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Załącznik nr 1A do SIWZ  
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
Część I zamówienia pn. Modernizacja węzła odwadniania osadu wraz z dostawą i montażem 
samochodowej wagi najazdowej. 
 
I. Modernizacja węzła odwadniania osadu 
 
W ramach zadania wykonawca winien wykonać dostawę wraz z montażem i rozruchem: 
1) wielodyskowej prasy śrubowej, 
2) przenośnika ślimakowego ewakuacji osadu na zewnątrz budynku. 
 
Urządzenia zostaną zamontowane w budynku odwadniania osadu na terenie Oczyszczalni 
ścieków w Sierakowicach. Prasa osadu wraz z flokulatorem zlokalizowana będzie na istniejącym 
w budynku podeście betonowym wyłożonym płytkami terakoty o wymiarach 5,0 na 3,0 m.  
 
1) Wielodyskowa prasa śrubowa  
 
Wielodyskowa prasa śrubowa ma służyć do odwadniania osadów powstałych w procesie 
oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Sierakowicach. Na prasę podawane będą  do 
odwadniania osady pobierane wprost z komory stabilizacji tlenowej osadu. 
 
Urządzenie ma składać się z dwóch integralnych części tj. flokulatora i prasy.  
 
Flokulator winien być wyposażony w mieszadła dzięki czemu zachodzi proces mieszania osadów 
ściekowych z flokulantem. Za prawidłowy czas reakcji odpowiada regulacja prędkości przepływu.  
 
Dokładnie wymieszany z flokulantem osad, podawany winien być grawitacyjnie do prasy gdzie 
poprzez powolne przemieszczanie się osadu śrubą prasy umieszczoną wewnątrz zespołu 
ruchomych i stałych dysków o zmiennej szerokości szczeliny zachodzi proces odwadniania osadu. 
Stopień odwadniania osadu regulowany jest poprzez zmianę szerokości szczeliny w strefie wylotu 
osadu. W czasie pracy urządzenia dyski prasy winny być okresowo spłukiwane (spryskiwane) 
wodą, co zapobiega gromadzeniu się nieczystości na części roboczej prasy. 
 
Dyski prasy winny być wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 co daje dużą wytrzymałość oraz 
elastyczność i w znaczący sposób wpłynie na wydłużenie żywotności pierścieni. Powierzchnia 
śruby winna utwardzana warstwą węglika wolframu o twardości HRC 70. Wszystkie części 
składowe prasy winny być wykonane ze stali nierdzewnej AISI304, ciętej a pomocą lasera, a 
obróbka mechaniczna winna odbywać się za pomocą maszyn sterowanych CNC. 
 
Parametry prasy: 
• wymagana wydajność masowa prasy: 160-320 kg sm/h  
• zawartość suchej masy po odwodnieniu - w zakresie: 18 % (+/- 2%)  
 
Zastosowane napędy:  
 
Głowice odwadniające: 
 zainstalowane napędy - silnik elektryczny max 1,5 kW,  
 płynna regulacja napędów winna się odbywać za pomocą falowników,  
 praca głowic odwadniających winna być wolnoobrotowa oraz regulowana 
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Flokulator dynamiczny:  
  zainstalowane napędy mieszadeł - max 0,55 kW,  
      płynna regulacja napędów za pomocą falowników  
 
Łożyska zastosowane w prasie winny być wykonane z materiału niekoronującego (teflon) i nie 
powinny wymagać smarowania w okresie co najmniej 12 miesięcy pracy.  
 
Budowa urządzeń – prasa  
 
• ilość głowic odwadniających: dostosowana do wymaganej wydajności prasy,  
• średnica głowic: dostosowana do wymaganej wydajności prasy , 
• grubość pierścieni odwadniających (stałych i ruchomych): 2,83mm±0,04mm, wykonane 
ze stali nierdzewnej AISI304, 
• powierzchnia śruby utwardzana warstwą węglika wolframu o twardości HRC 70,  
• średnica śruby odwadniającej: dostosowana do konstrukcji wydajności prasy,  
• zapotrzebowanie wody niezbędnej do procesu odwadniania – brak,  
• zapotrzebowanie na sprężone powietrze – brak , 
• urządzenie winno być wyposażone w boczne pokrywy rewizyjne oraz górną pokrywę 
wyposażoną w podnośniki teleskopowe,  
• urządzenie wykonane w całości ze stali nierdzewnej AISI304,  
• typ flokulatora – dynamiczny, dwukomorowy,  
• pojemność flokulatora – dostosowana do wydajności prasy.  
 
Dobrana pojemność flokulatora ma umożliwić bezpieczną pracę linii odwaniającej osad oraz 
gwarantować bardzo dobre wymieszanie osadu z polielektrolitem. Flokulator winien być 
wyposażony w:  
• napędy mieszadeł sterowane falownikami,  
• mieszadło wykonane ze stali nierdzewnej AISI304,  
• sondę do stałego pomiaru poziomu osadu, sygnał 4-20mA,  
• pokrywy rewizyjne  
• wykonanie materiałowe: stal nierdzewna AISI304.  
  
Wymiary urządzenia winny być dostosowane do powierzchni pomieszczenia w którym będzie się 
znajdowało.  
 
Sterowanie:  
• algorytmiczny system dozowania polielektrolitu,  
• sterowanie prasy winno się odbywać się za pośrednictwem sterownika z 7” dotykowym 
panelem operatorskim,  
• system sterowania ma umożliwiać dostęp do parametrów pracy urządzenia oraz historii 
przepływów przy pomocy dedykowanej aplikacji za pośrednictwem Internetu,  
• centralna szafa sterownicza winna obsługiwać wszystkie urządzenia wchodzące w skład 
instalacji odwadniania osadu.  
• szafa sterownicza winna umożliwiać zdalną diagnostykę poprzez komunikowanie się z 
serwisem producenta; takie rozwiązanie umożliwiać ma szybką diagnostykę urządzenia 
(urządzeń instalacji), zmianę nastaw na prośbę Zamawiającego, jak również przekazanie 
komunikatów o awarii do serwisu producenta.  
 
2) Przenośnik ślimakowy  
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Przeznaczenie:  
Przenośnik ślimakowy jest urządzeniem służącym do transportu odwodnionego osadu z prasy na 
zewnątrz budynku stacji odwadniania osadu do kontenera. Konstrukcja urządzenia gwarantować 
winna swobodne przemieszczanie się materiału wewnątrz przenośnika.  
 
Zasada działania:  
Urządzenie składać się winno z koryta i spirali zamocowanych na podporach, z możliwością 
regulacji wysokości i nachylenia. Transport osadów odbywa się poprzez obracanie się spirali w 
korycie. Ruch spirali odbywa się za pomocą silnika elektrycznego z motoreduktorem. 
 
Parametry urządzenia:  
• długość: 5000 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,  
• napęd o mocy: min. 1,5 kW (przystosowany do współpracy z falownikiem)  
• koryto rynny U-kształtne,  
• koryto wyłożone trudnościeralną wykładziną z tworzywa sztucznego PE-HD,  
• rynna koryta ocieplona wełną mineralną na długości wychodzącej poza budynek, 
ogrzewana za pomocą kabla grzejnego i obudowana blachą AISI304 o grubości min. 2 mm,  
• komplet podpór wykonanych z AISI304,  
 
Zamawiający zapewnia:  
• zapewnienie dostawy energii elektrycznej podczas prac montażowych,  
• zabezpieczenie urządzeń składowanych na placu budowy,  
• wykonanie przyłącza do głównej szafy sterującej, oraz wykonania przyłącza wody 
płuczącej  
• wykonanie prac budowlanych umożliwiających przystąpienie do montażu urządzeń,  
• zapewnienie oświetlenia podczas prac montażowych,  
• zapewnienie drogi dojazdowej dla samochodów ciężarowych bezpośrednio do miejsca 
montażu urządzeń, 
   
II. Niskoprofilowa samochodowa waga najazdowa 

 
W ramach zadania należy przewidzieć dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 
samochodowej wagi najazdowej o długości min. 22 mb, szerokości pomostu min. 3 m i nośności 
min. 50 ton, która zostanie zamontowana w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania 
terenu zakładu (zał. nr 1A1 do SIWZ), jako nietrwale związana z gruntem na przygotowanym 
podłożu utwardzonym kostką betonową. Waga winna być wyposażona w kompletny system 
pomiarowy gwarantujący bezawaryjność pracy systemu nierdzewnych czujników analogowych 
lub cyfrowych, o stopniu ochrony IP68.  Elementy metalowe pomostu wagi ocynkowane.  
Zastosowany materiał pomostu - beton sprężony.  Zastosowane elementy elektroniki winny być 
zabezpieczone przed przepięciami (wyładowania atmosferyczne). 

 


