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Wiadomości ogólne
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-

nalizacji Okręgu Częstochowskiego SA 
kontynuuje tradycje jednego z najstar-
szych zakładów wodociągowych w Pol-
sce, funkcjonującego od 1928 roku. 

Centralny wodociąg okręgu często-
chowskiego obejmuje swym zasięgiem 
powierzchnię około 1000 km2, zaopa-
trując w wodę 321 tys. mieszkańców 
i 400 zakładów produkcyjnych. Spełnia 
swoje podstawowe zadania, eksploatując 
60 studzien głębinowych, zgrupowanych 
w 5 podstawowych i 14 pomocniczych 
ujęć. Woda jest dostarczana siecią magi-
stral, rurociągów rozdzielczych i przyłą-
czy o długości 2349 km, z dziewięcioma 
zbiornikami wyrównawczymi oraz 14 
przepompowniami sieciowymi. Powyż-
sze tworzy połączony układ zaopatrze-
nia w wodę, zapewniający dostawę do 
każdego punktu sieci nawet w przypad-
ku wystąpienia awarii na którejkolwiek 
z głównych linii zasilania.

Obszar, na którym Wodociągi Czę-
stochowskie prowadzą działalność w za-
kresie eksploatacji ujęć wody, obejmu-
je swym zasięgiem tereny miast i gmin 
zrzeszonych od 1991 roku w Związku 
Komunalnym Gmin ds. Wodociągów 
i Kanalizacji w Częstochowie. Działal-
ność ta obejmuje miasto Częstocho-
wę, miasto i gminę Blachownia, miasto 
i gminę Kłobuck oraz gminy: Olsztyn, 
Mykanów, Rędziny, Konopiska, Miedźno, 
Poczesna i w granicach niepodzielności 
gminę Mstów. 

Realizacja fundamentalnych zadań 
nałożonych na Wodociągi Częstochow-
skie nie byłaby możliwa bez zaprojekto-

wania precyzyjnych rozwiązań w zakre-
sie układów zasilania. Od dziesięcioleci 
pracownicy Przedsiębiorstwa, wykorzy-
stując wiedzę i doświadczenie w dziedzi-
nie inżynierii systemów wodociągowych, 
wdrażają koncepcje rozwoju układu dys-
trybucji do potrzeb Klienta.

W PWiK O. Cz. SA mamy do czynie-
nia z dwoma podstawowymi układami 
dystrybucji wody. Pierwszy i zarazem 
obsługujący największą część sieci to 
zespół ujęć wody współpracujących 
z trzema głównymi zbiornikami ma-
gazynowo-wyrównawczymi. Układ ten 
podzielony został na 9 Obszarów Ak-
tywnej Kontroli Wycieków i obejmuje 
swym zasięgiem niemalże połowę tere-
nu miasta Częstochowa (rys. 1). Na ob-
szarze tym, z uwagi na brak informacji 
o nocnych przepływach, prowadzone 
są cyklicznie działania prewencyjne 
polegające na osłuchiwaniu sieci przy 
pomocy urządzeń elektroakustycznych. 
Pozostały obszar podzielony został na 
46 stref zasilania, w których to w zależ-
ności od lokalnych potrzeb oraz mając 
na uwadze dopuszczalne i wymagane 
ciśnienie w sieci, wyróżnić można strefy 
podwyższonego oraz obniżonego ciśnie-
nia. Ponadto na terenach, w których nie 
zachodzi konieczność zmiany ciśnienia, 
istnieją strefy wydzielone poprzez sieć 
punktów pomiarowych, pozwalających 
na bieżąco monitorować parametry pra-
cy układu (strefy opomiarowania).

Rozwój monitoringu  
w PWiK O. Cz. SA

Sprawny system monitoringu i wizu-
alizacji pracy urządzeń oraz możliwość 

analizowania archiwizowanych danych 
to dziś w dobie rozwiniętych technologii 
informatycznych niezwykle ważny ele-
ment systemu nadzoru ciągłości dostaw 
wody. Początki zdalnej kontroli urządzeń 
pracujących na obiektach Wodociągów 
Częstochowskich SA to rok 1992. Wte-
dy to warszawska firma Meraway rozpo-
częła wdrażanie systemu zdalnego mo-
nitoringu i nadzoru zwanego w skrócie 
RTMC. Wstępnie monitoring obejmo-
wał główne ujęcia wody i zbiorniki. 

W celu zapewnienia odpowiedniej nie-
zawodności program oparty został na 
systemie operacyjnym QNX. Zbudowa-
na aplikacja – mimo nieustannych zabie-
gów pracowników – przy rozwoju sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej i szybkim 
rozwoju technologii informatycznych 
zaczynała nie wystarczać. Ewolucja do-
tychczas używanego systemu stała się 
konieczna. 

W roku 2006 przez pracowników na-
szej firmy został rozpoczęty proces wdra-
żania nowego układu monitoringu i wi-
zualizacji obiektów objętych systemem 
transmisji radiomodemowej. Pakietem 
wizualizacyjnym wykorzystanym jako 
środowisko programowe został polski 
produkt „TelWin” firmy TelSter. Nowy 
pakiet oparto na danych rejestrowanych 
przez system RTMC i jest on graficzną 
nakładką z własną bazą zmiennych, alar-
mów i raportowania. Kluczowym argu-
mentem wskazującym na potrzebę za-
chowania szkieletu starego systemu była 
jego niezawodność i krótki czas obiegu 
całego cyklu transmisji, co przy stale ros-
nącej liczbie monitorowanych obiektów 
stanowiło priorytet. W chwili obecnej 

Monitoring sieci wodociągowej w aspekcie 
redukcji strat wody oraz optymalizacji 
energochłonności układu zasilania 
na podstawie doświadczeń PWiK O. Cz. SA 
w Częstochowie
Tomasz Herczyk, Emil Kuliński
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system zbiera dane z 92 obiektów zwią-
zanych z poborem, magazynowaniem 
i dystrybucją wody.

„Nakładka TelWin” pozwoliła w znacz-
nym stopniu rozwinąć wizualizację sys-
temu monitoringu. 
zl prezentacja danych (ekrany synop-
tyczne wykorzystują pełne możliwości 
współczesnych edytorów graficznych);

zl rozbudowane możliwości raporto-
wania (tworzenie ekranów raportów 
zawierających dane bieżące lub odpo-
wiednio przetworzone dane historycz-
ne); system raportowania automatycz-
nie przelicza dane i udostępnia je na 
ekranie monitora lub w postaci pliku 
tekstowego;

zl zaawansowany system alarmowania 
(każdy stan alarmowy rejestrowany 
w systemie powoduje pojawienie się 
okna alarmowego z komunikatem 
alarmowym i czasem jego wystąpie-
nia); wszystkie alarmy rejestrowane 
są w systemie, co pozwala obsłudze 
na przeglądanie lub powrót do stanów 
alarmowych historycznych (odpo-
wiednia zakładka dziennika alarmów 
pozwala na wybranie okresu czasu 
prezentacji alarmów historycznych);

zl wykresy (wszystkie zmienne proceso-
we są przedstawiane w postaci tren-
dów); każdy z wykresów obejmuje 
ostatnie 24 godziny przebiegu archiwi-
zowanej zmiennej; istnieje także moż-
liwość cofnięcia przebiegu do danych 
historycznych;

zl kontrola dostępu – każde logowanie 
użytkownika zapisywane jest w spe-
cjalnych plikach „logach”;

zl nieograniczona ilość przeglądarek – 
system TelWin posiada licencję wie-
lostanowiskową, co umożliwiło mak-
symalne wykorzystanie wewnętrznej 
sieci komputerowej i protokołu inter-
netowego TCP/IP i rozszerzenie liczby 
użytkowników;

zl sterowanie z systemu TelWin – moż-
liwości odpytania stacji w systemie 
pompowni;

zl dostęp do serwerów z poziomu prze-
glądarki internetowej, co czyni system 
dostępnym dla nadzoru nie tylko ze 
stanowiska pracy. 
Stały pomiar parametrów oraz wizu-

alizacja wyników wspomaga nadzór nad 
transportem oraz procesami uzdatniania 
wody. Wśród monitorowanych danych 

Rys. 1. Zakres eksploatowanej sieci wodociągowej z podziałem na wydzielone obszary

wyszczególnić należy pomiar przepły-
wu, ciśnienie, poziom wody w zbiorni-
kach oraz studniach, napięcie i natężenie 
prądu pobieranego przez silniki pomp, 
częstotliwość pracy falowników, stężenie 
chloru i ozonu (rys. 2).

Prace nad dalszym rozwojem systemu 
monitoringu realizowane są w sposób 
ciągły. Proces rozbudowy systemu po-
dzielić należy na trzy etapy. Pierwszym 
było opomiarowanie strategicznych dla 
Przedsiębiorstwa obiektów, takich jak 
studnie i ujęcia. Kolejnym etapem by-
ło objęcie monitoringiem pompowni 
oraz zaworów redukujących ciśnienie. 
Ostatnim, nieustannie realizowanym, 
jest zabudowa punktów pomiarowych 
w ważnych miejscach sieci wodociągowej 
(rys. 3). Aktualnie w Przedsiębiorstwie 
już 72% długości sieci wodociągowej 
znajduje się w obszarze pozwalającym 

na szybką detekcję i  lokalizację wystę-
pujących awarii. 

Jedną z ostatnich inwestycji, zreali-
zowaną w 2014 roku, było zbilansowa-
nie wszystkich obiektów powiązanych 
z układem pompowo-grawitacyjnym 
zasilającym centralną część miasta – 
9 obszarów AKW. Na obszarze tym pom-
pownie drugiego stopnia głównych ujęć 
wody współpracują z trzema grupami 
zbiorników magazynowo-wyrównaw-
czych, rozmieszczonych w najwyższych 
punktach sieci. Kluczowym zadaniem 
stało się zabudowanie pomiaru prze-
pływu dla głównych magistral zasila-
jących i odprowadzających wodę ze 
zbiorników o łącznej pojemności 56 tys. 
m3. Zadanie wykonano, wykorzystując 
przepływomierze elektromagnetyczne 
kołnierzowe w zakresie średnic DN300 – 
DN450 oraz przepływomierze sztycowe 
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urządzeń wodociągowych ze stanowiska 
dyspozytorskiego.

Bieżąca kontrola parametrów przepły-
wu w systemie wodociągowym pozwala 
na sprawne i skuteczne zarządzanie jed-
nostką wyszukującą wycieki – utworzoną 
w roku 2007, wyposażoną w pojazdy ze 
specjalistycznym sprzętem diagnostycz-
nym (m.in. korelator, logery, geofon, la-
ska nasłuchowa, traser przewodów). 

Wykorzystując dane z monitoringu 
w trakcie wykonywania testowania stop-
niowego sieci (rys. 5), diagności są w sta-
nie szybciej dotrzeć do miejsca awarii, co 
daje przewagę nad aktywną kontrolą wy-
cieków, którą stosujemy w zakresie sieci 
niewyposażonej w kompletny system 
opomiarowania. 

Dla poprawnego odczytywania danych 
z telemetrii zostały obliczone składowe 
nocnych przepływów w poszczególnych 
strefach. Pozwoliło to nam określić ob-
jętość nadmiernie traconej wody, a w re-
zultacie stwierdzić obecność możliwych 
do zlokalizowania awarii (rys. 6). 

Jak widać na poniższym wykresie, ak-
tualnie teoretyczne i rzeczywiste wiel-
kości są zbliżone, co świadczy o bieżą-
cym niewielkim poziomie nadmiernych 
wycieków. Ponadto wynik taki pozwala 
domniemać, że w słabszej kondycji znaj-
duje się pozostała – mniej szczegółowo 
opomiarowana – część układu, bądź 
straty pozorne dla całości systemu sta-
nowią znaczący udział. 

Skojarzenie monitoringu i pracy dia-
gnostów wyposażonych w specjalistyczne 

Rys. 3. Montaż przepływomierza kołnierzowego DN400 – Strefa Bór, 

ul. Jagiellońska

Rys. 4. Montaż 

przepływomierza 

elekromagnetycz-

nego sztywnego na 

magistrali DN1000

Rys. 2. Wizualizacja ujęcia wody Wierzchowisko

rurociągów. Stopniowa realizacja powyż-
szego przewidziana jest na najbliższe lata.

Wykorzystanie monitoringu 
w optymalizacji procesu 
eksploatacji i redukcji strat wody

Monitoring jest narzędziem wspoma-
gającym efektywne zarządzanie układem 
dystrybucji wody. W Wodociągach Czę-
stochowskich doceniamy jego olbrzymią 
przydatność, wykorzystując system do 
oceny stanu awaryjności sieci i szyb-
kiej detekcji wycieków, dbając o ciągłość 
dostaw, kontrolując niezgodności pracy 

dla rurociągów DN800 i DN1000 (rys. 4). 
Udało się zatem wstępnie zbilansować 
przepływy dla jedynego nieopomiaro-
wanego dotąd obszaru. Mając jednak-
że na uwadze rozmiar powstałej strefy 
(długość samej sieci rozdzielczej ok. 430 
km), niezbędnym staje się zagęszczenie 
punktów pomiarowych sieci, co pozwoli 
w przyszłości na wydzielenie mniejszych 
obszarów umożliwiających szybką detek-
cję potencjalnych wycieków. Problemem 
jest tu konieczność zaprojektowania wie-
lu punktów dla każdej przyszłej strefy ze 
względu na złożony pierścieniowy układ 
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urządzenia akustyczne zaowocowały 
w  latach 2007/2014 wykryciem 1013 
nieszczelności nieujawniających się na 
powierzchni gruntu, więc jednocześnie 
najcenniejszych z punktu widzenia skra-
cania okresu istnienia awarii, a w konse-
kwencji rzutujących na redukcję pozio-
mu strat wody w przedsiębiorstwie. 

Z perspektywy kilku ostatnich lat mo-
żemy stwierdzić, że szczególnie istotnym 
okazał się monitoring układów podwyż-
szonego ciśnienia zasilanych pompowo, 
bez zbiorników wyrównawczych. Spo-
śród kilkunastu stref wspomnianego ty-
pu pracujących w naszym przedsiębior-
stwie niemal każda wymagała korekty 

Rys. 7. Porównanie nocnych przepływów rzeczywistych z obliczeniowymi w opomiarowanych 

strefach

Rys. 5. Wykres ilustrujący wyniki testowania stopniowego sieci

Rys. 6. Porównanie nocnych przepływów rzeczywistych z obliczeniowymi w opomiarowanych 

strefach

w aspekcie optymalizacji energochłon-
ności. W przedmiotowych przypadkach, 
po uruchomieniu transmisji danych 
z obiektów, przekonano się, że dostar-
czanie wody klientom w odpowiednich 
ilościach i pod wymaganym ciśnieniem 
jest niewystarczającym kryterium eks-
ploatacyjnym. Dopiero skupienie uwagi 
na nocnych przepływach, przyrównaw-
szy je do obliczeniowych wskaźników 
dało odpowiedź na pytanie, czy proces 
przebiega sprawnie i energooszczędnie. 
W kilku układach wykryto ponadnor-
matywne przepływy rzędu od 40 do 
120 m3/h, jak się okazało nie związanych 
z awariami, lecz z nieszczelnymi zasuwa-
mi strefowymi (rys. 7). 

Wyeliminowanie niezgodności zaowo-
cowało zaoszczędzeniem w okresie ostat-
nich ośmiu lat około 1 200 000 złotych 
na energii elektrycznej, do czego należy 
doliczyć zyski z tytułu pomniejszenia 
obciążenia pracy pomp oraz obniżenia 
ciśnienia dla całych obszarów – moż-
liwego po doszczelnieniu stref. Należy 
wspomnieć, że nie zanotowano powięk-
szenia energochłonności głównych ujęć 
dla zrównoważenia opisanych działań.

Poziom strat wody  
w PWiK O. Cz. SA

W PWiK O. Cz. SA w okresie ostatnich 
lat nastąpiło przełamanie ugruntowane-
go poziomego trendu strat wody w sys-
temie. Na stopniowe pomniejszenie ob-
jętości traconej wody ma niewątpliwie 
wpływ możliwość bieżącej kontroli 72% 
długości sieci wodociągowej. Stopniowo 
wdrażana obszarowa redukcja ciśnienia 
opracowana w oparciu o dane z monito-
ringu i systemu GIS niesie ze sobą bez-
pośredni wydźwięk w postaci obniżenia 
poziomu wycieków, jak również po-
średni – wskutek obniżenia awaryjności 
przewodów (rys. 8).

W roku 2014 w przedsiębiorstwie od-
notowano 2014,9 tys m3 strat wody, co 
w porównaniu z rokiem 2006 jest wy-
nikiem lepszym o 1952,1 tys m3/rok. 
W okresie dziesięcioletnim pozwoliło to 
nam na zaoszczędzenie blisko 9 mln m3 
wody (rys. 9).

Analizując bilans wodny w przedsię-
biorstwie, należy również wspomnieć 
o stratach pozornych, które w obecnej 
chwili nie są określone w precyzyjny 
sposób. Obserwacją nierównomierności 
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Rys. 8. Współczynnik awaryjności sieci wodociągowej w latach 2007–2014

Rys. 9. Bilans produkcji, sprzedaży i strat wody w PWiK O. Cz. SA w Częstochowie w latach 

2004–2014

Rys. 10. Wartość wskaźnika strat wody w tys. m3 na km sieci w latach 2007–2014

zużyć wody oraz doborem wodomierzy 
zajmują się w przedsiębiorstwie wydzie-
lone niezależne komórki. Dla zwrócenia 
uwagi na skalę niniejszego problemu 
nadmieniamy, że wymiana testowa 80 
sztuk wodomierzy z klasy B na klasę 
MID-R = 160 przyniosła roczny zysk 
w wielkości 10% w porównaniu do po-
przedzających lat. Wykonanie podob-

nych zabiegów u odbiorców przemysło-
wych spowodowało wzrost sprzedaży 
o 17% w niniejszym sektorze. 

O ile szacowanie strat pozornych 
w przedsiębiorstwie wymaga dodatko-
wych badań, o tyle obliczenie strat nie-
uniknionych, stanowiących część strat 
rzeczywistych w systemie, jest łatwiej-
szym zadaniem.

Straty nieuniknione, na które składają 
się wycieki o wielkości charakterystycz-
nej dla dobrze utrzymanej sieci wodocią-
gowej, z technicznego punku widzenia 
są bardzo trudne do wyeliminowania, 
co w aspekcie ekonomicznym stanowi 
o nieopłacalności działań zmierzających 
do ich zredukowania. W obecnej chwili 
poziom strat nieuniknionych, zależnych 
od długości sieci, ilości przyłączy oraz 
średniego ciśnienia operacyjnego, sta-
nowi blisko połowę strat wody mających 
miejsce w procesie dystrybucji do klien-
tów PWiK O. Cz. SA. 

Podążając dalej za podejściem do strat 
reprezentowanym przez IWA, obliczono 
wskaźnik Infrastructure Leakage Index 
(ILI), który określa krotność rzeczywi-
stych strat zanotowanych w  przedsię-
biorstwie w stosunku do wielkości wy-
cieków mających miejsce w adekwatnym 
systemie wodociągowym o dobrej kon-
dycji. W roku 2014 osiągnięto ILI równy 
1,43, co według IWA świadczy o dobrym 
stanie sieci wodociągowej.

Jakkolwiek Infrastructure Leakage 
Index wydaje się rzetelnym narzędziem 
porównawczym, to łatwiej będzie w na-
szych krajowych warunkach skorzystać 
ze wskaźnika straty wody w tys. m3 na 
km sieci, który jest systematycznie ob-
liczany i upubliczniany do wiadomości 
w Benchamarkingu przez Izbę Gospo-
darczą Wodociągi Polskie. Tutaj również 
widzimy blisko dwukrotny spadek od-
notowanych strat wody w siedmioletnim 
horyzoncie czasowym

Jak można zauważyć z powyższych 
wyliczeń, proces redukcji strat przebie-
ga w PWiK O. Cz. SA stopniowo, osią-
gając coraz bardziej zadowalające wyniki. 
Na powyższe składa się wiele czynników, 
takich jak wciąż rozwijający się moni-
toring, obszarowa redukcja i  stabiliza-
cja ciś nienia, przebudowa najbardziej 
awaryjnych przewodów. Istotnym jest, 
że dzięki przedmiotowym działaniom 
zdołano obniżyć współczynnik awaryj-
ności sieci, co ma niebagatelne znacze-
nie w zachowaniu ciągłości dostaw, po-
mniejszaniu kosztów eksploatacyjnych 
sieci i skutkuje obniżaniem poziomu 
wycieków.

Funkcjonujący w przedsiębiorstwie 
monitoring skutecznie wspomaga pro-
ces efektywnej eksploatacji sieci wodo-
ciągowej. Stale rozwijający się system 
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jest projektowany z myślą o ułatwieniu 
wypełnienia najważniejszych zadań sta-
wianych przed zakładem wodociągo-
wym – gwarancją ciągłych dostaw wody 
o wymaganej jakości, pod odpowiednim 
ciśnieniem, przy minimalnych kosztach 
eksploatacyjnych.
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