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analiza Skutków łĄczenia lokalnych  
Sieci wodociĄgowych

Streszczenie. W pracy przedstawiono przykład wykorzystania programu EPANET opracowanego  
i udostępnianego przez U.S. Environmental Protection Agency do symulacji pracy sieci wodociągo-
wej.  Przedstawiono trzy warianty obliczeń symulacyjnych uwzględniających zarówno stan obecny 
sieci jak i po jej modernizacji. Modernizacja sieci polegała na połączeniu dwóch niezależnych wo-
dociągów oraz dostosowania systemu zasilania w wodę do aktualnych potrzeb. W wyniku przepro-
wadzonych obliczeń stwierdzono, że wydajność działającego dotychczas systemu pompowego nie 
będzie wystarczająca do zasilania połączonej sieci; wskazano także najkorzystniejszy wariant mo-
dernizacji. Wartości rozbiorów węzłowych oraz ich dobowe histogramy zostały wyznaczone na pod-
stawie rzeczywistych danych pochodzących z przedsiębiorstwa wodociągowego.
Słowa kluczowe: sieć wodociągowa, system dystrybucji wody, jakość wody, wiek wody.

WPROWADZENIE

Eksploatacja większości wodociągów wydaje się być nieskomplikowana i w peł-
ni efektywna oraz racjonalna. Jeśli nie osiąga się zamierzonych efektów, to przyczyn 
szuka się w fazie projektowania i wykonawstwa, co nie jest do końca uzasadnione, 
gdyż projektant nie jest w stanie przewidzieć i uwzględnić wszystkich aspektów wpły-
wających na strukturę zapotrzebowania na wodę. I tak w latach dziewięćdziesiątych, 
na skutek zachodzących w Polsce przemian, znacznie zmniejszyło się zapotrzebowa-
nie na wodę [1-3]. Z tego powodu w miastach polskich nie jest trudno znaleźć magi-
strale wodociągowe nie spełniające wymagań dotyczących prędkości przepływu  
w przewodach i uznaje się je za przewymiarowane [2,5]. Ponad to, szczególnie na tere-
nach wiejskich, następuje zmniejszenie liczby stałych mieszkańców przy zwiększeniu 
udziału terenów letniskowych zamieszkiwanych czasowo. Taka struktura odbiorców 
wody powoduje bardzo dużą nierównomierność rozbiorów. 

Zarządzający siecią odpowiada za dostosowanie parametrów pracy pom-
powni do zmieniających się rozbiorów wody, co wiąże się z koniecznością utrzy-
mywania odpowiednich wartości ciśnień w sieci. Ale zapewnienie poprawnej 
pracy sieci tylko pod względem hydraulicznym nie jest wystarczające. Wodociągi 
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dostarczają przede wszystkim wodę na cele bytowo-gospodarcze, co wiąże się 
również z zapewnieniem odpowiedniej jakości wody w miejscu dostawy, czyli  
u odbiorcy. Wielkości parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych  
w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone są w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi [9]. Przedsiębiorstwa wodociągowe zobowiązane są pro-
wadzić we własnym zakresie kontrolę wewnętrzną parametrów jakości wody,  
a dodatkowo jakość wody bada również Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w danej jednostce osadniczej. W wielu sieciach wodociągowych konieczne 
jest przeprowadzenie procesów modernizacyjnych dostosowujących system za-
opatrzenia wodę do obecnych wymagań. Dla bezpieczeństwa należy każde takie 
działania poprzedzić obliczeniami symulacyjnym i analizą działania sieci wodo-
ciągowej przed i po modernizacji, które wykonuje się przy użyciu programów kom-
puterowych. Dzięki wykonanym analizą poprawiamy efektywność użytkowania sieci 
oraz ułatwiamy podejmowanie trafnych decyzji. Na rynku dostępne jest wiele progra-
mów umożliwiających szybkie rozwiązywanie obliczeń hydraulicznych układów 
dystrybucji wody od najprostszych: Wodociągowiec-CAD Gamrat 4.0 [8], KSYDYW 
i ISYDYW [4], SYMWOD [9] po umożliwiające śledzenie parametrów jakościo-
wych sieci: Maike Urban [10], AQUIS [11] czy EPANET [12]. Dla zarządców lo-
kalnych sieci wodociągowych niewątpliwą zaletą programu EPANET jest jego 
dostępność, jest to program bezpłatny.

Aby otrzymać wiarygodne wyniki dotyczące oszacowania ich realnych wartości, 
należy stosować dynamiczną analizę działania sieci wodociągowych [4,6,14,15]. 
Umożliwia to prześledzenie zachowania się parametrów sieci w określonym przedzia-
le czasowym. Opisując wartości rozbiorów godzinowych za pomocą histogramów do-
bowych możemy określić wpływ poziomu wody w zbiornikach na pracę pomp oraz 
wartości ciśnień w węzłach sieci. Bardziej zaawansowana analiza dynamiczna, oprócz 
określenia parametrów hydraulicznych sieci, umożliwia także prześledzenie zmian ja-
kości wody w sieci. W literaturze przedmiotu jest wiele prac analizujących, jakość 
wody na podstawie stężenia substancji rozpuszczonych w wodzie  [1,3,7,16]. Ze wzglę-
dów praktycznych w małych sieciach wodociągowych stosuje się jedynie ocenę jako-
ści wody za pomocą czasu przebywania wody w sieci. Oczywistym jest, że wydłuże-
nie czasu przebywania powoduje pogorszenie jakości wody [5].

program epanet
EPANET jest programem komputerowym opracowanym przez EPA Water 

Supply and Water Resources Division, który może być dowolnie kopiowany i roz-
powszechniany.  EPANET został stworzony, aby pomóc w poprawie wydajności 
systemu hydraulicznego jakości wody dostarczanej do konsumenta poprzez sieci 
dystrybucji. Do rozwiązywania równań ciągłości przepływu w programie Epanet 
zastosowano metodę hybrydowo-węzłowo-pętlową (Hybrid node-loop) [8]. W lite-
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raturze nosi ona nazwę metody gradientowej i jej autorstwo przypisuje się Todini  
i Pilati [14].

opiS iStniejąCego SySteMu zaopatrzenia w wodę 

Przedmiotem analizy były dwie wiejskie sieci wodociągowe:

wodociąg  niewiesz 
Ujęcie wody oraz stacja wodociągowa zlokalizowana jest na działce gminnej 

położonej we wsi Niewiesz. Woda wydobywana jest z studni głębinowej, w której 
zainstalowana jest pompa głębinowa. Pompa głębinowa tłoczy wodę do filtrów ci-
śnieniowych, a z nich przepływa do zbiorników hydroforowych i poprzez rurociąg 
jest dostarczana do odbiorców jedenastu miejscowości. W stacji uzdatniania wody 
zamontowane są następujące urządzenia:  3 filtry ciśnieniowe,  2 hydrofory o pojem-
ności 10 m3 każdy, 3 mieszacze wodno-powietrzne, sprężarka oraz chlorator. Woda 
ze studni głębinowej podawana jest za pomocą pompy głębinowej do budynku stacji 
uzdatniania wody. Hydrofory pracują w zakresie od Pmin równego 30 m sł. wody do  
Pmax wynoszącego 40 m sł. wody. 

wodociąg  Chropy
Ujęcie wody w Chropach zlokalizowane jest na terenie zakładu przemysłowe-

go. Woda podobnie jak w stacji wodociągowej w Niewieszu, wydobywana jest  
z studni głębinowej w której zainstalowana jest pompa głębinowa. Pompa głębinowa 
tłoczy wodę bezpośrednio do zbiorników hydroforowych i poprzez rurociąg jest do-
starczana do odbiorców w czterech miejscowościach. Woda ze studni głębinowej ru-
rociągiem wody surowej podawana jest za pomocą pompy głębinowej do budynku 
stacji wodociągowej, następnie dopływa do hydroforów o pojemności 2,5 m3 każdy. 
Załączanie pompy następuje przy ciśnieniu Pmin = 30 m sł. wody a wyłączenie przy 
ciśnieniu Pmax = 42 m sł. wody. 

Woda na etapie budowy stacji nie zawierała ponadnormatywnych związków 
żelaza i manganu, dlatego nie było wymagane jej uzdatnianie. Także pozostałe para-
metry charakteryzujące jakość wody łącznie z zanieczyszczeniami bakteriologicz-
nymi mieściły się w granicach norm. Obecnie woda nie spełnia wymagań Rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia [9] ze względu na ponadnormatywne zawartości 
żelaza i manganu w wodzie. Pozostałe parametry fizyko-chemiczne wody nie budzą 
zastrzeżeń.  Ze względu na niezadowalającą jakość wody oraz na to, że teren na któ-
rym znajduje się SUW  (stacja uzdatnia wody) w Chropach nie jest własnością  
komunalną jest przeznaczona w najbliższym czasie do likwidacji. Z tego powodu 
pojęto decyzję o wykonaniu analizy działania wodociągów grupowych Chropy  
i Niewiesz, schemat sieci przedstawiono na rysunku 1.
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Rys. 1. Schemat sieci wodociągowych Niewiesz i Chropy
Fig. 1. The scheme of water-supply networks for Niewiesz  and Chropy

Do przeprowadzenia przewidziano trzy warianty obliczeń:

wariant 1
Sprawdzenie działania sieci istniejących na dzień dzisiejszy w celu weryfikacji 

przyjętych do obliczeń założeń danych. Zasilanie miejscowości Niewiesz i Chropy 
prowadzone jest z osobnych ujęć znajdujących się odpowiednio w tych miejscowo-
ściach, poprzez dwie oddzielne sieci wodociągowe, rozgałęźne. W tym wariancie 
stworzono dwa osobne modele dla sieci wodociągowej w miejscowościach: Niewiesz 
i Chropy. 

wariant 2
Sieci wodociągowe w miejscowościach Niewiesz i Chropy są połączone odcin-

kiem o długości 575 m i wyłączony  z użytkowania jest SUW w Chropach. Całość 
zapotrzebowania na wodę pokrywana jest z ujęcia w Niewieszu.

 
wariant 3

Sieci wodociągowe w miejscowościach Niewiesz i Chropy połączone są jak  
w wariancie 2, z tym że hydrofory zastąpiono zbiornikami i zestawem hydroforo-
wym sterowanym przetwornicą częstotliwości zapewniający stałą wartość ciśnienia 
na wyjściu z pomp.
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Do obliczeń wykorzystano mapę podkładową przestawioną na rysunku 1. Po 
aktywnej opcji długość automatyczna zostały naniesione węzły i przewody po śla-
dzie dróg zgodnie z istniejącym stanem. Obie sieci wodociągowe wykonane są  
z przewodów PVC, współczynnik chropowatości przyjęto 0,03 mm. W węzłach 
oprócz rzędnej odczytanej z mapy, wprowadzono wartości rozbiorów bazowych, Ja-
ko rozbiór bazowy przyjęto rzeczywiste wartości średniorocznych rozbiorów wy-
znaczonych na podstawie danych pochodzących z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji w Poddębicach Spółka z o.o. Także wartości współczynników 
nierównomierności dobowej oraz histogramy rozbiorów godzinowych wyznaczono 
na podstawie rejestrowanych danych. I tak dla ujęcia  wody w Niewieszu zarejestro-
wano maksymalny dobowy pobór wody w sierpniu 2002 w wysokości 483 m3,  
a minimalny w styczniu 2000 r., który wyniósł 33 m3. W ujęciu w Chropach nato-
miast największy dobowy pobór odnotowano w lipcu 2005, w wysokości 148 m3,   
a najmniejszy w styczniu i lutym 2006, który wyniósł 28 m3. Na podstawie tych da-
nych wyznaczono odpowiednie wartości współczynników nierównomierności dobo-
wej. I tak, dla wodociągu Niewiesz wyniósł on 1,39 a dla wodociągu Chropy 2,47. 
Zmienność godzinową rozbiorów opisano za pomocą histogramu przedstawionego 
na rysunku 2.

Rys. 2. Histogram rozbiorów godzinowych  dla miejscowości Niewiesz i Chropy
Fig. 2. Histogram of daily flow for  Niewiesz and  Chropy

W każdym wariancie symulacji, do celów sprawdzenia działania sieci pod 
względem wymaganych ciśnień, przyjęto całkowity czas symulacji równy 24h.

W celu sprawdzenia czasu przebywania wody w sieci ustawiono czas symulacji 
zgodnie z zaleceniami Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (US EPA) na 
240 godzin. 

W wyniku kilkuletniej eksploatacji sieci rzeczywiste charakterystyki pomp od-
biegają tych dostarczanych przez producenta. Dlatego wykorzystując opomiarowanie 
znajdujące w stacjach uzdatniania wyznaczono rzeczywiste wartości strumienia ob-
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jętości i wysokości podnoszenia. Natomiast charakterystyki pomp w wariant 3 zo-
stały wprowadzone na podstawie danych producenta.

WyNIkI ANAlIZy

wariant 1 
Sieć i Suw w niewieszu

Symulacja wykazała, że dla istniejącej sieci ciśnienie mieści się w całym okre-
sie symulacji   w przedziale 20 – 60 m sł. wody. Największy spadek ciśnienia wystę-
puje w 8-ej godzinie symulacji kiedy to ciśnienia w węzłach w południowej części 
sieci zbliżają się do dolnej dopuszczalnej granicy 20 m sł. wody. Zarówno w godzi-
nach najmniejszego zapotrzebowania na wodę jak i w czasie największego rozbioru 
sieć działa stabilnie. Największe ciśnienia pojawiają się w 23-ej godzinie symulacji 
w północno zachodniej części sieci (w pobliżu miejscowości Ubysław) oraz w wę-
złach położonych najbliżej ujęcia. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wprowa-
dzenie do obliczeń maksymalnych rozbiorów dobowych nie wpłynęło znacząco na 
ciśnienia w sieci ani w okresach zwiększonego zapotrzebowania na wodę ani przy 
niskich poborach.  Oznacza to, że prędkości przepływu wody w sieci nie są zbyt du-
że, a co za tym idzie o ciśnieniu w sieci w głównej mierze decyduje rzędna terenu.  

Średni ważony czas przebywania wody w sieci dla średnich rozbiorów dobo-
wych wyniósł 24,7 h a maksymalny 123 h. Symulacja przeprowadzona dla doby  
o maksymalnym rozbiorze zaowocowała skróceniem średniego czasu przebywania 
do 16,4 h a maksymalnego prawie do 88 godzin. Średni ważony czas przebywania 
wody w sieci wyznaczano uwzględniając udział rozbioru, o danym czasie przebywa-
nia wody, w całkowitym rozbiorze w sieci.

Sieć i Suw w Chropach
Analiza modelu sieci wodociągowej w Chropach wykazała nieznaczne prze-

kroczenie (2  m. sł. wody) dopuszczalnego ciśnienia 60 m. sł. wody. Sytuacja taka 
miała miejsce w północnej części sieci w miejscowościach Wilczków i Karnice, po-
łożonych na terenie, którego rzędna jest mniejsza od rzędnej terenu przy ujęciu o ok. 
20 m. Wprowadzenie maksymalnego rozbioru dobowego (współczynnik nierówno-
mierności dobowe Nd= 2,47), tak jak w przypadku sieci Niewiesz nie spowodowało 
znaczącej zmiany ciśnienia. W żadnej godzinie symulacji nie zanotowano wartości 
ciśnień niższych niż 20 m. sł. wody.

Średni ważony czas przebywania dla średnich rozbiorów dobowych wyniósł 
83,6 h a maksymalny 116 h. Symulacja przeprowadzona dla maksymalnodobowych 
rozbiorów zaowocowała skróceniem średniego czasu przebywania do 38 h a maksy-
malnego prawie 53,5 h. 
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wariant 2
Symulacja wykazała, że po likwidacji ujęcia wody w miejscowości Chropy ci-

śnienia maksymalne w sieci są niższe niż w wariancie 1. Największe ciśnienie wy-
stępuje w północno zachodniej części sieci i osiąga niespełna 55 m sł. wody. Najniż-
sze ciśnienia występują w południowo zachodniej części sieci i wynoszą ok. 19 m. sł. 
wody. W celu sprawdzenia działania sieci, tak jak w poprzednich przypadkach, przy 
maksymalnym poborze wody przemnożono rozbiory węzłowe przez odpowiadające 
im współczynniki nierównomierności dobowej. Podczas największych rozbiorów na 
sieci ciśnienie spada poniżej 20 m sł. wody, a najmniejsze wartości pojawiają się  
w południowej i południowo-wschodniej części sieci. W godzinach 8:00 i 9:00 ci-
śnienie spada do ok. 16,5 m sł. wody. Na rysunku 3 przedstawiono wartości ciśnień 
otrzymane w 8 godzinie symulacji. 

Rys. 3.  Grupowa sieć wodociągowa Niewiesz-Chropy. Wartości ciśnień wyznaczonych w wariancie 
2 dla doby o maksymalnym rozbiorze, stan na godzinę 8:00

Fig. 3.  The collective water-supply network of Niewiesz-Chropy. The values of pressures predicted 
for a variant 2 for a day of a maximum node, the state attained at 8:00 a.m.

Przepływy w przewodach w całej sieci nie przekraczają wartości 12 dm3/s  
a największe ich wartości występują w przewodzie położonym blisko ujęcia wody . 
W końcowych, najmniej obciążonych odcinkach sieci w zachodniej jej części prze-
pływy nie przekraczają wartości 0,4 dm3/s. 

Średni ważony czas przebywania wody w połączonej sieci przy średnim roz-
biorze dobowym wyniósł 22,5 h, a maksymalny czas przebywania wyniósł 122 h. 

Najnizsze cisnienie w sieciNajnizsze cisnienie w sieciNajniższe ciśnienie w sieciNajniższe ciśnienie w sieci
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Przy maksymalnym rozbiorze średni ważony czas przebywania wyniósł niespełna 
12 h, a maksymalny czas przebywania dochodził do 82 h

wariant 3
W wariancie 3 zastosowano zestaw hydroforowy sterowany przetwornicą 

częstotliwości zapewniający stałą wartość ciśnienia i zbiornik zapewniający dosta-
teczną ilość wody na cele przeciwpożarowe. Dobrano zestaw utrzymujący ciśnienie 
na poziomie 40 m sł. wody.   Wariant ten ma na celu poprawę warunków na sieci 
szczególnie w godzinach największego zapotrzebowania na wodę, gdzie w poprzed-
nim wariancie ciśnienia spadały poniżej granicy 20 m sł wody. 

Jak wykazały wyniki analizy, takie rozwiązanie pozwala na uniknięcie wystę-
pujących wcześniej błędów i zachowanie odpowiedniego ciśnienia w każdym frag-
mencie sieci. W godzinach najmniejszego rozbioru największe ciśnienia pojawiają 
się w północnej oraz zachodniej części sieci, nie przekraczają one jednak wartości 
60 m sł. wody. Największa wartość pojawia się w węźle 74 i wynosi niemal 54 m sł. 
wody. Symulacja dla doby o maksymalnym zapotrzebowaniu na wodę potwierdziła 
także, że uzyskiwane ciśnienia mieszczą się dopuszczalnych zakresach. Dla porów-
nania na rysunku 4 przedstawiono wartości uzyskiwanych ciśnień w węźle zlokali-
zowanym w miejscowości Chropy dla wariantu 2 i 3. Jak łatwo zauważyć ciśnienie 
w wariancie 3 podlega o wiele mniejszym wahaniom niż w wariancie 2. Ponad to  
w wariancie 3 ciśnienie w ciągu całej doby nie spada poniżej 22 m sł. wody. 

Rys. 4.  Porównanie wartości ciśnień w węźle zlokalizowanym w miejcowości Chropy otrzymanych 
w wariancie 2 i 3

Fig. 4. Comparison of pressure values in the node localized in Chropy obtained in variant 2 and 3

Zastąpienie zbiorników hydroforowych zespołem pomp i zbiornikiem groma-
dzącym wodę na cele przeciwpożarowe spowoduje oczywiście wydłużenie czasu 
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przebywania wody w sieci. Średni ważony czas przebywania wody w sieci przy dla 
średniego rozbioru dobowego dla całości połączonych sieci wodociągowych wyniósł 
25,5 h, a maksymalny czas przebywania wyniósł 122 h . Dla doby o maksymalnym 
rozbiorze średni ważony czas przebywania wyniósł niespełna 16 h; w tym przypad-
ku maksymalny czas przebywania dochodził do 84 h.

PODSumOWANIE

Największym wyzwaniem w modernizacji sieci wodociągowych w miejscowo-
ściach Niewiesz  i Chropy jest zachowanie odpowiednich warunków na sieci po ich 
połączeniu i wyłączeniu z użytkowania jednego z ujęć. Najbardziej problematyczne 
jest doprowadzenie wody do tych części sieci, które do tej pory zasilane były przez 
własne ujęcie Chropy. Na odcinku od ujęcia Chropy do planowanego połączenia sie-
ci mamy do czynienia z przeciwną gradacją średnic w stosunku do zmienionego,  
w wyniku połączenia sieci, kierunku przepływu wody. Jednakże ze względów fi-
nansowych nie jest planowana wymiana przewodów sieci wodociągowej. W takim 
stanie sieci najlepszym wydaje się przebudowa ujęcia przewidywana w wariancie 3. 
Ciśnienia występujące podczas całego okresu symulacji są zapewnione i mieszczą 
się w wymaganym przedziale 20-60 m. sł. wody. A Czasy przebywania wody w sie-
ci nie odbiegają znacznie od dotychczasowych. 
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reSultS analySiS of connection local water diStribution SyStem 

abstract. The study demonstrates the example of application of the EPANET program developed 
and made available by the U.S. Environmental Protection Agency to simulate the work of water-pipe 
network.  There are presented three variants of simulating calculations  comprising both the present 
state of the network and the state after its modernization. Modernization of the network was based 
on the combination of both independent water distribution system network and adjustment of the 
system of water-supply for actual needs.   As a consequence of  calculations it was stated that the ef-
ficiency of a pump system operating so far will not be sufficient to supply the combined network;  
the most beneficial variant of modernization was also proven.  The values of nodes and their daily 
histograms have been determined based on the actual data originating from the water-supply com-
pany. 
keywords: network hydraulics, water distribution system, water age, water quality, 




