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Pawe³ Dohnalik, Romuald Siuta

Wodomierze z nadajnikami
Zdalne przekazywanie wskazañ

Co to s¹ nadajniki i do czego s³u¿¹?
Wiêkszoœæ produkowanych wodomierzy

oferowanych jest w wersji wyposa¿onej
w nadajniki do zdalnego przekazywania
wskazañ.

W tej publikacji skupimy siê na
przedstawieniu tylko dwóch rodzajów
nadajników, tych, w które mog¹ byæ
wyposa¿one wodomierze najczêœciej
stosowane w wodoci¹gu krakowskim.

S¹ to nadajniki:
• kontaktronowe (NK)

- nadajnik taki jest przekaŸnikiem
opartym o hermetyczny zestyk magne-
tyczny, który zwiera swoje styki w polu
magnetycznym, jest najczêœciej instalo-
wany we wspó³pracy ze wskazówk¹
liczyd³a, zliczaj¹c¹, w przypadku
wodomierzy œrubowych, za 1 pe³ny obrót
- 1 m3 wody a zatem generuje 1 impuls -
na 1m3 wody, a w przypadku wodomierzy
skrzyde³kowych, w zale¿noœci od wersji
1, 10, 100 i 1000 l/impuls.
Nadajniki te najczêœciej s³u¿¹ do uk³adów
zdalnego zliczania objêtoœci wody i w
nadajniki tego typu mog¹ byæ
wyposa¿one wszystkie rodzaje
wodomierzy:

- od najmniejszych skrzyde³kowych
jednostrumieniowych i wielostrumie-
niowych do wodomierzy œrubowych
wszystkich typów skoñczywszy na
wodomierzach sprzê¿onych.

• optoelektroniczne (NO)
- nadajnik taki jest przekaŸnikiem,
którego zasada dzia³ania oparta jest na
odbiciu œwiat³a w zakresie podczerwieni
od obracaj¹cej siê tulejki refleksacyjnej.
Specyfik¹ tego nadajnika jest mo¿liwoœæ
przekazywania impulsów napiêciowych
o znacznie wy¿szej czêstotliwoœci ni¿
mo¿e to zrobiæ nadajnik kontaktronowy
i dlatego nadajniki te instalowane s¹ do
wskazówek zliczaj¹cych za 1 pe³ny obrót
- 1 l wody.
Nadajniki te s³u¿¹ najczêœciej do pomiaru
strumienia objêtoœci wody przep³ywa-
j¹cej przez wodomierz i wyposa¿one
w nie mog¹ byæ wszystkie wodomierze
œrubowe.

Zastosowanie u¿ytkowe wodomierzy
z nadajnikami kontaktronowymi (NK)

Wodomierze z tymi nadajnikami s³u¿¹
przede wszystkim do zdalnego zliczania
objêtoœci wody.

To zdalne zliczanie mo¿e odbywaæ siê
drog¹ przewodow¹ lub radiow¹.

Jako liczniki zdalne mog¹ byæ
zastosowane liczniki elektromechaniczne lub
z regu³y elektroniczne. Dla przesy³ania
wskazañ licznika na du¿e odleg³oœci rzêdu
kilku tysiêcy metrów konieczne jest
zastosowanie wzmacniacza impulsów
i zasilacza zewnêtrznego 12V.

Najwa¿niejsze mo¿liwoœci stwarza
jednak odczyt wodomierzy na drodze
radiowej.

Rys. 1. Technologia zczytywania danych na drodze radiowej

wg propozycji firmy Mikrometr

1 - ³adowanie; 2 - odczyt radiowy wskaŸnika; 3 - roz³adowanie
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Szczególnie interesuj¹ce jest tutaj
rozwi¹zanie g³owicy radiowej o symbolu
IZAR MRDP, która mo¿e wspó³pracowaæ
z ka¿dym wodomierzem o wyjœciu impulso-
wym. Jest ona wyposa¿ona w przewód
³¹cz¹cy, który pod³¹cza siê do wodomierza
czytanego drog¹ radiow¹. G³owica typu
IZAR MRDP, zasilana przez wysokiej klasy
baterie litowe odbiera informacje od
nadajnika impulsów wodomierza
i przechowuje je w swojej pamiêci. Do
zczytywania danych zapamiêtanych
w g³owicy niezbêdna jest radiowa
przystawka czytaj¹ca MRP, która mo¿e
wspó³pracowaæ z ró¿nymi przenoœnymi
komputerkami inkasenckimi (patrz rys. 1).

Zastosowanie badawcze
wodomierzy z nadajnikami
optoelektronicznymi (NO).

Wodomierze z tymi nadajnikami s³u¿¹
przede wszystkim do badañ rejestruj¹cych
chwilowe rozbiory wody.

W konfiguracji takiego wodomierza
z odpowiednim przetwornikiem, zasilaczem
i cyfrowym rejestratorem mo¿emy mierzyæ
i rejestrowaæ strumieñ objêtoœci
przep³ywaj¹cej wody w dowolnym okresie
próbkowania na przyk³ad, co 1sec, 20sec,
60sec czy w koñcu nawet, co godzinê.
Oczywiœcie w zale¿noœci od przyjêtego
okresu próbkowania i pojemnoœci pamiêci
rejestratora cyfrowego czas rejestracji do
wype³niania tej pamiêci bêdzie ograniczony.

Przyk³adowo dla typowego miniaturo-
wego rejestratora o pojemnoœci 40 tys.
zapisów czas rejestracji mo¿e wynosiæ:

Zasilanie akumulatorowe uk³adu
pomiarowego pozwala nam umieœciæ
urz¹dzenie w dowolnej studzience
wodomierzowej w terenie.

Wykonanie hermetyczne wodomierza
z nadajnikiem pozwala na to, aby by³ on
nawet zatopiony.

Instaluj¹c dodatkowo przetwornik
ciœnienia za wodomierzem mo¿emy
rejestrowaæ równoczeœnie ciœnienie na
zasilaniu instalacji naszego odbiorcy.

Oczywiœcie przetwornik i rejestratory
musz¹ byæ odpowiednio dobrane i zapro-
gramowane, najlepiej, aby pos³ugiwa³y siê
standardowymi sygna³ami wejœæ i wyjœæ jak
na przyk³ad 4÷20mA.

Zarejestrowane wyniki pomiarów
eksportowane s¹ z regu³y do programu
Excell, w którym mo¿emy ju¿ dokonywaæ
wszystkich standardowych obliczeñ i analiz.
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                       ces1       1,11       64,0

                       ces01       1,111       6,4

                       ces02       2,222       52,9

                       ces06       6,666       7,72

Rys. 2. Ogólna idea zczytywania wskazañ zarejestro-

wanych na poszczególnych wodomierzach

Oczywiœcie przedstawiona idea okreso-
wego zczytywania danych z przenoœnych
rejestratorów cyfrowych nie wyklucza
mo¿liwoœci w³¹czenia takich wodomierzy
w uk³ad ci¹g³ego monitorowania
(np. poprzez GPRS) w szczególnie wa¿nych
przypadkach.

W nastêpnej publikacji wska¿emy na
konkretne potrzeby i mo¿liwoœci
wykorzystania wodomierzy z nadajnikami
do zdalnego przekazywania wskazañ,
w naszej wodoci¹gowej praktyce.              
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Tadeusz Bochnia, Mieczys³aw Kêdziora

Laboratorium Centralne
Historia, teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ

Historia
Jakoœæ wody podawanej na ksi¹¿êce i

królewskie sto³y, a w szczególnoœci jej
walory smakowo zapachowe oceniana by³a
zapewne ju¿ od œredniowiecza przez
nadwornych alchemików i kucharzy, jednak
systematyczne badania wody dostarczanej
wszystkim odbiorcom nierozerwalnie
zwi¹zane s¹ z powstaniem w roku 1901
Wodoci¹gu Królewskiego Sto³ecznego
Miasta Krakowa. Od tego momentu
w wodzie oznaczano ¿elazo, chlorki,
amoniak, azotany, mangan i utlenialnoœæ
nadmanganianow¹, oraz wykonywano
pomiary temperatury wody. Istniej¹ równie¿
wzmianki o badaniach bakteriologicznych
wykonanych w pierwszych latach istnienia
wodoci¹gów. Po odzyskaniu niepodleg³oœci
po I wojnie œwiatowej nadzór nad stanem
zdrowotnym wodoci¹gu sprawowa³ lekarz
z urzêdu gminy miasta Krakowa. Na zlecenie
Zarz¹du wodoci¹gów analizy chemiczne
wody wykonywa³a miejska pracownia
chemiczna a bakteriologiczne - bakteriolog

miejski. W roku 1920
prowadzono badania
jakoœci wody, które
o b e j m o w a ³ y

nastêpuj¹ce wskaŸniki: sk³adniki sta³e,
twardoœæ ca³kowita, chlorki, utlenialnoœæ
nadmanganianowa, amoniak, azotany,
¿elazo, mangan. Badano te¿ jakoœæ
bakteriologiczn¹ oraz zawartoœæ ¿elaza przy
okazji badañ technologicznych nad procesem
od¿elaziania i procesem filtracji.

W miarê rozbudowy filtrów powolnych
bakteriologiczna jakoœæ wody pogarsza³a siê
osi¹gaj¹c wynik 11% próbek badanych
zawieraj¹cych bakterie coli w 1 cm3 w roku
1933. To sta³o siê podstaw¹ uruchomienia
w³asnego laboratorium bakteriologicznego

i wprowadzenia procesu chlorowania wody
wraz z niezbêdn¹ kontrol¹ stê¿enia czynnego
chloru.

W 1932 roku w Zak³adzie
Wodoci¹gowym w Bielanach utworzono
laboratorium chemiczne dokonuj¹ce analiz
wody surowej i uzdatnionej, a w roku
nastêpnym uruchomiono laboratorium
bakteriologiczne. Inicjatorem i pierwszym
kierownikiem laboratorium by³
dr T. Orzelski.

W latach 1937-1938 w Pracowni
Badawczej Wodoci¹gu M. Krakowa (taka
by³a nazwa oficjalna) systematycznie badano
27 nastêpuj¹cych chemicznych wskaŸników
jakoœci wody: mêtnoœæ, barwa, temperatura,
pH, wolny i agresywny dwutlenek wêgla,
tlen ca³kowity, deficyt tlenu, biologiczny
ubytek tlenu, zawiesina, wolny chlor, sucha
pozosta³oœæ, pozosta³oœæ po pra¿eniu,
chlorki, siarczany, amoniak, azotany,
azotyny, utlenialnoœæ, ¿elazo rozpuszczone,
sód, wapñ, magnez, alkalicznoœæ, twardoœæ
ca³kowit¹, twardoœæ przemijaj¹c¹ i twardoœæ
trwa³¹. Badania bakteriologiczne
obejmowa³y trzy wskaŸniki: iloœæ bakterii w
2 cm3 na agarze po 24 godzinach, iloœæ
bakterii w 1 cm3 na ¿elatynie po 48 godz.
i badanie na bakterie coli.

O funkcjonowaniu Laboratorium
w czasie II wojny œwiatowej brak danych.
Po II wojnie œwiatowej dotychczasowy
zakres badañ wody zwiêkszono o oznaczanie
fenolu w zwi¹zku z pogarszaj¹ca siê jakoœci¹
wody w Wiœle, która osi¹gnê³a stan
nieprzydatnoœci do spo¿ycia w roku 1954.
(zawartoœæ fenoli przekracza³a 1 mg/l).

Od roku 1954 oprócz badañ wody
surowej z Wis³y i uzdatnionej Laboratorium
prowadzi³o okresowe badania chemiczne
i bakteriologiczne wody z rzeki Sanki.

Ju¿ od roku 1901 w wodzie oznaczano

¿elazo, chlorki, amoniak, azotany,

mangan i utlenialnoœæ nadmanganianow¹
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Zakres badañ chemicznych obejmowa³
wskaŸniki wymienione powy¿ej. Od roku
1963 Laboratorium uczestniczy³o
w badaniach technologicznych nad
koagulacj¹ i filtracj¹ wody wiœlanej.
W ramach tych badañ oznaczano pH,
mêtnoœæ, barwê, krzemionkê, utlenialnoœæ
i zawartoœæ tlenu w wodzie surowej i po
kolejnych etapach uzdatniania.

W kolejnych latach laboratorium by³o
systematycznie unowoczeœniane,
wyposa¿ane w coraz doskonalsz¹ aparaturê,
co owocowa³o zwiêkszeniem iloœci
oznaczanych wskaŸników. Wraz
z organizacj¹ dodatkowych laboratoriów na
poszczególnych zak³adach uzdatniania
wody, laboratorium bielañskie uzyska³o
status Centralnego Laboratorium.

TeraŸniejszoœæ
W zwi¹zku ze spadkiem produkcji wody

i osi¹gniêciem poziomu zu¿ycia
charakterystycznego dla rozwiniêtych
europejskich pañstw, g³ówn¹ trosk¹
wodoci¹gów krakowskich jest zapewnienie
wysokiej jakoœci wody pitnej. Ka¿da jakoœæ
zawsze jednak wymaga kontroli oraz
udokumentowania, i w tym celu wodoci¹gi
krakowskie ponosz¹ olbrzymie koszty na
wyposa¿enie i funkcjonowanie
nowoczesnego Laboratorium Centralnego
oraz laboratoriów pomocniczych

( Z a k ³ a d o w e
L a b o r a t o r i u m
Wody). Dziêki
temu nale¿ymy
obecnie do œcis³ej
krajowej czo³ówki

pod wzglêdem wdro¿onych metod
analitycznych i wykonywanych oznaczeñ,
i w niczym nie ustêpujemy laboratoriom
badania jakoœci wody w innych pañstwach.

W listopadzie 2002 roku ustanowiono
nowy akt normatywny w sprawie wymagañ
dotycz¹cych jakoœci wody przeznaczonej do
spo¿ycia przez ludzi, który pod wzglêdem
zakresu i wartoœci normowanych
wskaŸników jest niemal kopi¹ dyrektywy
Unii Europejskiej nr 83 z 1998 r. a nawet
znacznie bardziej rozszerza zakres
unormowañ. Laboratoria wodoci¹gów
krakowskich obecnie wykonuj¹ oznaczenia

140 wskaŸników w ró¿nych wodach i z ró¿n¹
czêstotliwoœci¹ (ok. 150 tys. analiz rocznie),
a norma polska obejmuje 64 wskaŸniki.
Znacz¹c¹ grupê w ca³kowitej iloœci analiz
wykonywanych przez Centralne
Laboratorium stanowi¹ analizy próbek wody
pobranych z zaworów czerpalnych
u odbiorców wody (zgodnie z rozpo-
rz¹dzeniem minimum 75% wszystkich
punktów pobierania próbek wody) jak
równie¿ z innych punktów poboru w sieci
wodoci¹gowej na ca³ym obszarze Miasta
Krakowa. Próbki te pobierane s¹ zarówno w
ramach planowych analiz, jaki i w trakcie
realizacji ró¿nego rodzaju procedur, np.
postêpowania reklamacyjnego, usuwania
awarii itp.

Spe³nienie bardzo rygorystycznych norm
zarówno polskich jak i UE pod wzglêdem
iloœci analizowanych wskaŸników
wymaga³o zakupu nowoczesnego sprzêtu
analitycznego takiego jak chromatografy
gazowe, chromatograf cieczowy HPLC,
atomowy spektrograf absorpcyjny,
nowoczesne spektrofotometry itp.. Obecnie
stosowane metody charakteryzuj¹ siê
wysok¹ czu³oœci¹. Dla przyk³adu granica
wykrywalnoœci 1 nanogram na litr
(0,000000001 grama substancji w litrze
wody) oznacza mo¿liwoœæ wykrycia
5 gramów substancji (1 p³aska ³y¿eczka od
herbaty) rozpuszczonej w takiej iloœci wody,
jak¹ ca³y Kraków zu¿ywa w ci¹gu
2 miesiêcy.

Laboratorium Centralne oprócz
rutynowych analiz jakoœci wody pitnej
prowadzi tak¿e kontrolê w trakcie procesu
uzdatniania oraz monitoring wody w rzekach
i zbiorniku dobczyckim, z których woda jest
ujmowana. Prowadzimy równie¿ badania
naukowe i wspó³pracujemy z naukowcami
z AGH, Politechniki Krakowskiej, Œl¹skiej
i Rzeszowskiej, Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego oraz z Uniwersytetu £ódzkiego
i Akademii Medycznej w Warszawie.

Centralne Laboratorium ze wzglêdu na
posiadane bogate wyposa¿enie oraz
kompetentny personel jest w pe³ni
przystosowane do spe³nienia wszelkich
wymagañ zwi¹zanych z kontrol¹ jakoœci wód
ujmowanych i uzdatnionych podawanych do
sieci miejskiej, jak równie¿ wody w sieci

Spe³nienie bardzo rygorystycznych norm

zarówno polskich jak i UE pod wzglêdem iloœci

analizowanych wskaŸników wymaga³o zakupu

nowoczesnego sprzêtu analitycznego
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wodoci¹gowej, co stanowi spe³nienie
wymogów prawa.

W strukturze laboratorium centralnego
mo¿na wyodrêbniæ dwa podstawowe
segmenty: Pracownia Biologiczna
i Pracownia Fizykochemiczna. W tych
dwóch pracowniach wykonywane s¹
codziennie oznaczenia najwa¿niejszych
wskaŸników wchodz¹cych w zakres tzw.
Monitoringu Kontrolnego. Pozosta³e
wskaŸniki fizykochemiczne, które wystêpuj¹

w wodzie na poziomie
œladów i mikroœladów
(stê¿enia rzêdu mikro-
gramów, a nawet
dochodz¹ce do jednej
tysiêcznej mikro-
grama w litrze) s¹

oznaczane g³ównie w Pracowni
Chromatograficznej (zwi¹zki organiczne)
i w Pracowni Atomowej Spektroskopii
Absorbcyjnej (metale).

W pracowniach fizykochemicznych
wykonuje siê analizy przy pomocy
nowoczesnych przyrz¹dów pomiarowych.
Jak przysta³o na wiek XXI s¹ to czêsto
niewielkie, przenoœne aparaty, czasem
zasilane z baterii, z mikroprocesorem
u³atwiaj¹cym niezbêdne przeliczenia
posiadaj¹ce z regu³y ekran LCD. Takimi
przyrz¹dami s¹ np. konduktometry s³u¿¹ce
do pomiaru przewodnictwa wody - chêtnie
u¿ywane przez nieuczciwych akwizytorów
sprzedaj¹cych filtry do wody - o czym pisano
w poprzednim numerze „Woda i My”.

Sondy tlenowe, pH-metry to te¿
urz¹dzenia podobnego typu s³u¿¹ce do
pomiaru zazwyczaj jednego wskaŸnika.

Aparatami o bardzo
w s z e c h s t r o n n y m
zastosowaniu s¹
s p e k t r o f o t o m e t r y
mierz¹ce w zakresie
ultrafioletu i œwietle

widzialnym (UV-VIS). Przy pomocy tego
aparatu mo¿na oznaczaæ wiele pierwiastków,
zwi¹zków nieorganicznych a tak¿e
zwi¹zków organicznych wystêpuj¹cych w
wodzie w ma³ych stê¿eniach. Odrêbn¹ grupê
urz¹dzeñ pomiarowych stanowi¹ bardzo
nowoczesne i technicznie skomplikowane
przyrz¹dy do analiz chromatograficznych -

trzy chromatografy gazowe (GC)
z detektorami masowymi (MS) oraz FID,
wysokosprawny chromatograf cieczowy
z detektorem diodowym (HPLC-DAD),
chromatograf jonowy DX, analizator
ogólnego wêgla organicznego, fotometr
p³omieniowy, dwa atomowe spektrometry
absorpcyjne (ASA) z kuwet¹ grafitow¹
i wiele innych pomocniczych urz¹dzeñ
niezbêdnych do prowadzenia analiz
œladowych. Oprócz analiz instrumentalnych
wykonuje siê w Pracowni Fizykochemicznej
analizy tzw. metodami klasycznymi tj.
analizy miareczkowe i wagowe. Równie¿
w tym przypadku stosowane jest
nowoczesne wyposa¿enie w postaci biuret
automatycznych z odczytem cyfrowym
i wagi elektroniczne.

Drugim wa¿nym filarem Centralnego
Laboratorium jest Pracownia Biologiczna
sk³adaj¹ca siê z wielu wyspecjalizowanych
i bardzo dobrze wyposa¿onych elementów -
pracowni hydrobiologicznej i mikro-
biologicznej wraz z niezbêdnymi
pomieszczeniami (pokoje posiewów,
sterylizacji, przygotowania po¿ywek itp.
Pracownia Biologiczna zajmuje tak¹ sam¹
powierzchniê jak pracownie fizyko-
chemiczne, pomimo prowadzenia na jej
terenie badañ dla znacznie mniejszej liczby
wskaŸników (kilkanaœcie mikrobiolo-
gicznych i hydrobiologicznych wskaŸników
na 140 wskaŸników ogó³em). Wynika to ze
specyfiki pracy wykonywanej w tej pracowni
oraz du¿ej czêstotliwoœci, du¿ej liczby
próbek i ogromnego znaczenia badañ
bakteriologicznych. Ze wzglêdu na t¹
specyfikê wiêcej informacji na temat
pracowni biologicznej przedstawimy
w nastêpnym numerze naszego pisma.

W wyniku przeprowadzonej analizy
okreœlono kierunki dzia³ania Centralnego
Laboratorium na najbli¿sze lata
z zachowaniem zasad funkcjonuj¹cych
w SWOT (unikaæ zagro¿eñ, wykorzystywaæ
szanse, wzmacniaæ s³abe strony, opieraæ siê
na mocnych stronach). Kierunki te s¹
nastêpuj¹ce:
• Wzrost efektywnoœci i jakoœci pracy

Centralnego Laboratorium

Laboratorium Centralne oprócz rutynowych

analiz jakoœci wody pitnej prowadzi tak¿e

kontrolê w trakcie procesu uzdatniania oraz

monitoring wody w rzekach i zbiorniku

dobczyckim, z których woda jest ujmowana

dokoñczenie na stronie 16

Uzyskanie certyfikatu akredytacji bêdzie

uznaniem, ¿e Laboratorium Centralne jest

kompetentne w zakresie wykonywanych

badañ i prowadzonych pomiarów
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Marek Grotkowski

Recykling
Szanse i zagro¿enia

Szybki rozwój techniczny a tak¿e zmiany
w technologii wytwarzania produktów
spowodowa³y ogromny wzrost iloœci odpadów
materia³ów niebezpiecznych zarówno zwi¹za-
nych z produkcj¹ jak równie¿ z wymian¹
zu¿ytych urz¹dzeñ. Unia Europejska podej-
muje wysi³ki na rzecz rozwi¹zania problemu
zagospodarowania odpadów oraz stymuluje
zmiany przestarza³ych technologii na
przyjazne ekologicznie. Strategia taka wymaga
skupienia siê na kwestii gospodarki nie tylko
samymi odpadami, lecz przede wszystkim na
opracowaniu polityki zrównowa¿onego
rozwoju, uzupe³nionej zasad¹ ostro¿noœci
w doborze œrodków chemicznych, programem
stosowania czystych technologii oraz popiera-
niem gospodarki zorientowanej na œwiadczenie
us³ug a nie tylko produkcjê. Zapobieganie
powstawaniu odpadów nie mo¿e ograniczaæ
siê do etapu wytwarzania odpadów przez
konkretny wyrób. Od samego pocz¹tku musi
ona uwzglêdniaæ sam wyrób: za³o¿enia wstêp-
ne i projekt, a dalej produkcjê, eksploatacjê,
zwrot oraz wtórne wykorzystanie i przetworzenie.

Uœwiadomienie spo³eczeñstwa o niebez-
pieczeñstwie wynikaj¹cym z powstawania,
a póŸniej utylizacji materia³ów niebezpiecz-
nych, jest jednym z najwa¿niejszych celów
nowoczesnego pañstwa.

Jednym z wiêkszych problemów, z jakim
przyjdzie siê zmierzyæ nam jako nowemu
cz³onkowi Unii Europejskiej, bêdzie utylizacja
setek tysiêcy a nawet milionów samochodów,
które poruszaj¹ siê po naszych drogach.
Wszyscy dobrze wiemy, ¿e w wiêkszoœci s¹
to pojazdy wyeksploatowane i nie spe³niaj¹ce
podstawowych norm emisji spalin, a w nie-
których przypadkach nawet bezpieczeñstwa.
Kupuj¹c u¿ywany samochód zwracamy
przede wszystkim uwagê na cenê, stan
techniczny w tym przypadku mniej nas
interesuje, czy takie podejœcie do tematu jest
w³aœciwe? Kupuj¹c nowy samochód otrzymu-
jemy obecnie niejednokrotnie kilkuletni¹
gwarancjê na podzespo³y (przewa¿nie 3 lata,
na nadwozie 6 lat), co œwiadczy o odpowie-
dzialnoœci producenta zwi¹zanej z jakoœci¹
produktu. Mo¿emy byæ zatem pewni, ¿e w tym
okresie u¿ytkowania pojazdu, koszty ogranicz¹
siê tylko wy³¹cznie do jego eksploatacji.
W przypadku nabycia samochodu u¿ywanego
zobowi¹zani jesteœmy do uiszczenia
dodatkowych op³at zwi¹zanych z jego
nabyciem (akcyza lub podatek), dodatkowym
kosztem bêd¹ przegl¹dy rejestracyjne, które
w autach powy¿ej 5-ciu lat musza byæ

Zwiêkszona odpowiedzialnoœæ producenta - (instrument polityki zorientowanej na wyrób)

dokoñczenie na stronie 15
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Redakcja

Wystawa ekologiczna 2005
„Dni Ziemi” - preludium

Ju¿ po raz szósty, pod Patronatem
Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka
Majchrowskiego, w dniach 22 i 23 kwiet-
nia br. na Placu Centralnym w Nowej
Hucie, odbêdzie siê Wystawa Ekolo-
giczna, bêd¹ca ukoronowaniem dwu-
tygodniowych obchodów „Dni Ziemi”.

Urz¹d Miasta Krakowa wraz ze
spó³kami komunalnymi i innymi
partnerami, skupionymi g³ównie w Forum
dla Nowej Huty, bêdzie prezentowa³
mieszkañcom Krakowa dzia³ania
proekologiczne ró¿nych instytucji
i organizacji. Tak, jak w latach
poprzednich czynny udzia³ w Wystawie
bêd¹ bra³y przede wszystkim
przedsiêbiorstwa komunalne Krakowa,
organizacje edukacyjne i szko³y.

Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹-
gów i Kanalizacji SA w Krakowie planuje
szereg atrakcji dla odwiedzaj¹cych nasze
stoisko wystawiennicze. W roku bie¿¹cym
uleg³a modyfikacji formu³a prezentacji
gospodarki komunalnej Gminy Miejskiej
Kraków. Nowoœci¹ bêdzie wspólny

namiot, w którym umieszczone zostan¹
MPWiK SA, MPEC SA, MPO sp. z o.o.
oraz Wydzia³ Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Œrodowiska UMK.

Centraln¹ czêœæ stanowiæ bêdzie
prezentacja inwestycji wspó³finan-
sowanych ze œrodków Unii Europejskiej.
Mieszkañcy Krakowa bêd¹ mogli
zapoznaæ siê z projektami realizowanymi
na terenie gminy, a których ukoñczenie
spowoduje, ¿e Kraków bêdzie miastem
czystym i przyjaznym dla wszystkich,
a jednoczeœnie zredukuje negatywne
oddzia³ywanie aglomeracji na okoliczne
tereny. Wœród prezentowanych projektów
szczególne miejsce zajmie realizowana
„Modernizacja i Rozbudowa Oczysz-
czalnia Œcieków P³aszów II” oraz
inwestycja prowadzona przez MPO
sp. z o.o. - „Rozbudowa i modernizacja
wysypiska œmieci Barycz”.

Biuro Zarz¹du i Public Relations
serdecznie zaprasza wszystkich
pracowników Spó³ki  do odwiedzenia
Wystawy Ekologicznej 2005. Szczególnie
serdecznie zapraszamy do z³o¿enia wizyty
na stoisku MPWiK SA, które w roku
bie¿¹cym zaaran¿owane zostanie w nowej
formie. Wizerunek firmy tworzyæ bêd¹ nie
tylko tradycyjne barwy wodoci¹gów,
w które przystrojone zostanie stoisko, ale
tak¿e to, ¿e obs³uga stoiska zostanie
wyposa¿ona w jednolite ubrania z logo
firmy, tworz¹c zespó³, udzielaj¹cy
zwiedzaj¹cym wyczerpuj¹cych informacji
o Spó³ce.

Dodatkowo zamontowane zostanie
charakterystyczne akwarium wraz ze sto³em
wystawienniczym oraz monitor, na którym
przez ca³y czas trwania imprezy bêdzie
wyœwietlana prezentacja multimedialna. Dla
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upowszechniania wiedzy na temat firmy
przygotowane zosta³y ulotki informacyjne
oraz foldery. Kolportowana bêdzie równie¿
wœród najm³odszych pozycja, ciesz¹ca siê
nies³abn¹c¹ popularnoœci¹, czyli „Opowieœci
Kropelki”.

Atrakcj¹ bêdzie równie¿ budowanie
1 m3 wody na œrodku placu. Jest to jeden
z wielu elementów wystawy, który budzi
najwiêksze zainteresowanie.

Oczywiœcie, wzorem lat ubieg³ych, nie
zabraknie ca³ej masy balonów, cukierków
i upominków dla odwiedzaj¹cych nasze
stoisko. Dla najm³odszych uczestników
wystawy przygotowaliœmy wiele kon-
kursów i atrakcyjnych nagród.

Podczas dwudniowej imprezy odbêd¹
siê m.in. wystêpy dzieci z krakowskich
szkó³ i przedszkoli oraz konkursy dla
dzieci organizowane przez spó³ki
miejskie. Odbêdzie siê równie¿ losowanie
nagród za udzia³ w zbiórce surowców
wtórnych.

Podczas imprezy zorganizowana zostanie
zbiórka surowców wtórnych. Za ka¿de
przyniesione: 10 puszek aluminiowych lub
10 butelek PET bêdzie mo¿na otrzymaæ
sadzonki kwiatów balkonowych, drzewko
lub krzew. Nowoœci¹ bêdzie prowadzona
zbiórka zu¿ytych baterii, za zwrot których,
równie¿ przewidziane s¹ nagrody.

Dla wygody goœci wystawy
organizatorzy planuj¹ uruchomienie
bezp³atnego tramwaju, który bêdzie
kursowa³ z Plant do Placu Centralnego.

Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodo-
ci¹gów i Kanalizacji uczestnicz¹c
w obchodach „Dni Ziemi” ma na celu
kszta³towanie œwiadomoœci ekologicznej
wœród dzieci i m³odzie¿y poprzez
uœwiadomienie problemu ochrony
œrodowiska naturalnego, jako kwestii
podstawowej dla funkcjonowania ka¿dego
cz³owieka. Równoczeœnie niebagatelne
znaczenie ma kreowanie wizerunku
Spó³ki, upowszechnianie jej dzia³alnoœci
wœród mieszkañców Krakowa, a tak¿e
prezentowanie osi¹gniêæ, z których wiele
zas³uguje na uwagê.

Ponawiaj¹c zaproszenie zamieszczamy
kilka zdjêæ z obchodów Dni Ziemi z roku
poprzedniego.                                         
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Magdalena Kamiñska

Wizyta duszpasterza
Jego Ekscelencja ks. Biskup Jan Zaj¹c w MPWiK S.A.

Dnia 11 marca 2005 r. w zwi¹zku z wizy-
tacj¹ kanoniczn¹ w Parafii Najœwiêtszego
Salwatora Jego Ekscelencja ks. Biskup Jan
Zaj¹c z³o¿y³ wizytê Zarz¹dowi i spotka³ siê
z pracownikami MPWiK S.A.

Spotkanie przebiega³o w radosnej
atmosferze wzajemnych wspomnieñ i anegdot.
Prezes Zarz¹du Ryszard Langer w krótkim
przemówieniu powita³ ks. Biskupa oraz
towarzysz¹cego mu ks. Infu³ata Jerzego Bry³ê.

Pracownicy opowiedzieli ks. Biskupowi
o wydarzeniach z dzia³alnoœci duszpasterstwa
wodoci¹gowców, wspominano wspólne
pielgrzymki, opowiadano o tradycji
œwi¹tecznych spotkañ Zarz¹du i pracowników
MPWiK S.A. z duszpasterzem ksiêdzem
J. Bry³¹. Du¿¹ czêœæ spotkania rozmawiano
o wra¿eniach z ostatniej wizyty u Ojca
Œwiêtego w Rzymie.

Na koniec spotkania ks. biskup Zaj¹c
podziêkowa³ za serdeczne przyjêcie i wyrazi³
s³owa uznania dla Zarz¹du i pracowników
MPWiK S.A., a tak¿e wrêczy³ ka¿demu
z uczestników pami¹tkowy obrazek ze swoim
b³ogos³awieñstwem. Prezes Zarz¹du natomiast
przekaza³ Jego Ekscelencji symboliczn¹
studzienkê. Spotkanie zakoñczy³o siê wspóln¹
modlitw¹.                                                         

W zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdeczne podziêkowania

za d³ugoletni¹ wspó³pracê w mi³ej atmosferze dla:

sk³ada Redakcja

Teresy Jelonek
Józefa WoŸniaka
Czes³awa Talagi
Heleny Jacher

Marii Firek
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Szczepan Kosowicz

Monitoring parametrów
technologicznych ZUW
Historia i dzieñ dzisiejszy

Pierwsze uk³ady automatyki wykorzystu-
j¹ce technologie mikroprocesorowe zosta³y
wdro¿one w MPWiK S.A. w drugiej po³owie
lat osiemdziesi¹tych w nowo wybudowa-
nych obiektach zrealizowanych w ramach
programu RABA II.

Zainstalowanych szereg sterowników
mikroprocesorowych, pocz¹wszy od Ujêcia
Wie¿owego w Dobczycach przez Zak³ad
Uzdatniania Wody RABA, komory
tranzytowe i zbiorniki, koñcz¹c na Nastawni
Piaski Wielkie.

Brak standardów œwiatowych w dzie-
dzinie prezentacji procesów technolo-
gicznych w postaci graficznej na ekranie
monitora (wizualizacja) i archiwizacji
danych zmusza³ do pisania w³asnych
programów stanowi¹cych rozwi¹zania
autorskie dedykowane dla konkretnego
obiektu.

System monitoringu parametrów
technologicznych RABA II w czasie swojej
20 letniej historii zosta³ gruntownie

zmodernizowany. Sukcesywnie wymieniane
s¹ sterowniki oraz oprogramowanie. W dniu
dzisiejszym jest to nowoczesny system ze
sterownikami PLC oraz oprogramowaniem
wizualizacyjnym typu SCADA (Supervisory
Control And Data Acquisition).

Niespe³na 10 lat póŸniej powstaje kolejny
system zbierania danych, tym razem w Zak-
³adzie Uzdatniania Wody Rudawa. Podobnie
jak w ZUW Raba system monitoringu na
pocz¹tku by³ rozwi¹zaniem autorskim. Brak
mo¿liwoœci rozbudowy i rosn¹ce wymagania
u¿ytkowników systemu spowodowa³y
koniecznoœæ rozbudowy i modernizacji
systemu. Sukcesywnie wymieniane s¹
sterowniki oraz zainstalowano standardowe
oprogramowanie wizualizacyjne SCADA.

Równolegle z wdra¿aniem systemu
w Zak³adzie Uzdatniania Wody Rudawa
realizowany by³ system monitoringu
w najstarszym Zak³adzie Uzdatniania Wody
w Krakowie na Bielanach. W pompowni
wody czystej, w dy¿urce przy zbiornikach
na Kopcu Koœciuszki i zbiorniku w Lesie
Wolskim zainstalowano sterowniki PLC,
które zbieraj¹ dane technologiczne. Na
prze³omie lat 2003/2004 wdro¿ono stacjê
dyspozytorsk¹ w ZUW Bielany

Ostatnim zak³adem gdzie wdro¿ono
system monitoringu i sterowania procesem
jest Zak³ad Uzdatniania Wody D³ubnia.

Zak³ad ten poddany zosta³ gruntownej
modernizacji, polegaj¹cej na wymianie
przestarza³ych urz¹dzeñ technologicznych
oraz zmianê metody dezynfekcji wody
z chloru na dwutlenek chloru.

System monitoringu i sterowania procesem
zrealizowany zosta³ w oparciu o swobodnie
programowalne sterowniki PLC, wyposa¿oneRys. 1. Schemat sieci wodoci¹gowej
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w panele operatorskie, pozwalaj¹ce na lokaln¹
kontrolê prowadzonego procesu. Ka¿dy
sterownik odpowiada za wybrany fragment
procesu uzdatniania wody (np. chlorownia,
koagulacja, filtry itd.).

Powstaj¹ce w kolejnych Zak³adach Uzdat-
niania Wody systemu monitoringu w swoich
za³o¿eniach mia³y za zadanie sprowadziæ w
jedno miejsce, (na ogó³ by³a to dyspozytornia
lub dy¿urka) najwa¿niejsze pomiary techno-
logiczne oraz stany pracy urz¹dzeñ.

Automatycznie zebrane i zarejestrowane
dane zapewniaj¹ najlepszy dozór nad prac¹
obiektów. Dyspozytor ma w ka¿dej chwili
pe³n¹ informacjê na temat aktualnego stanu
produkcji, mo¿e szybko reagowaæ na wszelkie
zachodz¹ce w nim zmiany, polegaj¹ce na np.
zmianie rozbiorów lub zapasów wody, albo

awarii elementów systemu. Pozwala to na
poprawê efektywnoœci sterowania produkcj¹,
zmniejszenie strat wody oraz skraca czas
usuwania ewentualnych awarii.

Zarówno Zak³ady Uzdatniania Wody jak
i magistrale przesy³owe s¹ obiektami
rozproszonymi w terenie, zlokalizowanymi
w ró¿nych rejonach miasta lub na jego
obrze¿ach. Konieczne staje siê przesy³anie
informacji na znaczne odleg³oœci.

Wykorzystuje siê do tego celu ³¹cza
przewodowe, radiowe i œwiat³owody.

W sytuacji gdzie sprzeda¿ wody maleje,
a zak³ady i sieæ wodoci¹gowa zosta³y
zaprojektowane i zbudowane dla znacznie
wiêkszych produkcji i przep³ywów, zachodzi
potrzeba optymalizacji procesu uzdatniania
i magazynowania wody.

Rys. 2. Schemat blokowy systemu monitoringu i sterowania parametrami technologicznymi ZUW

 - stacja dyspozytorska;  - sterownik obiektowy; lini¹ przerywan¹ oznaczono obiekty niemonitorowane
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Aby móc porównaæ parametry procesów
zachodz¹ce na poszczególnych Zak³adach
Uzdatniania Wody, oceniæ ich skutecznoœæ,
dokonaæ analizy zmiennoœci istotnych
parametrów  (np. w skali roku czy miesi¹ca),
zachodzi potrzeba okreœlenia jakie chara-
kterystyczne wielkoœci nale¿y mierzyæ z jak¹
czêstotliwoœci¹, jaki ma byæ format
zapisywanych liczb.

Prawie 20-to letnia historia kompute-
ryzacji Zak³adów Uzdatniania Wody
prowadzona przez ró¿ne firmy projektowe
i wykonawcze oraz bardzo szybko
zmieniaj¹ce siê standardy w systemach
monitoringu spowodowa³y wystêpowanie
du¿ej ró¿norodnoœci rozwi¹zañ. W ci¹gu
ostatnich piêciu lat Zak³ad Utrzymania
Ruchu koordynuje prace oraz sam aktywnie
modernizuje i wdra¿a nowe systemu
monitoringu maj¹c na celu ujednolicanie
stosowanego sprzêtu oraz oprogramowania.

Struktura systemu monitoringu ZUW
W strukturze ca³ego systemu monitoringu

parametrów technologicznych mo¿na
wyró¿niæ nastêpuj¹ce elementy:
• Stacje dyspozytorskie - znajduj¹ siê

wszêdzie tam gdzie jest sta³a obs³uga
przez ca³¹ dobê

• Sterowniki obiektowe - wystêpuj¹ w
ma³ych i œrednich obiektach
bezobs³ugowych lub tam gdzie obs³uga
jest czasowa

Dyspozytornie Lokalne znajduj¹ce siê
w Zak³adach Uzdatniania Wody, ujêciach lub
na tranzycie. Wyposa¿one s¹ w Stacje

Dyspozytorskie, któr¹ stanowi komputer
klasy PC na którym zainstalowane jest
oprogramowanie wizualizacyjne typu
SCADA.

Stacja Dyspozytorska obs³uguje kilka lub
kilkanaœcie sterowników obiektowych
po³¹czonych w sieæ lokaln¹ za pomoc¹ linii
telefonicznych lub drog¹ radiow¹ za pomoc¹
radiomodemów.

Sterowniki obiektowe to najczêœciej
swobodnie programowalne sterowniki PLC
wyposa¿one w modu³y sprzêgu obiektowego
(wejœcia analogowe, wejœcia cyfrowe lub
wyjœcia cyfrowe) oraz panel operatorski
(wyœwietlacz) pozwalaj¹cy na wyœwietlenie
najwa¿niejszych parametrów kontrolowa-
nego procesu.

Na rysunku 2 przedstawiono schemat
blokowy systemu monitoringu i sterowania
parametrami technologicznymi Zak³adów
Uzdatniania Wody. Strza³kami zaznaczono
kierunki przep³ywu informacji.

Liniami przerywanymi zaznaczono
obiekty lub po³¹czenia, na których
przewiduje siê uruchomienie monitoringu
w najbli¿szym czasie.

Miejscem gdzie sp³ywaj¹ wybrane dane
w œciœle okreœlonym formacie jednakowym
dla ca³ego Systemu Monitoringu jest Dyspo-
zytornia G³ówna przy ul. Senatorskiej.

Jak udostêpniæ dane
Zgromadzone dane przez poszczególne

programy do wizualizacji i archiwizacji na
ka¿dym z Zak³adów Uzdatniana Wody nale¿y
udostêpniæ zainteresowanym osobom
pracuj¹cym w przedsiêbiorstwie. Aby
skutecznie prowadziæ proces produkcji,
monitoring trzeba prowadziæ na bie¿¹co, by
móc jak najszybciej reagowaæ na pojawia-j¹ce
siê nieprawid³owoœci. St¹d te¿ zarówno kadra
kierownicza, jak i dyspozytorzy musz¹ mieæ
swobodny dostêp do informacji o produkcji.

Podstawowa trudnoœæ polega na tym, ¿e
zak³ady s¹ znacznie oddalone od siebie (brak
sieci lokalnej pomiêdzy zak³adami).
Problemem jest zebranie i udostêpnienie
informacji w jednym miejscu we w³aœciwym
formacie, w taki sposób aby okreœlone osoby
mia³y wgl¹d tylko w te dane które s¹ im
potrzebne, co pozwoli im na podejmowanie
szybkich i trafnych decyzji.Rys. 3. Schemat ZUW RABA
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Dotyczy to zarówno operatorów bez-
poœrednio bior¹cych udzia³ w procesie
produkcji jak i dyrektorów, kierowników,
in¿. utrzymania ruchu, czy dzia³ów kontro-
lingu i jakoœci.

W czasach wszechobecnego internetu
dobrym rozwi¹zaniem wydaje siê byæ
stworzenie portalu internetowego (lub
intranetowego) na którym zgromadzone
zostan¹ niezbêdne informacje.

gdzie prowadzona jest wizualizacja
procesów. Daje równie¿ mo¿liwoœæ
tworzenia widoków (ekranów synoptycz-
nych), okreœlenia jakie informacje maj¹ siê
na nich znaleŸæ oraz wskazania u¿ytkow-
ników maj¹cych prawo dostêpu do tych
danych, pozwala na sprecyzowanie co ka¿dy
z u¿ytkowników portalu ma widzieæ.
Przyk³adowo specjalista ds. jakoœci wody po
zalogowaniu siê do portalu, zobaczy jedynie
raporty jakoœciowe wody. Dziêki temu
bêdzie móg³ je od razu analizowaæ, bez
koniecznoœci ¿mudnego przebijania siê przez
dziesi¹tki okien (aplikacji zawieraj¹cych
wszystkie dane o produkcji wody) by dostaæ
siê do interesuj¹cych go informacji.

Portal rozpoznaje u¿ytkownika auto-
matycznie poprzez zalogowanie, dlatego te¿
od razu wyœwietla mu dane, które ma prawo
ogl¹daæ.

Dane te dodatkowo mog¹ byæ
hierarchizowane w postaci u³atwiaj¹cego
poruszanie siê drzewka nawigacyjnego.

Wyliczaj¹c korzyœci jakie mog¹
wynikn¹æ z wdro¿enia portalu, nale¿y
wymieniæ:
• brak koniecznoœci zakupu drogiego

oprogramowania, wystarczy zwyk³a
darmowa przegl¹darka internetowa
dostarczana razem z systemem
operacyjnym,

• udostêpnienie danych z produkcji
szerszej rzeszy u¿ytkowników, a przez to
zwiêkszenie wartoœci istniej¹cej
informacji,

• uporz¹dkowanie i zhierarchizowanie
informacji,

• utworzenie swego rodzaju okien przez
które u¿ytkownicy bêd¹ mieli wgl¹d
w dane.

Aktualnie wdro¿ony zosta³ serwer WWW
dla sieci wodoci¹gowej oraz sieci kana³owej.
Po wpisaniu do przegl¹darki internetowej
adresu 192.168.0.251 oraz podaniu
w³aœciwego has³a mo¿emy z dowolnego
komputera naszej zak³adowej sieci informa-
tycznej podgl¹dn¹æ pracê poszczególnych
ZUW-ów oraz sieci wodoci¹gowej. Obiekty
sieci kana³owej dostêpne s¹ pod adresem
192.168.0.243. Zachêcamy pañstwa do
odwiedzenia omawianych stron.                 

Rys. 5. Schemat ZUW D£UBNIA

Wdro¿enie takiego portalu w naszej
firmie, która ma bardzo bogat¹ strukturê
informatyczn¹ pozwoli osi¹gn¹æ wymierne
zyski, gdy¿ w³aœciwe decyzje bezpoœrednio
przek³adaj¹ siê na wysok¹ wydajnoœæ
produkcji i dobr¹ jakoœæ produkowanej
wody.

Portal internetowy daje mo¿liwoœci
rêcznego wprowadzania danych lub
automatycznie bezpoœrednio z komputerów

Rys. 4. Jeden z raportów dostêpny w portalu intranetowym firmy



woda i my14 marzec 2005

Jan Smaczny, Agnieszka B¹k

Audit  kontrolny  SZJ

Minê³o 6 miesiêcy od uzyskania certyfikatu
ISO 9001:2000 i firma wydaj¹ca certyfikat
przeprowadzi³a audit kontrolny systemu.
Dwóch audytorów z Biuro Veritas Quality
International (BVQI) dokona³o sprawdzenia
systemu w dniu 20-01-2005 r. Plan auditu
kontrolnego sporz¹dzony przez BVQI
obejmowa³ nastêpuj¹ce zagadnienia:
• doskonalenie systemu,
• zarz¹dzanie i planowanie,
• gospodarkê wodomierzow¹,
• grupê rozwoju sieci,
• obs³ugê klienta,
• procesy realizowane w Zak³adzie Sieci

Wodoci¹gowej - Rejon Centrum,
• proces realizowany w Nastawni Piaski

Wielkie.

Audit kontrolny rozpocz¹³ siê w Zespole
Zarz¹dzania Jakoœci¹ od kontroli Protoko³u
z ostatniego przegl¹du zarz¹dzania, który
odby³ siê 21-10-2004 r. Przeanalizowano
poszczególne jego punkty:
• Realizacja wniosków z poprzedniego

przegl¹du - ile nie zrealizowano i dlaczego,
• Audity wewnêtrzne - ile zrealizowano,
• Realizacja wniosków z poprzedniego

auditu zewnêtrznego,
• Dane dotycz¹ce reklamacji,
• Funkcjonowanie procesów w MPWiK,
• Dane dotycz¹ce niezgodnoœci,
• Dane dotycz¹ce dzia³añ doskonal¹cych,

W zakresie zarz¹dzania kontroli poddano
sposób zbierania wskaŸników skutecznoœci
procesów, ich gromadzenia, analizy,
wyci¹gania wniosków i przek³adania ich na
usprawnianie lub doskonalenia procesów.

Doœæ du¿o uwagi poœwiêcono celom
jakoœciowym na szczeblu przedsiêbiorstwa, ich
wy³anianiu i realizacji oraz ustalaniu ich
wa¿noœci.

Nastêpnie Audytorzy rozdzielili siê
i pojedynczo odwiedzali poszczególne
jednostki organizacyjne.

Wizyta u Pani Dyrektor ds. Ekonomiczno-
Finansowych dotyczy³a uwarunkowañ
sporz¹dzania planów na szczeblu
przedsiêbiorstwa, mierników jego realizacji
oraz ustalania cen.

W biurze obs³ugi Klienta ocenie podlega³
sposób prowadzenia weryfikacji dokumentów
naszych Klientów maj¹cych potrzebê zawarcia
umowy lub z ró¿nych powodów jej zmiany,
dotrzymanie terminów za³atwienia sprawy
oraz utrzymania œwiadcz¹cych o tym zapisów.

Równie¿ sprawdzono reklamacje
dotycz¹ce jakoœci wody w przeci¹gu ca³ego
roku, ich sposób za³atwienia i sposób
skutecznego poinformowania Klienta.
Wyrywkowo wybrano kilka reklamacji
i przeanalizowano ich przebieg od pocz¹tku do
jej zakoñczenia.

W Nastawni Piaski Wielkie doœæ
szczegó³owo przeprowadzono weryfikacjê
czynnoœci, które nale¿¹ do zadañ
wykonywanych przez obs³ugê tego obiektu,
powi¹zania tego stanowiska z innymi
jednostkami organizacyjnymi oraz mo¿liwoœci
technicznego ingerowania w doskonalenie
zapewnienia wymaganej iloœci i ciœnienia
wody podawanej do sieci miejskiej.
Sprawdzono sposób nadzoru nad infrastruktur¹
techniczn¹ i sprzêtem pomiarowym oraz
utrzymywanie okreœlonych zapisów.

Podczas auditu przeprowadzonego
w Zak³adzie Wodomierzy Auditor sprawdzi³
powstaj¹ce podczas procesów zapisy,
zwracaj¹c przy tym szczególn¹ uwagê na ich
czytelnoœæ i identyfikowalnoœæ. Na hali
wodomierzowej sprawdzi³ czy pracownicy
maj¹ dostêp do niezbêdnych im w pracy
instrukcji.

W Zak³adzie Sieci Wodoci¹gowej - Rejon
Centrum Auditor skoncentrowa³ siê na
problemach zwi¹zanych z postrzeganiem
naszego Przedsiêbiorstwa przez Klientów
patrz¹c przez pryzmat utrudnieñ zwi¹zanych
z wyst¹pieniem awarii. Sposób, w jaki
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powiadamiany jest Klient o przerwie
w dostawie wody nie budzi³ ¿adnych
zastrze¿eñ, natomiast rozwi¹zania techniczne,
jakie s¹ podejmowane, aby w przysz³oœci
zapobiec awarii szczególnie na ruroci¹gach
stalowych budzi³y du¿e uznanie. Auditor
przeanalizowa³ rozwi¹zania techniczne, jakie

s¹ podejmowane, aby
zabezpieczyæ hydranty
przed ich ewentualn¹
kradzie¿¹. Zwróci³
uwagê nie tylko na
konicznoœæ podej-
mowania decyzji

o sposobie stosowanych zabezpieczeñ
wspólnie ze Stra¿¹ Po¿arn¹ jak i o potrzebie
przeprowadzania szkoleñ z zakresu ich obs³ugi.

W Dziale Dokumentacji i Odbiorów
Auditor dokona³ analizy procesów pod k¹tem
czynników maj¹cy negatywny wp³yw na ich
przebieg. Bada³ dzia³ania zmierzaj¹ce do

identyfikacji potencjalnych zagro¿eñ oraz
sposób ich zapobiegania.

Powtarzaj¹cym siê pytaniem, zadawanym
w ka¿dej jednostce organizacyjnej, by³o, w jaki
sposób procesy s¹ mierzone i co oznaczaj¹
wartoœci w nich osi¹gane. Auditor sprawdza³
poziom wiedzy pracowników na temat SZJ.
Odpowiedzi, które uzyskiwa³ wywo³a³y
podziw nie tylko, je¿eli chodzi o posiadan¹
wiedzê w zakresie Systemu, ale przede
wszystkim o zaanga¿owanie pracowników w
pracach zwi¹zanych z jego doskonaleniem.

W najbli¿szym okresie tj. do koñca marca
br. zadaniem naszym bêdzie weryfikacja
mierników procesów i ewentualne ich ³¹czenie
lub likwidacja z zamian¹ na instrukcjê.

Nastêpny audit kontrolny odbêdzie siê
za rok, ale aby wypad³ równie dobrze jak
ostatni musimy wszyscy dok³adaæ starañ,
aby realizowaæ zadania wg opisanych
procesów.                                                   

W zakresie zarz¹dzania kontroli poddano

sposób zbierania wskaŸników skutecznoœci

procesów, ich gromadzenia, analizy,

wyci¹gania wniosków i przek³adania ich na

usprawnianie lub doskonalenia procesów

dokonywane co roku, równie¿ ubezpieczyciel
wyci¹gnie od nas nie ma³e pieni¹dze za ubez-
pieczenie auta z drugiej rêki (nie obowi¹zuje
w tym przypadku ¿aden pakiet preferencyjny).
W planach ustawodawcy jest podniesienie
op³aty rejestracyjnej u¿ywanego samochodu
do 4 z³ za ka¿dy cm pojemnoœci i pozostanie
nam na koniec problem, co zrobiæ z naszym
pojazdem, gdy zapragniemy siê go pozbyæ,
w tym przypadku równie¿ poniesiemy niema³e
koszty zwi¹zane z jego z³omowaniem. Bior¹c
pod uwagê wszystkie wymienione powy¿ej
wydatki i problemy musimy dobrze siê
zastanowiæ czy staæ nas na u¿ywany samochód,
czy nie lepiej pieni¹dze, które bêdziemy
musieli wydaæ na op³aty i naprawy nie
przeznaczyæ na sp³atê rat kredytu przy zakupie
nowego nowoczesnego i bezpiecznego dla nas
samych i œrodowiska samochodu.

Problem niebezpiecznych odpadów i emisji
zwi¹zanych z recyklingiem z³omu samocho-
dowego jest kluczowym zadaniem pañstw i jest
bardzo powa¿nie traktowany przez Uniê
Europejsk¹. Wp³yw pañstwa na sytuacjê firm
recyclingowych powinien ulec zdecydowanej
zmianie przede wszystkim poprzez ulgi
i dofinansowanie. Zanim wprowadzono zakaz

importu niesprawnych samochodów w innych
krajach utworzono kompleksowe systemy
zagospodarowania z³omu samochodowego.
Zakaz by³ ostatnim etapem d³ugiej
i kosztownej operacji ucywilizowania rynku
u¿ywanych i zbêdnych pojazdów.

W Polsce mamy teraz sytuacjê postawion¹
na g³owie. Nic pañstwo nie zdzia³a³o w celu
wykreowania bran¿y zagospodarowania
odpadów motoryzacyjnych, a ju¿ postawi³o
szlaban na import niesprawnych samochodów.
Tymczasem wobec znacznych zasobów
niewykorzystanej si³y roboczej mo¿na by³o
spodziewaæ siê dzia³ania w kierunku
uruchomienia wielu znanych i sprawdzonych
schematów postêpowania. Wiêkszoœæ
programów recyklingu i powtórnego u¿ycia
jest w Europie w stanie stagnacji z powodu
niedostatku wykwalifikowanych pracowników.
Jak te¿ z powodu niewielkiej atrakcyjnoœci
finansowej prac rozbiórkowych i remonto-
wych. To, wiêc, co w Starej Europie jest
niezbyt op³acalne, w Polsce mog³oby okazaæ
siê stosunkowo dochodow¹ dzia³alnoœci¹.

Teraz zale¿y od nas samych czy bêdziemy
krajem ludzi œwiadomych i odpowiedzialnych
za œrodowisko czy tez staniemy siê wielkim
œmietnikiem dla odpadów œci¹ganych zza
Odry.                                                                

„Recykling” cd. ze strony 6
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• Obni¿enie kosztów funkcjonowania
Centralnego Laboratorium

• Zwiêkszenie konkurencyjnoœci Central-
nego Laboratorium na „rynku analiz
wody i innych elementów œrodowiska
przyrodniczego” m.in. poprzez akredy-
tacjê zgodnie z norm¹ PN - EN ISO/IEC
17025:2001

• Budowa pozytywnego wizerunku
Centralnego Laboratorium i wzmacnianie
autorytetu pracowników NJL wewn¹trz
i na zewn¹trz firmy.

• D¹¿enie do samofinansowania siê
Centralnego Laboratorium w perspekty-
wie kilku lat.

W ramach wyznaczonych zadañ
dokonano zmiany struktury organizacyjnej i
racjonalizacji zatrudnienia w kierunku
dostosowania do normy PN - EN ISO/IEC
17025:2001, na podstawie której chcemy
uzyskaæ akredytacjê naszego laboratorium.

Akredytacja jest procedur¹ formalnego
potwierdzenia, przez uprawnion¹, niezale¿n¹
pañstwow¹ jednostkê, kompetencji pod-
miotu do wykonywania pewnych czynnoœci
- kompetencji technicznych laboratorium do
wykonywania okreœlonych rodzajów badañ.
Uzyskanie certyfikatu akredytacji bêdzie
uznaniem, ¿e Laboratorium Centralne jest

kompetentne w zakresie wykonywanych
badañ i prowadzonych pomiarów.
Akredytacja stanowi wa¿ne narzêdzie
w tworzeniu atmosfery zaufania do wyników
pomiarów, badañ i kontroli oraz kwalifikacji
certyfikowanego personelu

Laboratorium ubiegaj¹ce siê o akredy-
tacjê powinno spe³niaæ wymagania
dokumentu odniesienia - normy PN-EN ISO/
IEC 7025:2001 „Ogólne wymagania
dotycz¹ce kompetencji laboratoriów
badawczych i wzorcuj¹cych”.

Laboratorium powinno zapewniæ
wiarygodnoœæ swoich wyników badañ przez
posiadanie w³aœciwych kompetencji
technicznych (bieg³oœæ personelu,
odpowiednie warunki lokalowe
i monitorowane warunki œrodowiskowe,
nadzorowane wyposa¿enie, sprawdzone lub
zwalidowane metody badawcze)
i odpowiedniego do rodzaju dzia³alnoœci
systemu jakoœci.

W ramach przygotowañ Centralnego
Laboratorium do akredytacji, bardzo
zaawansowane jest obecnie tworzenie
dokumentów systemowych odpowia-
daj¹cych normie PN-EN ISO/IEC
17025:2001 oraz w du¿ym stopniu
realizowany jest proces walidacji metod
zg³aszanych do akredytacji oraz rozpoczêty
jest proces szacowania niepewnoœci metod
badawczych.                                               

„Laboratorium Centralne” cd. ze strony 5
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ZNAMY SIÊ TYLKO Z WIDZENIA?
Szanowni czytelnicy, pocz¹wszy od dnia dzisiejszego przygl¹dajcie siê uwa¿nie swym wspó³pracownikom, gdzieœ wœród Was

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

KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS

ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU

ZNAMY SIÊ TYLKO Z WIDZENIA?

ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU  ROZWIĄZANIE KONKURSU

Prawid³owe odpowiedzi nale¿y kierowaæ do Redakcji: tel. 42-42-433, fax. 42-42-439

email: romuald.siuta@mpwik.krakow.pl lub osobiœcie: Senatorska 1, Budynek B, pok. 15

Odpowiedzi przyjmowane bêd¹ do dnia 15 kwietnia 2005 r. Wœród wszystkich uczestników zabawy,

którzy rozpoznaj¹ poszukiwanego, rozlosujemy nagrodê. Rozwi¹zanie w nastêpnym numerze.

Tak poszukiwany wygl¹da³
w wieku przedszkolnym,

tak w klasie maturalnej, a jak wygl¹da dzisiaj?

Osob¹, któr¹ poszukiwaliœmy w numerze
32 naszego czasopisma by³a Pani

El¿bieta Kucharuk, pe³ni¹ca obecnie
funkcjê Cz³onka Zarz¹du,  Dyrektora

Finansowego. Dla autentycznoœci
zamieszczamy aktualne zdjêcie

„poszukiwanej”.

Wœród wszystkich osób, które prawid³owo
odpowiedzia³y na poprzedni¹ zagadkê, Komisja
pod przewodnictwem Prezesa MPWiK S.A.
Ryszarda Langera rozlosowa³a nastêpuj¹ce
nagrody: nagrodê g³ówn¹ (wieczne pióro)
otrzymuje Pani Urszula Idzi, nagrody dodatkowe
(zestaw upominków) otrzymuj¹: Pani
Halina Feluœ oraz po raz trzeci z rzêdu zestaw
upominków wylosowa³ Pan Jacek Polewka,
dlatego te¿ Komisja pod przewodnictwem
Prezesa MPWiK S.A. Ryszarda Langera
zadecydowa³a o przyznaniu „wybrañcowi losu”
dodatkowej nagrody w postaci zegarka.
Komisja ¿ywi nadziejê, ¿e Pan Jacek Polewka od
czasu do czasu pozwoli wygraæ równie¿ swoim
kole¿ankom i kolegom.

?



Komunikat MPWiK S.A.

H2O

Jak¹ wodê pijemy?

W SPRAWIE JAKOŒCI WODY DO PICIA I NA POTRZEBY GOSPODARCZE DOSTARCZANEJ
DO SIECI MIEJSKIEJ KRAKOWA W I KWARTALE 2005

Objaœnienia do tabeli:
1) NSD PL - Najwy¿sze Dopuszczalne Stê¿enie wg Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. w sprawie wymagañ dotycz¹cych

wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi (Dziennik Ustaw nr 203 poz. 1718).
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.

Ocena MPWiK S.A. o jakoœci wody
S³u¿by laboratoryjne MPWiK S.A. kontroluj¹ codziennie jakoœæ wody pitnej dostarczanej mieszkañcom Krakowa z 4 zak³adów uzdatniania

wody, wykonuj¹c miesiêcznie 4 tysi¹ce analiz fizykochemicznych, bakteriologicznych i hydrobiologicznych wody.
Oceniaj¹c jakoœæ wody dostarczanej mieszkañcom Krakowa w IV kwartale 2004 roku nale¿y stwierdziæ, ¿e dla wszystkich parametrów

spe³nia ona wymogi Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z 19.XI.2002r (Dz. Ustaw nr 203 poz.1718) w sprawie wymagañ dotycz¹cej wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.

Jakoœæ wody spe³nia równie¿ wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 98/83/EC z dnia 3.XI.1998r o jakoœci wody przeznaczonej do
spo¿ycia przez ludzi.
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