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Pawe³ Dohnalik

Problemy w rozliczaniu
zu¿ycia wody
Wodomierze g³ówne i mieszkaniowe

Dotychczasowa praktyka
rozliczania wody
w spó³dzielniach mieszkaniowych

Liczniki wodomierzy g³ównych dla
budynków wielorodzinnych odczytywane
s¹ przez Wodoci¹gi Miejskie co miesi¹c i co
miesi¹c Spó³dzielnie Mieszkaniowe musz¹
regulowaæ rachunki za dostarczan¹ wodê.
Z kolei nale¿noœci za wodê od miesz-
kañców pobierane s¹ przez Spó³dzielnie
w ramach rozliczania czynszu.

Trudno sobie wyobraziæ zró¿nico-
wane naliczanie wysokoœci tego czynszu
równie¿ co miesi¹c w zale¿noœci od
wysokoœci rachunków otrzymywanych od
MPWiK, dlatego rozliczanie z miesz-
kañcami przez Spó³dzielnie Mieszkaniowe
odbywa³o siê w praktyce w nastêpuj¹cy
sposób:
• albo wg przeciêtnych norm zu¿ycia wody

okreœlonych przepisami, które jeszcze do
niedawna wynosi³o:
- przy miejscowym podgrzewaniu wody

w mieszkaniach piecykami gazo-
wymi: 6,0 m3/osobê miesiêcznie,

- przy dostawie ciep³ej wody u¿ytko-
wej: 7,0 m3/osobê miesiêcznie,

• albo wg zu¿ycia wody obliczanego dla
danego budynku w oparciu o wskazania
wodomierza g³ównego za rok ubieg³y
i przeliczonego na 1 mieszkañca.

W jednym i drugim przypadku objê-
toœæ zu¿ycia wody przez dane mieszkanie
obliczano mno¿¹c liczbê zamiesz-
kuj¹cych osób przez ustalony rycza³t lub
œrednie zu¿ycie na 1 mieszkañca z roku
ubieg³ego.

Skutki przemian ustrojowych
i gospodarczych
zapocz¹tkowanych w 1989

W wyniku reformy ustrojowej i samo-
rz¹dowej od roku 1990 wodoci¹gi polskie
straci³y status przedsiêbiorstw pañstwowych,
a zapotrzebowanie na wodê i odprowadzanie
œcieków zaliczono do zadañ w³asnych gmin.

Równoczeœnie w wyniku przemian
gospodarczych ceny za dostarczan¹ wodê
i odprowadzane œcieki uleg³y urynkowieniu.

Te przemiany i mechanizmy doprowa-
dzi³y do sytuacji w której ca³oœæ kosztów
zwi¹zanych z:
• ujmowaniem wody surowej, ochron¹

i eksploatacj¹ ujêæ,
• uzdatnianiem wody i przesy³em do miasta,
• magazynowaniem niezbêdnego zapasu

wody,
• rozprowadzaniem w sieci i dostaw¹ do

odbiorców,
• przyjmowaniem œcieków do kanalizacji,
• przesy³em œcieków do oczyszczalni,
• oczyszczaniem œcieków i utylizacj¹

osadów,
• odprowadzeniem oczyszczonych œcieków,

jest pokrywana z op³at za dostarczan¹
wodê i odprowadzane œcieki. Skutek jest
taki, ¿e obecna cena za 1 m3 wody i œcieków
wraz z podatkiem VAT - wynosi w roku
bie¿¹cym 4,85 z³/m3.

Przy rodzinie 4 osobowej, przy zu¿yciu
5 m3/osobê miesiêcznie daje to miesiêczn¹
op³atê za dostarczan¹ wodê i odprowadzone
œcieki: 4 × 5 × 4,85 = 97 z³/miesi¹c.

Nic wiêc dziwnego, ¿e w tym samych
okresie na pocz¹tku lat 90-tych pojawi³a siê
idea opomiarowania wody dostarczanej do



woda i my2 grudzieñ 2003

poszczególnych mieszkañ w myœl
wdziêcznego has³a: „p³aæ tylko za siebie”.

Oczywiœcie, jak to w gospodarce
rynkowej bywa, naprzeciw tej idei wyszli
natychmiast producenci dostawcy
wodomierzy mieszkaniowych oferuj¹c ca³¹
gamê prostych w instalacji, „dok³adnych”
i „niezawodnych” wodomierzy.

W œlad za t¹ ide¹ koniecznoœæ
opomiarowania objêtoœci zimnej i ciep³ej
wody dostarczanej do poszczególnych
mieszkañ w budynkach wielorodzinnych
zosta³a usankcjonowana przepisami prawa
budowlanego od roku 1994.

Nowe problemy zwi¹zane z opomia-
rowaniem mieszkañ w wodomierze

 W efekcie omówionych wy¿ej
uwarunkowañ prawie wszystkie mieszkania
w budynkach wielorodzinnych zosta³y
wyposa¿one w wodomierze dla wody zimnej
i dla wody ciep³ej.

Ze wzglêdu na sposób projektowania
instalacji wodoci¹gowych w ubieg³ych latach,
w wiêkszoœci mieszkañ wystêpuj¹ dwa piony
wodoci¹gowe i kanalizacyjne, to jest z regu³y
pion kuchenny i pion ³azienkowy.

A zatem przy centralnym zaopatrzeniu

w ciep³¹ wodê w wiêkszoœci wiêkszych miesz-
kañ zainstalowanych jest po 4 wodomierze.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym stanem
prawnym Spó³dzielnia Mieszkaniowa
nadal p³aci wodoci¹gom miejskim za
objêtoœæ wody dostarczanej do budynków
zmierzon¹ za pomoc¹ wodomierzy
g³ównych.

Tak wiêc idea stosowania wodomierzy
mieszkaniowych sprowadza siê do
sprawiedliwego rozdzia³u na poszczególne
mieszkania w danym budynku, objêtoœci
wody dostarczanej do tego budynku,
zmierzonej  przez wodomierz g³ówny.

By³oby to wszystko proste, logiczne
i zrozumia³e, gdyby nie jeden fakt wynika-
j¹cy z obserwacji poczynionych w ca³ej
Polsce a mianowicie, ¿e suma wskazañ
wodomierzy mieszkaniowych jest prawie
zawsze mniejsza od wskazania wodo-
mierza g³ównego.

Powstaje wiêc st¹d ró¿nica bilansowa
która jest równa dla przyk³adowego
budynku:

acin¿óR
awosnalib
=

einazaksW
azreimodow
ogenwó³g

-
ñazakswamuS
yzreimodow
hcywoinakzseim

∆V = VWG - ΣVWM

Jak du¿e s¹ te ró¿nice bilansowe?
Jak wykazuj¹ doœwiadczenia z wielu

miast w Polsce przeciêtnie te ró¿nice bilanso-
we wynosz¹ od 10 do 30 % wskazañ wodo-
mierza g³ównego.

Praktycznie na terenie miasta Krakowa
zu¿ycie wody na 1 mieszkañca wynosi œred-
nio 150 l na dobê i st¹d wynika, ¿e ró¿nica
bilansowa przypadaj¹ca na jednego miesz-
kañca to przeciêtnie od 15 ÷ 45 l w ci¹gu
jednej doby. Ale bywaj¹ te¿ budynki zaopa-
trywane centralnie w ciep³¹ wodê, w których
zu¿ycie wody przypadaj¹ce na 1 mieszkañca
wynosi od 150 do 300 l na dobê. Wówczas
ró¿nice bilansowe mog¹ siêgaæ od 15 l do
90 l na 1 mieszkañca w ci¹gu doby.

Przyczyny powstawania ró¿nic
bilansowych

Na wstêpie warto by obaliæ niektóre
obiegowe i z gruntu nieprawdziwe pogl¹dySzkicowy schemat wyposa¿enia budynku w wodomierz g³ówny i

wodomierze mieszkaniowe
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o przyczynach powstawania tak du¿ych
ró¿nic bilansowych we wskazaniach wodo-
mierzy g³ównych i mieszkaniowych.

Po pierwsze -  przyczyn¹ na pewno nie
s¹ przecieki wody z dziurawych rur instalacji
wodoci¹gowej gdy¿ natychmiast da³oby siê
to we znaki lokatorom w postaci podmok³ych
œcian i zacieków na sufitach.

Po drugie -  przyczyn¹ na pewno nie jest
zu¿ycie wody przez gospodarza domu lub
sprz¹taj¹c¹, gdy¿ zak³adaj¹c dla przeciêtnego
bloku mycie klatki schodowej i okien co dwa
tygodnie mo¿emy uzyskaæ zu¿ycie wody na
cele gospodarcze na poziomie 0,05 % lub
0,5 % a nie 10 ÷ 30 % ogólnej objêtoœci wody
zu¿ywanej przez mieszkañców

Tak naprawdê g³ówn¹  przyczyn¹
powstawania ró¿nic bilansowych s¹ nie-
dok³adnoœci wskazañ wodomierzy.

Otó¿ trzeba sobie powiedzieæ, ¿e w œwiet-
le definicji technicznych wodomierze nale¿¹
do bardzo ma³o dok³adnych przyrz¹dów
pomiarowych.

Potwierdzeniem tej tezy s¹ przepisy
G³ównego Urzêdu Miar które okreœlaj¹
graniczne, dopuszczalne b³êdy wskazañ
wodomierzy bêd¹cych w u¿ytkowaniu na
poziomie:

± 5,0 % - przy dobrym obci¹¿eniu
wodomierza wyraŸnymi poborami wody,
± 10,0 % - przy bardzo ma³ych poborach
wody.

Ponadto  ka¿dy wodomierz posiada
jeszcze tzw. próg rozruchu to jest przep³yw
wody na przyk³ad z kapi¹cego  kranu  - przy
którym wodomierz w ogóle nie pracuje - to
znaczy który nie powoduje ruchu
obrotowego skrzyde³ka wodomierza.

Tak wiêc podsumowuj¹c, to wszystko
czego nie zmierz¹ wodomierze
mieszkaniowe, zmierzy wodomierz
g³ówny obci¹¿ony poborem wody
skumulowanym z wielu mieszkañ.

W jaki sposób i za jak¹ cenê mo¿na
zmniejszyæ ró¿nice bilansowe

Znane s¹ cztery g³ówne okolicznoœci,
które wp³ywaj¹ istotnie na dok³adnoœæ
wskazañ wodomierzy:

• klasa miernicza,
• robocze obci¹¿enia (przep³ywy),

• warunki zabudowy,
• okres u¿ytkowania.

Ze wzglêdu na dok³adnoœæ pomiarów
wodomierze oznacza siê w klasach
mierniczych od A do D - przy czym najlepsze
w³asnoœci miernicze posiadaj¹ te ostatnie,
w Polsce w zasadzie niedostêpne.

Najpowszechniej stosowane jako
mieszkaniowe s¹ wodomierze jedno-
strumieniowe skrzyde³kowe (JS) posiadaj¹ce
klasê A lub B. Dostêpne s¹ w Polsce
wodomierze puszkowe wykonywane w kla-
sie C (nazywane te¿ kroplomierzami).
O ile wodomierz skrzyde³kowy kosztuje
netto ok. 60 z³., to wodomierz puszkowy
110 z³.

Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e im
wiêksze obci¹¿enie wodomierza poborem
wody, tym dok³adniej bêdzie mierzy³. St¹d
wniosek, ¿e na 1 mieszkanie powinien
przypadaæ 1 wodomierz.

Nale¿y zwróciæ uwagê na zale¿noœæ
klasy mierniczej wodomierza od sposobu
jego zainstalowania. Je¿eli oœ wirnika jest
ustawiona pionowo w polu grawitacji
ziemskiej - to dok³adnoœæ pomiaru jest
najwiêksza.

Je¿eli oœ wirnika wodomierza jest
ustawiona poziomo to rosn¹ opory obrotu
wirnika w ³o¿yskach i dok³adnoœæ pomiaru
maleje. St¹d te same wodomierze mog¹ mieæ
dwie klasy miernicze:
• klasê A - mierniczo ni¿sz¹ - gdy wodo-

mierz  zostanie zamontowany pionowo
(oznaczenie V - wertykalnie),

• klasê B  - mierniczo wy¿sz¹ - gdy wodo-
mierz zostanie zamontowany poziomo
(oznaczenie H - horyzontalnie).

G³ównym warunkiem poprawnoœci
pomiarów za pomoc¹ wodomierzy jest
przestrzeganie terminów ich legalizacji.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w Polsce
przepisami G³ównego Urzêdu Miar okres
wa¿noœci cechy legalizacyjnej dla ma³ych
wodomierzy wynosi 61 miesiêcy.

A zatem co 5 lat ka¿dy wodomierz
powinien zostaæ wymontowany i oddany
do legalizacji lub wymieniony na nowy.

dokoñczenie na stronie 12
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Marek Grotkowski

Sprzêt specjalistyczny
Cysterny na wodê

W myœl Regulaminu Dostarczania Wody
i Odprowadzania Œcieków Na Terenie Miasta
Krakowa  § 27 pkt. 3 i 4 w przypadku, gdy
przerwa w dostawie wody trwa d³u¿ej ni¿
8 godzin MPWiK S.A. zobowi¹zane jest

woda zdatna do spo¿ycia dostarczana jest za
pomoc¹ samochodów specjalistycznych,
czyli cystern na wodê. Dotychczas Nasza
firma dysponowa³a tylko czterema takimi
pojazdami doœæ wiekowymi (2 samochody
Tatra - 14-letnie  i dwa samochody typu Star
10-letnie). Ich stan techniczny, pomimo
zaawansowanego wieku, ze wzglêdu na
krótkie przebiegi, jest stosunkowo dobry,
jednak pojazdy te nie spe³niaj¹ -wszystkich
wymagañ stawianych w obecnym czasie
w stosunku do tego typu urz¹dzeñ.

 Dokonuj¹c zakupów  sprzêtu specjalis-
tycznego szczególn¹ uwagê zwraca siê na
jego uniwersalnoœæ i wszechstronnoœæ,
umo¿liwiaj¹c¹ w przysz³oœci maksymalne
wykorzystanie. Realizuj¹c plan zakupu
nowych samochodów do przewo¿enia wody
pitnej, w opisie zamówienia szczególn¹
uwagê zwrócono na materia³y, z jakich  ma
byæ wykonana cysterna i urz¹dzenia z ni¹
wspó³pracuj¹ce (d³uga ¿ywotnoœæ i nieza-
wodnoœæ) oraz uniwersalnoœæ. Oprócz
zasadniczego zadania, jakie maj¹ spe³niaæ
nowe pojazdy (przewo¿enie wody pitnej)
cysterny posiadaj¹ jeszcze dwie wa¿ne
funkcje. Pierwsza to mo¿liwoœæ polewania
ulic (usuwanie zanieczyszczeñ z powierzchni
utwardzonych za pomoc¹ dysz zamontowa-
nych z przodu pojazdu, wod¹ pod du¿ym
ciœnieniem), a druga to dostarczanie wody z cys-
terny  za  pomoc¹ pomp na pewn¹ wysokoœæ.

Zabezpieczenie zaworów do dystrybucji
wody w postaci izolacji cieplnej umo¿liwia,
jej pobór  w niskich temperaturach. Jest to
doœæ wa¿na cecha urz¹dzenia pozwalaj¹ca
na u¿ywanie sprzêtu w okresie zimowym,
szczególnie obfituj¹cym w awarie sieci
wodoci¹gowej.

zapewniæ zastêpczy punkt poboru wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi,
informuj¹c zainteresowanych o jego
lokalizacji. Niejednokrotnie w wielu
przypadkach awaryjnych zapewnienie
stacjonarnego zastêpczego Ÿród³a wody
pitnej jest niemo¿liwe. W takich sytuacjach,

dokoñczenie na stronie 6
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Ewa £upak

Informatyka w MPWiK
Wdro¿enia i plany                                                                                    czêœæ 2/2

W poprzednim artykule opisaliœmy
œrodowisko informatyczne (komputery,
serwery, ³¹cza komputerowe  i oprogramo-
wanie), w którym pracujemy. Efektem
Pañstwa pracy s¹ dane, które stanowi¹ istotn¹
wartoœæ dla przedsiêbiorstwa. Zadaniem nas
wszystkich jest ochrona tego zasobu.

Ochrona sieci komputerowej
Jedn¹ z wa¿nych funkcji Dzia³u Informa-

tyki jest ochrona zasobów sieciowych.
W tym celu na ok. 270 komputerach

zosta³o zainstalowane oprogramowanie
antywirusowe.

Codziennie importowana jest aktualna
baza wirusów. Ochron¹ objête s¹ serwery
z systemem Windows 2000 oraz stacje, które
pracuj¹ w sieci komputerowej. Program ten

jest te¿ instalowany na kom-
puterach nie pracuj¹cych
w sieci, ale maj¹cych mo-
demowy dostêp do Inter-
netu. W tych przypadkach

u¿ytkownicy musz¹ sami dbaæ o aktualnoœæ
bazy wirusów i kopiowaæ j¹ na swój
komputer.

Monitorujemy  pracê programu antywiru-
sowego na stacjach sieci komputerowej
i widzimy, ¿e codziennie  pojawiaj¹ siê
wirusy, które s¹ unieszkodliwiane.

Innym Ÿród³em zagro¿enia jest atak ze
strony Internetu.

Firma nasza ma dostêp do Internetu
poprzez ³¹cze sta³e dzier¿awione z Banko-
wego Centrum Informatyki. Do niedawna do
zasobów internetowych mo¿na by³o dostaæ
siê, poprzez to ³¹cze, tylko z jednego, wy-
dzielonego komputera.

Na pocz¹tku bie¿¹cego roku zakupiliœmy
firewall - urz¹dzenie, które nadzorujê
wszelk¹ komunikacjê z Internetem
i zapobiega próbom nieautoryzowanego

dostêpu z zewn¹trz.
Rozwi¹zanie to pozwoli³o nam na

udostêpnienie Internetu na dowolnym
stanowisku sieci komputerowej, wszêdzie,
gdzie istnieje taka potrzeba.

Pragnê zwróciæ jednak Pañstwa uwagê na
du¿e niebezpieczeñstwo jakie zagra¿a naszej
sieci z wewn¹trz tzn. z naszych stanowisk
komputerowych.

Aby mieæ dostêp do zasobów sieciowych
nale¿y podaæ nazwê u¿ytkownika,
a nastêpnie has³o u¿ytkownika. Dopiero
prawid³owo podane obie te informacje
wpuszczaj¹ nas do œrodka sieci. Je¿eli
ktokolwiek niepowo³any pozna kombinacjê
Pañstwa nazwy u¿ytkownika i has³a,
wszelkie Pañstwa dane bêd¹ do jego
dyspozycji. Mog¹ zostaæ skopiowane,
zmienione lub nawet zniszczone. Jedyn¹
ochron¹ przed tak¹ ewentualnoœci¹  jest
dba³oœæ o tajnoœæ tej informacji. Musicie
zadbaæ Pañstwo o to sami, informatycy
niewiele tu mog¹ pomóc.

Mo¿emy jednak poradziæ, aby stosowaæ
has³a trudne do odgadniêcia i czêsto je
zmieniaæ.

Rozs¹dnym jest tak¿e nie pozostawianie
bez nadzoru komputera zalogowanego do
sieci. Przypadkowa osoba postronna ma
wtedy bezpoœredni dostêp do zasobów nawet
bez koniecznoœci poznawania has³a.

Archiwizacja danych sieciowych
Jednym z elementów ochrony zasobów

sieciowych jest ich archiwizacja. Polega ona
na kopiowanie informacji z dysków
serwerów na inne urz¹dzenia, aby w razie
awarii móc je stamt¹d ³atwo odzyskaæ.

Do tej pory kopie robione by³y przez
ró¿ne osoby w dzia³ach,  poza godzinami
pracy. Niedawno zakupiliœmy bibliotekê
taœmow¹, która pozwoli nam usprawniæ te

Oprogramowanie antywirusowe
codziennie sprawdza siê w prakktyce,
unieszkodliwiaj¹c wirusy
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dzia³ania. Proces archiwizacji jest wtedy
w pe³ni zautomatyzowany. O zadanej
godzinie w nocy, uruchamiane jest zadanie,
które raz w tygodniu wykonuje kopiê pe³n¹
wskazanych danych ze wszystkich

serwerów, a w pozosta³e dni
tygodnia zapisuje tylko to, co
od czasu kopii pe³nej siê
zmieni³o. Raz zdefiniowany
harmonogram archiwizacji

wymaga jedynie nadzoru informatyka, który
œledzi raport o przebiegu procesu nocnego
kopiowania. Jesteœmy w fazie ostatnich
testów tego rozwi¹zania i mamy nadziejê,
¿e ju¿ nied³ugo wszystkie serwery bêd¹ nim
objête.

Szkolenia
Dzia³ Informatyki podj¹³ tak¿e próbê

prowadzenia wewnêtrznych szkoleñ w
firmie.

Okaza³o siê, ¿e by³o na nie doœæ du¿e
zapotrzebowanie. Przygotowaliœmy
pracowniê komputerow¹, gdzie ka¿dy

uczestnik kursu móg³ przy
komputerze, na bie¿¹co
æwiczyæ prezentowany
materia³. Przeszkoliliœmy
ponad 150 osób z podstaw

pos³ugiwania siê Excelem. By³y te¿
szkolenia z obs³ugi programu Aris Web
Designer, gdzie zosta³o przeszkolonych 27
osób.

Planujemy te¿ przeprowadziæ szkolenie

z obs³ugi programu pocztowego Lotus Notes,
o ile bêdzie zainteresowanie takim tematem.

Gospodarka sprzêtem
komputerowym i licencjami

Z pracoch³onnych prac, które uda³o nam
siê wykonaæ trzeba wymieniæ
inwentaryzacjê sprzêtu komputerowego i
oprogramowania. Efektem tej pracy jest baza
danych, dziêki której mogliœmy m. in.
przygotowaæ zarz¹dzenie i wdro¿yæ w firmie
gospodarkê licencjami na oprogramowanie.
Myœlê, ¿e znacznie wzros³a dba³oœæ  o
legalnoœæ posiadanego oprogramowania.
Jednoczeœnie informacje o konfiguracji
komputerów pomagaj¹ rozs¹dnie
gospodarowaæ posiadanym sprzêtem.

Plany
Celem, do którego d¹¿ymy jest

zorganizowanie bezpiecznego œrodowiska, w
którym mo¿liwa by³aby wspó³praca
pracowników z ró¿nych lokalizacji. Jak
wynika z przedstawionego Pañstwu
materia³u, jesteœmy ju¿ doœæ zaawansowani
w realizacji tego zadania.

Chcielibyœmy, aby nastêpnym etapem
by³o wykorzystanie zbudowanej
infrastruktury i zaimplementowanie
oprogramowania, którego funkcjonalnoœæ
by³aby bardziej dopasowana do Pañstwa
potrzeb ni¿ obecnie u¿ywane. Jest to du¿e
wyzwanie, ale wierzymy , ¿e razem uda nam
siê tego dokonaæ.                                         

Jak ju¿ wczeœniej wspomniano, stare
cysterny znajduj¹ce siê dotychczas
w u¿ytkowaniu, nie posiada³y zabezpieczeñ
w postaci izolacji cieplnej, a tak¿e nie by³y
wyposa¿one w pompy umo¿liwiaj¹ce
dostarczanie wody na wiêksze wysokoœci.
Zbiorniki w tych pojazdach wykonane s¹ ze
zwyk³ej stali (dotyczy samochodów Tatra),
dlatego te¿ konieczna jest okresowa
konserwacja wnêtrza polegaj¹ca na
piaskowaniu i nak³adaniu nowej pow³oki
zabezpieczaj¹cej (bardzo kosztowna
operacja). Nowe pojazdy wyposa¿one s¹
w zbiorniki ze stali nierdzewnej nie
wymagaj¹cej takich zabiegów konser-

wuj¹cych jak w przypadku samochodów
Tatra.

Nowe cysterny dodatkowo zosta³y
wyposa¿one w elektroniczne wskaŸniki
nape³nienia zbiorników na wodê.

Podwozia cystern to nowoczesne,  znane
i u¿ytkowane przez nasz¹ Firmê Stary -
Many typ 14.225 LC, dysponuj¹ce du¿ej
mocy silnikami wysokoprê¿nymi , uk³adem
hamulcowym wyposa¿onym w ABS oraz
blokad¹ tylnego mostu rozmiarze ko³ami
o rozmiarze 22,5 umo¿liwiaj¹cymi wjazd
w trudny i grz¹ski teren . Jak dot¹d
samochody samowy³adowcze na analo-
gicznych podwoziach okaza³y siê
niezawodne i  sprawdzi³y siê  w trudnych
warunkach pracy.                                        

„Sprzêt specjalistyczny ...” cd. ze strony 4

W pracowni komputerowej MPWiK,
ka¿dy uczestnik kursu mo¿e na bie¿¹co
æwiczyæ prezentowany materia³

Ktoœ kto pozna nazwê u¿ytkownika
i has³o, ma do dyspozycji wszelkie
dane u¿ytkownika
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Ryszard Langer

W s³u¿bie dla miasta
Woda pitna dla mieszkañców Krakowa

dostarczana jest z Zak³adów Uzdatniania
Wody: Raba, Rudawa, D³ubnia, Bielany oraz
z ujêcia g³êbinowego Mistrzejowice. Zadaniem
Krakowskich Wodoci¹gów jest sta³a popra-
wa jakoœci dostarczanej wody pitnej, dziêki
unowoczeœnianiu technologii i sposobów jej
uzdatniania w ramach prac prowadzonych
na poszczególnych Zak³adach. Przychylnoœæ
w³adz miasta pozwoli³a na znaczne przy-
spieszenie procesu rozwoju MPWiK S.A.

Przeprowadzono kompleksow¹ moder-
nizacjê technologii uzdatniania wody na
ZUW D³ubnia. Szczególn¹ uwagê nale¿y
zwróciæ na zmianê metody dezynfekcji wody
polegaj¹c¹ na zast¹pieniu chloru przez dwu-
tlenek chloru. Poprawi³o to zasadniczo smak
i zapach dostarczanej wody. Wykonano re-
mont drena¿u filtrów piaskowych i wymianê
piasku filtracyjnego na ZUW Rudawa.

Zgodnie z przyjêtymi przez Spó³kê i Jed-
nostki Ratownictwa Gaœniczego uzgodnie-
niami wyznaczono lokalizacjê i rozpoczêto
monta¿ 35 hydrantów o du¿ej wydajnoœci w
celu poprawy bezpieczeñstwa ppo¿. Miasta.

Nad jakoœci¹ wody czuwaj¹ s³u¿by
laboratoryjne, które od stycznia do koñca
paŸdziernika br. przeprowadzi³y 4 596 analiz.
W wyniku analiz stwierdzono, ¿e woda
spe³nia³a wszystkie obowi¹zuj¹ce normy,
zarówno polskie jak i unijne.

W okresie tym ³¹czna d³ugoœæ sieci
wodoci¹gowej na terenie Krakowa wzros³a
o 17,46 km. Wykonano 606 szt. nowych
przy³¹czy wodoci¹gowych. Maj¹c na
uwadze dalsz¹ poprawê jakoœci wody
dostarczanej mieszkañcom Krakowa,
opracowano program rewitalizacji sieciSchemat zasilania Krakowa w wodê

Kierownictwu oraz wszystkim pracownikom MPWiK S.A. sk³adam
serdeczne ¿yczenia dobrych i radosnych, pe³nych rodzinnego ciep³a Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia.

Mijaj¹cy rok by³ dla MPWiK S.A. rokiem intensywnego rozwoju.
Jego wyznacznikiem pozostan¹ dwa wielkie przedsiêwziêcia:
rozpoczêcie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni œcieków P³aszów II
oraz programu „Woda dla wszystkich”. Pomyœlna realizacja tych istotnych

dla poprawy standardu ¿ycia mieszkañców zadañ nie by³aby mo¿liwa bez profesjonalizmu
i ciê¿kiej pracy ca³ej Za³ogi.

¯yczê kierownictwu oraz wszystkim pracownikom firmy, by nadchodz¹cy Nowy Rok sprzyja³
kontynuacji podjêtych zadañ. ¯yczê Pañstwu wielu kolejnych sukcesów oraz wszelkiej
pomyœlnoœci tak w ¿yciu osobistym jak i zawodowym.

Prezydent Krakowa - Jacek Majchrowski               
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wodoci¹gowej wykonanej z rur stalowych
oraz rur ¿eliwnych bez izolacji wewnêtrznej.
W wielu przypadkach rozwi¹zaniem tego

Ÿród³a wody surowej dla Krakowa. Od wielu
lat miasto czynnie uczestniczy w pracach
Zwi¹zku Gmin Dorzecza Górnej Raby,
inwestuj¹c znaczne œrodki w celu utrzymania
dobrej jakoœci wody w zbiorniku
Dobczyckim, nad którym zlokalizowany jest
ZUW „Raba”, bêd¹cy g³ównym dostawc¹
wody dla Krakowa. MPWiK S.A. dba
o wszystkie strefy ochronne ujêæ wody.

Daleko posuniête s¹ ju¿ prace przy
organizacji zwi¹zku gmin dorzecza D³ubni,
a tak¿e dorzeczy, Rudna, Rudawy i Sanki.
W najbli¿szym czasie bêd¹ dzia³aæ trzy
zwi¹zki gminne, których celem bêdzie
utrzymanie w nale¿ytej czystoœci stref
ochronnych ujêæ wody dla wszystkich
zak³adów uzdatniania. Przy udziale Z-cy
Prezydenta Tadeusza Trzmiela, Krakowskie
Wodoci¹gi zorganizowa³y specjalistyczne
konferencje naukowe w celu zaktywi-
zowania w³adz gmin oœciennych w tym
zakresie. Ochrona stref jest równie¿
priorytetem w³adz samorz¹dowych.

Misja wodoci¹gów w zakresie zaopa-
trzenie w wodê to tak¿e ³atwa mo¿liwoœæ
przy³¹czania siê do sieci miejskiej. W tym
celu na wniosek Prezydenta Jacka
Majchrowskiego RMK uchwali³a regulamin
œwiadczenia us³ug przez MPWiK S.A. oraz
rozpoczê³a pracê nad procedowaniem
programu „Woda dla wszystkich”.

G³ównym za³o¿eniem inicjatywy jest
zwodoci¹gowanie w 100% Krakowa do roku
2006. Decyzj¹ Prezydenta Miasta s³u¿by
miejskie i Wodoci¹gi Krakowskie
przygotowa³y specjalne procedury dla
realizacji tego programu.

Oczywiœcie oprócz rozbudowy sieci
wodoci¹gowej trwa ci¹gle rozbudowa sieci
kanalizacyjnej. W ramach dzia³alnoœci
inwestycyjnej d³ugoœæ sieci kanalizacyjnej
wzros³a o 22,66 km. Ponadto wykonano 774
sztuki nowych przy³¹czy kanalizacyjnych.

Spó³ka prowadzi dzia³ania w zakresie
czyszczenia miejskiej sieci kanalizacyjnej,
diagnozowania jej stanu technicznego przy
zastosowaniu telewizji przemys³owej oraz
prowadzeniu badañ hydraulicznych sieci.
Wysok¹ skutecznoœæ gwarantuje sprzêt
specjalistyczny wykorzystywany do tego
celu.

Schemat sieci wodoci¹gowej Krakowa

problemu jest renowacja sieci z zasto-
sowaniem wewnêtrznych pow³ok zabez-
pieczaj¹cych przed korozj¹ i tworzeniem siê
osadów w ruroci¹gach. Pow³okami takimi
mog¹ byæ wyk³adziny z zaprawy cemen-
towej. Przed podjêciem decyzji o sposobie
renowacji rozwa¿a siê równie¿ mo¿liwoœci
zmiany przekroju istniej¹cych przewodów
wodoci¹gowych i dostosowaniu œrednic do
aktualnych i planowanych potrzeb. W chwili
obecnej odbywa siê kompleksowa renowacja
ok. 13 km magistral wodoci¹gowych.

Dziêki staraniom Zarz¹du Miasta
rozwijana jest wspó³praca z gminami
oœciennymi, na terenie, których znajduj¹ siê

Oczyszalnia „P³aszów” (z  lotu ptaka)
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W mieœcie jest realizowana ogromna
inwestycja w zakresie oczyszczania œcieków.
W maju bie¿¹cego roku wmurowano akt
erekcyjny pod budowê du¿ej, nowoczesnej
oczyszczalni œcieków w P³aszowie.

W przede dniu przyst¹pienia Polski do
struktur Unii Europejskiej mamy du¿e
mo¿liwoœci wykorzystania œrodków
z Funduszu Spójnoœci. Oprócz
Oczyszczalni œcieków w P³aszowie i
inwestycji z ni¹ bezpoœrednio zwi¹zanych,
gdzie Miasto jest beneficjentem, przy-
gotowujemy dalsze wnioski, którymi
mog³yby byæ objête zagadnienia zwi¹zane
z szeroko pojêt¹ ochron¹ œrodowiska. S¹ to
aplikacje o dofinansowanie przedsiêwziêæ
wodno-kanalizacyjnych maj¹cych na celu
z jednej strony polepszenie jakoœci wody
i niezawodnoœci systemu dystrybucji,
a z drugiej ochrona wód powierzchniowych
przed odprowadzanymi przez miasto
œciekami.

W drugim tygodniu grudnia br. z³o¿one
zosta³y w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej dwa
wnioski do Funduszu Spójnoœci.

Wniosek „wodoci¹gowy” zawieraj¹cy
11 zadañ, z których 4 dotycz¹ modernizacji
i przebudowy Zak³adów Uzdatniania Wody
w aspekcie dostosowania do zmieniaj¹cych
siê przepisów prawa polskiego i wymagañ
ustawodawstwa Unii Europejskiej,
a pozosta³e modernizacji i rozbudowy sieci
wodoci¹gowej w zwi¹zku z podniesie-
niem niezawodnoœci pracy i jakoœci
wody dostarczanej bezpoœrednio do
u¿ytkownika.

Wniosek „kanalizacyjny” zawiera
5 zadañ dotycz¹cych budowy nowej
i modernizacji istniej¹cej infrastruktury
kanalizacyjnej na terenie miasta Krakowa.

W marcu 2003 r rozpoczêto prace
przygotowawcze do wdro¿enia systemu
zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001. Ziden-
tyfikowano i opisano procesy oraz
wymagane przez normê procedury.
Sporz¹dzana jest Ksiêga Jakoœci. W okresie
styczeñ - kwiecieñ 2004 r. prowadzone
bêd¹ czynnoœci wdro¿eniowe z plano-
wanym uzyskaniem certyfikatu ISO w maju
2004 r.

Dziêki zaanga¿owaniu w³adz miasta
oraz wszystkich pracowników MPWiK S.A.,
koñcz¹cy siê rok jest dla naszej Spólki
czasem zmian i nowych inwestycji,
które przynios¹ Krakowowi wymierne
korzyœci.                                                     

Po oœmiu miesi¹cach s¹ ju¿ daleko
posuniête prace. W 2006 roku Kraków
wzbogaci siê o drug¹ po „Kujawach”
nowoczesn¹ oczyszczalniê, co pozwoli
w 100% oczyœciæ miejskie œcieki.

Ogromne œrodki przeznaczone na
budowê zak³adów bêd¹ procentowaæ
w przysz³oœci. Œrodowisko naturalne nie
tylko Krakowa, ale i ca³ej d³ugoœci Wis³y
ulegnie znacznej poprawie.

Przygotowaliœmy projekt Budowy
kolektora Dolnej Terasy Wis³y. Inwestycja
ta odci¹¿y istniej¹cy system kanalizacji
Krakowa oraz pozwoli zlikwidowaæ
przepompownie œcieków zlokalizowane przy
ul. Kosynierów i ul. So³tysowskiej.

Lokalizacja kolektora DTW zosta³a tak
zaprojektowana, aby umo¿liwiæ objêcie
sieci¹ kanalizacyjn¹ obszary, które do tej
pory nie posiada³y kanalizacji miejskiej.

Pozwoli tak¿e, po³¹czyæ systemy
kanalizacyjne Nowej Huty z reszt¹ miasta
Krakowa, co w konsekwencji zracjonalizuje
wykorzystanie obu oczyszczalni œcieków tj.
oczyszczalni „Kujawy” i „P³aszów”.

Podpisanie aktu erekcyjnego (od lewej: Z-ca Prezydenta Tadeusz
Trzmiel, Prezes NFOŒiGW Jerzy Swatoñ, Prezydent Jacek Majchrowski,
Minister Œrodowiska Czes³aw Œlezak)
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Andrzej Tabiœ, Romuald Siuta

Sprê¿arki ju¿ pracuj¹
Opracowano kolejne urz¹dzenia usprawniaj¹ce pracê

Wykonane przez Zak³ad Utrzymania
Ruchu agregaty sprê¿arkowe œrubowe
przedstawione w poprzednim Woda i My ju¿
pracuj¹ w Zak³adzie Uzdatniania Wody
„RABA”

Na fotografiach poni¿ej agregaty
i urz¹dzenie do uzdatniania powietrza
zamontowane i uruchomione w wyremon-
towanym pomieszczeniu przez pracowników
Zak³adu Utrzymania Ruchu Raba.

Powietrze atmosferyczne zasysane przez
sprê¿arkê zawiera zanieczyszczenia mecha-
niczne w iloœci od 0,01 do 200 mg/m3

i o wielkoœci cz¹stek od 0,001 do 100 µm.
Na ogó³ 90% tych zanieczyszczeñ to

drobiny o wielkoœci od 0,1 do 10µm, które
nie s¹ zatrzymywane przez filtr wlotowy
sprê¿arki.

Dla uzyskania sprê¿onego powietrza
o odpowiedniej klasie jakoœci (czystoœci)
wykonano przez Zak³ad Utrzymania Ruchu
(Warsztat Mechaniczny) urz¹dzenia do
uzdatniania powietrza spe³niaj¹ce
wymagania stawiane przez obowi¹zuj¹c¹
miêdzynarodow¹ norm¹ ISO 8573.1.

Separator cyklonowy s³u¿y do
oddzielenia z powietrza du¿ej iloœci
kondensatu natomiast do oddzielenia cz¹stek
sta³ych i oleju zastosowano filtry
wyposa¿one w ró¿ne wk³ady flirtuj¹ce.

Schemat po³¹czeñ urz¹dzenia do uzdatniania powietrza
STH - separator cyklonowy; Q, P,S ,C - filtr HYPERFILTER; SGB018 -
osuszacz ziêbniczy; ESG - manometr ró¿nicowy; HDF - aut. zaw.
odwadniaj¹cy

Szafka regulacji przep³ywu sprê¿onego powietrza

Urz¹dzenie do uzdatniania powietrza
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Schemat po³¹czenia urz¹dzeñ do czyszczenia ruroci¹gów
1 - sprê¿arka; 2 - szafka regulacji przep³ywu typu RPSP; 3 - hydrant; 4
- skrzynka wyt³umiaj¹ca; 5 - czyszczony ruroci¹g

Sprê¿arkownia w ZUW „Raba”

W zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, serdeczne podziêkowania

za d³ugoletni¹ wspó³pracê w mi³ej atmosferze dla:

sk³ada Redakcja

Ewy Baranik
Mariana Gêd³ka

Kazimierza Góreckiego

Stanis³awy £ukasik
El¿biety Mierzwy
Jana Nowackiego

Haliny Seidl
Anny Spaczyñskiej

Gra¿yny
Wójcikiewicz

Filtr typu Q posiada wk³ad ceramiczny
,filtr P posiada wk³ad z gêstej borosilikatowej
w³ókniny natomiast, filtr typu S posiada
wk³ad z wielowarstwowej w³ókniny
usuwaj¹cy 99,9% cz¹stek o wielkoœci
powy¿ej 0,01mg/m3.

W zestawie zastosowano osuszacz
ch³odniczy celem uzyskania obni¿enia
zawartoœci wilgoci odpowiadaj¹cej maksy-
malnej temperaturze punktu rosy +3°C.

Tak zestawione urz¹dzenie do uzdat-
niania sprê¿onego powietrza pozwala na
uzyskanie zgodnie z norm¹ ISO 8573.1
czwartej klasy jakoœci, które gwaran-
tuje poprawn¹ pracê urz¹dzeñ pneuma-
tycznych.

Na wniosek  kierownictwa Sieci
Wodoci¹gowej opracowano i wykonano
urz¹dzenie do czyszczenia ruroci¹gów za
pomoc¹ sprê¿onego powietrza.

Urz¹dzenie to sk³ada siê z dwu
podstawowych zespo³ów:
• Szafki regulacji przep³ywu sprê¿onego

powietrza.
• Skrzynki wyt³umiaj¹cej sprê¿one

powietrze i wodê.

Szafka reguluje dop³yw sprê¿onego
powietrza od sprê¿arki do ruroci¹gu okreso-
wo przez okres czasu od 1 do 90 sekund oraz
dokonuje przerwy w dop³ywie równie¿
w przedziale czasu od 1 do 90 sekund.

Okresowy (pulsacyjny) dop³yw
sprê¿onego powietrza powoduje odrywanie
siê cz¹stek sta³ych od œcianki ruroci¹gu.

Woda wraz z powietrzem i oderwanymi
cz¹stkami sta³ymi jest doprowadzana do
skrzynki wyt³umiaj¹cej gdzie nastêpuje
oddzielenie wody od powietrza i jego
rozprê¿enie.                                                
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Dlaczego wodoci¹gi miejskie nie
powinny przejmowaæ bezpoœrednich
rozliczeñ z lokatorami

Uchwalona w dniu 7 czerwca 2001 r.
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu œcieków
stwarza mo¿liwoœæ zawierania bezpoœred-
nich umów o rozliczanie wody pomiêdzy
Przedsiêbiorstwami Wodoci¹gowymi,
a lokatorami mieszkañ w budynkach
wielolokalowych.

Trzeba otwarcie powiedzieæ, ¿e dla
mieszkañców jest to rozwi¹zanie bardzo
niekorzystne.

Po pierwsze -  wymagane bêdzie zawarcie
nowych umów o dostawê wody i odprowa-
dzanie œcieków pomiêdzy:
• Przedsiêbiorstwem Wodoci¹gowym -

z jednej strony,
• a W³aœcicielem lub Zarz¹dc¹ budynku i

Lokatorem - z drugiej strony.

Po drugie -  umowy te bêd¹ o tyle
skomplikowane i niekorzystne, ¿e omawiana
poprzednio ró¿nica bilansowa pomiêdzy
wskazaniami wodomierza g³ównego
i wodomierzy mieszkaniowych i tak musi
byæ uwzglêdniona w rozliczeniu  i zap³acona
na rzecz Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gowego.

Po trzecie -  niezbêdne bêd¹ czêste wizyty
odczytywaczy i kontrolerów w mieszkaniach
dla odczytania wskazañ i kontroli stanu
wodomierzy.

Po czwarte - wszystkie wodomierze
w mieszkaniach danego budynku musz¹ byæ
tego samego typu, tej samej klasy,

zabudowane w taki sam sposób w formie
zestawu wodomierzowego i o takim samym
terminie legalizacji.

Po pi¹te -  musz¹ byæ przestrzegane
okresy wa¿noœci cechy legalizacyjnej
a zatem co 61 miesiêcy ka¿dy wodomierz
musi zostaæ poddany legalizacji lub
wymianie na nowy.

Po szóste - w dniach odczytów musi byæ
zapewniona dostêpnoœæ do wszystkich
wodomierzy mieszkaniowych i wodomierza
g³ównego.

Po siódme -  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
na dzieñ dzisiejszy przepisami musz¹ zostaæ
wówczas wprowadzone miesiêczne op³aty
abonamentowe od ka¿dego wodomierza,
a nie tylko od jednego wodomierza
g³ównego na ca³y budynek.

Z tych wszystkich powodów uwa¿amy,
¿e wszyscy mieszkañcy budynków
wielolokalowych, bloków i osiedli powinni
zostaæ bardzo rzetelnie i otwarcie uprzedzeni
o wszystkich skutkach przejmowania
bezpoœrednich rozliczeñ przez
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gowe, sk¹din¹d
s³u¿¹ce do zbiorowego zaopatrzenia w wodê.

Oczywiœcie celowoœci instalowania
wodomierzy mieszkaniowych podwa¿aæ nie
mo¿na. Przede wszystkim s³u¿yæ mog¹ one
do sprawiedliwego rozdzia³u zu¿ycia wody,
wskazanego przez wodomierz g³ówny
danego budynku lub jego czêœci, na
poszczególne mieszkania. Aby jednak mog³y
do tego celu s³u¿yæ, musz¹ byæ spe³nione
wszystkie warunki techniczne
i organizacyjne, które przy przejmowaniu
rozliczeñ przez przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowe na skalê masow¹ musia³yby
byæ rygorystycznie egzekwowane.           

„Problemy w rozliczaniu ...” cd. ze strony 3

Zalecany przez MPWiK sposób monta¿u wodomierza mieszkaniowego w konsoli z okreœleniem minimalnych wymiarów wolnej

przestrzeni monta¿owej (L
min

=500mm, H
min

=400mm, B
min

=200mm); 1 - wodomierz mieszkaniowy DN 15÷25 mm; 2 - zawór

odcinaj¹cy przelotowy; 3 - konsola monta¿owa; 4 - kompletne, mosiê¿ne, równoprzelotowe elementy z³¹czne z uszczelkami)
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Tadeusz Bochnia (WT)

Projekty badawcze w pionie
czêœæ 2/2

W poprzednim numerze naszego pisma
przedstawi³em ogólne informacje dotycz¹ce
trzech nowych projektów badawczych
(TOXIC, Model systemu zaopatrzenia
w wodê w aspekcie wtórnego zanieczysz-
czenia wody w sieci wodoci¹gowej oraz
SEDNET), w realizacji których uczestnicz¹
pracownicy pionu Z-cy Dyrektora ds.
Uzdatniania i Dystrybucji Wody (NW).
Projekt TOXIC zosta³ ju¿ omówiony w
pierwszej czêœci natomiast w tym numerze
scharakteryzujê dwa pozosta³e.

Najbardziej istotnym z punktu widzenia
interesu naszej firmy jest grant nr 5 T07E
044 25 finansowany przez Komitet Badañ
Naukowych (KBN) „Opracowanie modelu
niezawodnoœci funkcjonowania systemu
zaopatrzenia w wodê w aspekcie wtórnego
zanieczyszczenia wody w sieci wodo-
ci¹gowej”.

Badania prowadzone w ramach tego
projektu mog¹ pozwoliæ na rozwi¹zanie
wielu problemów, z którymi obecnie mamy
do czynienia w naszym systemie dystrybucji
wody, np. zjawiska wtórnego zanieczysz-

czenia wody w sieci. Rozwi¹zanie tych
problemów musi polegaæ na postawieniu
w³aœciwej diagnozy, okreœleniu zwi¹zków
przyczynowo skutkowych niekorzystnych
zjawisk w aspekcie czasowym i przestrzen-
nym, oraz na opracowaniu i zrealizowaniu
dzia³añ zapobiegawczych.

Funkcjonowanie systemów zaopatrzenia
w wodê (SZW) polega na ci¹g³ym dostar-
czaniu do odbiorcy, w okreœlonych warun-
kach eksploatacyjnych i zadanym przedziale
czasu, wody w wymaganej iloœci, pod
odpowiednim ciœnieniem i spe³niaj¹cej
obowi¹zuj¹ce normatywy jej jakoœci.
Obecnie zdolnoœæ produkcyjna i eksplo-
atacyjna wiêkszoœci polskich SZW jest
zazwyczaj wy¿sza od rzeczywistego zapo-
trzebowania na wodê. Stan zachodz¹cych
przemian spo³eczno-gospodarczych w kraju
spowodowa³ pojawienie siê nowych
problemów eksploatacyjnych w przedsiê-
biorstwach wodno-kanalizacyjnych, do
których zalicza siê miêdzy innymi:
• pogarszaj¹cy siê stan czystoœci wód,

bêd¹cych Ÿród³em zaopatrzenia,
• wystêpowanie zanieczyszczeñ incyden-

talnych w Ÿród³ach wody,
• wtórne zanieczyszczenie wody w sieci

dystrybucji wynikaj¹ce z faktu jej prze-
wymiarowania,

Celem omawianego projektu badaw-
czego jest opracowanie nowoczesnego
aparatu analizy funkcjonowania systemów
wodoci¹gowych w aspekcie ich bezpieczeñ-
stwa. Wszystkie przyczyny zawodnoœci
systemu wodoci¹gowego mo¿na traktowaæ
jako losowe. Potraktowanie zjawisk
zachodz¹cych w sieci wodoci¹gowej jako
„losowych” oznacza koniecznoœæ stosowania
metod analizy i ocen stanu systemu opartych
na funkcjach losowych.

Nurkowanie w celu oceny osadów dennych przy Ujêciu Wie¿owym -

listopad 2003 (T. Bochnia i L. Starmach w wodzie, A. Guzik na ³ódce)
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W opracowaniu modelu niezawodnoœcio-
wego wykorzystane bêd¹ metody oparte na
statystyce i rachunku prawdopodobieñstwa,
obejmuj¹ce miêdzy innymi: drzewo zdarzeñ
(drzewo uszkodzeñ) czy metodê symulacji
Monte-Carlo.

Prace badawcze wykonywane w ramach
realizacji projektu bêd¹ siê koncentrowa³y
na ocenie i klasyfikacji aktualnych warun-
ków eksploatacji zarówno podsystemu

dostawy wody (ujêcia,
uzdatnianie i tranzyt)
jak i dystrybucji wody
(sieæ wodoci¹gowa,
wtórne ska¿enie wo-
dy). Zakresem badañ

objête bêd¹ wodoci¹gi komunalne miast
Krakowa i Wroc³awia.

Efektem realizacji projektu badawczego
bêdzie stworzenie podstaw modelu oceny
niezawodnoœci funkcjonowania i bezpie-
czeñstwa SZW w aspekcie ryzyka, jakie
w eksploatacji systemu ponosi producent
wody i jakie mo¿na dopuœciæ w odniesieniu
do negatywnego oddzia³ywania na zdrowie
cz³owieka. Opracowany model bêdzie
posiada³ zarówno aspekty poznawcze jak
i praktyczne.

G³ównymi wykonawcami projektu s¹:
dr in¿. Izabela Zimoch (kierownik projektu)
Politechnika Œl¹ska - Instytut In¿ynierii
Wody i Œcieków, prof. dr hab. in¿. Janusz
Rak - Politechnika Rzeszowska, Zak³ad
Zaopatrzenia w Wodê i Odprowadzania
Œcieków, dr Tadeusz Bochnia, MPWiK S.A.
w Krakowie - g³ówny technolog ds. wody

oraz dr in¿. Marcin K³os z Politechniki Œl¹s-
kiej. W ramach naszego przedsiêbiorstwa
w realizacji projektu udzia³ wezm¹ równie¿:
mgr in¿. Tadeusz ¯aba - z-ca dyrektora ds.
uzdatniania i dystrybucji wody, dr in¿. Pawe³
Dohnalik oraz mgr in¿. Jerzy Szyd³owski.

W pierwszej kolejnoœci musimy
zbudowaæ solidn¹ bazê danych dotycz¹c¹
wszystkich „zjawisk” zwi¹zanych z sieci¹
wodoci¹gow¹ takich jak: awarie, skargi
i reklamacje, informacje uzyskiwane przy
okazji remontów, rutynowe badania jakoœci
wody w sieci, informacje dot. uszkodzeñ
wodomierzy i inne. Istotn¹ rolê w groma-
dzeniu danych odegra istniej¹ca baza danych
w systemie informacji przestrzennej GIS dot.
sieci wodoci¹gowej, omówiona w artykule
Pani Ewy £upak w ostatnim numerze „Woda
i My”. W tej bazie funkcjonuj¹ ju¿ warstwy
dotycz¹ce „jakoœci wody” oraz „awarii sieci
wodoci¹gowej”, a w trakcie tworzenia jest
warstwa „skargi i reklamacje”. Ostatnia
warstwa bêdzie zwi¹zana z aplikacj¹ MS
Access „skargi i reklamacje”, opracowan¹
przeze mnie wspólnie z Pe³nomocnikiem ds.
Jakoœci - Janem Smacznym, na potrzeby
grantu oraz systemu zarz¹dzania jako-
œci¹ ISO. Nastêpnym krokiem bêdzie
zastosowanie wyrafinowanych narzêdzi
statystycznych do „obróbki” zgromadzonych
danych oraz poszukiwania zwi¹zków
przyczynowo-skutkowych i korelacji
pomiêdzy „zjawiskami” dot. sieci.

Trzecim z omawianych grantów jest
projekt badawczy pt. „Fizykochemiczne
studia nad akumulacj¹ i dystrybucj¹
zwi¹zków chemicznych w osadach. Osza-
cowanie potencjalnego ryzyka ska¿enia
wody” (SEDNET). Projekt ten dotyczy
Zbiornika Dobczyckiego, a finansowany jest
obecnie przez Fundacjê Koœciuszkowsk¹.

Badania prowadzone w ramach projektu
bêd¹ istotne, poniewa¿ osady denne
odgrywaj¹ fundamentaln¹ rolê w dystrybucji
toksycznych substancji w œrodowisku
wodnym, a co za tym idzie w ocenie aktual-
nego stanu i kierunku zmian, jakie zachodz¹
w œrodowisku. Z drugiej strony liczne
i skomplikowane procesy fizyczne,
chemiczne, biochemiczne i geochemiczne,
wywieraj¹ wp³yw na substancje i pierwiastki
toksyczne zdeponowane w osadach (np.
adsorpcja-desorpcja, utlenianie-redukcja,

Wbijanie tyczek pomiarowych w dno na œrodku zbiornika - listopad

2003 (T. Bochnia w wodzie, A. Guzik na ³ódce)

Celem jednego z projektów jest opracowanie

nowoczesnego aparatu analizy funkcjono-

wania systemów wodoci¹gowych w aspekcie

ich bezpieczeñstwa
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wymiana jonowa, aktywnoœæ biologiczna
itp.). Osady jeziorne i rzeczne stanowi¹
bardzo trudne analitycznie próbki. W zwi¹z-
ku z wy¿ej przedstawionymi faktami tylko
d³ugoterminowe i mo¿liwie najbardziej
kompleksowe badania mog¹ doprowadziæ do
uzyskania satysfakcjonuj¹cych odpowiedzi
na nastêpuj¹ce pytania:
1. Jakie czynniki i do jakiego stopnia

determinuj¹ akumulacjê toksycznych
zwi¹zków w osadach?

2. Które geo- i biotransformacyjne procesy
odgrywaj¹ podstawow¹ rolê w depono-
waniu toksycznych substancji w osadach?

3. Jakie chemiczne i fizyczne czynniki i do
jakiego stopnia determinuj¹ uwalnianie
toksycznych zwi¹zków z osadów do
œrodowiska wodnego?

G³ównym obiektem badañ w ramach tego
projektu jest Zbiornik Dobczycki, wiêc
udzia³ przedstawicieli naszej firmy jest
zrozumia³y i uzasadniony. Kierownikiem
projektu jest prof. dr hab. Janusz Go³aœ z
WGG i In¿ynierii Œrodowiska Akademii
Górniczo-Hutniczej a wykonawcami s¹: dr
Barbara Kubica - Instytut Fizyki J¹drowej
w Krakowie, prof. dr Andrzej Bobrowisk -
Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH,

dr Witold Reczyñ-
ski - Katedra Che-
mii Analitycznej
WIMiC AGH, mgr
Mariusz Olko i dr

Tadeusz Bochnia - Miejskie Przedsiêbior-
stwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A.
w Krakowie. Jeœli chodzi o udzia³ naszego
przedsiêbiorstwa to rola Centralnego
Laboratorium bêdzie kluczowa ze wzglêdu
na posiadany potencja³ analityczny,
natomiast pion NW zainteresowany bêdzie
raczej interpretacj¹ uzyskiwanych wyników
i praktycznym ich wykorzystaniem
w prowadzeniu procesów technologicznych.

G³ówne elementy badañ to:
1. Fizyczna i chemiczna charakterystyka

osadów dennych, w³aœciwoœci natural-
nych zwi¹zków organicznych i nie-
organicznych.

2. Przegl¹d (mapowanie) zanieczysz-
czonych osadów.

3. Modelowanie i wizualizacja stopnia
ska¿enia osadów.

4. Interakcje pomiêdzy substancjami

organicznymi pochodzenia antropoge-
nicznego i naturalnego.

5. Stworzenie podstaw naukowych do
oszacowania ryzyka zwi¹zanego ze
ska¿onymi osadami.

6. Promocja i rozpowszechnianie wyników
badañ osadów wœród spo³ecznoœci
i samorz¹dów lokalnych.

W ramach programu SEDNET odby³o siê
ju¿ pierwsze seminarium robocze
w Krakowie w dniach 29 - 31 maj 2003,
z udzia³em zagranicznych goœci m.in. prof.
D. Barcelo z Hiszpanii, dr S. Della Sala
z W³och oraz dr W Jonesa i dr A Sterna
z Nowego Jorku. Podczas tego spotkania
mgr Mariusz Olko - kierownik Centralnego
Laboratorium przedstawi³ referat na temat
problemów zwi¹zanych z zaopatrzeniem
Krakowa w wodê. Obecnie prowadzone s¹
przygotowania do monitoringu osadów
dennych w Zbiorniku Dobczyckim, w ra-
mach którego przeprowadzono kilkakrotne
pobory osadów dennych ze zbiornika oraz
materia³ z profilu pionowego przy okazji prac
pog³êbiaj¹cych na terenie przystani MPWiK
w Brz¹czowicach. Podczas nurkowañ 18
listopada br rozpoczêto umieszczanie tyczek
pomiarowych wbijanych w ró¿nych
punktach dna zbiornika, które umo¿liwi¹
œledzenie zmian gruboœci i mi¹¿szoœci
osadów, pozwalaj¹c na okreœlenie sezonowej
i wieloletniej dynamiki zmian osadów.

Podsumowanie

Przedstawione w 2 czêœciach opisy trzech
projektów badawczych oraz osób zaanga¿o-
wanych w ich realizacjê nie wyczerpuj¹
d³ugiej listy ró¿nego rodzaju aktywnoœci
naukowej pracowników pionu NW.
Czytelnikom naszego czasopisma znana jest
dzia³alnoœæ naukowa dr Paw³a Dohnalika
z artyku³ów dotycz¹cych badania charakte-
rystyk zespo³ów pompowych, metodyki
planowanie remontów sieci wodoci¹gowej
i innych. Na uwagê zas³ugujê równie¿
dzia³alnoœæ naukowa dr Jacka Senackiego
(WT) z zakresu hydrobiologii wód powierz-
chniowych. Ze wzglêdu na ograniczone ramy
niniejszego artyku³u nie mo¿na wymieniæ tu
wszystkich prowadz¹cych tego typu
aktywnoœæ, ale pewne jest, ¿e wp³ywa ona
na pozytywny wizerunek naszej firmy
i przynosi realne i wymierne korzyœci.       

Projekt SEDNET dotyczy osadów dennych, które

odgrywaj¹ fundamentaln¹ rolê w dystrybucji

toksycznych substancji w œrodowisku wodnym
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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.

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 28 lutego 2004 r. Wœród wszystkich uczestników zabawy,

którzy rozpoznaj¹ poszukiwanego, rozlosujemy trzy atrakcyjne nagrody. Rozwi¹zanie w nastêpnym numerze.

Tak poszukiwany wygl¹da³ w szkole, tak w czasie œlubu, a jak wygl¹da dzisiaj?

?

KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS

KONKURS NA NAJCIEKAWSZ¥,
NAJLEPSZ¥ FOTOGRAFIÊ

Z WAKACJI

WYGRA£O ZDJÊCIE:
pt.  S³owacki „lodowiec” w czerwcu

nades³ane przez Zenona Kaletê

GRATULUJEMY ZWYCIÊSTWA
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Jak¹ wodê pijemy?
Komunikat MPWiK S.A.

W SPRAWIE JAKOŒCI WODY DO PICIA I NA POTRZEBY GOSPODARCZE DOSTARCZANEJ
DO SIECI MIEJSKIEJ KRAKOWA W IV KWARTALE 2003

YDOWICŒOKAJKINZAKSW .ndej
YDOWAINAINTADZUDA£KAZ ymrongwDSN

ABAR AWADUR AINBU£D YNALEIB jeiksloP 1 EU 2

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

æœontêM UTN 2,0 3,0 3,0 3,0 1 .tpecka

)Hp(nyzcdO 09,7 07,7 09,7 35,7 5,9-5,6 5,9-5,6

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

ikrolhC md/gm 3 4,51 4,32 4,61 1,06 052 052

kainomA md/gm 3 220,0< 220,0< 220,0< 220,0< 5,0 5,0

ynytozA md/gm 3 010,0< 010,0< 910,0 010,0< 5,0 5,0

ynatozA md/gm 3 8,3 8,41 7,31 6,11 05 05

anlógoæœodrawT n° 8,6 5,61 2,61 7,71 82-4,3 -

ñpaW md/gm 3 3,73 0,99 0,001 2,211 - -

zengaM md/gm 3 64,7 0,21 8,9 6,11 521 -

enlógoozale¯ md/gm 3 020,0 020,0 310,0 520,0 2,0 2,0

nilG md/gm 3 801,0 950,0 580,0 920,0 2,0 2,0

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

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

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

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

MHT4AMUS 3 md/gµ 3 9,8 1,0< 1,0< 6,3 051 001

mroforolhC md/gµ 3 1,4 1,0< 1,0< 3,1 03 -

AWW4AMUS 4 md/gµ 3 100,0< 400,0 200,0 700,0 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

ogewo³akupytilocypurgeiretkaB 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

C°73wiiretkababzcilanlógO mc/li 3 1 1 1 1 02 02

C°22wiiretkababzcilanlógO mc/li 3 1 1 4 1 001 001

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 2003 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.




