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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru instalacji technologicznych dla inwestycji pt. „Budowa (modernizacja) i 
rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach” 

Celem wykonania Specyfikacji Technicznej jest poszerzenie i doprecyzowanie wymagań 
technicznych i danych określonych w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy robotach wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania robót 

technologicznych zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z rysunkami, należy rozumieć i 
stosować wraz z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi. 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
regulacjami prawnymi, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

ZAKRES RZECZOWY ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

� instalacje tymczasowe dla zapewnienia ciągłości oczyszczania ścieków 
� instalacja systemu zastawek w Ob.06 
� demontaż istniejących rotorów napowietrzających i montaż w ich miejsce instalacji 

rusztów napowietrzających z dyfuzorami membranowymi oraz mieszadeł zatapialnych 
Ob. 8.1 i 8.2 

� instalacja szczotek do czyszczenia bieżni i koryt w Ob. 9.1 i 9.2 
� instalacja kompletnego wyposażenia osadnika wtórnego Ob.14 
� Instalacja pomp, zasuw, zaworów w Ob.15 
� instalacja systemu odwadniania osadów w Ob.16 
� instalacja systemu transportu i magazynowania osadów w Ob.16 
� instalacja suszenia i transportu osadu wysuszonego w Ob.16 
� instalacja gazu ziemnego w Ob.16 
� instalacja wody technologicznej w Ob.16 
� instalacja antyodorowa - biofiltr w Ob.18 
� instalacja dmuchaw w Ob.19 
� wykonanie instalacji technologicznych wewnętrznych dla poszczególnych obiektów 

oraz sieci technologicznych międzyobiektowych. 
� instalacja układu sterowania urządzeniami w poszczególnych obiektach. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia i definicje w niniejszej ST są zgodne z Dokumentacją Projektową  
oraz ST-00-00 „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu. Ogólne wymagania 
podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 
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2. STANDARDY URZĄDZEŃ I WYMAGANIA MATERIAŁOWE 
Do wykonania robót objętych niniejszą ST mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych.  

Wszystkie użyte urządzenia i materiały muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 

− Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., 
Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami). 

− Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 
92, poz. 881), 

− Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 
166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 
świadectw jakości, specyfikacji, paszportów itp. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie. 

2.1. Armatura 
Armatura powinna pochodzić od jednego producenta. Dla oferowanej armatury powinien 

być zapewniony serwis, dostęp do części zamiennych. Średnice zastosowanej armatury 
zgodne z dokumentacją projektową. 

2.1.1. ZASUWY NOŻOWE 
Zastosowanie zasuw nożowych bez napędu na wolnym powietrzu lub w 

pomieszczeniach zgodnie z DP. 

 

Wymagania ogólne dla zasuw no żowych: 

− ciśnienie nominalne PN10; 
− zasuwa nożowa, międzykołnierzowa, owiercona zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10, 

obustronnie szczelna; 
− uszczelnienie poprzeczne zasuwy umożliwiające doszczelnienie podczas pracy (bez 

konieczności demontażu); 
− dowolna pozycja montażu; 
− obustronne profile zgarniające zapewniające czyszczenie płyty zasuwowej; 
− korpus dwuczęściowy, płyta zasuwowa wewnątrz korpusu; 
− korpus z żeliwa szarego nie gorszego niż EN-GIL-250 zgodnie z EN 1561; 
− płyta zasuwowa ze stali nierdzewnej 1.4301; 
− gładki, równy przelot bez gniazda; 
− wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowatym i polerowanym gwintem; 
− nakrętka wrzeciona z mosiądzu z możliwością jej wymiany w całym zakresie średnic;  
− zewnętrzne części ruchome zabezpieczone osłoną ze stali nierdzewnej; 
− zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) przez pokrywanie żywicą 

epoksydową; 
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− zasuwy przystosowane do połączeń z kołnierzami – zwymiarowane i owiercone zgodnie 
z PN-EN 1092-2 PN10. 

Zasuwy no żowe z nap ędem elektromechanicznym - regulacyjne oraz zamknij / 
otwórz 

Zasuwy nożowe z napędem elektromechanicznym zastosowane zostaną w pompowni 
ścieków I° i II°, zbiorniku osadów i ścieków oczyszczonych ob. 9 oraz w budynku obsługi 
węzła biologicznego ob. 10. 

� Napęd elektromechaniczny ze zintegrowanym (własnym, fabrycznym) układem 
sterowania winien spełniać następujące warunki: 

− napęd elektryczny niepełnoobrotowy (obrót 0…90°) dla przepustnic, napęd elektryczny 
wieloobrotowy dla zasuw; 

− silnik trójfazowy 3x; 400V 50Hz, klasa izolacji F, 3 wyłączniki termiczne; 
− rodzaj pracy dla napędów otwórz-zamknij: Klasa B zgodnie z normą DIN EN 15714-2, 

wymagana trwałość min. 10 000 cykli oraz min. 20 cykli na godzinę; 
− rodzaj pracy dla napędów regulacyjnych: Klasa C zgodnie z normą DIN EN 15714-2; 

wymagana trwałość min. 1 200 000 kroków regulacji oraz min. 600 uruchomień na 
godzinę; 

− ochrona antykorozyjna - całkowita grubość warstwy ochronnej nie mniej niż 140 µm; 
kategoria ochrony antykorozyjnej C3 zgodnie z EN ISO 12944-2;  

− stopień ochrony min. IP67 zgodnie z EN 60 529; 
− stopień ochrony IP 68 dla napędów montowanych na zewnątrz oraz w studniach/ 
komorach zagłębionych; 

− grzałka antykondensacyjna zapobiegająca powstawa niu kondensatu; 
− uszczelnienie wtyczki elektrycznej powodujące zachowanie stopnia ochrony IP po jej 

rozkręceniu i odłączeniu od zasilania; 
− ustawienie pozycji krańcowych i wartości momentów obrotowych napędu bez 

konieczności otwierania obudowy i stosowania specjalistycznych narzędzi; 
− mechaniczny wskaźnik położenia; 
− kółko ręczne jako napęd awaryjny; 
− napęd w wersji ze zintegrowanym sterownikiem (posiada własny sterownik wraz ze 

stycznikami do sterowania), w miejscach trudno dostępnych możliwość wersji rozłącznej 
(sterownik odseparowany od napędu); 

− lokalny panel sterowania wraz z przyciskami i diodami sygnalizacyjnymi; 
− zabezpieczenie przed dostępem do parametrów sterownika hasłem (możliwość zmiany i 

ustawienia hasła na obiekcie); 
− wyświetlanie pozycji armatury; 
− zakres temperatur otoczenia: -25...60 °C; 
− możliwość parametryzacji ustawień ; 
− sterownik napędu wyposażony w płytę Profibus DP do sterowania z wewnętrzną 

ochroną przepięciową; 
− dokumentacja, tabliczki znamionowe w języku polskim. 

Zasuwy nożowe z napędem elektromechanicznym powinny być dostarczone jako 
komplet z napędem i pozostałymi akcesoriami.  

Zastosowane zasuwy nożowe powinny mieć wymiary zgodne z DP. 

2.1.2. PRZEPUSTNICE 
Przepustnice zainstalowane będą na rurociągach wody technologicznej oraz na 

rurociągach powietrza od stacji dmuchaw do rusztów napowietrzających w bioreaktorach  
Ob. 8.1 i 8.2 . 
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2.1.2.1 Przepustnice na spr ężonym powietrzu 

� Medium – sprężone powietrze o parametrach: 
− temperatura do 105°C, 
− wilgotne, odpylone, 
− nadciśnienie robocze 0,6÷0,8 bar. 

� Napęd przepustnic regulacyjnych: 
− napęd elektromechaniczny z zabudowanym logicznym układem pozwalającym 

zaprogramować rodzaj sterowania, 
− magnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu (w razie zaniku napięcia, po 

przesterowaniu ręcznym napęd zna swoje położenie, nie dopuszcza się by układ 
wyposażony był w baterię z koniecznością wymiany na etapie eksploatacji), 

− zasilanie 3 fazowe 400 V, 50 Hz, 
− grzałka do podgrzewania wewnętrznego, 
− pulpit sterowania lokalnego w klasie IP68 wyposażony w wyświetlacz z menu w 

języku polskim, min.5 diod sygnalizujących stany napędu, przyciski sterujące 
osobne dla rozkazów otwórz/stop/zamknij 

− zabezpieczenie termiczne uzwojenia silnika, 
− zespół sterowania lokalnego z przełącznikiem, sterowanie lokalne/zdalne 

i wprowadzoną sygnalizacją trybu sterowania zdalnego (zestyk beznapięciowy), 
− nadajnik położenia z sygnałem wyjściowym 4...20 mA, 
− możliwość ręcznej zmiany położenia, 

− zabezpieczenie antykorozyjne wg klasy korozji C4 lub wyższej wg. PN-EN 15714-2, 
napęd malowany proszkowo, powłoka lakiernicza min.140 mikrometrów, kolor 
zgodny z RAL7037; 

 

W ramach dostawy urządzeń (napędów elektrycznych)  wymagane jest zapewnienie 
szkolenia dla obsługi obiektu z zakresu eksploatacji, obsługi, parametryzacji urządzeń 
bezpośrednio przez autoryzowany serwis producenta w Polsce. 

 

� Napędy przepustnic odcinających: 
− przekładnia ręczna, 
− dźwignia; 

� Parametry nominalne przepustnic odcinających z przekładnią ręczną: 
− DN 250; PN 10  
− DN 200; PN 10 

� Parametry nominalne przepustnic sterujących z napędem elektromechanicznym: 
− DN 150; PN 10 

Przepustnica centryczna, do zabudowy międzykołnierzowej PN10, średnica DN 
zgodna z DP. 

Wymagania ogólne: 

- pełna szczelność w obu kierunkach przepływu; 
- niskie opory przepływu, brak stref martwych 
- trzpień jednoczęściowy 
- wydłużona szyjka umożliwiająca izolację rurociągu wraz z armaturą 
- zabudowa w dowolnym położeniu 
- mały ciężar i krótka długość zabudowy 
- napęd przepustnicy ręczny 
- łatwe i szybkie przezbrajanie napędu 
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- przystosowana do montażu na wolnym powietrzu. 
� Korpus 

Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego z powłoką antykorozyjną. 

� Dysk 
Dysk centryczny wykonany ze stali nierdzewnej 1.4308. Krawędzie uszczelniające 

tarczy powinny być wycinkiem kuli. 

Połączenie tarczy z wałem tylko kształtowe (na kwadrat), bez dodatkowych sworzni, 
kołków nitów, itp. 

� Wał 
Wał pełny ze stali kwasoodpornej 1.4401 jednoczęściowy. Wał musi być ułożyskowany 

w przynajmniej dwóch miejscach. Łożyska wyłącznie metalowe (brąz lub inny metal 
stosowany na łożyska). Przejście wału przez manszetę uszczelnione wyłącznie poprzez 
odpowiednio ukształtowaną wykładzinę, bez dodatkowych O-ringów lub innych uszczelek. 

� Uszczelnienie 
EPDM / NBR dla powietrza, wykładziny muszą być wymienne, kształt wykładziny 

zapewniający stabilne mocowanie w korpusie. 

2.1.3. ZAWORY ZWROTNE KULOWE  
Wymagania ogólne: 

− zawór pełnoprzelotowy kulowy; 
− samoczynny, otwierający się przy przepływie czynnika; 
− z uszczelnieniem z NBR; 
− korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego; 
− kula z aluminium, ogumowana NBR; 
− zaopatrzony w zdejmowaną pokrywę umożliwiającą czyszczenie; 
− pokrycie antykorozyjne zewnętrzne i wewnętrzne z farby epoksydowej; 
− śruby ze stali nierdzewnej. 
− PN 1,0 MPa 

Zastosowane zawory powinny mieć parametry zbliżone do podanych w Dokumentacji 
Projektowej (DP). 

2.1.4. ZASTAWKI KANAŁOWE ODCINAJ ĄCE 
� Szczelność zastawki: dwustronna klasy 5 wg DIN 19569-4 tj. max przeciek wody 

czystej na 1 mb uszczelki wynosi 0,02 l/s; 
� Materiał zawieradła, ramy – stal 1.4306, stal 14571 lub równoważne; 
� Prowadzenie płyty zagłębione w ramie wykonane z PE-UHMV lub z brązu; 
� Uszczelnienie boczne z elastomeru odpornego na tłuszcze i oleje; 
� Płyta zawieradła powinna być jednorodna, ze wzmocnieniami poprzecznymi 

spawanymi do płyty tak, aby umożliwić swobodny wypływ zanieczyszczeń z profilu 
wzmocnienia; 

� Rozwiązania techniczne powinny uniemożliwiać „zapieczenie się” rzadko używanego 
zawieradła; 

� Mocowanie zastawki w bruzdach kanału przez wbetonowanie. 
� Napędy: 

− ręczny przez kółko lub przekładnię, 

2.2. Pompy 

2.2.1. POMPY WIROWE ZATAPIALNE  
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2.2.1.1 Wymagania ogólne 
Pompy powinny być dostosowane do pracy w instalacjach stacjonarnych, poza pompami 

do odwodnień obiektów, które muszą być wykonane w wersji przenośnej. 

Wymagania konstrukcyjno-materiałowe 
Uwaga: Poniższe wymagania dotyczą wszystkich pomp zatapialnych. W dalszych 

podpunktach podano wymagania indywidualne. 

• Pompa 

- Obudowa pompy powinna być wykonana z żeliwa szarego GG 25 z pokryciem 
antykorozyjnym na bazie żywic epoksydowych. Materiał korpusu pompy żeliwo GG 
25 wewnątrz powłoka ceramiczna. Powinna się dawać łatwo zdejmować w celu 
kontroli i czyszczenia wirnika. 

- Wirnik powinien być wirnikiem otwartym typu Vortex lub wirnikiem 1 lub 2 kanałowym 
półotwartym. Wirniki powinny być wykonane z żeliwa szarego, żeliwa ciągliwego lub 
stali stopowej, z pokryciem powłoką ceramiczną oraz wyważone statycznie i 
dynamicznie. 

- Szczelina czołowa pomiędzy wirnikiem i obudową pompy w pompach wyposażonych 
w wirniki kanałowe powinna być regulowana w kierunku osiowym. 

- Wszystkie śruby, nakrętki i podkładki muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. 
 

• Silnik  
 

- Silnik pompy powinien być wykonany w klasie szczelności IP 68 według IEC i 
posiadać izolację klasy H, uwzględniającą temperaturę pracy 180ºC. Zarówno pompa 
jak i silnik powinny być w stanie pracować w ciągłym zanurzeniu i być zdolne do 
kontaktu z cieczami o temperaturze do 40ºC. Zasilanie prądem zmiennym 3-fazowym 
400 V, 50 Hz. 

- Obudowa silnika powinna być wykonana z żeliwa szarego z powłoką antykorozyjną 
na bazie żywic epoksydowych. Stojan powinien być odlany i wyważony. 

- Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej i ułożyskowany w łożyskach 
tocznych, nie wymagających dodatkowego smarowania ani regulacji. 

- Wał pompy pomiędzy silnikiem a kanałem przepływowym pompy powinien mieć 
podwójne uszczelnienie mechaniczne, zewnętrzne wykonane z węglika wolframu, 
pracujące niezależnie od kierunku obrotów i chłodzone olejem ze wspólnej komory. 
Uszczelnienie powinno być wykonane zgodnie ze standardami międzynarodowymi. 
Minimalna gwarantowana trwałość uszczelnień 26000 godzin. 

- Komora olejowa separująca silnik od kanału przepływowego powinna być wypełniona 
olejem nie zmieniającym właściwości w czasie eksploatacji: 10000 godzin dla olejów 
mineralnych i 20000 godzin dla olejów syntetycznych. 

- Silnik pompy powinien posiadać własne zabezpieczenia termobimetalowe 
odłączające od zasilania w przypadku przeciążenia. Silnik powinien mieć czujnik 
wilgotności w komorze silnika. Wszystkie czujniki zainstalowane wewnątrz agregatu 
powinny być kontrolowane przez indywidualny system monitoringu. Wyprowadzenie 
kabli zasilających powinno być tak rozwiązane, aby zapewnić całkowitą ochronę 
silnika przed przedostaniem się wilgoci do wnętrz przy pracy na głęb. do 20 m. 

- Silniki pomp przystosowane do współpracy z falownikiem 
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2.2.1.2 Wymagania szczegółowe 

Ob. 15 Przepompownia osadów 

Pompowane medium 
• mieszanina osadu ze ściekami po osadniku wtórnym 

Parametry pompy: 

− wydajność     Q =89 m3/h 
− wysokość podnoszenia   H = 8 m 
−  moc      Ns = 6,5 kW 

− ilość pomp     1 szt. + 1 rezerwa 

Pompy przystosowane do współpracy z przemiennikiem częstotliwości. 

Rozruch bezpośredni typu soft-start. 

Ob. 20 Pompownia wody technologicznej 

Pompowane medium  

• ścieki oczyszczone (woda technologiczna) 

Parametry pomp: 

− wydajność      Q=25 m3/h,  
− wysokość podnoszenia    H= 6,9 m H2O 
− moc silnika     Ns= 3,5kW 
− ilość pomp     1+1 rezerwowa 

Pompownia wyposażona w żurawik do obsługi pomp. 

2.3. Dmuchawy 

2.3.1. DMUCHAWA ROTACYJNA OBUDOW Ą DŹWIĘKOCHŁONNĄ 
Dmuchawy będą dostarczać sprężone powietrze do komór napowietrzania Ob.8.1 i 

Ob.8.2 

Dmuchawy będą zainstalowane w Ob. 19 – Stacja dmuchaw. 

Wymagania konstrukcyjno - materiałowe 

� Dmuchawa wyporowa typu Roots’a wyposażona w stopień z antypulsacyjną 
przestrzenią sprężania; 

� Komplet obejmuje: agregat dmuchawy z osprzętem na ssaniu i tłoczeniu, silnik 
elektryczny z przekładnią pasową, obudowę dźwiękochłonną; 

� Agregat dmuchawy powinien posiadać: 
− dmuchawę z przekładnią i silnikiem elektrycznym zamontowane na wspólnej ramie, 
− układ ssący z tłumikiem zintegrowanym z filtrem, 
− układ tłoczny z tłumikiem tłoczenia ( bez luźnych elementów tłumiących), zaworem 

ciśnieniowym, klapowym zaworem zwrotnym, przyłącze elastyczne z opaskami 
zaciskowymi. 

Wymagania dla agregatu dmuchawy 

− rotory trójskrzydłowe wykonane z odkuwek stalowych C45N; 
− chłodzenie konwekcyjne powierzchni stopnia dmuchawy; 
− smarowanie łożysk i kół zębatych rozbryzgowe; trwałość łożysk t≥100 000h; 
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− komora sprężania od strony kół zębatych i pokrywy czołowej posiadająca 
uszczelnienie labiryntowe; 

Wymagania dla silnika dmuchawy 

− silnik napędowy klasy IE3 wg IEC 
− stopień szczelności IP 55 
− budowa  B3 
− napięcie 400V 
− częstotliwość 50Hz 
− silnik przystosowany do współpracy z falownikiem 

Wymagania dla obudowy dźwiękochłonnej 

− obudowa z blachy ocynkowanej, malowanej z wygłuszeniem i tacą olejową; 
− poziom hałasu z obudowanych dmuchaw nie powinien przekraczać 74(dB); 

Wymagania szczegółowe 

• Ob. 19 Stacja dmuchaw 

− Wydajność Q= 770-1750 m3/h  
− Spręż: 500 mbar  
− Spręż maksymalny: 550 mbar  
− Moc Ns= 37 kW 
− Poziom hałasu: 78 dB(A).  
− Ilość: 3 szt. pracujące + 1 szt. rezerwowa. 

2.4. Urządzenia d źwigowe 

2.4.1. SUWNICA JEDNODŹWIGAROWA  
Suwnica przeznaczona jest do prac montażowych i remontowych w obiekcie: 

- Ob. 16 – Budynek odwadniania  i suszenia osadu 

Suwnica powinna być dostosowana do pracy w temperaturze otoczenia od 0ºC do +40ºC 
w grupie natężenia pracy A1 wg PN-91/M-06503. 

Suwnice podlegają przepisom UDT. 

Suwnica będzie służyła do prac montażowo-remontowych. oraz do kalibracji czujników 
metanu i naprawy oświetlenia ‘zlokalizowanych pod dachem w hali suszenia w ob.16. 

Wymagania szczegółowe 

- Typ: suwnica jednodźwigarowa, natorowa z napędem elektrycznym jazdy i 
podnoszenia 

- Udźwig: 4 T 
- Rozpiętość: 13 m 
- Moc napędów: 5 kW 400V 50Hz IP55  
- Wysokość zabudowy belki jezdnej: 8,0m 
- Maksymalna wysokość podnoszenia; 7,5 m 
- Wykonanie: stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie 
- Miejsce pracy: hala 

- Serwis    - wewnętrzne środowisko nieagresywne 
- Rowek – 0 m 
- Norma FEM 

 

• Struktura − A4 

•     Podnoszenie − M6 
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•     Kierunek − M6 

•     Jazda  − M4 
- Podnoszenie  (Falownik)    

• Drugi bieg 
− 8 m/min z obciążeniem 

<=25% udźwigu 
nominalnego  

•  
− 5 m/min z obciążeniem 

>=25% udźwigu 
nominalnego  

• Moc silnika - 5 KW  

• Pierwszy bieg - 0.83 m/min  

• Ochrona / Klasa - IP-55 / F 

- Jazda wciągnika  (Falownik)    

• Drugi bieg - 2 - 20 m/min  

• Moc silnika - 0.37 KW  

• Ochrona / Klasa - IP-55 / F 

- Jazda mostem suwnicy  (Falownik)    

• Średnica kola / Pomiędzy osiami - 100 mm. / 2100 mm. - 

• Typ czołownicy / Rodzaj materiału / 
Rodzaj odboju 

- Profil zamknięty / GGG70 / 
Guma  

• Ilość przełożeń - 3  

• Drugi bieg - 4 - 40 m/min  

• Moc silnika - 2 x 0.84 KW  

• Ochrona / Klasa - IP-55 / F 

• Szerokość płaskownika - 50x30  

• Przedłużenie w przód / Przedłużenie w tył - 0 / 0  

- wolty 

• Napięcie zasilające / Częstotliwość - 400 v./50 Hz. 

• Napięcie sterowania - 48 v. 

• Rodzaj szafy na wciągarce 
- Szafa sterownicza na 

wciągarce 
- Inne 

- Typ dźwigara / Pas  - Dźwigar typu skrzynka 
blachownicowa / 300 mm.  

- Waga suwnicy pomostowej bez wciągarek / 
Waga wciągarki - ok.1753 Kg / ok.437 Kg  

- Sterowanie elektryczne - Z podzespołami 
elektrycznymi  

- Kolor konstrukcji / Kolor komponentu - Żółty RAL (1021) / Niebieski 
RAL (5015)  

- Rodzaj materiału / Ilość - Materiał europejski / 
Metryka międzynarodowy 

 
-   Sterowanie za pomocą kasety sterującej przejezdnej wzdłuż dźwigara, niezależnie 

od wózka wciągnika 
-  
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2.4.2. ŻURAWIK SŁUPOWY  
Żurawiki będą służyły do prac przy montażu i demontażu pomp w obiektach: 

Ob.15 Przepompownia osadów 
Ob.20 Pompownia wody technologicznej 

oraz do obsługi mieszadeł w obiektach:  

Ob.8.1 i 8.2 Komory napowietrzania 

− Żurawik z prowadnicą do obsługi mieszadeł 

Warunki zabudowy: 

� Na wolnym powietrzu 
• Temperatura otoczenia : -30 do +40ºC. 

Wymagania konstrukcyjno-materiałowe 

• Żurawik słupowy obrotowy z napędem ręcznym 
• Udźwig 4 KN 
• Wysokość podnoszenia 5,0 m 
• Długość wysięgu roboczego 1200 mm 
• Wciągnik linowy samohamowny z korbą bezpieczeństwa i liną kwasoodporną 
• Wykonanie materiałowe żurawika: stal konstrukcyjna z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym przez ocynkowanie 
• Żuraw podlega przepisom UDT 

2.5. Zgarniacz 

2.5.1. INFORMACJE OGÓLNE  
Przedmiotem dostawy jest zgarniacz dla nowoprojektowanego osadnika wtórnego Ob. 14  

2.5.2. WYMAGANIA OGÓLNE  
Urządzenia muszą spełniać wymagania dla wyrobów budowlanych wprowadzanych 

do obrotu, czyli posiadać co najmniej dopuszczenie do jednostkowego stosowania. 
W związku z powyższym wymagane będzie w ramach dostawy: 

� Oświadczenie producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego 
z indywidualną dokumentacją techniczną. 

� Indywidualna dokumentacja techniczna, sporządzona w uzgodnieniu z projektantem 
obiektu, która powinna zawierać: 

− opis rozwiązania konstrukcyjnego, 
− projektowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, 
− warunki wybudowania, wymontowania, zainstalowania lub zastosowania w danym 

obiekcie budowlanym wyrobu budowlanego, 
− instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim. 

2.5.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  
• Typ i funkcja urządzenia 

Zgarniacz zgrzebłowy osadu dennego i flotatu w osadniku radialnym. Zgarnianie osadu 
dennego do  leja osadowego, a flotatu do leja flotatu. Dyfuzor rozdzielający strugę 
dopływających ścieków, komora flokulacji, koryto zbiorcze ścieków oczyszczonych z deską 
nurnikową i wspornikami mocującymi, szczotki do czyszczenia koryta i bieżni dla kół 
napędowych. 
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• Ilość urządzeń 

− Jeden komplet dla Ob.14 Osadnik wtórny o średnicy D=16,0 i wysokości ściany 
bocznej H=3,44 m. 

• Wykonanie materiałowe 

− Konstrukcja ze stali kwasoodpornej (nie mniej niż 1.4301). Elementy wykonane ze 
stali k.o. podlegają pasywacji, nie są malowane. 

− Barierki ochronne, drabiny itp. mają być wykonane z rur lub profili zamkniętych ze 
stali k.o. polerowanych. 

− Elementy złączne wykonane ze stali kwasoodpornej. 
− Elementy o niewielkim obciążeniu (przykrycie pomostu zgarniacza) lub 

nieobciążone (płaszcz komory flokulacji) można wykonać z tworzyw sztucznych 
lub materiałów kompozytowych. 

− Elementy zespołu napędowego i łożyskowego – wykonanie materiałowe z 
zabezpieczenia antykorozyjne fabryczne. 

• Zakres i szczegóły dostawy 

Pomost zgarniacza: 

− Długość: ok. 9,51 m, 

− Szerokość: min. 1,2 m 

− Przykrycie pomostu antypoślizgowe wykonane z kratki stalowej ocynkowanej, 
stali k.o., tworzyw sztucznych lub kompozytowych. 

Układ napędowy jazdy: 

− Obwodowy, podwójny 
− Prędkość obwodowa: min. 130 m/h 
− Koła napędowe: guma ~ 900 Sh 
− Współczynnik przekładni fB: min. 2 
─ Trwałość przy pracy ciągłej: 100 000 h 

Węzeł łożyskowo-energetyczny: 

− Rodzaj łożyska kulkowego: wielkogabarytowe  
− Trwałość łożyska przy pracy ciągłej: 250 000 h 
− Liczba pierścieni prądowych i sygnałowych: min. 24 

Zgarniacz osadu dennego: 

− Typ zgarniacza: zgrzebłowy ciągły 
− Wysokość zgrzebła: 0,5 m 
− Listwa przydenna zgrzebła: guma z przekładkami 
− Zgarniacz podwieszony do pomostu (bez kółek) 

Zgarniacz osadu górnego: 

− Typ zgarniacza: ciągły z kieszenią magazynową 
− Długość: ok. 6,0 m 
− Wysokość: 200 mm 
− Zawieszenie z regulacją wysokości 
− Zakończenie zgarniacza stykające się z deską nurnikową: guma 

Odbiór flotatu: 

− Rodzaj: 2-lejowy z hydraulicznym wspomaganiem 
− Sterowanie czasem otwarcia: krzywka najazdowa 
− Zakres regulacji krawędzi przelewu flotatu: ± 30 mm 

Doprowadzenie i rozdział ścieków: 
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− Odcinek rury dopływowej Dn = 300 z dyfuzorem Dn=400 
− Komora flokulacji (deflektor centralny) o średnicy D=3,20 m, H=2,35m 

Przelewy pilaste dla żelbetowego koryta zbiorczego z deską nurnikową:  

− guma 

Odbiór flotatu: 

− Rodzaj: 2-lejowy z hydraulicznym wspomaganiem  
− Sterowanie czasem otwarcia: krzywa najazdowa 
− Zakres regulacji krawędzi przelewu flotatu: ± 30 mm 

Doprowadzenie i rozdział ścieków: 

− Odcinek rury dopływowej Dn = 300 z dyfuzorem Dn = 400 
− Komora flokulacji (deflektor centralny) o średnicy D=3,20 m, H=2,35 m 

Przelewy pilaste dla żelbetowego koryta zbiorczego z deską nurnikową: 

− Przelew jednostronny pilasty regulowany 
− Zakres regulacji przelewu: ± 30 mm 
− Deska nurnikowa na całym obwodzie, o wysokości 300 mm 

Szczotki do czyszczenia bieżni o parametrach pracy: 

− Ns= 0,37 kW 
− n= 70 obr/min 
− stopień szczelności silnika: IP56 
− opuszczanie szczotki: regulowane 
− zakres regulacji: 150 mm 
− materiał na szczotkę: PP, PE, POLIMID 
− U= 230/400V 
− Ilość: 3 kpl  

Szczotki do czyszczenia koryt o parametrach pracy: 

− Ns= 0,75 kW 
− n= 70 obr/min 
− typ szczotki: wleczony  
− Ilość: 1 kpl 

Szafa sterownicza, zasilanie i sterowanie: 

─ Materiał szafki – tworzywa lub stal 
─ Ogrzewanie z termostatem – promiennikowe 
─ Gniazdo wtykowe – 400V, 230 V, 16 A 
─ rodzaj ochrony – IP 56; 
─ ochrona przepięciowa od strony zasilanej i sygnałowej; 
─ zabezpieczenie przeciwporażeniowe; 
─ zasilanie szafy sterowniczej z kolumny centralnej; 
─ wyłącznik; 
─ sygnalizacja (sygnał zbiorczy) – praca, awaria; 
─ układ powinien zapewnić sterowanie lokalne i zdalne; 
─ oświetlenie pomostu (lokalne). 

2.6. Ruszty 

2.6.1. OPIS OGÓLNY 
Przedmiotem dostawy jest instalacja do napowietrzania drobnopęcherzykowego ścieków 

w skład której wchodzi ruszt napowietrzający z w dyfuzorami membranowymi. Dostarczony 
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system napowietrzania powinien zapewnić pokrycie zapotrzebowania tlenu wymaganego w 
procesie oczyszczania ścieków w określonej ilości powietrza (dostarczanej ze stacji 
dmuchaw).  

Całkowita wydajność OB. 19 Stacja dmuchaw: do 7000 m3/h 

2.6.1.1 Wymagania ogólne 
Dopuszcza się zastosowanie wyłącznie wysokosprawnego napowietrzania 

drobnopęcherzykowego realizowanego za pomocą płaskich panelowych dyfuzorów 
membranowych o długościach membrany nie mniejszej niż 1000 mm i nie większej niż 4000 
mm i minimalnej szerokości nie mniejszej niż 150 mm. Pod pojęciem układu napowietrzania 
rozumie się system pionowych, szczelnych rurociągów powietrznych montowanych do 
pionowych ścian zbiorników oraz poziomych rurociągów powietrznych wyposażonych w 
dyfuzory i przytwierdzonych do dna zbiorników za pomocą uchwytów. Układ 
napowietrzający stanowi integralną całość z zewnętrznymi rurociągami doprowadzającymi 
sprężone powietrze, przepustnicami, dmuchawami.  

2.6.1.2 Wymagania techniczne  
Podstawy dyfuzorów powinny być wykonane z odpornego na uderzenia 

wysokoudarowego nieplastyfikowanego UPVC w zależności od wykonania osadzone 
bezpośrednio na rurach doprowadzających powietrze, o średnicy nie mniejszej niż 
Dz=110mm wykonanych z wysokoudarowego PVC-U lub montowane bezpośrednio do dna.  

W komorach napowietrzania reaktora biologicznego stosować membrany 
drobnopęcherzykowe wykonane z poliuretanu przystosowane do pracy w zakresie 
obciążenia powierzchni dyfuzora: 4 Nm3/h/m2-150 Nm3/h/m2. 

Stosować rozwiązania, w których membrany zapewniają funkcję zaworu zwrotnego 
podczas wyłączenia systemu napowietrzania tak, aby wyeliminowana była konieczność 
stosowania dodatkowych elementów wyposażenia takich jak: oddzielny zawór zwrotny.  

Wykonanie membrany powinno zapewnić równomierne rozprowadzenie powietrza na 
całej jej powierzchni, nawet przy minimalnym przepływie powietrza.  

Konstrukcja dyfuzora musi zapewnić stabilną pracę całego układu napowietrzania w 
przypadku mechanicznego uszkodzenia części membran. 

Konstrukcja dyfuzora oraz materiał membrany musi charakteryzować się niskim oporem 
przepływu powietrza.  

Sposób montażu membrany musi zagwarantować możliwość jej wymiany bez 
konieczności jednoczesnej wymiany podstaw dyfuzorów lub całych kompletnych dyfuzorów. 

System napowietrzania dla jednego ciągu technologicznego (jednego rowu 
cyrkulacyjnego) powinien składać się z dwóch sekcji ustawionych w każdym z kanałów rowu 
cyrkulacyjnego. Ponadto, gęstość ułożenia dyfuzorów musi zagwarantować, aby 
jednostkowe obciążenie powietrzem dla maksymalnego obciążenia poszczególnych sekcji 
powietrzem nie było wyższe niż 50% wartości maksymalnej dopuszczalnej. 

Poziome kolektory rozdzielające powietrze wykonane z wysokoudarowego 
nieplastyfikowanego UPVC, rur ze stali nierdzewnej lub odpowiednich rur PE.  

Przewody doprowadzające powietrze od krawędzi zbiornika do kolektorów poziomych 
powinny być wykonane ze stali nierdzewnej klasy nie gorszej niż AISI 304. Zastosowane 
średnice przewodów powinny zagwarantować zachowanie prędkości przepływu sprężonego 
powietrza nie wyższej niż 20 m/s. 

Każda z sekcji rusztu napowietrzającego jeśli jest to wymagane powinna być 
wyposażona w system odwadniania.   

System zamocowań powinien być wykonany ze stali klasy min. AISI 304.  

Dostawca rusztu zobowiązany jest do wykonania projektu technologiczno- 
montażowego instalacji we wnętrzu zbiornika przed dostawą. 
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2.6.1.3 Wymagania szczegółowe 
Gwarantowany maksymalny transfer tlenu, w warunkach standardowych, dla jednego 

ciągu technologicznego (jednego rowu cyrkulacyjnego):  

• SORmax=289,3kgO2/h przy docelowej dostawie powietrza Q=3530Nm3/h; 
• Maksymalne ciśnienie na wejściu do nowego systemu nie wyższe niż p=39,5kPa dla 

maksymalnej ilości powietrza 3530Nm3/h; 
• Maksymalna strata ciśnienia na dyfuzorze nie wyższa niż p=2,75kPa dla maksymalnego 

obciążenia powietrzem 3530Nm3/h; 

Standardowy transfer tlenu SOTE dla w/w maksymalnego obciążenia powietrzem 
poszczególnych sekcji nie może być niższy niż 27%. Wartość SOTE musi być podana w 
odniesieniu do wzorcowego stężenia substancji rozpuszczonych w ściekach TDS≤1000mg/l. 

2.6.2. WYKONANIE KONSTRUKCYJNO -MATERIAŁOWE  
� System napowietrzania obejmuje: 

− Panelowe dyfuzory membranowe, 
− Ruszt denny dystrybucji powietrza, 
− System mocowania, 
− Połączenie z pionowymi rurociągami doprowadzającymi powietrze z kolektora 

zasilającego. 

Powyższe elementy muszą stanowić całość pochodzącą od jednego Dostawcy i 
posiadać jego gwarancję. 

� Wymagania materiałowe: 
− Materiały powinny być odporne na warunki atmosferyczne mogące wystąpić w 

okresie montażu tj. temperatury od -300C do +600C oraz promieniowanie UV lub 
należy zagwarantować odpowiedni sposób ochrony w czasie wykonania, 

− Membrany dyfuzorów: elastomer na bazie EPDM, 
− Ruszt denny: stal stopowa nie gorsza niż AISI 304 (DIN 1.4301), PP,PVC,  
− Korpusy dyfuzorów: stal stopowa nie gorsza niż AISI 304 (DIN 1.4301), PP, 

PVC,  
− Zamocowania, wsporniki i śruby mocujące: stal stopowa nie gorsza niż AISI 304 

(DIN 1.4301), 
− Wszystkie materiały systemu napowietrzania muszą być dostosowane do pracy 

ciągłej przy temperaturze powietrza w kolektorze dosyłowym do +1050C. 

� Wymagania konstrukcji dyfuzorów: 
− Dyfuzory powinny posiadać identyczną charakterystykę (wydajność, opory 

przepływu), 
− Dyfuzory muszą być dostosowane do pracy okresowej i posiadać zdolność 

samooczyszczania, 
− Membrana powinna być odporna na zatykanie. 

� Wymagania konstrukcyjne rusztu dennego dystrybucji powietrza i systemu mocowań: 
− System musi posiadać zdolność kompensacji ruchów termicznych w zakresie od 

możliwego zakresu zmienności temperatury od -300C do +600C, 
− Ruszt musi posiadać odwodnienie lub być samo-odwadniający,  
− System mocowania musi zapewnić możliwość wypoziomowania dyfuzorów, 

 

2.6.3. WYMAGANE PARAMETRY RUSZTÓW NAPOWIETRZAJ ĄCYCH 
Ruszty będą zainstalowane w Ob.8.1 i 8.2  Komory napowietrzania 

Według obliczeń ATV zapotrzebowanie tlenu wynosi OC=424 kg O2/h (z jednoczesnym 
odzyskiem tlenu w procesie denitryfikacji 410 kgO2/d). Podczas napływu ścieków 
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o mniejszym udziale łatwo rozkładalnej materii organicznej, nastąpi w procesie denitryfikacji 
mniejszy odzysk tlenu ,a zapotrzebowanie na tlen odpowiednio wzrośnie maksymalnie 
o 25%. W przypadkach chwilowego deficytu tlenu w komorach napowietrzania projekt 
zakłada  włączenie do pracy dmuchawy rezerwowej.  

− Obliczeniowa wymagana ilość tlenu dla komór napowietrzania wynosi OC = 424 kg 
O2/h (z jednoczesnym odzyskiem tlenu w procesie denitryfikacji 410 kgO2/d). 

Instalacja rusztów napowietrzających z dyfuzorami membranowymi o następujących 
parametrach: 

� Ilość: 2 kpl (po 1 kpl w każdej komorze napowietrzania) – 1 kpl. składa się z dwóch 
sekcji  
 

 Pod pojęciem układu napowietrzania rozumie się system pionowych, szczelnych 
rurociągów powietrznych montowanych do pionowych ścian zbiorników oraz poziomych 
rurociągów powietrznych wyposażonych w dyfuzory i przytwierdzonych do dna zbiorników za 
pomocą uchwytów. Układ napowietrzający stanowi integralną całość z zewnętrznymi 
rurociągami doprowadzającymi sprężone powietrze, przepustnicami, dmuchawami 

 

Parametry jednego kompletu: 

− SOR:   289,3 kg O2/h 
− QpMAX:  3530 Nm3/h 

Jeden komplet instalacji dla jednego ciągu technologicznego będzie składał się z dwóch 
sekcji i obejmował: 

• dyfuzory panelowe z membranami z poliuretanu 

 
Podstawy dyfuzorów powinny być wykonane z odpornego na uderzenia 

wysokoudarowego nieplastyfikowanego UPVC w zależności od wykonania osadzone 
bezpośrednio na rurach doprowadzających powietrze, o średnicy nie mniejszej niż 
Dz=110mm wykonanych z wysokoudarowego PVC-U lub dyfuzory mocowane bezpośrednio 
do dna. 

W komorach napowietrzania reaktora biologicznego stosować membrany 
drobnopęcherzykowe wykonane z poliuretanu przystosowane do pracy w zakresie 
obciążenia powierzchni dyfuzora: 4 Nm3/h/m2-120 Nm3/h/m2.  

Stosować rozwiązania, w których membrany zapewniają funkcję zaworu zwrotnego 
podczas wyłączenia systemu napowietrzania tak, aby wyeliminowana była konieczność 
stosowania dodatkowych elementów wyposażenia takich jak: oddzielny zawór zwrotny. 
 Wykonanie membrany powinno zapewnić równomierne rozprowadzenie powietrza na 
całej jej powierzchni, nawet przy minimalnym przepływie powietrza. Konstrukcja 
dyfuzora musi zapewnić stabilną pracę całego układu napowietrzania w przypadku 
mechanicznego uszkodzenia części membran.  

Konstrukcja dyfuzora oraz materiał membrany musi charakteryzować się niskim oporem 
przepływu powietrza. Sposób montażu membrany musi zagwarantować możliwość jej 
wymiany bez konieczności jednoczesnej wymiany podstaw dyfuzorów lub całych 
kompletnych dyfuzorów. System napowietrzania dla jednego ciągu technologicznego 
(jednego rowu cyrkulacyjnego) składa się z dwóch sekcji ustawionych w każdym z kanałów 
rowu cyrkulacyjnego. Gęstość ułożenia dyfuzorów musi zagwarantować, aby jednostkowe 
obciążenie powietrzem dla maksymalnego obciążenia poszczególnych sekcji powietrzem 
nie było wyższe niż 50% maksymalnej dopuszczalnej wartości. 

Dopuszcza się zastosowanie wyłącznie wysokosprawnego napowietrzania 
drobnopęcherzykowego realizowanego za pomocą płaskich panelowych dyfuzorów 
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membranowych o długościach membrany nie mniejszej niż 1000 mm i nie większej niż 2300 
mm i minimalnej szerokości nie mniejszej niż 150 mm. 

• kolektor rozdzielający powietrze: 

Poziome kolektory rozdzielające powietrze wykonane z wysokoudarowego 
nieplastyfikowanego UPVC lub odpowiednich rur PE.  

Przewody doprowadzające powietrze od krawędzi zbiornika do kolektorów poziomych 
powinny być wykonane ze stali nierdzewnej klasy nie gorszej niż AISI 304. Zastosowane 
średnice przewodów powinny zagwarantować zachowanie prędkości przepływu sprężonego 
powietrza nie wyższej niż 20 m/s. 

• system odwadniania – 2 szt. 
• system zamocowań  

System zamocowań powinien być wykonany ze stali klasy min. AISI 304. 

2.7. Mieszadła zatapialne wolnoobrotowe 
 

Każda z komór napowietrzających zostanie wyposażona w 3 dwułopatowe mieszadła 
kierunkowe . 

2.7.1. OPIS OGÓLNY 
Przedmiotem projektu są mieszadła wolnoobrotowe o osi poziomej. Będą one 

zainstalowane komorach reaktora biologicznego. Zadaniem ich będzie wytworzenie 
przepływu cyrkulacyjnego (obiegowego) o szybkości zapewniającej utrzymanie cząstek 
osadu czynnego w zawieszeniu. Dopuszczalna ilość obrotów  n≤ 100  1/min. 

� Medium mieszane 

� mieszanina osadu czynnego i ścieków miejskich po oczyszczeniu mechanicznym, 
� zawartość suchej masy do 7,0 kg s.m/m3 
� gęstość: ok. 1010 kg/m3; 
� temperatura minimalna: +6oC; 
� temperatura maksymalna: +22oC. 

� Parametry mieszania 

Wykonawca wraz z wybranym przez siebie Dostawcą urządzeń sprawdzą poprawność 
doboru mieszadeł kierując się następującymi kryteriami: 

Kryterium 1 – Mieszadła muszą zapewnić właściwy przepływ cyrkulacyjny ścieków w 
reaktorze przy dostawie powietrza oraz dwóch sekcji rusztów napowietrzających dla 
jednej komory Qp=3530Nm3/h oraz zapewnić utrzymanie cząstek osadu czynnego w 
zawieszeniu tj. braku sedymentacji osadu na dnie. 

Kryterium 2 – Mieszadła muszą zapewnić właściwy kierunek przepływu strugi oraz 
wygenerować średnią prędkość cyrkulacji ścieków vśr=0,3m/s. 

Producent/Dostawca systemu mieszania winien przedstawić obliczenia 
potwierdzające prawidłowość doboru oferowanych mieszadeł.  
 

Reaktor biologiczny składa się z dwóch komór, tworzących dwa niezależne ciągi 
technologiczne.  

Pojedyncza komora ma następujące wymiary: 

� długość ok. 55 m 
� szerokość 18,5 m 
� głębokość czynna 3,9m 
� objętość 3700m3 
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2.7.1.1 Wymagania ogólne 

• Śmigło dwułopatowe samooczyszczające się o wysokiej sprawności wykonane z 
poliuretanu wzmacnianego włóknem szklanym lub z żywicy epoksydowej wzmocnionej 
włóknem szklanym; 

• Silnik o klasie izolacji nie gorszej niż F (135°C) IEC85, 4-biegunowy o maksymalnej 
prędkości obrotowej nie wyższej niż 1500obr/min,  

• Dopuszczalna ilość równo rozłożonych rozruchów na godzinę nie niższa niż 30; 
• Piasta wykonana z żeliwa klasy min. GG25 lub ze stali nierdzewnej min.3H13; 
• Obudowa mieszadła wykonana z żeliwa klasy min. GG25 zabezpieczoną odporną na 

wycieranie powłoką antykorozyjną; 
• Wał mieszadła wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 431 i nie gorszych 

właściwościach mechanicznych i wytrzymałościowych. 
• Przekładnia zębata ( dwustopniowa lub trzystopniowa) zaprojektowana na min 

100.000 godzin bezawaryjnej pracy o wysokiej sprawności. Nie dopuszcza się 
stosowania przekładni planetarnych. 

• Kabel zasilający doprowadzony w sposób zapewniający wodoszczelność; 
• Dopuszczalne zatopienie urządzenia 20m; 
• Silnik chłodzony przez opływającą ciecz; 
• Uszczelnienie: mechaniczne zewnętrzne ( od strony cieczy) wykonane z węglika 

wolframu lub z węglików krzemu (SiC/SiC).  
• Uszczelnienia wewnętrzne wargowe wykonane z NBR. 
• Komora olejowa uszczelnienia musi być wypełniona olejem parafinowym – 

nieszkodliwym dla środowiska w przypadku powstania wycieku.  
• Zaczep ślizgowy mieszadła do prowadnicy wykonane ze stali kwasoodpornej klasy 

minimum AISI 316L; 
• Silnik mieszadła powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki 

termiczne odłączające mieszadło od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. 
Czujniki termiczne winny zadziałać w temperaturze powyżej 125 st.C. 

• Konstrukcja nośna jednosłupowa (100x100mm lub 120x120) oraz elementy instalacji 
muszą być wykonane ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304. 

Dostawa mieszadeł zatapialnych ma obejmować swoim zakresem projekt/schemat 
montażu i ustawienia mieszadła w komorze, ze względu na optymalizację warunków 
hydrodynamicznych procesu mieszania. Wszystkie mieszadła powinny pochodzić od 
jednego producenta.   

2.7.1.2 Wymagania szczegółowe 

• Śmigło dwułopatowe o średnicy maksymalnej nie większej niż 2,2m 
• Maksymalna prędkość obrotów mieszadła 48 obr/min; 
• Moc nominalna mieszadła P2: do 7,5 kW; 
• Wymagana minimalna nominalna siła osiowa mieszadła F=3400N; 
• Masa mieszadła: do 295 kg 
• Ilość: 3 szt. na jeden reaktor 

2.8. Instalacja odwadniania osadu 

2.8.1 OPIS OGÓLNY 
Przedmiotem dostawy jest instalacja odwadniania osa du nadmiernego. 
 

Osad nadmierny będzie kierowany z istniejących na terenie oczyszczalni osadników wtórnych 
9.1 i 9.2 oraz z nowoprojektowanego osadnika wtórnego Ob. 14.  
Osad do odwadniania na prasie śrubowej dostarczany będzie do pomp nadawy osadu poprzez 
maceratory. Pompy osadowe tłoczyć będą osad na  prasę śrubową poprzez mieszalnik 
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dynamiczny w którym osad wymieszany zostanie z polielektrolitem dozowanym pompą ze stacji 
przygotowania polielektrolitu. Zadaniem polielektrolitu jest skłaczkowanie (koagulacja) osadu 
przed wprowadzeniem go do prasy. Do rurociągu osadu przed mieszalnikiem dopuszcza się 
dozowanie również PIX, zaś po mieszalniku dozowanie do rurociągu roztworu NaOH. Osad 
nadmierny ze środkami wspomagającymi kondycjonowanie będzie trafiał do flokulatora 
dynamicznego, a następnie do prasy.  
 
Dopuszcza się zamiast dozowania dodatkowych koagulantów inne rozwiązania pozwalające na 
osiągnięcie jak najwyższego stopnia odwodnienia osadów, np. wstępne zagęszczanie. 
Odwodniony mechanicznie osad zostanie transportowany poprzez przenośniki śrubowe be 
zwałowe do Zbiornika magazynowego osadu odwodnionego. W razie postoju suszarki 
taśmowej osad odwodniony na prasie nie będzie trafiał do zbiornika tylko będzie 
transportowany do zrzutu pod Wiatą odbioru osadu wysuszonego Ob.17. 

2.8.2. PARAMETRY OSADU  

Parametry osadu nadmiernego  
Poz. Parametr  Jednostka  Warto ść 

1 Sucha masa Mg s.m./d 2,40 

2 Zawartość suchej 
masy 

% s.m. śr. 0,79 

3 Ciężar kg/m3 1000 
4 Objętość m3/d 304 
5 Masa kg/d 304 000 

Parametry osadu odwodnionego 
Poz. Parametr  Jednostka  Warto ść 

1 Sucha masa Mg s.m./d 2,40 
2 Zawartość suchej masy % s.m. śr. 23 ± 2 
3 Ciężar kg/m3 1090 
4 Objętość m3/d 10,44 
5 Masa kg/d 11 380 

2.8.3. PARAMETRY PRACY INSTALACJI ODWADNIANIA  
Przepustowość hydrauliczna instalacji odwadniania –  21÷38 m3/h śr. ok.25 m3/h osadu 

kierowanego do odwadniania przez 12h/d 7 dni w tygodniu 

Obciążenie suchą masą – 160÷360 kg s.m./h, śr. 200 kg s.m./h 

Wymagana  ilość zawiesin ogólnych w odcieku z odwadniania nie więcej niż  400 mg/l. 

2.8.4. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE I SZCZEGÓŁOWE  

Przedmiotem dostawy jest instalacja odwadniania osa du 

Poszczególne urządzenia instalacji odwadniania osadu charakteryzować się będą 
następującymi parametrami: 

Maceratory 

Konstrukcja – rozdrabniacz dwuwałowy frezowy, szerokość frezów do 8,0 mm, ilość frezów na 
każdym wale- 6 szt. , poziomo zamontowane wały, przeciwbieżna praca frezów, zróżnicowana 
prędkość obrotowa frezów,  Wykonanie materiałowe frezów ze stali narzędziowej 1.7218, 
prędkość obrotowa napędu do 80-120 1/min , moc napędu 3,0 kW, 400V, IP55, bezobsługowe 
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uszczelnienie mechaniczne z komorą smarująco-zabezpieczającą bez systemu ciśnieniowego, 
możliwość przeprowadzenia inspekcji bez demontażu instalacji rurociągowej. 

Pompy osadu nadawy 

WARUNKI PRACY  

Pompowana 

ciecz  

osad    

Temperatura 

cieczy  

5-40 [°C]  Napływ  0,5 [bar 

abs.]  

Lepkość  100 [cPs]  NPSH (dostępne )  --  

ziarnistość  nie dotyczy  NPSH (wymagane)  --  

Rodzaj ciał 

stałych  

brak  Ciśnienie tłoczenia  2 [bar]  

2 [bar]  

Gęstość  1000 kg/m3  Ciśnienie 

projektowe  

pH.  7  Obciążenie pracą  8-12/24  

Wydajność  38,0 m3/h                                     

 

 50Hz 

PARAMETRY POMPY DANE NAPĘDU 

Prędkość 

obrotowa  

211 [obr/min] przy 

50 [Hz]  

Moc zainstalowana  7,5 [kW]  

Kier. obrot. 

wału  

ACW  Kasa izolacji  F / IP55  

Przyłącze 

ssące  

DN 125   

Przyłącze 

tłoczne  

DN 100   

Mieszalnik dynamiczny 

Urządzenie wspomagające kondycjonowanie osadu nadmiernego przed poddaniem go 
procesowi odwadniania na prasie śrubowej. 
Ns=0,25kW. 

Automatyczna stacja dozowania polielektrolitu  

Urządzenie wykonane ze stali kwasoodpornej. 
Urządzenie służy do precyzyjnego napełniania komory zarobowej wodą i polielektrolitem 
w proszku oraz idealne rozpuszczenie i wymieszanie składników.  
Stacja będzie pracowała w trybie automatycznym, powodując ciągły cykl pracy 
przygotowania i dojrzewania roztworu (polimeru-flokulanta). 
Wyposażenie: 

− 3 sztuki mieszadeł wykonanych ze stali kwasoodpornej; 
− 2 sztuki  napędu z silnikiem 2 x 1,1 kW; 
− 1 sztuka napędu z silnikiem  0,37 kW; 
− 1 silnik podajnika proszku SEW 0,37 kW; 
− zasobnik proszku (dwupłaszczowy) poj. 50 L wykonany ze stali kwasoodpornej, 

ogrzewany    kablem grzewczym samopoziomującym, wypełnienie pianka izolacyjna 
− sonda poziomu w  komorze magazynowej  analogowy czujnik poziomy 4-20 mA w trzeciej 

komorze , automatyczne uzupełnianie poziomu polimeru do uzyskania maksymalnego 
poziomu w trzeciej  komorze;  

− układ mieszający polimer z wodą wykonanie Teflon (odporny na temperaturę, nie zmienia 
kształtu i posiada lepsze parametry ślizgowe); 

− reduktor ciśnienia, zawór elektromagnetyczny wykonanie stal kwasoodporna, wodomierz 
impulsowy, rotametr. 
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Wymiary: 
− Długość  2 500 mm 
− Szerokość  1 350 mm 
− Wysokość  1 850  mm 

 
Pompa śrubowa surowej emulsji  
 

Pompowana ciecz  emulsja   
Temperatura cieczy  5-40 [°C]  Napływ  0,5 [bar abs.]  
  [cPs]  NPSH 

(dostępne )  
Rodzaj ciał stałych  brak  Ciśnienie tłoczenia  4[bar]  
  Ciśnienie projektowe   
pH.  7  Obciążenie pracą  8-12/24  
Wydajność  40 l/h 

 
 50 Hz  
 

PARAMETRY POMPY                                DANE NAPĘDU  
 Moc zainst.   0,37kW  Napięcie//Hz  230/40

0V  
Prędkość 
obrotowa  

118 [obr/min] przy 50 
[Hz]  

Kasa izolacji  F / 
IP55  

Kier. obrot. 
wału  

ACW  Termistiry PTC  Tak  

Przyłącze 
ssące  

Gwint BSP 1 ”  Obce 
chłodzenie  

Nie  

Przyłącze 
tłoczne  

Gwint BSP 1/2 ”  Falownik  NIE  

Stator  NBR  Przekładnia  Tak  
Uszczelnienie  Mechaniczne 

Cer/SiC/NBR  
  

Korpus  żeliwo    

Pompa śrubowa do polielektrolitu  
 

Pompowana ciecz  polielektrolit   

Temperatura cieczy  5-40 [°C]  Napływ  0,5 [bar abs.]  

Lepkość  100  [cPs]  NPSH 

(dostępne )  

Rodzaj ciał stałych  brak  Ciśnienie tłoczenia  2 [bar]  

Gęstość  1000 kg/m3  Ciśnienie projektowe  2 [bar]  

pH.  7  Obciążenie pracą  8-12/24  

Wydajność  2 000 l/h   

PARAMETRY POMPY                               DANE NAPĘDU  

 Moc zainst.   0,75kW  Napięcie//Hz  400V/

3/50  

Prędkość 

obrotowa  

215 [obr/min] przy 50 

[Hz]  

Kasa izolacji  F / 

IP55  

Przyłącze 

ssące  

DN 50    

Przyłącze 

tłoczne  

DN 40    

 
Flokulator dynamiczny   
Wykonanie ze stali nierdzewnej. Pojemność 200l, moc zainstalowana 2 x 0,55kW. Objętość 

gwarantująca właściwe wymieszanie osadu z poliektrolitem przy założonym przepływie.  
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Prasa śrubowa  

Urządzenie, które pozwala na odwadnianie trudno filtrujących się osadów, jej praca polega na 

powolnym przemieszczaniu się  flokuł osadu w komorze filtracyjnej złożonej  z ruchomych i 

nieruchomych pierścieni. Powolny ruch pierścieni ruchomych, powodowany jest obracaniem się 

centralnie umieszczonej śruby i przesuwa duże aglomeraty osadu bez niszczenia ich struktury 

powodując łatwe odprowadzenie cieczy.  

Odwodniony osad jest następnie transportowany śrubą do wylotu prasy Na końcu komory 

znajduje się pokrywa która umożliwia łatwą regulację stopnia odwadniania osadu.  

Moc zainstalowana 6,0 kW (4x1,5kW).  

W zestawie: 

−  głowice odwadniające (minimum trzy głowice ) 
− dzielona wanna odciekowa z pomp ą powrotu osadu o mocy 0,55 kW 

Wymiary: 

− Szerokość 2 800 mm 
− Długość 4 300 mm 
− Wysokość 1 931 mm 

Przenośniki ślimakowe bezwałowe wst ęgowe do transportu osadu odwodnionego 

− przenośnik poziomy osadu odwodnionego z prasy śrubowej.  

Parametry:  

• Ø250                                                                     

•  L=2,80m                                              

•  Ns=1,5 kW 

− przenośnik ustawiony pod kątem 25˚, transportujący osad z przenośnika pod prasą 
śrubową do Zbiornika magazynowego osadu odwodnionego. W razie przerw w 
działaniu instalacji suszenia przenośnik ten transportuje osad na przenośnik 
wychodzący pod Ob.17 poprzez otwarcie zasuwy elektrycznej. 

Parametry:  

• Ø300  

• L=8,10m                                              

• Ns=3,0 kW 

− przenośnik poziomy transportujący osad na zewnątrz obiektu OB.16 pod Wiatę 
osadu wysuszonego Ob.17 w celu awaryjnego zrzutu osadu odwodnionego, który 
nie może być kierowany do instalacji suszenia (awaria, przerwa w pracy) 

Parametry:  

• Ø250                                                                     

•  L=6,70m                                              
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•  Ns=1,5 kW 

Pompy dozowania PIXu  

Pompy dozowania PIXu wraz z armaturą towarzyszącą będą zlokalizowane w szafce w pobliżu 
zbiornika magazynowego PIXu. Pompy (1p + 1r) będą pobierały PIX ze zbiornika i 
transportowały go rurociągiem DN15 PE do rurociągu osadowego DN100/Dz114,3x3,0mm 
przed wlotem do mieszalnika dynamicznego. 

Parametry pracy pomp: 

• Q=20 l/h  

• Ns=0,025 kW 

Pompy dozowania roztworu NaOH  

Pompy dozowania roztworu NaOH wraz z armaturą towarzyszącą będą zlokalizowane w szafce 
w pobliżu paleto pojemnika z wanna wychwytową. Pompy (1p + 1r) będą pobierały roztwór 
NaOH z paletopojemnika i transportowały go rurociągiem DN15 PE do rurociągu osadowego 
DN100/Dz114,3x3,0mm na wylocie z mieszalnika dynamicznego. 

Parametry pracy pomp: 

• Q=60 l/h  

• Ns=0,025 kW 

Zbiornik magazynowy PIXu  

Wykonanie zamknięte, dno płaskie bezpośrednio przylegające do podłoża, dach 
stożkowy, na całej powierzchni wolny dostęp, płaszcz cylindryczny ze zgrzewanych 
arkuszy, przystosowany do bezciśnieniowej eksploatacji. 

− Pojemność użytkowa: 10 m3 
− Materiał: PE-100 RC, kolor czarny 
− Średnica wewnętrzna: 2000 mm 
− Wysokość cylindra: 3325 mm 
− Wysokość całkowita zbiornika: 3872 mm 
− Ciężar zbiornika: ~ 380 kg 

Wyposażenie: 
− 1 Króciec do na- i odpowietrzania DN 100 PN 10 z kolanem 180° zabezpieczony siatką 

przeciw insektom 
− 1 Króciec z kołnierzem luźnym i wlotem skośnym-napełnianie :DN50, 
− 1 Króciec gwintowany, śrubunek, rura ssawna, zawór spustowy: DN100, 
− 1 Króciec rezerwowy DN 50 PN 10 z kołnierzem luźnym 
− 1 Króciec z kołnierzem luźnym i zaślepką-sonda ultradźwiękowa DN125 
− 1 Króciec gwintowany-poziomowskaz DN100 
− 1 Króciec czujnika przepełnienia 2” mufa 
− 1 Króciec czujnika przecieku DN50 
− 1 Właz rewizyjny w dachu DN 500 skręcany śrubami 
− 2 Uchwyty transportowe 

 
Wanna zabezpieczaj ąco- przechwytuj ąca  

− Wykonanie otwarte, dno płaskie bezpośrednio 
− przylegające do podłoża, na całej powierzchni wolny dostęp, 
− płaszcz cylindryczny ze zgrzewanych arkuszy, 
− przystosowany do bezciśnieniowej eksploatacji. 
− Ustawienie: wewnątrz 
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− Medium: PIX 
− Gęstość medium: 15,5 g/cm3 
− Temperatura robocza: 20oC, krótkotrwale max 30oC 
− Pojemność użytkowa: 10 m3 
− Materiał: PE-100 RC, kolor czarny 
− Średnica wewnętrzna: 2230 mm 
− Wysokość cylindra: 3150 mm 
− Ciężar zbiornika: ~ 300 kg 
− Wyposażenie: 
− 2 Uchwyty transportowe 
− 1 Tabliczka znamionowa 

Paletopojemnik z wann ą wychwytow ą NaOH  

− Pojemność wychwytowa 1000l 
− Wymiary: szer. 1389mm x głęb.1580mm x wys.760 mm 

 

2.9. Instalacja transportu i magazynowania osadów  

W skład instalacji transportu i magazynowania osadów będą wchodziły następujące 
urządzenia: 

• Zbiornik magazynowy osadu odwodnionego z dnem ruchomym 

• Pompa osadu odwodnionego  

Odwodniony na prasie śrubowej osad transportowany będzie poprzez przenośniki do 
zbiornika magazynowego osadu odwodnionego wyposażonego w dno ruchome z 
czterema przenośnikami śrubowymi z odrębnymi silnikami i motoreduktorami. Konstrukcja 
dna ruchomego uniemożliwi powstawanie mostków osadowych, zapewniając tym samym 
całkowity odbiór odwodnionych osadów.  

− Wydajność przenośników ruchomego dna : 0,4- 0,8 m3/h 

− Moc napędów : 4 x 1,1 = 4,4 kW 

− Materiał stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) 

Poprzez pompę osadu odwodnionego o wydajności Q=0,5÷0,8 m3/h osad odwodniony 
będzie kierowany do suszarki średniotemperaturowej. 

W przypadku awarii instalacji suszenia odwodniony osad nie będzie kierowany 
przenośnikiem do zbiornika lecz poprzez otwarcie zasuwy elektrycznej osad będzie trafiał 
na przenośnik, którym będzie wychodził poza budynek Ob.16 pod Wiatę odbioru osadu 
wysuszonego Ob.17, gdzie nastąpi awaryjny odbiór osadu odwodnionego. 

2.10. Instalacja suszenia  

2.10.1. INFORMACJE OGÓLNE  
Przedmiotem dostawy jest instalacja suszenia w skład której wchodzi suszarka 
średniotemperaturowa.  
Wymagana wydajność instalacji suszenia osadu,  powinna wynosić minimum 400 kg/h wody 
odparowanej. 
Instalacja powinna się składać z jednej linii suszenia komunalnych osadów ściekowych o 
wydajności j.w. z możliwością płynnej regulacji w zakresie od 50-100% wydajności hydraulicznej 
i cieplnej. Do suszarki będzie kierowany pompowo osad odwodniony na prasie śrubowej. 
Instalacja ma mieć  możliwość przyjęcia osadu odwodnionego w zakresie suchej masy osadu 
od 17 do 40%. 
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Efektem końcowym procesu suszenia osadów ściekowych powinien być granulat o zawartości 
suchej masy minimum 90%. W procesie do minimum należy ograniczyć powstawanie pyłu. 
Wagowo 95% granulatu powinno mieć wielkość 0,5÷20 mm. Dla uzyskania końcowej formy 
wysuszonego granulatu nie dopuszcza się zastosowania peletyzatora, maceratora lub 
kruszarki. Temperatura osadu opuszczającego taśmę suszarni nie może być wyższa niż 50 o C. 
Osad musi zostać schłodzony do temperatury poniżej 50 o C w końcowej strefie na taśmie 
suszarni. Nie dopuszcza się schładzania osadu w osobnym urządzeniu, poza taśmą suszarni. 
Instalacja ma pracować w cyklu automatycznym i musi się dostosować automatycznie (bez 
ingerencji obsługi) do zmiennej zawartości suchej masy w osadzie odwodnionym kierowanym 
na suszarnię, tak, aby wysuszony granulat miał stałą zawartość suchej masy na wyjściu. 
Instalacja suszenia musi posiadać układ automatyki i sterowania zapewniający jej prawidłową 
pracę wraz z systemem SCADA dostarczającym informacje na temat pracy, parametrów 
roboczych i ewentualnych stanów awaryjnych. 
Suszarka średniotemperaturowa zlokalizowana zostanie w nowoprojektowanym  budynku 
odwadniania i suszenia osadów w Ob.16 

2.10.2. PARAMETRY OSADU  
W poniższych tabelach zostały przedstawione parametry osadu odwodnionego 
kierowanego do suszenia jak również osadu wysuszonego w suszarce taśmowej 
średniotemperaturowej: 

Parametry osadu odwodnionego kierowanego do suszarki 
Poz. Parametr  Jednostka  Warto ść 

1 Sucha masa Mg s.m./d 2,40 
2 Zawartość suchej masy % s.m. min.21 
3 Ciężar kg/m3 1090 
4 Objętość m3/d 11,44 
5 Masa kg/d 12 470 
6 Masa kg/h 520 

 

Parametry osadu wysuszonego 
Poz. Parametr Jednostka Wartość 

1 Minimalna zawartość suchej masy % s.m. 90 
2 Ciężar nasypowy kg/m3 min 400 

3 Średnica granulatu dla ilości 95% wagowo 
osadu wysuszonego mm 0,5-20 

4 Maksymalna temperatura osadu 
opuszczającego taśmę suszarni °C 50 

Poza parametrami osadu podanymi w powyższych tabelach przewiduje się następujące 
założenia: 

• Proces suszenia powinien odbywać się metodą bezpośrednią. Maksymalna temperatura 
powietrza suszącego wynosi 130° C. Ciepło do procesu suszenia przekazywane będzie 
z palnika spalającego gaz ziemny, bez zastosowania wymienników ciepła. Nie dopuszcza się 
zastosowania żadnego typu wymienników ciepła, w tym rekuperatorów w całej instalacji 
suszenia.  

• Osady podgrzewane będą za pomocą gorącego powietrza, bez stykania się z powierzchnią 
grzewczą. Temperatura powietrza suszącego przepływającego przez osad nie może 
w żadnym punkcie przekraczać 130°C. Minimalna dopuszczalna temperatura powietrza 
procesowego suszenia nie może być niższa niż 80°C. 

• Powietrze suszące ma przepływać od góry do dołu przez osad leżący na taśmie. Suszarnia 
ma być wyposażona w jedną taśmę, poruszającą się na obrotowych rolkach. Operator musi 
mieć możliwość bezpośredniej wzrokowej kontroli osadu leżącego na taśmie przez okna w 
obudowie suszarni. 

• Nie dopuszcza się stosowania energii elektrycznej do podgrzewania mediów rozumianych, 
jako osad, powietrze suszące itp. 
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• Celem zapewnienia odpowiednich warunków eksploatacyjnych (np. możliwość tygodniowego 
postoju suszarni wypełnionej w całości osadami z ponownym uruchomieniem bez 
konieczności opróżniania jej zawartości) proces suszenia należy prowadzić z ominięciem 
fazy kleistej osadu. 

• Wymaga się zastosowania automatycznej recyrkulacji osadów i mieszanie ich z osadami 
odwodnionymi, tak, aby na wejściu do suszarni zawartość suchej masy zmieszanych osadów 
wynosiła co najmniej 60%.  

• System transportu i dystrybucji osadów na taśmę powinien zapewnić przejście przez 
suszarnię w procesie dystrybucji i suszenia ciał obcych o wielkości do 20mm i osadu o 
zawartości suchej masy minimum 60%. Z tego powodu nie dopuszcza się układu 
pompowego, ciśnieniowego, ekstrudera, ani żadnego innego układu wyciskającego osad w 
postaci pasków na taśmę suszarni. Układ dystrybucji  ma zapewniać równomierne rozłożenie 
osadu na całej szerokości taśmy oraz regulację wysokości warstwy osadu w zakresie ok.4  - 
12 cm. 

• Suszarnia musi być wyposażona w układ wysokociśnieniowego mycia taśmy suszarni oraz 
układ czyszczenia wnętrza suszarni, działające  podczas pracy instalacji bez konieczności jej 
zatrzymywania. 

• Do transportu wysuszonych osadów należy zastosować wyłącznie zamknięte podajniki 
ślimakowe. W zależności od zastosowanej technologii na zewnątrz hali muszą być 
odpowiednio zabezpieczone, tak by pracowały bez zakłóceń w różnych okresach 
pogodowych. Instalacja nie może być zagrożona iskrzeniem i nagrzewaniem się elementów 
np. przekładni. Ze względu na silnie abrazyjny charakter osadu wysuszonego podajniki do 
transportu wysuszonych osadów należy wykonać z materiałów o wyższej odporności na 
ścieranie.  

• Łączny czas zatrzymania i uruchomienia zimnej suszarni po jednodniowym postoju nie może 
przekroczyć 30 minut. Nagła przerwa w dostawie energii elektrycznej nie powinna 
powodować uszkodzenia suszarni lub konieczności opróżniania osadów lub udrażniania 
systemu dystrybucji i nadawy. Ponowne uruchomienie powinno być możliwe niezwłocznie po 
przywróceniu zasilania w energię pod nadzorem przeszkolonej załogi. 

• Instalacja musi być wyposażona w podesty komunikacyjne umożliwiające dostęp do 
wszystkich napędów i instrumentacji. 

• Instalacja suszenia powinna być wyposażona w system co najmniej 3 kamer video z 
monitorem, pokazujących wnętrze suszarni i układu dystrybucji osadu. 

• Parametry procesu suszenia osadów muszą zapewnić jego higienizację. Suszarka musi 
pracować z minimalnym podciśnieniem zapewniającym nie wydostawanie się odorów do 
pomieszczenia i na zewnątrz budynku.  

• Gazy odlotowe z suszarni poprzez skraplacz powinny być kierowane do biofiltra w celu 
umożliwienia ich emisji do otoczenia. Do wykroplenia odparowanej wody w skraplaczu, 
należy użyć wody technologicznej. 

• Instalacja suszenia wyposażona w układ automatyki i sterowania wraz z systemem SCADA 
(informacje na temat pracy, parametrów roboczych i ewentualnych stanów awaryjnych). 

2.10.3. PARAMETRY PRACY INSTALACJI SUSZENIA  

− suszarka taśmowa  będzie pracowała 24 h/d przez 7 dni w tygodniu 
− ilość osadu odwodnionego (przy założeniu min. 21 % s.m.) kierowanego do suszarki: 

ok.520 kg/h  
− zdolność odparowania wody: min.400 kg H2O/h 
− zapotrzebowanie na gaz ziemny: ok.33 Nm3/h 
− woda technologiczna do skrubera: ok.Q=14,5 m3/h, P= min. 4 bar, temp. 20/37°C 
− współczynnik zużycia energii cieplnej: max.0,85 kWh/kg odparowanej wody 
− współczynnik zużycia energii elektrycznej: max. 0,10 kWh/kg odparowanej wody 

Wartość powyższych wskaźników dotyczy kompletnej instalacji suszenia bez 
uwzględniania systemu doprowadzenia osadów odwodnionych do suszarni oraz 
odprowadzania wysuszonego granulatu do odbiornika. Wskaźniki energetyczne zostaną 
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sprawdzone przez Zamawiającego na etapie odbioru końcowego instalacji suszenia przez 
okres 72 godzin ciągłej pracy instalacji. Wyznaczenie wskaźników w trakcie rozruchu 
kontrolnego nastąpi poprzez obliczenie ilości odparowanej wody (różnica masy osadów lub 
odpadów przed i za suszarką) oraz pomiar zużycia ciepła (obliczenie zużytej energii w 
oparciu o wartość energetyczną medium grzewczego).  

2.10.4. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNO -MATERIAŁOWE  
Suszarka taśmowa powinna składać się z następujących głównych elementów: 

− Suszarka  posadowiona na fundamencie betonowym lub na posadzce.  
− Konstrukcja wsporcza wykonana z profili stalowych 
− Obudowa górna z izolacją i zewnętrznym przykryciem  
− Obudowa dolna z izolacją 
− Komplet rolek napędzających, prowadzących, podtrzymujących, napinających  
− Taśma  
− System dystrybucji osadu na wlocie do suszarni 
− Układ regulujący wysokość warstwy osadu na taśmie 
− Układ chłodzenia i odprowadzania produktu na wylocie z suszarni  
− Zraszacze wodne ponad taśmą  
− Układ czyszczenia podłogi suszarni  i taśmy  
− Wszelkie otwory i podłączenia niezbędne do nadzoru, obsługi i konserwacji  

Wykonanie materiałowe 

• Wszystkie części narażone na bezpośredni kontakt z osadami, powietrzem suszącym, 
skroplinami (z wyjątkiem taśmy, okładzin i ślimaków podajników granulatu oraz okładzin 
podajników osadu odwodnionego i mieszacza) winny być wykonane ze stali kwasoodpornej 
nie gorszej niż AISI304, a tam gdzie ze względów technologicznych jest to wymagane należy 
zastosować stal AISI316. 

• Ślimaki podajników transportujących granulat należy wykonać ze stali o podwyższonej 
odporności na ścieranie.  

• Korytka oraz elementy wsporcze instalacji elektrycznych wykonać ze stali ocynkowanej 
ogniowo 

• Pozostałe elementy konstrukcyjne np. podpory, rama suszarni i inne konstrukcje wymagane 
do obsługi suszarni, nie mające kontaktu z osadem, powietrzem suszącym i skroplinami 
powinny być wykonane z odpowiedniej stali konstrukcyjnej, zabezpieczonej antykorozyjnie. 
Taśma suszarni musi być wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na działanie osadów 
i temperatury do 150°C. Nie dopuszcza się wykonania taśmy ze stali nierdzewnej.  

 
Obieg powietrza i wytwarzanie ciepła 

− powietrze suszące podgrzewane za pomocą palnika spalającego gaz ziemny. 

− temperatura suszenia max 130°C., min 80°C 

− część powietrza cyrkulacyjnego stale usuwana na zewnątrz instalacji przez 
wentylator wylotowy.  

− odparowana woda usuwana w skraplaczu z wykorzystaniem wody technologicznej.  

− powietrze suszarnicze po skraplaczu zawierające odory oczyszczone w biofiltrze.  

Bezpiecze ństwo 

Ze względów bezpieczeństwa suszarkę należy wyposażyć w system zraszaczy.  
Wnętrze suszarni należy zaklasyfikować, jako strefę 21 lub 22. Instalacja suszenia musi 
posiadać zabezpieczenia przeciwwybuchowe zgodnie z Dyrektywą ATEX 94/9/WE. Suszarnia 
musi spełniać te wymogi w każdym stanie, a w szczególności w fazie rozruchu, pracy, 
wyłączenia, awarii oraz nagłego wyłączenia spowodowanego np. przerwą w dostawie energii 
elektrycznej.  
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W suszarni należy mierzyć stężenie CO. Nie dopuszcza się zastosowania inertyzacji gazem 
obojętnym w żadnej fazie procesu suszenia. 

2.11. Instalacja wody technologicznej 

2.11.1. INFORMACJE OGÓLNE  
Przedmiotem zamówienia jest instalacja wody technologicznej. 

2.11.2. WYMAGANIA OGÓLNE  
Instalacja wody technologicznej będzie mieściła się w części niższej Ob. 16 Budynek 

odwadniania i suszenia osadów, wykonanej w konstrukcji murowanej. 

Woda technologiczna do instalacji wody technologicznej  w Ob. 16 Budynek 
odwadniania i suszenia osadów ściekowych będzie trafiała z Ob. 4 Zbiornik ścieków 
oczyszczonych poprzez Ob. 20 Przepompownię wody technologicznej. 

Instalację wody technologicznej będą stanowiły takie urządzenia jak: 

• zbiornik czerpalny ścieków oczyszczonych (zbiornik wody technologicznej)  
• zestaw hydroforowy  
• filtr samoczyszczący  
• kompresor  

2.11.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  

• Zbiornik  czerpalny ścieków oczyszczonych dla zestawu hydroforowego  

− Medium: ścieki oczyszczone 
− Pojemność całkowita:  VC = 6,3 m3 
− Średnica: 1,6 m 
− Wysokość: 3,28 m 
− Materiał: Laminat poliestrowo-szklany 

• Zestaw hydroforowy  ZH-16-5.2 

− Medium: ścieki oczyszczone 
− Wydajność maksymalna:  25 m3/h 
− Wydajność minimalna:  15 m3/h 
− Ciśnienie tłoczenia: 7,5 bar 
− Ilość pomp: 3 szt. pracujące – 2 szt., rezerwa – 1 szt. 
− Moc napędu: 9,0 kW (moc 1 pompy 3,0 kW) 

• Filtr samoczyszczący F-16-5.3 

− Wydajność max.:   30 m3/h 
− Ciśnienie robocze:  7,5 bar 
− Dokładność filtracji:  100 µm 
− Pneumatyczne zasilanie tłoka czyszczącego filtr 
− Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz sterująca wraz ze skrzynką zasilająco-

sterującą 
• Kompresor  

− Pojemność zbiornika V-25 l 
− Wydajność Q= 100l/min 
− Moc napędu Ns=1,5 kW 

2.12. Instalacja gazu ziemnego 

2.12.1. INFORMACJE OGÓLNE  
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Przedmiotem zamówienia jest skrzynka gazowa z armaturą. 

2.12.2. WYMAGANIA OGÓLNE  
Gaz ziemny do Ob. 16 Budynek odwadniania i suszenia osadów będzie kierowany ze 

skrzynki gazowej przy Ob. 13 Budynek socjalny i laboratorium do skrzynki gazowej na 
ścianie zachodniej Ob.16 przy Ob. 17 Wiata odbioru osadu wysuszonego. Poprzez kurek 
kulowy i zawór klapowy do gazu, współpracujący z detektorem gazu w obiekcie, będzie 
wprowadzony do Ob. 16.  

Rurociąg gazu na drodze do suszarki taśmowej zostanie ułożony w kanale 
7000x200x250, aby zapewnić lepszą komunikację w obiekcie 16. 

Gaz ziemny będzie używany w procesie suszenia osadów ściekowych w suszarce 
średniotemperaturowej: 

• zapotrzebowanie na gaz ziemny : 33 Nm3/h 
• zużycie gazu ziemnego  : 33 m3/h x 24h =792 m3/d 

Zakłada się, że zużycie gazu ziemnego będzie miało miejsce przez 7 dni w tygodniu. 

2.12.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  
• Wymiary skrzynki gazowej: 800x650x450mm 
• Kurek kulowy i zawór klapowy współpracujący z detektorem gazu w obiekcie na rurociągu 

gazu 
• Rurociąg gazu od skrzynki gazowej w Ob.16 zostanie wykonany ze stali nierdzewnej 

1.4301 z rur DN32/Dz42,4x3 mm. 

2.13. Biofiltr. 

2.13.1. INFORMACJE OGÓLNE  

Przedmiotem dostawy jest biofiltr. 
Instalacja biofiltra składać się winna  z wentylatora promieniowego, kontenera ze złożem 
filtracyjnym, wstępnej płuczki/nawilżacza lub w razie potrzeby skrubera i szafy sterującej. 
Wentylator, płuczka oraz armatura do spustu i opróżniania zabudowane w oddzielnym 
pomieszczeniu technicznym. Instalacja pracująca automatycznie - bezobsługowo. Zabudowa 
napędu wentylatora w pomieszczeniu technicznym w celu eliminacji emisji hałasu do  minimum. 
Obciążone zapachami powietrze powinno być zasysane przez wentylator i po optymalnym 
nawilżeniu podane do modułu biofiltra.  
Woda do wstępnego oczyszczenia (nawilżenia) zgromadzona w dolnej części płuczki i 
wprowadzona do obiegu. Wyłączniki pływakowe w połączeniu z zaworem elektromagnetycznym 
(do automatycznego uzupełniania świeżej wody) oraz przelew awaryjny winny utrzymać stały 
poziom wody. Pompa obiegowa z ochroną przed suchobiegiem oraz komplet dysz powinny 
zabezpieczać właściwe nawilżanie powietrza. Dla łatwego kontrolowania dysz wymagany jest 
otwór rewizyjny w płuczce. Grzałka elektryczna z termostatem - wymagana ochrona przed 
zamarzaniem (zapewnienie bezpiecznej pracy nawet poniżej temperatury zamarzania).  
Podczas przepływu przez materiał filtracyjny związki zapachowe winny być adsorbowane i 
redukowane przez mikroorganizmy. Oczyszczone powietrze zostanie skierowane do atmosfery. 
Aktualny stan pracy instalacji biofiltra sygnalizowany powinien być na dostarczonej szafie 
sterującej. 
Zastosowane materiały powinny posiadać wysoką odporność na agresywne, zanieczyszczone 
media. 

2.13.2. WYMAGANIA OGÓLNE  
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• Obudowa zbiornika - kontener stalowy (modułowy) zabezpieczony antykorozyjnie z 
zintegrowanym pomieszczeniem technicznym i wbudowanym zbiornikiem biofiltra 
wykonanym z tworzywa sztucznego  PE lub z laminatu poliestrowo-szklanego. 

• Kontener posadowiony na płycie betonowej z przerwą ok.100 mm w celu wizualnej 
kontroli wycieków. 

• Zbiornik biofiltra wykonany z materiału (PE) lub z laminatu poliestrowo-szklanego 
odpornego na działanie skroplin i gazów, 

• Pomieszczenie techniczne - znajdujące się w obudowie biofiltra wykonanie ze stali 
zabezpieczonej antykorozyjnie z oświetleniem, wentylacją oraz ogrzewaniem, 
zabezpieczone drzwiami ze stali kwasoodpornej.  

• Wentylator promieniowy wykonany z tworzywa sztucznego, odporny korozję i 
substancje znajdujące się w powietrzu dolotowym. Charakteryzuje się niskim poziomem 
hałasu, nie większym niż 80 dB w odległości 1 m 

• Nawilżacz powietrza - wykonany z tworzywa sztucznego (PE), odpornego na działanie 
skroplin związków chemicznych, wyposażony w urządzenia: 

− 1 komplet dysz 
− 1 pompa cyrkulacyjna 
− 3 czujniki poziomu wody (/Min/Śr/Max), do automatycznej pracy 
− 1 zawór elektromagnetyczny 
− 1 zasuwa 1” wraz z króćcem przelewowym 
− 1 zabezpieczenie przed suchobiegiem 
− 1 ogrzewanie elektryczne (przeciw  zamarzaniu) 
− 1 przewód łączący wentylator ze zraszaczem 
− 1 przewód łączący kolumnę zraszacza z kontenerem 

• Szafa sterująca - przystosowana do pracy na zewnątrz (IP55) umieszczona na ścianie 
kontenera wyposażona w: 

− sterownik 
− 1sterowanie przepływem 
− 1 sterowanie wentylatorem za pomocą falownika 
− lampa kontrolna (WŁ-WYŁ) 
− 1 sterowanie pompą wody (WŁ-AUTO-WYŁ) 
− 1 sterowanie automatycznym uzupełnianiem wody (WŁ-AUTO-WYŁ) 
− 1 sterowanie czasem zraszania złoża biofiltra 
− 1 lampka awarii 
− 1automatyczne sterowanie ochroną przed zamarzaniem wraz z wskaźnikiem 

temperatury i możliwością dokonania ustawień. 
− włącznik główny 

• Materiał filtrujący - wkład biofiltra - włókna korzeni drzew 
• Wysokość złoża – min. 1,40m. 
• Wysokość komory zbiorczej biofiltra (od dna zbiornika do rusztu) - 460mm 
• Automatyczne zraszanie złoża 
• Redukcja zanieczyszczeń na poziomie 90-95 % dla powietrza zawierającego poniżej 2-3 

g związków węgla w 1 m3: 

− dla gazów pochodzenia siarkowego pow. 95 % przy stężeniu H2 S we wlocie na 
biofiltr poniżej 40 ppm, 

− dla amoniaku pow. 95 %  przy stężeniu NH3 we wlocie na biofiltr poniżej 200 ppm, 
− organicznych związków lotnych pow. 90 %, 
− odorów pow. 95%. 

 
Dostawca zobowiązany jest dobrać taką technologię oczyszczania powietrza aby 
zapewnić powyższe redukcje zanieczyszczeń. 
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2.13.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  
 

Wentylator promieniowy  Wydajność do 3000 m³/h  
3000 m³/h przy ciśnieniu równym lub wyższym niż 1600 Pa 

    Zasilany za pomocą falownika 
    Odporny na korozję 
    Moc silnika 3,0 kW, około 2,25 kW w punkcie pracy 
    Silnik z ochroną przed przeciążeniem 
      Wykonanie Ex (zabezpieczenie w stanach awaryjnych) 

Płuczka / nawil żacz   Płuczka z mechanicznym i elektrycznym wyposażeniem  
 Pompa obiegowa 1,5 kW 
 3 wyłączniki pływakowe poziomu dla automatycznej pracy płuczki 

Spust z syfonem do zanieczyszczonej wody 
 

Kontener biofiltra  Zewnętrzny kontener ze stali  nie mający kontaktu z medium 
 Wewnętrzny kontener z PE-HD lub z laminatu poliestrowo-
 szklanego , grubość min. 5 mm 
 Elementy siatki z PE z recyklingu około 20,0 m² 

Otwór rewizyjny DN 300 do kontroli przestrzeni ciśnieniowej filtra 
2” spust kondensatu do podłączenia zabudowanego przewodu 
kanalizacyjnego 

Pomieszczenie techniczne 
z drzwiami  Oświetlone, dach ze  stali nierdzewnej 

Zawierające: wentylator, płuczkę i instalację do spustu 
(odwadniającą) 

Złoże filtracyjne biofiltra  materiał filtracyjny, specjalnie preparowane mielone korzenie 
drzew  

 Wysokość warstwy filtracyjnej, około 1600 mm 
 
Szafa steruj ąca W stabilnym wykonaniu  wg wytycznych norm VDE oraz DIN 

(budowa i testowanie), stopień ochrony IP54, 
zamocowana na kontenerze biofiltra obok drzwi  
Podstawowe elementy: 
- sterownik programowalny  
- sterowanie wentylatorem za pomoca falownika, ochrona przed      
  przeciążeniem 
  obroty dowolnie wybierane w nastawionym zakresie 
- terowanie pompą obiegową (ZAŁ-AUTO-WYŁ) 
- sterowanie napełnianiem wody (ZAŁ-AUTO-WYŁ) 
- sterowanie czasowe zraszaniem złoża (ZAŁ-AUTO-WYŁ) 
- lampka zbiorczej awarii z potwierdzeniem zakłócenia do 

dyspozycji zbiorczy sygnał awarii jako styk bezpotencjałowy, 
doprowadzony do zacisków szeregowych na listwie zaciskowej 

- automatyczna ochrona przed zamarzaniem ze wskazaniem 
  temperatury i nastawianiem 
- wyłącznik główny 
- gniazdo serwisowe 
- regulacja temperatury wewnątrz szafki sterującej 

2.14. Wyposa żenie dodatkowe 

2.14.1. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA OSADNIKÓW OB. 9.1 I 9.2 (MODERNIZOWANE) 
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Modernizacja wyposażenia istniejącego osadnika wtórnego Ob. 9.1 

• Dostawa i montaż nowych przelewów pilastych (demontaż istniejących) – 1 kpl.  
• Dostawa i montaż szczotki do czyszczenia koryta (1 szt.) i szczotki do odśnieżania bieżni 

jako doposażenie istniejącego zgarniacza. 

 

Modernizacja wyposażenia istniejącego osadnika wtórnego Ob. 9.2 

• Dostawa i montaż nowych przelewów pilastych (demontaż istniejących) 
• Dostawa i montaż szczotki do odśnieżania bieżni (doposażenie istniejącego zgarniacza) 

 

2.15. Rury i kształtki 

2.15.1. RURY Z PEHD 
Rury i kształtki PEHD do budowy kanalizacji ciśnieniowej lub rury ochronne. 

Muszą spełniać wymagania: ISO 4427, ISO 4437. 

• Materiał: PE 100,  
• Rodzaje połączeń: zgrzewanie doczołowe i kształtki elektrooporowe, połączenia 

PE/stal. 
• Rodzaje rur: 

− Rury do kanalizacji ciśnieniowej i instalacji przemysłowych: PE 100, SDR 17. 
Będą stosowane rury o następujących średnicach Dy: 40 ÷ 315mm. 

2.15.2. RURY Z PVC 
Rury kanalizacyjne z PVC. 

Parametry: 

� Materiał PVC 

� Rodzaj połączenia Kielichowe z uszczelką gumową 

� Temp. Robocza [OC] +60 

� Kolor Siwy 
Stosowane będą rury kielichowe PVC-U z uszczelką klasy S (SDR 34, SN 8). 
Zakres średnic Dy: 110. 

2.15.3. RURY ZE STALI NIERDZEWNEJ  
Przewody technologiczne mające kontakt ze ściekami lub osadami w miejscach 

określonych projektem (wewnątrz obiektów oraz około 1,0 m poza ich gabarytem) a także 
sieci sprężonego powietrza od dmuchaw do reaktorów biologicznych będą wykonana ze 
stabilizowanego kwasoodpornego stopu 0H18N9 zgodnie z PN-85/H-74242 i PN-71/H-
86020 lub jego odpowiednika według AISI, DIN, BS, SS, AFNOR, ze szwem wzdłużnym. 

Połączenia tych rur będą:  

− spawane elektrycznie elektrodami 308L/MVR AC/DC  
− spoina „Y” według PN-75/M-69014, 
− klasa złącza „D”, wymagania według PN-78/M-69011. 

2.15.4. ZŁĄCZA MECHANICZNE  
Wymagania ogólne 

� Złącza naprawcze 
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− szczelność połączenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej wykonanej 
z elastomeru za pomocą stalowej obudowy; 

− złącza naprawcze powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny; 
− złącza naprawcze powinny posiadać Aprobatę Techniczną COBRTI INSTAL; 
− obudowa złącza ze stali nierdzewnej 1.4571; 
− zamki ze stali nierdzewnej 1.4404/1.4435; 
− uszczelka elastomerowa powinna być odporna chemicznie na działanie medium; 
− uszczelka powinna zapewniać progresywny efekt uszczelnienia tzn. za pomocą 

kanalików wykonanych w uszczelce elastomerowej ciśnienie medium powinno 
dociskać uszczelkę do zewnętrznej powierzchni rury; 

− powinny posiadać przeciętą uszczelkę i możliwość rozpięcia w celu nałożenia 
na rurę w miejscu uszkodzenia; 

− minimalna szerokość złącza powinna wynosić 138 mm. 

� Złącza montażowe I 

− szczelność połączenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej wykonanej 
z elastomeru za pomocą stalowej obudowy; 

− złącza montażowe powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny; 
− złącza montażowe powinny posiadać Aprobatę Techniczną COBRTI INSTAL; 
− obudowa złącza ze stali nierdzewnej 1.4571; 
− zamki ze stali nierdzewnej 1.4404/1.4435; 
− uszczelka elastomerowa powinna być odporna chemicznie na działanie medium; 
− uszczelka powinna zapewniać progresywny efekt uszczelnienia tzn. za pomocą 

kanalików wykonanych w uszczelce elastomerowej ciśnienie medium powinno 
dociskać uszczelkę do zewnętrznej powierzchni rury; 

− minimalna szerokość złącza powinna wynosić 138 mm. 

� Złącza montażowe II 

− szczelność połączenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej wykonanej 
z elastomeru za pomocą stalowej obudowy; 

− złącza montażowe powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny; 
− złącza montażowe powinny posiadać Aprobatę Techniczną COBRTI INSTAL; 
− obudowa złącza ze stali nierdzewnej 1.4571; 
− zamki ze stali nierdzewnej 1.4404/1.4435; 
− uszczelka elastomerowa powinna być odporna chemicznie na działanie medium; 
− uszczelka powinna zapewniać progresywny efekt uszczelnienia tzn. za pomocą 

kanalików wykonanych w uszczelce elastomerowej ciśnienie medium powinno 
dociskać uszczelkę do zewnętrznej powierzchni rury; 

− minimalna szerokość złącza powinna wynosić 138 mm; 
− kotwiczenie złącza powinno odbywać się za pomocą pierścieni z ząbkami dla rur 

metalowych i płaskich do rur z tworzyw sztucznych, które wcinając się 
w powierzchnię zewnętrzną rury zapewniają odporność połączenia na obciążenia 
wzdłużne. 

� Uniwersalna opaska do nawiercania 

− korpus z żeliwa sferoidalnego, z antykorozyjnym pokryciem epoksydowym; 
− uszczelki: elastomerowe; 
− opaska mocująca, śruby, nakrętki: stal nierdzewna, nie gorsza niż AISI 316; 
− odejście: kołnierzowe PN 10. 

2.15.5. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW TECHNOLOGICZNYCH W RURACH OSŁONOWYCH  
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W przypadku poprowadzenia przewodów technologicznych w rurach osłonowych 
(przeciski, przejścia pod drogami, przejścia w świetle istniejących kanałów).Przejścia 
wykonać następująco:  

� Rura osłonowa 
Rura o średnicy pozwalającej na umieszczeniu w jej wnętrzu rury przewodowej wraz  z 

płozami dystansującymi. 

Materiał: 

− dla rur przeciskowych oraz ułożonych w ziemi: stal węglowa St3s, 
− dla rur przechodzących w świetle istniejących kanałów: stal stopowa 0H18N9 

� Płozy dystansowe 
Dla ochrony rur przewodowych prowadzonych w rurach osłonowych należy zastosować 

płozy dystansowe. 
Dane techniczne: 

− Wysokość płóz: dostosowana do różnicy średnic rury osłonowej i przewodowej. 
− Materiał: HDPE + stal nierdzewna. 
− Temperatura pracy: -200C do +800C. 

� Przestrzeń pomiędzy zakończeniami rur osłonowych, a rurą przewodową należy 
zamknąć szczelnie przy pomocy manszet. 
Dane techniczne: 
− Materiał: EPDM + stal nierdzewna; 
− Temperatura pracy: -200C do +800C. 

2.15.6. IZOLACJA CIEPLNA  
Zadaniem izolacji jest zabezpieczenie przed poparzeniem oraz wytłumienie hałasu. 

Dla zabezpieczenia przed poparzeniem (max. 50º C na powierzchni izolacji) 
oraz ze względu na tłumienie hałasu przyjmuje się, że rurociągi zaizolowane będą matą 
z waty szklanej o grubości 30 mm. 

Jako izolację proponuje się maty z waty szklanej na okładzinie z welonu z włókien 
szklanych, gęstość pozorna od 60 do 90 kG/m² o wymiarach 3000 x 1000 x 30 wg. PN-
71/B-13102. Na płaszcz ochronny przyjmuje się blachę ocynkowaną lub aluminiową 
o grubości 0,7 mm. 

Izolację należy wykonać w miejscach zaznaczonych w Projekcie Wykonawczym. 

2.16. Sprzęt BHP i p.po ż 

� Wykaz sprzętu bhp i p. poż. 

Ob.16 Budynek odwadniania i suszenia osadów 

• Agregat śniegowy AS10 1 szt. 
• Gaśnica śniegowa 5 kg 4 szt. 
• Gaśnica proszkowa ABC 6 kg  4 szt. 

Ob.17 Wiata odbioru osadu wysuszonego 

• Agregat proszkowa ABC 6 kg 2 szt. 

Niezależnie od w/w sprzętu należy liczyć się z koniecznością zakupu jeszcze innego 
sprzętu, którego potrzeba może ujawnić się w trakcie rozruchu i eksploatacji. 

Poza wyżej wymienionym sprzętem p.poż pracownicy będą wyposażeni przez 
kierownictwo oczyszczalni w sprzęt bhp i odzież ochronną do obsługi nowoprojektowanych 
obiektów oczyszczalni. 
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2.17. Narzędzia i środki konserwacji. 
Wykonawca dostarczy zamykane metalowe skrzynki zawierające dwa komplety kluczy 

z polerowanej stali, jeden zestaw kluczy płaskich otwartych, drugi – kluczy oczkowych 
pasujących do wszystkich śrub zamontowanych w instalacjach (także śrub rozporowych i 
dwuzłączek). Skrzynki powinny także zawierać inne nietypowe narzędzia służące do obsługi 
urządzeń, włącznie z 3 szt. pistoletów ciśnieniowych do nakładania wszystkich typów 
substancji smarujących. 

Narzędzia nietypowe: dwa zestawy ściągaczy wszystkich typów panewek i łożysk i 
narzędzi do montażu nowych łożysk i panewek, trzy zestawy śrubokrętów do wszystkich 
typów wkrętów użytych w instalacjach. Wymagane są także trzy zestawy narzędzi 
standardowych. Urządzenia należy zaopatrzyć w zalecane smary i oleje w ilości niezbędnej 
do obsługi urządzeń przez okres co najmniej jednego roku. Nie zwalnia to Wykonawcy z 
obowiązku upewnienia się przed uruchomieniem instalacji , że wszelkie smary i oleje zostały 
nałożone we wszystkich wymaganych miejscach. Wykonawca upewni się, że wszystkie 
smary, oleje i ich odpowiedniki są dostępne na polskim rynku. 

2.18. Części zamienne 
Wykonawca sporządzi listę części zamiennych i szybko zużywających się. Zestawienie 

będzie obejmować, opis, ilość i cennik tych części, które w opinii Wykonawcy powinny 
nieprzerwanie znajdować się na składzie przez 2 lata od wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

Części zamienne zostaną zapakowane i opieczętowane w oddzielnych skrzyniach i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem i korozją na czas długiego przechowywania. Każda 
skrzynia zostanie czytelnie oznakowana (pod kątem zawartości) w języku polskim. 

Wykonawca przedstawi zaświadczenie, że wszystkie części zamienne wypisane na 
liście będą dostępne przez okres co przynajmniej 10 lat od momentu zakończenia Okresu 
Zgłaszania Wad. 

Całkowita ilość części zamiennych, zaproponowana przez Oferenta powinna być 
zawarta w Cenie Ofertowej. 

3. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. Sprzęt 

będzie odpowiadał, pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w Projekcie 
Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera sprzęt: 

− elektronarzędzia ręczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, piły tarczowe, wkrętarki itd., 
− zestaw narzędzi montersko-ślusarskich, 
− zestaw do spawania acetylenowo –tlenowego, 
− agregat spawalniczy elektryczny, 
− półautomat spawalniczy 400 amper, 
− agregat pompy do malowania, 
− klucze dynamometryczne, 
− dźwig samojezdny o nośności 30 ton przy wysięgu 18m, 
− wciągarka mechaniczna – elektryczna 1,6-3,2Mg, 
− wciągarka mechaniczna – elektryczna 3,2-5,0Mg, 
− giętarka do rur do Ø100, 
− prościarka do rur, 
− zgrzewarka do rur PE, PEHD, 
− sprężarka. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 



Budowa (modernizacja) i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST-06.01 Instalacje technologiczne 

 

„BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z o.o.   czerwiec 2016 
 

38 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany (w granicach określonych Kontraktem) zrealizować i 

ukończyć Roboty określone zgodnie z Kontraktem i poleceniami Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru oraz do usunięcia wszystkich wad. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz Robót i 
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, norm technicznych, 
decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny :Personel Wykonawcy, a także inne rzeczy, 
dobra i usługi (stałe lub tymczasowe) konieczne do wykonania robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 
wszystkich działań prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 
odpowiedzialny za Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej 
części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą konieczne, aby część ta była zgodna z 
Kontraktem. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań na Placu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 
Inżynierem jako obszary robocze. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał 
Plac Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie 
przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i zapas materiałów. 
Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Placu Budowy wszelki gruz, złom, odpady i 
niepotrzebne już Roboty Tymczasowe. 

5.2. Urządzenia mechaniczne 
Armatura, urządzenia i maszyny powinny cechować się wysoką trwałością i 

niezawodnością oraz posiadać odpowiednie atesty. Maszyny i urządzenia mechaniczne 
muszą być przystosowane do pracy ciągłej(24 godziny na dobę) dla warunków panujących 
na terenie oczyszczalni. Projektowana wymagana żywotność urządzeń mieści się w 
przedziale 10 – 20 lat w zależności od rodzaju urządzenia. 

Wyposażenie elektryczne maszyn i urządzeń powinno być kompletne i umożliwiać: 

• Sterowanie z miejsca zainstalowania 
• Zdalne sterowanie 
• Zapewnić przesyłanie wymaganych sygnałów do sytemu „SCADA” 

Konstrukcje i rozwiązania zastosowanych napędów muszą być zgodne z wymaganiami 
zawartymi w cz. elektrycznej i AKPiA 

Maszyny i urządzenia, dla których czynnik roboczy nie jest obojętny chemicznie, 
powinny być wykonane z odpowiednich materiałów nie ulegających działaniu tego czynnika, 
ani nie tworzących z nim związków na drodze reakcji chemicznych. Na elementach 
wykonanych z Żeliwa lub stali węglowych winny być wykonane zabezpieczenia 
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antykorozyjne w postaci powłok epoksydowych. Owiercenie przyłączy ogólnie 10 bar lub 
inne w zależności od przeznaczenia, wymagań technologicznych, średnic przyłącza itp. 

Śruby łączące elementy składowe maszyn i urządzeń powinny być wykonane ze stali 
KO. Maszyny i urządzenia powinny być dostarczone wraz z odpowiednią dokumentacją 
(DTR). Montaż urządzeń powinien się odbywać według wskazań zawartych w DTR lub 
DMR. Montaż niektórych urządzeń (turbodmuchawy, zgarniacze, duże pompy) powinien się 
odbywać pod nadzorem przedstawiciela producenta lub nawet przez jego wyspecjalizowany 
zespół. Do przykrycia mechanizmów napędowych powinny być dostarczone i zamontowane 
w czasie montażu odpowiednie osłony. 

Wszystkie części wirujące i poruszające się ruchem posuwistym, pasy napędowe itp. 
powinny być bezpiecznie osłonięte i zaaprobowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
aby zapewnić całkowite bezpieczeństwo personelu zajmującego się konserwacją i 
eksploatacją. Wszystkie osłony powinny być łatwo zdejmowalne dla umożliwienia dostępu 
do urządzenia bez potrzeby uprzedniego demontażu głównych części urządzenia. 

5.3. Połączenia 

5.3.1. POŁĄCZENIA SPAWANE  
Każde spawanie będzie wykonywane przez wykwalifikowanych spawaczy 

doświadczonych w poszczególnych typach spawania. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zapewnienie, że wszyscy spawacze mają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania 
wymaganych prac spawalniczych. 

Wykonawca powinien prowadzić, do wglądu przez Inżyniera, zapis procedur 
spawalniczych i prób kwalifikacyjnych spawaczy dla wykonanych testów. Wszystkie prace 
spawalnicze powinny być prowadzone zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami. 

Wykonawca w porozumieniu z Inżynierem przeprowadzi kontrolę radiograficzną 10% 
wykonanych konstrukcyjnych złączy spawalniczych. 

Złącza spawane, które poddane zostały obróbce cieplnej po spawaniu, pracują w 
zakresie temperatur pełzania, narażone są na działanie korozji naprężeniowej lub obciążeń 
zmęczeniowych, powinny być badane metodą radiograficzną lub ultradźwiękową w 100%. 

5.3.2. POŁĄCZENIA ROZŁĄCZALNE  
Kołnierze użyte w połączeniach kołnierzowo-śrubowych muszą być zgodne z Polską 

Normą PN-ISO 7005-1. 

Do połączeń rurociągów należy stosować kołnierze przewidziane dla ciśnienia min. 1,0 
MPa (o ile wymagania technologiczne nie stanowią inaczej). 

Do połączeń rurociągów z określoną armaturą należy stosować kołnierze wg wymagań 
określonych w warunkach  montażu armatury. 

Do połączeń rurociągów współpracujących z urządzeniami lub armaturą, śruby łączące 
ich elementy składowe powinny być wykonane w klasie średnio-dokładnej ze stali 
nierdzewnej. Rodzaje i wymiary stosowanych śrub, nakrętek, podkładek muszą odpowiadać 
warunkom zawartym w PN. Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w odpowiednie 
podkładki. 

W połączeniach elementów wykonanych ze stali ocynkowanych lub stopów 
aluminiowych, podkładki izolacyjne (np. typu PTFE, o ile będą zastosowane) zostaną 
umieszczone pod podkładkami ze stali nierdzewnej, zarówno pod łbem śruby jak i pod 
nakrętką.  

Stosowane uszczelnienia muszą być bezazbestowe, dostosowane do parametrów 
(ciśnienie, temperatura, czynnik roboczy) oraz muszą być dostarczone z odpowiednimi 
świadectwami jakości. 
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W połączeniach rurociągów, w określonych miejscach przez projektanta, należy także 
przewidzieć połączenia elastyczne (wydłużalniki montażowe i termiczne) dostosowane do 
parametrów pracy rurociągu, które muszą być dostarczone z odpowiednimi świadectwami 
jakości.  

5.4. Malowanie antykorozyjne 
Maszyny i urządzenia, które są przedmiotem kompletnych dostaw muszą być 

zabezpieczone antykorozyjnie przez ich wytwórców zgodnie z wymaganiami 
technologicznymi. Powierzchnia wszystkich dodatkowych elementów stalowych winna być 
zabezpieczona antykorozyjnie albo poprzez cynkowanie lub malowanie na terenie budowy. 
Rodzaj malowania zależy od umiejscowienia i warunków technologicznych i został podany 
w odnośnych projektach wykonawczych. 

Powierzchnia stali przed malowaniem powinna zostać doprowadzona do IIº czystości, 
po oczyszczeniu zgodnie z PN-70/B-97051 i PN-70/B-97052 powinna być pokryta 
dwukrotnie farbą gruntującą a następnie 2 razy farbą nawierzchniową. 

5.5. Urządzenia transportu bliskiego 
Muszą się cechować wysoką trwałością, niezawodnością, posiadać odpowiednie 

poświadczenia i atesty materiałowe, być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi 
dozoru technicznego, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dn. 29.10.2003 r. 

Do urządzeń transportu bliskiego zalicza się:  

• Wciągarki i wciągniki 
• Suwnice 
• Żurawie 
• Wyciągi towarowe 
• Urządzenia dla osób niepełnosprawnych 
• Dźwigi do transportu osób 
• Dźwigi do transportu ładunków. 

Każde urządzenie transportu bliskiego musi być poddane próbie zgodnie z PN. 

5.6. Zbiorniki 
Zbiorniki ciśnieniowe ogólnego przeznaczenia jak np. hydrofory, sprężonego powietrza 

itp., muszą się cechować wysoką trwałością i niezawodnością, posiadać odpowiednie 
poświadczenia i atesty materiałowe, być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi 
dozoru technicznego określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dn. 09.07.2003 r. 

Zbiorniki, dla których czynnik roboczy nie jest obojętny chemicznie, powinny być 
wykonane z odpowiednich materiałów nie ulegających działaniu tego czynnika ani nie 
tworzących z nim związków na drodze reakcji chemicznych. Zbiorniki powinny być poddane 
próbie i spełniać wymogi odpowiednich norm i prób ciśnieniowych. 

Śruby łączące elementy składowe zbiorników powinny być wykonane ze stali 
nierdzewnej. Zbiorniki powinny być dostarczone wraz z dokumentacją. 

Dokumentacja urządzeń ciśnieniowych musi spełniać wymagania paragrafu 3, 4, i 5 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 09.07.2003 r. w 
sprawie warunków technicznych w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych 
(Dz U Nr 135, poz. 1269) i zawierać w szczególności: 

• opis techniczny urządzenia 
• dokumenty urządzenia otrzymane od ich wytwórcy określone w przepisach o 

oznakowaniu CE albo w innych specyfikacjach technicznych uzgodnionych UDT 
• instrukcja eksploatacji urządzenia 
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• dokumentacja urządzeń zabezpieczających wraz z ich doborem 
• plan ustawienia urządzenia 

• schemat instalacji Opis techniczny musi zawierać: 
• nazwę i adres eksploatującego 
• dane techniczne, oznakowanie (numer fabryczny) i lokalizację UC 
• określenie parametrów źródeł zasilania (o ile ma to zastosowanie – rodzaju paliwa, 

wydajności palników) 
• wykaz i sposób zabudowy osprzętu zabezpieczającego i ciśnieniowego 
• informację o przeznaczeniu UC wraz z opisem jego pracy. 

Instrukcja eksploatacji musi zawierać: 

• charakterystykę zbiornika ciśnieniowego 
• opis czynności związanych z uruchomieniem, ruchem i zatrzymaniem zbiornika (w tym 

zatrzymaniem awaryjnym) 
• informacje o sposobie przygotowania zbiornika do badań 
• informacje BHP, p.poż. i tp. 
• wymagania dotyczące konserwacji i kontroli stanu zbiornika 
• sposób postępowania na wypadek wystąpienia awarii lub zakłóceń 
• pozostałe wymagania eksploatacyjne. 

5.7. Gwarancje 

5.7.1. GWARANCJE PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA URZ ĄDZEŃ 
• Wymagana jest gwarancja na dostarczone urządzenia w okresie 24 miesięcy od daty 

uruchomienia, jednak nie dłużej niż 36 miesięcy od daty dostawy. Gwarancja dotyczy 
wad konstrukcyjnych, użycie niewłaściwych materiałów oraz niewłaściwego wykonania. 

Powyższe warunki dotyczą następujących urządzeń i wyposażenia: 

− Suszarka 
− Prasa  
− Ruszt napowietrzjący 
− Przenośniki  
− Pompy 
− Mieszadła 
− Maceratory 
− Dmuchawy  
− Hydroforowy zestaw pompowy 
− Filtr wody technologicznej 
− Biofiltr 
− Zgarniacze  

• Wymagana jest gwarancja na dostarczone urządzenia w okresie 12 miesięcy od daty 
uruchomienia, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od daty dostawy. 

Powyższe dotyczy następujących urządzeń i wyposażenia: 

− Armatura 
− Pneumatyczna instalacja zabezpieczająca 
− Turbodmuchawy (przebudowane do nowych parametrów). 

5.8. Utrzymywanie w ruchu oczyszczalni ścieków 
Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni ścieków 

za pośrednictwem Inżyniera, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie OŚ. Wykonawca zapewni 
także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich części oczyszczalni personelowi 
obsługi. 
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Tam, gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących instalacji i sieci OŚ,  
Wykonawca uzgodni z 14-dniowym wyprzedzeniem swój program i metody pracy z 
personelem eksploatacyjnym za pośrednictwem Inżyniera. 

Rozbiórka lub usuwanie istniejących sieci i instalacji będących w eksploatacji nie jest 
dopuszczalne do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, 
rurociągu lub instalacji do pomyślnej eksploatacji. 

Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływ na normalny tryb 
eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym 
uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji od Inżyniera. 

Wymagana jest ciągła eksploatacja oczyszczalni, gdyby Wykonawca uszkodził 
jakąkolwiek część zakładu, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on 
takie uszkodzenia na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w 
ciągu 24 godzin, Zleceniodawca spowoduje wykonanie takich napraw obciążając ich 
kosztami Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie upoważnienia. 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 
wykonywanych bądź wykonanych robót z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach 
Technicznych i rozwiązaniami projektowymi. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
� Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) 
lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić 
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych 
lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi 
w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

� Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

� Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3. Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz instrukcjami zawartymi 
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek rozliczeniowych: 

− dla rurociągów – metr [m], dla każdego typu i średnicy; 
− dla armatury – sztuka [szt.], dla każdego typu i średnicy; 
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− dla urządzeń – komplet [kpl.], dla każdego typu i średnicy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania odnośnie odbioru robót podano w ST-00-00. 

8.2. Odbiór wst ępny 

8.2.1. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE ODBIORU WST ĘPNEGO ROBÓT 
Odbiór następuje po zakończeniu montażu przewodów, urządzeń jak w pkt. 5 

i przeprowadzeniu badań jak w pkt. 6. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 

− projektową dokumentację powykonawczą, 
− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
− protokóły z dokonanych pomiarów, 
− dzienniki budowy. 

W ramach czynności odbiorowych należy sprawdzić: 

− zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 
− użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów, 
− prawidłowość zamontowania i działania urządzeń instalacji technologicznych, 
− naniesienie zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
− sprawdzić w Dzienniku Budowy realizacje wpisów dotyczących Robót, 
− dokonać szczegółowych oględzin robót, 
− dno wykopów, zagęszczenie podsypki i obsypki, 
− połączenie przewodów z armaturą, wykonanie izolacji przewodów, płukanie 

i szczelność przewodów, 
− obiekty na trasie rurociągów, 
− armatura i wyposażenie, 
− oznakowanie przewodów i armatury. 

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbioru wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną. 

W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru wstępnego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
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eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja może dokonać potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w Dokumentach Umownych. 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.2.2. PRÓBY RUROCIĄGÓW 
Wykonawca przeprowadzi próby szczelności i stabilności wszystkich rurociągów 

i instalacji rurowych. Wszystkie próby powinny być przeprowadzone w obecności Inżyniera. 
Wykonawca powiadomi Inżyniera lub jego przedstawiciela o zamiarze przeprowadzenia 
próby na co najmniej jeden pełny roboczy dzień wcześniej. 

Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne maszyny i wyposażenie, łącznie z 
rozpórkami i blokami oporowymi, które mogą być potrzebne do efektywnego zbadania 
rurociągów przy podanych wartościach ciśnienia, i będzie odpowiedzialny za dostawę, a 
następnie odprowadzenie całej wody potrzebnej do prób. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za szczelność rurociągów przy odpowiednich 
ciśnieniach próbnych i na swój koszt usunie wszelkie napotkane trudności, niezależnie od 
ich przyczyny. 

W przypadku przeglądu lub próby zakończonej wynikiem niezadowalającym Wykonawca 
na własny koszt wymieni wadliwe rury, nieszczelności lub w inny sposób naprawi wadliwe 
roboty. Po wykonaniu takich napraw rurociąg zostanie ponownie oczyszczony i zbadany, aż 
uzyska aprobatę Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

� Próby ruroci ągów bezci śnieniowych 
Rurociągi łączone na zakładki nie mogą być poddawane próbom wstępnym ani 

końcowym. 

Wszystkie pozostałe rurociągi bezciśnieniowe o nominalnej średnicy wewnętrznej 750 
mm i mniejszej, ułożone w wykopie, należy poddać próbie wstępnej po ułożeniu i 
połączeniu, lecz przed zasypaniem, oraz próbie końcowej po zasypaniu. Rurociągi ułożone 
w tunelach lub podwieszane należy poddać próbie końcowej po zakończeniu ich budowy. 

O ile nie postanowiono inaczej, próby rurociągów należy przeprowadzać odcinkami 
między włazami. Ponadto rurociągi zaznaczone na rysunkach jako linie proste powinny być 
poddane próbie liniowości za pomocą wiązki światła, zgodnie z opisem zawartym w 
specyfikacji układania rurociągów. Wszystkie rurociągi oprócz łączonych na zakładki 
powinny być poddane próbie infiltracyjnej.  

Próby wstępne i końcowe zazwyczaj będą dotyczyć rurociągów o nominalnej średnicy 
wewnętrznej większej od 750 mm. Odbiór tych rurociągów będzie zależał od pomyślnego 
wyniku próby infiltracyjnej oględzin rur i złączy. 

� Próba wstępna 

Do rurociągu należy tłoczyć powietrze pod ciśnieniem 100 mm słupa wody. Ciśnienie 
nie może spaść poniżej 75 mm w ciągu 5 minut. 

Należy zachować ostrożność, aby dokładność próby nie została zakłócona przez 
wahania temperatury powietrza wewnątrz rurociągu. W razie potrzeby czas 
przeprowadzenia próby należy ograniczyć, zgodnie z zaleceniem przedstawiciela 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

� Próba końcowa 
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Odcinek badanego rurociągu należy napełnić czystą wodą, aby uzyskać wewnętrzne 
ciśnienie co najmniej 1,2 m w najwyższym punkcie i maksymalnie 6 m w najniższym 
punkcie. Należy uwzględnić poprawkę na ewentualne ciśnienie wody gruntowej z zewnątrz. 
Po 30 minutach należy w razie potrzeby uzupełnić ilość wody, a w ciągu następnych 60 
minut ubytek wody nie powinien przekroczyć 0,25 litra na 1 metr średnicy i na 1 metr 
długości badanego rurociągu. Ponadto nie może być żadnego wykrywalnego wycieku w 
żadnym punkcie rurociągu. 

Próba ta nie będzie wymagana, jeśli według Inżyniera/Inspektora Nadzoru jest 
nieodpowiednia z powodu występowania wysokiego poziomu wód gruntowych. 

� Próba infiltracyjna 

Po zasypaniu rurociągu i przywróceniu powierzchni terenu do stanu pierwotnego 
wszystkie rurociągi i powiązane z nimi włazy należy poddać próbie infiltracyjnej. 

Nie powinno być żadnego zauważalnego napływu wody w żadnym punkcie rurociągu 
ani przepływu w żadnym włazie i wylocie. 

� Próby ruroci ągów ci śnieniowych 
O ile nie podano inaczej, próby rurociągów ciśnieniowych należy przeprowadzić 

pod ciśnieniem 1,5 raza wyższym od maksymalnego ciśnienia roboczego. 

� Próba wstępna 

Rurociągi ciśnieniowe ułożone w wykopie należy poddać próbie wstępnej i końcowej 
po ułożeniu, lecz przed zasypaniem. 

W rurociągach o średnicy wewnętrznej 675 mm lub większej należy każde złącze 
poddać próbie hydraulicznej pod ciśnieniem 100 kN na 1 metr kwadratowy za pomocą 
odpowiedniej aparatury do badania złączy. Wynik próby będzie niezadowalający, jeśli 
spadek ciśnienia w czasie 30 minut (zmierzony za pomocą odpowiedniego manometru 
z zakresem 0–150 kN na 1 metr kwadratowy) będzie większy niż 10 kN na 1 metr 
kwadratowy. 

Rurociągi o mniejszej średnicy należy poddać próbie pneumatycznej odcinkami 
o dogodnej długości, możliwie jak najmniejszej. Powietrze należy tłoczyć do wnętrza 
rurociągu za pomocą odpowiedniego sprzętu pod ciśnieniem 300 mm słupa wody, 
zmierzonym za pomocą manometru wodnego. Wynik próby będzie niezadowalający, jeśli 
ciśnienie powietrza spadnie poniżej 275 mm w ciągu 5 minut. Należy zachować ostrożność, 
aby dokładność próby nie została zakłócona przez wahania temperatury powietrza 
wewnątrz rurociągu. W razie potrzeby czas przeprowadzenia próby należy ograniczyć 
zgodnie z zaleceniem Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

� Próba końcowa 

Po oczyszczeniu i oględzinach wszystkie rurociągi ciśnieniowe należy poddać próbie 
końcowej przy użyciu czystej wody, zgodnie z opisem przedstawionym poniżej. 
W przypadku rurociągów ułożonych w wykopie próbę tę należy przeprowadzić po zasypaniu 
wykopu. 

Próbę należy przeprowadzić na dogodnych odcinkach rurociągu o długości do 400 m, 
przez napełnienie wodą pod ciśnieniem. Oprócz prób poszczególnych odcinków należy 
wykonać próbę dla całego rurociągu, zgodnie z taką samą procedurą jak 
dla poszczególnych odcinków. Badany odcinek należy wypełnić wodą w taki sposób, 
aby powietrze zostało usunięte. W przypadku rur z materiału pochłaniającego wodę (np. rur 
azbestowo-cementowych) napełniony rurociąg można pozostawić na pewien czas, 
zazwyczaj na 24 godziny, pod ciśnieniem niższym od ciśnienia próbnego. Następnie 
ciśnienie wewnątrz rurociągu należy stopniowo podwyższać do określonego ciśnienia 
próbnego i utrzymać przez jedną godzinę. Później pompy należy wyłączyć. Przez następną 
godzinę trwania próby nie wolno dopuścić, aby dodatkowa woda dostała się do wnętrza 
rurociągu. 
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Po upływie tego czasu należy przywrócić poprzednie ciśnienie za pomocą pompy 
i zmierzyć ilość wody wypływającej z rurociągu do momentu osiągnięcia takiego ciśnienia 
jak na końcu próby. Ubytek wody nie może przekraczać 2 litrów na 1 metr średnicy 
nominalnej, na 1 kilometr długości i na 1 metr ciśnienia (średnie ciśnienie w odcinku 
rurociągu) na 24 godziny. Ponadto nie może być widocznych przecieków ani przesunięć 
w żadnym punkcie rurociągu. 

Należy zwrócić szczególną uwagą na zakręcenie zaworów odpowietrzających i innej 
armatury, jeśli jest zamontowana, niestosowanie ciśnienia wyższego od podanego 
w żadnym punkcie rurociągu oraz odpowiednie zamocowanie rurociągu 
przed przeprowadzeniem próby. 

Niedozwolone są próby zaworów podłączonych do istniejącej komunalnej sieci 
wodociągowej ze względu na niebezpieczeństwo zanieczyszczenia. Próby innych 
zakręconych zaworów (łącznie z odpowietrzającymi), nie zamontowanych na wodociągach, 
może Wykonawca przeprowadzić na własne ryzyko pod warunkiem, że zawory mają 
odpowiednie ciśnienie znamionowe, są mocno przykręcone, a ewentualne ich uszkodzenie 
podczas prób zostanie naprawione na koszt Wykonawcy. 

Po zakończeniu prób wszystkie otwarte końce rurociągu należy zaślepić odpowiednimi 
zatyczkami, aby uniemożliwić zamulenie lub inne szkodliwe zanieczyszczenie 
przez odbiorem eksploatacyjnym rurociągu. 

8.2.3. PRÓBY ZAWORÓW  
Wszystkie zawory sterowane elektrycznie powinny być zbadane przy użyciu 

odpowiednich siłowników. Takie badanie ma wykazać ich płynne, bezawaryjne działanie 
między położeniem całkowicie otwartym i całkowicie zamkniętym. 

Wykonawca dostarczy certyfikaty badań wszystkich materiałów głównych części 
zaworów, w tym korpusów, zastawek, tarcz, trzpieni i gniazd. 

Poniższą próbę wodną całkowicie zamontowanego zaworu należy przeprowadzić 
w obecności Inżyniera/Inspektora Nadzoru zgodnie z normą ISO 5208: 

− Korpus – ciśnienie do 1,5 ciśnienia nominalnego zaworu. 

− Próba gniazda na otwartym końcu pod ciśnieniem nominalnym zaworu. Zawory 
odcinające należy zbadać w obydwu kierunkach. Wyciek nie powinien przekraczać 
wartości podanych w odpowiednich normach i szczegółowych specyfikacjach. 

8.3. Rozruch.  
Rozruch stwarza ostatnią możliwość usunięcia przy pomocy środków inwestycyjnych 

wszelkich ewentualnych braków i usterek związanych z projektowaniem, wykonawstwem 
oraz jakością maszyn i urządzeń. Osiągnięcie końcowego efektu realizacji budowy po 
zakończeniu robót budowlano – montażowych, polegać będzie na wykonaniu szeregu 
cząstkowych działań techniczno – organizacyjnych nazywanych ogólnie rozruchem. 

 Celem rozruchu jest sprawdzenie, przygotowanie i uruchomienie poszczególnych 
urządzeń, obiektów, węzłów technologicznych modernizowanych i nowoprojektowanych 
urządzeń i instalacji oraz włączenie ich do eksploatacji.  

Warunkiem przystąpienia do rozruchu jest odbiór wstępny obiektu potwierdzony 
protokółem. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt 
rozruchu. Sam rozruch powinien być prowadzony przez powołaną w tym celu 
specjalistyczną Grupę Rozruchową. 

W skład grupy powinien wchodzić: 

− kierownik grupy rozruchowej, 
− przedstawiciele Producenta instalacji termicznego przekształcania osadu, 
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− przedstawiciele Wykonawcy, 
− personel przewidziany do eksploatacji obiektu, 
− projektanci, 
− w miarę potrzeby specjaliści od ochrony pożarowej, BHP, przedstawiciel PIOŚ, UDT. 

Etap I  -  Prace przygotowawcze do rozruchu. 

Zakres prac i czynności: 

• Zapoznanie się z dokumentacją wykonawczą, rozruchową i DTR maszyn i urządzeń. 
• Stwierdzenie czy obiekt nadaje się do przeprowadzenia rozruchu: 

− zostały zakończone roboty budowlano – montażowe, 
− zostały wykonane z wynikiem pozytywnym odbiory częściowe (np. próby 

ciśnieniowe, skuteczność wentylacji), 
− sprawdzenie zgodności przekrojów i przebiegu rurociągów z dokumentacją 

techniczną 

− sprawdzenie rodzaju i prawidłowości wykonania złącz, 

− sprawdzenie rodzaju, sprawności i prawidłowości zamontowanej aparatury, 

− sprawdzenie stanu izolacji przewodów i konstrukcji wsporczych, 
− sprawdzenie czy zapewnione są wszystkie media w niezbędnej ilości i jakości 

potrzebnej do prowadzenia czynności rozruchowych, w szczególności osadu 
zagęszczonego i odwodnionego, wody, ścieków na potrzeby wody technologicznej 
oraz energii elektrycznej i gazu ziemnego, 

− sprawdzenie sprawności zainstalowanej armatury na instalacji rurociągów 
technologicznych, instalacji sprężonego powietrza, pomp i innych urządzeń, 
− sprawdzenie sprawności urządzeń pomiarowo-kontrolnych 
− sprawdzenie czy zostały usunięte usterki budowlano – montażowe mające wpływ na 

rozruch. 
− sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z projektem 
− sprawdzenie warunków technicznych oraz warunków bhp jakie powinny spełniać 
obiekty i urządzenia 
− sprawdzenie zaświadczeń dopuszczenia do eksploatacji urządzeń, które tego 
wymagają. 
 
W/w stany muszą być potwierdzone  protokołem przekazania obiektów i instalacji do 

rozruchu mechanicznego. 

 

Etap II – rozruch mechaniczny 
 

 Rozruch mechaniczny zostanie przeprowadzony pod nadzorem lub w braku takiej 
potrzeby – według zaleceń dostawców wszystkich nowoprojektowanych instalacji. 

Rozruch mechaniczny ma na celu: 

 

• Przeprowadzenie prób ruchu maszyn, urządzeń i armatury bez obciążenia pod kątem 
ich działania i kierunku obrotów. 

• Sprawdzenie działania wszystkich elementów sterowania i sygnalizacji. 
• Sprawdzenie czy doprowadzone są wszystkie media i czy parametry są właściwe. 
• Kontrola smarowania urządzeń. 
• Sprawdzenie czystości instalacji i ewentualne przepłukanie rurociągów wodą. 
• Kontrola zamocowania barier ochronnych i pokryw włazów montażowych. 
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Przed uruchomieniem urządzeń z napędem elektrycznym należy sprawdzić blokadę, 
sterowanie, sygnalizację i urządzenia pomiarowe, instalację do uszczelniania, 
smarowania, chłodzenia oraz przeprowadzić regulację pod względem mechanicznym. 

 Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny należy zakończyć protokołem 
przekazującym całość obiektów i urządzeń do rozruchu hydraulicznego i 
technologicznego (jednorazowo lub sukcesywnie). 

 Równolegle z rozruchem mechanicznym zostaną przeprowadzone: 

• szkolenie ogólne i stanowiskowe obsługi urządzeń i paneli sterowniczych, 

• szkolenie z zasad BHP, p.poż. w okresie rozruchu i próby eksploatacyjnej, 

• uszczegółowienie zasad uruchamiania, kontroli maszyn, urządzeń i systemów, 

• sprawdzenie układu połączeń systemu sterowania, 

• kontrola, ustawienie i kalibracja punktów pomiarowych, 

• próba współdziałania systemu suszarni osadu ze stacją odwadniania i systemem 
transportu osadu, 

 

 

Etap III – rozruch hydrauliczny 
Po stwierdzeniu faktu ogólnej sprawności instalacji należy przeprowadzić rozruch 

na medium zastępczym.  

W tym etapie należy: 

• Sprawdzić szczelność instalacji. 
• Sprawdzić szczelność i równomierność pracy rusztu napowietrzającego 
• Sprawdzić i wyregulować krawędzie przelewowe 
• Sprawdzić funkcjonowanie i wyskalowanie aparatury kontrolno – pomiarowej. 
• Skontrolować natężenie pobieranego prądu przez urządzenia pracujące pod 

obciążeniem. 
• Usunąć wszelkie zauważone usterki. 

Pozytywne przeprowadzenie powyższych czynności (potwierdzone sprawozdaniami 
i protokółami) pozwala na zgłoszenie obiektu do rozruchu technologicznego. 

Uwaga: Na szczegółowo uzasadniony wniosek Wykonawcy, Inżynier/Inspektor Nadzoru 
może odstąpić od wymagania przeprowadzenia rozruchu hydraulicznego na medium 
zastępczym i dopuścić medium docelowe. 

 

Etap IV– rozruch technologiczny. 
 

Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim: 

• sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów, 
i urządzeń w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, za pomocą 
napełnienia medium rzeczywistym, 

• sprawdzenia działania i parametrów urządzeń, 

• regulacja urządzeń do sterowania pracą urządzeń, 

• regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie, 

• sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia 
ściekami i osadami, 

• skontrolowanie prawidłowości pracy urządzeń mechanicznych i elektrycznych, 
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• optymalizacja i prawidłowość sterowania oraz automatyki, 

• przeszkolenie załogi w zakresie technologii, obsługi urządzeń oraz zasad BHP 
i p.poż. na obiektach. 

 

Zakres prac i czynności rozruchu technologicznego: 

• stopniowe wprowadzenie medium rzeczywistego do instalacji, 

• obserwacja pracy urządzeń pod obciążeniem wzrastającym do nominalnego, 

• kontrola techniczna urządzeń, pomiary pobieranych prądów, kontrola temperatury, 
ciśnienia itp., 

• rejestracja danych technicznych i zauważonych nieprawidłowości, 

• pobór prób i kontrola analityczna procesów, 

• rejestracja wyników analiz i ich interpretacja, 

• optymalizacja parametrów procesu oczyszczania ścieków, 

• optymalizacja procesu odwadniania osadów, 

• optymalizacja procesu suszenia osadów, 

• sporządzenie sprawozdań z przebiegu prac rozruchowych. 
 

 Wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków surowych i oczyszczonych, odpadów, 
zużywanych chemikaliów i mediów podczas rozruchu modernizowanych i 
nowoprojektowanych obiektów OS Białobrzegi należy zestawić w prowadzonym na 
bieżąco Dzienniku Rozruchu. Oprócz wymienionych wyżej wyników pomiarów ilościowych 
i jakości należy notować również dane określające podstawowe parametry technologiczne 
i efekty pracy poszczególnych instalacji. Raporty te będą podstawą do oceny pracy 
obiektów os Białobrzegi. 

Wykonawca powinien kontynuować fazę rozruchu technologicznego tak długo, aż 
instalacja osiągnie wymagania określone w Gwarancjach. Wówczas Wykonawca 
powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru o gotowości do przeprowadzenia Próby 
Końcowej.  

8.4. Próba Ko ńcowa. 
Po pozytywnym zakończeniu rozruchu technologicznego Wykonawca winien na swój 
koszt ( łącznie z kosztem analiz laboratoryjnych) przeprowadzić Próbę Końcową 
powiadamiając pisemnie Inżyniera/Inspektora nadzoru o planowanym terminie 
rozpoczęcia Próby z wyprzedzeniem minimum 2 dni robocze.  

Próba Końcowa musi trwać 72 godziny bez przerwy. Wymaga się aby podczas Próby 
Końcowej: 

• Instalacje będące przedmiotem rozruchu działały w sposób w pełni zautomatyzowany. 
• Obciążenie powinno być nie mniejsze niż 0,75 nominalnego. 
• Nie wystąpiły awarie podstawowych maszyn i urządzeń. 
• Nie wystąpiły przekroczenia w wymaganiach wynikających z Przepisów, 

Wymaganiach Zamawiającego i Gwarancjach Procesowych. 

Efektem końcowym tych wszystkich działań jest osiągnięcie zakładanych efektów : 
stopnia oczyszczenia ścieków, energetycznych ( zużycie energii elektrycznej i zużycie 
gazu w procesie suszenia osadów), wydajności, skuteczności odwadniania, skuteczności 
suszenia, a szczególnie osiągnięcie następujących (mierzonych podczas Prób 
Końcowych) parametrów procesowych: 

1) Efekt ekologiczny w zakresie oczyszczania ścieków kierowanych do OS Białobrzegi   
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2) Stopień odwodnienia osadów  kierowanych do suszenia nie mniej niż 21% s.m. 

3) Ilość zawiesiny w odciekach z odwadniania nie więcej niż 400 mg/dm3. 

4) ilość odparowywanej wody w suszarni: nie mniej niż 400 kg/h dla każdego uwodnienia 
osadu, 

5) wysuszenie do zawartości wilgoci nie większej niż 10% (sucha masa nie mniejsza 
niż 90%), 

6) usunięcie substancji zapachowych w powietrzu odprowadzanym do atmosfery po 
suszeniu w nie mniej niż 90%, w tym zawartość n.w. składników: 
siarkowodór ≤ 2,2 ppm, amoniak ≤ 5 ppm, 

7) uzyskiwanie granulek o wymiarach do 20 mm. (Przynajmniej 95% uzyskanych granulek w 
danej próbie musi mieć nie większe niż wymagane wymiary. Pobór granulek dokonywany 
będzie przy wylocie z instalacji transportu osadu wysuszonego. 

8) Zużycie czynnika grzewczego: 
Gaz ziemny w m3/d.  

9) energochłonność termiczna procesu suszenia do zawartości suchej masy 90% nie 
większa niż 850 kWh/Mg odparowanej wody (całej instalacji), 

  

Ad.1 Określenie efektu ekologicznego w zakresie oczyszczania ścieków kierowanych do 
OS Białobrzegi   

 

W czasie 72 godzinnej Próby końcowej Wykonawca przeprowadzi każdego dnia kontrolę 
analityczną ścieków surowych i oczyszczonych. Do analiz należy skierować próbki 
średniodobowe. Zakres analiz: odczyn, zawiesina ogólna,CHZT,BZT5,Nog,Pog.  

Zgodnie w wymogami poziom wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych nie 
może przekroczyć następujących wartości:  

Odczyn 6,5 – 9,0  

zawiesina ogólna 35,0 mg/dm3 

CHZT 125 mg O2/dm3 

BZT5 15 mg O2/dm3 

Nog 15,0 mg Nog/dm3 

Pog 2,0 mg Pog/dm3 

 

Ad.2 i Ad.3 Stopień odwodnienia osadów i ilość zawiesiny w odciekach z odwadniania 
osadów kierowanych do suszenia. 

 

W celu określenia gwarantowanych parametrów pracy instalacji odwadniania wymaga się, 
by w trakcie trwania Prób Końcowych prasa śrubowa pracowała z wydajnością nie 
mniejszą niż 30 m3/h, a stężenie zawiesiny w odcieku wynosiło nie więcej niż 400 mg/dm3. 

  W trakcie Prób Końcowych należy określić w minimum trzech (pobranych w 
równych odstępach czasu) próbach: 

− zawartość wilgoci w osadach kierowanych do odwodnienia na prasie , 

− zawartość wilgoci w osadach odwodnionych po prasie 
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− stężenie zawiesiny w odcieku z prasy. 
 

Uzyskany w czasie Próby końcowej stopień odwodnienia osadu na prasie śrubowej ( 
średnia arytmetyczna wyników z całego testu) nie powinien być niższy od deklarowanego 
w ofercie stopnia odwodnienia. W przypadku nieosiągnięcia deklarowanego stopnia 
odwodnienia Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 15 000 zł za 
każdy nieosiągnięty 0,1 % s.m. W przypadku przekroczenia limitowanego poziomu 
stężenia zawiesiny w odcieku z prasy ponad wymaganą wartość 400 mg/l Wykonawcy 
zostanie naliczona kara umowna w wysokości 300 zł za każdy przekroczony 1 mg/l 
zawiesiny.  

 

Ad.4 Określenie ilości odparowywanej wody ( 400 kg H2O/h). 

 Ilość odparowanej wody należy określić na podstawie wyników oznaczenia 
zawartości wilgoci osadu kierowanego do suszarni oraz wyników badania zawartości 
wilgoci w osadzie wysuszonym w suszarni. 

 Różnica wartości oznaczeń wilgotności osadu podawanego do suszarni i osadu 
wysuszonego pozwoli na określenie ilości odparowanej wody poprzez uwzględnienie 
całkowitej ilości osadu podanego do suszarni w czasie próby. 

 Ilość odparowanej wody z osadu w ciągu jednej godziny zostanie obliczona według 
poniższego wzoru: 

 

 Wo [kg/h] = Mo x (1- Swej/Swyj) 
 

gdzie: 

Wo – całkowita ilość odparowanej wody [kg/h] 

Swej – sucha masa osadu kierowanego do suszenia [%] 

Swyj – sucha masa osadu wysuszonego [%] 

Mo – masa osadu kierowanego do suszenia [kg/h] 

 
Uwaga: Sposób określenia masy osadu kierowanego do suszenia Wykonawca uzgodni 
z Inżynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru.  

Ad.5 Badanie stopnia wysuszenia osadów (do zawartości wilgoci nie większej niż 10%). 

 Określenie zawartości wilgoci w osadach wychodzących z instalacji suszenia należy 
wykonać w trzech próbach ( ok.10 g) pobieranych w równych odstępach czasu w ciągu 
doby. 

Ad.6 Usunięcie substancji zapachowych w powietrzu odprowadzanym do atmosfery 

 Badanie stopnia usunięcia substancji zapachowych w powietrzu po suszeniu 
odprowadzanym do atmosfery nastąpi po wpracowaniu złoża biofiltra (do 3 miesięcy). 
Stopień redukcji nie mniej niż 90%, w tym zawartość n.w. składników: 
siarkowodór ≤ 2,2 ppm, amoniak ≤ 5 ppm. 

 Pomiaru dokonać według zwyczajowo stosowanych metod do określania ilości 
substancji zapachowych dla biofiltra. Przykładowo może być to pomiar wykonany w 
oparciu o rurki wskaźnikowe z zastosowaniem pompki próbkującej bądź też metodą 
polegająca na pochłanianiu w wodnym roztworze octanu cynku oraz reakcji z N,N-
dimetylo-p-fenylodiaminą i chlorkiem żelaza (III). 
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Ad.7. Określenie wielkości granulek 

 Sposób określenia wielkości granulek odbędzie się przez pomiar w przesiewaczu. 
Procentowy udział granulek 15 mm określony będzie ze wzoru: 

 

 b = (m1 / m0) x 100 [%] 

gdzie: 

 m1 – masa osadu po przesianiu, 

 m0 – masa osadu przed przesianiem. 

 

 Masa osadów określana będzie wagowo na wadze o dokładności do 1 gram lub 
dokładniejszej. 

 Do pomiarów będą brane średnie próbki z danego dnia, z całej ilości osadów 
wysuszonych. Łączna masa próbki osadów do analizy sitowej musi być nie mniejsza 
niż 4,0 kg. 

 

Ad.8. Obliczenie zużycia czynnika grzewczego – gaz ziemny (m3/d) 

 Zużycie gazu ziemnego zostanie określone na podstawie wskazań przepływomierza 
przed palnikiem suszarni. Wartość podać dla projektowanej wydajności instalacji, podczas 
pracy po osiągnięciu wymaganej temperatury czynnika suszącego. 

 

Ad.9 Obliczenie energii cieplnej na jednostkę wysuszonego osadu. 

 Energochłonność procesu suszenia mierzona będzie poprzez zużycie gazu 
ziemnego przy projektowanej pełnej wydajności instalacji, w tym maksymalnej wydajności 
suszarki, po osiągnięciu wymaganej temperatury pracy czynnika suszącego. Pomiar 
spalonego gazu dokonywany będzie gazomierzem zainstalowanym przed palnikiem.  

Qc.zuż= V x C [kJ / h] 

Qodpar. = (Qc.zuż / Podpar. X 3600) [kWh / kg odpar. wody]  

 

gdzie: 

Qc.zuż – zużyta energia cieplna [kJ/h], 

V – ilość zużytego gazu [m3/h] - wg wskazań przepływomierza, 

C – wartość opałowa gazu [kJ/m3], 

Qodpar. – energia zużyta do odparowania 1 kg wody. 

Podpar. – ilość odparowanej wody z osadu [kg/h], 

Podpar. = masa osadu przed suszeniem – masa osadu po suszeniu. 

 

 Zawartość suchej masy w osadach przed i po suszeniu określona będzie przez 
pomiary laboratoryjne. Masa osadów określana będzie wagowo. Dla osadu po prasie 
śrubowej możliwe jest też określenie jego masy obliczeniowo. 

 Do pomiarów będą brane średnie próbki z danego dnia, z całej ilości osadów 
wysuszonych w czasie nie krótszym niż 4 godziny pracy instalacji. 

Uzyskany w czasie Próby końcowej współczynnik energochłonności cieplnej nie może 
przekroczyć wartości 0,85 kWh/kg odparowanej wody 
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W przypadku przekroczenia wymaganej wartości współczynnika energochłonności cieplej  
Wykonawcy zostanie jednorazowo naliczona kara umowna w wysokości 500 000 zł 
(niezależnie od poziomu przekroczenia). 

Jeśli wyniki którejś z prób nie będą spełniać wymagań określonych przez Zamawiającego, 
Wykonawca powinien, pod warunkiem uzyskania zgody Inżyniera/Inspektora nadzoru, 
wykonać odpowiednie poprawki i powtórzyć te badanie, które nie spełniły wymagań. 
Zamawiający dopuszcza możliwość maksymalnie dwukrotnego powtórzenia badań, które 
w pierwszej próbie zakończyły się wynikiem negatywnym.   

 Wyniki badań, pomiarów i obliczeń będą zestawione przez Wykonawcę, który 
przygotuje szczegółowe sprawozdanie z rozruchu i próby końcowej (72 godz.) oraz raport 
z prób przeprowadzonych w okresie zgłaszania wad. Sprawozdania te oraz inne 
dokumenty powykonawcze Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi 
nadzoru do zatwierdzenia. 

Fakt przeprowadzenia Próby końcowej należy potwierdzić protokołem. 

8.5. Świadectwo przej ęcia. Przekazanie do eksploatacji. 
Po pozytywnym przejściu przez obiekt Próby Końcowej i potwierdzenia tego faktu 

protokołem, Inżynier/Inspektor Nadzoru wystawi w ciągu trzech dni Świadectwo Przejęcia 
Robót. Ten fakt jest jednoznaczny z przekazaniem Zamawiającemu obiektu do Wstępnej 
Eksploatacji. 

Do czasu przekazania obiektu do Wstępnej Eksploatacji (lub bieżącej eksploatacji – 
patrz uwaga poniżej) wszelkie koszty związane z eksploatacją obiektu ponosi Wykonawca 
(za wyjątkiem wynagrodzenia pracowników przewidzianych do docelowej eksploatacji 
obiektu). 

Uwaga: ze względu na wymagania zawarte w punkcie 5.8 – Utrzymanie w ruchu 
oczyszczalni ścieków – dopuszcza się odstępstwa od powyższego przebiegu odbioru robót. 
Dotyczy to obu ciągów węzła oczyszczania biologicznego. Nie mogą być one wykonane 
jako całość, a tylko to gwarantuje spełnienie wymagań. 

W związku z tym na wniosek Wykonawcy Inżynier/Inspektor Nadzoru może dopuścić 
skierowanie części obiektów do bieżącej eksploatacji po zakończeniu Etapu II – Rozruch 
technologiczny. Wykonanie Próby końcowej dla zmodernizowanego w pierwszej kolejności 
ciągu technologicznego zostanie wówczas przełożone do czasu wykonania pozostałych 
obiektów węzła biologicznego. 

8.6. Eksploatacja wst ępna. Próby eksploatacyjne. 
Eksploatacja Wstępna będzie prowadzona w Okresie Zgłaszania Wad. Okres 

Zgłaszania Wad będzie trwał 24 miesiące od wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót. 

W przypadku skierowania obiektu do bieżącej eksploatacji przed odbyciem prób 
procesowych i wystawieniem Świadectwa Przejęcia Robót, okres Eksploatacji Wstępnej 
ulega skróceniu o czas eksploatacji bieżącej, jednak nie może być krótszy niż 12 miesięcy. 

W okresie Eksploatacji Wstępnej eksploatacja będzie prowadzona przez Użytkownika. 
Wykonawca zapewni asystę techniczną przez cały Okres Zgłaszania Wad – udział 
specjalistów w zakresie mechaniki, instalacji elektrycznych i AKPiA w wymiarze łącznym 3 
miesięcy. 

8.7. Odbiór ostateczny. Odbiór obiektu. 
Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy Odbiorze Końcowym oraz wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
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Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w obiekcie 
i dokumentacji projektowej, umożliwiającej przygotowanie dokumentacji obiektu 
budowlanego. 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
ze Specyfikacjami Technicznymi. 

6. Protokóły odbiorów: 

− robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorów częściowych, 
− odbioru wstępnego, 
− odbioru końcowego, 
− świadectwa przyjęcia, 
− odbioru ostatecznego pogwarancyjnego wraz z załączonymi wynikami pomiarów 

kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych z okresu Eksploatacji Wstępnej. 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
 powykonawczej. 

11. Instrukcje eksploatacji i konserwacji pozwalające na bezpieczną i bezawaryjną 
eksploatację obiektu. Instalacje muszą dodatkowo zawierać: 

− schematy technologiczne z oznaczeniem i wykazami maszyn, urządzeń 
oraz armatury, 

− wykazy części zamiennych i szybkozużywających się, 
− plan smarowań. 

12. Uwagi i zalecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej  
ST-00.  

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt. 7 niniejszej ST. 
Zakres Robót jest podany w pkt. 1.3. 

Cena wykonania robót obejmuje wszystkie nakłady niezbędne do ich realizacji: 

− roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczne trasy rurociągów i obiektów, 
− zabezpieczanie urządzeń podziemnych w wykopie, 
− pokonanie przeszkód terenowych, 
− dostarczenie materiałów, 
− przygotowanie obsypki i zagęszczania, 
− ułożenie rurociągów wraz z uzbrojeniem, 
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− montaż urządzeń technologicznych, 
− prace demontażowe instalacji, urządzeń i armatury, 
− wykonanie połączeń rurociągów i armatury, 
− przeprowadzenie prób szczelności, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
− wykonanie przejść z rur ochronnych, 
− itp. – niezbędne do realizacji zadania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-81/H-84023–  Stal określonego przeznaczenia. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki. 

[2] PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

[3] PN-88/H-84017- Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 

[4] PN-71/H-86020- Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna) Gatunki. 
[5] PN-85/H-74242  Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej 

na korozję i żaroodpornej. 

PN-71/H-86020  Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki. 

[6] PN-75/M-69014  Spawanie łukowe elektrodami otulonymi ze stali węglowych 
i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-78/M-69011  Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. 

[7] PN-ISO 4200 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach - 
Wymiary i masy na jednostkę długości. 

PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

[8] PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych 
i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 

[9] PN-78/M-69011  Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. 

[10] PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 

[11] PN-76/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego. 

[12] PN-88/H-7493  Łączniki z żeliwa ciągliwego. Wymagania i badania. 

[13] DIN 8077 Rury z polipropylenu (PP). 

[14] DIN 8078 Rury z polipropylenu (PP) typ 1,2,3. Wymagania ogólne. Testy. 

[15] DIN 16962 Połączenia i złączki w układach rurowych z polipropylenu (PP).  
Część 1 do 4. 

[16] DVS 2207.Teil II Łączenie tworzyw sztucznych z polipropylenu typ 3. 

[17] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu). Wymiary. 

[18] PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu). 

[19] PN-74/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu).  
Wymagania i badania. 

[20] PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu). 

[21] ISO 4427 Rury polietylenowe (PE) do rurociągów wody. Wymagania. 

[22] ISO 4437 Rury podziemne polietylenowe (PE) dla rurociągów gazowych.  
Seria metryczna. Wymagania. 

ISO 4065 Rury termoplastyczne - Tablica grubości ścian. 

[23] DIN 16876,  Rury podziemne polietylenowe o wysokiej gęstości (PE-HD) 
dla rurociągów - Wymiary i techniczne wymagania odbioru  
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[24] DIN 8076-3,  Rurociągi ciśnieniowe z materiałów termoplastycznych - 
Część 3: Połączenia plastikowe rur PE. Ogólne wymagania i badania. 

[25] DIN 16963-5,  Połączenia rur i kształtki z polietylenu (PE) dla rur 
ciśnieniowych szeregu PE 80 i PE 100 – Część 5: Ogólne wymagania i 
badania. 

[26] PN EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywności 
obwodowej. 

[27] ISO-7370:1983 Rury i kształtki z zbrojonego włóknem szklanym tworzywa 
chemoutwardzalnego. Średnice nominalne i rzeczywiste oraz standardowe 
długości. 

 


