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Strefy zasilania aglomeracji warszawskiej

układ podstawowy przewodów 
wodociągowych pierścieniowy

trzy podstawowe strefy zasilania

zasięg działania poszczególnych 
Zakładów nie jest stały 

Zakłady wodociągowe mogą się  
wzajemnie uzupełniać i zastępować 



• liczba wodomierzy w Warszawie zwiększa 
się - mniej ryczałtów, nowi odbiorcy. 

• - 68 304 szt. wodomierzy zainstalowanych 
w sieci, 

• - 9 399 szt. wodomierzy wymienionych z 
powodu legalizacji,

• - 1 486  szt. wodomierzy wymienionych z 
winy użytkownika,

• - 2 064 szt. nowych połączeń.
• ponad 90 000 przyłączy, ponad 75 000 

płatników. 



Z drugiej strony…
Roczna ilo ść wtłoczonej wody  oraz średnia dobowa  

produkcja



- natężenie przepływu, 
- kierunek przepływu,
- prędkość przepływu,
- ciśnienie,
- temperatura,
- mętność,
- zawartość chloru wolnego,
- pH wody.



Przejście ciśnienia dziennego na nocne Zakładów Produkcyjnych P1, P2 i P3



Wykresy przepływów podczas przejścia z ciśnienia dziennego na 
nocne Zakładów Produkcyjnych P1, P2 i P3



Awaria magistrali



ELL – ekonomiczny poziom strat (Economic Level of Laekage)

Kontrola wycieków



• Piccolo – tylko magistrale, statyczny
• 2009r. – Aquis, Epanet – cała sieć rozdzielcza, 70 punktów 

kalibracji, ponad 180 wodomierzy ze zdalnym odczytem; 
obliczenia hydrauliczne i jakościowe

• GIS – kolejne warstwy (wodomierze ze zdalnym odczytem)

Model w MPWiK w Warszawie S.A.



Prognoza zużycia: Model i zdalne odczyty 
wodomierzy
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Do czego jeszcze służy model?
• Niedobór
• Nadmiar

Plany 
rozwojowe
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