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wpływ zmiany liczby i lokalizacji ujĘć na przepływy 
wody w wybranych Sieciach wodociĄgowych. 

Streszczenie. Systemy dystrybucji wody we wcześniejszych latach projektowane były na dużo więk-
sze zapotrzebowania na wodę. Surowe normy przeciwpożarowe, które musiały spełniać budowane 
wodociągi, spowodowały, wraz ze spadkiem zapotrzebowania na wodę, że obecnie wodociągi tego 
typu są przewymiarowane [8]. Analiza rozkładu prędkości wykonana na modelach stanu istniejące-
go badanych sieci wodociągowych wykazała iż w większości przewodów jej wartości są mniejsze 
od zalecanego poziomu 0,5 m/s. W ponad połowie przewodów panują wartości zbliżone do stagnacji 
wody – prędkość jest mniejsza niż 0,1 m/s.
Przy pomocy przeprowadzonych symulacji komputerowych stwierdzono, iż zwiększenie prędkości 
przepływów wody uzyskać można poprzez: zmniejszenie ilość istniejących ujęć wodnych oraz wy-
konanie dodatkowe spięć głównych przewodów magistralnych. 
Lokalizacja ujęć oraz nowe połączenia muszą być poprzedzone wykonaniem szeregu symulacji na 
modelach komputerowych [1].
Słowa kluczowe: Systemy zaopatrzenia w wodę, modelowanie systemów zaopatrzenia w wodę, wo-
da, modelowanie, ujęcia wody. 

WPROWADZENIE

Celem pracy jest modelowanie przepływów sieci wodociągowej gminy Czarna 
Białostocka i miasta Łapy [7] oraz symulacja zamiaru podłączenia nowych ujęć dla 
różnych wariantów lokalizacyjnych.

Wybrane do badań układy wodociągowe są charakterystyczne dla małych gmin 
położonych w terenach rolniczo przemysłowych, mało zróżnicowanych pod wzglę-
dem rzeźby terenu i o zbliżonym zapotrzebowaniu na wodę. Podstawowym obiektem 
badań była sieć wodociągowa w gminie Czarna Białostocka. Zebrano tu największą 
ilość danych o funkcjonowaniu sieci. W celu potwierdzenia wniosków jakie wysunę-
ły się z analizy tej sieci, wykonano model sieci wodociągowej w Łapach. Oba obsza-
ry miały po trzy ujęcia wody, podobną liczbę ludności oraz ukształtowanie terenu. 

Do odwzorowania układu sieci przewodów z dokładnymi średnicami, długo-
ściami i rzędnymi wykorzystano nowoczesne mapy cyfrowe. Symulacje komputero-
we przeprowadzono przy pomocy programu Epanet.

Model systemu dystrybucji wody odwzorowany w programie komputerowym 
to zbiór połączeń podłączonych do węzłów. Połączenia reprezentowane są przez ru-
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ry, pompy i zawory kontrolujące przepływ. Węzłami są złącza, zbiorniki i rezerwu-
ary. 

Straty w wodzie przepływającej w rurze z powodu tarcia o ścianki obliczone 
zostały przy użyciu wzoru Hazen-Williams’a.

Poprawne pod względem doboru ciśnień i przepływów warianty przeprowa-
dzonych symulacji poddano testom zachowania się badanych sieci wodociągowych 
w przypadku wystąpienia pożaru.

Zapotrzebowanie na wodę do celów gaśniczych określono na podstawie Roz-
porządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (tekst 
ujednolicony – Stan prawny na 31 sierpnia 2009 r.), rozdział 4 – Wymagania prze-
ciwpożarowe dla sieci wodociągowych i Załącznik, tabela nr 1 – Wymagana ilość 
wody do celów przeciwpożarowych dla jednostek osadniczych [3,9].

wyniki modelowania ciśnień i przepływów w sieci wodociągowej 
w gminie Czarna białostocka

Przy pomocy modelu wykonano symulację pracy sieci w następujących warun-
kach:
1. Wariant 1 – odwzorowanie stanu istniejącego
2. Wariant 2 – otworzono zasuwę na połączenie nr 252, dodano połączenie nr 42 

(średnica 150 mm) łączące miejscowość Osierodek z Jezierzyskiem, dodano po-
łączenie głównej sieci gminnej z miejską – połączenie nr 45 (średnica 150 mm).

3. Wariant 3 – wyłączono ujęcia w Niemczynie i Czarnej wsi kościelnej, otworzono 
połączenie 252, dodano połączenie nr 250 pomiędzy Chmielnikiem i  Niemczy-
nem (100 mm), dodano odcinek 45 (150 mm) i 47 (100 mm) w celu połączenia  
z sieci gminnej z miejską.

4. Wariant 4 –  z modelu usunięto ujęcia w Niemczynie i w Czarnej Wsi Kościelnej, 
otworzono połączenie nr 252, dodano połączenia nr 27 (150 mm) pomiędzy 
główną sieci gminną i miejską, zamiast ujęcia w Niemczynie wstawiono pom-
pownie zwiększającą ciśnienie o 2 m, dodano połączenie nr 250 między Chmiel-
nikiem a Niemczynem.

5. Wariant 5 – otworzono połączenie nr 252, usunięto ujęcie w Czarnej Wsi Ko-
ścielnej, , dodano połączenie głównej sieci gminnej z miejską – połączenie nr 45 
(średnica 200 mm) 

6. W wariancie nr 2,3,4 i 5 w węźle 108 i 21 powiększono o wydatek pożarowy (od-
powiednio 5 l/ i 10 l/s, wg Rozporządzenia). Punkty dobrano tak aby były poło-
żone daleko od źródeł zasilania, w miejscach o najniższym ciśnieniu wody.

Na rys. nr 1 przedstawiono wykres średnich prędkości wody w sieci wodocią-
gowej w gminie Czarna Białostocka w zależności od modelowanego wariantu.
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Rys. 1.  Średnia prędkość wody w sieci wodociągowej w gminie Czarna Białostocka w zależności od 
modelowanego wariantu 

Fig. 1.  Average speed of water in the water supply system in the Czarna Białostocka depending on 
the shaped variant

Całkowite zapotrzebowanie na wodę dla wszystkich miejscowości gminy Czar-
na Białostocka może być pokryte z  głównego ujęcia wody w Czarnej Białostockiej. 
Maksymalna wydajność jednego głównego ujęcia wynosi 3000 m3/d. Natomiast 
obecnie dobowa produkcja w całej sieci (ze wszystkich ujęć) nie przekracza  
1369 m3/d. Licząc rozbiory dla dni o zwiększonym zapotrzebowaniu na wodę przy 
użyciu wskaźników nierównomierności uzyskano maksymalne dobowe zużycie 
łącznie z całej gminy: 1779 m3/d. Porównując zdolności produkcyjne oraz istniejące 
wykazano, że system dystrybucji wody w tej gminie ma znaczące rezerwy. Wyniki 
modelowania stanu istniejącego – wariant nr 1 – pokazują, że obecnie w sieci pręd-
kości i przepływy wody są bardzo niskie. Średnia prędkość wynosi 0,04 m/s, średni 
przepływ 45 m3/d. W kolejnych wariantach podjęto próbę poprawy tych parametrów 
sieci wraz z utrzymaniem właściwego ciśnienia wody, przy pomocy komputerowego 
modelowania zmiany ilości ujęć i spinania sieci dodatkowymi połączeniami.

 Przeprowadzone symulacje wykazały, iż najlepsze wyniki ciśnień i przepły-
wów uzyskano w wariancie nr 5 – model symulujący odłączenie jednego z trzech 
ujęć – w Czarnej Wsi Kościelnej, połączenie sieci wodociągowej miasta Czarna Bia-
łostocka z resztą miejscowości należących do sieci wodociągowej badanej gminy.  
W wariancie tym uzyskano znaczną poprawę średniej prędkości w przewodach 
zwiększając ją do 0,08 m/s i średnią wielkości przepływów zwiększając do 109 m3/d. 
Słabym punktem wariantu nr 5 jest utrzymywanie wysokich ciśnień w kilku miej-
scach obecnej sieci wodociągowej w gminie. Miejsca te w przypadku zastosowania 
wariantu nr 5 wymagają zastosowania zaworów redukcyjnych.
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wyniki modelowania ciśnień i przepływów w sieci wodociągowej w łapach
Przy pomocy modelu wykonano symulację pracy sieci w następujących warun-

kach:
1. Wariant 1 – odwzorowanie stanu istniejącego
2. Wariant 2 – usunięto 3 obecnie pracujące ujęcia, dodano 1 nowe przy węźle 61 

(połączenie ulic Nadnariwańskiej i Nowowiejskiej). Wszystkie obecne średnice 
rur pozostawiono bez zmian.

3. Wariant 3 – usunięto 3 obecnie pracujące ujęcia, dodano 1 nowe przy węźle 61 
(połączenie ulic Nadnariwańskiej i Nowowiejskiej), zwiększono średnice rury 82 
(z 100 mm na 150), 57 (z 100 mm na 150 mm), 56 (z 100 mm na 250 mm),  
1 (z 100 mm na 150 mm) oraz dodano połączenie – 46 (150 mm)  łączące węzeł 
29 z 63 oraz połączenie 84 (300 mm) łączącą węzeł 36 z 29 – dodatkowe połą-
czenie pierścienia wodociągowego znajdującego się po drugiej stronie torów. 

4. Wariant 4 – usunięto 3 obecnie pracujące ujęcia, dodano 2 nowe ujęcia wiejskie  
z obu stron Łap – ze strony wschodniej oddalone o 4 km, połączone do węzła  
nr 2 przy oczyszczalni ścieków na ul. Płonkowskiej i ze strony zachodniej, odda-
lone o 5 km, podłączone do węzła nr 61 – połączenia ulic Nadnariwańskiej i No-
wowiejskiej. Wszystkie obecne średnice rur pozostawiono bez zmian.

5. Wariant 5 – usunięto 3 obecnie pracujące ujęcia. Dodano 2 nowe ujęcia z obu 
stron Łap w pobliskich miejscowościach (mające być podstawą zasilania dalszej 
części wodociągów gminy) – ze strony wschodniej oddalone o 4 km, połączone 
do węzła nr 2 przy oczyszczalni ścieków na ul. Płonkowskiej i ze strony zachod-
niej, oddalone o 5 km, podłączone do węzła nr 61 – połączenia ulic Nadnariwań-
skiej i Nowowiejskiej, zwiększono średnice rury 82, 57, 1 oraz dodano nowe rury 
– 87 łączącą węzeł 61 z 42 oraz rurę 84 łączącą węzeł 36 z 29 – dodatkowe połą-
czenie pierścienia wodociągowego znajdującego się po drugiej stronie torów.

6. W wariancie 3 i 5 w węźle 22 i 43 powiększono o wydatek pożarowy  
(po 864 m3/d – w sumie o 20 l/s wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego za-
opatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych) średni dobowy rozbiór wody, symulu-
jąc tym wystąpienie pożaru w dwóch miejscach jednocześnie. Punkty dobrano 
tak aby były położone daleko od źródeł zasilania, w miejscach o najniższym ci-
śnieniu wody

Na rys. nr 2 przedstawiono wykres średnich prędkości wody w sieci wodocią-
gowej w Łapach w zależności od modelowanego wariantu.

Najbardziej odpowiednie wartości przepływów, potrzebne do poprawnego 
funkcjonowania sieci wodociągowej wody w modelowanej sieci wodociągowej  
w Łapach, uzyskano w symulacji nr 3 i 5. W obu przypadkach uzyskano ciśnienia 
zbliżone do aktualnie panujących na sieci, pomimo zmniejszenia liczby ujęć.  Śred-
nia prędkość przepływu wody w wariancie nr 5 wynosi 0,09 m/s  i jest prawie dwu-
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krotnie większa niż obecnie uzyskiwana w sieci. W wariancie nr 3 średnia prędkość 
przepływu wody jest identyczna jak w stanie istniejącym  i wynosi 0,05 m/s. W wa-
riancie nr 5 uzyskano także największe wielkości przepływów wody w przewodach 
modelowanej sieci.

Rys. 2.  Średnia prędkość wody w sieci wodociągowej w Łapach w zależności od modelowanego 
wariantu 

Fig. 2.  Average speed of water in the water supply system in Lapy city depending on the shaped va-
riant

W celu ostatecznego wyboru najpoprawniej funkcjonującego wariantu, modele 
poddano testom na wypadek pożaru i porównano wartości uzyskiwanych ciśnień  
z pozostałymi symulacjami. Stwierdzono że oba badane warianty zapewniają wy-
maganą ilość ciśnienia wody w całej sieci w przypadku wystąpienia pożaru. 

Uzyskane z symulacji wyniki ciśnień i przepływów wody wykazują, że najlep-
sze warunki funkcjonowania sieci wodociągowej w Łapach panować będą w przy-
padku zastosowania wariantu nr 5. 

PODSumOWANIE

Na podstawie analizy otrzymanych wyników obliczeń hydraulicznych sformu-
łowano następujące wnioski:
1. Badane systemy dystrybucji wody projektowane były na dużo większe zapotrze-

bowania na wodę. Surowe normy przeciwpożarowe, które musiały spełniać budo-
wane dawniej wodociągi, spowodowały wraz ze spadkiem zapotrzebowania na 
wodę, że obecnie wodociągi tego typu są przewymiarowane [8]. Analiza rozkła-
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du prędkości wykonana na modelach stanu istniejącego badanych sieci wodocią-
gowych wykazała iż w większości przewodów jej wartości są mniejsze od zale-
canego poziomu 0,5 m/s [3,5,9]. W ponad połowie przewodów panują wartości 
zbliżone do stagnacji wody – prędkość jest mniejsza niż 0,1 m/s.

2. Zwiększenie prędkości przepływów wody przy zmniejszającym się zapotrzebo-
waniu na wodę uzyskać można poprzez:

- zmniejszenie ilość istniejących ujęć wodnych
- wykonanie dodatkowe spięć głównych przewodów magistralnych.

3. Lokalizacja ujęć oraz nowe połączenia muszą być poprzedzone wykonaniem sze-
regu symulacji na modelach komputerowych

Ostateczna decyzja o wyborze wariantu funkcjonowania systemu nie musi po-
krywać się z decyzją stanowiącą wynik modelowania [2,6,8], jej zadaniem jest po-
moc w procesie podejmowania decyzji przy uwzględnieniu szeregu innych czynni-
ków, jak np. ekonomicznych. 

Zwiększenie przepływów i prędkości wody zmniejszy ryzyko nadmiernego 
gromadzenia się osadów w przewodach, wpłynie także pozytywnie na jakość do-
starczanej wody do odbiorców. Obniżenie ilości ujęć zmniejszy koszty funkcjono-
wania systemu dystrybucji wody.
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influence of the change of the amount and the location 
of preSentationS on flowS of water in water Supply SyStemS

abstract. Tested water distribution systems were designed for much larger demand for water. Due to 
drop in the level of water demand, the stringent fire protection standards, which the earlier water 
supply and distribution networks had to meet, have meant that the currently these types of water 
networks are oversized. Analysis of velocity distribution carried out on models of current state of 
researched water supply and distribution networks revealed that in most of the pipelines its values 
are lower than the recommended level of 0.5 m/s. These values in more than half the pipes were 
closed to water stagnation speed - speed is less than 0.1 m / s.
Increase of water flow velocity under decreasing level of water demand could be obtained by: reduc-
ing the number of existing water intake installations and realizing of additional circuits of the main 
distributing pipes. 
Location of water intakes and new connections must be preceded by series of computer simulation 
models.
keywords: Water supply, computer model of water-supply net, water, modeling, water intake).




