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Czym jest bilans wody w przedsiębiorstwie wodociągowym?

Zestawienie objętościowe wody dostarczonej do analizowanego systemu

oraz wody wychodzącej z systemu. Określane jest dla danego obszaru

i konkretnej jednostki czasowej.

Prawidłowo wykonany bilans powinien posiadać następujące cechy:

➢ RZETELNOŚĆ - pomiar zużycia wody, dokonany na podstawie     

legalizowanych wodomierzy o jak najwyższej klasie

pomiarowej,

- eliminacja wykorzystywania szacunkowego naliczania

poboru/zużycia wody.

➢ CIĄGŁOŚĆ – oznacza, że bilans zamknięcia jednego okresu, jest bilansem 

otwarcia następnego.

➢ SPRAWDZALNOŚC – możliwość porównania pozycji bilansu ze źródłami, 

z których pochodzą pod względem kompletności 

i poprawności.



Dlaczego warto sporządzać bilans wody 

oraz szukać strat wody? 
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Model sieci wykorzystywany do bilansowania strat wody w mieście Słupsk



Procentowy bilans strat wody wg IWA

Na co należy zwrócić szczególną uwagę:

➢ Sposób określania poszczególnych 
składników autoryzowanej konsumpcji 
– od tego zależy określenie dokładnej 
wartości strat wody

➢ Obliczenie jaki procent ogólnych 
strat wynoszą straty pozorne,                    
a jaki rzeczywiste. Do określenia ich 
wielkości można wykorzystać 
cyfrowe rejestratory przepływów 
wody oraz wyniki badań 
metrologicznych wodomierzy, 
których minął 5 letni okres 
legalizacyjny. 



Straty wody w Słupsku w odniesieniu do średniej krajowej 

dla przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce. 
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Procentowy bilans strat wody wg IWA

Procentowy wskaźnik strat wody jest jednak
niemiarodajny do oceny strat, gdyż nie uwzględnia
takich istotnych czynników ciśnienie i obciążenie
hydrauliczne sieci wodociągowej. Można go stosować
jako pierwsze przybliżenie oceny strat wody, jak
również do oceny zmienności strat wody
w dłuższym okresie czasu w tym samym systemie
dystrybucji. [1]

[1] dr inż. Florian G. Piechurski - Straty wody i sposoby skutecznego ich ograniczania  w systemach dystrybucji wody, Inżynier Budownictwa 03/2013



Wskaźnikowe straty wody wg IWA

Ocena stanu sieci wodociągowej na podstawie wskaźników:

➢ RLB – wskaźnik jednostkowy strat wody (Real Los Basic),

który zaleca dwie alternatywne wersje obliczeniowe

w zależności od gęstości przyłączy wodociągowych

przypadających na 1 km sieci wodociągowej [dm3/dPW]

➢ ILI – infrastrukturalny indeks wycieków (Infrastructure Leakage Index);

➢ QstrL – Jednostkowy wskaźnik strat wody w odniesieniu do całej 

długości sieci [m3/km x d]; 

➢ Qstr – Jednostkowa objętość strat wody [dm3/M x d]



Tabela danych od obliczeń wskaźników strat wody 



Straty wody w Słupsku w odniesieniu do  średniej krajowej 

dla przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce.
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Porównanie rocznych wskaźników strat wody

dla miasta Słupska. 
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Wodomierze – jakość pomiaru ma znaczenie

Przyrządy i urządzenia pomiarowe stosowane przez przedsiębiorstwo 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.:

➢ w zakresie Dn 15-40 mm – wodomierze objętościowe o współczynniku 

pomiaru R-160 (szeroka dynamika pomiaru, rejestracja niskich strumieni

objętości wody, stabilność metrologiczna przez 5 letni okres legalizacyjny);`

➢ w zakresie Dn 50-80 mm – wodomierze jednostrumieniowe 

o współczynniku pomiaru R-315 ;

➢ wodomierze sprzężone Dn 50/20 i Dn 80/20 – dla klientów, którzy 

cechują się niewielkim zużyciem wody, a mają wymagane

zabezpieczenie chwilowego znacznego poboru wody np.   

hydranty ppoż.;   

➢ Przepływomierze elektromagnetyczne – pomiar wody w obiektach 

technologicznych (np. SUW), na sektorach sieci wodociągowej, sprzedaż 

wody hurtowej do gmin ościennych.



Dobrze dobrany wodomierz ma znaczenie

➢ niezawodny pomiar eliminuje zjawisko powstawania strat  pozornych wody; 

➢ lepsza dynamika pomiaru (wyższa klasa pomiarowa) pozwala na  

zafakturowanie rzeczywistej ilości wody pobranej przez konsumenta;  

➢ odczyt radiowy wodomierza ułatwia odczyt i eksploatacje wodomierza, 

lecz trzeba pamiętać, że to wodomierz jako przyrząd pomiarowy jest   

odpowiedzialny za  prawidłowe naliczanie pobranej ilości wody; 

➢ dobór średnicy wodomierza powinien być dostosowany do strumienia 

objętości wody jaki ma mierzyć (przewymiarowanie może spowodować

niedomierzanie niskich strumieni objętości wody); 

➢ odczyt inkasencki – z naszych obserwacji wywnioskowaliśmy, że praca  

inkasenta sprawdza się jako element prewencyjny – pozwala 

zaobserwować ewentualne nieszczelności na podejściach  

wodomierzowych czy próby nielegalnego, nieopomiarowanego poboru wody.



Badania metrologiczne wodomierzy 

W 2015 roku przy współpracy z Politechniką Koszalińską wykonaliśmy

szereg badań metrologicznych wodomierzy o średnicy Dn 15 mm, których

minął 5 letni okres eksploatacji. Badaniom tym poddano wodomierze

jednostrumieniowe o współczynniku dokładności pomiaru R-80 i R-160 oraz

wodomierze objętościowe o współczynniku R-160.

Wodomierze te badane były w zakresach Q1 i Q2 – zależało nam                   

na stwierdzeniu, w jakim stopniu można zmniejszyć rozmiar strat 

pozornych wody przy użyciu różnych klas wodomierzy.  



Wyniki pomiarów – wodomierze JS R-80 

Dn 15 mm, Q1 – 25 l/h
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Wyniki pomiarów – wodomierze JS R-160

Dn 15 mm, Q1 – 15,6 l/h
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Wyniki pomiarów – wodomierze objętościowe R-160

Dn 15 mm, Q1 – 15,6 l/h
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Porównanie wyników metrologicznych badanych 

wodomierzy w zakresie Q1

0

5

10

15

20

25

30

-100% -99% do -10% -10% do -4% -4% do 0% 0% 0% do 4% 4% do 10% 10% do 100%

Obj. R-160

JS R-160

JS R-80



Interpretacja wyników – zestawienie tabelaryczne

Objętościowe R-160 JS R-160 JS R-80

Q1 [l/h] 15,6 15,6 25

Mediana Q1 [%] -6,31 -5,27 -2,82

Średnia Q1 [%] -6,08 -6,30 -9,84

Q1 min [%] -15,22 -24,95 -98,68

Q1 max [%] 4,82 7,73 9,84

Poza błędem 
dopuszcz. [szt.]

11 13 19

Q1 nieczyn. [szt.] 3 1 10



Sektoryzacja oraz monitoring sieci wodociągowej

CEL GŁÓWNY – REDUKCJA KOSZTÓW POPRZEZ OGRANICZENIE 

STRAT WODY

➢ szybka identyfikacja zdarzenia awaryjnego lub nieautoryzowanego 

poboru wody;

➢ zawężenie pola poszukiwania awarii lub nieautoryzowanego poboru wody;

➢ realna możliwość skrócenia czasu trwania wycieku;

➢ kontrola i możliwość analizy rozkładu ciśnienia w poszczególnych 

punktach pomiarowych;



Sektoryzacja sieci wodociągowej 

– dobór przyrządów pomiarowych

PRZEPŁYWOMIERZE RUROWE 

ELEKTROMAGNETYCZNE

PRZEPŁYWOMIERZE SZTYCOWE 

INGERENCYJNE – ELEKTROMAGNETYCZNE 



MAG 8000 vs HydrISN 2

- porównanie wskazań
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Wykres przepływu i ciśnienia podczas wystąpienia 

awarii na sieci wodociągowej. 



PODSUMOWANIE
Systematyczna i rzetelna analiza bilansu strat wody stanowi podstawę do 

określenia poziomu strat w systemie dystrybucji wody;

Umiejętne interpretowanie wyników stanowi podstawę do podjęcia 

decyzji o rozpoczęciu działań systemowych mających na celu likwidację   

powstałych strat;  

Wykorzystywanie co raz to dokładniejszych przyrządów 

pomiarowych mierzących pobór wody w analizowanym systemie 

wodociągowym;

Sektoryzacja i monitoring sieci wodociągowej jako narzędzie 

diagnostyczne do oceny stanu technicznego układu wodociągowego;  

Świadomość, że za każdą analizą danych stoi człowiek. Tylko jego 

kompetencja, umiejętna analiza uzyskanych wyników oraz 

adekwatne do wyników podjęcie działań powoli sprawnie zarządzać 

stratami wody w naszym przedsiębiorstwie.   



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


