


Bañki puszczli mali... i duzi...

To tylko pozory, nie odwiedzi³ nas Komendant,
tylko Kabaret Pod Wyrwigroszem

Brudne rêce i czysta woda z krakowskich wodoci¹gów

Czy mo¿na jeszcze oszczêdzaæ na jedzeniu?
- Kabaret No³ Nejm

Grali na Festiwalu w Opolu, grali te¿ u nas - Blue Caffe
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Pawe³ Dohnalik

Planowanie remontów sieci
wodoci¹gowej
W jakim celu? W jakim zakresie? W jaki sposób?                                        czêœæ 2/5

Propozycje okreœlenia granicznych
okresów trwa³oœci technicznej
ruroci¹gów

W publikacji H.Herberta przedstawione

zosta³y, wykonane w Stuttgarcie, badania

statystyczne dotycz¹ce trwa³oœci rur

z ró¿nych materia³ów, których wyniki

przedstawia tabela 1.

Wed³ug polskiej propozycji M. Cze-

chowicz wyznaczenie granicznego okresu

eksploatacji przewodów wodoci¹gowych

opiera siê z regu³y na dwóch kryteriach:

• kryterium narastaj¹cego natê¿enia

awarii,  które najczêœciej s¹ wynikiem

po³¹czonego dzia³ania czasu, nad-

miernych naprê¿eñ i lokalnych

niekorzystnych warunków œrodowis-

kowych,

• kryterium utraty funkcjonalnoœci

(zmniejszenie przepustowoœci) które jest

wynikiem inkrustacji przewodu i jego

zu¿ycia korozyjnego.

Uzyskane w badaniach statystycznych [1]

wyniki pozwoli³y zaproponowaæ przy-

bli¿ony, potencjalny wymiar granicznych

okresów eksploatacji krajowych przewodów

wodoci¹gowych - tabela 2.

Proponowany graniczny okres eks-

ploatacji dla sieci ¿eliwnych ok. 75¸ 80 lat,

a dla sieci stalowych ok. 50 lat mieœci siê

w klasie œredniej trwa³oœci technicznej

IWSA.

Po osi¹gniêciu tego wieku du¿y odsetek

przewodów - tak jak wykazuj¹ badania -

bêdzie prawdopodobnie kwalifikowaæ siê do

wymiany.

Propozycja granicznego okresu

eksploatacji nie ma zastosowania do

przewodów nale¿¹cych do klasy niskiej

trwa³oœci technicznej do których

niew¹tpliwie nale¿y zaliczyæ ruroci¹gi

stalowe produkowane w latach 80 - tych

ubieg³ego stulecia.
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Tabela 1

Zwrócono jednak uwagê, ¿e ruroci¹g jest

bardziej skomplikowany ni¿ zwyk³a rura

u³o¿ona w ziemi, i ¿e oddzia³ywanie

œrodowiska zewnêtrznego, przep³y-

waj¹cego medium i zainstalowanego

uzbrojenia skracaj¹ znacznie okresy

rzeczywistej trwa³oœci technicznej

przewodów sieci.

Tabela 2
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Zakres iloœciowy remontów
kapitalnych
Teoretycznie

Przy bardzo upraszczaj¹cych za³o¿e-
niach, ¿e ca³oœæ sieci wodoci¹gowej
o przyk³adowej d³ugoœci 1000 km,
wybudowana zosta³a w przeci¹gu 50 lat,
w równomiernym tempie 20 km/rok,  dla
utrzymania tej sieci w nale¿ytym stanie
technicznym nale¿a³oby rocznie remontowaæ
przewody sieci w takim samym tempie, to
znaczy w iloœci 20 km/rok, czyli 2 % jej
ogólnej d³ugoœci.  Jednak w zale¿noœci od
œredniej trwa³oœci technicznej budowanej
sieci moment rozpoczêcia remontów
bêdzie zró¿nicowany  i tak przyk³adowo
przy œrednim okresie trwa³oœci technicznej
przewodów T = 50 lat, rozpoczêcie
planowych systematycznych remontów w
iloœci   2 % d³ugoœci sieci rocznie musi zostaæ
rozpoczête po 50 latach od rozpoczêcia
budowy tej sieci.

Tê opisan¹ wy¿ej zasadê
remontowania sieci wodoci¹gowej
zilustrowano wykreœlnie na rys. 1 bazuj¹c
na przybli¿onych danych z krakowskiej sieci
wodoci¹gowej oraz na bardzo uprosz-
czonych za³o¿eniach.

Tak wiêc za³o¿ono, ¿e tempo budowy
sieci wodoci¹gowej od roku 1900 by³o
nastêpuj¹ce:
• do roku 1950 -   300 km
• do roku 1980 -   880 km
• do roku 2000 - 1743 km

Z tych danych wynika, ¿e przy œredniej
rocznej szybkoœci budowy sieci wynosz¹cej:

lr =  1743 km = 17,4 km/rok

w poszczególnych okresach lat te uœrednione
szybkoœci wynosi³y:
• 1900 ÷ 1950 -   6,0 km/rok
• 1950 ÷ 1980 - 18,3 km/rok
• 1980 ÷ 2000 - 43,1 km/rok

Na rys. 1 zilustrowano przebieg budowy
sieci przy tych powy¿szych za³o¿eniach , jak
równie¿ przebiegi niezbêdnych remontów
kapitalnych przy za³o¿onych dwóch,
jednakowych dla ca³ej d³ugoœci sieci,
okresach trwa³oœci technicznej przewodów:
• T

1
  = 50 lat

• T
2
 = 100 lat

Przedstawiono te¿, dla wyjaœnienia
metodyki postêpowania, otrzyman¹ przy
pomocy superpozycji, liniê ³aman¹ przy
za³o¿eniu nastêpuj¹cych,  przyk³adowych,
zró¿nicowanych  okresów trwa³oœci tech-
nicznej przewodów, budowanych w ró¿nych
latach:
• 1900 ÷ 1950 - 90 lat
• 1950 ÷ 1980 - 50 lat
• 1980 ÷ 2000 - 75 lat

Z przebiegu tej linii mo¿na odczytaæ, ¿e
na rok 2010 wyremontowanych powinno
zostaæ ok. 300 km przewodów, natomiast na
rok 2030 ok. 800 km.

Praktycznie

W praktyce to zagadnienie jest znacznie
bardziej skomplikowane gdy¿ budowa sieci
nie odbywa³a siê z regu³y w równomiernym
tempie a ka¿dy z uk³adanych przewodów
ze wzglêdu na bardzo ró¿norodne
warunki techniczne i œrodowiskowe
posiada swój indywidualny rzeczywisty
okres trwa³oœci.

Publikowane doœwiadczenia Hirnera
z Norymbergii, a wiêc miasta podobnego
pod wieloma wzglêdami do Krakowa
wskazuj¹, ¿e zastosowanie rocznego
wskaŸnika odnowy sieci w wysokoœci 1%
nie przynios³o oczekiwanych rezultatów.

100 lat

Rys. 1. Graficzna ilustracja cyklu remontowego przewodów sieci wodo-

ci¹gowej w zale¿noœci od tempa budowy i okresu trwa³oœci technicznej dokoñczenie na stronie 14
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Wojciech Wójtowicz

Nowe oblicze
Magazynu Centralnego
Oszczêdnie i nowoczeœnie

13 maja br. nast¹pi³ odbiór techniczny
nowych pomieszczeñ Magazynu Central-
nego. Nowe obiekty, podobnie jak poprzed-

czêœci kompleksu bazy. Prace budowlane
rozpoczêto w listopadzie zesz³ego roku
i przeprowadzono je w ekspresowym tempie
tak, aby stary budynek magazynu jak
najszybciej przekazaæ do remontu.

Po remoncie i adaptacji w miejscu starego
magazynu powstanie nowoczesne Centralne
Laboratorium. Wszystkie te dzia³ania
prowadzone by³y w oparciu o decyzjê
Zarz¹du Spó³ki podjête w 2000 roku.

Przeprowadzka do nowego obiektu dla
Magazynu Centralnego wypad³a z korzyœci¹,
nie tylko z uwagi na fakt, ¿e zyska³ on nowy
obiekt, lecz równie¿ przeprowadzono
szczegó³ow¹ inwentaryzacjê. Pozwoli³o to
uzyskaæ pe³ny i wiarygodny obraz stanu
zapasów.

Ju¿ od wielu lat MPWiK S.A. czyni
starania, maj¹ce na celu usprawnienie
funkcjonowania firmy. W tym celu
zreorganizowano pracê wielu jednostek oraz
doposa¿ono je w zupe³nie nowy sprzêt
zarówno, komputerowy jak i techniczny. Po
wielu urz¹dzeniach pozosta³ jedynie
sentyment. Skoro o sentymentach mowa, to
warto siêgn¹æ pamiêci¹ do roku 1973. Wtedy
to w³aœnie uruchomiono pracê magazynu,
przenosz¹c jego ca³e zaplecze z ulicy
Senatorskiej na Lindego.

Jak przysta³o na potê¿ne przedsiêbior-
stwo tak¿e zaplecze magazynowe by³o
potê¿ne. W sk³ad owego zaplecza wchodzi³
budynek g³ówny magazynu oraz plac
sk³adowy, przeznaczony dla materia³ów
wielkogabarytowych. Jak na owe czasy plac
ten by³ bardzo nowoczeœnie wyposa¿ony,
choæ ta nowoczesnoœæ nie zawsze sz³a
w parze z u¿ytecznoœci¹ i bezawaryjn¹ prac¹.
Tylko przez rok istnienia magazynu przy

Nowy obiekt Magazynu Centralnego

Stary obiekt Magazynu Centralnego, wkrótce nowy Obiekt

Centralnego Laboratorium

nie zlokalizowano na terenie bazy materia³o-
wo-warsztatowej przy ul. Lindego 9. Na
potrzeby nowego Magazynu zaadaptowano
wiatê gara¿ow¹ znajduj¹c¹ siê w tylniej
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ulicy Lindego pracowa³y tam suwnice
dŸwigowe do za³adunku i roz³adunku
materia³ów wielkogabarytowych. Czasy ich
œwietnoœci przypomina do dziœ szkielet,

Przez d³ugie lata Magazyn Centralny nie
ogranicza³ siê tylko do zaplecza przy ulicy
Lindego; materia³y wielkogabarytowe
(np. rury wielkich œrednic) sk³adowane by³y
na placu, który nale¿y do ZUW Bielany, a
znajduje siê przy ulicy Mirowskiej.
Natomiast na potrzeby ZUW Raba, od czasu
jego uruchomienia korzystano ze sk³ado-
wiska i bocznicy kolejowej, znajduj¹cej siê
w Wieliczce. Na bocznice podstawiane by³y
wagony z surowcem opa³owym, który po
prze³adunku dostarczany by³ na ZUW Raba,
dla celów grzewczych. W zwi¹zku ze zmian¹
technologii grzewczej (system gazowy),
zaprzestano eksploatacji bocznicy. Nast¹pi³o
to w 1997 roku. W zapleczu warsztatowo-
materia³owym przy ulicy Lindego
funkcjonowa³a tak¿e wewnêtrzna stacja
paliw oraz magazyn materia³ów ropo-
pochodnych. W zwi¹zku z nieop³acaln¹
modernizacj¹ obiektu, wysokimi kosztami
eksploatacji oraz ekspansj¹ rynku paliw,
w grudniu 2001 roku zaprzestano dalszego
jej u¿ytkowania, zawieraj¹c jednoczeœnie
umowê na zaopatrzenie œrodków transportu
MPWiK S.A. z koncernem BP Poland.

W celu racjonalizacji gospodarki mate-
ria³owej dokonano ró¿nych przedsiêwziêæ
organizacyjnych:
• wykonywane s¹ kwartalne przegl¹dy

gromadzonych zapasów
• wykazy materia³ów zbêdnych i nadmier-

nych przekazywane s¹ przez kierownika
jednostki i publikowane na stronach inter-
netowych firmy (www.mpwik.krakow.pl)

• z uwagi na fakt, ¿e Magazyn Centralny
stanowi zabezpieczenie materia³owe dla
brygad Pogotowia Sieciowego i Kanali-
zacyjnego, w postaci podstawowego
asortymentu do usuwania awarii oraz
dysponuje materia³ami do bie¿¹cych prac
remontowych Warsztatu G³ównego
Energetyka i G³ównego Mechanika,
wszystkie potrzeby realizowane s¹ na
bie¿¹co przez Dzia³ Zaopatrzenia.

Po przeniesieniu zasobów materia³owych
do nowego obiektu znacznie zmieni³a siê
powierzchnia magazynowa. Dotychczas
powierzchnia ta, na starym obiekcie,
wynosi³a 960 m2, natomiast w nowym
budynku, na ten cel przeznaczono 400 m2.

Plac sk³adowy, oraz pozosta³oœci konstrukcji suwnic dŸwigowych

Nowoczesne systemy rega³owe na hali g³ównej

Zaplecze socjalne dokoñczenie na stronie 15

który po czêœciowym demonta¿u, zosta³
wykorzystany wtórnie jako konstrukcja wiat
magazynowych.
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Jerzy Sobczak

Widziane u przyjació³
Wodoci¹gi wiedeñskie

Wodoci¹gi Wiedeñskie s¹ jednymi z naj-

ciekawszych wodoci¹gów w Europie.

Wiedeñ znajduje siê w tej wyj¹tkowej

sytuacji, ¿e praktycznie ca³a woda w sieci

pochodzi z gór. Jedynie niewielka iloœæ jest

pobierana i uzdatniana na terenie Wiednia.

Pierwszy ruroci¹g

Pierwszy ruroci¹g ma swój pocz¹tek

w górach Scheeberg, Rax i Schneealpe.

Otwarcie tego wodoci¹gu mia³o miejsce

w 1873 roku. By³ to pocz¹tek nowoczesnego

rozwi¹zania zaopatrzenia Wiednia w wodê.

Woda, aby pokonaæ odcinek oko³o 90 km

potrzebuje 24 godziny.

Drugi ruroci¹g

Drugi ruroci¹g pochodzi z masywu

Hochschwab. Pod koniec XIX wieku sta³o

siê jasnym, ¿e miasto do dalszego rozwoju

potrzebuje nowe Ÿród³o wody. W zwi¹zku

z tym zatrudniono ponad 10 000 pracow-

ników by zbudowaæ sieæ o d³ugoœci 180 km.

Woda wyp³ywaj¹c z gór dociera do

odbiorców po oko³o 36 godzinach.

Ruroci¹gi bez stacji pompuj¹cych

Przez system kana³ów i tuneli czêœciowo

przechodz¹cych przez ska³y, woda dociera

do Wiednia grawitacyjnie bez pomocy stacji

pompuj¹cych. Energia grawitacyjna jest

wykorzystywana do produkcji energii

elektrycznej na ca³ej d³ugoœci sieci. Ze

wzglêdu na bardzo wysok¹ jakoœæ wody

surowej woda nie wymaga uzdatniania.

Wiedeñczycy maj¹ to szczêœcie, ¿e mog¹ piæ

wodê bezpoœrednio z kranu, bez koniecz-

noœci jej przegotowania.

Stara nastawnia

Obecnie zosta³a zamieniona na

nowoczesn¹ salê konferencyjn¹. Brama

wejœciowa, okna jak i niektóre elementy

architektoniczne zosta³y zrekonstruowane na

bazie planów historycznych.

Procentowy rozk³ad Ÿróde³ wody dla Wiednia

Mapa ruroci¹gów wiedeñskich

Drugi ruroci¹g - 52% Pierwszy ruroci¹g - 44%

Ujêcia g³êbinowe
i powierzchniowe - 4%

Woda ta s³u¿y przede wszystkim do
wykorzystania podczas remontów,
konserwacji lub awarii poszczególnych
odcinków sieci oraz przy bardzo du¿ym
zapotrzebowaniu na wodê podczas gor¹cych
dni lata.

Roczne zu¿ycie wody w Wiedniu kszta³-
tuje siê na poziomie 150 mln m3.
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Zbiornik Hackenberg

Zbiornik ten zosta³ wybudowany w  1910
roku i ma objêtoœæ 11 550 m3.  Jest to
z pewnoœci¹ najciekawszych zbiornik
zlokalizowany na terenie Wiednia. Znajduje
siê on na œrodku wydzielonego ogrodu
zlokalizowanego w zachodniej czêœci
Wiednia. Pomijaj¹c wyj¹tkowoœæ samego
obiektu, nale¿y dodaæ, ¿e z tego miejsca
rozpoœciera siê wspania³y widok na miasto.

Wie¿a ciœnieñ

Na jesieni 1999, wie¿a ciœnieñ w dys-
trykcie 10 - Favoriten obchodzi³a setne
urodziny. Przed wybudowaniem drugiego
ruroci¹gu, wie¿a zaopatrywa³a w wodê
wy¿ej po³o¿one czêœci dystryktu 10 i 12.
Dzisiaj ten budynek jest pod œcis³a opiek¹
konserwatora zabytków i wykorzystywany
do ró¿nego rodzaju wystaw.                       

Stara nastawnia

Poziom wody w wie¿y ciœnieñ, przy wype³nionym zbiorniku

aindeiWodnnurbresiaKzo³dórŸezswreiP mk09  

aindeiWodnebargnnurBzo³dórŸeigurD mk081  

wótkudewkaæœolI 031

upêtsodytknuP 001

Charakterystyka systemu dystrybucji wody z gór do miasta

iceisæœogu³datiwok³aC mk0,1623

1002wanawodubywiceisæœogu³D mk0,6

1002wanawotnomerywiceisæœogu³D mk8,62

hcynawolatsniazabzcilatiwok³aC
yzreimodow

873001

ydoweicy¿uzenneizdenlamyskaM
)1002.70.01(

m087015 3

ydoweicy¿uzenneizdenlaminiM
)1002.21.52(

m010113 3

Sieæ na terenie miasta

Wie¿a ciœnieñ
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Ryszard Langer

Oczyszczalnia Œcieków P³aszów II
Stan przygotowania inwestycji

Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji S.A. w Krakowie jest w koñ-
cowej fazie przygotowania do realizacji
najwiêkszej inwestycji komunalnej miasta
jak¹ jest „Rozbudowa i modernizacja
Oczyszczalni Œcieków - P³aszów II”.

Wnêtrze budynku krat z nowym wyposa¿eniem

jest po¿yczka zaci¹gniêta przez MPWiK S.A.
w Europejskim Banku Odbudowy i Roz-
woju, oraz bie¿¹ce œrodki inwestycyjne
krakowskich wodoci¹gów.

Projekt inwestycyjny „P³aszów II”
znajduje siê w grupie pierwszych projektów
w dziedzinie ochrony œrodowiska i infra-
struktury komunalnej zakwalifikowanych
przez Uniê Europejsk¹ do wsparcia
finansowego, zaœ poœród nich jest projektem
najobszerniejszym i technicznie najbardziej
z³o¿onym.

Nale¿y podkreœliæ - co z regu³y jest
pomijane w informacjach dotycz¹cych
zaanga¿owania zagranicznych œrodków
finansowych tak bezzwrotnych jak i po-
¿yczkowych, i¿ ca³okszta³t spraw zwi¹-
zanych z ich pozyskiwaniem, a póŸniej
wydatkowaniem podlega specjalnym
i pracoch³onnym procedurom uzgodnienio-
wym i akceptacyjnym oraz ci¹g³emu
monitorowaniu i kontroli przez wiele
urzêdów z NIK w³¹cznie. Zakres tej obs³ugi
wzrasta, gdy projekt tak jak „P³aszów II” ma
wiêcej ni¿ jedno Ÿród³o finansów z zagranicy.
Warto te¿ chocia¿by marginalnie nadmieniæ,
¿e zaanga¿owanie takich œrodków musi
uruchomiæ okreœlone obszary pracy w jed-
nostkach stosownych ministerstw i urzêdów,
które musz¹ przygotowaæ odpowiednie ramy
prawne i regulaminowe umo¿liwiaj¹ce
prawid³owe w odniesieniu do polskich
przepisów - wydawanie œrodków, a tak¿e
reagowaæ, gdy s¹ konieczne modyfikacje
przepisów.

Zobowi¹zani jesteœmy do informacji
w jakim miejscu znajduje siê inwestycja.

Na projekt „P³aszów II” sk³adaj¹ siê
kontrakty konsultingowe, które praktycznie

Inwestycja, jak ju¿ wielokrotnie informo-
waliœmy, jest wspó³finansowana w znacz¹cej
mierze (70%) z funduszu przedakcesyjnego
Unii Europejskiej ISPA i ma charakter
pomocy bezzwrotnej. Uzupe³nieniem tego
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s¹ ju¿ po procesach przetargowych, oraz
kontrakt na Roboty. Przetarg na ten kontrakt,
zasadniczy dla projektu, znajduje siê
w koñcowej fazie rozstrzygniêcia.
Wymienione szczególne zasady przy-

docelowych i jednoczeœnie pozwalaj¹cych
ju¿ uzyskaæ pewne efekty oszczêdnoœciowe.

Przyk³adem tego s¹ nastêpuj¹ce roboty:
• remont budynku krat i pompowni g³ównej

oraz monta¿ w nich nowych energo-
oszczêdnych urz¹dzeñ i agregatów; zakup
pras zmniejszaj¹cych objêtoœæ osadu
przez odwodnienie, co zmniejsza koszty
jego dalszego zagospodarowania

• wyprzedzaj¹cy remont i adaptacja
budynku magazynowego dla potrzeb
przysz³ej dyspozytorni ca³ej oczyszczalni
z okresowym przeznaczeniem czêœci
pomieszczeñ na biuro In¿yniera
Kontraktu. W tym przypadku pozwala to
unikn¹æ zakupu kontenerowych budyn-
ków biurowych, które Inwestor zgodnie
z miêdzynarodowymi standardami
zobowi¹zany jest zapewniæ na okres
budowy dla In¿yniera Kontraktu.

Informacjê niniejsz¹ podajemy w celu
sprostowania niejasnoœci jakie wynikaj¹
z artyku³u pt. „Bêd¹ oszczêdnoœci?” za-
mieszczonego w Gazecie Krakowskiej z dnia
4.09.2002r, które mog¹ prowadziæ do mylnej
oceny naszego postêpowania w zakresie
realizacji projektu. Prace nad projektem
„P³aszów II” s¹ intensywnie kontynuowane
i zapewniamy, ¿e pieni¹dze od klientów
MPWiK S.A. pochodz¹ce z op³at za wodê
i œcieki s¹ wydawane w sposób racjonalny.

Mimo wspomnianego wczeœniej
opóŸnienia w rozpoczêciu zasadniczych
robót, nadal w wymaganiach w stosunku do
Wykonawców podtrzymywany jest termin
ukoñczenia inwestycji na koniec 2005r, co
niew¹tpliwie staje siê zadaniem trudnym,
wymagaj¹cym od wszystkich uczestników,
a szczególnie Wykonawcy Robót specjalnej
mobilizacji, ale jest zadaniem wykonalnym.
Zak³ada siê, ¿e wczeœniej etapowo
uruchomiona zostanie pe³na przepustowoœæ
- dla czêœci mechanicznej, a eksploatacja
kompletnej oczyszczalni rozpocznie siê od
pocz¹tku 2006r. Okres gwarancyjny obiektu
potrwa jeszcze nastêpne 2 lata do koñca
2007r, i wówczas przewiduje siê ostateczne
rozliczenie projektu z Uni¹ Europejsk¹.     

gotowania i realizacji inwestycji z udzia³em
œrodków zagranicznych sprawi³y, ¿e nie
mogliœmy rozpocz¹æ ca³oœci robót budow-
lanych w po³owie 2002r tak jak zak³adaliœmy
pierwotnie i w tej sytuacji realne prognozy
wskazuj¹ na rozpoczêcie kontraktu z koñcem
I-kwarta³u 2003r.To wszystko nie oznacza
jednak, ¿e w zakresie fizycznej realizacji
w P³aszowie wystêpuje stagnacja.

Projekt sk³ada siê w wiêkszoœci z ca³ko-
wicie nowych obiektów, ale te¿ w sk³ad jego
wchodz¹ remonty i adaptacje tych obiektów
i urz¹dzeñ istniej¹cych, które bêd¹ w³¹czone
do pracy w oczyszczalni docelowej. MPWiK
S.A. w ramach mo¿liwoœci finansowych
prowadzi od dwóch lat szereg robót
przystosowuj¹cych stan obecny do potrzeb

Budynek przysz³ej dyspozytorni (dawny magazyn) widok z zewn¹trz

Wnêtrze pompowni g³ównej z nowym wyposa¿eniem
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Marek Grodkowski

Taniej i niezawodniej
Lubliny z instalacj¹ gazow¹ LPG

Jednym z najistotniejszych wymogów
stawianych przedsiêbiorstwom œwiadcz¹cym
us³ugi dla ludnoœci w zakresie dostarczania
podstawowych œrodków niezbêdnych do
normalnego funkcjonowania, (tj. woda,
energia, gaz, ogrzewanie) jest zapewnienie

ci¹g³oœci dostaw. Specyfika dzia³alnoœci
MPWiK polega m.in. na sta³ej gotowoœci do
usuwania awarii sieci wodoci¹gowej
doprowadzaj¹cej wodê jak równie¿ kana-

³owej odprowadzaj¹cej œcieki. Wykonuj¹c
us³ugi z tym zwi¹zane, od przedsiêbiorstwa
wymaga siê dysponowania sprawnymi
i gotowymi do u¿ycia w ka¿dej chwili, bez
wzglêdu na okolicznoœci, (z³e warunki
atmosferyczne, trudno dostêpny teren itp.)
œrodkami sprzêtowo-transportowymi.
Dlatego te¿ przy ka¿dorazowym zakupie pod
uwagê brane s¹ przede wszystkim wszelkie
aspekty zwi¹zane z niezawodnoœci¹
i gotowoœci¹ do natychmiastowego u¿ycia
w ka¿dych warunkach i okolicznoœciach
niezbêdnego, do usuwania awarii, sprzêtu.
Oczywiœcie cena równie¿ odgrywa istotn¹
rolê. Argumenty te zawa¿y³y m.in. na
rodzaju zakupionych samochodów na
prze³omie roku 1999/2000. Wybór pad³ na
samochody produkcji krajowej typu Lublin
III z benzynowym silnikiem australijskiego
koncernu General Motors Holdens Ltd.
Silniki te charakteryzuj¹ siê wysok¹
sprawnoœci¹ i niezawodnoœci¹, któr¹
osi¹gaj¹ m.in. dziêki wielopunktowemu
wtryskowi paliwa sterowanemu przez
komputer (moc to blisko 120 kM).

Parametry oraz technologie zastosowane
w w/w napêdzie umo¿liwiaj¹ bezawaryjn¹
i bezproblemow¹ pracê silnika w ekstre-
malnych warunkach atmosferycznych,
zapewniaj¹c tym samym mo¿liwoœæ u¿ycia
pojazdów bez wzglêdu na temperaturê oto-
czenia. Œrednie zu¿ycie Etyliny dla tego typu
samochodu wynosi oko³o 16 litrów/100 km.

Szukaj¹c obni¿enia kosztów zwi¹zanych
z eksploatacj¹ ponad 40 samochodów Zarz¹d
Spó³ki zadecydowa³ o monta¿u instalacji
zasilania gazem LPG.

Z obliczeñ wynika, ¿e koszty zwi¹zane
ze zu¿yciem paliwa spadaj¹ o ponad 50 %,
a zainwestowana kwota w monta¿ zwraca siê
w pierwszym roku ich u¿ytkowania.

Lublin III na wyposa¿eniu Pogotowia Technicznego

Silnik z zamontowan¹ instalacj¹ gazow¹ LPG
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w porównaniu z pojazdami napêdzanymi
tradycyjnym paliwem (³atwiejszy rozruch).
Dodatkowo instalacja LPG jako drugie
niezale¿ne urz¹dzenie zasilaj¹ce silnik
w paliwo stwarza nam, w przypadku
wyst¹pienia awarii, mo¿liwoœæ urucho-
mienia pojazdu.

W niektórych krêgach panuje opinia
o niebezpieczeñstwie zwi¹zanym z u¿ytko-
waniem samochodów wyposa¿onych
w instalacjê LPG. Pragnê zapewniæ, ¿e
instalacja zasilania gazem, (je¿eli oczywiœcie
jej monta¿ zosta³ przeprowadzony w auto-
ryzowanym serwisie) w razie kolizji stwarza
znacznie mniejsze zagro¿enie wybuchem lub
po¿arem w porównaniu z pojazdami
wyposa¿onymi we wtrysk paliwa. Zbiorniki
LPG s¹ tak skonstruowane, ¿e nawet
ogromna si³a zewnêtrzna czy te¿ temperatura
nie powoduje ich uszkodzenia w prze-
ciwieñstwie do zbiorników z paliwem
p³ynnym (obecnie w wielu samochodach
zbiorniki wykonane s¹ z tworzyw sztucznych
lub bardzo cienkiej stali). Ponadto
ulatniaj¹cy siê gaz w razie awarii (zawory
bezpieczeñstwa praktycznie nie pozwalaj¹ na
tak¹ sytuacjê) w porównaniu z wydosta-
j¹cym siê z uk³adu wtryskowego pod
ogromnym ciœnieniem paliwem nie stwarza
zagro¿enia po¿arem czy te¿ wybuchem.
Przyk³adem mo¿e byæ szereg wypadków
drogowych, z których najtragiczniejsze
skoñczy³y siê w³aœnie po¿arem pojazdu
wyposa¿onego we wtrysk paliwa.              

Z doœwiadczenia, jakie do tej pory
wynieœliœmy wynika, ¿e pojazdy zasilane
gazem s¹ mniej uci¹¿liwe w eksploatacji

Silnik z zamontowan¹ instalacj¹ gazow¹ LPG

Zbiornik gazu zamontowano w bezpiecznym miejscu - za rzêdem siedzeñ

W zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdeczne podziêkowania

za d³ugoletni¹ wspó³pracê w mi³ej atmosferze dla:

sk³ada Redakcja

Czes³awa Bryndzy

Leokadii Kraj

Zenona Papugi
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Tadeusz Bochnia (WR)

Wtórne zanieczyszczanie wody
w sieci wodoci¹gowej oraz
metody przeciwdzia³ania

Przedsiêbiorstwa wodoci¹gowe wk³adaj¹
du¿o wysi³ku w dostarczanie odbiorcom
wody pitnej o wysokiej jakoœci. S³u¿by
techniczne tych przedsiêbiorstw koncentruj¹
siê przede wszystkim na zapewnieniu
wystarczaj¹cej iloœci wody o odpowiedniej
jakoœci w punkcie wprowadzania jej do sieci
wodoci¹gowej. Na drodze przep³ywu miêdzy
zak³adem uzdatniania a odbiorc¹ mo¿e
jednak nast¹piæ wtórne zanieczyszczenie
wody wodoci¹gowej (zwane kontaminacj¹)
w wyniku oddzia³ywania, jakie zachodzi
miêdzy przep³ywaj¹c¹ wod¹ a materia³em,
z którego wykonany jest ruroci¹g. Do
kontaminacji mo¿e dojœæ przy nag³ej zmianie
prêdkoœci lub kierunku przep³ywu wody, co
powoduje porywanie cz¹stek osadu.
Równie¿ zmiana sk³adu chemicznego wody
poci¹ga za sob¹ rozpuszczanie trudno
rozpuszczalnych sk³adników osadu, i koro-
zjê, która z kolei prowadzi do powstawania
osadów i pogorszenia w³asnoœci fizyko-
chemicznych i bakteriologicznych wody.
Kontaminacja mo¿e nastêpowaæ zarówno

w zewnêtrznej sieci wodo-
ci¹gowej jak i w insta-
lacjach wewnêtrznych
ciep³ej i zimnej wody
u¿ytkowej w budynkach.

Zmiana jakoœci wody mo¿e polegaæ na:
• pogorszeniu w³asnoœci organoleptycz-

nych (barwy, mêtnoœci, smaku),
• zanieczyszczeniu wody substancjami

pochodz¹cymi z materia³ów instala-
cyjnych, zmieniaj¹cymi jej w³asnoœci
fizyko-chemiczne,

• wtórnym zanieczyszczeniu mikro-
biologicznym wody.

Poza ww. zmianami w³asnoœci estetycz-
nych i zdrowotnych wody w wyniku jej
wtórnego zanieczyszczenia produktami
korozji mog¹ nast¹piæ zak³ócenia w pracy
instalacji wewnêtrznych. Zanieczyszczenia
mechaniczne (produkty korozji, osady,
piasek) powoduj¹ dodatkowe zak³ócenie w
przep³ywie wody oraz wp³ywaj¹ na obni¿e-
nie trwa³oœci i niezawodnoœci armatury
kontrolno-pomiarowej.

Charakter i intensywnoœæ zmian jakoœci
wody w instalacjach zale¿¹ g³ównie od
sk³adu fizyko-chemicznego wody okreœla-
j¹cego jej w³asnoœci korozyjne oraz od
rodzaju u¿ytych materia³ów instalacyjnych.
Nie istniej¹ materia³y instalacyjne, które
w ¿aden sposób nie oddzia³ywaj¹ na konta-
ktuj¹c¹ siê z nimi wodê. Du¿e znaczenie ma
równie¿ sposób eksploatacji i stan techniczny
instalacji wodnych i urz¹dzeñ.

Kontaminacja wody w sieciach
wodoci¹gowych

Do budowy zewnêtrznych sieci
wodoci¹gowych stosowane s¹ g³ównie
¿eliwo i stal, a tak¿e materia³y wykonane na
bazie cementu (zbiorniki i rury ¿elbetowe,
betonowe, wyk³adziny cementowe rur
stalowych, rury azbestocementowe itp.).
Ka¿dy z tych materia³ów w wyniku
agresywnego oddzia³ywania wody mo¿e
mieæ wp³yw na zmianê jej jakoœci.

Wskutek zachodz¹cych na powierz-
chniach przewodów ¿eliwnych i stalowych
procesów korozyjnych nastêpuje zanieczysz-
czenie wody wodoci¹gowej zwi¹zkami
¿elaza (gruboziarniste lub bardzo drobne
cz¹stki amorficznego wodorotlenku
¿elazowego). Najwiêksze zmiany jakoœci

Nie istniej¹ materia³y instalacyjne, które

w ¿aden sposób nie oddzia³ywaj¹ na

kontaktuj¹c¹ siê z nimi wodê
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wody stwierdziæ mo¿na w tych punktach
sieci, gdzie jest ma³y pobór wody lub po
okresie stagnacji, jak równie¿ na koñców-
kach sieci. Szczególnie nara¿ona na zanie-
czyszczenie produktami korozji jest woda
w tzw. strefach mieszania, tzn. na obszarach
zasilanych wod¹ z ró¿nych Ÿróde³ o odmien-
nym sk³adzie (wystêpuj¹ tam tak¿e czêste
zmiany kierunku przep³ywu wody).

Elementy systemu dystrybucji wody
wykonane z materia³ów na bazie cementu

w wyniku agresywnego
oddzia³ywania wody mo-
g¹ powodowaæ zmianê jej
w³asnoœci, g³ównie poprzez
zwiêkszenie zasadowoœci

i wartoœci odczynu pH. Do wody przedo-
stawaæ siê mog¹ równie¿ zwi¹zki wchodz¹ce
w sk³ad materia³u instalacyjnego np.
krzemionka (piasek). Zanieczyszczenia
dostaj¹ce siê do wody wodoci¹gowej
w sieciach zewnêtrznych w wyniku agresyw-
nego oddzia³ywania wody na materia³y
metaliczne i materia³y na bazie cementu nie
powoduj¹ bezpoœrednio zmiany w³asnoœci
zdrowotnych wody, jednak mog¹ niszczyæ
powierzchnie wewnêtrzne przewodów
wskutek erozji lub korozji podosadowej,
wywieraj¹c bardzo niekorzystny wp³yw na
pracê instalacji wewnêtrznych.

Oddzieln¹ grupê materia³ów stosowa-
nych w zewnêtrznych sieciach wodoci¹go-
wych stanowi¹ tworzywa sztuczne (rury,
zbiorniki, pow³oki wewnêtrzne zbiorników

i rur, uszczelki i mater-
ia³y uszczelniaj¹ce).
W czasie przep³ywu
wody przez tego typu
instalacje mog¹ wyst¹-

piæ zmiany jej w³asnoœci zdrowotnych
z powodu zanieczyszczenia wody substan-
cjami pochodz¹cymi z materia³ów
instalacyjnych. Iloœæ i rodzaj uwalnianych do
wody z materia³ów instalacyjnych substancji
zale¿y przede wszystkim od rodzaju
materia³u, tzn. jego sk³adu i sposobu
produkcji. Dla przyk³adu ruroci¹gi
wykonane z PVC mog¹ powodowaæ
ska¿enie wody chlorkiem winylu a materia³y
uszczelniaj¹ce (elastomery) mog¹ byæ
Ÿród³em zanieczyszczenia wody takimi
szkodliwymi substancjami jak epichloro-
hydryna czy akrylonitryl.

W przypadku instalacji z tworzyw
sztucznych jednak najwiêcej uwag poœwiêca
siê obecnie wtórnemu zanieczyszczeniu
mikrobiologicznemu wody, a nie zmianie jej
sk³adu chemicznego. Stwierdzono na
podstawie licznych badañ, ¿e przenikaj¹ce
z tworzyw sztucznych substancje organiczne
sprzyjaj¹ rozwojowi mikroorganizmów
i tworzeniu siê biofilmu na powierzchniach
kontaktuj¹cych siê z wod¹. Udowodniono,
¿e szczególnie korzystne warunki dla
rozwoju mikroorganizmów wystêpuj¹ na
takich elementach instalacyjnych jak rury
giêtkie i wê¿e oraz na ró¿nego typu
materia³ach jak pow³oki, folie oraz materia³y
uszczelniaj¹ce i kleje. Problem powstawania
biofilmów na powierzchniach wewnêtrznych
zbiorników i przewodów wodoci¹gowych
nie dotyczy jednak wy³¹cznie instalacji
wodnych wykonanych z tworzyw sztucz-
nych. Zjawisko to wystêpuje w instalacjach
wykonanych ze wszystkich stosowanych
rodzajów materia³ów a korzystne warunki
rozwoju mikroorganizmów wystêpuj¹
równie¿ w warstwach produktów korozji
stali. Na powierzchniach ocynkowanych
i wyk³adzinach cementowych, a zw³aszcza
przewodach miedzianych warunki te s¹
mniej korzystne. Stwierdzono, ¿e biofilmy
tworz¹ce siê na warstwach produktów
korozji stali s¹ bardzo odporne na dzia³anie
œrodków dezynfekcyjnych, zw³aszcza
chloru. Powstanie biofilmu nie jest równo-
znaczne z wyst¹pieniem zagro¿enia bezpie-
czeñstwa mikrobiologicznego, które wi¹¿e
siê ze zwiêkszeniem ogólnej iloœci bakterii
w wodzie pobieranej przez u¿ytkowników.
Bakterie z biofilmu uwalniaj¹ siê przede
wszystkim w sytuacjach awaryjnych, np. po
przerwie w dop³ywie wody.

Oddzielny problem wtórnego
zanieczyszczania wody wodoci¹gowej
i zwi¹zanego z tym pogarszania w³asnoœci
zdrowotnych i organoleptycznych wi¹¿e siê
z powstawaniem zwi¹zków chloroorganicz-
nych szczególnie THM-ów (trihalometa-
nów) w wyniku reakcji chloru stosowanego
do dezynfekcji i zwi¹zków organicznych
wystêpuj¹cych w wodzie (zwi¹zki hunuso-
we, fenole itp.). Zjawisko to nie wi¹¿e siê
jednak z oddzia³ywaniem, jakie zachodzi
miêdzy materia³ami instalacyjnymi,
a kontaktuj¹c¹ siê z nimi wod¹.

Przenikaj¹ce z tworzyw sztucznych

substancje organiczne sprzyjaj¹ rozwojowi

mikroorganizmów i tworzeniu siê biofilmu

Charakter i intensywnoœæ zmian jakoœci

wody w instalacjach zale¿¹ g³ównie od

sk³adu fizyko-chemicznego wody
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Metody przeciwdzia³ania
pogarszaniu siê jakoœci wody
do picia w instalacjach

Do podstawowych zadañ przedsiêbiorstw
wodoci¹gowych podejmowanych dla
ochrony wody przed wtórnym zanieczysz-
czeniem nale¿¹:
• stosowanie materia³ów instalacyjnych

dostosowanych do w³asnoœci koro-
zyjnych wody oraz stopnia zanieczysz-
czenia i charakteru gleby

• w³aœciwa konserwacja i eksploatacja sieci
w tym systematyczne i programowe
czyszczenie (p³ukanie) sieci.

• obni¿enie agresywnoœci korozyjnej wody
przez zapewnienie jej
równowagi wêglanowo-
wapniowej. Ocena agre-
sywnoœci korozyjnej
wód w oparciu o kryteria

zawarte w normach:
a) PN-72/C-04609 „Wstêpna jakoœciowa

ocena korozyjnego dzia³ania zimnych
wód naturalnych na przewody z ¿eli-
wa, stali zwyk³ej lub ocynkowanej”

b) DIN 50930 „Korozja metali.
Podatnoœæ na korozjê materia³ów
metalicznych wzglêdem wody”

• udzielanie zainteresowanym informacji
o w³asnoœciach korozyjnych wody
wodoci¹gowej i materia³ach zalecanych
do stosowania w instalacjach wewnêtrz-
nych

• przeprowadzenie analizy stanu sieci pod
k¹tem iloœci i rodza-
ju zanieczyszczeñ
m e c h a n i c z n y c h
w y s t ê p u j ¹ c y c h
w wodzie wodoci¹-
gowej.

W przypadku, gdy wy¿ej wymienione
czynnoœci s¹ ma³o skuteczne lub
podejmowane s¹ zbyt póŸno jedynym
skutecznym sposobem wyeliminowania
kontaminacji jest renowacja sieci
wodoci¹gowej lub jej wymiana.
Zurbanizowane obszary miejskie i przemy-
s³owe, zwarta zabudowa i ci¹gle rosn¹ce
natê¿enie ruchu ko³owego sprzyja coraz
szerszemu zastosowaniu bezodkrywkowych

metod regeneracji ruroci¹gów. Do naj-
czêœciej stosowanych metod renowacyjnych
nale¿¹ miêdzy innymi: Process Phoenix,
U-Liner, Thuecon, cementyzacja oraz
relining.

Dla wyboru w³aœciwej metody renowacji
sieci wodoci¹gowej konieczne jest zebranie
informacji œwiadcz¹cych o niespe³nieniu
przez ni¹ jej podstawowych funkcji, to jest
niezawodnej dostawy wody w odpowiedniej
iloœci i jakoœci. Zbiór informacji powinien
zawieraæ: wiek przewodu; rodzaj materia³u
i œrednice przewodu; stan wewnêtrznych
powierzchni rur; spadki ciœnienia wynikaj¹ce
ze zwiêkszonych oporów hydraulicznych,
powtarzaj¹ce siê okresowo braki w dostawie
wody; liczba i czêstotliwoœæ wystêpuj¹cych
uszkodzeñ. Informacje o stanie wewnêtrz-
nym przewodów wodoci¹gowych nale¿y
tak¿e zbieraæ z wyjêtych odcinków rur
podczas napraw czy wcinek. Renowacji nie
stosuje siê do przewodów z rur azbesto-
cementowych, które jeœli zachodzi potrzeba
nale¿y wymieniaæ.

Bezwykopowa renowacja sieci
wodoci¹gowej
Wyk³adanie zapraw¹ cementow¹
przewodów wodoci¹gowych

Wyk³adanie zapraw¹ cementow¹ prze-
wodów wodoci¹gowych zmniejsza opory
hydrauliczne, ochrania przed korozj¹
wewnêtrzn¹ i zapobiega odk³adaniu siê
osadów. Przewody wodoci¹gowe przed
wy³o¿eniem zapraw¹ cementow¹ musz¹ byæ
oczyszczone ze z³ogów i osadów powsta³ych
na skutek korozji. Czyszczenie to wykonuje
siê mechanicznie za pomoc¹ skrobaków
i szczotek przeci¹ganych przez ruroci¹g.
Wybieranie osadu z przewodu wykonuje siê
za pomoc¹ przeci¹ganego czyszczaka
gumowego. Czyszczenie przeprowadza siê
równie¿ przy zastosowaniu agregatu
o wysokich parametrach ciœnieniowych do
1200 bar, lub frezu wodnego, umo¿li-
wiaj¹cych wyczyszczenie rur z zarostów do
„bia³ej blachy”, nawet przy istniej¹cych
resztkach wyk³adziny bitumicznej.
Powierzchnia wewnêtrzna oczyszczonego
przewodu wodoci¹gowego ¿eliwnego lub
stalowego nie musi byæ metaliczna. Za

Wyk³adanie zapraw¹ cementow¹ przewodów

wodoci¹gowych zmniejsza opory hydra-

uliczne, ochrania przed korozj¹ wewnêtrzn¹

i zapobiega odk³adaniu siê osadów

Bakterie z biofilmu uwalniaj¹ siê przede

wszystkim w sytuacjach awaryjnych,

np. po przerwie w dop³ywie wody



woda i my14 wrzesieñ 2002

pomoc¹ kamery telewizyjnej nale¿y
zlokalizowaæ wszystkie odga³êzienia, celem
ich udro¿nienia po zakoñczeniu cemento-
wania.

Zalecanym sposobem wyk³adania
powierzchni wewnêtrznych przewodów
wodoci¹gowych zapraw¹ cementow¹ jest
metoda odœrodkowa. Metoda ta polega na
wprowadzeniu do przewodu wodo-

ci¹gowego turbiny, która
poprzez dysze narzuca
zaprawê cementow¹
centrycznie na œcianki
wewnêtrzne ruroci¹gu.
Zaprawa ta jest wyg³a-

dzana g³adzikiem ci¹gnionym za turbin¹. Po
zakoñczeniu cementowania nale¿y odessaæ
zaprawê cementow¹ z wszystkich uprzednio
zlokalizowanych odga³êzieñ.

Wprowadzenie rur z tworzywa w przewody
wodoci¹gowe

Renowacja polegaj¹ca na wprowadzeniu
do przewodu wodoci¹gowego rur z tworzyw
o przekroju okr¹g³ym lub w kszta³cie litery
U, powoduje zwiêkszenie wytrzyma³oœci,
zmniejszenie oporów, brak korozji oraz
inkrustacji na œciankach rur. Tworzywem,
z którego wykonane s¹ rury do renowacji
przewodów wodoci¹gowych jest polietylen
PE-80 i PE-100.

Przewody wodoci¹gowe przed wprowa-

dzeniem rur z PE musz¹ byæ oczyszczone
ze z³ogów i osadów pozosta³ych na skutek
korozji. Rury polietylenowe s¹ wci¹gane do
przewodu za pomoc¹ wci¹garki. Przy
zastosowaniu rury o przekroju w kszta³cie
litery U po jej wci¹gniêciu wt³acza siê do
niej parê wodn¹, powoduj¹c powrót rury do
przekroju ko³owego i œcis³e przyleganie do
œcianki przewodu. Nastêpnie po próbie
szczelnoœci nale¿y wyci¹æ otwory na
wszystkich odga³êzieniach przewodu.

Metoda "Rêkawa"

W zakresie bezwykopowych metod
napraw sieci wodoci¹gowych mo¿na
wymieniæ naprawê metod¹ SANILINE,
która polega na wprowadzeniu do wewn¹trz
"rêkawa" z polietylenu gruboœci 5 - 8 mm
i wytrzyma³oœci na ciœnienie wewnêtrzne do
24 ATM.

Metoda Process Phoenix dziêki
podwójnie splecionej w³ókninie pozwala
z du¿ym powodzeniem na instalowanie jej
w sieciach wodoci¹gowych do maksymalnej
œrednicy DN 1000 jak równie¿ do
kanalizacji. Wzmocnienie filcem nas¹-
czonym ¿ywic¹ pozwala przej¹æ obci¹¿enia
statyczne ruroci¹gu. Metoda ta ma t¹
przewagê nad innymi metodami tego typu,
¿e dziêki stosowaniu procesu utwardzania
par¹ wodn¹ zdecydowanie skraca siê okres
przeprowadzania ca³ej renowacji.              

Dopiero strategia remontowania 2 % sieci
wodoci¹gowej rocznie da³a pozytywne
efekty.

Ze wzglêdów technicznych i ekono-
micznych przyjêto w Norymberdze tak¹
strategiê, ¿e 1% d³ugoœci sieci rocznie pod-
lega wymianie oraz 1% d³ugoœci sieci rocz-
nie podlega renowacji przez cementowanie.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat w sieci
wodoci¹gowej Krakowa rocznie pod-
dawanych by³o remontowi kapitalnemu
od 7 do 15 km d³ugoœci przewodów co
stanowi od 0,4 do 1,0 % jej aktualnej
d³ugoœci.

Z regu³y by³a to wymiana metod¹
rozkopow¹ przewodów rozdzielczych wraz
z przy³¹czami wodoci¹gowymi. Z regu³y
by³y to te¿ odcinki uliczne przewodów w
liczbie od 15 do 30 rocznie, najczêœciej
o œrednicach od 100 ÷ 200 mm.

Pojawi³y siê te¿ w Krakowie pierwsze
technologie renowacji i rekonstrukcji i w tym
zakresie nale¿y oczekiwaæ zintensy-
fikowania zakresu iloœciowego wdro¿eñ, co
by³oby zgodne z doœwiadczeniami
eksploatacyjnymi z Norymbergii, ale
z drugiej strony wdra¿aniu tych ró¿no-
rodnych technologii powinien towarzyszyæ
umiarkowany optymizm.                            

„Planowanie remontów ...” cd. ze strony 2

Po zakoñczeniu cementowania nale¿y

zlokalizowaæ wszystkie odga³êzienia za

pomoc¹ kamery telewizyjnej, celem ich

udro¿nienia
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Aneks kuchenny

wy¿szenie kwalifikacji oraz ograniczenie
ryzyka w trakcie wykonywanych czynnoœci.

Jako, ¿e MPWiK S.A. to firma
z przysz³oœci¹, wiêc te¿ nowy obiekt Maga-
zynu daleko wybiega w przysz³oœæ. Estetyka
wnêtrz i u¿ytecznoœæ tworz¹ jednolit¹
harmoniê. W sk³ad kompleksu biurowego
wchodzi 6 pomieszczeñ: Biuro Kierownika
Dzia³u Zaopatrzenia, Biuro Kierownika
Magazynu Centralnego, Pokoje S³u¿bowe
Magazynu Centralnego (Indeks Materia-
³owy, Wydaj¹ce) oraz pokój s³u¿bowy Dzia³u
Zaopatrzenia. Dla obs³ugi zosta³o wyodrêb-
nione zaplecze socjalne w postaci kuchni
oraz pokoju œniadaniowego, znajduj¹ce siê
w biurowej czêœci obiektu.

W lipcu br. oficjalnego otwarcia nowego
obiektu oraz wizji lokalnej dokonali
przedstawiciele Zarz¹du Spó³ki: Wicepre-
zes Zarz¹du mgr in¿. Andrzej Sobczak
oraz Zastêpca Dyrektora ds. Sprzeda¿y
i Marketingu in¿. Jan Suchora. Odbyli oni
tak¿e krótkie spotkanie z kadr¹ kierowni-
cz¹ zarówno Magazynu Centralnego jak
i Dzia³u Zaopatrzenia, wykazuj¹c jedno-
czeœnie zadowolenie z przeprowadzonych
dzia³añ.                                                        

Zapewne w tej sytuacji nale¿y zadaæ pytanie
jak na takiej, w znacznym stopniu pomniej-
szonej powierzchni, zgromadzono te same
zasoby.

Umo¿liwi³o to zastosowanie nowo-
czesnych systemów i rozwi¹zañ rega³owych
oraz nowoczesna konstrukcja i rozmiesz-
czenie poszczególnych pomieszczeñ. Zespó³
pracuj¹cy na terenie Magazynu przeszed³
szereg szkoleñ, maj¹cych na celu pod-

„Nowe oblicze ...” cd. ze strony 4
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ZNAMY SIÊ TYLKO Z WIDZENIA?
Szanowni czytelnicy przygl¹dajcie siê uwa¿nie, pocz¹wszy od dnia dzisiejszego swym wspó³pracownikom. Gdzieœ wœród Was

ukrywa siê osoba, której szukamy. Jeœli znacie personalia osoby poszukiwanej, to nie zwlekajcie z podaniem odpowiedzi.

Prawid³owe odpowiedzi nale¿y kierowaæ do Zespo³u Marketingu: tel. 42-42-480, fax. 42-42-439,

email: marketing@mpwik.krakow.pl lub osobiœcie: Senatorska 1, Budynek C, pok. 1

Odpowiedzi przyjmowane bêd¹ do dnia 30 paŸdziernika. Wœród wszystkich uczestników zabawy

rozlosujemy trzy atrakcyjne nagrody. Rozwi¹zanie w nastêpnym numerze.

Tak poszukiwany wygl¹da³ 60 lat temu, tak 40 lat temu, a jak wygl¹da dzisiaj?

?

KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS
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Jak¹ wodê pijemy?
Komunikat MPWiK S.A. w Krakowie

W SPRAWIE JAKOŒCI WODY DO PICIA I NA POTRZEBY GOSPODARCZE DOSTARCZANEJ
DO SIECI MIEJSKIEJ KRAKOWA - WARTOŒCI ŒREDNIE ZA III KWARTA£ ROKU 2002

YDOWICŒOKAJKINZAKSW .ndej
YDOWAINAINTADZUDA£KAZ ymrongwDSN

ABAR AWADUR AINBU£D YNALEIB jeiksloP 1 EU 2

)Hp(nyzcdO 5,7 6,7 2,8 4,7 5,9-5,6 5,9-5,6

anlógoæœodrawT °n 1,7 5,51 8,61 8,61 82-4,3 -

ñpaW md/gm 3 7,43 4,09 8,101 2,98 - -

zengaM md/gm 3 1,5 8,21 1,21 9,01 05 -

enlógoozale¯ md/gm 3 20,0 20,0 20,0 30,0 2,0 2,0

nilG md/gm 3 570,0 301,0 230,0 500,0< 2,0 2,0

wó³O md/gm 3 500,0< 500,0< 500,0< 500,0< 10,0 10,0

morhC md/gm 3 500,0< 500,0< 500,0< 500,0< 50,0 50,0

æêtR md/gm 3 3000,0< 3000,0< 3000,0< 3000,0< 100,0 100,0

mdaK md/gm 3 100,0< 100,0< 100,0< 100,0< 300,0 500,0

MHT4AMUS 3 md/gµ 3 0,21 1,0 1,0< 8,5 001 001

mroforolhC md/gµ 3 6,8 1,0 1,0 8,2 03 -

loneF md/gm 3 5,0< 5,0< 5,0< 5,0< 5,0 -

AWW4AMUS 4 md/gµ 3 5800,0 7410,0 1510,0 8020,0 1,0 1,0

nerip)a(ozneB md/gµ 3 100,0< 100,0< 200,0 300,0 10,0 10,0

rolhcatpeH 5 md/gµ 3 6200,0 2000,0< 2000,0< 2400,0 - 30,0

Objaœnienia do tabeli:
1)  NSD PL - Najwy¿sze Dopuszczalne Stê¿enie wg Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 4.X.2000 w sprawie warunków

jakim powinna odpowiadaæ woda do picia i na potrzeby gospodarcze (Dziennik Ustaw nr 82 poz. 937).
2) NSD UE - Najwy¿sze Dopuszczalne Stê¿enie wg Dyrektywy Unii Europejskiej nr 98/83/EEC z dnia 3.XI.1998 r. o jakoœci wody przeznaczonej

do spo¿ycia przez ludzi.
3) SUMA 4 THM - Suma stê¿enia 4 trójhalometanów: chloroformu, bromoformu, bromodichlorometanu i chlorodibromometanu.
4) SUMA 4 WWA - Suma stê¿enia 4 wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych: benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu,

benzo(g,h,i)perylenu oraz indeno(1,2,3-c,d)pirenu.
5) Heptachlor - pestycyd



Wielki fina³... ...oczywiœcie z udzia³em wody z krakowskich wodoci¹gów.

Konkursy, konkursy, konkursy... Woda z nieba - deszcz, który nie odstraszy³

kabaret Pod Wyrwigroszem - tym razem w cywilu Ju¿ skoñczy³am rok i lubiê takie imprezy



Wczoraj...Wczoraj...Wczoraj...Wczoraj...Wczoraj...

... i dzisiaj... i dzisiaj... i dzisiaj... i dzisiaj... i dzisiaj


