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1. WSTĘP 

 

Straty wody występują we wszystkich wodociągach na świecie i nie jest możliwe całkowite ich 

wyeliminowanie. Straty wody definiowane są jako różnica między objętością wody wprowadzoną do systemu 

wodociągowego, a objętością wody zafakturowanej.  

Straty wody w polskich przedsiębiorstwach wodociągowych oscylują od ok. 8% - 60%. Dla przykładu: 

- w Będzinie w roku 2010 straty wody wynosiły ok. 40 % całkowitej produkcji wody (ok. 1,5 mln m3/rok), 

natomiast dzięki optymalizacji ciśnienia, aktywnej kontroli wycieków i strefowania sieci wodociągowej w 2019 roku 

straty wyniosły 11% , czyli 326 tyś m3/rok.  

- w Nowym Targu parę lat temu straty wody wynosiły ponad 68%, natomiast po wprowadzeniu działań jw. 

Obecnie straty wynoszą poniżej 40% 

2. STRATY WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM GMINY PORAJ LATACH 2013 – 2019 

 

Tabela poniżej przedstawia bilans wody w sieci wodociągowej Gminy Poraj w latach 2013 – 2019. 

L.P. Parametr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Wydobycie wody (dam3) 760,70 683,50 669,30 634,60 672,30 748,00 830,90 

2 Zakup wody ZWiK Myszków (dam3) 0,00 0,00 9,10 4,60 2,20 2,90 4,00 

3 Sprzedaż wody (dam3) 362,90 405,50 408,30 393,20 391,70 412,10 415,40 

4 Potrzeby własne (dam3) 51,90 30,80 30,00 22,80 34,10 46,90 68,30 

5 Straty wody procentowe (%) 45,47% 36,17% 34,51% 34,45% 36,67% 38,64% 41,79% 

 

Tabela 1. Bilans wody sieci wodociągowej Gminy Poraj w latach 2013 -2019. 

 Jak widać w powyższej tabeli najwyższe straty wody występowały w roku 2013. Z powyższych danych wynika, 
iż straty rzeczywiste w systemie wodociągowym Gminy Poraj oszacować można na ok. 47,31 m3/h, co jest wartością 
korelującą z obserwowanym przepływem nocnym. 

 Podwyższone straty wody w 2019 roku są również wynikiem gorącego lata, które wymusiło utrzymywanie 
wysokiego ciśnienia na SUW Masłońskie, co przyczyniło się do zwiększonego przepływu nocnego, a tym samym 
rzeczywistych strat wody. 
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3. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU OGRANICZENIA STRAT WODY W 2019 ROKU 

W kwietniu 2019 roku zmieniono strategie walki ze stratami wody w systemie wodociągowym Gminy Poraj tj. 

zainstalowano monitoring parametrów pracy SUW Masłońskie. Dane z monitoringu umożliwiają kontrolę przepływu 

nocnego na obszarze Gminy.  

W lipcu 2019 roku wspólnie z firmą ZAWWATER z Będzina rozpoczęto pracę w celu ograniczenia strat wody 

na terenie Gminy Poraj. Pierwszym etapem było tzw. nocne wymykanie odcinków sieci wodociągowej w celu 

wytypowanie odcinków sieci o podwyższonym poziomie przepływu nocnego, a następnie po  wytypowaniu tych 

obszarów wykonanie korelacji sieci wodociągowej w ich obrębie. Korelacja sieci wodociągowej umożliwia znajdowanie 

awarii wodociągowych, które nie są widoczne na powierzchni gruntu. 

Należy jednak pamiętać, iż ograniczenie strat wody jest procesem złożonym i czasochłonnym, ponieważ 

pierwsze znalezione awarie są najmniejsze (im mniejsza awaria, tym głośniejszy szum, który ona generuje, 

zakłócając większe awarie, dlatego zawsze pierwsze znalezione za pomocą korelatora awarie są awariami 

najmniejszymi w danym rejonie).  

Nocne wymykanie odcinków pokazało, iż największe straty wody są w obszarach miejscowości Choroń oraz 
Poraj, natomiast najbardziej szczelną siecią jest siec w miejscowości Żarki-Letnisko.  

Pierwszym wytypowanym obszarem do diagnostyki sieci były ulice:  Wesoła, Leśna, Piłsudskiego, Spokojna, 
Częstochowska (od skrzyżowania z ul. Szkolną do Zielonej).Korelację tego obszaru wykonano w dniu 18.07.2019 roku.  
Rysunek poniżej przedstawia zaznaczony obszar, który poddano korelacji w dniu 21.07.2020 roku: 
 

 
Rys.1. Obszar poddany korelacji w dniu 21.07.2019 roku. 

 
W wyniku diagnostyki sieci na ww. ulicach wskazano 4 potencjalne miejsca występowania awarii 

wodociągowych: 
- ul. Piłsudskiego – Gminny Ośrodek Kultury 
- ul. Piłsudskiego – Awaria przy zasuwie sieciowej 
- ul. Wesoła 22 – Awaria na przyłączu wodociągowym 
- ul. Wesoła 14 – Awaria na sieci wodociągowej 
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Drugim obszarem, w którym wykonano diagnostykę były ulice:  Armii Krajowej, Fabryczna, 
Sienkiewicza, Słowackiego, Skargi, Norwida, Wesoła, 3-go Maja, Piłsudskiego, Nadbrzeżna, Spokojna, Wesoła. 

 
Rys.2. Obszar poddany korelacji w dniu 18.10.2019 roku. 

 
Korelacja wykonana w tym obszarze wskazała dwa potencjalne miejsca występowania awarii: 
 
 - ul. 3-go Maja – Dawne Okucia 
 - ul. Piłsudskiego 8 – Awaria na zasuwie sieciowej 
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Kolejnym obszarem wytypowanym do korelacji były ulice: Sportowa oraz 3-go Maja. 

 
Rys.3. Obszar poddany korelacji w dniu 10.11.2019 roku. 

 
 Korelacja w tym obszarze również wskazała dwa potencjalne miejsca awarii wodociągowe: 
 
  - ul 3-go Maja naprzeciwko nr 3 – awaria na hydrancie 
  - ul. Sportowa – w drodze przez las 
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Czwartym obszarem poddanym korelacji były następujące ulice:  Cicha, Krótka, Miła, Kościelna, 

Górnicza, Poprzeczna, Mała, Górnicza i Jastrzębska (część) 

 
Rys.4. Obszar poddany korelacji w dniu 18.11.2019 roku. 

 
W obszarze ww. ulic diagnostyka sieci wskazała trzy potencjalne miejsca występowania awarii wodociągowej: 

 
- ul. Cicha 9 – awaria przy zasuwie podłączeniowej 
- ul. Piłsudskiego 9 – awaria na przyłączu wodociągowym 
- ul. #-go Maja – awaria niedomierzona ze względu na brak armatury sieciowej 
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Ostatnim obszarem poddanym korelacji w 2019 roku był obszar obejmujący ulice: Górniczą, 3-go Maja, 
Okrężna, Strażacka. 

 
Rys.5. Obszar poddany korelacji w dniu 16.12.2019 roku. 

 
Diagnostyka w ostatnim obszarze korelowanym w 2019 roku wykazała cztery potencjalne miejsca 

występowania awarii: 
- ul. 3 – go Maja 113/115 – wyciek na DN250 
- ul. Cicha 9 – nieszczelność na zasuwie podłączeniowej 
- ul. Górnicza 4 – nieszczelność na hydrancie 
- ul. 3- go Maja 55 – nieszczelność na dławicy 
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4. ANALIZA WYNIKÓW 

Poniżej przedstawiono rzut ekranu z przepływu nocnego w pierwszym tygodniu od uruchomienia 

monitoringu SUW Masłońskie: 

 

Rys. 6. Wykres przepływu i ciśnienia wody na SUW Masłońskie w dniach 23.04.2020 – 26.04.2020 r. 

Jak widać na powyższym wykresie w momencie uruchomienia monitoringu przepływ nocny oscylował wokół 

60 m3/h, co świadczy o dużych ubytkach wody w systemie wodociągowym Gminy Poraj. Dla obszaru i ilości 

mieszkańców zaopatrywanych przez PORECO Sp. z o.o. przepływ nocny powinien oscylować w granicach 10 – 20 m3/h. 

Dobowe przepływy z tego okresu wskazują na zużycie wody od 2200 m3/d do 2850 m3/d. Poniższa tabela 

przedstawia zużycia dobowe w kwietniu 2019 roku: 

 

Tabela 2. Zużycia dobowe w kwietniu 2019 roku. 
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Miesiącem, w którym zanotowano najwyższą ilość wtłoczonej wody był czerwiec 2019, a woda wtłoczona do 

sieci wyniosła 93 261,9 m3. Natomiast dniem o najwyższym zużyciu był 15.06.2019 roku, w którym wtłoczono do sieci    

3 672,3 m3. Wykres poniżej przedstawia profil przepływu i ciśnienia w dniu 15.06.2019 roku: 

 

Rys.7. Profil ciśnienia i przepływu w dniu 15.06.2019 roku. 

 Jak widać na powyższym wykresie za podwyższoną ilość wtłoczonej wody odpowiada 
prawdopodobnie awaria sieci wodociągowej, która została usunięta 16.06.2019 roku.  Czerwiec był przede 
wszytkim miesiącem bardzo gorącym, powodującym wyższe zużycie wody oraz podwyższone ciśnienie. 
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W lipcu 2019 roku we współpracy z firmą ZAWWATER rozpoczęto działania zmierzające do 

ograniczenia strat wody w systemie wodociągowym Gminy Poraj. Poniższy wykres prezentuje profil ciśnienia 

i przepływu w momencie rozpoczęcia prac naprawczych: 

 

Rys. 8. Profil ciśnienia i przepływu w momencie rozpoczęcia współpracy z firmą ZAWWATER. 

 

 Jak widać na rysunku nr 8 przepływ nocny w momencie podjętych działań oscylował między 60-70 

m3/h. Pierwsze działania były skierowane na wytypowanie obszarów o podwyższonych stratach wody. 

Korelacja wykonane w miesiącach 07-12.2019 roku wykazały 14 potencjalnych miejsc awarii.  
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Pierwsza ze wskazanych awarii została usunięta przy ul. Piłsudskiego 8 w dniu 22.10.2019 roku. Poniższy 

rysunek przedstawia profil ciśnienia i przepływu przed i po usunięciu awarii: 

 

Rys. 9. Profil ciśnienia i przepływu po usunięciu awarii przy ul. Piłsudskiego 8. 

 Jak widać na powyższym wykresie awaria przy ul. Piłsudskiego 8 była awarią małą i jej usunięcie 

niewiele wpłynęło na zmianę profilu przepływu. Jednak należy zaznaczyć, iż małe awarie z czasem 

powiększają się i usunięcie każdego wycieku, nawet minimalnego jest istotnym elementem zmniejszania strat 

wody. 
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Kolejną wskazaną awarię wodociągową usunięto w dniu 25.10.2019 roku. Była to awaria przy ul. 3-go Maja( 

Dawne obkucia. Poniższy wykres przedstawia profil przepływu i ciśnienia w kolejnych dniach po usunięciu tej awarii: 

 

Rys. 10. Profil ciśnienia i przepływu po usunięciu awarii przy ul. 3-go Maja (Dawne okucia). 

Również usunięcie tej awarii nie wpłynęło znacząco na profil przepływu w sieci wodociągowej Gminy Poraj.  

Awarie przy ulicach Piłsudskiego 8 oraz 3-go Maja (Dawne okucia) były awariami bardzo małymi i nie wpłynęły 

znacząco na obniżenie strat wody w systemie wodociągowym Gminy Poraj, jednak ich usunięcie było 

niezbędne do prowadzenia dalszych korelacji w tym obszarze, ponieważ zakłócały one szum generowany przez 

awarie większe w tym obszarze. 
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Kolejną awarią usuniętą była awaria wodociągowa wskazana na ul. Wesołej 22: 

 

Rys. 11. Profil ciśnienia i przepływu po usunięciu awarii na ul. Wesołej 22. 

Jak widać na powyższym wykresie usunięcie awarii wodociągowej przy ul. Wesoła 22 spowodowało spadek 

przepływu nocnego o ok 15 m3/h. 

Kolejne awarie usunięto 17.12.2019 oraz 18.12.2019 roku w ul. 3-go Maja 55 oraz w ul. Górniczej 4. Poniższy 

wykres przedstawia profil ciśnienia i przepływu w dniach od 16.12.-20.12.2019 roku. 
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Rys.12. profil ciśnienia i przepływu po usunięciu awarii przy ul. 3-go Maja 55 oraz Górniczej 4. 

Usuniecie awarii w ul. 3-go Maja 55 oraz ul. Górniczej 4 nie wpłynęło znacząco na profil nocnego przepływu, co 

wskazuje na małe wycieki z tych awarii lub powstanie nowych po usunięciu obecnych ze względu na zmianę 

rozkładu ciśnień w tym obszarze. 

 Ostatnią usuniętą awarią była awaria wodociągowa na przyłączu do budynku przy ul. 3-go Maja 102. 

Awaria została usunięta 22.01.2020 roku. Poniższy wykres przedstawia profil ciśnienia i przepływu po usunięciu tej 

awarii: 
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Rys. 13. Profil ciśnienia i przepływu po usunięciu awarii na przyłączu wodociągowym przy ul. 3-go Maja 102.  

 Po usunięciu awarii na przyłączu wodociągowym przy ul. 3-go Maja 102 zaobserwowano spadek 

przepływu nocnego o ok. 5 m3/h. 

5. PLANOWANE DZIAŁANIA W CELU OGRANICZENIA STRAT WODY W NASTĘPNYCH 

LATACH 

 Pierwszym etapem powinno być zmiana algorytmu sterowania zestawem hydroforowym na SUW 

Masłońskie sterującym ciśnieniem podawanym do systemu wodociągowego Gminy Poraj. Pierwszym etapem 

powinno być zmiana sterownika PLC i panelu HMI (obecnie nie ma dostępu do algorytmu sterowania) oraz 

zaprogramowanie go w taki sposób by obniżał ciśnienie w godzinach nocnych. Ponadto zaleca się zakup 

przepływomierza elektromagnetycznego do pomiaru przepływu wody na wyjściu z do sieci (obecnie 

zainstalowano przepływomierz pożyczony od firmy ZAWWATER i można zaobserwować mniejsze wahania 

cisnien na wyjściu z ujęcia niż miało to miejsce w przypadku pracy z wodomierzem (przepływomierz 

elektromagnetyczny nie posiada części mechanicznych i dlatego nie powoduje strat ciśnienia)).  

 Kolejnym etapem musi być przebudowa układu sterowania zestawem hydroforowym tak, aby każda z 

pomp była sterowana osobną przetwornica częstotliwości (obecnie jest jedna przetwornica częstotliwości na 

5 pomp). Taka zmiana umożliwi stabilizację ciśnienia w sieci eliminując niekorzystne zjawisko wahań ciśnienia 

w sieci wodociągowej, które występuje obecnie. 

 W celu ograniczenia strat wody na terenie Gminy Poraj należy przeprowadzić strefowanie sieci 

wodociągowej i wyznaczenia stref zasilania w celu Aktywnej Kontroli Wycieków oraz dokonać optymalizacji 

ciśnienia w sieci wodociągowej. Optymalizacja ciśnienia musi być poprzedzona wykonaniem pomiarów  i 

sporządzeniem profilu ciśnień dla całej sieci wodociągowej Gminy Poraj.  
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6. PODSUMOWANIE 

 
 Działania podjęte w 2019 roku w celu ograniczenia strat wody już dają efekty w postaci obniżenia 
przepływu nocnego, a zatem rzeczywistych strat wody w systemie wodociągowym Gminy Poraj. W lipcu 2019 
roku (od lipca podjęta jest współpraca z firmą ZAWWATER) przepływ nocny oscylował w granicach 60 m3/h, 
natomiast obecnie jest to ok. 30m3/h. Poniższe wykresy obrazują różnicę między przepływem nocnym w 
momencie rozpoczęcia współpracy , a obecnym: 

 
Rys. 14. Profil przepływu w dniu 24.07.2019 roku. 

 

 
Rys. 15. Profil przepływu z dnia 12.02.2020 roku. 

 
Dla utrzymania oraz dalszego obniżania strat wody konieczne jest wykonanie strefowania sieci 

wodociągowej oraz optymalizacja ciśnienia wody w systemie. 
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