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Zdecydowana większość wodociągów w Polsce
to małe i średnie przedsiębiorstwa, odpowiedzialne za dostarczanie wody do małej lub
średniej wielkości miast i kilku sąsiadujących
(często wiejskich) gmin.
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Sieci, którymi zarządzają, składają się z odcinków zróżnicowanych wiekowo. Począwszy od lat 50., 60., przez odcinki
z lat 70., 80. i 90., które ze względu na materiał i jakość
wykonania są najbardziej awaryjne, po nowsze. Wymiana
starej, awaryjnej infrastruktury to duży wydatek, szczególnie
jeśli do pokrycia dochodzą koszty odsłonięcia i zasłonięcia trudnodostępnych fragmentów sieci. Wg IGWP rocznie
wymieniamy w Polsce tylko ok. 1 % długości sieci.

Zaniechanie wymiany przestarzałej infrastruktury niestety też kosztuje. Firmy wodociągowe
tracą ogromne ilości wody z powodu ukrytych
wycieków.
Wraz z wodą tracą czas, pieniądze i energię zużytą na
produkcje i dystrybucję. Sektor wodociągów i kanalizacji
zużywa około 1% całkowitej krajowej konsumpcji energii
elektrycznej. Ponieważ ukrytych wycieków nie widać gołym
okiem, jeśli nie zostaną odkryte przypadkiem, potrafią trwać
miesiącami.

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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Co ważne, niezależnie od liczebności kadry, przedsiębiorstwa
wodno-kanalizacyjne są zobowiązane do wykonania podobnej puli prac administracyjnych i przestrzegania tych samych,
podstawowych regulacji. Każda firma stoi też przed podobną
odpowiedzialnością - czy w stolicy, czy na prowincji na końcu
każdej sieci są mieszkańcy, którym trzeba dostarczyć na czas
bezpieczną, zdatną do picia, wodę.

poprawy funkcjonowania sieci, borykają się z brakiem czasu
i nieliczną kadrą.

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.

Średnie przedsiębiorstwa aktywnie szukają rozwiązań, także
technologicznych, by sprostać codziennym obowiązkom.
W praktyce jednak, nawet wiedząc co i jak należy zrobić dla

Wg IWA* w walce z ukrytymi wyciekami efekty przynosi m.in.:

u celowe zawężenie obszaru miasta do mniejszych stref (DMA),
u zmniejszenie ciśnienia w poszczególnych strefach,
u opomiarowanie sieci i analiza danych w celu szybkiego wykrywania wycieków.
Te działania sprawiają, że ukryte wycieki są możliwe do wykrycia.

*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.

W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ: TECHNOLOGIA, KTÓRA
OSZCZĘ DZA CZAS, WODĘ I PIENIĄDZE
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 to narzędzie tworzone od samego początku
w partnerstwie z przedsiębiorstwem wod-kan (MPWiK
we Wrocławiu), dzięki temu jest dopasowane do potrzeb
i codziennych wyzwań branży. Prosty i wygodny w obsłudze,
automatycznie analizuje ogromne ilości danych, a raporty
generuje w kilka minut.
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EFEKTY WSPÓŁPRACY

					

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie, obsługujący 10 000 odbiorców,
postanowił wprowadzić do przedsiębiorstwa platformę SmartFlow, która odpowie na codzienne
wyzwania i pomoże znacznie zminimalizować straty wody. Dzięki wdrożeniu udało się znacznie
przyspieszyć wykrywalność awarii, oszczędzając przy tym czas pracowników, wodę i koszty
energii, której ceny drastycznie rosną.

OGRANICZENIE STRAT WODY
W strefach, w których zlokalizowano długotrwale, ukryte awarie. Dane biorą pod uwagę okres 6 miesięcy
działania SmartFlow.

25%

80%

spadek zużycia wody w strefie
Andrychów_Centrum

Spadek zużycia wody w strefie
Inwałd_Złota_Rybka

ZAOSZCZĘDZONA ILOŚĆ WODY

77 760 m 3

120 528 zł

tyle wody zaoszczędzono
w ciągu 6 miesięcy

taka wartość oszczędności z m3
w ciągu 6 miesięcy

Dzięki SmartFlow wykryliśmy powstałą awarię szybko, otrzymaliśmy informację
o strefie, w której się znajduje i możemy to naprawić. Dane dostarczone przez
SmartFlow sprawiają, że wykrywanie awarii jest pozbawione elementu przypadku
– otrzymujemy konkretną lokalizację i możemy działać.

JA N M R Z Y GŁ Ó D

Prezes ZWiK Andrychów.
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KIM JEST NASZ KLIENT
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie to przedsiębiorstwo zaopatrujące w wodę całe
miasto Andrychów, jak również kilka pobliskich miejscowości, co łącznie daje liczbę 10 tys.
odbiorców. Realizuje także zadania związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków.

Andrychowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie boi się
wyzwań związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań, jeżeli
tylko ich efektem ma być lepsza jakość wody czy szybsze
wykrywanie awarii.
Od kilkunastu lat na terenie ZWiK działa innowacyjny system
biomonitoringu pozwalający na wykrycie ponad 30 rodzajów
toksyn. W razie stwierdzenia obecności którejś z nich, przepływ wody zostaje natychmiast wstrzymany, a zatrudnieni
specjaliści przystępują do badania wody w znajdującym się
na terenie zakładu laboratorium.

domowych, sklepów i przedsiębiorstw chroniona jest także
przed bakteriami takimi jak e.coli, clostridium i wieloma
innymi.
Kontynuując kierunek rozwoju, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie podjął we wrześniu 2020 roku decyzję
o nawiązaniu współpracy z getFlow w zakresie dostarczenia
rozwiązania SmartFlow – celem było usprawnienie monitoringu sieci wodno-kanalizacyjnej, redukcja strat wody oraz
skrócenie czasu wykrywania awarii. Dziś już wiemy, że to
się udało.

W 2014 roku na terenie stacji uzdatniania wody zainstalowano system ultrafiltracji Pall Aria, dzięki któremu znacząco
zmniejszyła się mętność wody (z 0,782 do 0,006 NTU),
a woda transportowana do andrychowskich gospodarstw

2004
wprowadzenie biomonitoringu –
ochrona przed toksynami

2014

2020

instalacja systemu ultrafiltracji
– zmniejszenie mętności wody
i ochrona przed bakteriami

wdrożenie platformy
SmartFlow – oszczędzanie wody
i bardziej efektywne zarządzanie wodociągami
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WDROŻENIE SMARTFLOW W ANDRYCHOWIE 			
Do momentu uruchomienia platformy SmartFlow, w Andrychowie działał już podział sieci
wodociągowej na strefy, w ramach których mierzono przepływ wody i lokalizowano wycieki. Ta
metoda nie była jednak idealna:

Oferta firmy Future Processing, której częścią jest getFlow, okazała się o wiele
bardziej profesjonalna, a przy tym pozwalała nam na wykorzystanie infrastruktury,
którą już mieliśmy – musieliśmy jedynie wymienić część wodomierzy w komorach
na przepływomierze.

JA N M R Z Y GŁ Ó D

Prezes ZWiK Andrychów.

Duże znaczenie dla całego przedsięwzięcia miała przygotowana już wcześniej infrastruktura – w ramach wdrożenia
platformy SmartFlow wykorzystano istniejący podział na
strefy, wykonane wcześniej komory oraz część urządzeń

pomiarowych. Brak konieczności dokonywania inwazyjnych
zmian w sieci wodociągowej był kolejnym atutem, dzięki któremu implementacja SmartFlow w Andrychowie przebiegła
bez większych problemów.

WDROŻENIE SMARTFLOW A INFRASTRUKTURA

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie jeszcze przed nawiązaniem
współpracy z getFlow korzystał z podziału sieci na strefy DMA (District Metered
Area). W każdej ze stref znajdował się wodomierz odpowiadający za pomiary.

Wdrożenie platformy SmartFlow zakładało zbilansowanie wydzielonych stref
metodą IWA (International Water Association).

Warunkiem koniecznym do uruchomienia odpowiednich pomiarów było zamontowanie przepływomierzy strefowych.
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PRZEPŁYWOMIERZY DZIAŁA OBECNIE NA TERENIE SIECI
WODOCIĄGOWEJ

LICZBA ODCZYTÓW WYSYŁANYCH W CIĄGU DOBY
Z KAŻDEGO PUNKTU

WODOMIERZY UZUPEŁNIA POMIARY

CO TYLE MINUT URZĄDZENIA POMIAROWE PODAJĄ
ODCZYTY

26

24

NA TYLE STREF DMA PODZIELONE SĄ WODOCIĄGI
W ANDRYCHOWIE

WNIOSKI ZE WSPÓŁPRACY

CO TYLE GODZIN DANE SĄ PRZESYŁANE DO SYSTEMU

		

Na ostatnim etapie wdrożenia różnica jest zauważalna – obsługa platformy jest
intuicyjna i nie mamy z nią problemów. Wszystkie założenia, które poczyniliśmy
przed implementacją, się sprawdziły. [...] SmartFlow jest dla nas na tyle cenny, że
zdecydowaliśmy się kontynuować współpracę.

JA N M R Z Y GŁ Ó D

Prezes ZWiK Andrychów.

Klient w ocenie SmartFlow podkreśla 3 rzeczy:

Na swoją wzmiankę zasłużyła satysfakcjonująca reprezentacja MNP – dane dotyczące minimalnego
nocnego przepływu, przesyłane przez SmartFlow do systemu zarządzania wodociągami, są wiarygodne i precyzyjne. Pozwala to wykrywać nawet najmniejsze zmiany i odpowiednio szybko zareagować w razie potrzeby.

Zaawansowana analiza strat wody to kolejny aspekt, na który nacisk położyli pracownicy ZWiK
w Andrychowie. Szczegółowe informacje przesyłane z przepływomierzy i wodomierzy do systemów
komputerowych umożliwiają skuteczne lokalizowanie obszarów wymagających uwagi. Dane są analizowane na bieżąco i zawsze aktualne, co pozytywnie wpływa na funkcjonowanie standardowych
procesów w zakładzie.

Pomiary dotyczące dziennego zużycia wody również wykazują się zgodnością ze stanem faktycznym
i pomagają w skutecznym i ciągłym monitorowaniu sieci wodociągowej.
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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)

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.

8

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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