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W 2020 roku w Polsce w rejestrze REGON widniało aż
1927 podmiotów zajmujących się poborem, uzdatnianiem
i dostarczaniem wody. Większość z nich to małe i średnie
przedsiębiorstwa, zazwyczaj odpowiedzialne za dostarczanie wody do kilku sąsiadujących ze sobą gmin.
Na terenach średnich i mniejszych miejscowości długość
sieci wodociągowej w przeliczeniu na jednego mieszkańca
lub powierzchnię jest zdecydowanie większa niż w dużych
miastach. Sieć jest zatem bardziej rozproszona, a jej monitorowanie często znacznie utrudnione przez brak lub małą
liczbę przepływomierzy. W efekcie utrzymanie sieci jest
drogie, a ukryte wycieki wody są wykrywane zdecydowanie
później, niż w dużych wodociągach, od lat monitorujących
działanie sieci za pomocą zaawansowanych urządzeń czy
systemów.

Według danych GUS co drugie przedsiębiorstwo
produkujące i dostarczające wodę w Polsce
zatrudnia jedynie do 9 pracowników. Kadra 36%
z nich liczy między 10 a 49 osób, a w pozostałych
12% firm pracują zespoły liczące co najmniej 50
osób. Niezależnie od liczebności kadry, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne są zobowiązane do
wykonania podobnej puli prac administracyjnych.
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Jak mniejsze wodociągi radzą sobie z wyzwaniami?
Podstawowe regulacje oraz wymogi prawne obowiązują
zarówno największe przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne,
jak i mniejsze, borykające się z szeregiem ograniczeń, którymi są m.in.:

u WYSOKIE KOSZTY UTRZYMANIA SIECI I DYSTRYBUCJI
WODY

u MNIEJSZE MOŻLIWOŚCI FINANSOWE
u NIEWIELKA KADRA I DEFICYT ODPOWIEDNICH
SPECJALISTÓW

u BRAK URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH PRZEPŁYW WODY
u BRAK SYSTEMÓW WYKRYWAJĄCYCH WYCIEKI

Małe i średnie wodociągi aktywnie szukają sposobów na
sprostanie wymogom i ograniczeniom. A robią to między
innymi przez:

u zrzeszanie się w lokalnych stowarzyszeniach
u korzystanie z pomocy ekspertów spoza organizacji
u inwestowanie w modernizację sieci i rozwiązania
cyfrowe
Rośnie liczba małych i średnich przedsiębiorstw, które
zaufały getFlow i wybrały nas na swojego partnera w ograniczaniu strat wody, energii i pieniędzy dzięki nowoczesnej
a zarazem przystępnej w użytkowaniu technologii. Jednym
z nich jest Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo
w Prusicach.

WYZWANIA WODOCIĄGÓW
Oprócz wyzwań charakterystycznych dla mniejszych przedsiębiorstw, małe i średnie wodociągi
borykają się też z problemami, które występują we wszystkich firmach wodno-kanalizacyjnych,
niezależnie od skali.

Przestarzała infrastruktura,
wymagająca regularnej
i kosztownej wymiany

Awarie i ukryte wycieki,
skutkujące stratą wody,
energii, czasu i pieniędzy

Wysokie koszty energii,
wynikające z podwyżek
cen prądu i gazu

Rosnące wymogi prawne
dot. jakości wody
i redukcji wycieków

1: Przestarzała infrastruktura

2: Awarie i ukryte wycieki

Utrzymanie sieci i stała wymiana jej przestarzałych odcinków na nowe to ogromne koszty dla wszystkich wodociągów.
Obecny stopień wymiany infrastruktury wynosi wg IGWP
ok 1% długości sieci rocznie, a powinien być bliski 2%, co
gwarantowałoby odtworzenie infrastruktury wodociągowej
w przeciągu 50 lat. Wiele rur pochodzi jeszcze z lat 60.,
a odcinki montowane w latach 70., 80. i 90. są szczególnie
podatne na pęknięcia.

Efektem nieszczelnych instalacji są awarie, a ich szczególną
odmianą ukryte wycieki, które nie wypływają na powierzchnię. Ich identyfikacja bez opomiarowania sieci jest raczej
dziełem przypadku, niż celowego działania. Z kolei na sieci
opomiarowanej, ale bez systemów analizy danych, jest
trudna i czasochłonna, zakłada bowiem analizowanie wielu
rozproszonych danych. Przez to wycieki trwają nawet kilka
miesięcy, a straty wody sięgają ok. ¼ wody wpompowanej
do sieci (średnia UE wg EurEau to 23%).
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3: Wysokie koszty energii
Sektor wodociągów i kanalizacji jest wysoce energochłonny.
Zużywa około 1% całkowitej krajowej konsumpcji energii
elektrycznej. Według danych IGWP średnie zużycie energii
na pobór i uzdatnianie wody wynosi 0,46 kWh/m3, a na jej
dystrybucję 0,19 kWh/m3. Rosnące koszty zasilania produkcji i dystrybucji wody są coraz większym obciążeniem dla
przedsiębiorstw.

4: Rosnące oczekiwania prawne dot. jakości
wody i redukcji wycieków na poziomie krajowym
i europejskim
Do bieżących regulacji prawnych dla sektora wod-kan ciągle
dochodzą nowe. Jedną z ważniejszych obecnie jest DWDn
(Nowa Dyrektywa Wodna). W odpowiedzi m.in. na potrzebę
dostosowania wymogów prawnych do obecnego stanu
wiedzy i postępu technicznego, UE dokonała po 20 latach
rewizji Dyrektywy Wodnej. Dyrektywa w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (2020/2184)
z dnia 16 grudnia 2020, wprowadza m.in. wymóg dotyczący
redukcji wycieków.

WYMOGI NOWEJ DYREKTYWY WODNEJ:

u Do stycznia 2023 roku Polska musi dokonać transpozycji dyrektywy do prawa krajowego.
u Do 2026 roku wszystkie państwa członkowskie UE mają wdrożyć metodę ILI lub inną metodę obiektywnej
oceny skali wycieków.

u

Do 2028 roku ustanowiony zostanie dozwolony próg wycieków – będzie się go obliczać na podstawie ww.
metod oceny skali wycieków.

u Państwa członkowskie, które nie osiągną wyznaczonego progu będą zmuszone do podjęcia pilnych działań
mających na celu ograniczenie wycieków na swoim terytorium.

u Regulacje mają obowiązywać co najmniej te przedsiębiorstwa, które dostarczają wodę dla 50 000
mieszkańców lub dostarczają ją w ilości powyżej 10 tys. m3 dziennie.

Sytuacja na Dolnym Śląsku
Raport GUS za 2019 rok podaje, że w województwie dolnośląskim wodociągi straciły średnio 20% wyprodukowanej i
wpompowanej do sieci wody.

W efekcie przedsiębiorstwa tracą nie tylko cenne zasoby
wodne, ale też energię potrzebną do poboru i uzdatniania
wody, jak również pieniądze. Tym samym rośnie jednostkowy
koszt dostawy wody, który ponoszą użytkownicy sieci.

ROZWIĄZANIE: SMARTFLOW 							
Awarie, ukryte wycieki, rosnące koszty utrzymania sieci, a także inne problemy codziennej pracy
przedsiębiorstw wodociągowych wymagają rozwiązania, które jest realnym wsparciem na wielu
poziomach.

Odpowiedzią na te wyzwania jest SmartFlow, narzędzie
do inteligentnego zarządzania siecią wodociągową, które
analizuje dane przesłane z urządzeń pomiarowych rozmieszczonych na sieci do baz danych. Po integracji z bazami
danych klienta, SmartFlow dostarcza informacji na temat
stanu sieci, a jego podstawową funkcjonalnością jest wykrywanie wycieków.

Smartflow w Zakładzie Wodociągowym w Prusicach
Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo W Prusicach,
obsługujący 18 000 mieszkańców na terenie czterech gmin
w województwie dolnośląskim, postanowił wprowadzić do
przedsiębiorstwa platformę SmartFlow, która odpowie na
codzienne wyzwania i pomoże znacznie zminimalizować
straty wody.
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EFEKTY WSPÓŁPRACY 		
Dzięki wdrożeniu platformy SmartFlow w Zakładzie Wodociągowym w Prusicach udało się
znacznie przyspieszyć wykrywalność awarii, oszczędzając przy tym czas pracowników, wodę
i koszty energii, której ceny drastycznie rosną.

u Data wdrożenia platformy: Styczeń 2021
u Czas wdrożenia (dopasowanie, montaż, szkolenia): Kilka miesięcy
u Powierzchnia terenu objętego systemem SmartFlow: ok. 300 km²
u Ilość stref DMA*: 14
u Ilość przepływomierzy: 11
u Ilość wodomierzy z impulsatorem przepływu: 3
u Czas pomiędzy odczytami danych: 10 minut
u Synchronizacja: Co 24 godziny
u Synchronizacja odczytów z przepływomierzy: Raz na dobę
u Parametry odczytywane z czujników: Przepływ i ciśnienie
*Wydzielone, opomiarowane fragmenty sieci wodociągowej.

u Najczęściej wykrywane zdarzenia: Awarie, kradzieże wody
u Czas wykrywania wycieków: 24-48 godzin
u Rekordowy czas wykrycia awarii: 40 minut

Pierwszy raz spotykam się z tak intuicyjnym, prostym w obsłudze i szybkim systemem. W porównaniu z programami z innych obszarów (np. programy finansowe
czy służące koordynacji prac), SmartFlow działa niezwykle sprawnie. Kiedyś przygotowanie raportów i wykresów z danymi pochłaniało nam wiele godzin, dziś
system robi to za nas, w zaledwie kilka sekund. Poza tym SmartFlow jest dopasowany do konkretnych potrzeb i specyfiki naszego zakładu. Mamy 14 punktów
pomiarowych, w tym: 6 szt. przepływomierzy znajduje się w istniejących obiektach
– przepompowniach i na SUW, 5 szt. przepływomierzy znajduje się w komorach na
sieciach przesyłowych, 3 szt. to wodomierze z impulsatorami przesyłu znajdujące się
w przepompowniach wody. Zakład posiada zbiorniki retencyjne w 7 obiektach,
w tym na SUW, o łącznej pojemności 4100 m3. SmartFlow świetnie liczy bilanse,
podobnie jest z szybkością przepływu. Mogę w każdym momencie ustalić sobie
granicę podziałów/ alarmów. System spełnia oczekiwania z nawiązką.

JO A N N A CYBUCH

Kierowniczka Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo w Prusicach
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KIM JEST NASZ KLIENT
Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo z siedzibą w Prusicach zarządza siecią
wodociągową od 2003 roku.
Głównym celem zakładu jest zapewnienie nieprzerwanych
dostaw wody mieszkańcom i firmom zlokalizowanym na
terenie gmin Prusice, Wołów, Trzebnica i Żmigród.
Zakład obsługuje łącznie 76 miejscowości z 5075 punktami
poboru wody. Teren eksploatacji obejmuje ponad 300 km².
To 4839 gospodarstw domowych, 236 podmiotów gospodarczych i około 18 000 mieszkańców.

STAN INFRASTRUKTURY
Sieć wodociągowa na wspomnianym terenie powstawała od
lat 60. ubiegłego wieku, dlatego jej poszczególne części są
wykonane z różnych materiałów. Starsze odcinki są żeliwne
lub wykonane z PCV, jeden z nich jest azbestowy. Od dziesięciu lat wszystkie nowe odcinki sieci tworzone są już z PE.

WYDAJNOŚĆ ZASOBÓW WODY
1050 m3/h – tyle wynosi szacowana wydajność dostępnych
pokładów wodnych. Decyzja zasobowa wydana dla zakładu
wynosi zaś 420 m3/h, z kolei decyzja pozwolenia wodno-prawnego to 330 m3/h.

Żmigród
Wińsko

Prusice

W ostatnim piętnastoleciu produkcja wody wzrosła o 100%.

Trzebnica

Wołów
Oborniki Śl.

Zawonia

Brzeg
Dolny
Wisznia
Mała

NAJCZĘSTSZE WYZWANIA Wodociągów w Prusicach
u Niekontrolowane (ukryte) wycieki wody (teren typowo
wiejski, wycieki są tu bardzo trudne do wykrycia, część
z nich zdarza się pod rzeką lub w okolicach pól)

u Rozległy teren (ponad 20 km w każdą stronę od siedziby
u Gmina Prusice 31 wsi, 1 miasto - 2562 punktów poboru
u Gmina Trzebnica 13 wsi - 1010 punktów poboru
u Gmina Wołów 11 wsi- 290 punktów poboru
u Gmina Żmigród 20 wsi- 1212 punktów poboru
u Gmina Oborniki Śląskie - 1 punkt (sprzedaż hurtowa).
Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo z siedzibą
w Prusicach czerpie wodę tylko ze źródeł podziemnych, a
konkretnie z jednego ujęcia, które składa się z 6 studni głębinowych. Woda dostarczana jest do czterech gmin, z czego
jedna z nich – Prusice – jest w 100% zaopatrywana przez
zakład. Woda dystrybuowana jest z jednej stacji uzdatniania
wody w Bychowie, z kolei na pozostałych terenach znajdują
się przepompownie oraz zbiorniki retencyjne. Cały teren
obejmuje ponad 300 km² z ponad 350 km sieci i przyłączy
wodociągowych.

Zakładu)

u Ograniczona kadra (15 osób, w tym kadra kierownicza,
biuro obsługi klienta, specjaliści usuwający awarie,
inkasenci)

u Dynamiczny wzrost liczby nowych przyłączy (powstają
nowe gospodarstwa domowe, firmy, zakłady)

u Awarie sieci dystrybucyjnej (wynikające np. ze starych
elementów sieci, robót budowlanych czy drogowych)

u Problemy ze zdalnym odczytem danych (klienci wykonują
odczyty w 50%, studnie są często zalane wodą, co często
wymaga odpompowania przed wykonaniem odczytu)

u Ograniczenia wynikające z pandemii (spowolnienie
procesu montażu wodomierzy)

u Wysokie koszty zużycia energii (400 zł netto za 1 kWh
bez kosztów dystrybucji, co daje wzrost o 67% względem
poprzedniego roku i koszty rzędu 100 000 zł rocznie)
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5 KROKÓW DO WDROŻENIA SMART FLOW
							
W PRUSICACH 									
Krok 1: Pierwsze spotkanie i wizyta referencyjna u klienta
SmartFlow

Krok 4: Podział na strefy i przenoszenie danych do SmartFlow

Z przedstawicielami ZWZGB w Prusicach poznaliśmy się
na targach Wod-Kan w Bydgoszczy. By pokazać, jak działa
SmartFlow w praktyce, zaprosiliśmy ich do MPWiK S.A.
we Wrocławiu na wizytę referencyjną. Spotkanie to było
okazją do poznania dobrych praktyk, rozmowy z użytkownikiem platformy i zderzenia wiedzy z potrzebami własnego
przedsiębiorstwa.

Przygotowaliśmy projekt podziału obszaru obsługiwanego
przez ZWZGB w Prusicach na mniejsze strefy (DMA). Na tym
etapie przenieśliśmy dane z map i danych geoinformatycznych klienta do SmartFlow. Ułatwieniem tego etapu były
istniejące już przepompownie wyposażone w standardowe
wodomierze oraz przepływomierze. Potrzebne było zatem
narzędzie, do którego będzie można wysyłać dane z konkretnych stref i które zacznie je analizować.

Krok 2: Analiza przed wdrożeniem i decyzja

Krok 5: Integracja SmartFlow z bazami danych i uruchomienie

Na tym etapie podpisaliśmy z klientem umowę o poufności,
a następnie zapoznaliśmy się z tym, jak wygląda jego sieć
wodociągowa, jakie ma bazy danych, analizując możliwości
wykorzystania SmartFlow w jego przedsiębiorstwie. Po tej
analizie wodociągi w Prusicach podjęły decyzję o wdrożeniu
platformy SmartFlow.

W tym kroku zintegrowaliśmy SmartFlow z bazą pomiarową
klienta i oddaliśmy platformę do użytku.

Krok 3: Przygotowanie środowiska dla SmartFlow
W Prusicach środowisko dla SmartFlow znajduje się na
chmurze MS Azure getFlow. Opcją alternatywną do chmury,
w zależności od potrzeb i możliwości, mogą być serwery
klienta.

REKOMENDACJE

Co dalej?
Kolejnym krokiem będzie rozbudowa systemu. Zakład
planuje zamontowanie kolejnych przepływomierzy w pozostałych wybranych istniejących komorach na sieci, w tym
dwóch komorach wybudowanych wyłącznie do tego celu. To
miejsca, gdzie stosunek wody sprzedanej do wody wyprodukowanej jest nieadekwatny, co budzi podejrzenie o wycieki.

					

Obserwacje na temat wdrożenia SmartFlow:

Z całą pewnością polecam pracę z systemem SmartFlow innym zakładom wodno-kanalizacyjnym. Po wyznaczeniu stref, opomiarowaniu i wprowadzeniu kluczowych
danych, system wylicza bardzo szybko wiele przydatnych danych do analiz z rozbiciem na poszczególne strefy. To ogromne wsparcie w codziennej, pełnej wyzwań
pracy. Poza tym poziom współpracy z getFlow jest bardzo wysoki, pierwszy raz
spotykam się z tak aktywną postawą i wspaniałą opieką klienta. To imponujące.

JO A N N A CYBUCH

Kierownik Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo w Prusicach
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SMARTFLOW 		
SmartFlow to narzędzie do inteligentnego zarządzania siecią wodociągową, które analizuje dane
zebrane z czujników rozmieszczonych na obszarze miasta.
Podstawową funkcją aplikacji jest monitorowanie zdarzeń i procesów zachodzących w sieci
wodociągowej, wykrywanie miejsc awarii.

To rozwiązanie może pomóc przedsiębiorstwom wodociągowym zarządzać zasobami wodnymi w sposób bardziej ekonomiczny, ekologiczny i dzięki temu, efektywny.

Strefy DMA są bilansowane z wykorzystaniem zaimplementowanej w SmartFlow metodologii IWA* opracowanej na
potrzeby minimalizacji strat bazując na informacjach pochodzących z przepływomierzy strefowych oraz wodomierzy.

Jak działa SmartFlow?
W ramach bilansowania stosujemy następujące wskaźniki:
Obszar wodociągów zostaje podzielony na strefy DMA.
Wydzielone fragmenty sieci zostają wyposażone w urządzenia pomiarowe dostarczające danych. Informacje
przesyłane są do baz danych, z którymi zintegrowany jest
system SmartFlow.

u UARL (Unavoidable Annual Real Losses)
u Stosowany do wyznaczania minimalnego
poziomu strat dla uwarunkowań danej
infrastruktury (straty nieuniknione)

u Niezbędny do wyznaczenia wskaźnika ILI
Wydzielanie stref może odbywać się sukcesywnie. Sugerowane jest rozpoczynanie opomiarowania od stref
generujących największe straty. Umożliwia to rozbudowanie systemu tak, by w przyszłości cały obszar wodociągów
został objęty nadzorem.

u ILI (Infrastructure Leakage Index)
u Stosowany do analizowania stanu sieci
wodociągowej

u Wyliczany na podstawie strat rzeczywistych
(CARL) i nieuniknionych (UARL)

*IWA (ang. International Water Association) to międzynarodowe stowarzyszenie zajmujące się wprowadzeniem standardów i dobrych
praktyk w obrębie zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi. Dostarcza ono zbiór wskaźników, które pozwalają ocenić stan sieci
wodociągowej oraz występujących w niej strat wody.

JAK DZIAŁA SMARTFLOW

Z BI E RA I NFO R M AC J E

P R Z E T WAR Z A NI E

WI ZUA L I ZA CJA

Z BA Z D A N YC H

I AN AL IZ A

I D I A G NOSTY K A

Zbiera dane. Zbiera informacje z wielu różnych źródeł
danych typu GIS, SCADA, czy ERP.
Przetwarza i analizuje dane. Analizuje dane pochodzące
z urządzeń pomiarowych i przygotowuje do dalszego przetwarzania oraz diagnostyki.
Wizualizuje i diagnozuje. Wizualizuje infrastrukturę wodociągową całego obszaru wraz ze strategicznymi lokalizacjami
oraz strefami DMA odwzorowanymi na mapie. Na zebranych

A L A RM

danych wykonywane są niezbędne kalkulacje i obliczenia,
aby następnie w przystępny sposób w formie wykresów oraz
tabel przedstawić je diagnostom. Forma ta ułatwia diagnostom codzienną analizę m.in. obserwację zmian minimalnych
nocnych przepływów.
Informuje o awariach. Wskazuje rodzaj i obszar występowania nieprawidłowości przez co można ją zlokalizować
i sprawdzić w terenie.
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GŁÓWNE OBSZARY MONITORINGU SMARTFLOW 		
BILANSOWANIE STREF

MONITOROWANIE PUNKTÓW POMIAROWYCH

Dzięki indywidualnemu opomiarowaniu każdej strefy DMA
SmartFlow monitoruje sieć 24/7 i skutecznie wykrywa awarie. Przepływomierze strefowe są instalowane na „wejściach”
i „wyjściach” ze stref, co umożliwia bilansowanie napływów
i wypływów czyli obserwowanie faktycznego zużycia wody.
System uwzględnia też sprzedaż wody w strefie, co pozwala
ocenić rozmiary strat.

SmartFlow monitoruje poszczególne punkty pomiarowe
w wyznaczonych strefach DMA oraz analizuje wyznaczone
parametry, takie jak: przepływ (objętość, prędkość, natężenie),
ciśnienie i temperatura

Proces dzielenia stref DMA i dodawania kolejnych stref
pozwala na bieżąco obserwować, jak rozwija się monitoring sieci. Poza tym można też porównywać aktualne dane
z danymi historycznymi i szczegółowo analizować zmiany.

WYKRYWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
Platforma analizuje wzrost i spadek codziennego zużycia
wody oraz weryfikuje minimalny przepływ nocny. Indywidualna konfiguracja progów alarmowych dla poszczególnych
stref DMA pozwala uwzględnić różnice pomiędzy poszczególnymi obszarami sieci. Ponadto, SmartFlow bada spadki
ciśnień oraz informuje o wyczerpujących się bateriach
w urządzeniach pomiarowych.

ANALIZOWANIE NOCNYCH PRZEPŁYWÓW
SmartFlow osobno analizuje przepływy między godziną
01:00 a 5:00. W nocy zużywa się najmniej wody, więc
wyraźnie widać wszelkie anomalie, jeśli takie mają miejsce.
W systemie obliczana jest minimalna wartość dla każdego
dnia, co w zestawieniu z historycznymi danymi pozwala
zaobserwować niezgodności.

KONTAKT 		
Platforma SmartFlow wspiera pracę wszystkich przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych: dużych, średnich i małych.
Wśród naszych klientów są m.in. Wrocław, Poznań, Kraków,
Krosno, Chrzanów, Andrychów, Darłowo czy Błażowa, a zainteresowanie rozwiązaniem cały czas rośnie.
Sprawdź, jak SmartFlow może pomóc oszczędzać czas, wodę
i pieniądze w Twoim przedsiębiorstwie.

Wpisz swoje miasto na mapę nowoczesnych
wodociągów!
Kamila Cieśla
+48 501 250 165
sprzedaz@smart-flow.eu

Halinów
Prusice
Gliwice
Kraków
Krosno

Andrychów
Chrzanów

POZNAJ SMARTFLOW
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D ZIĘKUJEMY Z A U WAGĘ!

ul. Bojkowska 37A
44-100 Gliwice
+48 501 250 165
sprzedaz@smart-flow.eu
www.smart-flow.eu
www.get-flow.eu

10

