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i kanalizacyjnych
Renata WOŹNIAK, Andrzej OSIŃSKI

ABSTRACT
Sewer monitoring is a system of measurements and analyses concerning
operations and technical shape of the monitored sewer. Implementing of sewer
monitoring starts from flow rate measurements in selected locations. Such a task is
a challenge also in terms of organisation and coordination of different parties
interests. It is essential especially if the sewer system is large and its parts belong
to different communes and are operated by separate companies. A 31 days long
sewerage monitoring program including on line measurements of flow rates in 6
locations nearby Gdańsk has been described. During the monitoring program much
more information of the system operation have been collected and interpretated
than just only records of flow rate changes in time. The success of the project was
possible due to high quality equipment used and excellent cooperation between all
parties involved in the process.
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1. WPROWADZENIE
Pojęcie monitoringu kanalizacji stosowane w praktyce nie jest jednoznacznie
zdefiniowane. Najczęściej pod tym pojęciem ukrywa się inspekcja kanałów z
kamerami TV w celu ustalenia stanu budowlanego kanałów. Kwietniewski i
Leśniewski (2007) definiują monitoring sieci kanalizacyjnej jako system pomiarów i
analiz dotyczących stanu funkcjonalnego i technicznego sieci, w celu uzyskania
wiarygodnych podstaw do zarządzania siecią i jej eksploatacją. Autorzy zwracają
przy tym uwagę na kompleksowość zagadnienia i konieczność jasnego określenia
celu i zakresu planowanego monitoringu.
Pierwszym etapem wprowadzania pełnego monitoringu jest monitoring
hydrauliczny opierający się na pomiarach wypełnienia i/lub przepływu w
wybranych punktach sieci kanalizacyjnej (Erb, 1998). Zadanie takie wymagające
starannego przygotowania pod względem technicznym, jest też dużym wyzwaniem
pod względem organizacyjnym i koordynacyjnym. Dotyczy to w szczególności
rozległych sieci kanalizacyjnych, które rozciągają się na terenach paru gmin.
W tym artykule przedstawione zostaną doświadczenia z pomiarów natężenia
przepływu wykonanych w kanalizacji w pobliżu Gdańska. Opisane zostaną
najważniejsze aspekty organizacyjne i techniczne tego przedsięwzięcia.
2. CEL

I PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

Nadrzędnym celem pomiarów było ustalenie rzeczywistego obciążenia wybranych
odcinków sieci kanalizacyjnej, a w szczególności zweryfikowanie ilości ścieków
wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej, i ostatecznie odprowadzanych do
oczyszczalni ścieków Wschód przez poszczególne gminy. Podstawową informacją
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miały być godzinowe i dobowe sumy ilości ścieków płynących w badanych
kolektorach.
Wykonane prace zostały zlecone przez Saur Neptun Gdańsk S.A., który w trakcie
wykonywanych przez siebie kontrolnych pomiarów przepływu stwierdził duże
rozbieżności między oczekiwaną, a rzeczywistą ilością ścieków na odcinkach, na
których sąsiednie gminy wprowadzają ścieki do kanalizacji zbiorczej, która z kolei
odprowadza je do oczyszczalni ścieków „Wschód”. Przygotowanie i
przeprowadzenie pomiarów na wybranym terenie wymagało uzgodnień i
współpracy ze spółkami Reknica Sp. z o.o. i Eksploatator Sp. z o.o. Zakresy
działalności tych firm wyglądają następująco: Saur Neptun Gdańsk odpowiada
m.in. za kompleksową eksploatację systemu wodociągowo - kanalizacyjnego, które
to zadanie zostało powierzone firmie przez Miasto Gdańsk w ramach zadania
własnego gminy w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzania
ścieków. Firma Reknica prowadzi podobną działalność na terenie Gminy Kolbudy,
gdzie eksploatuje gminną sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz własną sieć
kanalizacyjną wraz z przepompowniami ścieków. Firma Eksploatator zajmuje się
eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Pruszcz Gdański.
Wszystkie wymienione firmy były zgodne, co do konieczności przeprowadzenia
pomiarów rzeczywistej ilości ścieków, natomiast wykonanie samych pomiarów i
wstępne opracowanie danych zlecono zewnętrznej firmie NIVUS Sp. z o.o. Przed
rozpoczęciem pomiarów oraz w trakcie ich trwania, odbywały się spotkania wyżej
wymienionych zainteresowanych stron w celu uzgodnienia postępowania przy
pomiarach, a na koniec interpretacji ich wyników.
3. METODYKA

POMIARÓW

Kompleksowe pomiary trwały 31 dni i obejmowały 6 miejsc pomiarowych, z których
4 zlokalizowano w miejscach dopływów ścieków do kanalizacji zbiorczej z
sąsiednich wsi lub gmin (Punkty A, B, C i D), a 2 jako pomiary kontrolne na
kolektorach zbierających ścieki ze wspomnianych miejsc (Punkty E i F) (patrz
Rys. 1).
Po zdefiniowaniu przez eksploatatorów zapotrzebowania na pomiary na wybranych
odcinkach dokonano oględzin możliwych miejsc zainstalowania urządzeń
pomiarowych i wykonano pomiary testowe trwające każdorazowo jedną dobę w
celu oceny warunków hydraulicznych w danym miejscu. Ponadto ważne było takie
usytuowane wybranych studzienek kanalizacyjnych, by konserwacja punktu
pomiarowego nie wiązała się z utrudnianiem ruchu drogowego, a jednocześnie
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miejsce powinno mieć swobodny dostęp dla wykonującego pomiary. Ostatecznie
wybrano 6 studzienek kanalizacyjnych jako miejsca pomiarowe.

ujęcie
wody

P.Ś.

osiedle

F do kolektora
„Radunia”

osiedle
zakład
produkc.

B
sąsiednia
wieś

A
P.Ś.

D

E
P.Ś.

sąsiednia
wieś

C
P.Ś.
sąsiednia
wieś

Legenda:
P.Ś. – przepompownia ścieków
– punkt pomiarowy przepływu

Rys. 1. Schemat części sieci kanalizacyjnej wraz z punktami pomiarowymi
Fig. 1. Part of the sewer system channel with measurement points
Niemal każde z wybranych miejsc pomiarowych charakteryzowało się innymi
warunkami hydraulicznymi, co trzeba było uwzględnić przy doborze sprzętu
pomiarowego, oprogramowaniu go i opracowaniu wyników. W punktach B i C ze
względu na małe przepływy, które z powodu towarzyszących im małych wypełnień
są trudne do dokładnego pomierzenia, niezbędnym okazało się zastosowanie tzw.
profilerów (NPP = NivusPipeProfiler). NPP to odcinek pomiarowy rury poprawiający
hydrauliczne warunki przepływu w miejscu pomiarowym. Jego rozmiar dobierany
jest do średnicy kanału w miejscu pomiarowym tak, by wymusić przepływ całym
przekrojem. NPP montowany jest zazwyczaj w studzience pomiarowej, od strony
rurociągu dopływowego (patrz Rys. 2). Po uszczelnieniu przestrzeni między NPP a
ściankami kanału za pomocą nadmuchiwanej poduszki gumowej, pole przekroju
przepływu zmniejsza się, dzięki czemu przy niezmienionej wartości natężenia
przepływu wzrasta wypełnienie odcinka pomiarowego i prędkość. Wbudowany w
NPP czujnik prędkości ma teraz optymalne warunki do pomiaru.
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Aby uzyskać dokładne informacje na temat dynamiki przepływu i aby jego wahania
spowodowane pracą pobliskich przepompowni (patrz Rys. 1, punkty pomiarowe A,
C, E i F) były zarejestrowane z wysoką dokładnością, zaplanowano archiwizację
pomierzonych wartości w interwałach 1-minutowych. Wielkość przepływu Q była
wyznaczana każdorazowo tzw. metodą pośrednią, czyli obliczana na podstawie
pomierzonych wartości występujących wypełnień (h) i prędkości (v) (Erb 1996,
Woźniak 2007). W celu kompensacji zależnej od temperatury prędkości
rozchodzenia się fali ultradźwiękowej każdemu pomiarowi towarzyszyła rejestracja
temperatury ścieków (T).

Rys. 2. Zespolony czujnik (v, h) w kanale dopływowym do studzienki w punkcie A
Fig. 2. Combi-sensor (v, h) mounted in the inlet sewer to the manhole at the
Point A
Wszystkie pomiary przeprowadzono za pomocą ultradźwiękowych przepływomierzy
przenośnych produkcji NIVUS. Zestawienie rodzaju użytych urządzeń i czujników
przedstawiono w Tabeli 1. Czujniki klinowe montowane były za pomocą
segmentowych zestawów do tymczasowego montażu czujników w kanałach (patrz
Rys. 2), których zastosowanie nie wymagało wiercenia żadnych otworów w kanale,
a samo złożenie i montaż w kanale trwał nie dłużej niż 0,5 h. Dla zmniejszenia
naporu ścieków i ułatwienia prac instalacyjnych przeprowadzano je poza czasem
występowania maksymalnych przepływów. Same przetworniki pomiarowe
umieszczone zostały w studzienkach kanalizacyjnych z zamykanymi pokrywami i
dodatkowo zabezpieczone zamkiem przypinanym do stopni studzienki.
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Rys. 3. NPP z rurowym czujnikiem prędkości w punkcie B
Fig. 3. NPP with a pipe velocity sensor in the point B
Tabela 1.
Table 1.
Punkty pomiarowe i zastosowanie w nich urządzenia pomiarowe.
Measurement points and applied devices
Punkt
A

DN
[mm]
600

B

300

C

200

D

350

E

550

F

800

System pomiarowy
przetwornik pomiarowy (metoda: Doppler), zespolony czujnik
klinowy (v, h)
przetwornik pomiarowy (metoda: korelacja krzyżowa),
czujnik rurowy v, NPP 200
przetwornik pomiarowy (metoda: korelacja krzyżowa),
czujnik rurowy v, NPP 150
przetwornik pomiarowy (metoda: korelacja krzyżowa),
czujnik klinowy v,
czujnik h mierzący przez powietrze, od góry (UZG)
przetwornik pomiarowy (metoda: Dopplera), zespolony
czujnik klinowy (v, h)
przetwornik pomiarowy (metoda: Dopplera), zespolony
czujnik klinowy (v, h)

Dane pomiarowe były sczytywane przynajmniej raz w tygodniu. Bezpośrednio po
sczytaniu były wstępnie sprawdzane na miejscu w celu wychwycenia przerw w
pracy czujników i oceny jakości danych. W każdym z miejsc pomiarowych zbadano
występowanie osadów i ich stabilność. W punktach, gdzie istniała stała warstwa
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osadów, jej grubość uwzględniono w obliczeniach
zajmowaną przez nie część przekroju przepływu.

4. WYNIKI

przepływu

odejmując

I DYSKUSJA

Przykładowe wyniki pomiarów w formie wykresu przedstawiono na Rys. 4 i Rys. 5.
By przedstawić wszystkie wartości na jednym wykresie, zostały one przeliczone z
mianowanych wartości pomiarowych na % skali. Wartość równa 100 % wymieniona
jest dla każdej wielkości bezpośrednio nad wykresem.

Dane pomiarowe dla: Punkt B
dla SAUR NEPTUN GDANSK
od:
09.07.2007
przeplyw / wypelnienie / predkosc / temperatura Regen [mm]

100%
0,30

RM 1ÖB B

GRAFIKA TYGODNIOWA
Rurociąg DN300/NPP200

16.07.2007

do:
RM 2 SP A R

RM 3 WVT Traisen

RM 4 ÖB B

RM 5 Feuerwehr

V-calk. [m³] :
1908
os Y 100% =
RM 6 Traisen

Q-max [l/s]: h-max [m]: v-max [m/s]: T-max [C°]:
12,02
0,12
1,03
34,2
400,00
0,80
1,50
40,0
RM 7 Wilhelmsburg

RM 8 Traismauer

+ 10,5 [mm]
RegenSumme

0,20
90%
0,10
0,00
80%
Profilscheitel

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

16.07.2007 00:00

15.07.2007 18:00

15.07.2007 12:00

15.07.2007 06:00

15.07.2007 00:00

14.07.2007 18:00

14.07.2007 12:00

14.07.2007 06:00

14.07.2007 00:00

13.07.2007 18:00

13.07.2007 12:00

13.07.2007 06:00

13.07.2007 00:00

12.07.2007 18:00

12.07.2007 12:00

12.07.2007 06:00

12.07.2007 00:00

11.07.2007 18:00

11.07.2007 12:00

11.07.2007 06:00

11.07.2007 00:00

10.07.2007 18:00

10.07.2007 12:00

10.07.2007 06:00

10.07.2007 00:00

09.07.2007 18:00

09.07.2007 12:00

09.07.2007 06:00

09.07.2007 00:00

MESZ

0%

Rys. 4. Tygodniowy wykres pomierzonych i obliczonych wartości w punkcie B
Fig. 4. Week diagram of measured and computed values in Point B
Wykresy tygodniowe (patrz Rys. 4) pozwoliły na wstępną ocenę zmian przepływu w
miejscu pomiarowym, np. ocenę trendów dobowych i tygodniowych. Ze względu na
dużą dynamikę zmian przepływu w niemal wszystkich miejscach pomiarowych,
analiza wpływu pojedynczych cykli pompowych na warunki hydrauliczne w
miejscach pomiarowych możliwa była dopiero na podstawie wykresów dobowych
lub godzinowych. Dane w formie tabelarycznej posłużyły do obliczenia
godzinowych i dobowych sum przepływu oraz opracowań statystycznych
zawierających wartości minimalne i maksymalne mierzonych wielkości, oraz
wartości uśrednione dla wybranego okresu (godzinowe, dobowe, miesięczne).
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Dane pomiarowe dla: Punkt F

V-calk. [m³] :

dla SAUR NEPTUN GDANSK
poniedzialek,
z:
09.07.2007
RM 1ÖB B

przeplyw / wypelnienie / predkosc / temperaturaRegen[mm]

0,15
100%

RM 2 SP A R

RM 3 WVT Traisen

RM 4 ÖB B

Q-max [l/s]: h-max [m]: v-max [m/s]: T-max [C°]:
62,78
0,19
0,75
17,3
400,00
0,80
1,50
40,0

2094

GRAFIKA DOBOWA
Rurociag DN800

os Y 100% =

RM 5 Feuerwehr

RM 6 Traisen

RM 7 Wilhelmsburg

+0,1 [mm]
RegenSumme

RM 8 Traismauer

0,10
90%
0,05
0,00
80%
Profilscheitel

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

10.07.2007 00:00

09.07.2007 23:00

09.07.2007 22:00

09.07.2007 21:00

09.07.2007 20:00

09.07.2007 19:00

09.07.2007 18:00

09.07.2007 17:00

09.07.2007 16:00

09.07.2007 15:00

09.07.2007 14:00

09.07.2007 13:00

09.07.2007 12:00

09.07.2007 11:00

09.07.2007 10:00

09.07.2007 09:00

09.07.2007 08:00

09.07.2007 07:00

09.07.2007 06:00

09.07.2007 05:00

09.07.2007 04:00

09.07.2007 03:00

09.07.2007 02:00

09.07.2007 01:00

MESZ

09.07.2007 00:00

0%

Rys. 5. Dobowy wykres pomierzonych i obliczonych wartości w punkcie F
Fig. 5. Day diagram of measured and computed values in Point F
W celu sprawdzenia dokładności pomiarów przeprowadzono prosty bilans wg
poniższego równania (patrz też Rys. 1), do którego podstawiono dobowe wartości
przepływu w [mł/d] uśrednione dla całego okresu pomiarowego:
QA + QB + QC + QD = QF
Średnie względne różnice w bilansie masy wynosiły 5,1 %, co w przypadku prac
pomiarowych tego typu potwierdza dobrą jakość danych pomiarowych i wysoką
dokładność samych pomiarów.
Najważniejszym celem pomiarów sformułowanym w czasie ich planowania było
poznanie rzeczywistych ilości płynących ścieków. Wyniki pomiarów potwierdziły
wcześniejsze przypuszczenie, iż przez punkt F przepływa w rzeczywistości więcej
ścieków, niż się spodziewano na podstawie sumowania wskazań przepływomierzy
na przepompowniach ścieków i na podstawie zużycia wody w zlewni odcinka na
którym zlokalizowany jest punkt F. Wielkość tej różnicy wynosiła ponad 70 %. Tak
duża wartość może być spowodowana m.in. sumującymi się niedokładnościami
pomiarów przepływu w poszczególnych przepompowniach, źle wyznaczoną
wielkością poboru wody lub dostawaniem się do kanału wód obcych – czy to
infiltracyjnych, czy pochodzących z małych, nie opomiarowanych zakładów
przemysłowych.
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Po analizie wyników pomiarów sformułowano również dodatkowe wnioski
dotyczące poszczególnych punktów pomiarowych:
W punktach A i B widoczny jest wpływ wprowadzania ścieków innych niż sanitarne,
który zidentyfikowany został na podstawie krótkotrwałych, dużych (do ponad 20°C)
skoków temperatury ścieków i towarzyszących im wzrostów prędkości przepływu
(Rys. 4). W punkcie B występowanie ścieków przemysłowych potwierdzone zostało
przez wystąpienie zanieczyszczeń pochodzenia roślinnego oraz zwiększonej
mętności mogącej świadczyć o obecności ścieków technologicznych.
W czasie krótkiego przestoju głównej przepompowni (między punktami C, D i E,
patrz Rys. 1) możliwe było zaobserwowanie reakcji poszczególnych odcinków sieci
na sytuacje awaryjne i określenie, które odcinki i w jakim stopniu są przeciążone.
Wystąpiły nie rejestrowane dotąd przez eksploatatora sytuacje, jak przelew
ścieków zanieczyszczonych do odbiornika.

5. WNIOSKI
Po analizie danych pomiarowych można stwierdzić, że nie tylko uzyskano
oczekiwane rezultaty, ale i wychodząc poza główny cel pomiarów zebrano dużą
ilość dodatkowych danych na temat stanu obciążenia badanych kanałów i dynamiki
przepływów.
Dane o zwiększonej ilości ścieków w punkcie F dostarczone przez NIVUS zgadzały
się co do tendencji zmian i wartości z wynikami wykonanych wcześniej pomiarów
przez pracowników SNG. Obecnie jako jedna z opcji rozważane jest założenie w
tym miejscu stacjonarnego punktu pomiaru przepływu, który mógłby służyć do
celów rozliczeniowych, oraz jako początek monitoringu sieci, który może być w
następnych latach sukcesywnie rozbudowywany zgodnie z zapotrzebowaniem.
Pomimo ograniczonego niskim kosztem zakresu prac pomiarowych zebrano dużą
informacje na temat obciążenia hydraulicznego wybranych odcinków sieci, które
mogą być w przyszłości wykorzystywane przy m.in. przy planowaniu rozbudowy i
racjonalizacji istniejącej sieci. Przeprowadzone pomiary pozwoliły nie tylko
wyznaczyć rzeczywisty średni przepływ ścieków w wybranych miejscach, ale i
poznać charakter tego przepływu, który był znacznie zróżnicowany w zależności od
miejsca. Zarejestrowano zarówno swobodne przepływy z wyraźnym trendem
dziennym, jak i nakładające się na nie cykle pracy przepompowni. Wszystkie te
pomocnicze dane mogą być w przyszłości użyte do analizy ilości zrzucanych
ścieków i kalibracji hydrodynamicznych modeli sieci kanalizacyjnej.
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Ze względu na pogodę bezdeszczową w trakcie pomiarów nie zarejestrowano
przepływów w spowodowanych nawalnymi deszczami, co jest ważną informacją
wobec postępującej częstotliwości występowania takowych w ostatnich latach.
Takie uzupełniające pomiary powinny być przeprowadzone w niedalekiej
przyszłości.
Podstawowym warunkiem sukcesu była zgodna współpraca wszystkich
zainteresowanych stron, trudna do uzyskania w pierwszej, przygotowawczej fazie.
W trakcie przygotowań zleceniobiorca korzystał z dokumentacji budowlanej
dostarczanej przez zainteresowane strony dotyczącej nie tylko wybranych punktów
pomiarowych, ale i większych odcinków sieci w okolicy planowanego punktu tak,
by można było wstępnie ocenić spodziewane w danym miejscu przepływy.
Wszystkie strony wspomagały wykonującego pomiary również od strony
technicznej, zapewniając w razie potrzeby dodatkowe narzędzia i wsparcie
osobowe.
Realizacja monitoringu sieci kanalizacyjnej wydaje się wiązać z olbrzymimi
nakładami finansowymi. Przeprowadzenie ograniczonej liczby pomiarów przepływu
za pomocą urządzeń przenośnych może być pierwszym krokiem w kierunku
zmniejszenia kosztów. W opisywanym przypadku przeprowadzone prace przyniosły
bardzo szybko wymierne korzyści finansowe. Dzięki wyznaczeniu rzeczywistej ilości
ścieków wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej skuteczniej prowadzone są
rozmowy komercyjne, oraz zyskana została podstawa do renegocjacji wcześniej
ustalonych opłat za zrzut ścieków.
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