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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa modernizacji
technologii uzdatniania wody basenowej dla basenu rekreacyjnego w OSiR Żoliborz, w
szczególności systemu ozonowania wody, w celu polepszenia jakości wody i zwiększenia
bezpieczeństwa bakteriostatycznego dla użytkowników basenu w ramach zadania
inwestycyjnego „Modernizacja stacji uzdatniania wody w OSiR Żoliborz ul. Potocka 1 w
Warszawie”.
2. PODATAWA OPRACOWANIA
Podstawą opracowania jest umowa 11/OSIR/VII/2017/T zawarta w dn. 10.07.2017 z
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652
Warszawa.
3. ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE
Modernizacja technologii uzdatniania wody basenowej będzie polegać na:
1. Wymianie generatora ozonu
2. Wymianie instalacji rurociągowej doprowadzającej ozon do układu technologicznego
wraz z wymianą inżektora
3. Wymianie instalacji rurociągowej ozonu resztkowego od zbiornika kontaktowoprzelewowego i filtrów do destruktora ozonu
4. Wymianie destruktora ozonu resztkowego wraz ze złożem
5. Wymianie rurociągów (w pomieszczeniu generatorów) wody chłodzącej generator
ozonu wraz z armaturą
6. Wymianie układu pomiarowego redox i O3 w wodzie wraz z sondami i celami
pomiarowymi
Ad.1. Generator ozonu uległ zupełnemu zużyciu i obecnie jest wyłączony z eksploatacji.
Należy zastosować nowy generator.
Ad.2. Rurociąg doprowadzający ozon gazowy od generatora do inżektora uległ po wielu
latach częściowemu zużyciu pod wpływem działania ozonu, co widać szczególnie w instalacji
w pobliżu destruktora. Instalacja ta będzie całkowicie wymieniona na nową z jednoczesnym
powiększeniem średnic co zmniejszy straty ciśnienia na długich odcinkach rurociągów.
Inżektor wprowadzania ozonu będzie wymieniony na nowy.
Ad.3. Rurociąg odprowadzający ozon resztkowy od zbiornika kontaktowo-przelewowego i
filtrów do destruktora ozonu, uległ po wielu latach częściowemu zużyciu pod wpływem
działania ozonu. Instalacja ta będzie całkowicie wymieniona na nową.
Ad.4. Materiał, z którego wykonano destruktor ozonu, po wielu latach eksploatacji uległ
zużyciu na skutek działania ozonu. Należy zastosować nowy destruktor ozonu wraz z nowym
złożem węglowym.
Ad.5. Rurociąg doprowadzający wodę do chłodzenia ozonatora uległ po wielu latach
częściowemu zużyciu. Instalacja ta będzie całkowicie wymieniona na nową w obrębie
pomieszczenia ozonatorów.
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Ad.6. Układ pomiarowy redox i O3 na wodzie uzdatnianej uległ zużyciu i wymaga wymiany
na nowy wraz z sondami i celami pomiarowymi.
4. PODZIAŁ NA POSZCZEGÓLNE PRACE
W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się następujące prace:
Demontaż rurociągu wody chłodzącej ozonator (pom. ozonatorów)
Demontaż generatora ozonu w obiegu II (basenu rekreacyjnego)
Demontaż destruktora ozonu w obiegu II
Demontaż rurociągu ozonu resztkowego w obiegu II (basenu
rekreacyjnego)
Demontaż rurociągu ozonu w obiegu II wraz z inżektorem (basenu
rekreacyjnego)
Demontaż układu pomiarowego redox i O3 wraz z celami pomiarowymi
i sondami w obiegu II
Dostawa i montaż nowego generatora ozonu w obiegu II (basenu
rekreacyjnego)
Dostawa i montaż rurociągu ozonu od generatora do inżektora wraz z
inżektorem w obiegu II
Dostawa i montaż rurociągu ozonu resztkowego od zbiornika
kontaktowo-przelewowego i filtrów do destruktora ozonu w obiegu II
Dostawa i montaż destruktora ozonu w obiegu II
Dostawa i montaż rurociągu wody chłodzącej generator ozonu w
obiegu II
Dostawa i montaż układów pomiarowych redox i O3 wraz z celami
pomiarowymi i sondami w obiegu II
5. WYKAZ URZADZEŃ I MATERIAŁÓW
1. Wymiana generatora ozonu wraz z oprzyrządowaniem dla obiegu II
Zestawienie materiałów
L.p. Wyszczególnienie
1 Generator ozonu podciśnieniowy
Wydajność 260gO3/h
2 Reduktor ciśnienia wody
chłodzącej 0-4 bar z manometrem

Ilość Nr kat.
1 kpl M7WC260
1 szt

Producent
Fluidra/Triogen
Fluidra

2. Wymiana rurociągu ozonu wraz z inżektorem dla obiegu II
Zestawienie materiałów
L.p.
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie
Zawór kulowy D63
Zawór zwrotny D63
Kołnierz D110
Tuleja kołnierzowa D110
Uszczelka D110

Ilość
1 szt
1 szt
1 szt
1 szt
1m

Materiał
PVC/Viton
PVC/Viton
PVC
PVC
Viton

Nr kat.
S4
S4

Producent
Praher
Praher
Budmech
Budmech
Budmech
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13
15
14
19

Rurociąg D63
Rurociąg D50
Rura D50 transparentna
Inżektor; l=1250;kołnierze PN10:
DN125/100/125; mat.PVC

1m
46 m
3m
1 szt

PVC
PVC
PVC
PVC

Budmech
Budmech
Budmech
typ:PVC „F” gr9 VIEGAND

Uwaga: trasa rurociągu po modernizacji nie ulega zmianie.
3. Wymiana rurociągu ozonu resztkowego dla obiegu II
Zestawienie materiałów
L.p.
1
2
3

Wyszczególnienie
Rurociąg D63
Rurociąg D50
Rurociąg D32

Ilość
40
6
3

Materiał
PVC
PVC
PVC

Nr kat.

Producent
Budmech
Budmech
Budmech

4. Wymiana destruktora ozonu dla obiegu II
Zestawienie materiałów
L.p. Wyszczególnienie
Ilość
1 Destruktor ozonu D450, mat. PVC,
1
ze złożem

Nr kat.
CK-3

Producent
BWT

5. Wymiana rurociągu wody chłodzącej ozonator dla obiegu II
Zestawienie materiałów
L.p.
1
3
4

Wyszczególnienie
Rurociąg D25
Zawór kulowy D25
Zawór regulacyjny3/4“

Ilość
4
1
1

Materiał
PVC
PVC
brąz

Nr kat.

Producent
Budmech
Budmech
Budmech

6. Wymiana układu pomiarowego redox i O3 wraz z celą pomiarową i sondami dla
obiegu II
Zestawienie materiałów
L.p. Wyszczególnienie
1 Regulator wieloparametrowy
2
3
4
5

Rotametr, czujnik przepływu
Sonda O3
Sonda Redox
Kabel sygnałowy, zawór redukc.,
filtr wody, przewód doz

Ilość
1
1
1
1
1

Nr kat.
DACA00613000
010010PL
DGMA311T000
792957
150703

Producent
ProMinent
ProMinent
ProMinent
ProMinent
ProMinent

Warunki dopuszczenia zamienników
W dokumentacji podano produkty gotowe z podaniem nazwy, symbolu i producenta.
Produkty te stanowią przykłady elementów i urządzeń, które mogą być zastosowane przez
Wykonawcę. Nazwy i symbole zostały podane jedynie w celu dokładnego określenia ich
charakterystyki.
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Oznacza to, że Wykonawca może użyć innych produktów pod warunkiem całkowitej ich
zgodności z produktami podanymi w dokumentacji pod względem:
- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych)
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji)
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału)
- parametrów technicznych ( wytrzymałość, trwałość, charakterystyki hydrauliczne,
elektryczne)
- wyglądu (struktura, barwa, kształt)
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania
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