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AKTYWNY MONITORING UKŁADU POMPOWEGO  
W ZAKŁADZIE WODOCI ĄGÓW I KANALIZACJI  

W MYSZKOWIE 

ACTIVE MONITORING OF THE PUMPING SYSTEM  
AT THE ZAKLAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI IN MYSZKOW 

Abstrakt:  W monitorowaniu parametrów pracy sieci wodociągowej mają zastosowanie odpowiednie systemy 
informatyczne. Takim systemem jest wdrożony w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Myszkowie przez firmę MAST z Bełchatowa system SoftSPM (ang. Submersible Pumps 
Management). Praca systemu SoftSPM pozwala na monitorowanie i optymalizację układu działania pomp ujęć 
głębinowych. Proces optymalizacji zaczyna się od etapu wspomagania w doborze pomp głębinowych, następnie 
modelowa ocena eksploatacji, a także aktywne prowadzenie zdalnego monitoringu i sterowania. W artykule tym 
opisano funkcjonowanie systemu SoftSPM zarówno na poziomie urządzeń, jak i pracy modeli oraz 
przeprowadzono ocenę bieżącego stanu eksploatacji. 
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Wprowadzenie 

Wdrażanie różnych systemów monitoringu w eksploatacji pomp przedsiębiorstw 
wodociągowych stwarza zupełnie nową jakość w prowadzeniu nadzoru i kierowania ich 
eksploatacją. Współcześnie trudno sobie wyobrazić, by złożone instalacje pomp właściwie 
funkcjonowały bez systemów techniki cyfrowej [1-5]. 

Wskazując na stosowanie techniki cyfrowej, mamy na myśli systemy i urządzenia 
funkcjonujące z wykorzystaniem programów komputerowych, systemów pomiarowych, 
systemów wymiany danych, systemów i urządzeń automatyki czy sterowania. Poprawne 
wdrożenie techniki cyfrowej w systemach eksploatacji pomp wymaga uwzględnienia wielu 
zagadnień związanych z działaniem systemów, techniką eksploatacji pomp, elektrotechniką 
i automatyką. Systemy monitoringu pracy pomp są z reguły elementem składowym 
systemów monitoringu i sterowania procesem technologicznym zakładu - przedsiębiorstwa 
wodociągowego. W przypadku gdy woda pozyskiwana jest z ujęcia głębinowego, skąd 
transportowana jest do SUW - Stacji Uzdatniania Wody i dalej w sieć wodociągową, cały 
proces od wydobycia wody do pracy sieci jest objęty jednym systemem monitoringu  
i sterowania [6-10]. 

Obecna eksploatacja układów pompowych ukierunkowana jest głównie na wydobycie 
wody na ujęciach oraz przekazanie jej do stacji uzdatniania. Z punktu widzenia eksploatacji 
pomp głębinowych najważniejszym zagadnieniem jest właściwy dobór parametrów pompy 
do warunków pracy w układzie pompowym, eksploatowanym w danej studni. Właściwy 
dobór pompy głębinowej gwarantuje uzyskiwanie wysokich wskaźników sprawności 
energetycznej w przyszłej eksploatacji głębinowego agregatu pompowego oraz zapewnia 
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jego długotrwałą i bezawaryjną pracę. Ogólna dostępność sieci Internet sprawia, że 
potrafimy wykorzystać jej właściwości w różnych dziedzinach naszego życia - między 
innymi w monitoringu sieci wodociągowej [1-5]. 

Podstawowym wskaźnikiem właściwej eksploatacji pomp i ujęć głębinowych jest 
jednostkowe zużycie energii elektrycznej na 1 m3 wody. Wskaźnik ten uzależniony jest od 
wydajności pompy - Q, tj. ilości wypompowanej wody w czasie oraz od dynamicznego 
położenia zwierciadła wody w studni - HD. O wartości tego wskaźnika decyduje sprawność 
energetyczna pompy oraz silnika głębinowego, jak również sprawność systemu zasilania 
energetycznego i systemu odprowadzenia wody. Z zestawionych w tabeli 1 danych oraz 
parametrów technicznych pracy układu pompowego wynika, że optymalizacja eksploatacji 
głębinowego agregatu pompowego wymaga właściwego „zgrania” poszczególnych 
parametrów - jakości zasilania energetycznego, przez właściwy dobór przekroju przewodu 
zasilającego, właściwy dobór pompy głębinowej oraz dostosowanie przekroju rurociągu 
tłocznego pompy i armatury do prędkości przepływu wody. Znaczenie ma chemizm wody 
oraz zawartość części stałych w pompowanej wodzie, w tym głównie piasku. Procentowy 
udział zużycia energii elektrycznej przeznaczonej na wydobycie wody z ujęć głębinowych 
w odniesieniu do całkowitego zużycia energii w zakładach wodociągowych (łącznie  
z oczyszczalnią ścieków, przepompowniami itp.) może wahać się od 25  do nawet 50 %. 
Udział zależy od głębokości wydobycia wody, pory roku oraz innych czynników 
technologicznych [1-5]. 

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Myszków przed wprowadzeniem 
systemu monitoringu i sterowania udział ten wynosił ok. 45 %, a po wdrożeniu systemu 
udział ten spadł do ok. 34 %. Wyraźnie widać, jak duży wpływ ma działanie sytemu na 
obniżenie kosztów zużycia energii w eksploatacji pomp i ujęć głębinowych. Współczesne 
konstrukcje agregatów pompowych, wykorzystując najnowsze osiągnięcia informatycznych 
technik obliczeniowych i nowoczesnych technologii materiałowych, zapewniają wysoką 
niezawodność pracy agregatów i ich większą żywotność. Można przyjąć, że, standardowo, 
właściwie dobrane pompy głębinowe powinny pracować bezawaryjnie przez min. 2-4 lat,  
a obecnie czas ten wynosi 6-8 lat. Trzeba zaznaczyć, że liczy się tu nie tylko sam fakt pracy 
pompy, ale utrzymywanie jej właściwych parametrów hydraulicznych (Q, H), mających 
wpływ na sprawność energetyczną [2]. 

Eksploatacja pomp i ujęć głębinowych jest coraz częściej wspomagana działaniem 
komputerowych systemów monitoringu i sterowania. Zaawansowane programy 
komputerowe (np. system SEGAP) w oparciu o działania modeli matematycznych 
przedstawiają między innymi energochłonność pracujących układów pompowych  
i aktywnie wspomagają użytkownika w podejmowaniu właściwych decyzji w zakresie 
zarządzania i eksploatacji pomp. Układy pompowe wyposażone w czujniki pomiarowe  
i sterowniki, wykorzystując techniki przekazu danych i sygnałów (GPRS, światłowody, 
itp.), mogą przesyłać zdalnie wartości odczytów i sterować pracą pomp.  

Podstawowym celem stosowania takich systemów jest szybki odczyt danych, ich 
przekaz, alarmowanie stanów i ewentualna reakcja na alarm. Dodatkowo wykorzystuje się 
możliwość zdalnej ochrony obiektów ujęć głębinowych. W artykule przedstawiono 
możliwości i korzyści wynikające z wprowadzenie na stacji uzdatniania wody  
w Myszkowie systemu monitorowania i optymalizacji Submersible Pumps Management 
(SoftSPM), którego układ pompy i opis przedstawiono na rysunku 1 i tabeli 1. 
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Rys. 1. Budowa układu pompy głębinowej [11] 

Fig. 1. Construction of a submersible pump [11] 
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Tabela 1 
Opis parametrów układu pompowego 

Table 1 
Description of the parameters of the pumping system 

1. Dane instalacyjne 
LS [m] - głębokość studni, 
LZ [m]  - głębokość zasypu w studni, 
LF [m]  - głębokość części czynnej filtrów studni, 
LP [m]  - głębokość zabudowy pompy głębinowej wraz z sondą, 
LK [m]  - długość zabudowanego kabla silnika głębinowego, 
DS [m]  - średnica wewnętrzna studni, 
DA [m]  - średnica zewnętrzna głębinowego agregatu pompowego, 
DR [m]  - średnica wewnętrzna rurociągu tłocznego pompy głębinowej. 

2. Parametry mierzone - hydrauliczne układu pompowego studni 
Q [m3/h]  - wydajność pompy głębinowej, 
p1 [m]  - ciśnienie przed zasuwą (od strony pompy), 
p2 [m]  - ciśnienie za zasuwą (zakończenie układu pompowego), 
pp [m]  - ciśnienie wewnętrzne rurociągu tłocznego za króćcem tłocznym pompy, 
pB [m]  - ciśnienie barometryczne, 
HH [m]  - wysokość słupa cieczy nad sondą pomiaru zwierciadła wody. 

3. Parametry wyznaczane - hydrauliczne układu pompowego studni 
HST [m]  - położenie zwierciadła statycznego wody w studni, 
HD [m]  - położenie dynamiczne zwierciadła wody w studni, 
HSL [m]  - wartość wysokości strat liniowych w układzie pompowym, 
HSA [m]  - wartość wysokości strat armatury w układzie pompowym, 
Hp [m]  - rzeczywista wys. podnoszenia pompy w układzie pompowym, 
s [m]  - wartość depresji, 
V [m3]  - ilość wypompowanej wody w zadanym okresie. 

4. Parametry elektryczne zasilania, pracy silnika głębinowego 
U [V]  - napięcie zasilania, 
I RST [A]  - pobór prądu, 
Pe [kW]  - pobór mocy czynnej, 
E [kWh]  - energia mocy czynnej, 
t [h]  - czas pracy silnika - agregatu w układzie pompowym, 
Ts [°C]  - temperatura uzwojenia silnika głębinowego, 
RI [MΩ]  - stan izolacji uzwojeń silnika wraz z kablem zasilającym. 

5. Parametry mierzone okresowo dla pompowanego medium w układzie pompowym 
Tw [°C]  - temperatura pompowanej wody, 
ch  - chemizm pompowanej cieczy, 
zp [mg/dm3]  - ilość zanieczyszczeń mech. (piasek) w pompowanej wodzie. 

Działania modernizacyjne w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Myszkowie 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Myszkowie przy ul. prymasa  
S. Wyszyńskiego 45 i wymiana agregatu pompowego oraz jego opomiarowanie przyniosły 
zakładowi korzyści finansowe i stały się również ważną inwestycją proekologiczną. Dzięki 
modernizacji stacji uzdatniania wody i wymianie urządzeń zapewniono płynność dostawy 
wody, a dzięki wykonaniu nowej studni wraz z obudową i niezbędnym wyposażeniem 
osiągnięto polepszenie parametrów fizykochemicznych wody wtłaczanej do sieci 
wodociągowej.  
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Do podjęcia działań inwestycyjnych skłoniły Zakład następujące przyczyny:  
a) dotychczasowy stan obiektu - powodował zanieczyszczenia - przez co ujęcie czasowo 

było wyłączane z eksploatacji;  
b) mała wydajność użytkowanej studni i związane z tym niebezpieczeństwo przerwy  

w dostawach wody w miesiącach letnich podczas zwiększonych poborów wody;  
c) wyeliminowanie konieczności (w przypadku dużych poborów) korzystania z innych 

studni, z których woda nie jest poddana procesowi uzdatniania (gdzie występują 
okresowo przekroczenia parametrów fizykochemicznych). 
Innowacyjnym rozwiązaniem było wprowadzenie na stacji uzdatniania wody systemu 

SoftSPM - Submersible Pumps Management. Dzięki temu rozwiązaniu uległ poprawie 
wskaźnik energochłonności - wynosił on 0,63 kW/m3 przed modernizacja, a po 
modernizacji będzie wynosił 0,54 kW/m3, co oznacza wymierne oszczędności dla 
przedsiębiorstwa, jak również środowiska. 

System bazuje na najnowocześniejszych rozwiązaniach z dziedziny opomiarowania 
układów pompowych studni, do których należy między innymi zintegrowana sonda 
pomiaru ciśnień wewnątrz i na zewnątrz rurociągu tłocznego pompy głębinowej, 
montowana za króćcem tłocznym pompy. Sonda ta umożliwia między innymi precyzyjne 
wyznaczenie bilansu strat przepływu w układzie pompowym, w tym określenie liniowych 
strat przepływu w rurociągu, na którym pracuje pompa głębinowa. 

Aktywny monitoring - funkcjonowanie systemu SoftSPM  

Wdrożenie systemu SoftSPM miało na celu optymalizację pracy agregatów 
pompowych oraz całodobowy monitoring pracy ujęć wodny i zbiorników. Efektem jest 
obniżenie kosztów eksploatacji studni oraz zapewnienie odpowiedniego poziomy wody. 

Do komunikacji pomiędzy obiektami (zbiornik, studnia, system) wykorzystuje się 
usługę przesyłania krótkich wiadomości tekstowych (tzw. SMS-ów) w cyfrowych sieciach 
telefonii komórkowej. Dla zapewnienia wysokiej niezawodności każdy SMS, który jest 
wysyłany jako źródło danych (z dowolnego „obiektu”), jest potwierdzany przez SMS 
zwrotny z obiektu, do którego był wysyłany. Brak obustronnej komunikacji skutkuje 
wystąpieniem alarmu/powiadomienia z kompletną informacją o jego rodzaju  
i przyczynie [11]. 

System SoftSPM jest dostępny jako nowoczesna aplikacja „internetowa”, z której 
można korzystać w każdej jednostce systemowej (komputerze, laptopie, telefonie - 
SMART oraz innych urządzeniach mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową), 
która ma dostęp do sieci teleinformatycznej, w której „pracuje” system. 

Okno systemu zostało podzielone na następujące obszary [11]: 
• obszar górny: Informacja o wersji systemu, zalogowanym użytkowniku oraz wersji 

językowej (na potrzeby klienta ową wersję ograniczono jedynie do polskojęzycznej), 
• obszar MENU, w którym dostępne są możliwe opcje zależne od uprawnień 

użytkownika, który jest aktualnie zalogowany do systemu, 
• obszar główny, w którym prezentowane są informacje oraz zawartość dla aktualnie 

wybranego „obszaru MENU”, 
• obszar dolny: Informacja o aktualnej wersji systemu (rys. 2).  
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Rys. 2. Okno systemu SoftSPM 

Fig. 2. Window System SoftSPM 
 
Tuż po zalogowaniu się do systemu użytkownik widzi podstawową stronę, na której 

znajdują się poszczególne „obiekty” (studnie, zbiorniki, piezometry). Widok tych obiektów 
jest „obudowany” odpowiednimi informacjami, które w prosty i czytelny sposób 
przedstawiają podstawowe dane, pokazane na rysunku 3.  

Mapa w menu głównym pokazuje umiejscowienie zbiorników. Podobnie jak dla 
studni, położenie zbiorników zaznaczone jest w postaci ikonki w kształcie łezki. Kolor 
niebieski kręgu wskazuje aktualny stan napełnienia zbiornika, kolor zielony oznacza, jakie 
jest optymalne wypełnienie zbiornika, kolor żółty natomiast wskazuje wartość poziomu 
wody w obszarze granicznym, kolor czerwony to alarmowe położenie wody  
w zbiorniku (rys. 2). 
 

obszar dolny 

obszar 
główny 

obszar 
menu 

obszar 
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a) 

 
b) 

 
Rys. 3. Wizualizacja obiektów na mapie w systemie SoftSPM [11]: a) dot. studni, b) dot. zbiornika 

Fig. 3. Visualization of objects on the map in the system SoftSPM [11]: a) well, b) reservoir 
 
Strona główna (podstawowa) daje użytkownikowi ogólny zakres informacji  

o monitorowanych przez system obiektach. W tabeli 2 przedstawiono możliwe stany  
w ramach wizualizowanych obiektów [11].  

 
Tabela 2 

Stany wizualizowanych obiektów w systemie SoftSPM 

Table 2 
Visualization of objects in the system SoftSPM 

Dotyczące studni 

  
 

Zielona obwódka i zielone wypełnienie - pompa załączona ON, praca 
optymalna (ocena oraz poziom energochłonności agregatu pompowego) 

  
 

Czerwona obwódka - pompa wyłączona OFF (stan pracy) 
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Żółte wypełnienie - praca na granicy opłacalności (ocena oraz poziom 
energochłonności agregatu pompowego) 

  
  

Czerwone wypełnienie - praca poza granicami opłacalności (ocena oraz 
poziom energochłonności agregatu pompowego) 

  
  

Praca/sterowanie automatyczne (tryb pracy) 

  
  

Praca/sterowanie ręczne (tryb pracy) 

 

Dotyczące zbiornika 

 

Zielone wypełnienie - poziom wody pomiędzy górnym a dolnym 
poziomem ostrzegawczym 

 

Żółte wypełnienie 
- poziom wody pomiędzy dolnym poziomem ostrzegawczym a dolnym  
  poziomem dopuszczalnym 
- poziom wody pomiędzy górnym poziomem ostrzegawczym a górnym  
  poziomem dopuszczalnym 

A 

R 
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Czerwone wypełnienie 
- poziom wody poza dolnym poziomem dopuszczalnym 
- poziom wody poza górnym poziomem dopuszczalnym 

 

 
Z tego poziomu istnieje możliwość przejścia do szczegółowej analizy danej 

studni/zbiornika/piezometru poprzez kliknięcie w interesujący nas obiekt. I tak dla studni 
istnieje możliwość załączenia/wyłączenia pompy oraz oceny pracy układu. Do oceny pracy 
urządzeń aktualnie eksploatowanego obiektu można wykorzystać charakterystyki cyfrowe, 
jak to przedstawiono na rysunku 4. 

 

 
Rys. 4. Widok układu pompowego SUW (ul. Wyszyńskiego) w systemie 

Fig. 4. View of the pumping system SUW (Wyszynski Street) in the system 
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Ten obszar funkcjonalności pomaga w dobrze agregatu pompowego na zadane 
parametry wydajności Q [m3/h] oraz oczekiwaną wysokość podnoszenia H [m]. 
Mechanizm ten bazuje na zdefiniowanych wcześniej katalogach pomp, silników oraz 
powiązanych ze sobą agregatów pompowych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że system 
wyszukuje tylko te agregaty, które spełniają wprowadzone w formularzu kryteria (Q i H) 
oraz ich przedziały stosowalności (praca optymalna - „kolor zielony” oraz praca na granicy 
opłacalności - „kolor żółty”). 

Dla powyższego układu pompowego studni parametry mierzone i zapisywane to: 
- wysokość podnoszenia w układzie pompowym Hp [m], 
- wydajność pompy głębinowej Q [m3/h], 
- ciśnienie przed zasuwą od strony pompy p1 [m], 
- ciśnienie za zasuwą p2 [m], 
- pobór prądu I [A], 
- napięcie zasilania U [V], 
- pobór mocy czynnej Pe [kW], 
- współczynnik mocy cos(φ). 

Parametry są odczytywane co 15 minut (rys. 5). 
 

 
Rys. 5. Przykład zapisanych parametrów pracy układu pompowego 22.07.2016 roku 

Fig. 5. Example of recorded operating parameters of the pump station on July 22, 2016 
 
Ocena pracy wybranego układu pompowego określonej studni (pompa + silnik + 

rurociąg + armatura + zasilanie + odpływ) przeprowadzana jest w pełni matematycznie na 
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podstawie przeliczeń i symulacji wykonywanych przez modele matematyczne systemu. Do 
przeliczeń i symulacji brane są pod uwagę dane oraz parametry zestawione na schemacie 
„System SoftSPM”. Oceny pracy układu pompowego studni realizowane są na modelach 
matematycznych w oprogramowaniu. 

Stan załączenia pompy głębinowej potwierdzany jest funkcjami ON lub OFF (rys. 4). 
Dodatkowo wewnętrzny kolor okręgu w otoczce wskazuje na wynik oceny 
energochłonności pracy układu pompowego wg zasady: kolor zielony wskazuje 
eksploatację optymalną, kolor żółty oznacza pracę w obszarze granicznym, a czerwony 
oznacza eksploatację nieopłacalną. Dla odzwierciedlenia trybu sterowania pracą studni we 
wnętrzu okręgu zamieszczona jest litera A - dla pracy w systemie automatycznym lub R - 
dla pracy ze sterowaniem ręcznym (rys. 2 i 3). 

Podsumowanie i wnioski 

Wdrożony system w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Myszkowie współpracuje 
z oddalonymi od siebie obiektami. W określonych cyklach czasu (zdefiniowanych na etapie 
implementacji - standardowo: 15 min) otrzymuje się dane pomiarowe i zgodnie  
z zaprogramowanymi funkcjami matematycznymi odpowiednio przelicza je i wizualizuje. 
Dla użytkowników z przypisanymi uprawnieniami istnieje możliwość „na żądanie” 
uzyskania w każdej chwili informacji na temat parametrów pracy obiektów. Proces 
wymiany danych w głównej mierze opiera się na wysyłaniu pytań i uzyskiwaniu 
odpowiedzi w postaci zaszyfrowanych wiadomości SMS, a czas przekazywania danych 
waha się od kilku do kilkudziesięciu sekund. Użytkownik otrzymuje prawa dostępu do 
stron w ramach przypisanych do niego uprawnień. Zakres ten może być konfigurowany 
przez administratora systemu lub użytkownika z takimi uprawnieniami. W zależności od 
wersji systemu mamy różny zakres danych poddawanych parametryzacji.  

Użytkownik po spojrzeniu na mapę rozmieszczenia obiektów szybko orientuje się  
w stanie eksploatacji systemu. W przypadku zaistnienia stanów alarmowych, zarówno  
w pracy pomp, jak i zbiorników, na mapie zamieszczane są odpowiednie oznaczenia  
i opisy. W celu ilustracji poziomów wartości zasięgów sieci GSM w punktach lokalizacji 
obiektów wizualizowane są odpowiednie wskazania odzwierciedlające te wartości [12]. 

W ramach parametryzacji systemu występują różne rodzaje alarmów w kontekście 
monitorowanych obiektów. Każdy z alarmów posiada dwa statusy (aktywny/nieaktywny). 
W momencie wystąpienia któregokolwiek z nich na monitorowanym obiekcie urządzenia 
sterujące przekazują dane o zaistniałej sytuacji do systemu, a następnie system przetwarza 
te „zgłoszenia” i odpowiednio reaguje. 

Funkcjonujący w przedsiębiorstwie monitoring skutecznie wspomaga proces 
zarządzania siecią wodociągową. Dzięki niemu eksploatacja obiektów wodociągowych  
i sieci może być prowadzona na poziomie optymalnym. Ponad roczna eksploatacja ujęć 
wykazała poprawność w funkcjonowaniu systemu i optymalizacji pracy ujęć. Można 
stwierdzić, że system spełnia oczekiwania Zakładu. 

Podziękowania 

Artykuł powstał w ramach badań statutowych Nr BS/MN-401-305/17. 
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ACTIVE MONITORING OF THE PUMPING SYSTEM  
AT THE ZAKLAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI IN MYSZKOW 

Faculty of Infrastructure and Environment, Czestochowa University of Technology, Częstochowa 

Abstract:  In monitoring the operation parameters of the water supply network, appropriate IT systems apply. 
Such a system is implemented in the Water Supply and Sewage Plant in Myszków SoftSPM (Submersible Pumps 
Management) implemented by MAST from Bełchatów. Jobs SoftSPM system allows you to monitor and optimize 
the operation of submersible pumps shots. The optimization process begins with a step support in the selection of 
submersible pumps by model assessment of the operation and active management of remote monitoring and 
control. This article described the system will SoftSPM, both at the level of equipment and operating models and 
assess the current state of operation. 

Keywords: pumping system, monitoring, modeling, SoftSPM  


