
Zadanie realizowane w ramach doktoratu wdrożeniowego pn.: 

„Opracowanie Inteligentnego Systemu Obsługi Krytycznej Sieci Wodociągowej 

obejmującego integrację obecnych oraz wdrożenie nowych systemów informatycznych w 

RPWiK Tychy S.A. w celu automatyzowania procesów decyzyjnych i eksploatacyjnych 

przedsiębiorstwa.”

Opracował: Tomasz Golda

„Optymalizacja wielkości ubytków wody w sieci 

wodociągowej, poprzez zastosowanie 

Modułu Analiz Stref.”



Spis treści:

1. Wstęp 

2. Przedstawienie problemu badawczego oraz 
powodu opracowania Modułu Analizy Stref

3. Zasada działania Modułu

4. Efekty i wnioski



RPWiK Tychy S.A.:



PR Domy 
Polne

KW Łysinowa

Q rozbieżność = Q średnie - Q sprzedaż średnia = (15,80 – 8,5) – (65,29/24) = 4,58 m3/h
Q nocne= 8,31 - 3,71 = 4,6 m3/h = Q strata

Metodologia analizowania SCADA:
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Procentowa wielkość rzeczywistych strat wody stanowi wielkość niesprzedanej
wody, z wyłączeniem strat wody powstałych z bieżącej eksploatacji sieci
wodociągowej (tj. dla potrzeb płukania, potrzeb własnych i innych)



18,3%

16,4%

14,1%
15,4%

2015 2016 2017 2018

Procent strat wody w latach 
2015-2018 

Wyrażana z równania: 
𝑖𝑙𝑜ść 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎𝑤𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑤𝑜𝑑𝑦

𝑖𝑙𝑜ść 𝑘𝑢𝑝𝑜𝑤𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑤𝑜𝑑𝑦





Fot. 1. Zrzut ekranu procesu Integracji baz danych

iGIS





Gdzie:

Q 𝑠– rzeczywista ilość wody zasilającej strefę (wskazywana przez przepływomierz lub wodomierz na sieci wodociągowej), wyrażona w m3/d,

Qp – rzeczywista ilość wody wychodzącej z strefy (wskazywana przez przepływomierz lub wodomierz), wyrażona w m3/d,

Σq – średnia maksymalna ilość wody sprzedanej odbiorcom, z danym archiwalnych dla danego miesiąca, uzyskanych z trzech ostatnich lat (bez 

uwzględnienia współczynnika nierównomierności rozbiorów wody), wyrażona w m3/d,





iGIS
Moduł analizy stref



iGIS
Moduł: „analiza strefowania”





Panel decyzyjny:



Efekty dotychczasowych działań
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Procent strat wody w latach 2015-2020 możliwy 
do uzyskania w przypadku utrzymania strat 

wody na poziomie z roku 2015



Dziękuję za uwagę


