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Rozwój monitoringu sieci wodociągowej – 
działania w zakresie optymalizacji pracy 
układu dystrybucji wody na przykładzie PWiK 
Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie
Tomasz Herczyk, Emil Kuliński

Rys. 1. Zasięg sieci wodociągowej

Rys. 2. Lokalizacja ujęć wody i zbiorników

Wstęp
Współczesne zasady szeroko pojętego świadczenia usług, 

z uwagi na postęp technologiczny oraz wyznaczniki prośrodo-
wiskowe, wymuszają na dostawcach ciągłe starania zmierzające 
do poprawy procesu produkcji i tym samym jakości produktu 
końcowego, tak aby spełniał on wymagania odbiorcy. Tylko 
wówczas dostawca staje się konkurencyjny na rynku, a kupują-
cy zadowolony z zakupu. W branży, w której towarem tym jest 
woda pitna, sytuacja wygląda bardzo podobnie. Z jednej strony 
mamy przedsiębiorstwa wodociągowe, które nieustannie dążą 
do doskonalenia procesu dystrybucji wody, z drugiej zaś klienta, 
który bacznie przygląda się tym poczynaniom i wystawia ocenę 
końcową, płacąc za ten cenny towar. W obliczu wzrostu kosz-
tów związanych z zarządzaniem siecią wodociągową rosną ceny 
za pobór wody. Działania zmierzające do redukcji tych kosztów 
są zatem zadaniem priorytetowym dla przedsiębiorstw wodo-
ciągowych. Wymaga to inwestycji zarówno w infrastrukturę 
techniczną, jak również w kadrę zarządzającą siecią wodocią-
gową. Niniejszy artykuł opisuje wybrane zadania, jakie zreali-
zowane zostały w ostatnich latach w jednej z większych firm 
tej branży na polskim rynku, tj. w Przedsiębiorstwie Wodocią-
gów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstocho-
wie. Wybrano w nim kierunki rozwoju związane bezpośrednio 
z kwestią zarządzania siecią wodociągową.

Zasięg sieci wodociągowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Czę-

stochowskiego SA w Częstochowie pełni swoją misję od 1928 
roku, ujmując wody podziemne ze zbiornika GZWP326. Po-
wierzchnia objęta zakresem eksploatacji to obszar 9 sąsiadują-
cych ze sobą gmin (łącznie ok. 1000 km2) – rysunek 1. W chwili 
obecnej eksploatowanych jest 20 ujęć wody (w tym 4 główne), 
zasilanych przez 62 studnie głębinowe i 1 źródło – rysunek 2. 
Woda jest następnie dostarczana do ponad 50 000 przyłączy 
wodociągowych za pośrednictwem sieci rozdzielczej i magi-
stralnej w zakresie średnic DN80–DN1000. Całkowita długość 
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej to ponad 3200 [km], z czego 
blisko 2400 [km] stanowi układ dystrybucji wody. Odległość 
pomiędzy dwoma skrajnymi odcinkami sieci wynosi blisko 
40 [km], a rozstęp wysokości bezwzględnych to wartość rzędu 
170 [m]. Pochodną topografii terenu jest rozbudowany układ 
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Rys. 3. Schemat eksploatowanej sieci wodociągowej z podziałem na strefy

dystrybucji wody z rocznym przyrostem długości na poziomie 
20 [km/rok]. To właśnie z uwagi na budowę nowych odcinków 
oraz wymagania dotyczące granicznych dopuszczalnych warto-
ści ciśnienia system wymaga nieustannej modyfikacji w kwestii 
zarządzania tym parametrem. 

Z uwagi na bariery topograficzno-techniczne cały układ po-
dzielony jest na 55 stref zasilania – rysunek 3. Największy obszar 
zasilania stanowi układ połączonych głównych ujęć i zbiorni-
ków magazynowo-wyrównawczych (zaznaczono na rysunku 
jako obszary AKW). W zależności od lokalnych potrzeb oraz 
mając na uwadze dopuszczalne i wymagane ciśnienie w sieci 
wyróżnić można strefy podwyższonego oraz obniżonego ciś-
nienia. Ponadto na terenach, na których nie zachodzi koniecz-
ność zmiany ciśnienia, istnieją strefy wydzielone poprzez sieć 
punktów pomiarowych pozwalających na bieżąco monitorować 
parametry pracy układu (strefy opomiarowania). 

Wskaźniki jakościowe sieci 
Występowanie awarii na sieci wodociągowej jest normalnym 

zjawiskiem w procesie eksploatacyjnym. Konsekwencją po-
wyższego są zakłócenia w dostawie wody czy niejednokrotnie 
utrudnienia komunikacyjne. Zadaniem przedsiębiorstwa jest 
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Rys. 6. Straty procentowe wody w latach 2006–2016

niwelowanie negatywnego oddziaływania zaistniałej sytuacji 
na mieszkańców regionu. Istotne znaczenie ma krótki okres 
zamknięcia wody w wyselekcjonowanym odcinku wokół awa-
rii w trakcie jej usuwania. Średni czas 4 h 41 min miejscowego 
odcięcia zasilania jest efektem dobrej organizacji pracy ekip na-
prawczych oraz posiadanych zasobów sprzętowych. Prioryteto-
wym zadaniem przedsiębiorstwa jest utrzymanie sieci w stanie 
pełnej sprawności technicznej. W ciągu roku służby techniczne 
dokonują ponad 600 napraw sieci – rysunek 4. 

Mając na uwadze awaryjność całego eksploatowanego sys-
temu wodociągowego, istotny jest fakt, że obsługiwana przez 
PWiK sieć wodociągowa obciążona jest relatywnie niewielką 
awaryjnością. Z danych IGWP „Benchmarking” za rok 2014 
wynika, że średnia awaryjność przewodów wodociągowych 
(bez przyłączy) w grupie dużych przedsiębiorstw wynosi 
0,45 uszk./km/rok, przy 0,24 odnotowanej w PWiK w Często-
chowie – rysunek 5. Pomocne w osiągnięciu powyższego pozio-
mu uszkadzalności, w zakresie czynników zależnych od eksplo-
atatora, są m.in. redukcja ciśnienia, w tym eliminacja uderzeń 
hydraulicznych, jak również realizacja inwestycji w zakresie 
przebudowy najbardziej awaryjnych fragmentów sieci – śred-
niorocznie dokonuje się około 5 km przekładek wodociągów 
przez wzgląd na ich zły stan techniczny.

Realizacja ww. inwestycji ma na celu poprawę niezawodności 
całego układu oraz redukcję strat wody. Od kilku lat udaje się 
utrzymać wartość tego wskaźnika na bardzo zadowalającym 
poziomie, tj. 12–13 [%] w stosunku do ilości wody wtłoczonej 
do układu.

Monitoring sieci wodociągowej
Systemy monitoringu sieci wodociągowych są obecnie po-

wszechnie stosowane. Pozwalają na bieżące określanie skali 
zagrożenia, nieprawidłowości czy też stwierdzenie, po której 
stronie leży problem w układzie sieć – instalacja wewnętrzna. 
Początki systemu monitoringu w przedsiębiorstwie sięgają lat 
90. ubiegłego wieku. Pierwszy etap budowy obejmował opo-
miarowanie najbardziej strategicznych obiektów układu, czyli 
ujęć wody. W następnej kolejności były lokalne pompownie 
wody, a od kilku lat rozbudowa monitoringu oparta jest na opo-
miarowaniu sieci wodociągowej poprzez zabudowę punktów 
pomiarowych sieci. W zależności od średnicy rurociągu zasto-
sowano tu przepływomierze elektromagnetyczne sztycowe lub 
kołnierzowe – rysunek 7 i 8.

W urządzenia pomiarowe wyposażono już łącznie 49 stref 
zasilania. Istotne jest, że wdrożony system pozwala na szybką 
detekcję wycieków, jednocześnie stanowiąc bardzo efektywne 
narzędzie z punktu widzenia rozbudowy sieci wodociągowej, 
jak i regulacji układu zasilania. Stały monitoring parametrów 
ciśnienia oraz przepływu, uzupełniony punktowymi pomiara-
mi na sieci wodociągowej, jest instrumentem wspomagającym 
sprawne zarządzanie układami zasilania. Prowadzi do poprawy 
parametrów hydraulicznych działania przewodów, co przekła-
da się na poprawę sprawności systemów wodociągowych. Na 
etapie uruchamiania punktów pomiarowych często otrzymu-
jemy zaskakujące informacje o kierunkach przepływu wody 

w układach pierścieniowych, weryfikujące dotychczasową wie-
dzę odnośnie do pracy sieci, dając podstawę do jej optymali-
zacji. Szeroko pojęty rozwój monitoringu znacznie przyczynił 
się do obniżenia poziomu strat jednostkowych wodociągów, 
skracając czas detekcji wycieków, a tym samym zmniejszając 
ponoszone koszty. Informacje, które można uzyskać z systemu 
opomiarowania, są również podstawą dla działań wyprzedza-
jących. Bardzo często awarie, które już są widoczne w systemie, 
pozostają niewykryte w terenie. Analogicznie sprawa wyglą-
da w kontekście zaburzeń przepływu w przewodach w postaci 
uderzeń hydraulicznych i dławień. Obniżenie strat wody jest 

Rys. 4. Ilość usuniętych awarii w latach 2011–2016

Rys. 5. Współczynnik awaryjności w latach 2013–2016
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Rys. 7. Montaż punktu pomiarowego z przepływomierzem kołnierzo-

wym i monolityczną studnią wodomierzową wykorzystaną do instalacji 

przetwornika ciśnienia 

Rys. 8. Montaż punktu pomiarowego z przepływomierzem sztycowym 

i lekką monolityczną studnią stanowiącą zabudowę przepływomierza – 

magistrala DN1000

dostrzegalne w różnych wskaźnikach jakościowych służących 
do porównań układów zasilania i ich oceny. Mając na uwadze, 
że zestawienie procentowe w niepełny sposób pomaga w rze-
telnej analizie strat wody, aktualny stan eksploatowanej sieci 
wodociągowej bardziej obiektywnie ocenić można za pomocą 
jednostkowej straty wodociągu [tys m3/km/rok]. 

System informacji geograficznej
W kwestii zarządzania siecią wodociągową nieocenionym 

wsparciem monitoringu sieci jest system informacji geograficz-
nej (GIS). Pomimo iż pracochłonny proces weryfikacji danych 

o sieci wodociągowej nadal trwa, w chwili obecnej system po-
zwala już tworzyć szereg cennych zestawień ilościowych doty-
czących danych o rurociągach oraz ich awaryjności. Oprócz in-
formacji takich, jak długość, średnica, materiał czy rok budowy, 
w krótkim czasie uzyskać można dane charakteryzujące rodzaj 
i genezę awarii. Pozwala to przeprowadzić analizę awaryjności 
dla poszczególnego odcinka sieci lub obszaru zasilania (strefy). 
Zdobyta w ten sposób wiedza, w połączeniu ze wskaźnikami 
jakościowymi, pozwala w prosty i czytelny (graficzny) sposób 
zakwalifikować dany problem z nadmierną awaryjnością pew-
nego zakresu sieci do jednej z dwóch grup:
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zl nadmierna awaryjność pojedynczego rurociągu wynikająca 
np. z wady materiału czy też nieprawidłowości zaistniałych 
w czasie jego budowy;

zl nadmierna awaryjność rurociągów całego obszaru zasila-
nia, wynikająca np. ze zbyt dużych wartości ciśnienia, jego 
wahań, obecności powietrza czy też generowanych uderzeń 
hydraulicznych.
W konsekwencji błędów zaistniałych na etapie budowy przy-

rost czasu eksploatacji rurociągu jedynie zmniejsza poziom jego 
niezawodności, co w konsekwencji prowadzi do systematyczne-
go zwiększania kosztów jego utrzymania. Teoretycznie niewiel-
kim kosztem dokonuje się więc przebudowy takiego rurociągu, 
co w krótkim okresie czasu znacząco obniża koszty związane 
z jego utrzymaniem oraz poprawia jakość świadczonych usług. 
Sytuacja bardziej złożona ma miejsce wówczas, gdy w dłuższym 
horyzoncie czasowym obserwujemy tendencję wzrostową awa-
ryjności dla analizowanego dużego obszaru. Obecny podział 
sieci na strefy w połączeniu z geolokalizacją awarii w systemie 
GIS pozwala wytypować zarówno pojedyncze odcinki sieci, jak 
również pewien określony zbiór odcinków, dla których należy 
przeprowadzić analizę pod kątem czynników wspólnych, takich 
jak np. ciśnienie, obecność powietrza. Pomiar wahań ciśnienia 
zarejestrowany przez przenośne urządzenia montowane na wę-
złach hydrantowych bezpośrednio na sieci pozwala wychwycić 
nieprawidłowości związane z pracą układu, wynikające z szyb-
kozmiennej i dobowej nadmiernej amplitudy tego parametru. 
Wizualizacja systemu pozwala ponadto na szybką lokalizację 
armatury sieciowej (zasuw) niezbędnej do zamknięcia dopły-
wu wody na uszkodzonym rurociągu, co znacząco skraca czas 
usunięcia awarii. Jest to szczególnie istotne w przypadku awarii 
na rurociągach w układzie pierścieniowym – rysunek 10.

Diagnostyka sieci wodociągowej
W chwili obecnej, dzięki sukcesywnemu rozwojowi moni-

toringu eksploatowanej sieci wodociągowej, około 75% ob-
sługiwanego obszaru poddawane jest stałej kontroli nocnych 
przepływów, co znacząco skraca czas trwania awarii tzw. nie-
ujawniających się na powierzchni terenu. Pozostały obszar ob-
jęty jest cykliczną kontrolą przez pracowników Sekcji Diagno-
styki i Ewidencji Sieci Wodociągowej. Pracownicy w zakresie 
wykonywanych czynności korzystają z elektroakustycznych 
urządzeń diagnostycznych, jak: korelator, geofon, loggery szu-
mu czy też traser przewodów. Ponadto wykonują okresowe 
badania rozkładu ciśnień w wyznaczonych obszarach z wyko-
rzystaniem przenośnych rejestratorów, jak również dokonu-
ją pomiarów wydatku z hydrantów ppoż. Służby techniczne 
w zakresie swoich obowiązków mają również kontrole spraw-
ności działania zaworów napowietrzająco-odpowietrzających 
na sieci wodociągowej. Czynności te prowadzone są z najwięk-
szą intensywnością w okresie zimowym, kiedy to zalegające na 
skrzynkach śnieg i lód zmniejszają możliwość wydajnej i efek-
tywnej pracy przy detekcji wycieków. Wykorzystanie specjali-
stycznych urządzeń akustycznych zaowocowało w roku 2016 
sprawdzeniem ponad 900 [km] sieci wodociągowej. W wyniku 

Rys. 11. Ilość awarii nieujawniających się na powierzchni gruntu wykry-

tych wskutek detekcji akustycznej i monitoringu w latach 2007–2016

Rys. 10. Wizualizacja obiektu logicznego „awaria” w systemie GIS

Rys. 9. Jednostkowa strata wodociągu w latach 2006–2016

wykonanej pracy wykryto 71 nieszczelności powiązanych z wy-
ciekami nieujawniającymi się na powierzchni gruntu. Są one 
najcenniejsze z punktu widzenia skracania okresu istnienia 
awarii, a w konsekwencji rzutują na redukcję poziomu strat 
wody w Przedsiębiorstwie – rysunek 11.
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Rys. 12. Redukcja strat wody w Wodociągach Częstochowskich w odnie-

sieniu do poziomu strat nieuniknionych w latach 2007–2016

Podsumowanie
Przed eksploatatorem sieci wodociągowej stawia się kilka 

podstawowych wymagań, w zakresie których musi dostarczać 
wodę w sposób ciągły, o odpowiedniej jakości i pod odpowied-
nim ciśnieniem, jednocześnie w jak najniższej cenie. Szeroki 
wachlarz dostępnych możliwości, jakie oferuje współczesny po-
ziom rozwiązań technicznych sprawia, iż każdy zarządzający 
musi indywidualnie dobrać i wdrożyć rozwiązania dopasowane 
do potrzeb. Z uwagi na ograniczone możliwości inwestycyjne 

ważne jest, aby w pierwszej kolejności realizować zadania, któ-
re posiadają najwyższy potencjał zwrotu poniesionych kosz-
tów. W przypadku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie działania podję-
te w kwestii zarządzania siecią wodociągową w ostatnich latach 
pozwoliły na znaczące obniżenie kosztów działalności firmy 
poprzez widoczne i utrzymujące się w szerszym horyzoncie 
czasowym obniżenie poziomu strat wody – rysunek 12.

Rozbudowa monitoringu przyniosła zatem oczekiwane efekty. 
Szacunkowa wielkość redukcji strat wody na przestrzeni ostat-
nich 8 lat wyniosła ponad 10 mln m3, co znacząco zmniejszyło 
energochłonność procesu dystrybucji wody. � n


