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Pawe³ Dohnalik, Romuald Siuta

Dobór wodomierzy

Pomiar, rejestracja i analiza rzeczywistych rozbiorów wody

Zgodnie z obietnic¹ z³o¿on¹ w po-

przednim numerze naszego czasopisma

przedstawiamy dzisiaj konkretny sposób

wykorzystania wodomierzy z nadajnikami

optoelektronicznymi s³u¿¹cymi do mierzenia

strumienia objêtoœci przep³ywaj¹cej wody.

Tym konkretnym sposobem jest pomiar,

rejestracja i analiza rzeczywistych rozbiorów

wody, natomiast celem jest optymalny dobór

wodomierzy przy ich wymianie gdy¿ ich

poprawne wskazania decyduj¹ o wielkoœci

sprzeda¿y wody i odbioru œcieków.

Dziêki uprzejmoœci Pana Piotra Sasa

dostaliœmy do dyspozycji wyniki badania

rozbiorów wody w jednym z wielo-

rodzinnych budynków w Krakowie, i te

wyniki postaramy siê krótko opisaæ, prze-

analizowaæ i podsumowaæ aby stworzyæ

rodzaj wzoru metodycznego postêpowania

w problematyce doboru wodomierzy.

Charakterystyka badanej nieruchomoœci:

• budynek wielorodzinny

• liczba kondygnacji: 4

• œrednia wysokoœæ kondygnacji: 3 m

• liczba mieszkañ: 32

• liczba mieszkañców: ok. 95 osób

• liczba lokali u¿ytkowych: 5 - typu

us³ugowego

• œrednica przy³¹cza: 80 mm

• wodomierz istniej¹cy: MP - 50 - 01

(15 m3/h)

• œrednia sprzeda¿ wody za ostatni miesi¹c;

w przeliczeniu na 24h - 0,681 m3/h,

w przeliczeniu na 20 h - 0,817 m3/h

Rys. 1. Przebieg zmian rozbiorów i ciœnienia wody; A - rozbiory wody w otoczeniu Q
maxmax

; B - rozbiory dzienne,

podwy¿szone, ok. 21:00; kolor niebieski - ciœnienie [atm]; kolor czarny - przep³yw [m3/h]
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Wyznaczenie przep³ywu obliczeniowego

wg PN - 92/B - 01706

• wyp³yw normatywny dla 32 mieszkañ

(z pominiêciem lokali u¿ytkowych)

Σ q
n
 = 0,89 × 32 = 28,48 l/s

• przep³yw obliczeniowy z tabeli 2 normy:

q = 2,73 l/s = 9,828 m3/h

Technika pomiarowa i wyniki badañ

Dla wykonania badañ w miejsce

dotychczasowego wodomierza, zainstalo-

wano zestaw sk³adaj¹cy siê z wodomierza

MP-50-01-NKO, przetwornika ciœnienia

PC - 28, rejestratora cyfrowego o okresie

próbkowania  T = 20 sec. Badania

rejestruj¹ce przeprowadzono w okresie od

29.04.2005 godz. 9:40 (pi¹tek) do 2.05.2005

godz. 7:50  (poniedzia³ek), przy czym ze

wzglêdów metodycznych powinny trwaæ

przynajmniej tydzieñ.

Ciekawsze wyniki pomiarów:

• suma objêtoœci wody zliczona przez

wodomierz :47 m3

• œredni rozbiór dzienny (przeliczony na

20 h): 0,8079 m3/h

• chwilowy rozbiór maksymalny: 5,32 m3/h

(sobota, godz. 7:17)

• czas trwania tego rozbioru: poni¿ej 40 s

• rozbiory dzienne podwy¿szone: 1,5  ÷ 3,0

m3/h

• rozbiory dzienne niskie: 0,1  ÷  1,0 m3/h

• rozbiory nocne w godz. 100 - 500 do 1,3

m3/h

• ciœnienie minimalne: 4,1bar

Dla lepszego zobrazowania charakteru

rozbiorów wody w budynku przedstawiono

na rys. 1 fragment zarejestrowanych

przebiegów.

Jak widaæ z analizy wszystkich przebie-

gów rozbiory wody maj¹ charakter ci¹g³ej

pulsacji, na poziomie powy¿ej 2 m3/h nie

trwaj¹ z regu³y d³u¿ej ni¿ 2 - 3 min. Rozbiory

skumulowane na poziomie powy¿ej 1m3/h

nie trwaj¹  d³u¿ej ni¿ 15 min.

Wnioski w zakresie poprawnego

doboru wodomierza

1. Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.,

punkt 3.4 Normy PN - 92/B - 01706

dotycz¹cy doboru wodomierzy nie

podlega obowi¹zkowemu stosowaniu.

2. W zwi¹zku z tym bior¹c pod uwagê, nisk¹

czêstoœæ i krótki okres trwania

maksymalnych skumulowanych

rozbiorów wody mo¿na zaproponowaæ

odwa¿niejsz¹ formu³ê doboru

wodomierza, a mianowicie:

Q
rz max max

 � q
s

Q
rz max max

  - maksymalny, chwilowy

pobór wody - zmierzony z pomiarów

tygodniowych

q
s
 - maksymalny strumieñ objêtoœci

wodomierza

Oczywiœcie, gdy nie przeprowadzimy

badañ powinniœmy w miejsce Qrz max

max pozostawiæ nadal przep³yw

obliczeniowy wg normy PN/B-01706,

bêdzie to parametr przyjêty z du¿¹

asekuracj¹.

3. Dobieraj¹c wodomierz wg zapropono-

wanej formu³y nale¿y, jak zreszt¹

w ka¿dym przypadku, sprawdziæ stratê

ciœnienia odpowiadaj¹c¹ przep³ywowi

maksymalnemu i upewniæ siê, czy nasze

ciœnienie dyspozycyjne bêdzie wy¿sze od

wymaganego.

Mo¿na to zrobiæ za pomoc¹

przybli¿onego wzoru:

P
wymag

 = 10 + 3,25 × n + ∆P
wod

 [m H
2
O]

gdzie: 10 okreœla nadciœnienie

w punktach czerpalnych; 3,25 to

wysokoœæ kondygnacji (strata ciœnienia

na ka¿d¹ kondygnacjê); n - liczba

kondygnacji; ∆P
wod

 - strata ciœnienia na

dobieranym wodomierzu

dokoñczenie na stronie 15
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Ewa £upak

Linfo

Nowe dzia³y, nowe doœwiadczenia

W poprzednim artykule pisa³am Pañstwu

o nowej aplikacji, która wspomaga obieg

dokumentów w MPWiK S.A.

Program nosi nazwê Linfo. W lecie

ubieg³ego roku zosta³ pilota¿owo wdro¿ony

w Dzienniku Podawczym, Dziale Tech-

nicznym oraz w Biurze ds. Pozyskiwania

Œrodków Pomocowych. Przebieg prac

zwi¹zanych ze startem tej aplikacji opisywa³am

Pañstwu we wrzeœniowym artykule.

Po udanych próbach nadszed³ czas na

poszerzenie grona u¿ytkowników programu.

Zbli¿a³ siê nowy rok. Wybór

nasz pad³ na dzia³y, które

prowadzi³y w³asn¹ ewiden-

cjê pism dzia³owych wyko-

rzystuj¹c do tego bazy MS

Access.

By³y to: Dzia³ Sprzeda¿y i BOK, Dzia³

Dokumentacji i Odbiorów oraz Zak³ad Sieci

Wodoci¹gowej. Decyduj¹c siê na start od

nowego roku chcieliœmy, aby pracê

z dotychczasowymi bazami zakoñczyæ wraz

z koñcem 2004 roku.

Czasu nie mieliœmy zbyt wiele. Czeka³ nas

ten sam cykl przygotowañ.

Po rozpoznaniu funkcjonalnoœci, z której

dotychczas korzystali pracownicy wytypowanych

dzia³ów, opracowana zosta³a lista poprawek

w systemie, która mia³a zagwarantowaæ

odpowiedni komfort pracy. Jednoczeœnie

przygotowana zosta³a baza testowa, na której

szkoleni byli nowi u¿ytkownicy. Pozwoli³o to na

bez stresowe korzystanie z programu bez obaw o

zak³ócenie pracy tych, którzy u¿ywali go

dotychczas. Równolegle z programem szkoleñ i

testów pracownicy Dzia³u Informatyki przygoto-

wywali komputery, instaluj¹c i konfiguruj¹c na

nich niezbêdne oprogramowanie.

W chwili obecnej we wszystkich

wybranych dzia³ach pracownicy rejestruj¹

pisma w programie Linfo. Pierwszy etap mamy

za sob¹, chocia¿ wprowadzanie drobnych

ulepszeñ ci¹gle trwa.

Jednostki organizacyjne w naszej Firmie

mo¿na podzieliæ na dwie grupy.

Pierwsza grupa, to te dzia³y, które

w codziennej pracy opieraj¹ siê na rejestracji

kontaktów z klientami. Pozwala im to

zapanowaæ nad mnogoœci¹ spraw, czêsto

obs³ugiwanych przez ró¿nych pracowników

naszej Firmy. W pracy tych dzia³ów niezbêdna

jest mo¿liwoœæ szybkiego dotarcia do ca³oœci

dotychczasowej korespondencji pomiêdzy

MPWiK, a naszym klientem. Maj¹c tak¹

mo¿liwoœæ mo¿emy zagwarantowaæ ci¹g³oœæ

i spójnoœæ naszych decyzji oraz szybk¹ reakcjê

na zapytanie ze strony klienta.

S¹ równie¿ dzia³y, w których rejestracja

korespondencji jest sprawa marginaln¹, nie

wspomagaj¹c¹ procesu realizacji g³ównych

zadañ jednostki.

Maj¹c œwiadomoœæ takiego podzia³u,

przygotowuj¹c plan wdro¿enia systemu

wspomagaj¹cego obieg dokumentów,

za³o¿yliœmy, ¿e w pierwszej kolejnoœci

wprowadzimy ten system w dzia³ach, które

nale¿¹ do pierwszej grupy. Ze wzglêdu na

specyfikê pracy w tych dzia³ach, gdzie ka¿dy

pracownik pracuje koresponduj¹c z klientami,

konieczne by³o objêcie systemem wszystkich

pracowników zaanga¿owanych w taki proces.

Nastêpnym etapem bêd¹ dzia³y nale¿¹ce do

grupy drugiej. W tej grupie nasz plan minimum

zak³ada, ¿e dostêp do bazy dokumentów Firmy

bêdzie mia³ ka¿dy kierownik jednostki organi-

zacyjnej. Je¿eli kierownik uzna, ¿e nale¿y

udostêpniæ program szerszemu gronu pracow-

ników bêdziemy siê starali to realizowaæ.

Chc¹c zainteresowaæ Pañstwa programem

Linfo pozwolê sobie wymieniæ pewne jego

cechy, które powinny zachêciæ do pracy z nim.

Doœwiadczenia z codziennej pracy

z Linfo powinny sk³oniæ u¿ytkowników

do zweryfikowania polityki ochrony

korespondencji
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• W systemie rejestrowane s¹ wszystkie

pisma przychodz¹ce i wychodz¹ce oraz

pisma wewnêtrzne.

• Jest tu rejestr danych adresowych firm

i osób fizycznych, z którymi kores-

pondujemy oraz aktualna struktura

organizacyjna Firmy.

• Odnajduj¹c kontrahenta mo¿na obejrzeæ

ca³¹ dotychczas prowadzon¹ z nim

korespondencjê

• Pisma mo¿emy przegl¹daæ w ró¿nych

uk³adach: wg numerów, daty zareje-

strowania, kontrahentów, wg zdefinio-

wanych przez siebie kategorii

• Specyfika pracy w naszym przedsiêbior-

stwie narzuci³a koniecznoœæ segregowania

pism wg tzw. lokalizacji. Dodana zosta³a

opcja wi¹zania pisma

z konkretnym miejscem na

mapie wyznaczonym przez

ulicê z numerem dzia³ki

i numerem domu. Dziêki temu

wybieraj¹c póŸniej konkretn¹

lokalizacjê widzimy ca³oœæ dotychczasowej

korespondencji zwi¹zanej z tym miejscem,

a prowadzonej przez ró¿nych inwestorów

• Pisma mo¿na szybko wyszukiwaæ podaj¹c

dowolny fragment tekstu (np. numer,

nadawca, temat, data itd.)

• System s³u¿y nie tylko do rejestrowania

pism, mo¿emy w nim tak¿e tworzyæ treœæ

pisma u¿ywaj¹c edytora Word oraz

predefiniowanych szablonów dokumentów

• Dziêki zapamiêtywaniu treœci pism

mo¿emy póŸniej ³atwo do nich wróciæ bez

koniecznoœci przeszukiwania segregatorów

• Mo¿emy œledziæ stan spraw nam

powierzonych, gdy¿ ka¿da sprawa mo¿e

mieæ status Nowa, Realizowana lub

Zrealizowana

Chocia¿ nadal obowi¹zuj¹cym jest

dokument w wersji papierowej, to u¿ywaj¹c

systemu Linfo:

• znacznie skracamy czas potrzebny do

odszukania korespondencji

• mamy mo¿liwoœæ wgl¹du do ca³oœci

korespondencji prowadzonej z klientem

przez ró¿ne dzia³y, bez koniecznoœci

siêgania do segregatorów

• tworz¹c pisma wychodz¹ce lub wewnêtrz-

ne automatycznie mamy narzucony numer

korespondencji - odpada potrzeba rejestra-

cji w Dzienniku Podawczym

• prowadzony jest jednolity w ca³ym

przedsiêbiorstwie system numeracji pism

• dziêki statusom sprawy nie obawiamy siê,

¿e sprawa siê zawieruszy i o niej zapomnimy

• mo¿liwe jest prowadzenie statystyk, które

pozwol¹ œledziæ natê¿enie pracy w dziale,

specyfikê pojawiaj¹cych siê spraw, œredni

czas za³atwiania pisma w firmie i inne.

Opisane powy¿ej cechy systemu daj¹ szansê

na uproszczenie dostêpu do dokumentu. Pragnê

jednak zaznaczyæ, ¿e wiele zale¿y od samych

u¿ytkowników i zasad wspó³pracy pomiêdzy

nimi. W systemie Linfo, jak w ka¿dym innym

systemie komputerowym definiuje siê zasady

dostêpu do gromadzonych informacji.

Obowi¹zuje regu³a, ¿e utworzony dokument jest

widoczny dla nadawcy (tworz¹cego pismo) i

odbiorcy (u¿ytkownika systemu Linfo, do którego

pismo zostaje zadekretowane).

Ta podstawowa zasada mo¿e zostaæ

rozszerzona. Mo¿emy wskazaæ osoby lub

grupy osób, które mog¹ ogl¹daæ nasz¹

korespondencjê. Wiele dzia³ów chc¹c

usprawniæ pracê wewn¹trz dzia³ow¹ decyduje,

¿e w ramach jednostki organizacyjnej wszyscy

wzajemnie widz¹ tworzon¹ korespondencjê.

Niektóre jednostki organizacyjne id¹ jeszcze

dalej i udostêpniaj¹ swoja korespondencjê

dzia³om, z którymi wspó³pracuj¹.

Nie ujmuj¹c nic zasadzie tajnoœci

korespondencji, myœlê, ¿e warto, maj¹c na

wzglêdzie d¹¿enie do usprawnienia pracy oraz

osi¹gniêcia satysfakcji klientów, zastanowiæ siê

nad udostêpnianiem swojej korespondencji

dzia³om, których praca jest kontynuacj¹

naszych dzia³añ lub siê z nimi zazêbia.

Myœlê, ¿e je¿eli jeszcze nie teraz, to

z czasem, doœwiadczenia z codziennej pracy

z Linfo sk³oni¹ u¿ytkowników do zweryfiko-

wania swojej polityki ochrony korespondencji.

W chwili obecnej 92 osoby z oœmiu komórek

organizacyjnych pracuj¹ korzystaj¹c z systemu

obiegu dokumentów. Kolejne dzia³y czekaj¹ na

pod³¹czenie do systemu. Dzia³ Informatyki

sukcesywnie, w miarê swoich mo¿liwoœci,

rozszerza grono u¿ytkowników Linfo.

Mamy nadziejê, ¿e w nied³ugo, wszystkie

jednostki organizacyjne maj¹ce dostêp do sieci

komputerowej bêd¹ korzystaæ ze wspólnej

bazy dokumentów.                                         

W chwili obecnej 92 osoby z oœmiu

komórek organizacyjnych pracuj¹

korzystaj¹c z Linfo - kolejne dzia³y

czekaj¹ na pod³¹czenie do systemu.



woda i my5 czerwiec 2005

Andrzej Tabiœ, Romuald Siuta

Producenci urz¹dzeñ

wykorzystywanych w MPWiK

Firma KSB

Rozpoczynamy cykl artyku³ów przed-

stawiaj¹cych producentów urz¹dzeñ

eksploatowanych w naszym Przedsiêbiorstwie.

Jako pierwszego producenta przed-

stawiamy firmê KSB, której g³ówna siedziba

i zarz¹d koncernu znajduje siê na terenie

Niemiec w miejscowoœci Frankenthal.

Firma KSB jest dostawc¹ pomp, armatury

i z³o¿onych systemów pompowych dla

ró¿nych zastosowañ przemys³owych.

Firma zosta³a za³o¿ona w 1871 roku przez

trzech panów: Kleina, Schanzlina i Beckera.

W³aœnie od pierwszych liter ich nazwisk wziê³a

siê nazwa KSB. Ka¿dy z nich posiada³ coœ, co

by³o przydatne w momencie zak³adania

przedsiêbiorstwa: jeden mia³ fundusze, drugi

by³ in¿ynierem i mia³ pomys³, a trzeci zarz¹dza³

gruntem, na którym zosta³a zbudowana

fabryka. Obecnie w ponad 100 krajach koncern

KSB zatrudnia 12 tys. pracowników w dzia-

³ach: techniki instalacyjnej budownictwa,

w przemyœle, gospodarce wodno-œciekowej,

w energetyce oraz w górnictwie.

KSB produkuje równie¿ kompletne

systemy hydrauliczne do transportu wód

i œcieków, KSB jest kompleksowym

dostawc¹ pomp, armatury, oraz systemów w

zakresie: przemys³u, energetyki, gospodarki

wodno-œciekowej, techniki instalacyjnej

budownictwa.

Jednym z produktów KSB s¹ pompy do

œcieków, wody pitnej i zanieczyszczonej.

KSB w swojej ofercie posiada m.in. pompy

zatapialna i suchostoj¹ce do t³oczenia

œcieków takie, jak: Amarex N, Amarex KRT,

Amarem KRT z p³aszczem ch³odz¹cym,

Sewatec, które gwarantuj¹ niezawodne

rozwi¹zanie do wszystkich rodzajów

œcieków.

Pompa Amarex N

Pompa przystosowana do t³oczenia wody

zabrudzonej oraz wszelkiego rodzaju

œcieków sanitarnych, komunalnych

i przemys³owych w po³¹czeniu z prze-

pompowni¹ typu CK stanowi idealne

rozwi¹zanie dla budownictwa mieszkanio-

wego i biurowego. Odpornoœæ na zatykanie

gwarantuje najwy¿sz¹ efektywnoœæ

Pompa Amarex N dokoñczenie na stronie 14
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Szczepan Kosowicz

Nowoczesne sterowanie

Dyspozytornie naszych zak³adów

Prawid³owy przebieg procesu

technologicznego uzdatnia wody oraz

oczyszczania œcieków wymaga ci¹g³ego

nadzoru przez obs³ugê. Miejscem sk¹d

odbywa siê kierowanie przebiegiem procesu

jest dyspozytornia. Ka¿dy zak³ad uzdatniania

wody oraz oczyszczalnia œcieków posiada

w³asn¹ dyspozytorniê, gdzie pe³niony jest

24 godzinny dy¿ur. Koordynacj¹ pracy

zak³adów oraz sieci wodoci¹gowej

i kana³owej zajmuje siê dyspozytor pe³ni¹cy

dy¿ur w dyspozytorni centralnej przy

ul. Senatorskiej.

Dyspozytornie MPWiK wyposa¿one s¹

w œrodki ³¹cznoœci przewodowe i bez-

przewodowe oraz systemy komputerowe

tzw. centra dyspozytorskie gdzie sp³ywaj¹

dane o pracy urz¹dzeñ oraz podstawowe

parametry magistral tranzytowych.

W ci¹gu ostatnich trzech lat

przeprowadzono gruntown¹ modernizacjê

dyspozytorni nale¿¹cych do ZUW Raba.

Pierwsz¹ modernizowan¹ dyspozytorni¹

by³a dyspozytornia ZUW Raba nastêpnie

Nastawnia Piaski Wielkie a ostatnim

obiektem by³a dyspozytornia Zbiorniki

Siercza.

W ka¿dym z tych obiektów wykonano

szereg prac poczynaj¹c od robót

budowlanych, przez wystrój wnêtrza,

wygodne i ergonomiczne stanowisko

dyspozytorskie a koñcz¹c na tablicy

synoptycznej, przedstawiaj¹cej schemat

procesu technologicznego.

Nastawnia Piaski Wielkie

Plansza tablicy synoptycznej w dyspozytorni „Zbiorniki Siercza”
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Przeprowadzone prace mia³y na celu

stworzenie w³aœciwych warunków

pozwalaj¹cych na efektywn¹ pracê

dyspozytorów.

Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu

kierownictwa ZUW Raba oraz pracowników

Zak³adu Utrzymania Ruchu szczególnie

starannie opracowano tablice synoptyczne

w poszczególnych dyspozytorniach.

Wielkoœæ tablic zosta³a dostosowana do

wody w zbiornikach oraz stopieñ otwarcia

zasuw regulacyjnych przedstawiono

w postaci linijek œwietlnych. Na tablicach

znalaz³y siê najwa¿niejsze ciœnienia,

przep³ywy chwilowe oraz liczniki

przepompowanej wody. Diodami

œwiec¹cymi LED w kolorze zielonym

przedstawiono pracê urz¹dzeñ a diodami

LED w kolorze czerwonym awariê

najwa¿niejszych urz¹dzeñ. Jednolita

kolorystyka u³atwia szybk¹ analizê

aktualnego stanu procesu technologicznego.

Na tablicy synoptycznej w ZUW Raba

odwzorowano ca³y proces uzdatniania

poczynaj¹c od Ujêcia Wie¿owego poprzez

Zak³ad Uzdatniania, komory zasuw na

tranzycie zbiorniki w Gorzkowie i Sierczy,

koñcz¹c na Nastawni Piaski Wielkie.

Przedstawienie na jednej planszy

obiektów roz³o¿onych w terenie na

przestrzeni oko³o 30 km pozwala

dyspozytorowi œledziæ wzajemne zale¿noœci

i oddzia³ywania pomiêdzy obiektami, co

w znacznym stopniu u³atwia podejmowanie

w³aœciwych decyzji maj¹cych na celu

zapewnienie ci¹g³oœci dostaw wody.

Wreszcie tablica synoptyczna sta³a siê

miejscem gdzie podejmowane s¹ decyzje o

prze³¹czeniach ruroci¹gów w sytuacjach

awaryjnych. Szczegó³owe odwzorowanie

zasuw i ruroci¹gów pozwala na pe³n¹

i szybk¹ analizê bez czasoch³onnego

szukania po schematach sieci.

Nasze zmodernizowane dyspozytornie

w niczym nie ustêpuj¹ podobnym

pomieszczeniom np. w Zak³adach

Energetycznych i stanowi¹ dobr¹ wizytówkê

naszej firmy.                                                   

Dyspozytornia ZUW Raba

wielkoœci pomieszczeñ. Dziêki du¿ym

rozmiarom tablic uda³o siê w szczegó³ach

odwzorowaæ uk³ad ruroci¹gów, zbiorników

i zasuw oraz wszelkie powi¹zania pomiêdzy

obiektami.

Stosuj¹c ró¿nokolorowe wyœwietlacze

alfanumeryczne oraz diody œwiec¹ce LED

przedstawiono na tablicach synoptycznych

najwa¿niejsze parametry procesu. Poziom

Plansza tablicy synoptycznej w ZUW Raba
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Jerzy Sobczak

Dni Ziemi

Szósta wystawa ekologiczna

Ju¿ po raz szósty, pod Patronatem

Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka

Majchrowskiego, zosta³a zorganizowana w

Krakowie Wystawa Ekologiczna. Wystawa

odby³a siê w dniach 22-23 kwietnia na Placu

Centralnym im. Ronalda Regana

w Krakowie. G³ównym organizatorem by³

Urz¹d Miasta Krakowa - Wydzia³

Gospodarki Komunalnej i Œrodowiska -

www.krakow.pl.

Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów

i Kanalizacji zosta³o zaproszone do pomocy

w zorganizowaniu tego ekologicznego

wydarzenia miasta Krakowa.

Dla MPWiK by³a to mo¿liwoœæ

zaprezentowania dzia³añ zwi¹zanych

z ochron¹ œrodowiska, jakie s¹ podejmowane

przez firmê w Krakowie.

Urz¹d Miasta Krakowa wraz ze spó³kami

komunalnymi i innymi partnerami,

skupionymi g³ównie w Forum dla Nowej

Huty, prezentowa³ mieszkañcom Krakowa

dzia³ania proekologiczne ró¿nych instytucji

i organizacji. Tak jak w poprzednich latach

czynny udzia³ w Wystawie bêd¹ bra³y przede

wszystkim przedsiêbiorstwa komunalne

Krakowa, organizacje pozarz¹dowe i szko³y.

Podczas dwudniowej imprezy odby³y siê

m.in. wystêpy dzieci z krakowskich szkó³

i przedszkoli oraz konkursy dla dzieci

zorganizowane przez spó³ki miejskie.

W pierwszym dniu na zakoñczenie imprezy

zagra³y Rycz¹ce Dwudziestki. W sobotê

organizatorzy zaprosili uczestników na „Rejs

na czyst¹ wyspê” - widowisko muzyczne dla

dzieci. Po po³udniu zagra³ zespó³ Broken

Fingers Band. Odby³o siê równie¿ losowanie

nagród za udzia³ w zbiórce surowców

wtórnych.

Ponadto na stoiskach wystawowych

prezentowane by³y prace dzieci z krakow-

skich szkó³ i przedszkoli, mo¿liwoœci

budowania ekologicznych budynków

z u¿yciem gliny niepalonej, multimedialna

prezentacja Stra¿y Miejskiej, wystawa

„Tajemnice Ciep³a”. Zaprezentowany zosta³

najnowszy autobus MPK - SOLARIS.

Podczas imprezy zorganizowana zosta³a

zbiórka surowców wtórnych. Za ka¿de

przyniesione: 10 puszek aluminiowych,

10 butelek PET lub 10 kg makulatury mo¿na

by³o otrzymaæ sadzonki kwiatów

balkonowych, drzewko lub krzew. Ka¿dy,
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kto wzi¹³ udzia³ w zbiórce surowców móg³

uczestniczyæ w losowaniu atrakcyjnych

nagród.

Stoisko MPWiK wraz z pozosta³ymi

spó³kami miejskimi by³o zlokalizowane we

wspólnym namiocie, którego centraln¹

czêœæ stanowi³a prezentacja inwestycji

wspó³finansowanych ze œrodków Unii

Europejskiej. Na pierwszym planie

widoczna by³a realizowana od roku

Oczyszczalnia Œcieków P³aszów II, która

w znacznym stopniu podniesie standardy

oczyszczania wyp³ywaj¹cych z niej

oczyszczonych œcieków oraz inwestycja

prowadzona przez MPO - Rozbudowa

i modernizacja wysypiska œmieci Barycz.

Nasze stoisko w tym roku zaaran¿owane

zosta³o z wyj¹tkow¹ starannoœci¹.

Wizerunek firmy tworzy³y nie tylko

tradycyjne barwy wodoci¹gów, w które

przystrojone zosta³o stoisko, ale równie¿

obs³uga stoiska zosta³a wyposa¿ona

w jednolite ubrania z logo firmy.

Dodatkowo stoisko zosta³o wyposa¿one

w akwarium zamontowane w stole wysta-

wienniczym oraz telewizor, na którym przez

ca³y czas trwania imprezy by³a wyœwietlana

prezentacja multimedialna. Dla upowszech-

niania wiedzy na temat firmy przygotowane

zosta³y ulotki informacyjne oraz foldery.

Oczywiœcie, wzorem lat ubieg³ych, nie

zabrak³o ca³ej masy balonów, cukierków

i upominków dla odwiedzaj¹cych nasze

stoisko. Dla najm³odszych uczestników

wystawy przygotowano wiele konkursów

i atrakcyjnych nagród. Dla wygody goœci

wystawy organizatorzy uruchomili

bezp³atny tramwaj, który kursowa³ z Plant

do Placu Centralnego.

Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów

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.         

W zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdeczne podziêkowania

za d³ugoletni¹ wspó³pracê w mi³ej atmosferze dla:

sk³ada Redakcja

£ucji Szwajdy

Lidii Kunickiej

Kazimierza Dubisa



woda i my10 czerwiec 2005

Stanis³aw Kumon

Ja³owcowa Góra

Szkolenia, pikniki, kolonie, wczasy w Dobczycach

Oœrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy

„Ja³owcowa Góra” w Dobczycach cieszy siê

nie s³abn¹cym powodzeniem. Teren

zajmowany przez oœrodek obejmuje ponad

4 ha. W obrêbie obszaru, pe³nego zieleni i

alejek spacerowych, znajduje siê 12 pawi-

lonów mieszkalnych, budynek administra-

cyjno-socjalny (recepcja, sto³ówka, sale

konferencyjne, kawiarnia), boiska sportowe,

kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci, oraz

miejsca dla organizowania ognisk. Atrakcj¹

oœrodka w okresie letnim jest basen dla

doros³ych oraz brodzik dla dzieci. W

bie¿¹cym roku mniej jest, co prawda kolonii

i wczasów, za to bardzo du¿o imprez

okolicznoœciowych i szkoleñ. Nie

przypadkowo; to urokliwe miejsce idealnie

nadaje siê do realizacji programu

szkoleniowego, rekreacji, imprez

integracyjnych. Kierownictwo oœrodka stara

siê nie odmawiaæ nikomu. Po remoncie

prowadzonym na prze³omie roku, znacznie

poszerzy³a siê baza szkoleniowa i poprawi³

standard hotelu. Projekt przebudowy

wykona³ BIPROKOM SA, to sama firma,

która w latach 70 tych by³a twórc¹ zaplecza

hotelowego budowy zapory! Przyjête

rozwi¹zania znacz¹co wzbogacaj¹ obiekt i

zosta³y wysoko ocenione przez bywalców.

Oprócz powiêkszenia bazy szkoleniowej

z dwóch do 6 sal, nowego bufetu, recepcji i

szatni, nowoczesnych sanitariatów (w tym

dla niepe³nosprawnych), w oœrodku poprzez

system rozsuwanych œcian uzyskano

mo¿liwoœæ ³¹czenia mniejszych sal w du¿¹

salê konferencyjno-balow¹ z podium

prezydialnym.

Od kwietnia oœrodek goœci³ wiele firm na

imprezach integracyjnych, uczestników

XXIII Miêdzynarodowego Wyœcigu

Kolarskiego, liczne wycieczki. Jak co roku

szkol¹ siê u nas prokuratorzy i sêdziowie

z ca³ej Polski. Jesteœmy œwiadkami wielu

zjazdów kole¿eñskich i pikników.

Basen na terenie oœrodka

Odnowione pawilony
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Szkolenia

Szkolenia w oœrodku maj¹ swoj¹ d³ug¹

historiê. Bliskoœæ Krakowa, a zarazem

izolacja i spokój sprzyja realizacji programu

zajêæ i rekreacji. Obecna baza szkoleniowa

to 6 sal: aula dla oko³o 130 osób, dwie sale

konferencyjne, ka¿da dla oko³o 60 osób, trzy

sale mniejsze do 30 osób. Jesteœmy

wyposa¿eni w nowoczesny sprzêt

audiowizualny, do dyspozycji pozostaje

równie¿ kserokopiarka, fax, internet, zestawy

nag³aœniaj¹ce. Z oœrodka korzystaj¹

corocznie instytuty, urzêdy, uczelnie.

Pozytywnym aspektem funkcjonowania

naszego oœrodka jest fakt, ¿e od 10-ciu lat

systematycznie przeprowadzane s¹ tu

szkolenia dla sêdziów i prokuratorów

z terenu ca³ej Polski. Goœciliœmy równie¿

cz³onków Banku Œwiatowego, pos³ów

i senatorów RP, departamenty Urzêdu

Marsza³kowskiego Ma³opolski, zwi¹zki

sportowe, a tak¿e dyrekcje i kierownictwa

za³óg ró¿nych znanych firm. Konferencje,

kongresy, szkolenia, spotkania integracyjne,

imprezy œwi¹teczne realizowane s¹

wg indywidualnych scenariuszy. Pomagamy

w organizacji imprez towarzysz¹cych oraz

wycieczek w regionie. Oœrodek posiada

obszerny parking. W godzinach nocnych

teren oœrodka jest strze¿ony.

Hotel

Do pañstwa dyspozycji pozostaje 100

miejsc noclegowych w pokojach:1, 2 i 3 -

osobowych w pawilonach 8- pokojowych.

Ka¿dy pokój wyposa¿ony aneks sanitarny

z prysznicem. Dla klientów mo¿liwoœæ

wyboru standardu pokoju.

Wczasy

Wspania³e walory krajobrazowe, czyste

powietrze i woda, poroœniête lasami zbocza

zapewni¹ doskona³e warunki do

wypoczynku. Ze wzgórza Oœrodka rozci¹ga

siê zachwycaj¹cy widok na Jezioro

Dobczyckie i okoliczne pasma górskie.

Dobczyce po³o¿one s¹ na pograniczu

Pogórza Wielickiego i Beskidu Wyspowego.

Na tutejszy krajobraz sk³ada siê urzekaj¹ce

ukszta³towanie doliny Raby, Jezioro

Dobczyckie, bogactwo lasów mieszanych,

pola i ³¹ki. Wspania³e miejsce do

wypoczynku rodziców z ma³ymi dzieæmi lub

dziadków z wnukami. W rzekach Rabie

i Krzyworzece mo¿na uprawiaæ wêdkarstwo.

Okoliczne atrakcje

• Kraków - ok. 30 km • Zamek z XIII

wieku w Dobczycach - ok. 2 km • Kopalnia

Soli w Wieliczce (zabytek klasy UNESCO)

- ok.8 km • Najd³u¿szy w Polsce wyci¹g

krzese³kowy na Górê Che³m w Myœlenicach

- ok.11 km (krzese³ka typu matka i dziecko

równie¿) • Bochnia - ok.15 km - komora

jodowa - noclegi rehabilitacyjne do terapii

Odnowione pawilony

Sale szkoleniowe

dokoñczenie na stronie 15
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Piotr Ziêtara

Œwiêto Miasta Krakowa

Dni Otwarte Magistratu

Rok 2005 z pewnoœci¹ zapisze siê na sta³e

w historii Sto³ecznego Królewskiego Miasta

Krakowa. W czerwcu tego roku zainauguro-

wano bowiem obchody niezwyk³ego

jubileuszu 750-lecia lokacji miasta na prawie

magdeburskim. G³ówne obchody rocznicy

lokacji bêd¹ mia³y miejsce w 2007.

Œwiêto Miasta Krakowa jest wa¿ne

zarówno dla mieszkañców wawelskiego

grodu, jak równie¿ dla licznych turystów

odwiedzaj¹cych dawn¹ stolicê Polski. Na

inauguracjê obchodów Œwiêta Miasta

Krakowa wybrano pierwszy weekend

czerwca. Zaplanowano szereg atrakcji, z

których nale¿y wymieniæ te, które wzbudzi³y

najwiêksze zainteresowanie: koncert

„Krakowscy artyœci dla Krakowa”, V Wielka

Parada Smoków - wielkie widowisko

plenerowe „œwiat³o-dŸwiêk” zorganizowane

przez Teatr Groteska, „Bia³a Noc” - specjalna

oferta kilkudziesiêciu lokali gastrono-

micznych, a tak¿e uroczysta parada

zabytkowych i nowoczesnych tramwajów

z okazji 130-lecia komunikacji miejskiej.

W organizacjê obchodów Jubileuszu

zaanga¿owa³y siê czynnie miejskie spó³ki

komunalne. Pod kierownictwem

Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.

opracowa³y one spójn¹ ofertê dla

mieszkañców Krakowa, której celem

nadrzêdnym by³o zaprezentowanie zakresu

poszczególnych elementów gospodarki

komunalnej miasta Krakowa. W wyniku

wspólnych prac zaproponowano wszystkim

zainteresowanym wyj¹tkow¹ ofertê

zwiedzania obiektów komunalnych na

terenie ca³ej aglomeracji.

Uruchomiono kilka linii autobusowych,

które rozpoczyna³y trasê z Placu Wszystkich

Œwiêtych 3/4, a nastêpnie kontynuowa³y j¹

przez Zajezdniê Tramwajow¹ przy ul.

Bro¿ka 3, Wysypisko Barycz, obiekty MPEC

S.A., Zak³ad Uzdatniania Wody „Bielany”

oraz Projekt „Modernizacja i Rozbudowa

Oczyszczalni Œcieków P³aszów II”.

Du¿ym zainteresowaniem mieszkañców

Krakowa cieszy³y siê obiekty MPWiK S.A.,

tak ze wzglêdu na piêkno architektoniczne

bielañskich wodoci¹gów, jak równie¿

z uwagi na mo¿liwoœæ zapoznania siê
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Wycieczka komunalna nie by³a

oczywiœcie jedyn¹ atrakcj¹ pod patronatem

Wodoci¹gów i innych spó³ek miejskich.

W dniu 4 czerwca, od godz. 10 do 19 odby³y

siê tradycyjne Dni Otwarte Magistratu.

Zwiedzaj¹cym udostêpniono gabinet

Prezydenta Miasta Krakowa, Przewod-

nicz¹cego Rady Miasta, Salê Obrad oraz

wszystkie pozosta³e sale, w których

zwyczajowo odbywaj¹ siê np. komisje

RMK. W jednej z sal mieszkañcy Krakowa

mogli zapoznaæ siê z dzia³alnoœci¹ miejskich

spó³ek komunalnych oraz z elementami

edukacji ekologicznej, prezentowanymi

przez pracowników Wydzia³u Gospodarki

Komunalnej i Ochrony Œrodowiska UMK.

Prezentacjê gospodarki komunalnej

przygotowano w oparciu o dwa zasadnicze

elementy. Z jednej strony przedstawiono

inwestycje realizowane z funduszy Unii

Europejskiej. Mo¿na wiec by³o m.in.

zobaczyæ jak powstaje nowa oczyszczalnia

dla Krakowa. Przedstawiciele MPWiK S.A.

udzielali informacji o realizowanym

projekcie, pokazuj¹c jak na przestrzeni

ostatniego roku zmienia³a siê czêœæ

biologiczna nowobudowanego zak³adu.

Oprócz projektu p³aszowskiego, krakowianie

mogli obejrzeæ tak¿e jak ma wygl¹daæ

rozbudowane wysypisko œmieci - Barycz,

dowiedzieæ siê szczegó³ów o zamierzeniach

inwestycyjnych MPK S.A. oraz MPEC S.A.

Natomiast w drugiej czêœci sali

wystawienniczej spó³ek komunalnych, przez

ca³y dzieñ, prezentowane by³y g³ówne

aspekty dzia³alnoœci tych¿e spó³ek,

rozdawano ulotki reklamowe, foldery

informacyjne i oczywiœcie nie zapomniano

o milusiñskich, dla których MPWIK S.A.

przygotowa³ krówki wodoci¹gowe.

Sala, gdzie prezentowa³y siê spó³ki

komunalne by³a jednym z elementów

wspólnego budowania wizerunku

nowoczesnej marki. Prezentuj¹c swoje

osi¹gniêcia z ostatniego roku przed-

siêbiorstwa miejskie mia³y na celu

przybli¿enie mieszkañcom Krakowa zakresu

dzia³añ podejmowanych w celu poprawy

poziomu us³ug, a co za tym idzie standardu

¿ycia w naszym mieœcie.                            

z postêpem prac na nowobudowanym

Zak³adzie Oczyszczania Œcieków

w P³aszowie.

Ogromny odzew wœród krakowian, jaki

wzbudzi³a mo¿liwoœæ bli¿szego poznania

zakresu gospodarki komunalnej winien byæ

przes³ank¹ do dalszego kontynuowania „dni

otwartych”.
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i niezawodnoœæ podczas jej eksploatacji.

Pompa Amarex dostêpna jest z ró¿nymi

typami wirników.

Ró¿ne wersje materia³owe umo¿liwiaj¹

pompowanie œcieków agresywnych.

Pompa typoszeregu Amarex

Sprawdzonymi i czêsto u¿ywanymi

pompami równie¿ w polskich warunkach s¹

pompy typoszeregu Amarex.

Pompy te posiadaj¹ wiele cech, takich jak:

• zmienna hydraulika - do ka¿dego medium

przewidziano odpowiedni wirnik o

optymalnej sprawnoœci i zapewniono

wysok¹ niezawodnoœæ eksploatacyjn¹

dziêki du¿ym swobodnym przelotem.

• absolutna szczelnoœæ - tak¿e przy

uszkodzeniu kabla nie nastêpuje

przenikanie medium do silnika

• niezawodnoœæ - specjalnie zaprojekto-

wane silniki do pomp zatapialnych

zapewniaj¹ maksymalne bezpieczeñstwo.

• wysoka ¿ywotnoœæ - 2 niezale¿ne od

kierunku obrotów uszczelnienia

mechaniczne, które wyró¿niaj¹ je spoœród

innych urz¹dzeñ dostêpnych na rynku.

Pompy z p³aszczem ch³odz¹cym

Pompa zatapialna do œcieków z p³aszczem

ch³odz¹cym i zamkniêtym uk³adem ch³odzenia

mo¿e byæ eksploatowana we wszystkich

warunkach (na sucho, czêœciowo lub

ca³kowicie zatopiona). System ch³odzenia

zapewnia d³ug¹ ¿ywotnoœæ silnika

elektrycznego. Konstrukcja pompy sprawia, ¿e

jest ona efektywna, ³atwa w obs³udze, trwa³a

i przyjazna dla œrodowiska.

Pompy typu Sewatec

Pompa do œcieków Sewatec to

sprawdzony agregat w ofercie KSB.

Koncepcja: ³atwe w obs³udze ustawienie

pompy bez koniecznoœci jej zatapiania posiada

jednoznaczne korzyœci - wysokie bezpie-

czeñstwo pracy, ³atwy nadzór, dobry dostêp

w przypadku koniecznoœci wykonania

konserwacji oraz mo¿liwoœæ zastosowania

silników spotykanych w handlu.

Konstrukcja modu³owa: cztery rodzaje

wirników z ró¿nych materia³ów oraz

mo¿liwoœæ pracy w uk³adzie poziomym

i pionowym nie stawiaj¹ ¿adnych innych

wymagañ odnoœnie stosowania.

Pompy typu Amacan

Amacan K, P, S - jest pomp¹ o smuk³ym

kszta³cie do zabudowy w szybach rurowych

o wyj¹tkowo ma³ych œrednicach, co

zmniejsza ogólne koszty budowy.

Aktualnie firma KSB jest jednym

z g³ównych dostawców pomp przezna-

czonych dla budowanej oczyszczalni

œcieków w P³aszowie.                                 

Pompa Amarex KRT

Pompa Sewatec

„Producenci urz¹dzeñ ...” cd. ze strony 5
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„Ja³owcowa Góra” cd. ze strony 11

schorzeñ dróg oddechowych w Bocheñskiej

Kopalni Soli • Zakopane - ok. 80 km

• Kalwaria Zebrzydowska - Bazylika Matki

Bo¿ej wraz z zespo³em kapliczek p¹tniczych

dró¿ek p¹tniczych - ok. 35 km

Szlaki turystyczne

Przez teren gminy Dobczyce przebiegaj¹

oznakowane szlaki turystyki pieszej

i rowerowej:

• szlak ¿ó³ty pieszy w kierunku Winiar lub

Pasma Ostrysza,

• szlak niebieski pieszy w kierunku

Trzemeœni przez kurhany z VII, wzgórze

Trupielec lub przez Krowi¹ Górê do

Myœlenic,

• szlak rowerowy zielony, szlak rowerowy

¿ó³ty (trasy oko³o 20 km),

• ma³opolski szlak architektury drewnianej

i liczne nieoznakowane trasy wêdrówek

pieszych i rowerowych.

Pikniki

Pikniki w Oœrodku organizuj¹ za³ogi

wielu firm. W 2004 roku najliczniejszy pobyt

Ostateczna propozycja doboru

wodomierza do wymiany w naszym

przypadku to wodomierz WS - 3,5 ,  DN 25

mm:

• nominalny strumieñ objêtoœci qp=3,5 m3/h

• maksymalny strumieñ objêtoœci qs = 7,0

m3/h

• próg rozruchu qr = 25 l/h

• strata ciœnienia na wodomierzu dla

Qmax max = 5,32 m3/h: ∆Pstr = 50 kPa =

= 5,098 m H2O

• wymagane ciœnienie na wejœciu do budynku

Pwymag.=10+3,25×4+5,098=28,098 m H2O

a zatem spe³niony jest wymóg:

Pdysp = 4,1 bar > 28,098 m H2O

Pierwsze miesi¹ce obserwacji pracy

zainstalowanego wodomierza WS - 3,5

w miejsce wodomierza MP - 50 - 01 poka¿¹,

czy jego dobór nie by³ zbyt odwa¿ny i jakie

efekty przynosi optymalny dobór wielkoœci

wodomierza do rzeczywistych zarejestro-

wanych rozbiorów wody.

Analizuj¹c przyk³adowo rozk³ad

statystyczny objêtoœci wody zliczonej przez

wodomierze o œrednicy DN 50mm zauwa¿yæ

mo¿emy, ¿e na oko³o 3900 wodomierzy

oko³o 1200 sztuk zlicza œrednio, w

przeliczeniu na 20 godzin pracy, 0,45m3/h,

a zatem po³owê tego, co analizowany,

wymieniony wodomierz MP - 50 -01.

Te liczby ilustruj¹ zarówno skalê jak

i wagê problemu wymiany przewymiaro-

wanych wodomierzy.                                  

„Dobór wodomierzy” cd. ze strony 2

ponad 300 osób zaznaczy³a za³oga MPWiK

SA, a w roku bie¿¹cym zwi¹zkowcy

Solidarnoœci Huty Tadeusza Sêdzimira

(ISPAT POLSKA), którzy przybyli do

Dobczyc w liczbie ponad 650 osób. Piknik

hutników przebiega³ w atmosferze

wspó³zawodnictwa sportowego, konkursów

i zabaw.

Jak dojechaæ?

Obiekt usytuowany jest w cichym

i spokojnym miejscu - Dobczycach k/

Krakowa na Górze Ja³owcowej, na której

zboczu w odleg³oœci oko³o 1 km znajduje

siê tama Zbiornika Dobczyckiego. Od

Krakowa w linii prostej oddaleni jesteœmy

o ok.30 km. Dobczyce po³o¿one s¹ na

pograniczu Pogórza Wielickiego i Beskidu

Wyspowego. Miasto po³o¿one na

przed³u¿eniu trasy ³¹cz¹cej Kraków z

Wieliczk¹. Posiada bardzo dogodne

po³¹czenie z tymi miastami, jak równie¿

w kierunku Kasiny Wielkiej i Tarnowa

(Bus i PKS).

Zapraszamy do odwiedzenia naszej

strony internetowej www.wypoczynek-

dobczyce.pl                                                     
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Odpowiedzi przyjmowane bêd¹ do dnia 15 lipca 2004 r. Wœród wszystkich uczestników zabawy,

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

Tak poszukiwany wygl¹da³

w wieku 2 lat,

tak, gdy zdawa³ maturê, a jak wygl¹da dzisiaj?

?

Osob¹, której poszukiwaliœmy w numerze

33 naszego czasopisma by³ pan

Wojciech Treœka, pe³ni¹cy obecnie funkcjê

Kierownika Zak³ady Sieci Kana³owej.

Dla autentycznoœci zamieszczamy aktualne

zdjêcie „poszukiwanego”.

Wœród wszystkich osób, które prawid³owo

odpowiedzia³y na poprzedni¹ zagadkê,

Komisja pod przewodnictwem Prezesa

MPWiK S.A. Ryszarda Langera rozlosowa³a

nastêpuj¹ce nagrody: nagroda g³ówna

(zegarek) otrzymuje Pan Andrzej Górecki

nagrody dodatkowe (zestaw upominków)

otrzymuj¹: Pan Kazimierz Rozpond oraz

Pan Marcin Myœliwiec.

 Gratulujemy szczêœliwcom!
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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.
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Kraków, dnia 16 czerwca 2005r.

INFORMACJA PRASOWA

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŒCIEKÓW P£ASZÓW II W KRAKOWIE

W dniu 16 czerwca 2005 roku odby³o siê uruchomienie segmentu produkcji biogazu w ramach  Oczyszczalni Œcieków

P³aszów,  finansowanej w 70% ze œrodków Funduszu Spójnoœci.

KOMPONENTY PROJEKTU

Realizacja projektu „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Œcieków P³aszów II” ma na celu:

• zwiêkszenie przepustowoœci istniej¹cej oczyszczalni œcieków z 132 tys. m3/d do 656 tys. m3/d;

• budowê biologicznej oczyszczalni œcieków o przepustowoœci 328 tys. m3/d sk³adaj¹cej siê z 6 reaktorów biologicznych i

12 osadników wtórnych;

• budowê nowego segmentu gospodarki osadowej, obejmuj¹cego ich zagêszczanie, fermentacjê metanow¹, koñcowe

odwadnianie, suszenie oraz produkcjê ciep³a i energii elektrycznej z biogazu.

Za³o¿ony zakres przedsiêwziêcia zapewni rozwi¹zanie problemu oczyszczania wszystkich œcieków z systemów

kanalizacyjnych Krakowa, obecnie i w perspektywie nastêpnych kilkudziesiêciu lat.

AKTUALNE ZAAWANSOWANIE PRAC

Najbardziej zaawansowana jest czêœæ biologiczna, gdzie ukoñczono roboty ¿elbetowe na 5-ciu z 6-ciu reaktorów

biologicznych (ka¿dy o wielkoœci porównywalnej z pe³nowymiarowym boiskiem pi³karskim). £¹cznie  z reaktorami budowane

s¹ osadniki wtórne o œrednicy 45m ka¿dy; dotychczas zrealizowano ju¿ 10 takich obiektów. Po przeprowadzeniu prób szczelnoœci

trwa w nich monta¿ zgarniaczy. Wykonano tak¿e komory rozdzielcze przed osadnikami wtórnymi i realizowane s¹ przewody

³¹cz¹ce wy¿ej wymienione obiekty.

PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

Budowa oczyszczalni jest procesem niezwykle z³o¿onym, tak pod wzglêdem rodzaju i iloœci realizowanych obiektów, jak

i wielkoœci procesów technologicznych.

Z uwagi na wspó³finansowanie tego przedsiêwziêcia ze œrodków unijnych rozbudowane jest zarz¹dzanie budow¹ oraz

finansowy proces rozliczania wykonanych robót. W czasie realizacji projektu jedna z firm wspó³tworz¹cych Konsorcjum

Wykonawcze z powodu problemów finansowych zosta³a postawiona w stan upad³oœci. Powy¿sze nie mo¿e pozostaæ bez

wp³ywu na postêp robót i ich terminowoœæ. Niezale¿nie od tych trudnoœci, dziêki wyprzedzaj¹cym dzia³aniom Zamawiaj¹cego

oraz In¿yniera Kontraktu, uda³o siê unikn¹æ znacz¹cych przestojów na budowie, utrzymuj¹c ci¹g³oœæ prac.

W wyniku sfinalizowania negocjacji zawarto w dniu 18 marca 2005 roku aneks nr 1 do umowy z Wykonawc¹, na mocy

którego druga z firm wspó³tworz¹cych Konsorcjum Wykonawcze - Hydrobudowa Œl¹sk SA przejê³a od firmy Maxer SA

zarówno funkcjê Lidera, jak i tê czeœæ przedsiêwziêcia pozostaj¹c¹ dotychczas w zakresie realizacyjnym wspó³konsorcjanta.

Aktualnie proces zmian struktury organizacyjnej Wykonawcy jest ju¿ w fazie koñcowej. Równoczeœnie modyfikacji musia³

ulec zarówno sposób prowadzenia budowy, jak i harmonogram realizacji prac. W konsekwencji wdro¿ono nowy program

etapowania budowy, w ramach którego Zamawiaj¹cy uzgodni³ z Wykonawc¹ terminarz uruchomienia kolejnych elementów:

mechanicznego segmentu oczyszczania œcieków na koniec 2005 roku, natomiast czêœci biologicznej, a w konsekwencji

efektu zrzutu czystej klarownej wody do Wis³y w pierwotnym terminie okreœlonym w umowie, tj. do lipca 2006 roku.

Pozosta³e prace na obiektach towarzysz¹cych technologii, ale nie maj¹cych wp³ywu na funkcjê oczyszczania œcieków bêd¹

prowadzone sukcesywnie podczas rozruchu oczyszczalni. Udzia³ wspomnianych prac stanowi nieznaczny procent w ca³oœci

przedsiêwziêcia.

SEGMENT PRODUKCJI BIOGAZU

Oddawany aktualnie segment produkcji biogazu w ramach nowej Oczyszczalni Œcieków P³aszów obejmuje: gromadzenie

gazu powstaj¹cego w procesach technologicznych, uzdatnienie, jak i jego dalsze zagospodarowanie.

Wyprzedzaj¹ce uruchomienie tego segmentu stanowiæ bêdzie istotne wsparcie funkcjonalne dzia³aj¹cej oczyszczalni.

Bêdzie to wspomagaj¹ce Ÿród³o energii cieplnej niezbêdnej w procesach technologicznych oczyszczania œcieków, a w

okresie zimowym wykorzystywanej równie¿ do celów grzewczych.

Podstawowymi elementami segmentu produkcji biogazu s¹:

• wydzielone komory fermentacyjne;

• zbiorniki gazu s³u¿¹ce do gromadzenia produkowanego w procesie fermentacji biogazu;

• budynek odsiarczania biogazu mieszcz¹cy instalacjê, której praca zabezpiecza urz¹dzenia i przewody maj¹ce stycznoœæ z

biogazem przed przyspieszon¹ korozj¹;

• pochodnia gazowa, s³u¿¹ca do spalania nadmiaru biogazu;

• zestaw przewodów sta³ych i tymczasowych wraz z systemem odwadniania biogazu.

Równolegle z rozpoczêciem pracy wymienionych wy¿ej obiektów trwa przejmowanie do eksploatacji nowych komór

fermentacyjnych, bowiem stare i zdekapitalizowane komory bêd¹ podlegaæ sukcesywnej rozbiórce, robi¹c miejsce dla lokalizacji

pozosta³ych nowych obiektów oczyszczalni.



Komunikat MPWiK S.A.

H2O

Jak¹ wodê pijemy?

W SPRAWIE JAKOŒCI WODY DO PICIA I NA POTRZEBY GOSPODARCZE DOSTARCZANEJ

DO SIECI MIEJSKIEJ KRAKOWA W II 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 II kwartale 2005 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.

YDOWICŒOKAJKINZAKSW .ndej
YDOWAINAINTADZUDA£KAZ ymrongwDSN

ABAR AWADUR AINBU£D YNALEIB jeiksloP 1 EU 2

awraB md/tPgm 3 1 2 2 2 51 .tpecka

æœontêM UTN 2,0 2,0 2,0 2,0 1 .tpecka

)Hp(nyzcdO 18,7 35,7 66,7 35,7 5,9-5,6 5,9-5,6

awonainagnamdanæœonlaineltU md/gm 3 9,0 2,1 8,0 2,1 5 5

ikrolhC md/gm 3 0,21 4,92 9,22 7,23 052 052

kainomA md/gm 3 20,0< 20,0< 20,0< 20,0< 5,0 5,0

ynytozA md/gm 3 10,0< 10,0< 10,0< 10,0< 5,0 5,0

ynatozA md/gm 3 1,9 8,71 7,51 8,61 05 05

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

ñpaW md/gm 3 0,14 1,39 5,89 9,99 - -

zengaM md/gm 3 0,6 0,11 7,8 7,9 521 -

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

nilG md/gm 3 911,0 830,0 640,0 10,0< 2,0 2,0

wó³O md/gm 3 500,0< 500,0< 500,0< 500,0< 50,0 10,0

morhC md/gm 3 200,0 200,0< 200,0< 200,0< 50,0 50,0

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

mdaK md/gm 3 3000,0< 3000,0< 3000,0< 3000,0< 300,0 500,0

MHT4AMUS 3 md/gµ 3 4,5 2,0 2,0 6,5 051 001

mroforolhC md/gµ 3 5,3 2,0 2,0 8,3 03 -

AWW4AMUS 4 md/gµ 3 200,0 100,0< 200,0 100,0< 1,0 1,0

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

ilocypurgeiretkaB mc001/li 3 0 0 0 0 0 0

upytilocypurgeiretkaB

ogenjycnarelotomret
mc001/li 3 0 0 0 0 0 0

ewo³akecwokroicaP mc001/li 3 0 0 0 0 0 0

ynyzcraisec¹jukuderaidirtsolC mc001/li 3 0 0 0 0 0 0

73wiiretkabæœolianlógO °C mc1/li 3 2 1< 1< 1< 02 02

22wiiretkabæœolianlógO °C mc1/li 3 7 12 4 5 001 001




