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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY 
W SIOŁKOWICACH STARYCH, GM. PAWŁOWICE  

1 CZĘŚĆ  OPISOWO - ZBIORCZA 

1.1 Inwestor i u Ŝytkownik. 

Inwestor Bezpośredni - Zarząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 

Popielów 

UŜytkownik  -   Mi ędzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

PROWOD sp. z o.o., ul. Krośnego 3, 46-020 Czar-

nowąsy 

1.2 Podstawy formalno - prawne opracowania. 

� Umowa NR 16/2002 

� Ustalenia z uŜytkownikiem- załoŜenia techniczne. 

� Koncepcja modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Siołkowice Stare, 

FUNAM, Wrocław, 17.12.2001 

� Analiza technologiczna wody podziemnej opracowana przez mgr A. Wichłacza, 

styczeń 1992 

� Dokumentacja archiwalna SUW 

� Operat wodnoprawny opracowany przez mgr inŜ. Piotra Jasiaka, Opole, sierpień 

2001 

� Decyzja wodnoprawna na szczególne korzystanie z wód nr OŚ.BS-6223-4/02 z 

dnia 23.04.2002 wydana przez starostę Opolskiego 

� Analizy fizyko-chemiczne wody 

� Wizja lokalna 
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1.3 Nazwa inwestycji. 

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach. 

1.4 Przedmiot i cel inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w 

Siołkowicach Starych. Przyczyną rozbudowy jest uzyskiwanie na istniejącej SUW 

niedostatecznego efektu oczyszczenia wody surowej. Obecnie woda podawana do 

sieci nie spełnia wymagań dotyczących jakości wody do picia w zakresie 

zawartości związków Ŝelaza i manganu.  

SUW bazuje na ujęciu wody podziemnej w postaci dwóch studni wierconych. 

Inwestycja ma na celu zaopatrzenie w wodę pitno - gospodarczą i p.poŜ. 

mieszkańców wsi Kaniów, Lubienia, Nowe Siołkowice, Popielowska Kolonia, 

Stare Siołkowice oraz Popielów. 

Zadaniem rozbudowanej stacji uzdatniania wody jest przygotowanie oraz 

podanie wody o jakości odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. 

1.5 Poło Ŝenie inwestycji.  

Stacja Uzdatniania Wody wraz ze studniami ujęciowymi zlokalizowana jest 

poza zwartą zabudową wsi we wschodniej części wsi Siołkowice Stare. 

Teren lokalizacji SUW jest wygrodzony wspólnie ze zbiornikiem wyrównaw-

czym i studniami ujęciowymi, leŜy w sąsiedztwie pól uprawnych, zabudowań byłej 

RSP oraz zagajnika. 

1.6 Zakres projektu. 

Projekt opracowuje się jako techniczny, jednostadiowy branŜy: 

� technologicznej, 

� elektrycznej i sterowania, 

� kosztorysowej. 
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1.7 Układ technologiczny istniej ącej SUW 

Układ technologiczny istniejącej SUW składa się z następujących elementów: 

• ciśnieniowe napowietrzanie wody, 

• filtracja ciśnieniowa  

• dezynfekcja wody podchlorynem sodu w ilości 0,5 gCl2/m³. 

 

Układ konstrukcyjny stacji przedstawia się następująco; 

- studnie ujęciowe, w których zamontowane są pompy głębinowe 

- aerator (mieszacz wodno-powietrzny) słuŜący do napowietrzania wody surowej, 

φ1400 – szt. 1.,  

- spręŜarki do napowietrzania wody i płukania filtra powietrzem WAN-K, 

Q=20 m³/h, p=0,8 Mpa, N=3,0 kW, szt. 2 

- zbiornik spręŜonego powietrza V=2,5 m³, p=1,0 MPa 

- filtr poziomy φ2800 , F=10 m² wypełniony złoŜem kwarcowym, szt. 1 

- dezynfekcja okresowa wody uzdatnionej roztworem podchlorynu sodowego 

podawanego przez chlorator C – 52 szt. 1, 

- zbiornik retencyjny wody czystej dwukomorowy o pojemności 300 m3, 

- pompownia II° składająca się z 3 sztuk pomp typu MVI5004 (Q=168 m³/h, 

H=40,0 m sł. w., N=3x11 kW) 

- hydrofor poziomy φ2800, V=53 m³, p=0,6 MPa, 

- zbiornik wody czystej V=300 m³ 

- odstojnik 

- neutralizator 

W procesie napowietrzania przewidziano 20% powietrza w stosunku do ilości 

oczyszczanej wody. 

Prędkość filtracji przwidziano w zakresie 6 m/h.  
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1.8 Zakres rozbudowy układu technologicznego 

Obecnie woda uzdatniana na Stacji Uzdatniania Wody w Siołkowicach Starych 

nie spełnia wymagań dotyczących jakości wody do picia, w zakresie zawartości 

związków Ŝelaza i manganu.  

Dotychczasowy układ technologiczny jest przestarzały i niewydolny technicznie. 

Niedostateczne oczyszczanie wody moŜe wynikać zarówno z niewłaściwej eksploata-

cji filtra, jak i obecności w wodzie związków organicznych utrudniających proces 

oczyszczania wody. 

Przyczyną problemów eksploatacyjnych moŜe być takŜe nieefektywny układ po-

wietrznego i wodnego płukania filtra. SpręŜarki nie zapewniają dostatecznej ilości 

powietrza, potrzebnego do płukania filtra, kiedy w krótkim czasie potrzeba duŜej ilo-

ści powietrza, aby zapewnić odpowiednią intensywność płukania. Natomiast obecny 

sposób płukania filtra wodą uzdatnioną przez zainstalowany zestaw hydroforowy nie 

zapewnia dostatecznej intensywności ze względu na zbyt małą wydajność zestawu. 

Dodatkowo podczas płukania filtra zakłóceniu ulega dostawa wody dla odbiorców. 

 

Zakres prac został ustalony na podstawie „Koncepcji modernizacji stacji uzdatnia-

nia wody w miejscowości Siołkowice”, FUNAM Wrocław 17.12.2002, wizji lokalnej 

oraz ustaleń z Inwestorem i UŜytkownikiem i obejmuje: 

− DemontaŜ rurociągów w hali technologicznej (z pominięciem układu rurocią-

gów zestawu pompowego), 

− DemontaŜ mieszacza wodno-powietrznego φ1400 

− Zagruzowanie części kanału technologicznego, wybudowanie fundamentu 

pod pompę płuczącą 

− DemontaŜ rurociągów spręŜonego powietrza do hydrofora i filtra, 

− DemontaŜ chloratora 

− DemontaŜ orurowania filtra, 

− Czyszczenie filtra, 
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− Wymiana drenaŜu w filtrze na dysze niskooporowe (800 szt/1filtr) 

− Wymiana złoŜa filtracyjnego na złoŜe katalityczno-Ŝwirowe (5 ton warstwy 

podtrzymującej, 10 ton złoŜe kwarcowe, 7,2 tony złoŜe katalityczne)  

− Zaadaptowanie hydrofora na zbiornik reakcji. 

− MontaŜ orurowania filtra i zbiornika reakcji wraz z niezbędną armaturą, 

− MontaŜ dmuchawy i pompy do płukania filtra, 

− WyposaŜenie istniejącego zestawu hydroforowego w falownik, 

− MontaŜ układu dozującego NaOH+KMnO4 

− MontaŜ układu dozującego podchloryn sodowy 

− Uzupełnienie istniejącej chlorowni w wentylację grawitacyjną 

− Automatyzacja włączania wentylacji mechanicznej- zblokowanie włączania 

wentylatora z otwarciem drzwi – czujnik podczerwieni. 

− Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem nie przewiduje się wymiany istniejącego 

układu pomp sieciowych oraz spręŜarek, ze względu na ich dobry stan tech-

niczny, ponadto przewiduje się wykorzystanie istniejącego wodomierza 

MW150 na rurociągu wody uzdatnionej, ale podczas prac remontowych nale-

Ŝy sprawdzić stan techniczny istniejących urządzeń 

Przeprowadzone prace przyczynią się nie tylko do polepszenia jakości wody 

uzdatnionej, ale takŜe przyczynią się do uzyskania oszczędności eksploatacyj-

nych i polepszenia efektywności pracy układu: 

o Poprawa warunków BHP – remont pomieszczenia chlorowni 

o Poprawa efektywności płukania filtrów 

 

1.9 Podstawa wymiarowania SUW.  

Wydajność układu technologicznego uzdatniania wody została ustalona na podsta-

wie uzgodnień z Inwestorem oraz wyrównywania nierównomierności godzinowych 

przy załoŜeniu retencji wody w zbiorniku wody czystej. 
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Zgodnie z danymi Inwestora pobór wody ze studni wynosi 450-900 m³/d, średnio 

około 700 m³/d. 

 

Do projektowania układu technologicznego przyjęto: 

Q układu technologicznego = 60,0 m3/h  

2 CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA. 

2.1 Źródło wody - charakterystyka ilo ściowa i jako ściowa. 

Woda ujmowana jest dwiema studniami nr 1 i nr 2.  

Dla powyŜszych studni Starosta Opolski wydał Decyzję wodnoprawną nr 

OŚ.BS-6223-4/02 z dnia 23.04.2002 r. W Decyzji udzielono pozwolenia wodno-

prawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia składającego się ze studni głębino-

wych nr 1 i nr 2, w całkowitej ilości: 

Qmaxh=120,0 m³/h 

Qmaxd=1440,0 m³/d. 

Co w całości pokrywa zapotrzebowanie regionu na wodę. 

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas określony, tj. do dnia 30.04.2012 r. 

Oceny jakości wody surowej dokonano na podstawie badań oraz wyników do-

starczonych przez Inwestora.  

Ujmowane wody charakteryzują się podobnym składem fizyczno-chemicznym 

i bakteriologicznym. 

Ujmowana woda jest wodą wodorowęglanowo-wapniowo-magnezową o nie-

wielkiej mineralizacji ogólnej, bardzo miękka, po kontakcie z powietrzem lekko 

mętna i zabarwiona, wskutek zawartości Ŝelaza, obecnych w trudnowytrącalnej, ko-

loidalnej postaci ponadto zawiera podwyŜszone ilości związków manganu 

Do picia i celów gospodarczych nie nadaje się ze względu na ponadnorma-

tywne wartości: 
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� Ŝelaza  2,09 mg Fe / dm3  

� manganu  0,13 mg Mn / dm3 

Pod względem bakteriologicznym woda odpowiada normom stawianym wo-

dzie pitnej.  

Skład fizyczno-chemiczny i bakteriologiczny wody jest stabilny, co potwier-

dzają badania wody wykonywane podczas eksploatacji ujęcia na przestrzeni około 

10 lat. Nie wzrasta zawartość związków azotowych ani nie obserwuje się zmian w 

badaniach bakteriologicznych wody. Wyniki te świadczą o ciągłości izolacyjnego 

nakładu nad ujętą do eksploatacji warstwą wodonośną i jednocześnie o braku wy-

stępowania okien hydraulicznych na kierunku przepływu trzeciorzędowych wód 

podziemnych do ujęcia. 

2.2 Układ technologiczny SUW 

Dla danego składu fizyko-chemicznego wody surowej przyjęto następujący 

układ technologiczny jej uzdatniania: 

� ciśnieniowe napowietrzanie wody, 

� destabilizację układów koloidalnych za pomocą środka alkalizująco-

utleniającego NaOH+KMnO4 

� jednostopniowa filtracja wody z prędkością vf = 6,0 m/h przez złoŜe Ŝwiro-

wo-braunsztynowe, 

� profilaktyczna dezynfekcja wody roztworem podchlorynu sodowego. 

Schemat układu technologicznego obejmuje: 

− podawanie wody z istniejących studni ujęciowych nr 1 i nr 2 przez istnieją-

ce pompy głębinowe, 

− napowietrznie ciśnieniowe w zbiorniku reakcji, do którego powietrze do-

prowadzane jest z istniejących spręŜarek, 
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− destabilizację układów koloidalnych związków Ŝelaza za pomocą środka 

alkalizująco-utleniającego NaOH+KMnO4 dawkowanym przed 

zbiornikiem reakcji (zaadoptowany hydrofor), 

− filtracja jednostopniowa na istniejącym poziomym filtrze φ2800 mm, 

F=10 m², 

− zastosowanie w miejsce istniejącego chloratora nowoczesnej pompki mem-

branowej do okresowej dezynfekcji wody podchlorynem sodowym poda-

wanym do rurociągu wody uzdatnionej przed zbiornikiem retencyjnym, 

− zastosowanie dmuchawy powietrza do intensywnego, powietrznego płuka-

nia filtrów powietrzem na poziomie 17 l/m2sek. 

− Zastosowanie pompy płuczącej  

− sieciowy zestaw pompowy II stopnia pozostaje bez zmian pod względem 

technologicznym. 

2.3 Opis pracy stacji 

Projektowany układ technologiczny zapewnia usunięcie z wody surowej związ-

ków Ŝelaza i manganu do wartości normatywnych. 

Stacja pracować będzie w układzie dwustopniowego pompowania wody. Woda 

surowa ujmowana ze studni ujęciowych tłoczona będzie za pomocą pomp głębino-

wych do urządzeń stacji uzdatniania, zlokalizowanych w budynku technologicznym.  

Praca pompy głębinowej uzaleŜniona będzie od czujników poziomu w zbiorniku 

wody czystej. Włączanie pompy dozującej podchloryn sodowy zsynchronizowane bę-

dzie z pracą pompy głębinowej.  

W budynku stacji woda surowa kierowana jest do zbiornika reakcji. Powietrze 

dostarczane jest przez spręŜarki przed zbiornikiem reakcji, a odprowadzane 

na zewnątrz przez odpowietrzenie na filtrze. Zbiornik reakcji jest zaadoptowanym hy-

droforem o pojemności V=53 m³. Przed zbiornikiem reakcji będzie dawkowany do 
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wody roztwór alkalizująco-utleniający NaOH+KMnO4, celem destabilizacji koloidal-

nych związków Ŝelaza. Następnie woda podawana będzie na filtr ciśnieniowy pozio-

my φ2800 mm. Filtr wypełniony będzie warstwowym złoŜem katalityczno-

piaskowym.  

Woda po filtrze odpływać będzie do zbiornika wody czystej. Przed zbiornikiem 

woda poddawana będzie dezynfekcji podchlorynem sodu.  

Płukanie filtra odbywać się będzie wodą uzdatnioną podawaną przez pompę płu-

czącą oraz powietrzem podawanym przez dmuchawę. Dopłukiwanie filtra realizowane 

będzie wodą surową napowietrzoną. Popłuczyny kierowane będą do objętościowego 

odstojnika popłuczyn, skąd wody nadosadowe odprowadzane będą do odbiornika. 

Woda uzdatniona gromadzona jest w zbiorniku wody czystej retencyjno-

wyrównawczym o pojemności czynnej 300 m3.  

Zbiornik wody czystej zapewnia zapas wody na cele: 

• wyrównania nierównomierności rozbiorów godzinowych,  

• przeciwpoŜarowe  

• technologiczne 

• płukania filtrów.  

Sieć wodociągowa zasilana jest istniejącym zestawem pompowym 

3 CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA. 

3.1 Opis i obliczenia urz ądzeń 

3.1.1 Ujęcie wody 

Woda ujmowana jest naprzemiennie dwiema studniami nr 1 i nr 2.  

W ramach rozbudowy SUW nie przewiduje się wymiany istniejących pomp 

głębinowych. 

Parametry studni ujęciowych: 
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 Studnia nr 1 Studnia nr 2 

Głębokość studni 58,0 m 55,5 m 
Rzędna terenu  153,28 m npm 
Rzędna statycznego zwierciadła 
wody 

147,78 m npm 147,18 m npm 

Średnica rury nadfiltrowej 11 ¾”, dł. 42,5 m 320 mm, dł. 37,0 m 
Średnica rury podfiltrowej 11 ¾”, dł. 5,0 m 11 ¾”, dł. 4,0 m 
Średnica rury perforowanej 11 ¾”, dł. 10,0 m 11 ¾”, dł. 9,5+4,0 m 
Rodzaj filtra Siatka miedziana nr 8 Filtr roboczy o średnicy 

11 ¾” perforowana ru-
ra stalowa owinięta 
siatką nylonową 1x1 
mm dwukrotnie  

Średnica rury między filtrowej  11 ¾“, dł. 0,7 m 
Agregat pompowy G80 –7,5 kW G80 –7,5 kW 

Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiej Komisji Geologicznej przy Wydziale 

Gospodarki Wodnej, Geologii i Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w 

Opolu – wielkość zasobów wody w kat. „B“ ustalono w wysokości: Q=124,0 m³h, 

przy depresji S=2,5 m decyzją nr GT IV 8530/78/81 z dnia 6.11.1981 r. 

3.1.2 Zestaw do chemicznego utleniania 

Do chemicznego utleniania związków organicznych tworzących mętność i barwę 

będzie stosowany środek alkalizująco-utleniający NaOH+KMnO4. 

Przyjęto dawkowanie środka alkalizująco-utleniającego NaOH+KMnO4 w postaci 

2,5 % roztworu. 

Stąd ilość dozowanego roztworu roboczego oraz wymagana wydajność pompy do-

zującej wynosić będzie qp.= 12 dm³/h 

Do chemicznego utleniania słuŜyć będzie zestaw składający się ze zbiornika o 

pojemności 100 dm³ z pompą dozującą DME 19 o następującej charakterystyce: 

o Typ DME 19-10A-PP/E/C-F-116F  

o maksymalna wydajność: 18,5 dm³/h  przy ciśnieniu 6,2 bar , 

o przyłącza rurowe 9/12 
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o napięcie zasilające 230 V, 50 Hz, jednofazowe 

o pobór mocy 16,2 W , 

o temperatura pracy: -10°C do 45°C, 

Praca pompy dozującej sprzęŜona będzie z pracą pomp głębinowych. Dozowanie 

włączone jest w rurociąg wody surowej napowietrzonej przed zbiornikiem reakcji. 

Układ dozujący zainstalowany zostanie w chlorowni z wentylacją 

grawitacyjną o wymianie 2 w/h i mechaniczną zapewniającą min. 6-krotną wymianę 

powietrza. Pomieszczenie zaopatrzone jest w zlew i zawór czerpalny ze złączką do 

węŜa.  Zbiornik wyposaŜony jest w następujące króćce: 

− spustowy, 

− ssący pompy dozującej, 

− otwór zasypowy. 

3.1.3 Zbiornik reakcji 

Jako zbiornik reakcji wykorzystany będzie istniejący hydrofor o pojemności 

V=53 m³. Przewiduje się opróŜnienie hydroforu, wyczyszczenie, wymalowanie far-

bą Ŝywiczną. Zbiornik zostanie zaadoptowany do nowej funkcji poprzez wykorzy-

stanie istniejącego wejścia jako zasilania oraz spustu do obioru wody. Zbiornik zo-

stanie uzupełniony wewnątrz o kolektor zasilania φ160 z wylewką. Dzięki duŜej po-

jemności zbiornika zostanie zapewniony długi czas kontaktu wody surowej z roz-

tworem alkalizująco-utleniającym NaOH+KMnO4 oraz powietrzem tk=53 min. 

Zapewni to utlenienie koloidalnych związków Ŝelaza i wytrącenie ich w postaci 

łatwej do usunięcia w procesie filtracji. 

Objętościowy udział powietrza w stosunku do ilości produkowanej wody wynosi  

 Qp= 12,0 m3/h 

PoniewaŜ zbiornik reakcji zapewnia długi czas kontaktu wody surowej ze spręŜo-

nym powietrzem zdemontowany istniejący mieszacz wodno-powietrzny φ1400. W ten 

sposób zyskano miejsce na posadowienie projektowanej dmuchawy. 
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SpręŜone powietrze dostarczane będzie do wody przed zbiornikiem reakcji przez 

istniejące dwie spręŜarki WAN-K, ze zbiornikiem spręŜonego powietrza V=2,5 m³, o 

następujących parametrach technicznych: 

� wydajność:    Q = 2x20 m3 / h 

� nadciśnienie tłoczenia   1,0 MPa 

� typ spręŜarki    WAN-K – szt. 2 

� moc     2x3,0 kW 

� napięcie zasilania   380 V 

 Układ napowietrzania wody składa się z następujących elementów: 

1. SpręŜarka  WAN-K szt.2, 

2. Manometry szt.1 

3. Zawór elektromagnetyczny powietrza 

    uruchamiany przez włączenie pomp głębinowych szt.1 

4. Zawór redukcyjny ciśnienia szt.1 

 Praca układu napowietrzania wody sprzęŜona jest z otwarciem elektrozaworu 

przez włączenie się pompy głębinowej. Zbiornik spręŜonego powietrza napełniany 

jest automatycznie przez spręŜarki, które włączają się po obniŜeniu ciśnienia do 

wartości minimalnej zadanej na włączniku ciśnieniowym. Wyłączenie spręŜarki na-

stępuje w momencie osiągnięcia ciśnienia maksymalnego w zbiorniku powietrza. 

3.1.4 Filtr pospieszny 

Do celów filtracji wykorzystany zostanie istniejący filtr poziomy φ2800 mm, 

Ff=10 m². 

Filtr zostanie opróŜniony i wyczyszczony, następnie pomalowany farbą Ŝy-

wiczną. W filtrze wymieniony zostanie drenaŜ oraz złoŜe kwarcowe na złoŜe war-

stwowe składające się z: 

 granulacja typ wysokość ilość 

warstwa podtrzymująca5-10 mm Ŝwir 0,15 m.  2,47 t 
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 3 - 5 mm Ŝwir 0,15 m. 2,47 t 

warstwa filtracyjna 2 ÷ 0,8 mm defeman 0,40 m. 7,2 t 

  0,5 ÷1,0 mm piasek filtracyjny 0,60 m. 10,0 t 

Powierzchnia filtracji wynosi: 

Ff = 10 m² 

co przy nominalnej wydajności SUW wynoszącej Q SUW= 60 m³/h daje średnią 

prędkość filtracji: 

V f ś r = 6,0 m/h 

Ze względu na niewielką ilość miejsca w budynku SUW częściowo wykorzy-

stuje się istniejące rurociągi przy filtrze. Rurociąg odprowadzania popłuczyn i wo-

dy surowej pozostanie bez zmian. Natomiast rurociąg wody surowej, wody i powie-

trza do płukania zostanie wykonany z PVC i uzbrojony w przepustnice i zawory 

(powietrze). Przewidziano wykonanie dodatkowego rurociągu odprowadzającego I 

filtrat do rurociągu popłuczyn, uzbrojenie -zasuwa klinowa. 

 

3.1.5 Płukanie filtrów 

Płukanie filtrów odbywać się będzie powietrzem podawanym przez dmuchawę 

oraz wodą uzdatnioną podawaną przez pompę płuczącą. 

A. Płukanie filtrów wodą 

Dane wyjściowe: 

- intensywność płukania wodą  qw = 10 dm3/sm2  

- czas płukania  -  t = 5,0 min 

Wymagana wydajność pompy 

Qp = 360 m3/h 

Wymagana wysokość podnoszenia 13,5 m 
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Dobrano  pompę do płukania produkcji KSB typ Etabloc G150-250/1854 

o parametrach: 

o wydajność Q = 200÷500 m³/h 

o wysokość podnoszenia H = 16,0÷8,0 m. s.w.  

o moc N = 18,5 kW, 400 V, 35 A 

o obroty n = 1450 obr/min. 

Intensywność płukania wodą q=10 dm³/m²h 

Czas płukania  -  t = 5 min 

Zanieczyszczenia z filtra usuwane będą za pomocą wody do istniejącego od-

stojnika popłuczyn.  

Dopłukiwanie filtrów (zrzut pierwszego filtratu) realizowane będzie wodą su-

rową przez okres 5 min.  

B. Płukanie filtra powietrzem 

Wzruszanie złoŜa powietrzem projektuje się prowadzić z intensywnością 

15 l/m²sek. Czas płukania filtra powietrzem będzie wynosił ok. 10 min. 

Zapotrzebowanie powietrza do wzruszania złoŜa wyniesie: 

Qp =9 m³/min 

Wymagane ciśnienie powietrza 0,08 MPa. 

Przyjęto dmuchawę rotacyjną typ RB-40/V produkcji  „Comprot” - Wrocław o 

parametrach: 

o Q = 9,2 m³/min 

o ∆p = 0,08 MPa 

o n = 4380 obr/min 

o N = 18,5 kW 

Zastosowanie długotrwałego, intensywnego płukania złoŜa powietrzem z dmu-

chawy zamiast krótkotrwałego jego wzruszania powietrzem ze spręŜarki pozwala 

ograniczyć zuŜycie wody płucznej oraz wyeliminować w przyszłości konieczność 

okresowej wymiany złóŜ. 
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3.1.6 Dezynfekcja wody 

 Ze względu na dobre wskaźniki bakteriologiczne wody surowej, przewiduje się 

profilaktyczną dezynfekcję wody uzdatnionej minimalną dawką podchlorynu sodowe-

go. Dozowanie włączono do rurociągu wody uzdatnionej przed zbiornik wody czystej.  

Rzeczywista dawka podchlorynu sodu ustalona zostanie podczas rozruchu techno-

logicznego. Do obliczeń przyjęto dezynfekcję wody 1 % roztworem NaClO i dawką 

D = 0,5 mg Cl2/dm³. 

Minimalna wydajność pompy dozującej wynosi: q=3,0 dm3/h.  

 

Przygotowanie roztworu podchlorynu sodu 

Handlowy podchloryn sodu produkowany jest zgodnie z normą BN-87 / 6013-

53 posiada stęŜenie 14,5 % wolnego chloru. Dostarczany jest w 50 litrowych 

beczkach, które naleŜy przechowywać w ciemnym miejscu w temperaturze powyŜej 

0°C. Trwałość podchlorynu sodowego wynosi 3 - 4 miesiące (po tym okresie 

roztwór traci własności odkaŜające). Zbiornik naleŜy postawić w odległości min 1 

m od od grzejnika lub zastosować osłonę na grzejnik. 

Podchloryn sodowy dawkowany będzie w postaci 1 % roztworu ze zbiornika 

roboczego typowego o objętości 100 dm³. Roztwór roboczy naleŜy sporządzać z 

roztworu handlowego w następujący sposób: wlać do zbiornika roboczego 

podchloryn sodu w ilości 6,9 dm³ a następnie dolać tyle wody aby suma objętości 

wody i podchlorynu sodu wyniosła 100 dm³ . 

Nastawa pompy dozującej wynosi: 

• 3,0 dm3/h przy wydajności zakładu QSUW= 60 m3/h 
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Pracownicy dokonujący przelewania podchlorynu sodowego powinni być wyposa-

Ŝeni w ubrania kwasoodporne, w osłony cellonowe twarzy oraz fartuchy , rękawice 

i buty kwasoodporne. 

 

Do dezynfekcji słuŜyć będzie zestaw składający się ze zbiornika o pojemności 

100 dm³ z pompą dozującą DME 8 o następującej charakterystyce: 

o Typ DME 8-10A-PP/E/C-F-116F  

o maksymalna wydajność: 7,5 dm³/h  przy ciśnieniu 10 bar , 

o przyłącza rurowe 9/12 

o napięcie zasilające 230 V, 50 Hz, jednofazowe 

o pobór mocy 16,2 W , 

o temperatura pracy: -10°C do 45°C, 

Praca pompy dozującej (chloratora) sprzęŜona jest z pracą pomp głębinowych. 

Chlorator zainstalowany zostanie w chlorowni z wentylacją grawitacyjną o 

wymianie 2 w/h i mechaniczną zapewniającą min. 6-krotną wymianę powietrza. 

Pomieszczenie zaopatrzone jest w zlew i zawór czerpalny ze złączką do węŜa.  

Istniejącą chlorownię naleŜy uzupełnić o wentylację grawitacyjną. W tym celu 

naleŜy przewidzieć nad drzwiami nawietrznik – 4 otwory φ25 mm oraz wywietrznik 

w postaci kominka φ110 PVC w ścianie zewnętrznej. NaleŜy równieŜ 

zautomatyzować włączanie wentylacji mechanicznej- zblokowanie włączania 

wentylatora z otwarciem drzwi – czujnik podczerwieni 

Jako wyposaŜenie SUW przewiduje się pompę do przetłaczania chemikaliów 

firmy Lutz. 
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3.2 Zbiornik wody czystej 

Dla prawidłowej współpracy ujęcia i urządzeń stacji uzdatniania, a takŜe 

zapewnienia rezerwy wody dla celów p. poŜarowych i technologicznych słuŜyć 

będzie istniejący zbiornik wody czystej. 

W zbiorniku istnieje instalacja elektrod sygnalizacji poziomu lustra wody, 

sterujących pracą pomp oraz sygnalizujących charakterystyczne i awaryjne stany 

napełnienia zbiornika, takie jak: 

o sygnalizacja stanu maksymalnego; 

o wyłączenie pompy głębinowej; 

o załączenie pompy głębinowej; 

o sygnalizacja stanu minimalnego; 

o zabezpieczenie pomp sieciowych przed suchobiegiem. 

3.3 Zestaw pompowy sieciowy 

Ze zbiorników woda uzdatniona podawana jest do sieci wodociągowej za po-

mocą zestawu pomp IIo. Wydajność maksymalna zestawu wynosi Qmax= 168 m3/h, 

wysokość podnoszenia H= 40 m sł.H2O 

Zestaw pompowy składa się z trzech pomp MVI5004, N=3x11 kW, sterowane ka-

skadowo, w funkcji ciśnienia i czasu. 

Zestaw pompowy II stopnia pod względem technologicznym pozostaje bez zmian. 

Przewiduje się zmianę starowania zestawu poprzez wymianę istniejącego sterow-

nika mikroprocesorowego MICRO-3  na falownik. Pompy pracować będą w układzie 

automatycznej regulacji ciśnienia, przez płynną zmianę prędkości obrotowej silników, 

zasilanych napięciem z przemiennika częstotliwości. Urządzenie to jest najnowszą 

generacją falownika, który charakteryzuje się przenoszeniem zdolności zmiany pręd-

kości obrotowej na kolejno załączane do pracy pompy. Przemiennik częstotliwości 
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sterowany jest mikroprocesorowym regulatorem sprzęŜonym z przetwornikiem ci-

śnienia zainstalowanym na rurociągu tłocznym zasilającym sieć wodociągową oraz 

wodomierzem sieciowym. Przewiduje się sterowanie falownikiem w zaleŜności od 

ciśnienia w sieci wodociągowej oraz chwilowego rozbioru. 

3.4 Pomiar ilo ści wody i ci śnienia 

Pomiar ilości wody surowej realizowany jest za pomocą 2  istniejących wodo-

mierzy MK-100 zainstalowanych w studniach oraz wodomierza MK-150 zainstalowa-

nego w budynku stacji . Pomiar ilości wody podawanej odbiorcom jest realizowany za 

pomocą istniejącego wodomierza sieciowego MW-150. Przewiduje się zaopatrzenie 

istniejącego wodomierza sieciowego MW-150 w impulsator NKO. 

Dodatkowo do pomiaru przepływu wody do płukania zaprojektowano wodo-

mierz WPD200 prod. Metron Toruń. 

Przewidziano pomiar ciśnienia wody  za pomocą  manometrów typu M100/R/0-

0,6/2,5/NP-1, produkcji Mera-KFM Włocławek. Miejsca zainstalowania manometrów 

przedstawiono na schemacie technologicznym w części rysunkowej. 

3.5 Armatura i ruroci ągi technologiczne. 

Instalację technologiczną zaprojektowano z rur i kształtek PVC produkcji ho-

lenderskiej „IBG” łączonych przez klejenie. Armaturę stanowią zawory kulowe z 

napędem ręcznym oraz przepustnice zaporowe i zwrotne z PVC produkcji „Praher” 

- Austria. Ze względu na to, iŜ urządzenia SUW umieszczono w kontenerze naleŜy 

zastosować podpory z teowników do umocowania rurociągów. 

3.6 Odstojnik popłuczyn 

Popłuczyny będą odprowadzone do istniejącego odstojnika popłuczyn. Dane 

dotyczące procesu filtracji: 

� powierzchnia filtra     F=10,0 m2 
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� prędkość filtracji     v= 6,0 m/h 

� czas spustu pierwszego filtratu    t2 = 5 min = 0,08 h 

� czas płukania     t=5 min  

� intensywność płukania    qw  = ~10 l/sm2 

 

Ilość ścieków z płukania jednego filtra wyniesie: 

  

VŚĆ =34,8 m³ 

 

Obliczenie ilości osadów wytrąconych z popłuczyn 

 

 Dobowa ilość suchej masy osadu powstałego z Fe( OH)3 

 

GFe = 9,5 kg / d 

 

 Ilość suchej masy osadu powstałego z MnO( OH)2 

 

GMn =  0,3 kg / d 

 

Stąd maksymalna ilość suchej masy osadów usuwanych z filtrów wynosi: 

 

GMn+Fe = GFe + GMn = 9,5+0,3 = 9,8 kg = 0,0098 T 

 

Przyjmując uwodnienie osadu 95 % oraz cięŜar objętościowy 1,2 T / m3 

objętość dobowa osadu wynosi: 

 

Vo = 0,16 m3 
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Miesięczna ilość osadu wynosi Vm = 30 ∗  0,16 m3 = 4,8 m3 / miesiąc 

Dane techniczne istniejącego odstojnika: 

− Średnica – 5,5 m 

− Wysokość całkowita 2,1 m 

− Pojemność części ściekowej 35 m³ 

− Pojemność części osadowej 7,89 m³ 

Osad powinien być usuwany co 2 miesiące za pomocą wozu asenizacyjnego i od-

woŜony na oczyszczalnię ścieków. 

3.6.1 Obliczenie cyklu pracy filtrów 

Cykl pracy filtrów wynosi 

TI= 4 dni 

Rzeczywisty cykl filtracji wyznaczony zostanie podczas rozruchu technologicznego. 

Obliczona wartość filtrocyklu jest teoretyczną . Przyjęto cykl filtracji na 2 dni. 

Stąd ilość zawiesiny zatrzymywana na 1 m2 złoŜa w czasie jednego cyklu pracy fil-

trów wyniesie 

mz =  ~1149 g / m3 

 

Obliczenie stęŜeń zawiesiny oraz związków Ŝelaza w wodzie nadosadowej 

odprowadzanej odbiornika 

Do płukania jednego filtra zuŜywa się wodę czystą w ilości 34,8 m3. 

Ilość zawiesiny zatrzymywana na 1 filtrze i usuwana w czasie płukania wyno-

si: 

Z= ~ 11490 g  

Zaprojektowany odstojnik przy dwugodzinnym przetrzymaniu popłuczyn re-

dukuje 95% zawiesin. 
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Stąd ilość zawiesiny odprowadzana do gruntu z płukania filtrów wyniesie: 

 

Zzaw. = 574 g 

w tym zawartość Ŝelaza w postaci wodorotlenku Ŝelazowego : 

ZŜel.= 300 g 

Maksymalna zawartość odprowadzanej zawiesiny w wodzie nadosadowej 

3/16 mgSzaw = < dop. 20 g / m3 

w tym maksymalna ilość Ŝelaza w wodzie nadosadowej 

 

SZ =8,6 g / m3  < dop. 10 g / m3  

Tym samym, w kaŜdym przypadku spełnione będą wymogi postawione w po-

zwoleniu wodnoprawnym OŚ.BS-6223-4/02 wydanym przez Starostę Opolskiego z 

dnia 23.04.2002 zgodnie z którym stęŜenie zawiesin ogólnych w odprowadzanych 

ściekach nie powinno przekraczać 20 mg / dm3 i Ŝelaza ogólnego 10 mg Fe/dm3.  

Zwrócić naleŜy uwagę, Ŝe poprawna praca odstojnika popłuczyn wymaga 

okresowego usuwania osadów, co wymaga kontroli przez obsługę ilości osadu w 

części osadowej odstojnika 

3.6.2 Neutralizator 

Ścieki z chlorowni powstaną w przypadku ewentualnej awarii pompki daw-

kującej, instalacji dozowania lub rozlania się reagentów oraz podczas zmywania po-

sadzki. Ścieki te zostaną odprowadzone do istniejącej studzienki bezodpływowej, w 

której poddawane będą neutralizacji, a następnie odwoŜone będą do pobliskiej 

oczyszczalni ścieków. 

Podchloryn sodu neutralizowany będzie tiosiarczanem sodu. Dawka tiosiar-

czanu sodu wynosi 3,5 kg na 1 kg Cl2, a podawana jest jako 30 % roztwór wodny. 
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Roztwór poneutralizacyjny naleŜy doprowadzić do pH 7,0. W tym celu naleŜy dodać 

wapna hydratyzowanego w ilości 13,5 kg/1 kg Cl2. 

 

3.7 Sterowanie i automatyka pracy SUW. 

Zakładany schemat automatycznej pracy SUW obejmuje: 

− Włączanie i wyłączanie istniejącego wentylatora w pomieszczeniu chlorowni 

na czujnik podczerwieni. Dodatkowo zblokowanie z otwieraniem drzwi ze-

wnętrznych 

− Włączanie i wyłączanie zestawu do dozowania środka alkalizująco-

utleniającego NaOH+KMnO4 zsynchronizowane z włączaniem się pompy 

głębinowej. Praca ręczna, automatyczna i odstawione 

− Włączanie i wyłączanie zestawu do dozowania podchlorynu sodowego zsyn-

chronizowane z włączaniem się pompy głębinowej. Praca ręczna, automa-

tyczna i odstawione 

− Sterowanie pracą spręŜarki ⇒ otwarcie i zamknięcie istniejącego elektroza-

woru  sterowane włączeniem i wyłączaniem się pompy głębinowej, 

− Ponadto sterownik powinien umoŜliwiać przetwarzanie następujących sy-

gnałów pomiarowych: 

− Objętość wody zuŜywanej do płukania filtrów (wodomierz z nadajnikiem). 

− Poziom reagentów w zbiorniku chemikaliów (środek alkalizująco-

utleniającego NaOH+KMnO4 i podchloryn sodowy). 

− Czas pracy zestawu pompowego 

− Czas pracy pompy do płukania 

− Sygnalizacja awarii urządzeń stacji świetlna i dźwiękowa 

− Sterowanie pracą pomp sieciowych za pomocą projektowanego falownika. 
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4 Uwagi końcowe. 

Wszystkie prace związane z montaŜem i obsługą urządzeń muszą być prowadzone 

z zachowaniem przepisów BHP w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo pracu-

jących ludzi. Poza ogólnymi przepisami BHP, obowiązującymi przy robotach monta-

Ŝowych, transportowych i ziemnych oraz obsługi sprzętu zmechanizowanego, naleŜy 

przestrzegać warunków zawartych w: 

� Rozporządzeniu Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z dn. 28.03. 1972 r. w spra-

wie warunków BHP przy wykonywaniu robót budowlano montaŜowych i 

rozbiórkowych. 

� Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urzą-

dzeń wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej - CTBK Warszawa 

1989 r. 

� Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

27.01.1994 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy stosowaniu środków 

chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. 

� Rozporządzeniu Ministra Przemysłu z dnia 8 .X.1990 r. w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenerge-

tyczne w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej. 

Dla prawidłowej obsługi i konserwacji zainstalowanych urządzeń w stacji, obsługę 

naleŜy wyposaŜyć w komplet dokumentacji techniczno-ruchowych, dostarczonych 

przez producentów wraz z urządzeniami. 

Dla obsługi stacji dozowania podchlorynu sodu naleŜy zabezpieczyć ; 

� okulary ochronne , 

� rękawice gumowe, 

� fartuch ochronny gumowy, 

� buty gumowe z cholewami, 

� apteczkę z niezbędnym zestawem środków ochronnych, 

 


