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ryzyko awarii magiStrali wodociĄgowej 
„iSkrzynia” w kroSnie

Streszczenie. W pracy przedstawiono analizę ryzyka braku dostawy wody dla miasta Krosna  
w przypadku awarii magistrali doprowadzającej wodę z ujęcia w Iskrzyni. Przedstawiono wielowa-
riantowe symulacje skutków czasowego wyłączenia magistrali przyjmując zmienność rozbioru i na-
pełnienia w zbiornikach sieciowych dla różnych czasów trwania awarii. Podstawą opracowania jest 
model hydrauliczny systemu zaopatrzenia w wodę. Wyniki symulacji porównano z danymi eksplo-
atacyjnymi uzyskanymi podczas awarii magistrali.
Słowa kluczowe: magistrala wodociągowa, awaria, ryzyko.

WPROWADZENIE

 Awarie przewodów wodociągowych są obecnie postrzegane jako znaczna 
uciążliwość dla odbiorców wody. Szczególnie istotne są zdarzenia skutkujące wyłą-
czeniem z eksploatacji rurociągów magistralnych [6, 10, 12], zarówno z uwagi na wy-
nikający ze stosunkowo dużych średnic czas trwania niesprawności [6], jak również 
zakres oddziaływania na rozkład natężenia przepływu i ciśnienia w sieci wodociągo-
wej [1, 4, 10]. Dobitnie pokazuje to miara ryzyka rozumianego jako wartość oczekiwa-
na strat wynikających z awarii przewodów [8, 9]. Wyróżnia się jakościową analizę ry-
zyka – odpowiadającą na pytanie o skutki zdarzeń niepożądanych, oraz ilościową 
analizę ryzyka wartościującą ryzyko [2, 3, 7]. Niniejsza praca zawiera jakościową ana-
lizę ryzyka awarii jednej z trzech magistral zaopatrujących Krosno w wodę. Miasto 
zaopatrywane jest w wodę z trzech zakładów uzdatniania wody (ZUW):
− ZUW Sieniawia – woda doprowadzana jest magistralą stalową DN 500 mm  

o długości około 24 km, z czego początkowy odcinek o długości około 4 km jest 
zdublowany przewodem DN 400 mm,

− ZUW Iskrzynia – tłoczona jest woda magistralą DN 500 mm o długości około 5 km,
− ZUW Szczepańcowa – zasila obszar miasta za pomocą magistrali DN 250 mm  

o długości około 5 km.

Magistrale te łączą się w układ pierścieniowy na terenie miasta rozprowadzając 
wodę do przewodów rozdzielczych oraz zasilając zbiorniki terenowe o łącznej po-
jemności 2800 m3. 

Andrzej STUDZIńSKI – Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków,  
Politechnika Rzeszowska
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Celem pracy jest określenie skutków awarii magistrali wodociągowej doprowa-
dzającej wodę z ZUW Iskrzynia, zakres opracowania obejmuje symulacje awarii po-
szczególnych odcinków tej magistrali przeprowadzone za pomocą modelu hydrau-
licznego sieci wodociągowej. Przeprowadzone symulacje poddano weryfikacji za 
pomocą dostępnych danych eksploatacyjnych systemu zaopatrzenia w wodę.

Metodyka badań

Symulacje przeprowadzono w oparciu o model hydrauliczny podsystemu do-
stawy wody obejmujący: zbiorniki wody surowej, pompownie 2°, sieć wodociągową 
oraz zbiorniki wyrównawcze sieciowe. Model został opracowany w programie Epa-
net 2, jego weryfikację przedstawiono w opracowaniu [11]. Symulowano wyłączenie 
poszczególnych odcinków magistrali „Iskrzynia”, pod pojęciem odcinka rozumie się 
rurociąg pomiędzy sąsiednimi zasuwani, które pozwalają na jego wyłączenie. W sie-
ci wodociągowej Krosna rozkład zasuw węzłowych jest pełny w węzłach przewodów 
magistralnych, co pozwala na zamknięcie dowolnego odcinka. Schemat podsystemu 
dostawy wody przedstawia rys. 1, dane dotyczące magistrali zestawiono w tabeli 1. 

tabela 1. Zestawienie odcinków magistrali „Iskrzynia” (opracowanie własne)
table 1. Water main „Iskrzynia” pipelines breakdown (own work)

Nr węzła Średnica [mm] Długość [m] Chropowatość bezwzględna [mm]

102-20 500 4209 k=10 mm

20-9 500 847 k=10 mm

9-11 400 2192 k=3/3,6 mm

11-18 350 583 k=3 mm

18-25 400 1227 k=5 mm

Przyjmowano zróżnicowane wartości rozbioru (dobowy średni oraz dobowy 
maksymalny), czas trwania wyłączenia, początkowe napełnienie w zbiornikach sie-
ciowych – od 1 do 4 m (zbiorniki pełne). 

Weryfikacje modeli hydraulicznych sieci wodociągowej dotyczą zwykle skrajnych 
rozbiorów eksploatacyjnych – maksymalnego i minimalnego [5]. Z uwagi na specyfikę 
rozkładu przepływów podczas awarii magistrali – natężenie przepływu w wybranych 
odcinkach znacznie przewyższa obserwowane podczas eksploatacji, konieczne jest 
sprawdzenie dokładności odwzorowania oporów przepływu (chropowatości bez-
względnej) tych odcinków w stanach awaryjnych. Model poddano weryfikacji wpro-
wadzając dane eksploatacyjne z awarii, która wystąpiła 19.07.2010 dotyczące:
− liczby i rodzaju pomp pracujących w pompowniach 2° w Sieniawie, Iskrzyni  

i Szczepańcowej,
− napełnienia w zbiornikach sieciowych,
− wielkości i rozkładu rozbioru.
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Rys. 1. Schemat systemu zaopatrzenia w wodę Krosna (opracowanie własne)
Fig. 1. Diagram of water supply system in Krosno (own work)

Niewiadomą pozostaje rozkład  rozbioru w obszarach, gdzie awaria obniżyła 
ciśnienie poniżej wartości ciśnienia gospodarczego. Wykorzystano formułę do obli-
czenia zmniejszenia rozbioru wg [5] - wydatek odcinkowy (w przypadku programu 
Epanet węzłowy) podczas wynikającego z awarii przewodu obniżenia ciśnienia qa 
wynosi:
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gdzie:
q – zapotrzebowanie wody w węźle, [dm3/s];
Ha – wysokość ciśnienia podczas awarii, [m];
Hgosp – wysokość ciśnienia gospodarczego, [m];
ξ – współczynnik powiązania niedoboru ciśnienia i wielkości poboru, [-],  

w obliczeniach stanów awaryjnych przyjęto współczynnik ξ = 0,5 z uwagi na wzra-
stający w gospodarstwach domowych udział urządzeń regulujących pobór wody.

 Weryfikacji dokonano porównując wyniki symulacji z danymi eksploata-
cyjnymi, obszar obniżenia ciśnienia można zweryfikować poprzez oszacowanie re-
jonu, z którego dokonano zgłoszeń niesprawności podczas awarii.

SymulAcjE AWARII mAgIStRAlI „ISkRZyNIA”

Ciągłość dostawy wody przy zachowaniu ciśnienia co najmniej gospodarcze-
go jest wynikiem w głównej mierze:
− czasu trwania awarii,
− napełnienia zbiorników sieciowych w chwili wyłączenia odcinka,
− rozbioru.

Godzina wystąpienia awarii ma drugorzędne znaczenie, co wynika ze spłaszczo-
nego rozkładu rozbioru godzinowego. Zużycie wody w poszczególnych godzinach wa-
ha się od 0,78 do 1,15 zużycia średniego. Wyniki symulacji odcinków 102-20 oraz  
20-9 są praktycznie jednakowe. Jak pokazały symulacje decydującym czynnikiem jest 
czas awarii – jeśli przekroczy on czas opróżniania zbiornika spowoduje obniżenie wy-
sokości ciśnienia do wartości około 20 m, przy rozbiorze Qdśr, czyli powyżej wysokości 
zabudowy na całym obszarze, jednak z ograniczeniem ciśnienia wypływu na ostatniej 
lub dwóch ostatnich kondygnacjach zabudowy pięciokondygnacyjnej. W przypadku 
zabudowy dwukondy-gnacyjnej nie powinny wystąpić ograniczenia dostawy wody, 
obserwowany będzie jedynie odczuwalny spadek ciśnienia. Ograniczenia dotyczą 
głównie centralnej części miasta, można je zauważyć poprzez porównanie obrazu ci-
śnień podczas awarii (rys. 2) z obrazem przedstawionym na rys. 4, gdzie wysokość ci-
śnienia jest zbliżona do pracy bezawaryjnej. Zaistniała sytuacja wynika z utraty stabi-
lizacji ciśnienia w sieci wodociągowej przez działanie zbiorników sieciowych. 
Pompownia w Sieniawie, mimo wydajności potencjalnie pozwalającej na pokrycie za-
potrzebowania na wodę miasta nie jest w stanie dostarczyć wymaganej ilości wody  
z uwagi na zbyt niską wydajność pomp w przypadku, gdy ciśnienie w sieci wodocią-
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gowej miasta zawiera się w granicach typowych dla bezawaryjnej eksploatacji. Włą-
czanie kolejnych pomp pozwala na uzyskanie wydajności zaledwie o kilka dm3/s więk-
szych. Sytuacja zmienia się w momencie wyczerpania zbiorników i spadku ciśnienia 
w sieci wodociągowej. Czas trwania awarii dla napełnienia początkowego zbiorników 
sieciowych przedstawiono w tabeli 2.

Rys. 2.  Symulacja 12 godziny awarii przewodu DN 500 mm pomiędzy węzłami 20 i 9, zaznaczony 
na czerwono (opracowanie własne)

Fig. 2.   Simulation of 12th hour of pipeline ND 500 between nodes 20 and 9 failure, marked red (own 
work)
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tabela 2.  Czas trwania awarii, po którym następuje opróżnienie zbiorników sieciowych (opracowa-
nie własne)

table 2. Time of failure after water storage tanks emtying (own work)

Napełnienie zbiorników
[m]

Czas trwania awarii, po którym występuje  
znaczące obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej

[h]
Dla rozbioru Qdśr Dla rozbioru Qdmax

1,0 3 3
2,0 7 5
3,0 9 7
4,0 12 9

Rys. 3.  Symulacja 9 godziny awarii przewodu DN 500 mm pomiędzy węzłami 20 i 9, zaznaczony na 
czerwono (opracowanie własne)

Fig. 3. Simulation of 9th hour of pipeline ND 500 between nodes 20 and 9 failure, marked red (own work) 
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W przypadku rozbioru Qdmax skraca się czas opróżniania zbiorników (od 1 do  
3 h w zależności od napełnienia początkowego) i równocześnie dalszemu obniżeniu 
ulega ciśnienie w obszarze zasilania, szczególnie dotkliwe w centrum miasta, do 
wartości około 18 m, gdzie najwyższe kondygnacje budynków 4-ro piętrowych mogą 
być pozbawione wody, oraz w obszarze zasilanym z węzła 216 – do około 15 m, 
gdzie występuje zabudowa dwukondygnacyjna – może być odczuwalne znaczące ob-
niżenie ciśnienia. Rys. 3 przedstawia obraz symulacji pracy sieci wodociągowej pod-
czas doby o zapotrzebowaniu Qdmax po opróżnieniu zbiorników.

Rys. 4.  Symulacja wyłączenia odcinka DN 400 mm, 18-25, zaznaczony na czerwono (opracowanie 
własne)

Fig. 4. Simulation of pipeline ND 400 between nodes 18 and 25 failure, marked red (own work)

Wraz z włączeniem magistrali „Iskrzynia” do eksploatacji rozpoczyna się na-
pełnianie zbiorników i równocześnie wysokość ciśnienia w obszarze zasilania po-
wraca do wartości obserwowanych podczas pracy bezawaryjnej.
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Podsumowując: eksploatacja pompowni w Iskrzyni oraz magistrali łączącej tę 
pompownię z obszarem zasilania jest konieczna dla zachowania ciągłości dostawy 
wody do odbiorców. Czas możliwych przestojów wynika z początkowego napełnie-
nia w zbiornikach sieciowych oraz rozbioru i jest warunkowany bezawaryjną pracą 
pompowni w Sieniawie i magistrali Sieniawa.

Nie zaobserwowano znaczącego obniżenia ciśnienia podczas symulacji awarii 
odcinków magistralnych na terenie miasta, nawet w przypadku magistrali łączącej 
sieć wodociągową ze zbiornikami wyrównawczymi przy ul. Okrzei. Wysokość ci-
śnienia wynosi co najmniej 33 m na terenie miasta zarówno podczas rozbioru dobo-
wego średniego Qdśr jak i maksymalnego Qdmax. Są to wartości pozwalające na uzy-
skanie wysokości ciśnienia gospodarczego w całym obszarze zasilania. Jest to wynik 
utrzymywania wydajności źródeł zasilania pokrywających rozbiory w sieci wodo-
ciągowej oraz pierścieniowego układu sieci wodociągowej. Przykładowy obraz sy-
mulacji przedstawiono na rys. 4.

WERyFIkAcjA DANych uZySkANych Z SymulAcjI

Sprawdzenia poprawności uzyskanych danych dokonano poprzez wprowadze-
nie danych z monitoringu systemu zaopatrzenia w wodę Krosna do modelu. Wpro-
wadzono następujące parametry:
− napełnienie początkowe w zbiornikach sieciowych,
− liczbę, typ i czas trwania pracy pomp w poszczególnych pompowniach,
− wzorzec rozbioru w dobie, w której wystąpiła awaria.

Porównano wyniki symulacji  ciśnienia w punktach monitoringu sieci wodocią-
gowej (węzły nr 61, 104, 124 i 459 pokazane na rys.1) oraz uzyskany obszar ogranicze-
nia ciśnienia w obszarze zasilania z raportem zgłoszeń braku dostawy wody (obniże-
nia ciśnienia). Powyższe dane dotyczyły awarii odcinka 20-9 z dnia 20.07.2010. Awaria 
rozpoczęła się o około godziny 700 i potrwała około 16 h. Napełnienie początkowe  
w zbiornikach wynosiło 1,9 m. Wprowadzone dane pozwoliły na uzyskanie zbliżo-
nych wartości zarówno zmian poziomu wody w zbiornikach sieciowych jak również 
ciśnienia w punktach pomiaru ciśnienia w sieci wodociągowej, do momentu płukania 
przewodu (różnica poziomu wody w zbiornikach do maksymalnie 0,3 m, różnica wy-
sokości ciśnienia nie przekracza 0,06 MPa). Czas trwania obniżenia ciśnienia w mode-
lu jest jednak około 3h krótszy, niż wynika z danych eksploatacyjnych. Najbardziej 
prawdopodobną przyczyną jest znaczna objętość wody zużytej do płukania rurociągu, 
uzyskane dane nie pozwalają na jej jednoznaczne określenie. Objętość ta wtłoczona 
jest do sieci wodociągowej i traktowana jest przez model jako wydajność źródeł zasila-
nia pokrywająca rozbiór, jednak w rzeczywistości, z racji jej usuwania z systemu, nale-
żałoby ją wprowadzać w modelowaniu jako dodatkowy wydatek węzłowy.
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WNIOSkI

1. Wykazano, że opracowany model może realnie odwzorować awarie przewodów 
magistralnych, uzyskane wyniki są zbliżone do danych eksploatacyjnych z za-
strzeżeniem uwzględnienia objętości wody zużytej do płukania jako dodatkowy, 
punktowy rozbiór. Obszar obniżenia ciśnienia pokrywa się ze zgłoszeniami nie-
doboru wody przez konsumentów, czas trwania ograniczenia dostawy wody jest, 
z uwagi na płukanie sieci wodociągowej, krótszy niż w rzeczywistości.

2. Stwierdzono istotny wpływ odcinków magistrali łączących ujęcie w Iskrzyni  
z pierścieniowym układem przewodów magistralnych na terenie miasta. Ich za-
mknięcie spowoduje obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej, które jest odczu-
walne po opróżnieniu zbiorników sieciowych. Pozostałe odcinki tej magistrali 
nie wykazują wpływu na ciągłość dostawy wody do odbiorców.

3. Czas trwania ograniczenia dostawy wody oraz zasięg tego ograniczenia wynikają 
głównie z wielkości rozbioru dobowego, napełnienia zbiorników sieciowych  
w chwili wystąpienia awarii oraz czasu trwania awarii, mniejsze znaczenie ma 
godzina rozpoczęcia awarii. Czas ten wynosi od kilku do kilkunastu godzin za-
leżnie od napełnienia początkowego i rozbioru, może być wystarczający do prze-
prowadzenia naprawy.

4. Symulacje wykazują istotną rolę zbiorników sieciowych. W przypadku, gdy czas 
zamknięcia magistrali jest krótszy niż czas opróżniania zbiorników, nie obser-
wuje się deficytu ciśnienia oraz wydajności w obszarze zasilania. Wpływ napeł-
nienia zbiorników sieciowych na ciągłość dostawy wody do obszaru zasilania 
wynika zarówno z wydajności zbiorników, jak również z faktu stabilizacji ciśnie-
nia w sieci wodociągowej (oddziaływanie na wydajność pomp). 

Praca naukowa finansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Roz-
woju w ramach projektu rozwojowego Nr N R14 0006 10 nt. „Opracowanie kom-
pleksowej metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbior-
ców” w latach 2010-1013.
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riSk of water main „iSkrzynia” failure in kroSno

Summary. The work contains risk analysis of water shortage in town of Krosno, resulting from wa-
ter main failure providing water from Iskrzynia intake. The results of temporary closing this water 
main were shown for different conditions of water supply system work: water storage tanks filling, 
water demand, time when the pipeline is closed.  The simulations of closing the water main were 
performed using hydraulical model of water supply system. Relults of the simulations were com-
pared to field data from a failure of the water main.
keywords: water main, failure, risk.




