Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych - oligoceńskich
studnią nr 3 na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 3

RYSUNKI
Rys. nr 1 – Mapa sytuacyjno – wysokościowa terenu w skali 1 : 500
Rys. nr 2 – Zestawienie zbiorcze wyników wiercenia studni Nr 3
Rys. nr 3 – Instalacja wodociągowa w studni Nr 3
Rys. nr 4 – Schemat blokowy sieci wodociągowej Nr I
Rys. nr 5 – Rzut SUW Nr I
Rys. nr 6 – Przekroje SUW Nr I
Rys. nr 7 - Aksonometria SUW NR I
Rys. nr 8 – Aksonometria hydroforni Nr I
Rys. nr 9 – Instalacja odprowadzająca wody popłuczne w SUW Nr I
Rys. nr 10 –Rzut SUW Nr II
Rys. nr 11 –Rzut budynku zdrojowego i SUW Nr II

ZAŁĄCZNIKI
Zał. Nr 1

Decyzja Nr 509/OŚ/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
z dn. 25.06.2003r

Zał. Nr 2

Decyzja zatwierdzająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z
utworów trzeciorzędowych wydana przez Urząd Miasta Stołecznego
Warszawy nr 181/83 z dnia 7 października 1983r

Zał. Nr 3

Wyniki badań wody

Zał. Nr 4

Karta główna centralnego Banku Danych hydrogeologicznych

Zał. Nr 5

Decyzja zatwierdzająca projekt likwidacji wraz ze zgłoszeniem
dokumentacji zlikwidowanego otworu stanowi Zał. Nr

Zał. Nr 6

Zaświadczenie Urzędu m.st. Warszawy o braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Zał. Nr 7

Umowa nr 595 z dnia 11.04.1994r z MPWiK w Warszawie

Zał. Nr 8

Wypis i wyrys z rejestru gruntów

2
GEO-COM Warszawa, 2013 r.

Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych - oligoceńskich
studnią nr 3 na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 3

1. WSTĘP
1.1. Podstawa, cel i zakres opracowania
Niniejszy operat dotyczy poboru wódy podziemnych z utworów trzeciorzędowych,
studnią znajdującą się na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie ul. Al.
Jerozolimskie 3.
Muzeum Narodowe podłączone jest do miejskiej

sieci wodociągowej. Istniejąca

studnia oligoceńska ( nr 3) dostarcza wodę (oddzielną siecią) do spoŜycia przez
pracowników Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska Polskiego,

dla potrzeb

specjalnych- konserwatorskich Muzeum Narodowego oraz Zdroju publicznego przy
ul. KsiąŜęcej dla okolicznych mieszkańców
Z dniem 30.06.2013 r. wygasa terminu waŜności Decyzji wodnoprawnej ( Zał, Nr 1).
Istnieje więc potrzeba opracowania operatu wodnoprawnego umoŜliwiającego
ponowne uzyskanie, pozwolenia na pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie
Muzeum Narodowego w Warszawie
Operat wodnoprawny opracowany został zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. –
Prawo wodne - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 10
stycznia 2012r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne ( Dz.
U. poz. 145 z dnia 9 luty 2012r) i zawiera m. in.:
 charakterystykę wód podziemnych objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
 obliczenie zapotrzebowania na wodę,
 opis urządzeń wodnych słuŜących do poboru wody, gromadzenia, uzdatniania
i rozprowadzenia wody,
 wniosek o dopuszczenie do eksploatacji określonej ilości wody z istniejącej
studni
1.2. Obowiązujące akty prawne
o Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r – Prawo wodne Obwieszczenie Marszałka
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012r w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne ( Dz.U. poz. 145 z dnia 9 luty
2012r)
o Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. nr 163
poz. 981)
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o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62,
poz. 627) z późniejszymi zmianami
o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 61 poz.
417) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do
spoŜycia przez ludzi,
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
przeciętnych norm zuŜycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70)
1.3 Wykorzystane materiały
Przy sporządzaniu niniejszego operatu wykorzystano informacje uzyskane od
Inwestora i następujące materiały:
•

Dokumentacja

hydrogeologiczna

zasobów

eksploatacyjnych

wód

podziemnych z utworów paleogeńskich w kat. „B” na terenie Muzeum
Narodowego w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 3- wyk POLGEOL
Warszawa 1983r
•

Dokumentacja hydrogeologiczna zlikwidowanego otworu wiertniczego studni
nr 2ujmującej wodę z utworów czwartorzędowych na terenie Muzeum
Narodowego w Warszawie AL. Jerozolimskie 3 - wyk GEO-GEO Warszawa
2005r.

•

Operat

wodnoprawny

na

pobór

wód

podziemnych

z

utworów

trzeciorzędowych – oligoceńskich ujęciem na terenie Muzeum Narodowego w
Warszawie - wyk GEO-GEO Warszawa 2003r.
•

Materiały własne z wizji lokalnej przeprowadzonej w lutym 2013 r.

2. INFORMACJA O ZAKŁADZIE, UBIEGAJĄCYM SIĘ O WYDANIE
POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
2.1 Ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne
Ubiegającym się o pozwolenie wodnoprawne jest Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa
2.2 Lokalizacja ujęcia i stan prawny terenu
Muzeum Narodowe w Warszawie znajduje się w dzielnicy Śródmieście Al.
Jerozolimskie 3 na działce o nr ew. 4/1 obręb 5-06-01
Ujęcie wody znajduje się poza ogrodzonym terenem Muzeum Narodowego w
odległości o 45m na południe od budynku głównego w obrębie wydzielonego i
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ogrodzonego terenu ( stanowiącego jego strefę ochrony bezpośredniej)

na

zadrzewionej (pojedyncze klony) działce o nr ew. 28 obręb 5-06-01 naleŜącej do
Muzeum Narodowego
Wypis i wyrys z rejestru gruntów stanowi Zał. nr 8
PołoŜenie studni Nr 3 określają następujące współrzędne geograficzne wyznaczone
wg WGS 84- Karta Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych GPS – Zał. Nr 4
- 52o13’52.02”szer. geogr. północnej,

- 21o01’29.75” dł. geogr. wschodniej.
Zdrój publiczny znajduje się w odległości 240 m w kierunku południowo –
wschodnim od studni w zabytkowym budynku w parku 100m od ul. KsiąŜęcej.
Lokalizację studni oraz Zdroju publicznego przedstawiono na mapie sytuacyjno
wysokościowej Zał. Nr 1
2.3

Zagospodarowanie

terenu

-

aktualne

i

wg.

Miejscowego

Planu

Zagospodarowania Przestrzennego
Studnia Nr 3 znajdują się na wydzielonej działce

pow. ok. 780 m2

stanowiącej

strefę ochrony bezpośredniej i zagospodarowana jest zgodnie z wymaganiami w
nich obowiązującymi. Teren jest czysty i uporządkowany. Na ogrodzeniu znajdują
się tablica informacyjna .
Fot. Nr 1

Usytuowanie studni Nr 3

5
GEO-COM Warszawa, 2013 r.

Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych - oligoceńskich
studnią nr 3 na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 3

3. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ
Bilans zapotrzebowania na wodę opracowano na podstawie:
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.14.01.2002 r. „w sprawie
określenia przeciętnych norm zuŜycia wody” (Dz.U. Nr 8, poz. 70),
 Wytycznych do programowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków w
jednostkach osadniczych. Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Środowiska – Warszawa 1980 r.
 Zarządzenie Nr 7 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
21.06.1989 r. w sprawie przeciętnych norm zuŜycia wody (Dz. Urz. Nr 1
poz.3/1989 r.)
 Wskaźników otrzymanych z Działu Technicznego Muzeum Narodowego.
3.1 Cele pitne pracowników
Ilość pracowników:
 Muzeum Narodowe

200 osób,

 Muzeum Wojska Polskiego
Razem:

50 osób
250 osób

- norma zuŜycia wody oligoceńskiej: q śrd = q maxd = 1,5 dm3/pr*d, Nd = Nh = 1,0
Qśrd = Qmaxd = 250 pr * 1,5 dm3/pr*d = 375 dm3/d = 0,38 m3/d
Qśrh = Qmaxh = 1/8 * 0,38 = 0,05 m3/h
Qmaxr = 0,38 m3/d x 247 d = 94,0 m3/r

t = 52 tyg. x 5 d – 13 d (święta) = 247 d

3.2 Cele konsumcyjne w kawiarnio – restauracji
W poniedziałki kawiarnia nieczynna
Kawiarnia - ilość miejsc :

m = 90, q = 0,5 dm3/kons

Restauracja - ilość miejsc :

m = 40, q = 1,0 dm3/kons

Relacja: 2 kons/m*h,

t = 8 h, Nd = 1,2; Nh = 1,6

Qśrd = 90 m * 2,0 kons/m*h * 0,5 dm3/kons*d * 8 h + 40 m * 2,0 kons/m*h * 1,0
dm3/kons*d * 8 h = 720 dm3/d + 640 dm3/d = 1360 dm3/d = 1,36 m3/d
Qmaxd = 1,2 * 1,36 = 1,63 m3/d
Qśrh = 1/8 * 1,63 = 0,20 m3/h
Qmaxh = 1,6 * 0,20 = 0,32 m3/h
Qmaxr = 1,63 m3/d x 299 d = 487,0 m3/r

t = 52 tyg. x 6 d – 13 d (święta) = 299 d
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3.3 Cele konserwatorskie
Q śrd = 300 dm3/h

Nd = 1,1; Nh = 1,5

Qśrd = 300 dm3/ d * 8 h = 2400 dm3/d = 2,40 m3/d
Qmaxd = 1,1 * 2,40 = 2,64 m3/d
Qśrh = 1/8 * 2,64 = 0,33 m3/h
Qmaxh = 1,5 * 0,33 = 0,50 m3/h
Qmaxr = 2,64 m3/d x 73 d = 193,0 m3/r

t = 20% x 365 d =73 d

3.4 Stanowiska czerpalne w budynku Zdroju Publicznego.
6 stanowisk czerpalnych całorocznych.
wydajność 1-go zaworu czerpalnego 15 mm
qmax = 20 dm3/min (0,33 dm3/s),
qśr= 0,8 * 20 = 16,0 dm3/min.
N = 0,4 – wsp. nierównomierności (jednoczesności otwarcia zaworów)
UWAGA:
W normalnych warunkach pracy zdrojów publicznych w Warszawie wsp. N wynosi
ok. 0,8. Na podstawie własnych obserwacji i informacji uzyskanych od uŜytkownika
ujęcia stwierdzono, Ŝe ilość pobieranej wody w ciągu 1 godziny ze zdroju
zlokalizowanego w parku w rejonie ulicy KsiaŜęcej i Kruczkowskiego jest dwukrotnie
mniejsza – stąd załoŜono wsp. jw.
Czas pracy zdroju publicznego od godz. 6oo – 22oo = 16 h
Qśrh= 0,8 * 20 dm3/min * 60 min * 6 szt. * 0,4 = 2304 dm3/min. = 2,30 m3/h
Qmaxh = 20 dm3/min * 60 min * 6 szt.. * 0,4 = 2880 dm3 /min. = 2,88 m3/h
Przy obliczeniu dobowym i rocznym, równieŜ praktyczny czas poboru wody jest ok.
50% niŜszy tj.
t1 = 16 h x 50% = 8h,

t2 = 365 x 50% = 183 d

3

Qśrdr. = 2,30 m /h * 8 h = 18,40 m3/d
Qmaxd = 2,88 m3/h * 8 h = 23,04 m3/d
Qmaxr = 23,04 m3/d x 183 d = 4216,0 m3/r
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3.8. ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ
Tabela Nr 1

Lp.

Cel zuŜycia wody

1
1.
2.

2
Cele pitne pracowników Muzeum
Narodowego i Muzeum Wojska
Polskiego
Cele konsumcyjne w kawiarnio –
restauracji

Godzinowe

Dobowe

Roczne

Qmaxh
[m3/d]
3

Qśrd
[m3/h]
4

Qmaxr
[m3/r]
5

0,05

0,38

94,0

0,32

1,36

487,0

3.

Cele konserwatorskie

0,50

2,40

193,0

7.

Budynek Zdroju Publicznego w
parku

2,88

18,40

4216,0

8.

Razem

3,75

22,54

4990,0

9.

Straty
w sieci
i
potrzeby
technologiczne SUW I + SUW II –
10% Qśrd

0,14

2,25

790,0

10. Ogółem:

3,89

24,79

5780,0

11. OGÓŁEM po zaokrągleniu:

4,0

25,0

5800,0

4. CHARAKTERYSTYKA WÓD OBJĘTYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM
4.1 Opis ujętej warstwy wodonośnej
W istniejącej studni na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie do eksploatacji
ujęto oligoceńską warstwę wodonośną występującą w strefie głębokości 226,0 253,0 przedzieloną na głębokości 235,0 - 241,0 m pyłem piaszczystym.
Warstwę budują w stropie piaski drobnoziarniste, a poniŜej pyłów występujące piaski
głównie średnioziarniste z udziałem drobnoziarnistych.
Budowa geologiczna otworu przedstawiona jest na Rys. Nr 2.
Pod względem hydrogeologicznym ujęcie znajduje się w obrębie zbiornika wód
trzeciorzędowych – oligoceńskich Subniecki Warszawskiej (115A wg. GZWP).
Zwierciadło wody nawiercone na głębokości 222,0 m stabilizowało się w okresie
budowy studni w roku 1983 na głębokości 35,44m p.p. terenu a w okresie pompowań
9
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sprawdzających w latach 1992 –1995 r na głębokości 24,0m – 24,2 p.p.t

w marcu

2003r na głębokości 19,2 m p.p.t Aktualnie luty 2013 r. swobodne zwierciadło wody
stwierdzono na głębokości 17m p.p.t.
Podnoszenie się statycznego zwierciadła wody wywołane jest odbudowywaniem się
zasobów zbiornika w związku z
oligoceńskich

w

rejonie

ograniczanym w ostatnich latach poborem wód

Warszawy.

Poziom

wód

oligoceńskich,

osiemdziesiątych, był przeeksploatowany co spowodowało

b. niskie

do

lat

połoŜenie

poziomu statycznego.
3

W czasie próbnego pompowania ze studni uzyskano wydajność 72 m / h przy
3

depresji 19,91 m. Średnia wydajność jednostkowa wynosiła 3,806 m / h / 1mS , a
średni współczynnik filtracji kśr= 0,0004676 m / s .
Szczegółowe wyniki wiercenia studni oraz parametry hydrogeologiczne ujętej
warstwy wodonośnej przedstawione są na Rys Nr 2
4.2 Jakość wody
Wymogi, jakie powinna spełniać woda do picia określa Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r.(Dz. U. Nr 203,poz 1718)
Wody oligoceńskie w tym rejonie charakteryzują się dobrą jakością. Jedynie w
zakresie zawartości związków Ŝelaza (które powodują
mętności i barwy)

równieŜ podwyŜszenie

przekraczają wymogi stawiane wodom po picia. W analizach

wykonanych w róŜnych okresach eksploatacji studni stwierdzono zmieniającą się
ilość Ŝelaza w wodzie.

Analiza próby wody pobranej z pompowania w czasie

wiercenia studni jak i próby wody wykonane po długotrwałym pompowaniu z duŜą
wydajnością wykazały

0,45 – 0,40 mg/lFe (czyli 450- 400 µg/l). Analizy wody

wykonane przy niewielkiej wydajności studni wykazują wysoką zawartość Ŝelaza.
Wzrost zawartości Ŝelaza jest procesem wtórnym który uaktywnia się w studniach
oligoceńskich eksploatowanych z małą wydajnością. Aktualnie analizy wody surowej
wykazują utrzymujące się, podwyŜszone, (w stosunku do naturalnej

zawartości)

ilości Ŝelaza 1890 µg/l Fe - 2520 µg/l Fe ( przy dop. 200 µg/l ), co naleŜy wiązać z
niewielkim poborem wody w stosunku do moŜliwości studni. W niektórych próbkach
wody pojawiają się minimalne przekroczenia zawartości manganu wynoszące 54 µg/l
Mn ( przy dop. 50 µg/l Mn).W wodzie znajdują się podwyŜszone zawartości
amoniaku ok. 1 mg/l( przy dop. 0,5 mg/l) co jest cechą geogeniczną wód
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oligoceńskich. Zawartość amoniaku jest powodem nieakceptowanego zapachu
wody.
Woda poddawana jest procesowi uzdatniania w dwóch stacjach uzdatniania wody: w
Muzeum Narodowym i w budynku Zdroju publicznego,

po którym jej skład

odpowiada obowiązującym wymogom.
Pod względem bakteriologicznym woda jest bez zastrzeŜeń.
Wyniki analiz wody surowej z roŜnych okresów zestawiono w tabeli nr 2 a ostatnie
analizy wody surowej i uzdatnionej stanowią Zał. Nr 3
Tabela nr 2
Analizy wody surowej
Oznaczenia
14.03
1983 r
mętność
Barwa mg/l
Zapach mg/l
odczyn pH
tw. ogólna mg/l
Utlenialność mg/l
Amoniak mg/l
Azotyny mg/l
azotany mg/l
Chlorki mg/l
Ŝelazo og. mg/l
Mangan mg/l

1
17
z 2R
7,5
(3,3)
3,0
0,56
0,00.
0,00
128,0
0,45
0,03

14.02.
1995 r

05.09.
2000 r

15.09.
2008

3
10
g1R
7,4
188
3,7
0,70
n.w.
n.w.
121
0,4
0,03

9
10
g1R
7,36
172
3,2
0,60
0,001
0,08
115
1,89
0,05

9.6
30
niekcept.
7,68
196
3,04
0,58
< 0,005
0,12
101
3,09
0,065

12.07.
2012
7,2
15
nieakcept.
7,5
172
1,95
1,0
< 0,006
< 0,50
102
2520*
49,5*

* µg/l
4.3 Zasoby ujęcia
Ujęcie wody na terenie Muzeum Narodowego posiada zatwierdzone zasoby
eksploatacyjne wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w kat. ”B” na
podstawie Decyzji nr 181/83 z dnia 7 października1982 r. wydanej przez Wydział
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu m. st. Warszawy Warszawa. Pl.
Bankowy 3/5 (Zał. nr 2)
w wysokości Q = 50,0 m3/h przy s = 15,0 m
5. URZĄDZENIA WODNE
5.1 Schemat technologiczny wodociągu
Woda ze studni wierconej oligoceńskiej tłoczona jest pompą głębinową do sieci
wodociągowej wody surowej.
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W odległości ok. 6,0 m od studni następuje rozdział wody która tłoczona jest
rurociągami ø 50 mm w dwóch kierunkach:
 1. Do hydroforni i stacji uzdatniania wody Nr I – w budynku Ryzalitu
Muzeum Narodowego,
 2. Do hydroforni i stacji uzdatniania wody Nr II – w budynku Zdroju
Publicznego w parku przy ul. KsiąŜecej.
Sterowanie pracą pompy głębinowej odbywa się za pośrednictwem wyłącznika
ciśnieniowego przy zbiornikach hydroforowych.
Wody popłuczne ze stacji uzdatniania oraz wody przelewowe z koryt stanowisk
czerpalnych odpływają grawitacyjnie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
5.2 Konstrukcja studni
Studnia nr 3 odwiercona została

w 1983 r. przez Przedsiębiorstwo Robót

Wiertniczych i Górniczych w Warszawie ul. Puławska 18
Otwór wykonano systemem obrotowym na lewą płuczkę, do głębokości 213m a
następnie udarowo do głębokości 261,5m.
W otworze zainstalowano konduktor ø 508mm do głębokości 6m, oraz rury ø 14” do
głębokości 213 m zacementowane do powierzchni terenu Do końcowej głębokości
261,5 m otwór wiercono przy uŜyciu kolumny ø 11 ¾ ” którą po zafiltrowaniu usunięto
z otworu.
W studni zainstalowano filtr stalowy ø 6

5/8”

owinięty siatką nylonową nr 10 Wymiary

filtra są następujące:
- rura nadfiltrowa - dług. 39,64 m
- część robocza filtra - dług. 8,58m + 10,60m
- rura międzyfiltrowa - dług. 7,05 m
- rura podfiltrowa - dług. 9,08 m
Filtr posadowiono na głębokości 261,5 m Wokół części roboczej filtra wykonano
obsypkę piaskową o ø ziaren 0,8 – 1,4 mm a wokół rury nadfiltrowej wykonano
uszczelkę Ŝwirową o ø ziaren 3-5 mm
Schemat konstrukcji studni przedstawiono na Rys. Nr 2.
5.3 Obudowa studni
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Obudowa studni wykonana została przez PRWiG Warszawa na podstawie projektu
typowego

KB4-4.11.1/6/

przystosowanego

do

lokalnych

warunków

wodno-

gruntowych. Szyb studzienny wykonany jest z kręgów Ŝelbetowych ø 160 cm
posadowionych na płycie fundamentowej ø 206 cm.
Konstrukcja przykryta jest płytą stropową z dwoma włazami stalowymi 700 x 700 mm
i rurą wentylacyjną. Kolumna rur wiertniczych ø 14” zamknięta jest szczelną głowicą
studzienną ø16”.
Zejście do obudowy po drabince z rur stalowych ø 20 mm.
Szyb obudowy studni pokazano na Rys. Nr 3 i fot. Nr 1.
5.4 Instalacja wodociągowa w obudowie studni
W studni zainstalowana jest pompa głębinowa typu GBA.1.10 z silnikiem SMV-6 o
mocy 4,0 kW (prod. HYDRO-VACCUM S.A. Grudziądz) na stalowych rurach
kołnierzowych ø 50 mm, na głębokości 38,0 m ppt.
Rurociąg tłoczny ø 50 mm w komorze obudowy uzbrojony jest w:
 wodomierz śrubowy kołnierzowy ø 50 mm,
 zasuwa klinowa owalna kołnierzowa ø 50 mm,
 zwór czerpalny ø 15 mm,
 manometr ciśnieniowy M 100 z kurkiem manometrycznym.
Przekrój ujęcia wodociągowego pokazano na rys. Nr 3.
Parametry techniczne pompy głębinowej GBA 1.10:
Tabela Nr 3
Wydajność
Q [m3/godz.]

0

4,2

5,1

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

105

103

102

100

98

89

74

58

Wys. podn.
Hm [m.sł.w.]

6. HYDROFORNIE I STACJE UZDATNIANIA WODY
6.1 NR I – Muzeum Narodowe.
Hydrofornia

i

stacja

uzdatniania

wody

dla

potrzeb

Muzeum

Narodowego

zlokalizowane są w niezaleŜnych pomieszczeniach budynku Ryzalitu.
6.1.1.Technologia uzdatniania wody.
Dla zapewnienia właściwej jakości wody (usuwanie ponadnormatywnych ilości
związków Ŝelaza, manganu, amoniaku i obniŜaniu barwy, zapachu i mętności) w
obiekcie zachodzi następujący sposób uzdatniania wody:
13
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 gromadzenie wody surowej w 2-ch zbiornikach hydroforowych pojemności V =
2 x 650 dm3 = 1300 dm3,
 roztwarzanie (przechodzenie substancji stałej do roztworu) nadmanganianu
potasu jako środka utleniającego w zbiorniku roztworowym z pompką i
inŜektorem dawkującym,
 dawkowanie roztworu KMnO4 do wody surowej,
 filtracja jednostopniowa na filtrach ciśnieniowych PF 17 seria 2100
wypełnionych złoŜem Greensand, wymienianych zgodnie z instrukcją co 10
lat,
 w

razie

konieczności

dezynfekcja

wody

za

pośrednictwem

lampy

bakteriobójczej UV,
 odprowadzanie wody z płukania filtrów do kanalizacji miejskiej poprzez
zasyfonowany osadnik.
6.1.2. Hydrofornia.
Hydrofornia (fot. Nr 3) zlokalizowana jest w piwnicy budynku Ryzalitu przy klatce
schodowej.
Zbiorniki hydroforowe współpracujące ze stacją uzdatniania wody spełniają
następującą rolę:
- zapewniają sterowanie pracą pompy głębinowej,
- umoŜliwiają obciąŜenie filtrów rzeczywistym rozbiorem wody przez uŜytkowników.
Zainstalowane przed filtrami zbiorniki hydroforowe V = 2 x 650 dm3 naleŜy okresowo
czyścić z nagromadzonych osadów poprzez spust wody do kanalizacji.
Pojemność zbiornika hydroforowego:
V = 1,2

Q p xT
4

x

H max + 10
H max − H min

Qp = 1,67 dm3/s (6,0 m3/h)

- wydajność pompy

T = 3600 /k

- czas trwania cyklu

k=5

- liczba włączeń pompy

Hmin = 25,0 m

- ciśnienie minimalne

Hmax= 40,0 m

- ciśnienie maksymalne

Minimalna pojemność zbiorników hydroforowych
1,67 x 720
40,0 + 10,0
V = 1,2 x —————— x —————— = 1200 dm3
4
40,0 – 25,0
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Fot. Nr 2

3

Hydrofornia Nr I (2 zbiorniki x 650 dm )

W hydroforni zainstalowano 2 zbiorniki hydroforowe przepływowe produkcji
produ
KIS
Warszawa ul. Instalatorów 9 o pojemności
pojemno
2 x 650 dm3 = 1300 dm3, (pn = 0,8 MPa)
Wymiary:
o D =700 mm
o H =2150 mm
o Masa = 216 kg.
Zbiorniki hydroforowe wyposaŜone
wyposa
są w:
 zawory bezpieczeństwa
ństwa spręŜynowe
spr
kątowe
towe Dn 32 x 50 mm zainstalowane na
rurociągach wylotowych,
 zawory odpowietrzający
odpowietrzają DN 1" na króćcach
cach wodowskazu pomiędzy
pomi
1/3-1/2
wysokości
ci płaszcza zbiornika,
 wodowskaz,
 wyłącznik ciśnieniowy
nieniowy LC-2
LC do włączania / wyłączania
czania pompy głębinowej,
gł
 manometr ciśnieniowy,
nieniowy,
 zawory na spuście
cie z hydroforów,
15
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 kurki manometryczne dla manometru i wyłącznika ciśnieniowego.
Do uzupełniania poduszki powietrznej słuŜy agregat spręŜarkowy KP-2 ustawiony w
wentylatorni.
6.1.3. Urządzenia do uzdatniania wody na terenie Muzeum Narodowego.
Stacja uzdatniania zlokalizowana jest w budynku Ryzalitu w pomieszczeniu
przyziemia (fot. Nr 4)
Woda surowa z hydroforni do budynku stacji uzdatniania przepływa rurociągiem
stalowym o średnicy 40 mm.
Utlenianie.
Stacja dozująca nadmanganian potasu (fot. Nr 4) składa się z następujących
elementów:
•

zbiornik roztworowy polietylenowy V= 60 dm3,

•

pompa dozująca z zaworem odpowietrzającym E plus sterowana zaworem
impulsowym, oraz inŜektorem dozującym roztwór KMnO4 do instalacji
wodociągowej,

•

przewody zasysające i tłoczne do podawania roztworu,

•

wodomierz kontaktowy – impulsowy sterujący pracą pompy dozującej.

Dawka nadmanganianu potasu wynosi:
-

1,0 mg na 1,0 mg/dm3Fe, - 2,0 mg na 1,0 mg/dm3Mn.

Filtracja.
Stacja uzdatniania wody wyposaŜona jest w dwa automatyczne filtry ciśnieniowe
PF17 seria 2100 z głowicami sterującymi oraz ze złoŜem Greensand.

Fot. Nr 3
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SUW I- 2 filtry PF 17 seria 2100
ze złoŜem filtracyjnym Greensand

Filtry sterowane są mikroprocesorami.
Średnica filtrów wynosi 425 mm.
Powierzchnia filtracji dla jednego filtra:
F1 = ¼ * 3,14 * 0,42 2 = 0,14 m2
Powierzchnia filtracji dla dwóch filtrów:
F4 = 0,14 m2 * 2 szt. = 0,28 m2
Prędkości filtracji dla roboczej wydajności stacji uzdatniania:
Qrob. = 3,2 m3/h

→

vf =

3,2
= 11,40 m/h < 12,0 m/h (wartość zalecana)
0,28

Na złoŜu Greensand (M 50) posiadającego atest PZH odbywa się wstępne utlenianie
i odfiltrowanie związków Fe i Mn. Rozpuszczone Ŝelazo i mangan są utleniane w
wyniku kontaktu z ziarnami złoŜa do postaci strącanej.
Sterowanie chronometryczne pozwala na automatyczne rozpoczęcie regeneracji
maksymalnie 7 razy w tygodniu w godzinach nocnych.
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Fot. Nr 4

SUW Nr I- zbiornik roztworowy z pompka
i inŜektorem dozującym KMnO4

Stację uzdatniania wody wykonała firma: GLOBAL GROUP Sp. z o.o.
02-829 Warszawa ul. Taneczna 31, która zajmuje się takŜe serwisem urządzeń
uzdatniających.
6.1.4. Płukanie filtrów.
Płukanie odbywa się automatycznie w godzinach nocnych wodą surową z
intensywnością w = 19 m3/h/m2 w czasie ok. t = 10 minut. Przy powierzchni złoŜa na
filtrze 0,14 m2 wydajność płukania wynosi:
qpłuk. = F1 * w = 0,14 m2 * 19 m3/h/m2 = 2,66 m3/h = 0,74 dm3/s.
Ilość wód z płukania 2-ch filtrów odprowadzana w okresie 1 doby:
Qpłuk.= qpłuk. * t = 0,74 dm3/s * 600 s * 2 szt = 888dm3 ≈ 0,90 m3/d
Ilość osadu w wodach popłucznych.
Do obliczeń przyjęto wartość Qdśr = 4,20 m3/d
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∆ Fe = 1,89 – 0,20 = 1,69 mg Fe/dm3 ( róŜnica zawartości związków Ŝelaza w wodzie
surowej i uzdatnionej),
Przelicznik z Fe na Fe(OH)3 = 1,9
Osady:
Fe(OH)3 = 4200 dm3/d x 1,69 mg/dm3 x 1,9 = 13486 mg/d = 13,5 g/d ≈ 0,0135 kg/d
co stanowi ok. 0,135 dm3/d osadów uwodnionych i jest wartością znikomą w okresie
1 doby.
Wody z płukania filtrów wpływają do zbiornika wód popłucznych spełniającej funkcję
komory

stabilizującej

przepływ,

a

następnie

do

zasyfonowanego

wpustu

podłogowego skąd rurociągiem ø 100 mm wpływają do pionu kanalizacyjnego (rys.
Nr 9).
Raz na 1 rok zbiornik jest czyszczony z nagromadzonych osadów w ilości:
V = 365 d x 0,135 dm3/d = 50 dm3.
Wody popłuczne odprowadzane są zakładowym kanałem grawitacyjnym 150 mm.
do miejskiej sieci kanalizacyjnej ø 0,30 m w al. Jerozolimskich.
6.2 Nr II- Zdrój publiczny
Zdrój Publiczny zlokalizowany jest w budynku SUW II (fot. Nr 5) i wyposaŜony jest w
6 stanowisk poboru wody oligoceńskiej z zaworami czerpalnymi 15 mm. Hydrofornia i
stacja uzdatniania wody znajdują się w piwnicy budynku zdrojowego.
6.2.1 Technologia uzdatniania wody.
Technologia uzdatniania wody jest analogiczna jak w budynku Muzeum – przy
mniejszych pojemnościach zbiorników hydroforowych – tzn:
 gromadzenie wody surowej w 2-ch zbiornikach hydroforowych pojemności V =
2 x 200 dm3 = 400 dm3,
 dozowanie środka utleniającego (nadmanganian potasu),
 filtracja jednostopniowa na filtrach ciśnieniowych ze złoŜem Greensand,
 odprowadzanie wody z płukania filtrów do kanalizacji miejskiej poprzez
zasyfonowany osadnik.
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Fot. Nr 5

Budynek zdrojowy ze stanowiskami czerpalnymi i Stacją Uzdatniania Wody SUW II

6.2.2 Hydrofornia.
Hydrofornia (fot. Nr 6) zlokalizowana w piwnicy budynku zdrojowego składa się z 2ch zbiorników hydroforowych V = 2 x 200 dm3 wyposaŜonych w:
 zawory bezpieczeństwa spręŜynowe kątowe Dn 25 x 40 mm zainstalowane na
rurociągach wylotowych,
 zawory odpowietrzający DN 1/2" na króćcach wodowskazu,
 wyłącznik ciśnieniowy, wodowskaz, manometr ciśnieniowy,
 zawory na spuście z hydroforów, kurki manometryczne.
6.2.3. Urządzenia do uzdatniania wody.
Stacja uzdatniania wody (fot. Nr 6) zlokalizowana jest w piwnicy budynku zdrojowego
obok hydroforni.
Woda surowa z hydroforni do SUW II przepływa rurociągiem PVC ø 40 mm
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Fot. Nr 6

SUW II - Hydrofornia (2 zbiorniki x 200 dm3) z 2 filtrami
uzdatniającymi PF 17 seria 2100

Utlenianie.
Stacja dozująca nadmanganian potasu KMnO4 podobnie jak w budynku Muzeum
składa się z następujących elementów:
•

pompa dozująca z zaworem odpowietrzającym E plus sterowana zaworem
impulsowym,

•

inŜektor dozujący KMnO4 do instalacji wodociagowej,

•

zbiornik roztworowy polietylenowy V= 60 dm3,

•

przewody zasysające i tłoczne do podawania roztworu,

•

wodomierz kontaktowy – impulsowy sterujący pracą pompy dozującej.

Dawka nadmanganianu potasu wynosi:
1,0 mg na 1,0 mg/dm3Fe oraz 2,0 mg na 1,0 mg/dm3Mn.
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Stacja dozująca zlokalizowana jest w osobnym pomieszczeniu obok hydroforni.
Filtracja.
Stacja uzdatniania wody wyposaŜona jest w dwa automatyczne filtry ciśnieniowe
PF17 seria 2100 z głowicami sterującymi oraz ze złoŜem Greensand, podobnie jak w
Muzeum Narodowym. Filtry sterowane są mikroprocesorami.
Średnica filtrów wynosi 425 mm.
Powierzchnia filtracji dla jednego filtra:
F1 = ¼ * 3,14 * 0,42 2 = 0,14 m2
Powierzchnia filtracji dla dwóch filtrów:
F4 = 0,14 m2 * 2 szt. = 0,28 m2
Prędkości filtracji dla roboczej wydajności stacji uzdatniania:
Qrob. = 2,8 m3/h

→

vf =

2,8
= 10,00 m/h < 12,0 m/h (wartość zalecana)
0,28

Na złoŜu Greensand (M 50) posiadającego atest PZH odbywa się wstępne utlenianie
i odfiltrowanie związków Fe i Mn. Rozpuszczone Ŝelazo i mangan są utleniane w
wyniku kontaktu z ziarnami złoŜa do postaci strącanej.
Sterowanie chronometryczne pozwala na automatyczne rozpoczęcie regeneracji
maksymalnie 7 razy w tygodniu w godzinach nocnych.
Stację uzdatniania wody wykonała firma: GLOBAL GROUP Sp. z o.o.
02-829 Warszawa ul. Taneczna 31.
UŜytkownikiem stacji wodociągowej jest Zarząd Terenów Publicznych w Warszawie
ul Jezuicka 1/3.
6.2.4. Płukanie filtrów.
Płukanie odbywa się automatycznie w godzinach nocnych wodą surową z
intensywnością w = 19 m3/h/m2 w czasie ok. t = 10 minut. Przy powierzchni złoŜa na
filtrze 0,14 m2 wydajność płukania wynosi:
qpłuk. = F1 *w = 0,14 * 19 = 2,66 m3/h = 0,74 dm3/s.
Ilość wód z płukania 2-ch filtrów odprowadzana w okresie 1 doby:
Qpłuk.= qpłuk. * t = 0,74 dm3/s * 600 s * 2 szt = 888dm3 ≈ 0,90 m3/d
Ilość osadu w wodach popłucznych.
Do obliczeń przyjęto wartość Qdśr = 18,40 m3/d
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