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Abstrakt:  Woda w punkcie odbioru powinna spełniać wymagania opisane w dyrektywie europejskiej z 2015 r. 
oraz rozporządzeniu ministra zdrowia z 2015 r. Zapewnienie odpowiednich parametrów wody pitnej wymaga 
właściwej kontroli jej jakości na całej długości systemu dystrybucji, doboru odpowiednich metod jej uzdatniania, 
stosowania odpowiednich materiałów w całych systemie jej dystrybucji, a także podejmowania stosownych 
działań w sytuacji wystąpienia jej zanieczyszczenia, np. prowadzenie stałej lub okresowej dezynfekcji. Celem 
prezentowanych badań jest analiza rozprzestrzeniania chloru w gminnej sieci wodociągowej. Badania 
przeprowadzono w programie Epanet 2.0 przy zastosowaniu modelu hydraulicznego badanej sieci. Do obliczeń 
symulacyjnych rozkładu chloru przyjęto pierwszorzędową reakcję jego rozkładu oraz literaturowe wartości stałych 
szybkości rozkładu w masie wody kb = 0,09 h–1 oraz w warstwie przyściennej przewodu  
kw = 0,041 h–1. Założono również, iż dawka chloru w wysokości 0,3 mg·dm–3 wprowadzana jest do sieci przez 
założony czas trwania symulacji. Dodatkowo przeprowadzono symulację wieku wody dla warunków 
gospodarczych pracy sieci wodociągowej. Czas trwania symulacji wynosił odpowiednio 120 h dla badań rozkładu 
chloru oraz 480 h dla analizy wieku wody. Wyniki badań symulacyjnych rozprzestrzeniania chloru w sieci 
wykazały, iż nawet po 5 dobach istnieją w sieci przewody, w których stężenie chloru wolnego jest mniejsze od 
0,01 mg·dm–3. W przewodach tych  nie ma zapewnionej wymaganej ochrony mikrobiologicznej wody. Wiek 
wody w badanej sieci kształtuje się od 12 h w obrębie stacji wodociągowej do ponad 192 h w końcowych 
fragmentach sieci. 

Słowa kluczowe: wiek wody, rozprzestrzenianie chloru w wodzie 

Wprowadzenie 

Woda dostarczana odbiorcom powinna spełniać wymagania stawiane wodzie do picia 
podane w dyrektywie europejskiej [1] oraz rozporządzeniu ministra zdrowia 2015 r.  
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [2]. Zmiany zachodzące  
w wodzie podczas jej dystrybucji powinny być odpowiednio monitorowane na całej 
długości systemu wodociągowego. Przedsiębiorstwa wodociągowe powinny też 
podejmować działania zmierzające do ograniczenia niekorzystnych zmian parametrów 
fizykochemicznych wody, m.in. poprzez dobór odpowiednich metod jej uzdatniania, 
stosowanie odpowiednich materiałów do budowy sieci, a także podejmowanie stosownych 
działań w sytuacji wystąpienia jej zanieczyszczenia, tj. płukanie przewodów, prowadzenie 
stałej lub okresowej dezynfekcji, np. za pomocą chloru lub jego związków [3].  
O intensywności procesów chemicznych i biologicznych, jakie zachodzą w wodzie do 
picia, decyduje jej skład fizykochemiczny oraz skuteczność dezynfekcji wody 
wprowadzanej do sieci [4]. Jednym z najpopularniejszych dezynfektantów, stosowanych  
w procesie uzdatniania wody, jest chlor, który dodany do wody z jednej strony niszczy 
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mikroorganizmy w niej zawarte, z drugiej strony, reagując ze związkami organicznymi, 
może prowadzić do powstawania ubocznych produktów dezynfekcji odpowiedzialnych za 
wtórne zanieczyszczenie wody [5-7]. Dlatego też niezwykle ważne jest prawidłowe 
określenie dawki chloru. Zgodnie z wytycznymi WHO (World Health Organization),  
w punktach poboru wody stężenie chloru wolnego powinno być w granicach  
0,2-0,5 mg·dm–3 [8]. Polskie standardy [2] podają jako dopuszczalne w wodzie do picia 
stężenie chloru w wysokości 0,3 mg·dm–3. Do głównych wskaźników jakości wody, 
mających wpływ na zużycie chloru wolnego, można zaliczyć: temperaturę i pH wody, 
zawartość zredukowanych składników nieorganicznych i organicznych oraz nieorganiczne 
formy fosforu i azotu [9-11]. Duży wpływ na zużycie chloru wolnego ma również prędkość 
przepływu wody w przewodach, średnica i materiał rurociągu. Badania prowadzone przez 
Hallama i in. [12] wykazały wzrost stałej szybkości zużycia chloru wraz ze wzrostem 
prędkości przepływu wody w przewodach żeliwnych. Odwrotną zależność zaobserwowano 
natomiast w stosunku do średnicy przewodu wodociągowego. Chlor obecny w wodzie do 
picia zużywany jest w licznych reakcjach chemicznych z mikroorganizmami, związkami 
organicznymi i nieorganicznymi oraz z materiałem, z którego zbudowany jest rurociąg. 
Stąd stałą rozkładu chloru definiuje się jako sumę stałych szybkości rozkładu chloru  
w masie wody (kb) oraz na ściance przewodu (kw), zgodnie z równaniem [12]: 

 
b w

k k k= +  (1) 

Badania literaturowe wskazują, iż największy wpływ na szybkość rozkładu chloru  
w masie wody mają takie czynniki, jak: temperatura i pH wody, początkowa dawka chloru 
oraz warunki hydrauliczne. Wyniki badań prowadzonych m.in. przez Powela i in. [13], 
Clarka [14] podają wartości stałej szybkości rozkładu chloru w masie wody rzędu  
0,07-0,74 h–1. Natomiast stała szybkości rozkładu chloru w warstwie przyściennej zależy 
głównie od ilości biomasy zdeponowanej na ściankach, a także materiału, z jakiego 
wykonany jest rurociąg. Badania prowadzone w warunkach laboratoryjnych przez Hallama 
i in. [12] wykazały duży wpływ materiału przewodu na wartość kw. Obliczone wartości kw 
kształtowały się w granicach 0,03-1,64 h–1 odpowiednio dla różnych materiałów. 

Celem prezentowanych badań jest analiza wieku wody oraz rozprzestrzeniania chloru 
w gminnej sieci wodociągowej. Badania przeprowadzono w programie Epanet 2.0  
z zastosowaniem modelu hydraulicznego badanej sieci. 

Materiały i metody 

Obiekt badań 

Badania wieku wody oraz rozkładu chloru w gminnej sieci wodociągowej 
przeprowadzono w programie Epanet 2.0, opracowanym i udostępnionym przez US EPA 
(United States Environmental Protection Agency), przy zastosowaniu modelu 
hydraulicznego badanej sieci. Badana sieć ma długość ok. 87 km, z czego 47 km stanowią 
przyłącza. Najstarsze odcinki sieci, wybudowane około 2000 roku, wykonane są  
z przewodów z polichlorku winylu (PVC), nowsze to głównie przewody z polietylenu (PE). 
Średnice przewodów sieciowych zawierają się w zakresie 90-200 mm, natomiast przyłączy 
25-63 mm. System wodociągu gminnego został wybudowany w układzie mieszanym -  
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pierścieniowo-rozdzielczym i jest zasilany w wodę z dwóch stacji uzdatniania wody 
(SUW). Obszary zasilane w wodę przez poszczególne SUW nie posiadają wspólnych stref. 

Model hydrauliczny 

Model hydrauliczny badanej sieci wykonany w programie Epanet 2.0 składał się  
z 655 odcinków i 641 węzłów (rys. 1). Obliczenia strat ciśnienia wykonano według wzoru  
Darcy-Weisbacha.  

Rozbiory obliczeniowe wyznaczono w oparciu o rzeczywiste odczyty z wodomierzy 
domowych (0,006-0,250 dm3·s–1). Wzorce zmian rozbioru wody w ciągu doby wyznaczono 
na podstawie odczytu z głównego wodomierza zlokalizowanego na SUW. Współczynnik 
chropowatości przewodów przyjęto na podstawie literatury: k = 0,8 mm dla przewodów 
wybudowanych w latach 1998-2000 oraz k = 0,1 mm dla przewodów polietylenowych 
eksploatowanych krócej niż 15 lat [15]. 

 

 
Rys. 1. Schemat sieci z zaznaczonymi charakterystycznymi węzłami i przewodami 

Fig. 1. Network scheme with marked characteristic nodes and pipelines 

Model jakościowy 

Do obliczeń symulacyjnych rozkładu chloru przyjęto pierwszorzędową reakcję jego 
rozkładu, zgodnie z równaniem (2) [16-19], oraz literaturowe wartości stałych szybkości 
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rozkładu w masie wody kb = 0,09 h–1 oraz w warstwie przyściennej przewodu  
kw = 0,041 h–1 [13, 14]:  

 
0

kt
c c e

−=  (2) 

gdzie: c - stężenie chloru w czasie t [mg·dm–3], c0 - stężenie początkowe chloru [mg·dm–3], 
k - stała szybkości rozkładu chloru [min–1], t - czas [min]. 

Woda w badanej sieci chlorowana jest okresowo, w sytuacjach zagrożenia skażeniem 
mikroorganizmami lub po naprawach sieci. Zgodnie z danymi z przedsiębiorstwa 
wodociągowego, stężenie chloru w wodzie na wyjściu z pompowni wynosi 0,3 mg·dm–3.  
W badaniach modelowych przyjęto, iż chlor w ilości 0,3 mg·dm–3 wprowadzany jest do 
sieci przez założony czas trwania symulacji, a stężenie początkowe chloru (c0) w sieci 
wynosi 0 mg·dm–3. Dodatkowo przeprowadzono symulację wieku wody (czasu 
zatrzymania wody w przewodach) dla przepływów gospodarczych. Czas trwania symulacji 
wynosił odpowiednio 120 h dla badań rozkładu chloru oraz 480 h dla analiz wieku wody. 

Wyniki badań symulacyjnych 

W celu przedstawienia rozkładu chloru oraz analizy wieku wody w badanej, gminnej 
sieci wodociągowej wybrano 10 węzłów charakterystycznych oraz 10 przewodów. Przy 
wyborze powyższych kierowano się ich odległością od pompowni, wielkością dobowych 
zmian wartości parametrów hydraulicznych oraz tym, aby obejmowały swoim zasięgiem 
całą sieć. Jako punkty reprezentatywne dla badanej sieci wytypowano węzły: H243 (1), 
HZ550 (2), w711 (3), H709 (4), w615 (5), z281 (6), H315 (7), H2 (8), w29 (9) oraz H160 
(10). Jako przewody reprezentatywne wytypowano: R734, R519, R689, R631, R717, R228, 
R347, R733, R125, R13. Lokalizację wybranych węzłów i przewodów pokazano na 
rysunku 1, natomiast w tabeli 1 przedstawiono zmiany stężenia chloru wolnego  
w wybranych węzłach sieci w kolejnych godzinach pomiaru. 

 
Tabela 1  

Stężenie chloru wolnego w wybranych węzłach sieci 

Table 1  
Chlorine concentration on selected nodes of the network 

Godzina symulacji  
                          Nr  węzła 
                       Nr punktu 

Stężenie chloru [mg·dm–3] 
H243 HZ 550 w711 H709 w615 z281 H315 H2 w29 w160 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 0,30 0 0 0 0 0 0 0,30 0 0 
24 0,30 0,22 0 0 0 0,16 0 0,30 0,20 0 
48 0,30 0,22 0,03 0 0 0,17 0 0,30 0,20 0 
72 0,30 0,22 0,01 0 0 0,17 0 0,30 0,20 0 
96 0,30 0,22 0,01 0 0 0,17 0 0,30 0,20 0 
120 0,30 0,22 0 0 0 0,17 0,01 0,30 0,20 0 

W tabeli kolorem szarym zaznaczono stężenia chloru niższe od wartości 0,2 mg·dm–3, wymaganej przez WHO 
jako minimalne stężenie w wodzie do picia 

 
Na rysunku 2 zaprezentowano schemat izolinii rozgraniczających stężenie chloru  

w wodzie oraz wiek wody w przewodach. 
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a) b) 

 
Rys. 2. Schemat izolinii rozgraniczających: a) stężenie chloru w wodzie, b) wiek wody w przewodach  
Fig. 2. Scheme of counter lines dividing: a) chlorine concentration in water, b) the water age in pipelines  

 
Uzyskane wyniki obliczeń symulacyjnych rozprzestrzeniania chloru w sieci 

wodociągowej wskazują, iż zastosowane parametry chlorowania (m.in. założony czas 
dozowania środka dezynfekującego) nie zapewniają wymaganego minimalnego stężenia 
chloru (wg wytycznych WHO - minimum 0,2 mg Cl2·dm–3) we wszystkich węzłach sieci. 
Spośród wybranych punktów zerowe stężenie chloru występuje w węzłach, m.in. H709, 
w615, w160 (tab. 1). Przedstawiony schemat izolinii rozgraniczających stężenie chloru  
w wodzie (rys. 2) wskazuje, iż najwyższe stężenia chloru występują w przewodach 
zlokalizowanych najbliżej pompowni, najniższe na obrzeżach sieci. Czas, jaki musi upłynąć 
od momentu zadozowania dezynfektanta do momentu dotarcia do wybranego węzła, waha 
się od 0 h (węzły za pompownią) do nawet 114 h (np. węzeł H315) dla węzłów położonych 
w końcowych odcinkach sieci. Pomimo dozowania chloru do sieci przez 5 dób  
w żadnym węźle sieci w wodzie nie przekroczono dopuszczalnej jego zawartości  
(0,3 mg·dm–3) [2]. 

W tabeli 2 zestawiono wyniki wieku wody oraz wybranych parametrów przepływu dla 
wybranych przewodów sieci. Z analizy danych uzyskanych po 480-godzinnej symulacji 
wieku wody w sieci wodociągowej wynika, że czas przetrzymania wody w przewodach 
zwiększa się wraz z odległością przewodu od stacji wodociągowej (tab. 2, rys. 1 i 2). 
Najwyższym czasem zatrzymania wody w przewodach charakteryzują się odcinki 
znajdujące się na obrzeżach badanej sieci, w których występują znikome rozbiory wody. 
Czas zatrzymania wody wynosi w nich od 4 do prawie 20 dób. Najniższy czas zatrzymania 
wody zaobserwowano w przewodach położonych w centralnej części systemu, gdzie 
znajdują się stacje wodociągowe, obliczony wiek wody waha się od  0,8 do ok. 24 h (tab. 
2). Tak długi czas zatrzymania wody w przewodach, przy braku środka dezynfekcyjnego 
(tab. 1 i 2), skutkować może rozwojem mikroorganizmów, wytrącaniem się z wody osadów 
i ich osadzaniem się na ściankach oraz pogorszeniem parametrów organoleptycznych  
wody [3, 6].  
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Tabela 2 
Wiek wody i parametry przepływu dla wybranych przewodów sieci wodociągowej w 480 godzinie badań 

modelowych 

Table 2 
Water age and parameters of flow in selected pipes at 480 hours of modeling 

Przewód 
Średnica przewodu Przepływ Prędkość Wiek wody 

[mm] [dm 3·s–1] [m·s–1] [h] 
R734 160 1,69 0,10 0,8 
R519 160 0,40 0,20 4,7 
R717 90 0,00 0,00 47,0 
R692 110 0,09 0,01 33,3 
R631 90 0,00 0,00 473,6 
R228 150 0,00 0,00 17,3 
R347 90 0,01 0,00 103,9 
R733 200 1,10 0,05 0,8 
R125 160 0,46 0,03 9,6 
R13 90 0,00 0,00 69,6 

Podsumowanie i wnioski  

Zapewnienie minimalnej zawartości chloru w wodzie, obok zachowania wymaganych 
parametrów hydraulicznych przepływu wody w przewodach, jest podstawowym 
czynnikiem zapobiegającym wtórnemu zanieczyszczeniu wody. Analiza wyników 
modelowych rozprzestrzeniania się chloru w gminnej sieci wodociągowej wykazała, iż 
występują na sieci miejsca, do których nie dociera chlor. Są to głównie przewody 
zlokalizowane na końcówkach sieci, charakteryzujące się znikomymi rozbiorami wody. 
Jedynie w bliskim sąsiedztwie stacji wodociągowych stężenie chloru wolnego w wodzie 
uzyskiwało wartość 0,2-0,3 mg·dm–3.  

Drugim badanym parametrem jest wiek wody w przewodach. Analiza wieku wody  
w badanym wodociągu wskazała obszary, gdzie występuje zbyt długie jej przetrzymanie  
w przewodach. Wiek wody w końcowych fragmentach sieci, w których prędkość 
przepływu wody bardzo często jest poniżej 0,01 m·s–1, dochodzi nawet do 473 godzin.  

Z uwagi na przyjęcie do badań literaturowych wartości stałych szybkości rozkładu 
chloru oraz wykorzystania do badań nieskalibrowanego modelu hydraulicznego uzyskane 
wyniki należy traktować jako orientacyjne. Niemniej jednak stanowią one ważną 
informację odnośnie do funkcjonowania badanej sieci. 
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ANALYSIS OF CHLORINE DISTRIBUTION  
IN RURAL WATER SUPPLY NETWORK 

Faculty of Environmental Engineering, Lublin University of Technology, Lublin  

Abstract:  Tap water delivered to customers should meet the drinking water requirements  determined by EU and 
Polish biding law. Assuring the proper qualitative parameters of drinking water requires the necessary control of 
water quality along all length of distribution system, selection of proper methods of water treatment, application of 
suitable piping materials as well as countermeasures in case of water quality deterioration, i.e. performing 
permanent or periodical disinfection. The aim of this paper is to analyze chlorine distribution in rural water supply 
system. Our studies were based on numerical hydraulic model of the studied network developed in Epanet 2.0 
modeling software. The first order chlorine decay reaction was assumed to modeling studies, with applied 
literature values of decay rate in water mass kb = 0.09 h–1 and in boundary layer kw = 0.041 h–1. It was also assumed 
that chlorine in dose of 0.3 mg·dm–3 was introduced to the network during time duration of simulation. 
Additionally, the simulations of water age for various variants of water supply network operation were performed. 
Time duration assumed for modeling of chlorine decay was equal to 120 h and for water age analysis 480 h.  
The obtained results of chlorine decay simulation showed that even after 5 days there were observed pipelines in 
which the observed calculated concentration of free chlorine was lower than 0.01 mg·dm–3. Thus, the required 
microbiological protection of water quality in these pipelines is unavailable. The determined water age in the 
studied rural network was in age from 12 hours in water supply station to over 192 hours in the end parts of the 
system. 
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