
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Kompletną instalację odwadniania i higienizacji osadu tworzyć będzie: 

1)  wielodyskowa prasa śrubowa, 

2)  stacja dozowania polimeru z emulsji,  

3)  wałowy przenośnik ślimakowy osadu, 

4) przepływomierze osadu oraz polimeru,  

5)  śrubowa pompa osady i polimeru,  

6)  układ dozowania wapna 

7)  zbiornik pośredni osadu. 

Powyższe urządzenia będą sterowane poprzez jedną szafę zasilająco-sterownicza. 

II.  Ogólny opis przyjętego rozwiązania projektowego 

Osad nadmierny kierowany będzie okresowo na węzeł odwaniania i higienizacji osadu. Węzeł 

odwadniania zlokalizowany zostanie w istniejącym pomieszczeniu w budynku techniczno-socjalnym i 

wyposażony zostanie w nowe urządzenia, które składać się będzie z: wielodyskowej prasy śrubowej, 

stacja dozowania polimeru z emulsji, wałowy przenośnik ślimakowy osadu, przepływomierze osadu 

oraz polimeru, śrubowa pompa osady i polimeru, układ dozowania wapna, zbiornik pośredni osadu. 

Powyższe urządzenie będą sterowane poprzez jedną szafę zasilająco-sterownicza wyposażoną w system 

zdalnego monitoringu. Początkowo osad będzie trafiał do cylindrycznego zbiornika pośredniego osadu, 

skąd dalej rurociągami kierowany będzie za pomocą pompy śrubowej na prasę. Osad tłoczony będzie 

do zbiornika flokulacji (będącego zintegrowaną częścią prasy), gdzie nastąpi dokładne wymieszanie 

osadu z polielektrolitem dozowanym do flokulatora. Następnie skondycjonowany osad doprowadzany 

będzie do głowicy  prasy. Wolna woda odpłynie poprzez szczeliny znajdujące pomiędzy dyskami prasy, 

podczas gdy części stałe stopniowo podnoszone będą w górę nachylonej głowicy  prasy  poprzez 

powolne obroty śruby prasy. W trakcie obrotów śruby o stożkowym wale i zmiennym skoku następuje 

stopniowe zwiększanie zawartości suchej masy w odwodnionym osadzie. Osad transportowany jest do 

strefy wylotu, który zaopatrzony jest w pokrywę pozwalającą na regulację szczeliny wylotowej. 

Odwodniony osad kierowany jest do przenośnika ślimakowego transportującego osad na zewnątrz 

budynku pod wiatę składowania osadu. Do przenośnika ślimakowego kierowane będzie również wapno 

z systemu dozowania wapna.  System wyposażony jest w przenośnik wapna transportujący wapno do 

przenośnika ślimakowego osadu. Przesuw osadu odwodnionego z wapnem powoduje całkowite 

wymieszanie i higienizację.  

Całość urządzeń instalacji odwadniania osadu zasilana i sterowana będzie poprzez pojedynczą szafkę 

zasilająco-sterowniczą umieszczoną przy prasie. Układ sterowania zostanie wyposażony w 

oprogramowanie umożliwiające zdalne sterowanie instalacją poprzez urządzenie takie jak: komputer, 

telefon, tablet. Oprogramowanie pozwoli również na zdalne wprowadzanie zmiana w nastawach w tym: 

przyspieszenie pracy wielodyskowej prasy śrubowej, zmianę dozowania polielektorlitu. W przypadku 

awarii, zaniku napięć szafa sterownicza wyśle informacje o zdarzeniu na wskazany przez 

Zamawiającego adres e-mail lub sms. 

III. Rozwiązania technologiczne: 

 

1. Wielodyskowa prasa śrubowa – 1szt. 

Zasada działania: 

Urządzenie składa się z dwóch integralnych części tj. flokulatora i prasy. Dzięki pracy mieszadła 

znajdującego  się w flokulatorze zachodzi proces mieszania osadów ściekowych z flokulantem a 

regulacja prędkości przepływu odpowiada za prawidłowy czas reakcji. Dokładnie wymieszany osad 

podawany jest grawitacyjnie do prasy gdzie poprzez powolne przemieszczanie się osadu śrubą prasy 



umieszczoną wewnątrz zespołu ruchomych i stałych dysków zachodzi proces odwadniania. Stopień 

odwadniania osadu regulowany jest poprzez zmianę szerokości szczeliny w strefie wylotu osadu.  W 

czasie pracy urządzenia dyski prasy są okresowo spłukiwane (spryskiwane) wodą,  co zapobiega 

gromadzeniu się nieczystości.  

Parametry techniczne: 

Wymiary urządzenia:  

Ze względu na zabudowę istniejącego pomieszczenia w którym zostanie zlokalizowana instalacja 

odwaniania i higienizacji osadów, prasa nie powinna być większa niż poniżej wskazane wymiary: 

- długość całkowita wraz z flokulatorem – nie większa niż: 2650mm  

- szerokość – nie większa niż: 810mm 

- wysokość – nie wyższa niż: 1850mm 

Materiał wykonania urządzenia: urządzenie winno zostać wykonane w całości ze stali nierdzewnej 

AISI304.  

Jakość wykonawcza urządzenia: urządzenie winno zostać wykonane w zakładzie produkcyjnym 

posiadającym wdrożone najwyższe normy jakościowe w tym normy spawalnicze: ISO 9001, PN-EN 

1090-2 oraz ISO 3834-2.  

Wydajność urządzenia:  

    • wydajność masowa w zakresie: 12-20 zawartość suchej masy (kg/h) 

    • wydajność objętościowa: 2 m3/h przy 1 % uwodnieniu osadu w nadawie 

    • stopień odwodnienia osadu: 18+/-2% sm. 

Zastosowane napędy: 

Urządzenie powinno cechować się niskim zużyciem energii eterycznej 

    • łączna moc zainstalowanych napędów do: 0,36 kW 

    • wszystkie napędy urządzenia regulowane za pomocą falowników 

Budowa urządzenia: 

    • głowice odwadniające: 1 szt. ɸ200mm     

    • łożyska wykonane z materiału niekoronującego - teflon 

    • łożyska nie wymagają smarowania w okresie  12 miesięcy pracy 

    • przekładnie: walcowo-stożkowe  

    • powierzchnia śruby utwardzana  jest warstwą węglika wolframu o twardości HRC 70  

    • dyski odwadniające wykonane ze stali nierdzewnej AISI304  

    • zapotrzebowanie wody niezbędnej do procesu odwadniania – brak  

    • układ automatycznego płukania dysków. Zainstalowany system zraszaczy odpowiada za utrzymanie 

czystości urządzenia. Automatyczne czyszczenie prasy odbywa się okresowo, co pozwala na 

praktycznie bezobsługową eksploatację urządzenia. Ilość dysz dostosowana jest do długości ciągu 

odwadniającego, tak aby zapewnić maksymalny efekt czyszczenia. Zapotrzebowanie wody w systemie 



płukania głowicy wynosi 25 litrów na 8 godzin pracy prasy odwadniającej. Nie dopuszcza się urządzenia 

bez automatycznego systemu czyszczenia głowicy.  

    • zapotrzebowanie na sprężone powietrze – brak 

    • prasa wyposażona w pokrywy rewizyjne wykonane ze stali nierdzewnej AISI304: 

- boczne pokrywy demontowane z pochwytami 

- górna pokrywa podnoszona.  

    • flokulator dynamiczny wyposażony w mieszadła ze stali nierdzewnej: 

    • ilość mieszadeł – 1szt. 

    • flokulator wyposażony w pomiar poziomu osadu 

    • flokulator wyposażony w pokrywy rewizyjne  

Sterowanie:   

        ◦ algorytmiczny system dozowania polielektrolitu,   

        ◦ obsługa instalacji odwaniania i higienizacji osadów odbywać się będzie za pośrednictwem jednej 

szafy zasilająco-sterowniczej, która zostanie wyposażona w dotykowy panel operatorski nie mniejszy 

niż 5”. 

        ◦ Urządzenie zostanie podłączone do zaprojektowanej szafy sterowniczej. Oprogramowanie  musi 

umożliwić  podgląd pracy urządzeń oraz jego ewentualnej awarii w trybie online na urządzeniach takich 

jak: komputer, telefon lub tablet. W przypadku awarii urządzenia, program sterujący za pomocą łącza 

internetowego wyśle informacje o wystąpieniu usterki. Zgłoszenie awarii następuje równocześnie do 

Użytkownika oraz autoryzowanego serwisu producenta. W przypadku wystąpienia awarii, w przeciągu 

dwóch minut od jej wystąpienia, system wyśle wiadomości email lub/i sms na wskazane przez 

zamawiającego adresy, zawierające następujące dane: kod awarii, miejsce wystąpienia awarii. System 

sterowania umożliwia również wprowadzanie zdalnych nastaw urządzeń wchodzących w skład 

instalacji odwadniania i higienizacji osadów.  

        ◦ Powyższy układ sterowania musi stanowić sprawdzone rozwiązanie na obiektach oczyszczalni 

ścieków i posiadać nie mniej niż trzy pisemne referencje potwierdzające jego skuteczność.   

2.  Stacja przygotowania polimeru z emulsji – 1szt.  

Parametry techniczne: 

Materiał wykonania urządzenia: urządzenie winno zostać wykonane w całości ze stali nierdzewnej 

AISI304.  

Jakość wykonawcza urządzenia: urządzenie winno zostać wykonane w zakładzie produkcyjnym 

posiadającym wdrożone najwyższe normy jakościowe w tym normy spawalnicze: ISO 9001, PN-EN 

1090-2 oraz ISO 3834-2.  

Wydajność urządzenia: 

        ◦ pojemność zbiornika: 500 l  

        ◦ stężenie roztworu: 0,1 – 0,5 %           

  Wyposażenie:  

            ▪ mieszadło trójłopatkowe ze stali nierdzewnej AISI304 



            ▪ napędem o mocy 0,75kW   

            ▪ mocowanie mieszadła płyta PP  

            ▪ sonda pomiaru poziomu z membraną czołową     

            ▪ mieszacz statyczny                                                          

            ▪ instalacja zasilania wodą R ¾” składająca się z:  

    • ręcznego zaworu odcinającego,   

    • elektrozaworu,   

    • reduktora ciśnienia z filtrem i manometrem  

    • dozownik emulsji  

- wydajność: 1,5 m³/h  

- stężenie roztworu: 0,1 – 2 %  

- ciśnienie wody: 2 – 5 bar  

 - orurowanie      

- zawór spustowy   

3. Zbiornik pośredni osadu – 1szt.   

    • objętość czynna – 2,5m3 

    • średnica: φ = 1,4 m  

    • wysokość: H = 3,4 m  

    • materiał – stal nierdzewna AISI304 

    • zbiornik wyposażony jest w sondę hydrostatyczną poziomu cieczy  

    • króćce przyłączeniowe dopływ: 2xDN80; spust: 1xDN100  

    • zawór kulowy spustowy 2 ½”  

    • przelew awaryjny DN100, PN10  

    • spust awaryjny ze zbiornika – zawór kulowy 2”  

    • rurociąg przelewu awaryjnego – PVC 

4.  Przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego – 1 szt.  

Zasada działania: 

Urządzenie składa się z dwóch najistotniejszych części tj. koryta i spirali zamocowanych na podporach, 

z możliwością regulacji wysokości i nachylenia. Poprzez obracanie się spirali w korycie odbywa się 

transport materiałów, szlamów lub osadów. Ruch spirali odbywa się za pomocą motoreduktora.  

Materiał wykonania urządzenia: urządzenie winno zostać wykonane w całości ze stali nierdzewnej 

AISI304.  



Jakość wykonawcza urządzenia: urządzenie winno zostać wykonane w zakładzie produkcyjnym 

posiadającym wdrożone najwyższe normy jakościowe w tym normy spawalnicze: ISO 9001, PN-EN 

1090-2 oraz ISO 3834-2.  

Parametry pracy: 

    • wydajność: 1 m3/h 

    • długość: 6000 mm 

    • spirala wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 

    • ślimak wałowy  

    • wał ślimaka wykonany ze stali nierdzewnej AISI304 

    • koryto przenośnika spiralnego wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 

    • łożyskowana obustronnie; 

    • lej zasypowy, wyrzut wykonany ze stali nierdzewnej AISI304 

    • osłona przeciwzabrudzeniowa czopa biernego 

    • osłona przeciwpyłowa uszczelniacza wału 

    • system zapobiegający zawieszaniu się osadu przy wyrzucie 

    • kąt nachylenia: do 22° 

    • napęd o mocy: 1.1 kW (przystosowany do współpracy z falownikiem)  

    • koryto rynny U-kształtne 

    • koryto wyłożone trudnościeralną wykładziną z tworzywa sztucznego PE-HD  

    • ocieplenie wełną mineralną na długości ok. 2mb okryta blachą AISI304 

    • komplet podpór wykonanych z AISI304 

5.  Pompa ślimakowa dawkowania polielektrolitu  - 1szt.  

    • wydajność: 0,1 m3/h do 1 m3/h 

    • zapotrzebowanie energetyczne 0,55kW 

6.  Pompa ślimakowa osadu  - 1 szt. 

    • Bezstopniowa regulacja 

    • przepływu: Q = 1 – 5 m3/h 

    • Moc zainstalowana: P = 1.1  kW 

7. Przepływomierze:  

    • Przepływomierz osadu:  - 1 szt.  

    • Przepływomierz polimeru: – 1szt.  

8.  System dozowania wapna - 1szt. 

Zasada działania: 



System dozowania wapna oparty jest na wapnie workowanym, które jest dostarczane ręcznie do 

szczelnej komory zrzutowej znajdującej się nad zasobnikiem. Rozcięcie worka następuje 

półautomatycznie, a zastosowanie wentylatora wyciągowego podczas rozcinania zabezpiecza przed 

zapyleniem pomieszczenia.  Praca zainstalowanego elektrowibratora powoduje równomierny zrzut 

wapna do zasobnika. Dawka wapna w zależności od potrzeb regulowana jest obrotami motoreduktora.  

Transport wapna odbywa się za pomocą zintegrowanego z urządzeniem przenośnika ślimakowego.  

Materiał wykonania urządzenia: urządzenie winno zostać wykonane w całości ze stali nierdzewnej 

AISI304.  

Jakość wykonawcza urządzenia: urządzenie winno zostać wykonane w zakładzie produkcyjnym 

posiadającym wdrożone najwyższe normy jakościowe w tym normy spawalnicze: ISO 9001, PN-EN 

1090-2 oraz ISO 3834-2.  

Charakterystyka urządzenia:   

        ◦ Zasobnik wapna z komorą opróżniania wykonany ze stali nierdzewnej AISI304 

        ◦ Konstrukcja nośnika (rama) – stal nierdzewna AISI304 

        ◦ Dozownik ślimakowy o długości ok. 2000mm   

        ◦ Czujnik napełnienia zbiornika,   

        ◦ Napęd ślimaka o mocy 0,55 kW z płynną regulacją obrotów poprzez falownik,   

        ◦ Elektrowibrator – 1szt. P=0,25 W,   

        ◦ Wentylator wyciągowy ze zbiornikiem – 1 szt., P=0,3 kW 

- Bezpyłowy półautomatyczny system opróżniania worka (przy zamkniętej komorze opróżniania),   

    • Podest dla obsługi wykonany ze stali kwasoodpornej AISI304– 1szt.   

Dane techniczne:  

    • Wymiary w mm (bez dozownika wapna) 1000x1000x1800,  

    • Pojemność komory zasypowej: 0,3 m3  

    • Wydajność dozownika: 10- 80 kg  

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład instalacji odwaniania i higienizacji osadów należy 

zamontować mechanicznie oraz elektrycznie wraz z wykonaniem nowych korytek kablowych. 

Urządzenia technologiczne należy połączyć rurociągami (PVC) oraz wykonać rurociąg wewnątrz 

budynku (pomieszczenie instalacji i higienizacji osadów) doprowadzający osad do zbiornika 

pośredniego sadu a następnie do wielodyskowej prasy śrubowej.  W zakresie Wykonawcy obejmuje 

również rozruch oraz szkolenie stanowiskowe obsługi Oczyszczalni Ścieków.  

Lokalizacja miejsca dostawy, montażu i rozruchu: Jamielnik, dz. nr 245 obręb 0006 Jamielnik, gm. 

Nowe Miasto Lubawskie 

Urządzenia wchodzące w skład instalacji odwadniania i higienizacji osadu powinny pochodzić od 

producenta zapewniającego serwis fabryczny gwarancyjny oraz pogwarancyjny na terenie Polski oraz 

powinny być objęte polską gwarancją. Oprzyrządowanie powinno zapewnić trwałą i wygodną 

eksploatację. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych.  
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