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PLAN  

Wprowadzenie  

Charakterystyka systemu monitoringu w MWiK w 
Bydgoszczy 

Przykłady wsparcia eksploatacji systemu wod-kan.  

Kierunki rozbudowy systemu: 

   - dołączenie nowych obiektów i sygnałów 
  - powiązanie z systemem inteligentnego 
  sterowania retencją zbiornikową 
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Wprowadzenie  

   

 

 

 

•  dane z  systemów SCADA oczyszczalni i stacji wodociągowych 
•  informacje o pracy pompowni wody i przepompowni ścieków 
•  dane o parametrach wody w wodociągu 
•  dane o napełnieniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

System SCADA 
MWiK 

integruje 

SCADA 
Zbieranie istotnych informacji o wielkościach 
charakteryzujących  stan procesu   

Monitoring 

(monitorowanie)  

Supervisory  Control  And Data Acquisition 
• system nadzoru, sterowania i zbierania danych 
• SCADA jest z założenia system czasu rzeczywistego  

SCADA 
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Główne problemy monitoringu: 

• Urządzenia pomiarowe: 

• dobór właściwych mierników wielkości fizycznych  

• zasilanie mierników i urządzeń do transmisji danych   

• Komunikacja:  

• wybór rodzaju komunikacja bezprzewodowej 

• bezpieczeństwo wymiany danych i sterowań 

• synchronizacja danych w razie zakłóceń transmisji 

• Urządzenia do prezentacji informacji 

• wybór sposobu wizualizacji w dyspozytorni 

• Integracja i wymiana danych z innymi systemami 
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Obiekty objęte systemem monitoringu w Bydgoszczy  

7 przepustnic magistral wodociągowych 

35 tłoczni i przepompowni ścieków 

3 punkty rozliczeniowe ścieków odbieranych z gmin ościennych 

6 kolektorów deszczowych w pobliżu wylotów do odbiornika 

 odczyt wybranych danych z systemów SCADA SUW i Oczyszczalni Fordon 

34 punkty pomiarowe na magistralach, ujęciach i pompowniach wody  

31 punktów pomiarowych na kanałach piętrowych i sanitarnych 
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Odczyt i transmisja danych jest realizowana przez moduły zasilane sieciowo 

Dane pomiarowe i sygnały są zapisywane ze stemplem czasowym 

Transmisja danych pomiarowych następuje nie rzadziej niż co 2 minuty 

Transmisja danych jest realizowana w sieci GPRS lub w sieci światłowodowej 

Serwery aplikacji i danych są redundantne, używane są bazy Oracle i MySQL 

System monitoruje kilkaset zmiennych pomiarowych i kilka tysięcy sygnałów 

Charakterystyka bydgoskiego systemu monitoringu   
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Centralna Dyspozytornia MWiK w Bydgoszczy 
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Centralna dyspozytornia 

• Zdalne sterowanie przepustnic magistral wodociągowych 
• Zdalne sterowanie pomp, rozdrabniarek i zasuw w tłoczniach i 
przepompowniach ścieków   

Dostępne 
sterowania 

 
 
 
• Została zbudowana z 4-ch bezramkowych monitorów 46” 
   przeznaczonych do pracy 24/7  
• Typowa stacja operatorska posiada 2 monitory 24” 
  
 

 

Tablica 
synoptyczna 

• sieci zostały pokazane na tle mapy miasta 
• ilość i rodzaj informacji zmienia się ze zmianą powiększenia 
• pokazano wszystkie zasuwy, przepustnice i hydranty z opisami 

Główne 
cechy 

wizualizacji 
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Główny ekran wizualizacji systemu SCADA  
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Powiększenie obrazu uwidacznia główne magistrale wodociągowe 
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Dalsze powiększanie zwiększa szczegółowości obrazu 
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W końcu pojawia się widok sieci z opisami zasuw i hydrantów 
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Kanalizacja sanitarna jest pokazywana z kierunkami spadków  
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Widoczne są kanały deszczowe przeniesione z mapy miejskiej 

14 



 
 

Alarmy i zmiany stanów są pokazywane w ciągu 5-ciu sekund od wystąpienia 

System umożliwia tworzenie wykresów z danych historycznych i on-line 

System posiada narzędzie do edycji szablonów i wykonywania raportów 

System posiada rozbudowane możliwości personalizacji dostępu do danych 

System współpracuje z programem do modelowania hydraulicznego sieci 

Podstawowe cechy systemu SCADA MWiK  
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Cechy systemu: liczne pomiary fizykochemiczne wody: 

Przykład: pomiar przewodności i zawartości tlenu w strefie mieszania, 

efektowny obraz zmian przy zmianie kierunku przepływu 



Wsparcie dyspozytora: Obraz jednoczesnego uszkodzenia 
przewodów 300 i 200 mm podczas robót budowlanych: 

Widać, że zamknięcie 
przewodu 300 mm 
tylko zmniejszyło 
wyciek 
 
Konieczne było bardzo 
znaczne rozszerzenie 
obszaru wyłączenia 
 
UWAGA:  
W rejonie awarii w 
ogóle nie było punktu 
pomiaru przepływu.... 
 
Awaria była dobrze 
widoczna na tle poboru 
wody przez 1/3 miasta 



Wsparcie dyspozytora:  zestawienie różnych pomiarów 
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awaria 
wodociągu, 
nieujawniona 
na powierzchni 
terenu… 
 
 
jest widoczna 
w jednym z 
kolektorów 
kanalizacji 
sanitarnej 

 



Monitorowanie jako efektywne wsparcie procesu eksploatacji 
pompowni wody: 

Wykrycie samoczynnego przejścia pompowni w tryb pracy hydroforowej (Br) 
Widoczny wpływ na ciśnienie i przepływy w magistrali 600mm (N) 

 

 

 

Ciśnienie 

 

 

Ciśnienie zasilania 

 

 

Przepływy 
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Monitorowanie jako efektywne wsparcie eksploatacji systemu: 

Wykres przepływu 
ścieków w punkcie 
rozliczeniowym z 
sąsiednią gminą w 
styczniu: 

 

Charakterystyka 
wskazuje na znaczny 
dopływ wód 
roztopowych lub 
podziemnych do 
kanalizacji 
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Naturalne kierunki rozwoju systemu monitoringu 

Objęcie monitoringiem poboru energii przez obiekty MWiK 

Zwiększenie liczby zdalnie sterowanych przepustnic 

Objęcie monitoringiem wszystkich dostawców ścieków 

Bilansowanie dopływu wody i odbioru ścieków w zlewniach 

 Kontrola przepływów nocnych i bilansowanie dostaw i sprzedaży wody w strefach  

Objęcie monitoringiem pozostałych pompowni wody i przepompowni ścieków 
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Monitorowanie jako narzędzie wspomagania decyzji 

    

  

  

   

 

 

 

Bazy  danych   
GIS + bazy danych przedsiębiorstwa 

Moduł 
wspomagania 

decyzji operatora  

Model sieci    
 

 

Monitoring  
sieci    

 Służby 
eksploatacyjne  

Operator   
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Główne cele projektu: System Inteligentnego 
Sterowania Retencją Zbiornikową  

   

Optymalne wykorzystanie retencji w celu minimalizacji wylań 

Uzyskanie danych, do projektowania i służb eksploatacyjnych MWiK 

Ograniczenie kosztów zużycia energii na pompowanie 

Optymalizacja magazynowania w celu wykorzystania wód opadowych in-situ 

Uzyskanie danych do kalibracji modeli hydraulicznych systemu wod-kan. 

Zwiększenie możliwości tranzytowych sieci kanalizacji deszczowej  



Główne bloki funkcjonalne Systemu Inteligentnego 
Sterowania Retencją Zbiornikową  

   

 

 

 

SCADA System przetwarzania danych meteorologicznych, danych o 
opadach i napełnieniu zbiorników i kanałów deszczowych w 
zlewniach, wypracowujący algorytm sterowania objętością 
wód opadowych w zbiornikach retencyjnych 

System 
ekspercki 

System 
zdalnego 

sterowania 

System zbierania i wizualizacji danych o opadach, 
odczytujący deszczomierze wagowe, disdrometry laserowe i 
stacji pogodowych 

System 
monitoringu 

opadów 

Nadrzędny system zdalnego sterowania umożliwiający 
sterowanie opróżnianiem zbiorników przez system ekspercki 
i dyspozytora z pominięciem systemu eksperckiego 
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Serwisy meteorologiczne 

Deszczomierze wagowe i disdrometry laserowe 

Stacje meteorologiczne i stacje pogodowe związane z deszczomierzami 

Pomiary poziomu w zbiornikach retencyjnych i kanałach deszczowych 

Docelowo radar meteorologiczny 

Źródła danych dla systemu zarządzania retencją  
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Przykładowa wizualizacja przepompowni ścieków  
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Wsparcie dyspozytora i służb eksploatacyjnych: 

Analiza pracy 
przepompowni 
ścieków 
 
Wyraźnie 
widoczna utrata 
wydajności przez 
pompę nr 2 
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Efektywne wsparcie eksploatacji przepompowni: 
 

Analiza pracy 
przepompowni 
ścieków podczas 
dużego napływu 
ścieków 
 
 
Obserwujemy 
skutki dołączenia 
drugiej pompy i 
chwilowe, 
niepoprawne 
przełączanie pomp 
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Ilustracja zmiany poziomu w kanałach podczas opadu: 
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Opady w sąsiednich 
zlewniach różnią 
się znacznie  

 
Różna dynamika 

zmian poziomu w 
kanałach 

 
Jeden z kanałów 

został podtopiony 
 
Widoczne 

zakłócenia 
pomiaru poziomu 



Monitorowanie jako efektywne wsparcie procesu eksploatacji 
systemu - różne skutki opadów o podobnej wielkości ale 
różnej intensywności: 
 

 

Poziom w wybranych  

kolektorach  

deszczowych 

 

 

Intensywność opadu 

w l/s*ha 

 

 

 

Suma opadów za 24h 
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Dziękuję za uwagę 

Liczę, że prezentacja zainspiruje innych użytkowników lub 

projektantów systemów monitoringu i sterowania 

Mirosław Korzeniowski 
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