
Załącznik nr 1 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana części instalacji napowietrzania 

drobnopęcherzykowego w jednej komorze tlenowej i jednym szybie 

napowietrzająco-cyrkulacyjnym na Oczyszczalni Ścieków w Zawierciu. 

Warunki jakie należy uwzględnić: 

1. zapotrzebowanie na tlen OC – 730 kg O2 / h, przy pracującej jednej 

komorze nitryfikacji, 

2. minimalna ilość dyfuzorów 9” – 2000 sztuk, 12” – 1400 sztuk, 

3. jednostkowe obciążenie dyfuzora nie może przekraczać 75 % jego 

maksymalnej wydajności, 

4. ilość sekcji napowietrzających bez zmian, 

5. komora napowietrzania: 

a) wymiary – 94x15x4,6 m 

b) głębokość robocza 4m; objętość robocza 5640 m3. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 

Część A Szyb napowietrzajaco-cyrkulacyjny 

 Dostawa i montaż: 

1. 12 sztuk rusztów napędowych z pionem zasilającym Dn65 i profilami 

rozprowadzającymi 80x80 (4x2 ruszty z dwustronnym ułożeniem 

dyfuzorów oraz 2x2 ruszty z jednostronnym ułożeniem dyfuzorów), ruszt 

wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4301 

2. 300 sztuk ceramicznych rurowych dyfuzorów napędowych o 

wymiarach 70/40x500, ilość dyfuzorów na każdym ruszcie dwustronnym 

2x15, ilość dyfuzorów na każdym ruszcie jednostronnym 1x15 

3. wymiana istniejących 12 kołnierzy aluminiowych na nierdzewne – Dn 65 

z czterema otworami Ø 14 

4. wymiana 12 kompletów podpór (24 sztuki) – wykonanie ze stali 

nierdzewnej nie gorszej niż 1.4301 

5. wymiana dwóch kątowników, wykonanie ze stali nierdzewnej nie 

gorszej niż 1.4301 
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Część B Komora tlenowa 

 Dostawa i montaż: 

1. 52 rusztów napowietrzających podłączonych do istniejących 

nierdzewnych pionów zasilających Dn 65 wyposażonych w dyfuzory 

talerzowe o średnicy 9” lub 12”. Dyfuzory wykonane z tworzywa 

sztucznego, membrana – EPDM. Ruszty napowietrzające wykonane z 

rur PVC ciśnieniowych z połączeniami uszczelkowymi rozbieralnymi 

2. wymiana istniejących 52 kołnierzy aluminiowych na nierdzewne – Dn 65 

z czterema otworami Ø 14 

 

Część C Rozruch technologiczny zainstalowanego układu opisanego w 

części A i B: 

1. sprawdzenie szczelności połączeń 

2. ustawienie nastaw przepustnic powietrza w celu osiągnięcia 

optymalnego stopnia napowietrzania i uzyskania wymaganej ilości 

tlenu rozpuszczonego w ściekach, 2 mg/l. 

 

Część D Dokumentacja 

 

Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej: części tekstowej i 

rysunkowej. W części tekstowej opis zastosowanych elementów, materiałów, 

technologii wykonania, zasad eksploatacji i napraw, charakterystyki 

dyfuzorów, niezbędne gwarancje, atesty i deklaracje zgodności. 

 

W części rysunkowej: 

1. rysunek rusztu napowietrzającego w komorze tlenowej – skala 1:5 wraz z 

zestawieniem materiałowym; szczegóły w skali 1:1 

2. Rysunek systemu napowietrzania w komorze tlenowej – rzut poziomy z 

góry skala 1:100 format A2 i przekroje w skali 1:50 wraz z zestawieniem 

materiałowym.  

Rysunki również w formie elektronicznej – 2 płyty CD-RW. 

 


