
ZAŁĄCZNIK NR 1 „STACJE UZDATNIANIA WODY (SUW)” 

 

 

Dotyczy: Projekt, dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie stacji uzdatniania wody o 

wydajności 30m3/h dla potrzeb ciepłowni w Czarnkowie. 

 

 

1. Stacja uzdatniania wody zasilana jest z rzeki z Noteć w miejscowości Czarnków. Miejsce 

prac – ul. Przemysłowa 2, 64-700 Czarnków. 

2. Opis obecnego stanu  

 

Na terenie firmy STEICO Sp. z o.o. Zakład Czarnków znajduje się ciepłownia wyposażona w 3 

kotły parowe typ OR-32/40/450 i jeden kocioł parowy typ Omnical. Woda do zasilania 

ciepłowni pobierana jest z ujęcia rzecznego (rzeka Noteć) i kierowana jest do zbiornika 

buforowego znajdującego się przy budynku ciepłowni. Z zbiornika woda kierowana jest po 

przez układ pompowy do stacji uzdatniania wody. Woda po uzdatnieniu kierowana jest do 

ZWZ kotłów na kolumnę odgazowywacza. 

 

3. Wymagania Inwestora/Gwarantowane parametry przez Wykonawcę: 

 

a) w zakresie jakości wody po stacji uzdatniania: 

PARAMETR JEDNOSTKA 
WARTOŚĆ WODY PO 

STACJI RO 

Wygląd _ 
przejrzysta, wolna od 

zawiesin 

Przewodność właściwa w temp. 25 0C µS/cm < 15 

Twardość ogólna (Ca+ Mg) mmol/l 0 

Zawartość żelaza (Fe) mg/l < 0,02 

Zawartość miedzi (Cu) mg/l < 0,003 

Zawartość krzemionki (SiO2) mg/l < 0,1 

Zawartość substancji organicznych 

(jako TOC) 
mg/l < 0,5 

  

b) w zakresie wydajności stacji wykonawca gwarantuje maksymalny ciągły pobór wody z 

stacji SUW 30 m3/h; 

c) ze względu na możliwość zmiany składu jakościowego wody surowej z rzeki Noteć, 

należy zastosować takie rozwiązanie technologiczne, aby stacja była odporna na 

zmiany jakościowe wody surowej; 



d) Wykonawca przygotuje dokumentację techniczno – ruchową, w tym instrukcję 

obsługi stacji uzdatniania wody, schemat technologiczny, schemat elektryczny i 

instrukcja obsługi szafy sterowniczej, DTR poszczególnych urządzeń, listę części 

zamiennych, niezbędne atesty i certyfikaty, karta gwarancyjna, protokół montażu i 

rozruchu, 

e) Wykonawca nada dla całej stacji znak CE; 

f) Wykonawca dokona przeszkolenia personelu eksploatacyjnego, 

g) wykonawca zapewnia dyspozycyjność stacji do produkcji wody uzdatnionej 363 dni w 

roku; 

h) Aby zapewnić najważniejszy cel utrzymanie ciągłości pracy ciągów produkcyjnych 

należy uwzględnić: 

- likwidacja awarii powinna być realizowana przy pomocy wykwalifikowanego 

i przygotowanego serwisanta, 

- każdy z elementów ciągu technologicznego uzdatniania wody musi mieć 

możliwość przejścia w sterowanie ręczne i możliwość okresowego 

podtrzymania pracy nawet w przypadku poważnej usterki, 

- stacja powinna działać automatycznie, bez obsługi * . 

- materiały i części zapasowe muszą być stale do dyspozycji, czyli muszą być 

stosunkowo tanie, przystosowane do długiego magazynowania bez 

pogarszania się własności użytkowych i łatwo dostępne na rynku, oraz ich 

wymiana powinna być szybka i prosta. 

- powstające ścieki powinny być łatwe do neutralizacji, a ich ilość ograniczona 

do minimum,  

- zagospodarowanie istniejącej powierzchni ciepłowni. 

*- System sterowania zakresu dostawy powinien być tak przystosowany, aby pozwolił 

przekazać zleceniodawcy do jego systemu nadzoru, sygnały o awariach, nieprawidłowych 

parametrach stacji, oraz alarmach technologicznych .  

 

4. Inwestor zapewni podczas realizacji inwestycji: 

• możliwość dojazdu samochodów dostawczych w rejon prac, rozładunek 

dostarczonych elementów oraz ich rozstawienie, 

• wykona przyłącze elektryczne 400V, 50-60Hz o mocy wymaganej wstępnym 

projektem i zasilanie sprężonym powietrzem o ciśnieniu 6 bar w miejscu 

wyznaczonym w projekcie, jako główne zasilanie nowej stacji SUW, 

• przyłącze wody do zasilania nowej stacji uzdatniania, 

• zapewni odbiór ścieków ze stacji uzdatnia z procesów regeneracji i płukania, 

• zbiornik na wodę po RO, 

• realizację ewentualnych prac budowlanych. 

 

5. Wykonawca: 

• zaprojektuje, dostarczy, zamontuje i uruchomi stację uzdatniania wody, 



• posiada wiedzę o lokalizacji nowej stacji SUW i związanych z tym utrudnieniach, 

•  wykona montaż nowej stacji i urządzeń z nią związanych w sposób nie zakłócający 

bieżącej pracy kotłowni, 

• uzgodni lokalizację urządzeń nowej SUW z Inwestorem, 

• miejsce, sposób odprowadzenia ścieków, jak również ich parametry poda 

Wykonawca i uzgodni z Inwestorem, 

 

6. Zakres prac: 

Wykonawca na swój koszt wykona: 

• projekt powykonawczy SUW,  

• dobór procesu uzdatniania wody z rzeki Wdy obejmujący między innymi takie 

procesy jak: 

- proces filtracji w oparciu o filtry multimedialne i instalacje ultrafiltracji, 

- zmiękczanie na wymiennikach jonitowych, 

- redukcje soli w module odwróconej osmozy, 

- chemiczną korektę wody zasilającej filtry i na każdym etapie pracy stacji 

uzdatniania. 

• dobór urządzeń i elementów niezbędnych do kompletacji SUW, 

• całość prac i dostaw w oparciu o projekt i zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 
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• dostawę nowych urządzeń SUW,  

• dostawę preparatów chemicznych i innych materiałów niezbędnych do rozruchu 

instalacji, 

• montaż i rozruch urządzeń SUW, 

• automatyczne sterowanie stacji uzdatniania w oparciu o sterownik SIMATIC 

SIEMENS  i ogólne standardy zakresu sterowania firmy STEICO.  

 

7. Próba odbiorowa stacji: 

- dostarczona kpl. dokumentacja wraz z atestami i certyfikatami i deklaracja zgodności, 

schemat układu połączeń stacji, bilans ścieków z każdego urządzenia stacji, producent, 

rodzaj, typ zastosowanych urządzeń, armatury, membran RO, żywic, itp. 

- dostarczony dokument gwarancji, 

- warunki pracy urządzeń i wymagania, 

- wynik pozytywnej próby 10 dniowej ciągłej pracy stacji.  

 

8. PODSTAWA DOBORU SUW:  

• woda zasilająca - woda rzeczna z rzeki Noteć, 

• wydajność nominalna stacji uzdatniania po odwróconej osmozie RO - 30 m3/h, 

 

 

 



• parametry wody: tabelka poniżej (wartości maksymalne)  

 

Lp.  Oznaczenia  Jednostki  Wartość  

1.  Odczyn  pH  7,9  

2.  Przewodność  μS/cm  850  

3.  Barwa  mg/l  50,0  

4.  Mętność  NTU  8,0  

5.  Zasadowość ogólna  mval/dm3  3,8  

6.  ChZT  mg O2/l  14  

7.  Twardość ogólna  mval/dm3  5,5  

8.  Żelazo ogólne  mg/l  0,57  

9.  Mangan  mg/l  0,26  

10.  Jon amonowy  mg/l  0,45  

11.  Krzemionka  mg/l  8,4  

12.  Ogólny węgiel organiczny  mg/l  7,3  

13.  Indeks nadmanganianowy  mg O2/l  6,6  

 

 *UWAGA – Dopuszcza się pogorszenie parametrów wody wejściowej w zakresie 15%.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


