

raczej bezawaryjnymi. Jednak w warunkach aglomeracji miejskich rzadko 

występuję jeden rodzaj kanalizacji, najczęściej są to systemy mieszane, w 
szczególności systemy grawitacyjno – ciśnieniowe. Zaletą tego rozwiązania jest 

praktycznie nieograniczony obszar zabudowy infrastruktury kanalizacyjnej. Na 

rysunku 1 przedstawiono schemat systemu kanalizacji pracującego w warunkach 

aglomeracji miejskiej.  
Jednym z podstawowych elementów tego typu systemów kanalizacyjnych są 

pompownie. Ze względu na ich istotną rolę jaką spełniają w systemach 

kanalizacyjnych, wymagają szczególnej ochrony oraz zapewnienia ze strony 
eksploatatora warunków niezbędnych do bezawaryjnego funkcjonowania. 

Uszkodzenie jednej z pompowni powoduje, że mieszkańcy we wszystkich 

podporządkowanych zlewniach nie mogą korzystać z urządzeń kanalizacyjnych. 
Zwłaszcza w przypadku skomplikowanych hydraulicznie i rozbudowanych 
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systemów miejskich  prawidłowe funkcjonowanie systemu kanalizacji wymaga 

ciągłego monitorowania stanu szeregu elementów składających się na ten system 
oraz szybkiej reakcji w przypadku awarii.  

 
 

Rys. 1. Schemat sieci kanalizacyjnej w aglomeracji miejskiej 
 
W ostatnich latach następuje sukcesywny wzrost cyfryzacji systemów kontroli 

w układach dostarczania wody [1, 2] oraz odprowadzania ścieków. Aktualnie 
wykonywana  infrastruktura wodno-kanalizacyjna zawiera podstawowe elementy 
kontroli, sterowania i diagnostyki takie jak czujniki inteligentne, sterowniki PLC 
[3], układy komunikacji. Sposoby sterowania oraz diagnostyki są na obecnym 
etapie w fazie badań, są jednak systematycznie wdrażane do pracy w warunkach 
rzeczywistych [4, 5, 6, 7]. Badania przedstawione w artykule mają na celu rozwój 
metod diagnostycznych w pompowniach ścieków.  

Pompownie jako elementy układów kanalizacji bytowo-gospodarczej należą do 
urządzeń, których parametry pracy, a w szczególności czas, zależą od bardzo wielu 
czynników. Część z nich ma charakter stały, a część wolnozmienny np.  wielkość 
zlewni, ilość podłączonych użytkowników. Ponadto istotną kwestią są parametry 
zmienne okresowo, np. pory dnia, pory roku, występowania dni świątecznych, 
prace ogrodowe oraz czynniki o stochastycznym rozkładzie występowania np. 
losowe skoki temperatury, susza, powódź, awarie. Prawidłowa diagnostyka 
funkcjonowania systemu wymaga dokonania analizy działania poszczególnych 
składowych systemu. 

Ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe pochodzące z poszczególnych 
zlewni aglomeracji miejskiej gromadzone są w zbiornikach  pompowni. Następnie 
za pomocą pomp zatapialnych przetłaczane są przewodem tłocznym do studni 
rozprężnej i dalej poprzez sieć kanałów grawitacyjnych trafiają do kolejnej 
pompowni. Ostatecznie ścieki trafiają do oczyszczalni ścieków gdzie są 
oczyszczane i odprowadzane do odbiornika, na przykład do rzeki.  
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2. OBIEKT POMIAROWY 
 

W niniejszym artykule skupiono się na analizie czasów działania pomp w 

jednym z polskich przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. System kanalizacji jest 

rozwiązany jako układ grawitacyjno-tłoczny. Łączna długość przewodów 

kanalizacyjnych wynosi  ok. 360 km. Z większości zlewni istniejących na terenie 
obsługiwanym przez system, ścieki odprowadzane są bezpośrednio do miejskiej 

oczyszczalni ścieków. Sieć wodno-kanalizacyjna jest średniej wielkości. 

Zaopatruje w wodę ok. 67 tyś. mieszkańców. 
Przedmiotem analizy są dwie pompy tłoczne o mocy 9,5 kW każda. Pompy 

pracują w sposób naprzemienny. Cykl działania układu sterowania polega na 

przełączaniu kolejnej pompy po przekroczeniu krytycznego poziomu ścieków. 
 

3. UKŁAD POMIAROWY 
 

Pomiary wykonano przy użyciu dostępnego systemu pomiarowego 

zainstalowanego w pompowni ścieków [8]. Uproszczony schemat blokowy 
przedstawiono na rysunku 2.  

 
Rys. 2. Schemat blokowy układu pomiarowego 

 
Podstawowym elementami systemu są obiekt pomiarowy oraz zdalny system 

zarządzania. W obiekcie pomiarowym mierzony jest poziom zwierciadła ścieków 

przy użyciu sondy ultradźwiękowej. Sygnał ten jest przekazywany do układu 

sterowania. Układ ten na podstawie wysokości zwierciadła steruje załączaniem 
oraz wyłączaniem poszczególnych pomp. Sygnałem zwrotnym z pomp jest stan 

czujników informujących o prawidłowym funkcjonowaniu pompy.  

Sygnały o stanie pracy obiektu są przekazywane do zdalnego systemu 
zarządzania przy użyciu sieci GPRS. Dane są wizualizowane na monitorach w 

dyspozytorni, na stanowiskach klienckich oraz publikowane w sieci internet. 

W niniejszym artykule w analizie nie uwzględniano poziomu zwierciadła ścieków. 
Badano wyłącznie czasy pracy poszczególnych pomp. 
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4. WYNIKI POMIARÓW 
 

 Pomiar polegał na wyznaczeniu różnicy czasów między włączeniami danej 

pompy. Pompy powinny włączać się naprzemiennie. Czas między przełączeniami 

powinien być zbliżony.  

 Znaczące odchyłki od normy mogą wskazywać na awarię np. uszkodzenie 
pompy lub sondy poziomu, który wpływała na działanie układu sterującego.  

 Do analizy wykorzystano dane pomiarowe wykonane w sierpniu 2010 r. 

Częstotliwość próbkowania wynosiła 1/60 s (pomiar co 1 minutę). W ciągu 
jednego dnia wykonywano 1440 pomiary dla każdej z pomp. Do analizy 

wykorzystano okres tygodniowy to znaczy 10080 pomiarów. W tym czasie 

wystąpiło kilka typowych sytuacji awaryjnych.  

 Na rysunku 3 przedstawiono przykładowy przebieg działania dwóch pomp w 
okresie od 15 do 22 sierpnia 2010 r. W 4 dniu wystąpiła anomalia w pracy P1 

polegająca na krótkotrwałym zatrzymaniu pompy. W 5 dniu wystąpiła anomalia 

polegająca na znacznym wydłużeniu czasu działania pompy. Z kolei na przebiegu 
pracy pompy P2 można zauważyć zatrzymanie pompy w 4 dniu. Taka awaria może 

być spowodowana awarią czujnika pompy, brakiem zasilania lub przerwą w 

transmisji danych.  

 
 

Rys. 3. Przebieg czasowy czasów działania pomp P1 i P2 
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Rys. 4. Rozkłady gęstości prawdopodobieństwa oraz aproksymacje przy użyciu modelu Fiska czasów 

działania pomp P1 i P2 
 

 Na rysunku 4 przedstawiono funkcje gęstości prawdopodobieństwa pracy pomp 

P1 i P2 w tym okresie. Rozkłady aproksymowano przy użyciu funkcji log-

logistycznej (Fiska). Z rozkładów wynika, że przebiegi są pod względem 
statystycznym podobne, i nie występują zasadnicze różnice między czasami 

działania pomp. Dalszym krokiem jest analiza różnicy czasów. Przebieg czasowy 

różnicy czasów działania pomp przedstawiono na rysunku 5. 

 
Rys. 5. Przebieg różnicy czasów działania pomp 
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 Na wykresie można zaobserwować znaczące odchyłki w pracy pomp, w 

chwilach występowania nieprawidłowości. Kolejnym krokiem analizy było 
wyznaczenie rozkładu gęstości prawdopodobieństwa w ten sposób przetworzonego 

sygnału. Wynik analizy przedstawiono na rysunku 6. W tym przypadku rozkład nie 

jest „normalny” co potwierdza próba dopasowania przy użyciu funkcji Gaussa. 

Znacznie lepszym dopasowaniem charakteryzuje się model Cauchy’ego, który 
podobnie jak rozkład Gaussa jest dwuparametrowy. Opisuje go funkcja: 
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gdzie: x0 jest położeniem, wartość γ > 0 jest parametrem skali.  

 Zaletą tego rozkładu jest fakt, że w analizowanym przypadku wartość x0 jest 
bliska zeru. To oznacza, że w praktyce rozkład można opisać funkcją o jednej 

zmiennej. Jest to duża zaleta w przypadku użycia tego modelu w procesie 

diagnostyki on-line. Wynika to z faktu, że znalezienie modelu o jednym punkcie 
swobody wymaga znacznie mniejszej ilości obliczeń, oraz prostszego algorytmu 

dopasowania. Taki model jest również bardziej stabilny obliczeniowo, łatwiejszy 

do implementacji w mikroprocesorowym systemie diagnostycznym.  

 
 

Rys. 6. Model rozkładu różnicy czasów działania pomp P1 i P2 w analizowanym okresie pracy 
 

Końcowy algorytm diagnostyki może mieć postać prostej reguły decyzyjnej, 
np. Jeśli wartość chwilowej różnicy czasów przekracza wartość u, to wystąpiła 

awaria. System diagnostyki może poinformować obsługę o wystąpieniu 

nieprawidłowości. Wartość u jest wartością progową wyliczoną na podstawie 
położenia jednego z kwartyli. Wartość u może być wyznaczona automatycznie, 

jest równocześnie parametrem czułości systemu diagnostycznego, wprowadza 

także  pewien element adaptacji. 
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5. WNIOSKI 
 

Na podstawie uzyskanych rezultatów stwierdzono, że do modelowania różnicy czasu 

pracy pomp w pompowni ścieków można wykorzystać model Cauchy’ego. Model ten 
sprawdza się podczas występowania krótkotrwałych sytuacji awaryjnych. Jest 

stosunkowo prosty i zawiera dwa parametry. W sytuacji, w której awarie są rzadkie, 

model można uprościć do jednoparametrycznego. Zaproponowany model może zostać 
wykorzystany do automatycznego wykrywania nieprawidłowości w pracy pomp w 

miejskich systemach kanalizacyjnych.  
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CHARACTERISTIC PARAMETERS OF PUMP OPERATION  

IN URBAN SEWAGE SYSTEMS 
 

Analysis results of operation times of pumps applied for pumping of municipal and household 

wastewater in urban and industrial sewage systems are presented in the paper. These facilities 

belong to the equipment, which operating parameters and in particular the operation time, depend 

on numerous factors. An example of weekly time course of a set of two alternatively working 
pumps was chosen. Theirs probability density distributions have been determined and afterwards 

they were adjusted to the Fisk function. Furthermore, the difference time course of pump 

operation was determined, for which the probability density distribution was estimated. The new 

distribution was approximated using a Cauchy model. It was found that this model reflects truly 

statistical properties of the difference operation times of the considered pumps. Therefore, It can 

be applied in an automatic fault diagnosis system of pumps in pumping station of municipal and 

household wastewater. 


