1 Opis techniczny do projektu technologi uzdatniania wody na SUW Łobżenica.
1.1

Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania stanowią:
– Umowa pomiędzy firmą NENTECH S.C. Karol Szambelańczyk Łukasz Weber z
siedzibą we Wrześni przy ul. Powstańców Wlkp. 24, a Gminą Łobżenica z siedzibą
w Łobżenicy przy ul. Sikorskiego 7,
– Mapa zasadnicza, sytuacyjno – wysokościowa terenu przewidzianego pod
zamierzenie budowlane,
– Koncepcja modernizacji technologii uzdatniania wody dla miejscowości Łobżenica
wykonana przez firmę NENTECH S.C.,
– Przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. Z 12 maja 2004 r.),
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi z dnia 29 marca 2007r.,
– Prawo Wodne,
– Obowiązujące przepisy prawne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 29 marca 2007 roku,
– Operat wodno - prawny na pobór wód z ujęcia w Łobżenica,
– wizja lokalna oraz przeprowadzone badania na obiekcie SUW przez firmę
NENTECH S.C.,
– Dane otrzymane od Inwestora.
1.2

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy modernizacji
technologii uzdatniania wody dla miejscowości Łobżenica.
Obiekt jest podstawową Stacją Uzdatniani Wody dla omawianej miejscowości. Na
potrzeby zaopatrzenia w wodę wykorzystywane są ujęcia podziemne o przekroczonej
zawartości żelaza, manganu i jonu amonowego. Procesy technologiczne realizowane są z
wykorzystaniem klasycznych urządzeń i systemów.
Obecny układ uzdatniania wody opiera się o następujące obiekty budowlane:
– Ujęcie wody podziemnej składające się z dwóch studni na terenie stacji,
– Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana na działce oznaczonej nr geodezyjnym
993/2: w skład której wchodzą min.:
• główny budynek stacji uzdatniania zawierający, zawierający całą technologię
uzdatniania: aerator, zbiornik powietrza, trzy filtry, pompownie sieciową,
sprężarkę.
• Dwa zbiorniki wody czystej o łącznej objętości 200m 3 i średnicy zewnętrznej
4700mm każdy
• Budynek biurowo – administracyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Łobżenicy
1.3
Ogólne założenia projektowe.
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Założenia projektowe przyjęte do obliczeń technologicznych obejmuje następujące
parametry:
– maksymalna godzinowa wydajność technologiczna ujęcia przyjęta do obliczeń: 70,0
m3/h, określona na podstawie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego,
– aktualna wydajność studzien głębinowych:
• studnia nr 3: Qe = 60,0 m3/h,
• studnia nr 4: Qe = 35,0 m3/h.
– średnia zawartość manganu w ujmowanej wodzie surowej z obydwu studzien na
poziomie: 0,2 mgMn/l,
– średnia zawartość żelaza w ujmowanej wodzie surowej z obydwu studzien na
poziomie: 0,85 mgFe/l,
– zasadowość wody surowej średniej wartości równej: 6,3 mval/L = 315 mgCaCO 3,
– nie występująca agresywność spowodowana obecnością dwutlenku węgla w
wodzie surowej,
– wymiana orurowania na istniejącym aeratorze na rurociągi wykonane z PVC,
– opomiarowanie rotametrem ilości powietrza które jest wtłaczane do aeratora,
– rozbudowa istniejącego układu filtracji o trzy dodatkowe zbiorniki filtracyjne i
wymiana istniejących trzech filtrów na nowe,
– możliwość
pracy filtrów zarazem w układzie filtracji jednostopniowej i
dwustopniowej – budowa rurociągu przepinającego,
– nieprzerwana, ciągła produkcja wody przez SUW podczas prac budowlano modernizacyjnych,
– dezynfekcja wody – wariantowa, przy użyciu podchlorynu sodu,
– automatyzacja – automatyzacja projektowanego układu filtracji, aeratora, pompy w
odstojniku wody popłucznej,
– dedykowana pompa do płukania filtrów,
– płukanie powietrzem z istniejącej sprężarki,
– płukanie – zgodnie z wytycznymi teoretycznymi i doświadczeniami praktycznymi dla
wód o podobnych wartościach stężeń zanieczyszczeń.
1.4

Przyjęty układ technologiczny.

Na podstawie przeprowadzonych analiz technologicznych i technicznych, opierając
się na opracowaniu koncepcyjnym wykonanym dla tej Stacji uzdatniania przyjęto
następujący układ technologiczny:
– ujęcie wody złożone z eksploatowanych studzien głębinowych o nr : 3 i 4,
– napowietrzanie ciśnieniowe – pozostawienie istniejącego aeratora ciśnieniowego f.
Kotłorembud, wymiana orurowania,
– filtracja pospieszna – filtracja na 6 filtrach ciśnieniowych o średnicy 1600 mm, –
dająca w sumie całkowitą powierzchnię filtracji równą: 12,1 m 2,
– możliwość przełączenia układu filtracji z jednostopniowego(6 filtrów pracujących
równolegle) na układ dwustopniowy(pierwszy st. - 3 filtry, drugi st. - 3 filtry),
– chlorowanie wody podchlorynem sodu,
– retencja wody uzdatnionej w objętości równej istniejącym zbiornikom wody czystej:
3 x 100 m3,
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– pompowanie wody na sieć za pomocą istniejącego zestawu pompowego,
– płukanie filtrów wodą uzdatnioną i powietrzem,
– popłuczyny kierowane do odstojnika wód popłucznych, stąd dalej pompowane do
odbiornika,
– pełna automatyzacja filtrów, aeratora, pompy popłucznej w odstojniku.
1.5

Ujęcie wody podziemnej.

Pozwoleniem wodno – prawne dla SUW w Łobżenicy na szczególne korzystanie z
wód, które obejmuje pobór wody podziemnej dla potrzeb m. Łobżenica i sąsiadujących z
nią miejscowości w ilości:
–
–
–
–

Qhmax
Qśr.d.
Qmax.d.
Qr

= 70,0 m3/h,
= 670,0 m3/d,
= 1.200 m3/d,
= 250.000 m3/d.

Woda pobierana jest z dwóch studzien wierconych:
– studnia nr 3 o głębokości 126 m; zatwierdzona wydajność otworu wynosi Q = 60,0
m3/h przy depresji s = 8,0 i zasięgu leja depresji 313 m,
– studnia nr 4 o głębokości 103 m; zatwierdzona wydajność otworu wynosi Q = 35,0
m3/h przy depresji s = 20,3 m i zasięgu leja depresji ok 20,3 m
Ujmowany poziom wodonośny to trzeciorzęd – miocen.
Jakość wody surowej określają wyniki badań fizyko - chemicznych. Zestawienie
prowadzonych badań jakości wody surowej przestawiono w tabeli poniżej.
Tabela 1. Jakość wody surowej z różnych okresów eksploatacji studzien.

St. nr 4
1997r.

St. nr 3
1990r.

mgPt/L

24

30

10

12

Odczyn

pH

7,1

7,5

7,1

7,1

Zasadowość

mval/L

6,0

6,7

-

6,7

Żelazo

mgFe/L

1,4

-

0,89

0,85

Mangan

mgMn/L

0,15

0,24

0,18

0,23

+
4

Wskaźnik

Jednostka

Barwa

Zmieszana BIPROWOD.
02.2006r.
- 2001r.

Jon amonowy

mgNH /L

0,54

0,22

0,93

0,69

Utlenialność

mgO2/L

4,1

3,5

-

3,8

Na podstawie zamieszczonych w tabeli 1 wyników badań można stwierdzić, że
woda zawiera przede wszystkim przekroczenia trzech podstawowych wskaźników, tj.
żelaza, manganu oraz jonu amonowego.
Analiza równowagi węglanowo – wapniowej ujmowanej wody została przeprowadzona w
sposób uproszczony z wykorzystaniem wykresu równowagi węglanowo – wapniowej. Na
wykresie tym odniesiono na osi X zasadowość wody (na podstawie badań prowadzonych
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przez BIPROWODMEL z 2001 roku) przeliczoną na mgCaCO 3/L, natomiast na liniach
skośnych odczyn wody.
Wykres 1. Równowaga węglanowo – wapniowa ujmowanej wody.

Na podstawie zamieszczonego wykresu można stwierdzić, że woda znajduje się poniżej
linii równowagi węglanowo – wapniowej. Oznacza to, że z wody mogą wytrącać się
węglany. Jednocześnie nie jest to woda agresywna.
Oznacza to, że w toku napowietrzania wody (nawet jeśli będzie to napowietrzanie otwarte)
odczyn wody nie będzie się podnosił.
Dlatego do napowietrzania tej wody, zgodnie z wytycznymi literaturowymi zalecane jest
stosowanie napowietrzania ciśnieniowego. System ten ma zadanie wprowadzić tlen, bez
konieczności usuwania gazów takich jak CO 2, czy H2S, które w wodzie łobżenickiej
znajdują się w niewielkiej ilości.

1.6

Napowietrzanie wody.
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1.6.1

Istniejący układ napowietrzania na SUW Łobżenica.

Aktualnie napowietrzanie wody surowej na SUW Łobżenica realizowane jest przez
aerator ciśnieniowy f. Kotłorembud typ AS 1.2
Dane techniczne urządzenia:
– producent: Prodwodrol Sulechów,
– oznaczenie aeratora: ASK – 1,2,
– średnica: 1200mm,
– objętość: V=2,15 m3,
– średnica rurociągów doprowadzających wodę do urządzenie: DN150,
– wysokość urządzenia: 2820 mm,
– wydajność wg danych producenta: 75 – 90 m3/h,
– króciec doprowadzający sprężone powietrze: d3 = 1'',
– stan urządzenie: bardzo dobry.
Przyłącza urządzenia:
– rurociąg doprowadzający wodę do aeratora: DN150,
– rurociąg odprowadzający wodę napowietrzoną z aeratora: DN150,
– spust zerowy ( z dna aeratora): DN40,
– doprowadzenie powietrza do napowietrzania wody: G 1 ''.
Na aeratorze zamontowano odpowietrzniki automatyczny oraz ręczny.
1.6.2

Projektowany układ napowietrzania na SUW Łobżenica.

Z uwagi na wysoką sprawność eksploatowanego układu technologicznego
napowietrzania wody oraz przede wszystkim z uwagi na wysoką zasadowość wody, która
wymusza zastosowanie takiego systemu jej natleniania (sposób ciśnieniowy) nie
przewiduje się zmian na tym etapie układu technologicznego. Zatem do napowietrzanie
wykorzystany zostanie istniejący aerator ciśnieniowy AS-1,2.
Projektuje się natomiast nowe orurowanie aeratora:
– rurociąg doprowadzający wodę surową do aeratora: PVC DN150,
– rurociąg odprowadzający wodę napowietrzoną z aeratora: PVC DN150,
Szczegóły w części rysunkowej projektu.
1.6.3

Doprowadzenie powietrza do aeracji.

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi doboru systemu napowietrzania
ciśnieniowego wody ilość powietrza w stosunku do wody powinna wynosić ok 10,0 %.
Zatem dla poszczególnych stanów technologicznych, wyszczególnionych powyżej ilość
powietrza doprowadzanego wyniesie:
– przy pracy studni nr 3: 6,0 m3/h,
– przy pracy studni nr 4: 3,5 m3/h
– przy pracy obu studzien: 9,5 m3/h
– przy wydajności, zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym: 7,0 m 3/h.
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Aktualnie na SUW w Łobżenicy wykorzystuje się do wtłaczania powietrza do wody
sprężarkę śrubową o następujących parametrach technicznych:
– firma: WAN,
– typ: NK 40 A,
– ciśnienie maksymalne: 8 bar
– wydajność maksymalna: 58 m3/h
– moc silnika: 7,5 kW
– zbiornik: 400 L,
– rok produkcji 2006,
– mierzone parametry: czas pracy, ciśnienie, temperatura powietrza, ciśnienie
załączenia i wyłączenia sprężarki,
– sprężarka w obudowie dźwiękochłonnej,
– stan urządzenia: bardzo dobry
– wymiary agregatu: 185 x 70 x 74 cm, wymiary ze zbiornikiem: 185 x 70 x 130 cm
Wydajność powyżej opisanego urządzenia jest wystarczająca dla zapewnienia
odpowiedniego stopnia wysycenia wody tlenem, dlatego nie projektuje się dodatkowej (lub
zamiennej) sprężarki do tego celu.
Rezygnuje się natomiast z istniejącego zbiornika powietrza, nie jest on wymagany
ponieważ maksymalne zapotrzebowanie na powietrze wynosi ok 9,5 m3/h, natomiast
wydajność sprężarki: 58 m3/h. Powietrze może być dozowane bezpośrednio z urządzenia
sprężającego.
Sprężarka ta zostanie również wykorzystana do zasilania napędów pneumatycznych w
docelowym, automatycznym układzie technologicznym (sterowania pracą przepustnic).
1.6.4
Pomiar i regulacja przepływem powietrza doprowadzanym do
aeratora.
Projektuje się rotametr na rurociągu doprowadzającym powietrze do aeratora, który
pozwoli w precyzyjny sposób określić ilość doprowadzanego gazu, tak by nie prowadzić
do sytuacji nie dosycenia, jak i przesycenia wody powietrzem, co w obu przypadkach
generuje określone problemy technologiczne i techniczne.
Dobrano następujący rotametr:
– Producent: Meister Stromungstechnik,
– Ciśnienie pracy: 3 bar
– Typ urządzenia: KM 35-60
– Wydajność urządzenia: 4,0 – 40,0m3/h
– DN 25mm
– Długość urządzenia: 40mm
– sztuk:1
Na rurociągu doprowadzającym powietrze do aeratora projektuje się elektrozawór
otwierający się podczas pracy pomp głębinowych(szczegóły w części AKPiA tego
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projektu).
1.6.5 Uwagi i dodatkowe zalecenia do układu napowietrzania.
Instalację doprowadzającą powietrze projektuje się z rur stalowych o średnicy równej
min. 1 ¼''.
Rotametr zamontować na obejściu z możliwością podawania powietrza z jego ominięciem.
Na projektowanym odcinku rurociągu wody surowej dochodzącym do aeratora projektuje
się manometr tarczowy.
Manometr tarczowy (kontrolny):
– producent: WIKA Polska (lub równoważna),
– średnica tarczy: 100 mm,
– model: 233.5
– przyłącze (mosiądz) ½ '' – typ radialny,
– oprawa – stal nierdzewna,
– klasa dokładności: 1,6,
– wypełnienie antywstrząsowe (gliceryna),
– zakres pomiarowy: 0,0 – 6,0 bar,
– działka: 0,1 bar.

1.7

Filtracja.
1.7.1 Aktualny układ filtracji na SUW Łobżenica.
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Filtracja wody na SUW Łobżenica aktualnie odbywa się z wykorzystaniem trzech
jednostek filtracyjnych o średnicy 1800 mm.
Do filtracji wody wykorzystano filtry produkcji Prodwodrol Sulechów o wysokości płaszcza
1500 mm. Ze względu na bardzo niską wysokość pomieszczenia hali filtrów, zastosowano
urządzenia o specjalnej konstrukcji nóg.
Dane techniczna zastosowanych filtrów:
– firma: PRODWODROL SULECHÓW,
– średnica: 1800 mm,
– powierzchnia filtracji: 2,54 m2,
– wysokość płaszcza bocznego: 1500 mm,
– wysokość płaszcza wraz z dennicami: 2695 mm.
Z uwagi na niską wysokość pomieszczenia, orurowanie zostało wykonane w sposób
uniemożliwiający swobodne poruszanie się oraz obsługę filtra. Utrudniona jest również
wymiana złóż filtracyjnych oraz konserwacja urządzeń.
Istniejące filtry posiadają płaską dennicę z wkręconymi dyszami grzybkowymi. Filtry
zasypano złożem kwarcowym oraz złożem katalitycznym G1.
Przybliżona, szacowana wysokość poszczególnych warstw filtracyjnych przedstawia się
następująco:
– warstwa podtrzymująca – piasek kwarcowy: 20,0 cm,
– złoże katalityczne – G1: 40,0 cm,
– właściwa warstwa filtracyjna: piasek kwarcowy: 60 ~ 70 cm.
Filtry płukane są powietrzem oraz wodą.
Do płukania powietrzem wykorzystywana jest dmuchawa f. Hydrovacuum o wydajności
100 – 170 m3/h i sprężu 200 – 1000 mbar.
Woda do płukania pobierana jest po pozostałych dwóch pracujących filtrach – jest to woda
przefiltrowana.
Płukanie odbywa się z reguły w cyklach tygodniowych z następującym algorytmem:
płukanie powietrzem przez ok. 5 min., następnie płukanie wodą przez ok. 10 – 15 min.
Cykl zmiany medium płuczącego powtarzany jest średnio 3 – 4 razy w ciągu jednego
płukania, zatem całkowity czas płukania pojedynczego filtra wynosi 60 – 80 min.
Całe orurowanie filtrów wykonano ze stali czarnej z armaturą w postaci zasuw żeliwnych.
Na filtrach zamontowano odpowietrzniki ręczne oraz automatyczne.
W poniższych tabelach przedstawiono obliczone prędkości filtracji i strefy odżelaziania dla
istniejącego układu filtracji SUW Łobżenica.

Tabela 2. Prędkości filtracji dla różnych wariantów aktualnie eksploatowanego układu filtracji.

Układ pracujących studzien

Prędkość filtracji vf [m/h]
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Studnia 3

7,8

Studnia 4

4,6

Studnie 3 + 4

12,5

Wydajność z pozwolenia
wodnopranego

9,2

Tabela 3. Strefy odżelazioania aktualnie eksploatowanego układu filtracji.

Stosunek Fe(II)/Feog[%]

Prędkość filtracji
v[m/h]

Wysokość strefy
odżelaziania HFe[m]

Pozostała wysokość
złoża( 0,60m) Hreszta[m]

0

7,8

0,67

-0,07

25

7,8

0,61

-0,01

50

7,8

0,55

0,05

0

4,6

0,49

0,11

25

4,6

0,44

0,16

50

4,6

0,4

0,2

0

12,5

0,89

-0,29

25

12,5

0,81

-0,21

50

12,5

0,73

-0,13

0

9,2

0,74

-0,14

25

9,2

0,67

-0,07

50

9,2

0,6

0

Prędkości filtracji przedstawione powyżej znajdują się na skrajnych poziomach. Dla jakości
wody surowej na SUW Łobżenica, maksymalna prędkość filtracji nie powinna przekraczać
10 m/h.
W obliczeniach strefy odżelaziania przyjęto stężenie żelaza wg. Badań BIPROWODMEL
równe 0,85 mgFe/l.
Trzeba zaznaczyć że wartości stref odżelaziania wyznaczone zostały na podstawie
wzorów empirycznych i mają charakter poglądowy, jednakże określają pewne ramy
projektowe i ograniczenia stosowania pewnych rozwiązań technologicznych.
Z powyżej wyznaczonych wysokości odżelaziania nasuwa się wniosek, że:
– przy założeniu, że wysokość właściwej warstwy filtracyjnej (piasku kwarcowego) w
filtrach wynosi ok. 0,6 m, wysokość strefy odżelaziania mieści się w jej zakresie
tylko podczas pracy studni nr 4 o wydajności 35 m 3/h, oraz w przypadku pracy
studni nr 3, dla stopnia utlenienia żelaza równego 25 % i 50 %,
– dla wyższych prędkości filtracji(pracy obu studzien jednocześnie, lub przy
wydajności wynikającej z pozwolenia wodnoprawnego) strefa odżelaziania wnika
zbyt głęboko w złoze filtracyjne(nawet do wartości 0,89), ograniczając efektywność
procesu usuwania manganu,
– problemy z usuwaniem manganu w kontekście przeprowadzonych obliczeń mogą
występować zatem w przypadku produkcji godzinowej SUW przekraczającej 40
m3/h.
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Dlatego jednoznacznie stwierdza się zapotrzebowanie na dodatkową powierzchnię
filtracyjną na stacji SUW, gdyż dla osiąganych prędkości filtracji, procesy odżelaziania i
odmanganiania mogą nie zachodzić wystarczająco efektywnie, by usunąć przekroczenia
tych że zanieczyszczeń do wartości zgodnych z rozporządzeniem.
1.7.2 Projektowane filtry.
By uniknąć niedogodności związanych z przerwami dostaw wody, projektuje się w
nowej części budynku/dobudówce(część budowlana tego projektu) pierwszy stopień
filtracji (nowe filtry), który po montażu i uruchomieniu będzie produkował wodę
bezpośrednio do zbiorników retencyjnych. W istniejącej hali natomiast, będzie realizowany
docelowo stopień drugi – również na nowych filtrach.
Taki podział jest niezbędny, dla przeprowadzenia modernizacji na ruchu bez istotnych
przerw w dostawach wody. Rozwiązanie takie pozwala również optymalnie planować
inwestycję, z punktu widzenia wydatków, bez żadnej szkody dla dostaw wody (zarówno
jakościowej jak i ilościowej).
Projektuje się takie rozwiązanie orurowania filtrów które pozwoli na przełączanie
wariantów eksploatacyjnych SUW pomiędzy:
– filtracja dwustopniowa ( trzy filtry pierwszego stopnia i trzy filtry drugiego stopnia
filtracji),
– filtracja jednostopniowa ( jeden stopień na sześciu filtrach ciśnieniowych).
Takie rozwiązanie umożliwi technologowi wybór optymalnego trybu eksploatacji SUW, dla
różnych wydajności układu uzdatniania.
Na pierwszy stopień filtracji dobrano trzy filtry o następujących parametrach technicznych:
– producent: Kotłorembud, lub zamiennik
– średnica: 1600 mm,
– jednostkowa powierzchnia filtracyjna: 2,01 m2,
– wykonanie: D
– wysokość płaszcza 1500 mm,
– całkowita wysokość filtra: 3005 mm,
– wlot wody surowej: przez płaszcz filtra, króciec DN 150
– wylot wody uzdatnionej w osi (dolna kopuła filtra), króciec DN 150
– wlot powietrza do płukania nie centrycznie od dołu w dolnej kopule filtra, króciec DN
65
– cztery podpory pod filtr,
– dennica z dyszami filtracyjnymi w standardowym wykonaniu ze szczeliną o
szerokości: 0,5 mm,
– dno drenażowe płaskie, nie dopuszcza się zamian na inny typ dna
drenażowego,
– ciśnienie dopuszczalne: 6 bar.
Należy zwrócić uwagę na to, że dobrane filtry różnią się od jednostek katalogowych ilością
podpór, dobrane jednostki posiadają o 4 nogi podtrzymujące zbiorniki filtracyjne, co trzeba
wyraźnie uszczegółowić i zaznaczyć w zamówieniu filtrów u producenta. Dodatkowo
podczas zmawiania filtrów należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie włazów
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bocznych(szczegóły w części rysunkowej) i odnieść ich pozycję do rozwiązań
katalogowych producenta.
Całkowita powierzchnia filtracji dla dobranych trzech filtrów wyniesie 6.03 m 2(układ filtracji
dwustopniowej).
Dla tej powierzchni, prędkości filtracji kształtują się następująco:
– dla wydajności stacji 70 m3/h (Qhmax z pozwolenia wodnoprawnego): 11,65 m/h
– dla wydajności stacji 95 m3/h (wydajność łączna dwóch studzien): 14,9 m/h
Dla normalnych warunków eksploatacyjnych prędkości filtracji wyniosą odpowiednio:
– przy pracy studni nr 3: 9,95 m/h
– przy pracy studni nr 4: 5,8 m/h
Dobór króćców filtra przeprowadzono w oparciu o wymagania płukania filtrów. Założono
wydajność wody płuczącej równą 12 L/s*m2, co odpowiada przepływowi wody równemu
86,83 m3/h na jeden filtr. Prędkość przepływu wody dla instalacji płuczącej nie powinna
przekraczać 2,0 m/s, dla średnic DN150 i podanej wyżej wydajności płukania jednego
filtra, prędkość przepływu przez króćce wynosi niecałe 1,5 m/s. Rozwiązanie katalogowe
średnicy króćców dla średnicy filtra 1600 mm jest poprawne dla projektowanych warunków
hydraulicznych stacji.
Projektowane filtry posadowione zostaną na dedykowanych fundamentach wpuszczonych
w posadzkę wykonanych zgodnie ze sztuką budowlaną(szczegóły w projekcie
budowlanym).
W wykonaniu standardowym wszystkie elementy filtra ciśnieniowego wykonane są ze stali
niestopowych – atestowanych. Ciśnienie dopuszczalne PS = 6 bar oraz temperatura
dopuszczalna TS = 50OC nie może być przekroczone podczas eksploatacji filtra.
Filtr zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez malowanie od wewnątrz żywicą
poliestrową z atestem PZH na kontakt z wodą pitną, na zewnątrz uniwersalną farbą do
ochrony czasowej.
UWAGA! Poniżej podano wszystkie zmiany w konstrukcji zaprojektowanych filtrów
w stosunku do typoszeregu katalogowego firmy KOTLOREMBUD:
– usytuowanie włazów względem rysunków technicznych w końcowej części
opracowania,
– cztery podpory pionowe (nogi),
– króciec wlotowy do powietrza
UWAGA ! Dobierając dysze filtracyjne należy zwrócić uwagę na następujące parametry:
– dysze z długą nóżką z otworami do jednoczesnego płukania wodą i powietrzem,
– szerokość szczeliny 0,5 mm,
– dysze z głowicą stożkową,
– dysze wykonane z tworzywa,
– dostawa: wraz z filtrem.
Drugi stopień filtracji zostanie zamontowany po wykonaniu pierwszego stopnia filtracji w
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miejsce istniejących filtrów
1.7.3 Złoże filtracyjne.
Ze względu na niską zawartość manganu w wodzie surowej oraz trudności z
wpracowaniem naturalnym materiału filtracyjnego projektuje się wkładkę ze złoża
katalitycznego na drugi stopień filtracji(3 filtry). Spośród materiałów katalitycznych
dostępnych na rysunku dopuszcza się zastosowanie następujących materiałów
filtracyjnych:
– złoże Multimann 3M – dostawca Dynamik Filtr,
– złoże G1 – dostawca – FUNAM Wrocław,
– złoże DEFEMAN – dostawca – FUNAM Wrocław.
W dalszej części opracowania przyjęto złoże katalitycznej Multimann 3M.
Filtry należy zasypać następującym materiałem filtracyjnym:
• I st. filtracji:
– warstwa podtrzymująca: wysokość: 100[mm], uziarnienie: 4,0 –
materiał: piasek kwarcowy,
– warstwa podtrzymująca: wysokość: 100[mm], uziarnienie: 2,0 –
materiał: piasek kwarcowy,
– warstwa filtracyjna: wysokość: 1100[mm], uziarnienie: 0,8 – 2,0[mm],
piasek chalcedonitowy.
• II st. Filtracji:
– warstwa podtrzymująca: wysokość: 100[mm], uziarnienie: 4,0 –
materiał: piasek kwarcowy,
– warstwa podtrzymująca: wysokość: 100[mm], uziarnienie: 2,0 –
materiał: piasek kwarcowy,
– warstwa katalityczna: wysokość: 300[mm], uziarnienie: 0,8 – 2,5[mm],
złoże Multimann 3M,
– warstwa filtracyjna: wysokość: 800[mm], uziarnienie: 0,8 – 2,0[mm],
piasek chalcedonitowy.

8,0[mm],
4,0[mm],
materiał:

8,0[mm],
4,0[mm],
materiał:
materiał:

Całkowita wysokość dobranego materiału filtracyjnego wynosi 1300[mm].
Ekspansja złoża chalcedonitowego przy intensywności płukania na poziomie 15,0 L/sm2
wynosi ok. 15,0 % stąd przy wysokości złoża równej 0,7 m dla I st. filtracji i wysokości 1,1
m dla drugiego ekspansja materiału wyniesie odpowiednio: 0,120 m i 0,165 m, co mieści
się w dobranej wysokości płaszcza filtra.
Poniżej w dwóch tabelach przedstawiono pojemności masowe na żelazo liczone dla
pierwszego stopnia filtracji, oraz wyniki obliczeń stref odżelaziania dla projektowanych złóż
chalcedonitowych(dla parametru średniej zawartości żelaza w wodzie surowej
0,85mgFe/l).
Tabela 4. Pojemności masowe wyznaczone dla I st. filtracji.

Prędkość filtracji v[m/h]

Cykl filtracyjny t[d]

Pojemność masowa p[g/m2]
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14,9 (Q wodnoprawne)

7

3805

11,65 (Q dwie studnie)

7

2975

9,95 (Q st. 3)

7

2541

5,8 (Q st. 4)

7

1481

Tabela 5. Strefy odżelaziania dla dla i st. filtracji.

Stosunek Fe(II)/Feog

Prędkość filtracji
v[m/h]

Wysokość strefy
odżelaziania HFe[m]

Pozostała wysokość
złoża Hreszta[m]

25

14,9

0,36

0,74

50

14,9

0,4

0,7

75

14,9

0,45

0,65

100

14,9

0,49

0,61

25

11,65

0,31

0,79

50

11,65

0,35

0,75

75

11,65

0,39

0,71

100

11,65

0,42

0,68

Strefy odżelaziania dla projektowanych filtrów zajmuje dla najbardziej pesymistycznego
wariantu maksymalnie niecałe 50cm złoża, zostawiając pozostałe 60cm do usuwania
manganu.
Ilości poszczególnych materiałów filtracyjnych przypadające na jeden jak i wszystkie filtry
zestawiono w tabeli poniżej.
Tabela 5. Zestawienie ilościowe dobranych materiałów filtracyjnych

Złoże

Wysokość Uziarnienie Objętość – 1 filtr Gęstość
[mm]
[mm]
[m3]
[t/m3]

Masa
Masa – 1
całkowita
jeden filtr
– 6 filtrów
[t]
[t]

Piasek
kwarcowy

100

4,0 -8,0

0,201 – przyjęto
0,2

1,6

0,32

1,92

Piasek
kwarcowy

100

2,0 - 4,0

0,201 – przyjęto
0,20

1,6

0,32

1,92

Multiman 3M

300

0,8 – 2,5

0,603 – przyjęto
0,6

2,1

1,27

3,8

1100(I st.)
Złoże
chalcedonitowe

2,2 (I st.)
0,8 – 2,0

800(II st.)

2,42
1,1

1.6 (II st.)

12,6
1,76

Złoża zasypywane będą w następującej kolejności:
– najniższa warstwa: warstwa podtrzymująca (piasek kwarcowy 4,0 – 8,0),
– warstwa podtrzymująca: piasek kwarcowy(2,0 – 4,0),
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– warstwa złoża katalitycznego (dla II st. filtracji),
– najwyższa warstwa – złoże chalcedonitowe.
Zastosowanie złoża katalitycznego ma na celu uzyskanie szybkiego efektu usuwania
manganu z wody, po załączeniu stacji do ruchu. Jest to uzasadnione koniecznością
uzyskania wartości manganu w wodzie uzdatnionej na poziomie zgodnym z normą od
początkowej fazy eksploatacji SUW.
Zastosowana wysokość złoża chalcedonitowego, w zestawieniu z wysokością strefy
odżelaziania, wyznaczonej w tabeli powyżej pozwoli uzyskać efekt wpracowania materiału
do usuwania manganu i tym samym zwiększyć efektywność i niezawodność procesu
odmanganiania wody w omawianym układzie technologicznym.
Parametry technologiczne złoża chalcedonitowego:
– wygląd: mleczny,
– uziarnienie 0,8 – 2,0 mm,
– gęstość nasypowa: 1,1 t/m3,
– gęstość właściwa: 2,6 t/m3,
– podstawowy składnik: SiO2 w ilości 96 %.
Złoże Multimann 3M posiada następującą charakterystykę technologiczną:
– wygląd: czarno – szary granulat,
– uziarnienie: 1,0 – 3,0 mm,
– ciężar nasypowy: 2,1 t/m3,
– zawartość dwutlenku manganu: min 82 %,
– zawartość żelaza (jako tlenek żelaza): 3,2 %,
– zalecana prędkość filtracji (do 15 m/h) – mieszcząca się w obliczeniowych
granicach technologicznych,
– zalecana prędkość płukania: 40,0 – 60,0 m/h (ok. 15 l/sm 2),
– zalecane odczyn pracy: 6,5 – 9,0 pH,
– opakowanie: 25/50 kg.
Piasek kwarcowy wykorzystany do warstw podtrzymujących powinien spełniać
następujące warunki:
– materiał płukany,
– posiadający atest do stosowania w kontakcie z wodą pitną,
– w stanie suchym.
Warstwę podtrzymującą należy zasypywać ręcznie! Złoże zasypywać na mokro, zalewając
wodą i wyrównując poziom złoża filtracyjnego względem podanych założeń.
Po zasypaniu każdej z warstw filtracyjnych złoże należy wypłukać oraz na końcu
zdezynfekować.

1.7.4 Cykl filtracyjny.
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Pierwszy stopień filtracji
Biorąc pod uwagę pojemności masowe obliczone w tabeli nr 4 dla złoża
chalcedonitowego przyjmuję się maksymalną ilość zatrzymywanych zawiesin w wartości
2500 g/m2, przyjęto cykle filtracyjne nie dłuższe niż 7 dób. Dobrany cykl odpowiada około
3300 m3 objętości przefiltrowanej wody na jeden filtr, której nie należy przekraczać
(objętość obliczona dla prędkości średniej 9,95 m/h). Przy ekstremalnych wartościach
produkowanej wody na sieć, kiedy to filtry osiągają wyżej podaną objętość w krótszym
czasie niż 7 dób, należy ściśle inicjować płukanie według zalecenia objętości
przefiltrowanej wody.
Drugi stopień filtracji
Ze względu na brak zawiesin żelazowych cykl filtracyjny ustalono na 7 dób (z praktyki
eksploatacji filtrów nie zaleca się przeciągania cyklu filtracyjnego dłużej niż 7 dób ze
względu na hydraulikę procesu filtracji – niekorzystny wpływ kanalikowania złoża).
1.7.5 Orurowanie filtrów – I i II st. filtracji.
Całe orurowanie filtrów należy wykonać z PVC klejonego, zgodnie z rysunkami
technicznymi. Orurowanie, poza określonymi w części rysunkowej rurociągami, zostanie
wykonane na zewnątrz (nie w kanałach i nie pod posadzką).
Orurowanie filtrów dobierano w oparciu o maksymalną prędkość przepływu równą 1,0 m/s,
przy zachowaniu warunku prędkości minimalnej wynoszącej 0,3 m/s.
Orurowanie pojedynczego filtra stanowić będą:
– rurociąg doprowadzający wodę do filtracji o średnicy DN100; PVC 110x4,2mm
– rurociąg odprowadzający wodę po filtracji o średnicy DN100; PVC 110x4,2mm
– rurociąg doprowadzający wodę do płukania o średnicy DN150; PVC 160x6,2mm
– rurociąg odprowadzający wodę i powietrze po płukaniu o średnicy DN150; PVC
160x6,2mm
– rurociąg doprowadzający powietrze do płukania , stalowy DN65 69,0 x 2,0mm
– spust pierwszego filtratu o średnicy DN100; PVC 110x4,2mm
– spust zerowy o średnicy DN40; PVC 50x2,4mm
– rurociąg odpowietrzający – ręczne odpowietrzenie filtrów o średnicy DN 1 ¼'' –
połączone z rurociągiem wody popłucznej ( względnie wprost do kanału)
Orurowanie między filtrowe prowadzone z rurociągów PVC po tylnej ścianie projektowanej
filtrowni, na podporach mocowanych do ścian z obejmami pełnymi(podpory mogą być
wykonane jako stalowe, spawane na miejscu).
Odpowietrzenie ręczne stanowić będzie rurociąg PVC G 1 ¼'' z zamontowanym zaworem
kulowym o średnicy G 1 ¼''. Rurociąg odpowietrzający zostanie włączony do rurociągu
odprowadzającego wody popłuczne (wmontowany w rurociąg).
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Dodatkowo powyżej odpowietrzenia ręcznego projektuje się zawór odpowietrzająco –
napowietrzający o następujących parametrach:
– firma: Hawle, lub zamiennik,
– zakres pracy 0,1 – 6 bar,
– średnica przyłącza: 1 ¼''.
Na rurociągach wody uzdatnionej oraz na rurociągu wody popłucznej projektuje się kurek
probierczy (zawór kulowy) do poboru prób do badań technologicznych. Kurki o średnicy
½''. Dodatkowo kurek probierczy powinien zostać zamontowany również na rurociągu
doprowadzającym wodę surową.
Filtry będą sterowane automatycznie, zaś armaturę na poszczególnych rurociągach
zarówno dla filtrów I i II st. stanowić będą:
– rurociąg doprowadzający wodę: przepustnica z napędem pneumatycznym,
montowana międzykołnierzowo (średnica DN 100)
– rurociąg odprowadzający wodę uzdatnioną z każdego filtra: przepustnica z
napędem pneumatycznym, montowana międzykołnierzowo (średnica DN 100),
przepustnica ręczna DN100
– rurociąg doprowadzający wodę do płukania: przepustnica JAFAR z napędem
pneumatycznym montowana międzykołnierzowo (średnica DN 150)
– rurociąg doprowadzający powietrze do płukania: przepustnica JAFAR z napędem
pneumatycznym montowana międzykołnierzowo (średnica DN 65)
– rurociąg odprowadzający popłuczyny: przepustnica JAFAR z napędem
pneumatycznym, montowana międzykołnierzowo (średnica DN 150)
– rurociąg spustu pierwszego filtratu 1 przepustnica z napędem pneumatycznym i
jedna ręczna, montowane międzykołnierzowo ( średnica DN100)
– rurociąg spustu zerowego DN40 z przepustnicą ręczna DN40, montowana
międzykołnierzowo
1.7.6 Opomiarowanie i sterowanie filtrów – I i II st. filtracji.
Filtry będą opomiarowane w zakresie:
– przepływu wody uzdatnionej,
– stanu pracy przepustnic pneumatycznych,
– ciśnienia na wodzie surowej i uzdatnionej,
Dodatkowe parametry mierzone w trakcie pracy filtrów to:
– czas pracy od ostatniego płukania,

– objętość przefiltrowanej przez złoże filtracyjne wody.
Na każdym filtrze projektuje się przepływomierz elektromagnetyczny na rurociągu
wody uzdatnionej, umożliwiających pomiar przepływu po każdym z filtrów, a co za
tym idzie ustalanie równomierności obciążenia oraz doregulowanie pracy urządzeń
filtrujących.
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Parametry techniczne przepływomierza:
– firma ENKO Gliwice , Endress – Hauser (lub równoważny)
– dane techniczne dla ENKO Gliwice
– typ przepływomierza: MPP,
– średnica nominalna: DN 80
– ciśnienie maksymalne pracy: 1,6 MPa
– dokładność pomiaru: +/- 0,5 %
– zakres pomiarowy: 0,1 – 10,0 m/s
Wyniki przepływu (odczyty) powinny znajdować się bezpośrednio przed/przy każdym
filtrze (np.. na wyspie zaworowej) oraz w sterowni, względnie na panelu sterowania lub
wizualizacji SUW.
Umiejscowienie odczytów w hali filtrów tuż przy filtrach ma umożliwić regulację obciążeń
filtra przepustnicą z napędem ręcznym przy jednoczesnym spoglądaniu na wyświetlacz
przetwornika.
Przed wszystkimi filtrami należy zamontować czujnik ciśnienia, który umożliwi pomiar
ciśnienia wody, wykorzystany dalej do określania wartości strat ciśnienia na złożach
filtracyjnych, co dalej może być sygnałem do ewentualnej inicjacji płukania filtrów.
Manometry elektroniczne (przetworniki ciśnienia) zostaną zamontowane na rurociągu
wody surowej oraz rurociągu wody uzdatnionej po filtracji pierwszego stopnia jak i
drugiego stopnia(rurociąg wody I filtratu i rurociąg wody II filtratu). Z uwagi na układ
hydrauliczny (naczynia połączone) nie ma konieczności montażu manometrów przed i po
każdym filtrze ciśnieniowym.
Przewiduje się do tego celu następujące urządzenia:
– producent: Endress – Hauser (lub równoważny), dalej dane techniczne dla Endress
- Hauser
– przetwornik ciśnienia cerabar
– zastosowanie – pomiar poziomu ciśnienia wody czystej
– wyjście 4 – 20 mA (wraz z zasilaczem),
– przyłącze technologiczne: G ½ ''
– Gwint zewnętrzny: G ¼ ''
– zakres pomiarowy: A1Q (0 – 6 bar), przeciążalność min. 16 bar
– temperatura pracy: -25 do (+70) st C,
– zasilacz w standardzie,
– szczegółowe dane techniczne zamieszczone w części katalogowej opracowania.
Przetwornik ciśnienia powinien dawać sygnał bezpośrednio do sterownika. Dwa sygnały z
czujników na wodzie surowej (po napowietrzeniu) oraz uzdatnionej (po filtracji I stopnia)
będą w dalszej kolejności przetwarzane na bezwzględną wartość ciśnienia (w mH 20).
Sterownik powinien podawać również różnicę pomiędzy obiema wartościami ciśnienia, co
pozwoli określić wartość strat ciśnienia (które stanowią jeden z czynników decydujących o
płukaniu filtra).
W miejscach montażu urządzenia pomiarowego (czujnika ciśnienia) należy wykonać

„Projekt modernizacji technologii uzdatniania wody dla miejscowości Łobżenica”
NENTECH S.C. Karol Szambelańczyk, Łukasz Weber

wyjście G ½'' (względnie wyjście dopasowane do średnicy przyłącza urządzenia
pomiarowego) na którym powinien zostać zamontowany trójnik w pozycji pionowej. Na
rozgałęzieniu – czujnik elektroniczny, na przelocie manometr tarczowy (klasyczny),
glicerynowy o zakresie 0 – 6 bar i podziałce 0,1 bar.
Dane techniczne manometru tarczowego:
– firma Wika Polska Sp z o.o. (lub równoważna); podane poniżej parametry
techniczne dla wymienionej firmy:
– średnica obudowy: 80 mm
– zakres wskazań: 0 – 6 bar
– podziałka: 0,1 bar
– wypełnienie: gliceryna
– przyłącze: G ½ ''
Projektuje się kurki do poboru wody do badań po każdym filtrze ciśnieniowym, na wodzie
uzdatnionej w miejscu umożliwiającym swobodny dostęp do poboru prób (pomiarów).
Dodatkowo kurki probiercze powinny zostać zlokalizowane w następujących miejscach
układu uzdatniania wody:
– na rurociągu wody surowej,
– po każdym filtrze pierwszego stopnia filtracji,
– po każdym filtrze drugiego stopnia filtracji
– na rurociągu wody uzdatnionej tłoczonej do sieci wodociągowej.
1.7.7 Płukanie filtrów I i II st. filtracji.
Filtry pierwszego i drugiego stopnia filtracji będą płukane przy użyciu wody oraz
powietrza. Płukanie będzie się odbywać w pełni automatycznie. Inicjacja procesu płukania
odbywać się będzie na podstawie jednego z czterech sygnałów:
– płukanie ręczne (wywołanie trybu płukania filtrów danego stopnia filtracji, lub
każdego filtra oddzielnie),
– płukanie automatyczne (po przefiltrowaniu określonej objętości wody),
– płukanie automatyczne po upłynięciu zadanego czasu trwania cyklu filtracyjnego,
– płukanie ręczne na podstawie różnicy ciśnienia pomiędzy ciśnieniem wody surowej,
a ciśnieniem wody uzdatnionej.
W przypadku pierwszego czynnika wywołującego płukanie pracownik/technolog będzie
inicjował płukanie z dyspozytorni w trybie awaryjnym. Pracownik będzie załączał do
płukania barierę filtrów lub każdy z filtrów oddzielnie. W sytuacji, gdy załączana będzie
bariera filtrów (filtry pierwszego stopnia filtracji) program sterujący będzie kasował czas
pracy (liczył od nowa czas pracy pozostały do płukania), względnie kasował (zerował) ilość
wody przefiltrowanej do następnego płukania.
W przypadku płukania jednego filtra (oddzielnie – awaryjnie) program sterujący nie będzie
kasował liczników czasu pracy, względnie ilości przefiltrowanej wody.
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń z pracy podobnych obiektów
technologicznych czas płukania, względnie ilość przefiltrowanej wody, zależna jest od
ilości wychwyconego przez układ filtracji żelaza. W tym kontekście czynnikiem
determinującym w przypadku piasku chalcedonitowego będzie pojemność masowa.
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Z uwagi na niewielką ilość żelaza w wodzie surowej na SUW Łobżenica, praktycznie
pojemność masowa w każdym wariancie eksploatacyjnym jest zdecydowanie niższa od
wartości krytycznej. Stąd szacuje się, że podstawowym czynnikiem inicjującym płukanie
filtrów będzie przede wszystkim czas – przyjmowany na poziomie 7 dób.
Wywołanie alarmu maksymalnej straty ciśnienia w tym przypadku wiązać się będzie z
pogorszeniem jakości surowca (zwiększeniem stężenia żelaza w wodzie surowej), co
wywoła zwiększoną pojemność masową złoża filtracyjnego.
Do pomiaru poszczególnych wartości wywołujących płukanie przewiduje się montaż:
– przepływomierzy (z sumatorami) do pomiaru ilości wody przefiltrowanej przez każdy
z filtrów, dobrane we wcześniejszej części projektu,
– liczniki czasu pracy od ostatniego płukania danego filtra,
– manometr różnicowy względnie czujniki ciśnienia przed i po każdym stopniu filtracji,
wskazujące różnicę pomiędzy ciśnieniem wody przed i po filtracji, dobrane we
wcześniejszej części projektu.
Po wywołaniu płukania złoża filtracyjnego nastąpi automatyczne załączanie i wyłączanie
kolejnych przepustnic, zgodnie z algorytmem zamieszczonym w dalszej części
opracowania.
Wywołanie płukania będzie możliwe tylko wtedy gdy w zbiorniku wody czystej będzie
odpowiednia ilość wody > ½ pojemności zbiornika.
Płukanie powietrzem
Do płukania filtrów powietrzem zostanie wykorzystana istniejąca dmuchawa o
następujących parametrach:
– producent: Hydrovacuum,
– typ: DW 4.13
– rok produkcji: 2005,
– spręż: 200-1000mbar,
– przepływ powietrza: 170,0 – 100,0 m3/h
Przy wydajności 170 m3/h rzeczywista intensywność płukania powietrzem wyniesie:
IRZ = 170,0/(2,01 * 3,6) = 23,5 l/m2 s
IRZ = 135,0/(2,01 * 3,6) = 18,6 l/m2 s
IRZ = 100,0/(2,01 * 3,6) = 13,8 l/m2 s
Dmuchawa ta daje bardzo dobrą intensywność płukania filtrów powietrzem, w efekcie
czego możliwe jest bardzo dobre wypłukanie złoża, oraz zdarcie nadmiaru przyrastających
powłok – przede wszystkim żelazowych, ale również manganowych. Przy górnych
intensywnościach ( dla maksymalnej wydajności dmuchawy) istnieje jednak ryzyko
wypłukiwania materiału filtracyjnego ze zbiornika filtra w efekcie czego może dochodzić do
wyraźnych ubytków materiału filtracyjnego. Z racji tego, że odpłukiwane są wierzchnie
warstwy najdrobniejszego złoża odżelaziającego wyraźnie zwiększa się wysokość strefy
odżelaziania, również stwarzając ryzyko dezaktywacji stref odmanganiania. Stąd bardzo
istotne jest przestrzeganie następujących zaleceń:
– spust wody znad złoża filtracyjnego przed rozpoczęciem płukania filtrów
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powietrzem,
– kontrola odstojnika wód popłucznych i ich regularne czyszczenie pozwalające
ocenić ilość wypłukiwanego złoża filtracyjnego w kolejnych cyklach filtarcyjnych,
– sprawdzenie wysokości złoża filtracyjnego w zbiornikach filtrów ciśnieniowych ( co
najmniej raz na ½ – 1 roku.
Powietrze do płukania będzie rozprowadzane instalacją wykonaną ze stali nierdzewnej
zgodnie z rysunkami.
Rurociąg należy wykonać ze średnicy:
DPP = ((4*135)/(3600*10,0*3,14))^0,5 = 69mm
Powietrze do płukania będzie rozprowadzane rurociągiem stalowym o średnicy DN65
( 69,0mm x 2,0mm).
Rurociąg należy wyposażyć w odpowiednie podpory. Stosować obejmy pełne,
uniemożliwiające przesuwanie się rurociągu.
Na rurociągu należy zamontować następującą armaturę:
– zawór zwrotny na rurociągu tłoczącym powietrze DN 65 zabezpieczającym przed
przedostaniem się wody do dmuchawy,
– przepustnicę z napędem ręcznym DN 65.
Dodatkowo na rurociągu tłocznym należy zamontować czujnik ciśnienia (elektroniczny) o
zakresie pomiarowym 0 - 2 bar ( nadciśnienia).
Rurociąg powietrza do płukania należy poprowadzić z tzw. przewyższeniem, tj. powyżej
górnego poziomu filtrów ciśnieniowych, by zabezpieczyć przed przedostaniem się wody na
dmuchawę.
Płukanie wodą
Do płukania filtrów wodą projektuje się zestaw dwóch pomp, które zamontowane
będą w pomieszczeniu pompowni.
Intensywność płukania projektowanych filtrów wodą wynosi ok 12,0 – 15,0 L/sm 2 stąd
urządzenie płuczące powinno mieć wydajność:
Q = 15,0 * 2,01 * 3,6 = 108,0 m3/h
Wysokość podnoszenia pompy płuczącej powinna zapewnić przetłoczenie wody przez
złoże filtracyjne do odstojnika wód popłucznych, zatem jest to ok 5,0 – 10,0 mH 2O.
Pompa płucząca zostanie zamontowana na rurociągu ssawnym zestawu pompowego.
Dla nowych filtrów (urządzeń o średnicy 1600 mm) pierwszego i drugiego stopnia filtracji
dobrano następujące urządzenie płuczące:
– producent: GRUNDFOS,
– typ pompy: NB 80-200/214,
– wydajność: 110,0,
– wysokość podnoszenia: 12,9 m,
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– średnica króćców przyłączeniowych:ssawny: DN 100; tłoczny: DN 80,
– moc silnika: 5,5 kW
Dobrano dwie pompy zamontowane w zestawie pompowym. Jedna pompa będzie pełnić
funkcje pompy zapasowej.
Na rurociągu ssawnym pompy płuczącej zamontowana będzie przepustnica odcinająca,
na tłocznym – przepustnica i klapa zwrotna, zgodnie z rysunkami w dalszej części
projektu.
Rurociąg tłoczny wody do płukania filtrów DN 150 ( 160,0mm x 6,2mm) – wykonany z PVC
dobrany na prędkość przepływu 1,5 m/s.
Dodatkowa armatura pompy płuczącej:
– na rurociągu ssawnym: przepustnica odcinająca o średnicy DN 100 JAFAR (lub
odpowiednik),
– na rurociągu tłocznym: przepustnica odcinająca o średnicy DN 80, zawór zwrotny
montowany międzykołnierzowo o średnicy DN 80 (optymalnie klapa zwrotna –
płaska) – montowane w kolejności od pompy: klapa, przepustnica.
Dodatkowy osprzęt pompy płuczącej (układ płukania filtrów wodą):
– czujnik ciśnienia zamontowany na jednym króćcu wraz z manometrem,
– przepływomierz na jednym wspólnym rurociągu wody do płukania o średnicy DN
150.
Dane techniczne zastosowanych urządzeń pomiarowych:
Dla ciśnieniomierza:
– firma ENDRESS – HAUSER, Danfoss (lub zamiennik)
– typ czujnika: Cerabar T PMC 131 (dla Endress-Hauser)
– Oznaczenie: A1Q (0 – 4 bar, przy przeciążalności 20 bar)
– zakres pomiarowy: 100 mbar – 40 bar,
– wyjście prądowe: 4 – 20 mA,
– przyłącze technologiczne: G ½''
Przepływ wody płuczącej mierzony będzie z wykorzystaniem przepływomierza firmy
ENKO, Endress – Hauser(lub zamiennik) o następujących parametrach technicznych:
– średnica DN150 mm,
– zalecany zakres pomiarowy przy prędkości przepływu 0,1 – 10,0 m/s,
– zasilanie przepływomierza: 230 VAC, 50 Hz,
– poziom ochrony przed porażeniem: ABS kl. II, AK 11 kl.I
– zliczanie objętości 9 cyfr, 3 liczniki dla pomiaru w przód, w tył i różnicy,
– funkcje wejścia: sterowanie procesem dozowania porcji, zdalne kasowanie licznika
objętości, sygnalizacja braku medium w instalacji,
– dokładność pomiaru czujnika: +/- 0,5 %,
– rodzaj przyłączy: kołnierzowe,
– pobór mocy: < 19 W,
– wykonanie: z materiałów posiadających atesty PZH
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Manometr tarczowy (kontrolny) dla czujnika automatycznego ciśnienia:
– producent: WIKA Polska (lub równoważna),
– średnica tarczy: 100 mm,
– przyłącze (mosiądz) G1/2'' – typ radialny
– oprawa – stal nierdzewna,
– klasa dokładności: 1,6

Parametry mierzone oraz wizualizowane w sterowni w odniesieniu do pompy płuczącej:
– stan pracy pompy: postój, praca „na sztywno”, praca w automacie,
– czas pracy pompy (licznik motogodzin) oraz pobierany prąd podczas pracy pompy,
– przepływ wody: wizualizowany w sterowni,
– pompa płuczące będzie pracowała z miękkim rozruchem.
W kontekście przestawionych danych technicznych płukanie filtrów odbywać się będzie
zgodnie z następującym algorytmem:
1. Inicjacja ręczna lub automatyczna płukania filtra (zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi wcześniej)
2. Przygotowanie do płukania filtra nr 1 (filtr I stopnia)
3. Sprawdzenie poziomu wody w zbiorniku retencyjnym: poziom wody w zbiorniku
retencyjnym musi być wyższy niż poziom zabezpieczenia przed suchobiegiem. Jeśli
nie będzie wyższy, wówczas informacja na szafę sterowniczą (względnie do
dyspozytorni), że płukanie nie jest możliwe. Wówczas, jeśli będzie to płukanie
pierwszego filtra - wyłączenie procedury płukania i konieczność ponownej inicjacji,
natomiast jeśli warunek ten nie zostanie spełniony przy płukaniu innego niż
pierwszy filtra, wówczas ponowne, automatyczne sprawdzanie tego warunku – co
godzinę, aż do spełnienia. Za każdym razem informacja w dyspozytornii o
zainicjowaniu płukania, lub jego odłożeniu.
4. Sprawdzenie poziomu wód popłucznych w zbiorniku popłuczyn, gdy popłuczyny
odpompowane z odstojnika możliwe płukanie
5. Po spełnieniu obu warunków – umożliwienie płukania filtrów.
6. Zamknięcie przepustnicy na rurociągu wody uzdatnionej filtra nr 1
7. Zamknięcie przepustnicy na rurociągu wody surowej filtra nr 1
8. Otwarcie przepustnicy na rurociągu wód popłucznych filtra nr 1
9. Otwarcie przepustnicy na rurociągu spustu wody z filtra nr 1
10. Spust wody znad złoża filtracyjnego w czasie dobranym na rozruchu (program musi
mieć możliwość regulacji czasu spustu wody z filtra),
11. Zamknięcie przepustnicy na rurociągu spustu wody z filtra nr 1,
12. Otwarcie przepustnicy na rurociągu płukania filtra nr 1 powietrzem
13. Otwarcie przepustnicy na rurociągu zbiorczym płukania filtrów powietrzem
14. Załączenie dmuchawy do płukania filtrów
15. Płukanie filtra nr 1 powietrzem (przez czas ustalony na rozruchu, zmieniany w
trakcie eksploatacji w zależności od potrzeb) – wstępnie przejęto 2 min,
16. Wyłączenie dmuchawy do płukania filtrów powietrzem
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17. Zamknięcie przepustnicy do płukania powietrzem
18. Stabilizacja złoża (postój filtra, bez płukania) – przez czas ok 5 min w trakcie
którego zachodzi odgazowanie złoża, przed płukaniem wodą
19. Otwarcie przepustnic na rurociągu płukania filtrów wodą
20. Załączenie pompy płuczącej
21. Płukanie filtra wodą przez czas ustalony na rozruchu, korygowany w trakcie
eksploatacji SUW (wstępnie przyjęto czas ok 10 min),
22. Wyłączenie pompy płuczącej po upływie czasu płukania, względnie po osiągnięcia
poziomu maksymalnego w zbiorniku wód popłucznych, jako warunku
bezwzględnego,
23. Zamknięcie przepustnicy sterowanej automatycznie na rurociągu wody do płukania
filtra nr 1,
24. Zamknięcie przepustnicy odprowadzenia popłuczyn,
25. Otwarcie przepustnicy doprowadzenia wody surowej na filtr nr 1
26. Otwarcie przepustnicy na rurociągu odprowadzenia I filtratu (rurociągu spustu
pierwszego filtratu), do odstojnika
27. Spust pierwszego filtratu do odstojnika przez czas określony na rozruchu z
wydajnością dosterowaną przepustnicą ręczną,
28. Zamknięcie przepustnicy odprowadzającej pierwszy filtrat do odbiornika
29. Otwarcie przepustnicy wody uzdatnionej
30. Tryb filtracji
31. Czas sendymentacji w odstojniku (dobrany w trakcie rozruchu stacji)
32. Załączenie do pracy pompy wypompowującej popłuczyny z odstojnika.
33. Sygnał opróżnienia odstojnika przez pompę.
34. Przejście do płukania kolejnego filtra.
1.7.8 Wody popłuczne.
W trakcie jednego cyklu płukania szacunkowa ilość odprowadzanych wód przy
założeniu 10 min. płukania wodą (popłuczyny + wody spustowe) wyniesie:
– objętość popłuczyn w trakcie jednego płukania: V = 70 m 3/h * (10/60) = 11,7 m3,
– objętość wody spuszczanej znad złoża filtracyjnego: przyjęto wysokość wody równą
ok. 40 cm, co daje objętość V = 0,40 * 2,01 = 0,81 m 3,
– objętość wody spuszczanej podczas spustu pierwszego filtratu: przyjęto na
poziomie jednej objętości złoża filtracyjnego, czyli ok. V = 1,2 * 2,01 = 2,41 m 3.
Całkowita ilość popłuczyn z płukania jednego filtra wyniesie zatem ok.:
Vc = 11,70 + 0,81 + 2,41 = 14,92 m3.
Wg operatu wodnoprawnego wody popłuczne powinny być przetrzymywane przez 24
godziny celem sedymentacji. Dlatego ze względu na duże objętości wód popłucznych i
ograniczoną objętość odstojnika nie jest możliwe płukanie filtrów raz za razem.
Płukanie filtrów jednego dnia jest bardzo ważne z hydraulicznego punktu widzenia.
Pozwala ono bowiem wyrównać warunki technologiczne (hydrauliczne) pracy filtrów, dzięki
czemu są one optymalnie, równomiernie obciążone.
Stacje uzdatniania na których płukanie prowadzone jest w odstępach, obserwują
nierównomierne obciążanie złóż filtracyjnych (filtry wypłukane wcześniej są w pierwszej
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fazie eksploatacji intensywniej obciążone, co wpływa na zwiększenie wysokości stref
odżelaziania oraz w określonych warunkach postępującą degradację złóż katalitycznych).
Dlatego płukanie filtrów powinno odbywać się w miarę możliwości jednego dnia (jeden za
drugim).
Docelowo odbiornikiem wód popłucznych po odstojniku ma być kanalizacja, w czasie
wykonywania tego opracowania w planowanej budowie. Dlatego zaleca się po
podłączeniu rurociągu z odstojnika wód popłucznych do kanalizacji o wykonanie testów
sendymentacyjnych na czas minimalny przetrzymania popłuczyn i dalej zweryfikowania
pozwolenia wodnoprawnego.
Obecność popłuczyn w prawidłowo zaprojektowanej kanalizacji nie zakłóca jej pracy.
Jedyny negatywny wpływ może się wiązać z sedymentacją żelaza, w sytuacji zbyt
niskiego przepływu ścieków w kolektorze kanalizacyjnym. Do pozytywnych aspektów
wprowadzania popłuczyn do kanalizacji sanitarnej zaliczyć można:
– wiązanie fosforu ( strącanie fosforu) przez dodawany wodorotlenek żelazowy
( identyczny z PIX-em stosowany w technologii oczyszczania ścieków do wiązania
tego pierwiastka),
– wiązanie (sorpcja) siarczków (siarkowodoru), wywołujących nieprzyjemny zapach
oraz stwarzających w określonych sytuacjach technologicznych zagrożenia dla
eksploatatorów i użytkowników kanalizacji sanitarnej ( proces chemiczny
analogicznie do ego jaki występuje przy stosowaniu tzw. rudy darniowej dla
usuwania zapachów z powietrza przy hermetyzacji oczyszczalni ścieków).
Do zgromadzenia popłuczyn oraz prowadzenia procesu sedymentacji projektuje się
następujący zbiornik:
– firma: KWH,(lub odpowiednik)
– typ zbiornika: WEHO
– średnica zbiornika: 2000 mm
– Średnica maksymalna: 2259 mm
– Pojemność robocza zbiornika: 20,0 m 3
– Długość zbiornika: 6810 mm
– dodatkowe wyposażenie zbiornika:
– doprowadzenie popłuczyn: króciec DN 300
– komin wejściowy z włazem: średnicy 1000 mm
– odprowadzenie popłuczyn rurociągiem ciśnieniowym: PE PN8 50 mm
UWAGA!! W zamówieniu zbiornika uszczegółowić(wg części rysunkowej):
– średnicę króćca wlotowego(DN 300) i jego miejsce podłączenia do zbiornika,
– przejście rurociągu tłocznego PE fi. 50 PN 8,
– średnicę włazu rewizyjnego równą 1000 mm,
– wysokość włazu rewizyjnego od górnego poziomu zbiornika do poziomu
terenu nad zbiornikiem,
– wyposażenie dodatkowe stojak/zamocowanie pod pompę o wysokości 35 cm
nad dnem zbiornika,
Zbiornik zostanie posadowiony w gruncie, na głębokości 3100 mm (szczegóły część
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rysunkowa projektu). Grunt do posadowienia należy zagęszczać warstwami 15-20cm do
klasy W (Wysoka) w zależności od rodzaju gruntu obsypki. Zagęszczenie gruntu powinno
się wahać w przedziale od 93 do 100 % SPD (Standardowa Metoda Proctora)
Szczegóły posadowienia, obsypania według zaleceń producenta.
Zwieńczenie komina rewizyjnego wykonać według zaleceń producenta zbiornika dla
średnicy 1000mm.
Projektowany zbiornik popłuczyn zostanie posadowiony w istniejącym ciągu
kanalizacyjnym DN 300 tuż przy budynku stacji uzdatniania(szczegóły część rysunkowa)
Do odprowadzenia popłuczyn wykorzystana zostanie pompa o następujących
parametrach:
– producent: FLYGT
– typ pompy: SX 7
– moc silnika: 0,7 kW,
– maksymalna wysokość podnoszenia: 10,0 mH2O,
– maksymalny przepływ: 350 L/min
– zasilanie: 1 faza – napięcie 230 V
– przyłącze: 1 1/2 ''
– wyłączenie pompy – automatyczne (pływak).
Dodatkowe wyposażenie odstojnika popłuczyn stanowić będzie czujnik typu CLUWO
informujący o napełnieniu zbiornika (osiągnięciu maksymalnego poziomu napełnienia).
Na rurociągu tłocznym pompy odprowadzającej wody nadosadowe zostanie zamontowany
zawór kulowy. Nie przewiduje się montażu zaworu zwrotnego, tak by woda z rurociągu
tłocznego swobodnie mogła odpłynąć do odstojnika, co przeciwdziała stagnacji wody w
przewodzie tłocznym oraz ewentualnemu jej zamarzaniu.
Rurociąg tłoczny pompy PE 50 PN 8 kierowany będzie do projektowanej studzienki
kanalizacyjnej o następujących parametrach technicznych:
– producent: Wavin (lub odpowiednik)
– średnica: 600 (Tegra 600),
– kineta końcowa,
– średnica kinety 300,
– włączenie insitu rurociągu tłocznego PE 50,
– przykrycie lekkie płytą PP.
1.7.9 Dezynfekcja wody uzdatnionej
Woda uzdatniona aktualnie jest chlorowana wariantowo bezpośrednio przez
zbiornikami retencyjnymi. Środkiem dezynfekującym jest podchloryn sodu. Substancja jest
dozowana przy użyciu chloratora C-52. Projekt ten nie przewiduje zmian odnośnie
urządzeń i prowadzenia eksploatacji dezynfekcji wody pitnej.
Urządzenie do chlorowania wody zostaną zlokalizowane w oddzielnym pomieszczeniu,
wydzielonym na projekcie ( bez zmian).
Szacowane zużycie podchloryn sodu:
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Przy maksymalnym zapotrzebowaniu na chlor na poziomie 0,5gCl/m 3 oraz dla wydajności
stacji rzędu 70m3/h
zapotrzebowanie na chlor wyniesie:
DCl = 70,0 * 0,5 = 35 g/h
Przy założeniu stężenia chloru w roztworze na poziomie 150,0 g/L zapotrzebowanie
godzinowe na chlor wyniesie ok 0,25L stężonego podchlorynu sodu.
Dobowe zużycie chloru ( ilość litrów ) wyniesie w tej sytuacji ok 6,0L.
1.7.10 Zbiorniki wody czystej
Aktualnie woda przefiltrowana jest kierowana do zbiorników retencyjnych. Na SUW
istnieją dwa zbiorniki retencyjne o następujących parametrach:
Parametry techniczne zbiorników retencyjnych:
– producent: PROWODROL SULECHÓW
– pojemność zbiornika: 100m3
– ilość zbiorników: 2szt.
– średnica wewnętrzna zbiornika: 4500mm,
– średnica zewnętrzna zbiornika: 4700mm,
– wysokość całkowita zbiornika: 6880mm,
– wysokość płaszcza: 6050mm
Retencja w wielkości 200,0m3 pozwala na przetrzymanie wody w okresie blisko 0,5-0,3
doby.
Dodatkowo projektuje się jeszcze jeden zbiornik o pojemność 100 m 3. Szczegóły
rozmieszczenia zbiornika na planie zagospodarowania projektu.
Szczegóły techniczne dobranego zbiornika wody czystej:
– producent: Kotłorembud (lub odpowiednk)
– pojemność zbiornika: 100 m3,
– średnica wewnętrzna zbiornika: 4500mm,
– średnica zewnętrzna zbiornika: 4700mm,
– średnice przyłączeniowe wszystkich króćców: 150 mm,
UWAGA. W zamówieniu uszczegółowić wszelkie zmiany(wg rys. technicznych) co
do rozwiązań katalogowych.
Zbiornik posadowić wysokościowo nawiązując do pozostałych istniejących zbiorników w.
cz. Tak samo odnieść wysokościowo rurociągi przyłączeniowe zbiornika do wysokości
posadowienia istniejących rurociągów pozostałych zbiorników.
W zbiornikach projektuje się:
– 2 czujniki poziomu typu CLUWO (suchobieg, przelew),
– 1 czujnik hydrostatyczny obrazujący poziom wody w tymże zbiorniku, załączający
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pompy głębinowe wg schematu technologicznego.
1.7.11 Pompownia na sieć wodociągową
Aktualnie woda uzdatniona jest tłoczona do sieci wodociągowej istniejącym
zestawem pompowym opartym o jednostki OPA firmy HYDROVACUUM.
Pompy sterowane są w sposób automatyczny, na podstawie czujnika ciśnienia
montowanego na rurociągu wody uzdatnionej.
Pompy ustawione są na stelażu aluminiowym, na podkładkach antywibracyjnych w
wydzielonej pompowni sieciowej.
Woda do sieci kierowana jest dwoma niezależnymi nitkami: do sieci wodociągowej
Luchowo i sieci wodociągowej – miasto.
Projekt ten nie przewiduje zmian co do samego zestawu hydroforowego, jednakże zmianie
ulegają same rurociągi w pomieszczeniu pompowni(szczegóły cz. rysunkowa).

