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Zasoby wody słodkiej na świecie kurczą się,
a w Polsce, w przeliczeniu na mieszkańca są
niemal najmniejsze w Europie. Tymczasem
wodociągi, odpowiedzialne za dostarczanie
wody, borykają się z szeregiem wyzwań na
drodze do oszczędnego gospodarowania zasobem i efektywnego prowadzenia działalności.
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Wiele rur w polskich sieciach wodociągowych pochodzi
jeszcze z lat 60., a odcinki montowane w latach 70., 80. i
90. ze względu na materiał i jakość wykonania są wyjątkowo podatne na pęknięcia. Według danych IGWP stopień
wymiany sieci wodociągowej w Polsce nie przekracza
1% rocznie. Aby odtworzyć infrastrukturę wodociągową
w okresie 50 lat, powinien on być bliski 2%

Efektem nieszczelnych instalacji są awarie, a ich
szczególną odmianą ukryte wycieki, które nie
wypływają na powierzchnię i są trudno wykrywalne
w terenie. Średnia strat wody w krajach UE wynosi
wg EurEau 23% wody wpompowanej do sieci.

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
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Konsekwencją wycieków jest strata zasobu i pieniędzy,
wliczając w to koszty wody, czasu pracowników czy coraz
droższej energii zużytej w procesie uzdatniania i dystrybucji.
W regionach ubogich w zasoby wodne przedsiębiorstwa
zmuszone są też kupować wodę od sąsiadujących gmin, by
zapewnić jej nieprzerwany dostęp mieszkańcom.

UE na bieżąco reguluje kwestie związane z jakością wody,
a ostatnio także z wielkością wycieków. Między innymi
w odpowiedzi na na potrzebę dostosowania wymogów
prawnych do obecnego stanu wiedzy i postępu technicznego,
po 20 latach dokonała rewizji Dyrektywy Wodnej.

Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (2020/2184) z dnia 16 grudnia 2020
kładzie nacisk na redukcję wycieków:

u Do 12 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.

W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ: PRACA Z DANYMI
Podstawowe opomiarowanie sieci teoretycznie dostarcza danych, które umożliwiają
zlokalizowanie ukrytych wycieków. Dane te są jednak rozproszone, często w kilku systemach,
przez co ich analiza pochłania wiele czasu i energii. Rozwiązaniem jest technologia, która zbiera
rozproszone dane w jednym miejscu, analizuje je i pokazuje w formie czytelnych raportów oraz
wykresów.
Przedsiębiorstwa wodociągowe, świadome zbliżających się
regulacji dot. redukcji wycieków oraz kosztów, jakie ponoszą
z powodu strat wody, szukają takich rozwiązań. Coraz częściej decydując się na wdrożenie technologii, która wykrywa
wycieki i pozwala zarządzać przedsiębiorstwem w sposób
lepiej zorganizowany i efektywniejszy. Także finansowo.
Do rosnącego grona przedsiębiorstw, które znajdują rozwiązanie w zaawansowanej analizie danych, dołączyły
Wodociągi Chrzanowskie, przyjmując rolę lidera cyfrowej
transformacji w swoim regionie.

Wodociągi Chrzanowskie, obsługujące 100 000 odbiorców na terenie trzech gmin w województwie małopolskim,
postanowiły wprowadzić do przedsiębiorstwa platformę
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.
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EFEKTY SMARTFLOW

					

Dzięki wdrożeniu platformy SmartFlow w Wodociągach Chrzanowskich, osoby zarządzające
przedsiębiorstwem uzyskały większą kontrolę na stanem sieci, przyspieszyły wykrywalność
awarii, oszczędzając przy tym czas pracowników i wodę, której w regionie klienta jest zauważalny
deficyt.

OGRANICZENIE STRAT WODY
W 3 strefach objętych monitoringiem
SmartFlow pokrywających 38% obszaru.

SKRÓCENIE CZASU WYKRYCIA AWARII
Dzięki SmartFlow wykrywanie
nieprawidłowości skróciło się,
a zlokalizowanie ukrytego wycieku
jest dużo łatwiejsze.

ZAOSZCZĘDZONA ILOŚĆ WODY

5,07%
Oszczędność wody w 2020 r.

2-4 dni
Do tylu dni skrócono wykrywanie
nieprawidłowości

46 573 m 3
Tyle wody zaoszczędzono w 2020 r.

KIM JEST NASZ KLIENT
Wodociągi Chrzanowskie to przedsiębiorstwo z ponad 85-letnią tradycją.

Głównym celem zakładu jest zapewnienie nieprzerwanych dostaw wody mieszkańcom i firmom zlokalizowanym
na terenie trzech gmin: Chrzanowa, Libiąża i Trzebini. Na
terenie obsługiwanych gmin powstają nowe osiedla, więc
sieć wodociągowa jest stale rozszerzana. Obecnie zakład
obsługuje 100 000 mieszkańców, rocznie dostarczając
4,5 mln m3 wody.

Ze względu na niską liczebność i lokalizację źródeł wody,
Wodociągi Chrzanowskie rokrocznie zakupują ponad
30% dystrybuowanej przez siebie wody od zewnętrznych
dostawców.

Przedsiębiorstwo eksploatuje 6 ujęć podziemnych, posiada 3
stacje uzdatniania wody, 17 hydroforni, 17 zbiorników wody
przy ujęciach i 12 studni głębinowych.
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Mało wody i trudny dostęp do awaryjnej
infrastruktury
Długość sieci wodociągowej liczy niemal 1200 km. Jej znacząca, bo zlokalizowana w historycznym centrum Chrzanowa,
część to stalowo-żeliwna instalacja zbudowana w latach
70. minionego stulecia. Ze względu na wiek i materiał
oraz trudnodostępną lokalizację wspomnianych odcinków,
przedsiębiorstwo stale boryka się z ukrytymi wyciekami
z nieszczelnych instalacji.
Awaryjna, trudno dostępna infrastruktura w połączeniu
z deficytem wody w regionie i koniecznością dokupowania
jej od zewnętrznych dostawców skłoniła firmę do aktywnego
szukania rozwiązań.

Wodociągi Chrzanowskie zdecydowały się na wdrożenie platformy SmartFlow, aby zebrać w jednym
miejscu liczne dane, móc je szybko analizować, a
dzięki uzyskanym wynikom skuteczniej wykrywać
ukryte wycieki i wysokopoziomowo zarządzać
siecią.

Trzebinia

Chrzanów

Nowoczesne przedsiębiorstwo wodociągowe
Firma od lat systematycznie pracuje nad poprawą infrastruktury wodociągowej, a od 2019 roku dodatkowo wdraża
zaawansowane rozwiązania cyfrowe, z uwzględnieniem
potrzeb klimatu i środowiska.

Babice

Alwernia

Praca Wodociągów Chrzanowskich zasilana jest energią
słoneczną, a dzięki decyzji o wdrożeniu SmartFlow sieć
wodociągową monitoruje zaawansowana technologia.

WDROŻENIE SMARTFLOW W WODOCIĄGACH
							
CHRZANOWSKICH 									
Wdrożenie rozwiązania poprzedzone było wizytą referencyjną w MPWiK S.A. we Wrocławiu,
gdzie klient mógł na żywo zobaczyć działanie systemu w innym przedsiębiorstwie. A następnie
dopasować go do swoich potrzeb.
Środowisko dla SmartFlow w Wodociągach Chrzanowskich
zostało postawione na serwerach klienta (alternatywnie
klienci mogą korzystać z chmury MS Azure getFlow). Bazy
danych, z którymi został zintegrowany SmartFlow, to ERP
firmy Unisoft, SCADA firmy Medas.

Klient zadowolony z efektów, następnie rozszerzał wdrożenie o większy obszar miasta. W ten sposób, „idąc od końca”
sieci, przedsiębiorstwo ciągle tworzy kolejne strefy DMA,
porządkując system pracy i działania przed wydzieleniem
kolejnej strefy.

Podczas wdrożenia przedsiębiorstwo przyjęło strategię
małych kroków zaczynając od wydzielenia trzech, niedużych stref DMA z dala od centrum, gdzie został sprawdzony
monitoring SmartFlow.

Ta zrównoważona strategia wdrożeniowa sprawiła, że
Wodociągi Chrzanowskie przodują obecnie w sposobie
wykorzystania platformy SmartFlow, w której dane i alarmy
są usystematyzowane, dobrze opisane i wykorzystują cały
potencjał aplikacji.
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REKOMENDACJE

					

Obserwacje na temat wdrożenia SmartFlow:

Warto zainteresować się oprogramowaniem SmartFlow, natomiast kluczowe jest
dostosowanie go do własnych potrzeb. Nie można go przenieść wprost z jednego
przedsiębiorstwa do drugiego, ponieważ każde przedsiębiorstwo ma różnie rozwiązaną telemetrię, pomiary i billingi. Podczas wdrożenia jest okazja, żeby omówić
z zespołem getFlow obszar wprowadzanych stref DMA, a następnie wszystko
dobrze zintegrować, aby później można było czerpać korzyści, jakie niesie ze sobą
SmartFlow.

D R I N Ż . D A R I USZ Z D E B IK

Kierownik Działu Modelowania i Monitoringu Sieci
w Wodociągach Chrzanowskich Sp. z o.o.

Klient w ocenie platformy podkreśla jej 3 podstawowe zalety:

PRZYSTĘPNY I INTUICYJNY INTERFEJS
SmartFlow został zaprojektowany od strony wizualnej i użytkowej w sposób, który redukuje do
minimum czas spędzony na poszukiwaniu poszczególnych funkcjonalności. Panel platformy jest
czytelny, przejrzysty i nawet osoba, która korzysta z niego po raz pierwszy, intuicyjnie nawiguje
pomiędzy poszczególnymi funkcjonalnościami oraz lokalizuje alarmy zaznaczone na mapie miasta.

OPOMIAROWANIE MINIMALNYCH NOCNYCH PRZEPŁYWÓW
Wykresy zużycia wody w nocy to najszybszy i najprostszy sposób na wykrycie nieprawidłowości
i wycieków w infrastrukturze. SmartFlow pokazuje w formie wykresu słupkowego wartości
minimalnych nocnych przepływów w określonych strefach DMA, dzięki czemu odstępstwa od
normy są widoczne na pierwszy rzut oka.

MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEGO GENEROWANIA RAPORTÓW
SmartFlow daje możliwość szybkiego i automatycznego generowania raportów liczbowych
z poszczególnych funkcjonalności. Wspomniana funkcja pozwala szybko zestawić ze sobą dane
i stworzyć m.in.: porównania ze stref DMA, porównanie jednej strefy w czasie, ILI, czy porównania
parametrów dla przepływomierzy. Koniec z ręcznym i żmudnym zestawianiem wartości z baz
danych.
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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, Prusice, 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
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