
 
 

Nazwa projektu pn. „Budowa kanalizacji przy ul. Kościuszki i modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Cieszanowie” - nr RPPK.04.03.01-18-0018/17 w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i 
dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO 

WP na lata 2014-2020. 

 

Opis przedmiotu zamówienia załącznik Nr 1 

 

1. Wymagane urządzenia: 

1.1. Prasa taśmowa z zagęszczaczem śrubowo-bębnowym o wydajności urządzenia min. 5 m3/h i 

szerokość taśmy min 0,6 m. Posiadająca trzy strefy odwadniania osadu: 

1.1.1. Strefa I – odwadnianie grawitacyjno-mechaniczne w zagęszczaczy wstępnym śrubowo-

bębnowym. 

1.1.2. Strefa II- odwadnianie osadu grawitacyjne na zagęszczaczu stołowym gdzie osad 

rozprowadzany jest na całej szerokości taśmy, zruszany i trasowane są ścieżki odpływu 

odcieku. 

1.1.3. Strefa III- odwadnianie osadu poprze mechaniczne ściskanie pomiędzy dwoma taśmami. 

 

1.2. Zespół przygotowania i dozowania polielektrolitu z proszku i emulsji z pompą dozującą śrubową  

z płynną regulacją wydatku. 

1.3.  Pompa osadowa śrubowa o płynnej regulacji. 

1.4.  Przenośnik: 

- bezwałowy wykonany ze stali nierdzewnej, podający mieszaninę osadu i wapna na przyczepę. 

1.5. Sprężarkę dostosowaną do potrzeb prasy. 

2. Wymagania techniczne dotyczące urządzeń: 

2.1. Urządzenia winny być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej co najmniej AISI304. 

2.3. Prasa winna być wyposażona w niezależnie napędzany zagęszczacz wstępny, bębnowy bądź   

taśmowy, zintegrowany z prasą lub stanowiący oddzielne urządzenie. Droga osadu  

w zagęszczaczu wstępnym winna wynosić co najmniej 9 metrów. 

2.4. Prasa winna być wyposażona w automatyczny system (pneumatyczny bądź hydrauliczny)        

regulacji  położenia taśmy.    

2.5. Prasa winna być wyposażona w pneumatyczny lub hydrauliczny system naciągu taśmy. 

2.6. Szerokość taśm filtracyjnych prasy winna być co najmniej  600 mm. 

2.7. Prasa wyposażona w osłony boczne, tacę zbierającą filtrat z prasy zakończoną króćcem do 

podłączenia do kanalizacji oraz osłony wszelkich części ruchomych (materiał stal nierdzewna lub 

tworzywo sztuczne). Osłony powinny być wyposażone w okienka rewizyjne lub osłony powinny być 

częściowo wykonane jako ażurowe w celu obserwacji pracy urządzenia. 

2.9. Taśma  winna być tzw. „nieskończona”, t.j. bez metalowych łączników, pleciona w jodełkę. 

2.10. Oferowana prasa nie może stanowić rozwiązania prototypowego i powinna być sprawdzona w 

praktyce eksploatacyjnej. 

 


