
Załącznik nr 1 
          

 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Dostarczenie zestawu czterech stanowisk dydaktycznych do realizacji ćwiczeń 

laboratoryjnych w zakresie biologicznego oczyszczania ścieków oraz fizyczno-

chemicznego uzdatniania wody. 

 

Modele dydaktyczne będą wykorzystywane do realizacji podstawowej dydaktyki oraz do realizacji badań 

naukowych prowadzonych przez dydaktyków, jak i przez studentów. 

 

1. Model reaktora SBR - reaktor do biologicznego oczyszczania ścieków 

Wyposażenie modelu: 

 reaktor SBR o pojemności nie mniejszej niż 16 dm3  i nie większej niż 20 dm3 

wykonany z pleksi, 

 mieszadło z płynną regulacją prędkości  i możliwością ustawienia czasu działania, 

prędkość mieszania nie mniejsza niż  20 min-1 , a maksymalna 350 min-1 ,  

 sprężarka do  napowietrzania ścieków z możliwością ustawienia czasu działania,  

  wydajność sprężarki od 5 do 16 dm3/min , 

 zbiornik ścieków surowych o pojemności nie mniejsza niż 10 dm3, a nie większej niż 

20 dm3, 

 zbiornik ścieków oczyszczonych o pojemności nie mniejsza niż 15 dm3, a nie 

większej niż 30 dm3, 

 urządzenie dozujące dla zewnętrznego źródła węgla o pojemności nie mniejsza niż 

200 cm3, a nie większej niż 300 cm3, 

 pehametr mierzący pH ścieków w komorze, zakres pomiaru  od 0 do 14, 

 tlenomierz mierzący stężenie tlenu w komorze, zakres pomiaru:  0 -  10 mg / dm3, 

 termometr mierzący temperaturę ścieków w komorze, zakres pomiaru : od 0°C do 

 50°C, 

 cyfrowy sterownik procesu z ekranem dotykowym wyświetlający zmienne 

procesowe,  

 stół laboratoryjny na którym będzie ustawiony model o wymiarach co najmniej 

1500x750x800 

Zasilanie: 100-230 V, 50 – 60 Hz.  

Model powinien posiadać instrukcje obsługi w języku polskim wraz z propozycją ćwiczeń 

dydaktycznych. 

Gwarancja - co najmniej 24 miesiące. 



2. Model fizyczno – chemicznego uzdatniania wody w wyniku procesu koagulacji, 

flokulacji i sedymentacji  

Wyposażenie modelu: 

 zbiornik wody surowej z pokrywą o pojemności nie mniejszej niż 200 dm3, a nie 

większej niż 300 dm3, 

 pompa tłocząca wodę surową, przepływ od 1 do 180 dm3/h,  

 komora strącania  o pojemności nie mniejsza niż 5 dm3, a nie większej niż 10 dm3, 

 3 komorowa komora koagulacji i flokulacji (wyposażona w mieszadła)  

o pojemności  nie mniejszej niż  30 dm3, a nie większej niż 45 dm3, 

 zbiornik uzdatnionej wody o pojemności nie mniejszej niż 200 dm3, a nie większej niż 

300 dm3, 

 zbiornik na osad pokoagulacyjny o pojemności nie mniejszej niż 10 dm3, a nie 

większej niż 15 dm3, 

 3 zbiorniki na odczynniki chemiczne, 

 3 pompy dozujące odczynniki chemiczne, maksymalna przepływ 1 dm3/h,  

 4 mieszadła o prędkości mieszania nie mniejszej niż  20 min-1 , a maksymalnej 600 

min-1, 

 separator lamelowy (nie mniej niż 6 lamel, kąt nachylenia lamel 60 o), 

 przepływomierz , zakres  15-160 dm3/h, 

 termometr , zakres pomiaru: 0 – 60 oC, 

 pehametr, zakres pomiaru: pH 0 – 14,  

 konduktometr, zakres pomiaru:  0 – 2000 µS/cm ,  

 cyfrowy sterownik procesu z ekranem dotykowym wyświetlający zmienne 

procesowe.  

Zasilanie: 100-230 V, 50 – 60 Hz  

Model powinien posiadać instrukcje obsługi w języku polskim wraz z propozycją ćwiczeń 

dydaktycznych. 

Gwarancja - co najmniej 24 miesiące. 

 

 

3. Model demonstracyjny procesu flotacji rozpuszczonym powietrzem 

Wyposażenie modelu: 

 kolumna flotacyjna o pojemności nie mniejszej niż 8 dm3, a nie większej niż 12 dm3, 

 zbiornik wody surowej (o pojemności nie mniejszej niż 7 dm3, a nie większej niż 10 

dm3 ) z mieszadłem ( prędkość mieszania nie  mniejsza niż  20 min-1 , a nie większa 

niż  350min-1), 



 zbiornik wody oczyszczonej o pojemności nie mniejszej niż 10 dm3, a nie większej 

niż 15 dm3, 

 pompa perystaltyczna do pompowania wody surowej o maksymalnym przepływie  

nie mniejszym niż 1dm3/h,  a nie większym niż 30 dm3/h i prędkość mieszania nie  

mniejsza niż  20 min-1 , a nie większa niż  250min-1), 

 tłumik pulsacyjny zapewniający płynny przepływ wody surowej, 

 wlot z regulacją wysokości dla wody surowej do kolumny flotacyjnej, 

 płynne regulowanie prędkości pompy perystaltycznej i mieszadła, 

 regulowane ciśnienie i natężenie  przepływu w obiegu, 

 obieg wody z pompą i bypassem; pompa obiegowa o maksymalnym przepływie nie 

mniejszym niż 50 dm3/h , a nie większym niż 700 dm3/h, 

 przezroczyste naczynie ciśnieniowe o pojemności nie mniejszej niż 0,5 dm3, a nie 

większej niż 2 dm3, 

 możliwość pomiaru natężenia przepływu (zakres pomiaru od 5 do 60 dm3/h), 

ciśnienia (zakres pomiaru od 0 do 10 bar) i temperatury (zakres pomiaru od 0 do 

60oC). 

Zasilanie: 100-230 V, 50 – 60 Hz. 

Model powinien posiadać instrukcje obsługi w języku polskim wraz z propozycją ćwiczeń 

dydaktycznych. 

Gwarancja - co najmniej 24 miesiące. 

 

4. Model procesu filtracji z płukaniem zwrotnym 

Wyposażenie modelu: 

 kolumna filtracyjna o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 100 mm, a nie 

większej niż 110 mm, wysokości całkowitej nie mniejszej niż 1000mm, a nie 

większej niż  1200 mm i maksymalnej wysokości złoża filtracyjnego nie mniejszej 

niż 600mm, a nie większej niż 750 mm, 

 zbiornik wody surowej o pojemności nie mniejszej niż 150 dm3, a nie większej niż 

180 dm3, 

 zbiornik wody uzdatnionej o pojemności nie mniejszej niż 150 dm3, a nie większej 

niż 180 dm3
, 

 pompa zasilająca do wody surowej o przepływie nie mniejszym niż 2 dm3/ min, a nie 

większym niż 150 dm3/min, 

 pompa do płukania wstecznego filtra o maksymalnym przepływie nie mniejszym niż 

1 dm3/ min, a  nie większym niż 40 dm3/min, 

 manometry do pomiaru ciśnienia (minimum 10 szt.), 

 elektromagnetyczny czujnik natężenia przepływu 



 zawory kulowe z silnikiem (min. 4) 

Model powinien umożliwić: 

 pomiar natężenia przepływu (zakres pomiaru od 0 do 1300 dm3/h), różnicy ciśnień 

(zakres pomiaru od -1 do 1 bar), ciśnienia w układzie i temperatury (zakres pomiaru 

od 0 do 100oC), 

 kontrolę prędkości przepływu, 

 wykreślanie diagramów Micheau. 

Model powinien zawierać oprogramowanie z funkcjami sterowania i archiwizacji danych. 

Model powinien być wyposażony w komputer z systemem Windows, który będzie 

wykorzystywany do pozyskiwania i opracowania otrzymanych wyników badań. 

Zasilanie: 100-230 V, 50 – 60 Hz 

Model powinien posiadać instrukcje obsługi w języku polskim wraz z propozycją ćwiczeń 

dydaktycznych. 

Gwarancja - co najmniej 24 miesiące. 

 

Wymagania dodatkowe stawiane Wykonawcy: 

 Dostarczenie wszystkich niezbędnych odczynników, przewodów, materiałów  

i innych elementów niezbędnych do instalacji i prawidłowego uruchomienia modeli. 

 Zainstalowanie i uruchomienie modeli we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 

 Szkolenie z obsługi modeli w siedzibie Zamawiającego po ustaleniu terminu  

z użytkownikiem. Czas szkolenia 4 godziny/model. Liczba osób szkolonych trzy. 

 Czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 14 dni roboczych. Świadczenie usługi 

serwisowej w siedzibie Zamawiającego. W przypadku naprawy poza siedzibą 

Zamawiającego Wykonawca pokryje koszty dostawy modelu do serwisu oraz koszty 

dostawy sprawnego modelu do Zamawiającego. 


