Predmet javnega naročila: Nadgradnja tehnologije čistilne naprave reverzne osmoze
Št. javnega naročila: 2/JN-2022/G
PRILOGA 3.1

PROJEKTNA NALOGA
I.

SPLOŠNO

Predmet naročila je nadgradnja obstoječe čistilne naprave s tehnologijo reverzne osmoze.
Nadgradnja vključuje demontažo obstoječih tehnoloških sklopov, izvedbo novih tehnoloških sklopov
v obstoječem objektu čistilne naprave in zunaj objekta (RCERO Celje, Bukovžlak 30, 3221 Teharje).
Izvajalec izvede projektiranje in celovito rešitev postavitve tehnološke opreme, ki bo zagotavljala
izpolnitev vseh zahtevanih obratovalnih ciljev, ki so določeni s to projektno nalogo.
II.

OBSTOJEČE STANJE

V nadaljevanju podajamo kratek pregled obstoječega stanja. Namenjen je grobemu opisu naprave
ter služi zgolj kot orientacija izvajalcu. Tehnične specifikacije izvirajo iz dejanskega obstoječega stanja
in zahtevane funkcionalnosti. Izvajalec nosi popolno odgovornost, da o stanju in lastnostih obstoječih
naprav in opreme pridobi vse potrebne informacije, načrte, obstoječo dokumentacijo in da sam na
objektu preveri vse pogoje, v katerih naprave obratujejo
Pred oddajo ponudbe je obvezen ogled lokacije in stanja na terenu. Potrdilo o ogledu, izdano s strani
naročnika, je zahtevan del ponudbene dokumentacije.
Lokacija izvedbe:
Tehnološke naprave se bodo umestile v obstoječi prostor čistilne naprave, druga dela, ki so navedena,
se izvajajo ob objektu ter v in ob zadrževalnem bazenu v neposredni bližini objekta.
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Slika: Lokacija izvedbe

Zadrževalni bazen s črpališčem je izveden kot vodotesni armiranobetonski bazen po principu bele
kadi, temeljen na temeljni plošči na peščenem tamponu. Dno bazena je s polnilnim betonom
oblikovano v štiri konuse. Ob bazenu je prigrajeno črpališče usedlin in koncentrata. Črpališče v dveh
prekatih je prekrito s kovinskim pokrovom. Glavni bazen je prekrit z AB ploščo, ima dve odprtini za
kontrolo, ena odprtina je na vtoku v bazen, druga pa nad prelivom iz bazena. Odprtina na vtoku služi
tudi za dostop v notranjost bazena v primeru vzdrževalnih del. Tlak v bazenu je metličen beton
premazan z zaščitno barvo.
V zadrževalnem bazenu je nameščena dovodna črpalka za dotok v prvi tank čistilne naprave (zahteva
se, da izvajalec zaradi povečanih kapacitet to črpalko zamenja za zmogljivejšo). Dovod v čistilno
napravo je DN50.
V črpališču koncentrata je črpalka (22kW, 6 m3/h, h=50m) za črpanje koncentrata na deponijo – le ta
se v sklopu teh del ohrani v obstoječi funkciji. Dovod koncentrata iz čistilne naprave v bazen je DN50.
Natančne mere mora izvajalec izmeriti sam na lokaciji.
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Slika: Zadrževalni bazen s črpališčem - tloris
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Slika: Zadrževalni bazen s črpališčem – prerez AA in BB
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Objekt čistilne naprave, kjer se namesti tehnološka oprema skladno s to projektno nalogo, ima
notranje dimenzije 10 m x 6 m in je izveden kot klasična pritlična zidana konstrukcija s sistemom
vertikalnih in horizontalnih armiranobetonskih protipotresnih vezi. Objekt je temeljen na pasovnih
temeljih. Obodne in nosilne stene so pozidane z opečnimi bloki debeline 20 cm. Streha je izvedena
kot ravna pohodna armiranobetonska plošča, debeline 18 cm z naklonskim betonom, debeline 4 – 12
cm, hladnim bitumenskim premazom, dvojnim slojem elastomernega bitumenskega varilnega traku,
varjenega po celotni širini, styrodura debeline 10 cm, filtrsko polstjo in prodcem debeline cca 0,06 m.
Obrobe na armiranobetonskem parapetnem vencu krovne plošče so izvedene iz pločevine, pritrjene
na podlago iz lesa. Fasada je izvedena kot Demit fasada s Timstiropor ploščami debeline 7 cm,
podstavek fasade a iz styrodur ploščami, debeline 7 cm in kurilplasta.
Odvodne cevi iz čistilne naprave sta dve: DN40 in DN50. DN50, ki trenutno ni v funkciji, je moč
uporabiti za odvod permeata v kanal.
Stavbno pohištvo je izdelano iz PVC profilov, okna so zastekljena z dvoslojnim termopan steklom,
vratna krila so izolirana z 0,05 m mineralne volne. Elektroinštalacije so izvedene nadometno, delno
pa v instalacijskih nadometnih stenskih kinetah. Nad temeljno ploščo je izveden estrih debeline 5 cm.
Tlaki so premazani s protikislinsko zaščito.
V objektu je vgrajena oprema reverzne ozmoze in ostala pripadajoča oprema. Vsa oprema je vgrajena
na temeljno ploščo. Tehnološka oprema v objektu, ki jo je potrebno odstraniti vključuje med drugim:
3 tanki, moduli, črpalke, cevni sistem, sistem predčiščenja, elektro omara s krmilnikom…
Natančne mere mora izvajalec izmeriti sam na lokaciji.
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Slika: Objekt tloris

Slika: Objekt prereza AA in AB
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Slika: Oprema in kanalizacija – načrt
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Slika: Oprema v objektu

Slika: Oprema v objektu
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Parametri vhodne vode:
V nadaljevanju podajamo skrajne parametre vhodne vode, ki so potrebni za učinkovito
dimenzioniranje naprave in njenih posameznih delov. Navedeni paremetri se smatrajo kot
maksimalni izhodiščni parametri vhodne vode, da lahko naprava deluje z vsemi zahtevanimi
obratovalnimi parametri po tej projektni nalogi.
Čistilna naprava, kot je zahtevana po tej projektni nalogi je nad-dimenzionirana, tako po hitrosti
delovanja, kot po zmožnosti čiščenja. Razlog za to je varnost in zagotavljanje stabilnosti obratovanja
za vsaj naslednjih 10 let. Izvajalec mora pri izvedbi upoštevati zahteve naročnika v poglavju tehnične
zahteve. Podatki o razpoložljivi količini vod ne smejo predstavljati razloga za opustitev
izpolnjevanja zahtev, ki jih je podal naročnik.
Viri vod, ki se zbirajo v bazenu: izcedne vode odlagališča RCERO (95%), tehnološke odpadne vode
MBO, kompostarne, objekta za biostabilizacijo
Enota

Izražen kot

pH
Električna prevodnost (25°C)

Vrednost
7,8-8,6

uS/cm

20.000

Neraztopljene snovi

mg/l

1000

Kalcij

mg/l

Ca

200

Arzen

mg/l

As

0,03

Baker

mg/l

Cu

0,1

Barij

mg/l

Ba

0,4

Cink

mg/l

Zn

1

Kadmij

mg/l

Cd

0,004

Krom

mg/l

Cr

0,25

Krom (VI)

mg/l

Mangan

mg/l

Mn

1,5

Nikelj

mg/l

Ni

0,3

Silicij

mg/l

H2SiO3

60

Svinec

mg/l

Pb

0,1

Železo

mg/l

Fe

15

Živo srebro

mg/l

Hg

0,003

Celotni dušik

mg/l

N

2000

Dušik po Kjeldahlu

mg/l

N

2000

Amonij

mg/l

N

1000

Nitrit

mg/l

N

100

Nitrat

mg/l

N

100

Celotni cianid

mg/l

CN

0,2

Klorid

mg/l

Cl

3500

Celotni fosfor

mg/l

P

25

Sulfat

mg/l

SO4

300

Sulfid lahkorazgradljivi

mg/l

S

0,15

Adbsorbljivi organski halogeni (AOX)

mg/l

Cl

1,5

KPK (K2Cr2O7)

mg/l

O2

6000

indeks

0,1

BPK/KPK
Indeks mineralnih olj

mg/l

Stroncij

mg/l
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0,25

0,4
Sr

1

Električni priklop:
Na lokaciji desno spodaj na sliki »Oprema in kanalizacija – načrt« se nahaja razdelilec R, dodaten
razdelilec R/1 ter komunikacijska omara.

Slika: Razdelilec R, R/1 in komunikacijska omara
V razdelilcu R je dovodni kabel in krmilnik s krmiljem, ki nadzira delovanje zunanjega merilca pretoka
in delovanje črpalke za črpanje mulja na deponijo. V razdelilcu je zaradi zaščitenega okolja tudi
obstoječa scada PC. V razdelilcu R/1, ki je bil dodatno nameščen, je ferkvenčnik črpalke, ki črpa na
deponijo.
Razdelilec R in R1 se odstranita, v novi elektro omari pa bo potrebno vse funkcionalnosti na novo
vzpostaviti (od opreme se lahko ohrani obstoječi ferkvenčnik črpalke).
Tehnologija in krmilnik obstoječe čistilne naprave, ki se bo zamenjala, se nahaja na lokaciji na sredini
objekta. Ta se odstrani.

Slika: Obstoječa omara za tehnologijo
10/26

V objektu je na voljo naslednja razpoložljiva priključna moč.
Dovodni kabel iz trafo postaje v objekt je NAY2Y-J 2x4x150 mm2, razdalja cca 500 m. Skupna
razpoložljiva priklopna moč je max 145 kW. Od tega je inštalirana moč obstoječe črpalke za
koncentrat 22 kW in 17 kW za vtičnice, grelci, prezračevanje in razsvetljavo. Na ta kabel je trenutno
vezana tudi tehnologija čistilne naprave, ki se odstrani.
Obratovalni pogoji:
Obstoječa čistilna naprava deluje v agresivni atmosferi. Vhodna voda ima vonj po H2S, kar se odraža
tudi v prostoru in koroziji nameščenih nezaščitenih elektro komponentah. Izvajalec mora pri
načrtovanju komponent upoštevati agresivno atmosfero, kljub temu, da bo nameščen sistem za
čiščenje zraka.
Temperatura:
Okolje:

-20 do 40 0C
vlaga, agresivna atmosfera
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III.

TEHNIČNI PODATKI

Predmet izvedbe je čistilna naprava s tehnologijo enostopenjske reverzne osmoze z delovno
kapaciteto 6 m3/h.
Izvajalec mora dobaviti opremo, ki bo v celoti zadostila vsem zahtevam projektne naloge.
1. Usedalnik
Izvajalec v usedalniku izvede generalna sanacijska dela.
ROČNI VENTILI 6x
Iz usedalnika se usedline preko konusov črpajo v bazen za prečrpavanje koncentrata. Izvajalec v celoti
zamenja 4 ročne ventile (cel komplet s povezavo in zgornjim mehanizmom), ki odpirajo in zapirajo
povezavo iz konusov od zgoraj. Potrebno je zamenjati vse ventile.
Izvajalec prav tako obstoječi ventil za preliv iz usedalnika v bazen koncentrata namesti ventil, ki ga bo
možno odpirati od zgoraj.
Na večjo odprtino, ki trenutno ni v funkciji, prav tako namesti ventil, ki ga bo moč odpirati od zgoraj.
Vsi kompleti z ventili morajo biti iz kislinsko odpornega INOX materiala kvalitete 1.4404 (316L) ali
boljši.
HIDROIZOLACIJA USEDALNIKA
Izvajalec mora pregledati bazen in zagotoviti 100% tesnenje. Za tesnenje garantira v sklopu garancije
za celotna dela.
Pri izpraznjenem bazenu izvajalec le tega celovito opere z vodnim curkom. Nato izvede pregled
razpok, poškodb in vseh stikov, kjer bi lahko prišlo do puščanja bazena. Razpoke se najprej izdolbijo,
nato se zapolnijo in nato še premažejo z vodotesnim materialom, ki ima funkcijo kristalizacije in
samoceljenja. Vse stene bazena izvajalec nato premaže s kislinsko odpornim vodoodbojnim
vodotesnim slojem, ki ima funkcijo globoke penetracije in kristalizacije.
Material, ki se uporabi za premaze, kot npr. XYPEX.
ZAMENJAVA ČRPALKE
V usedalniku je nameščena dovodna črpalka, ki se odstrani in nadomesti z ustrezno novo za potrebe
čistilne naprave z večjo kapaciteto. Dovodna cev v čistilno napravo DN50 lahko ostane prvotna.
Črpalka mora biti nameščena na vodilih, s pripeto verigo na vrhu, da omogoča enostaven izvlek
(INOX).
ZAMENJAVA SENZORIKE
Izvajalec v celoti zamenja senzoriko, ki je vezana na delovanje čistilne naprave.
V usedalnik se dodatno namesti UZ zvezna meritev nivoja, ki bo prikazovala nivo v bazenu na
nadzornem sistemu s pomočjo katere bomo regulirali vklop in izklop delovanja ČN glede na nivo.
Črpališče koncentrata s črpalko, ki črpa na deponijo ostane v prvotni funkciji in se ne menja.
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2. Demontaža opreme v objektu
Izvajalec v okviru tega projekta demontira obstoječo opremo, vključno z vsemi potrebnimi deli
(dovodna črpalka, zalogovniki, cevi, nosilci, črpalke, elektro napeljave…), jih odstrani iz objekta in
preda naročniku na določeno mesto cca do 50 m; pri tem naprav ne sme poškodovati.
3. Sanacija objekta
Izvajalec v celoti očisti objekt in izvede sanacijo tal v objektu. Kislinsko odporna tla so na nekaterih
delih poškodovana. Izvajalec izvede popolno izravnavo tal in ponovno izvede popolno impregnacijo
za namene kislinske odpornosti.
Izvede oziroma zamenja umivalnika, pipo, varnostni tuš, cev za izpiranje oči, nastavek za gibljivo cev,
konstrukcijo za dvigovanje modulov, pisalno mizo, stol. Celotna oprema mora biti nova in primerna
za pogoje dela – kvaliteta laboratorijskega pohištva.
Izvede preboje, ki so potrebni za izvedbo tehnologije in tiste, ki se ne uporabljajo več, ustrezno
zatesni. Na koncu izvede osnovna pleskarska dela z beljenjem. Izvede se tudi impregnacija sten z
vodoodpornim premazom do višine 2 m.
V objektu se ohrani obstoječ način prezračevanja s pomočjo ventilatorja.
Izvajalec uredi gretje prostora. Gretje izvede z IR paneli industrijske izvedbe, skupne moči vsaj 10 kW.
Paneli morajo biti smiselno razporejeni po prostoru, da zagotavljajo enakomerno ogrevan prostor.
Dobavi se tudi termostat za zagotavljanje konstantne temperature.
4. Zunanji del z nadstrešnico
Za predvidene zalogovnike kemikalij, ki se bodo po tej projektni nalogi nahajali zunaj objekta,
izvajalec sprojektira in izvede namenski prostor z nadstrešnico za kemikalije. Nadstrešnica bo ščitila
zalogovnike kemikalij pred zunanjimi vplivi (dež, sneg, sonce) ter nepooblaščenim dostopom. Tu se
bo nahajal zalogovnik za kislino (6 m3) in 2 IBC zalogovnika za alkalno čistilo.
V nadaljevanju so navedene karakteristike in pogoji za izvedbo nadstrešnice. Pogoji so zavezujoči
razen gabaritov širine in višine, ki jih lahko izvajalec prilagaja znotraj spodaj navedenih toleranc za
namene zagotovitve konfiguracije prostora za 2 IBC zalogovnika in 6m3 zalogovnik za kislino.

NADSTREŠNICA
Izvajalec sprojektira in izvede nadstrešnico, ki je zasnovana glede na naravne in ustvarjene danosti
lokacije ter prilagojene individualnim zahtevam investitorja. Objekt bo integriran v okolje v smislu
minimalne degradacije okolice glede na konfiguracijo parcele, tipografijo lokalne arhitekture in želje
po uporabni kvaliteti. Objekt je pritličen. Uvoz in izvoz do objekta se vrši preko obstoječega dvorišča.
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Slika: Zunanji del – severozahodna fasada, kjer se izvede nadstrešek
Nadstrešnica se izvede na parceli 565/7, k.o. Bukovžlak, kot enostavni objekt, ki mora izpolnjevati
zakonsko določena merila za enostavne objekte v skladu z veljavno zakonodajo. Izvajalec mora izvesti
nadstrešnico na zahtevan način in hkrati zagotoviti vso funkcionalnost navedeno v nadaljevanju.
Robni pogoji za nadstrešnico:
- ima eno etažo
- njena višina ne presega 4 m
- njena globina ne presega 1 m
- njen nosilni razpon ne presega 4 m
- površina do 20 m2

Slika: Primer izvedbe nadstrešnice – mere lahko izvajalec prilagaja v okviru robnih pogojev
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Slika: Primer načrta objekta nadstrešnice (brez utrjenega izravnanega dela)
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Nadstrešnica bo temeljena s točkovnimi temelji, nadgradnja bo izvedena iz jeklene konstrukcije, prav
tako strešna konstrukcija in pokrita z strešnim panelom debeline min 5cm. Voda s strehe bo speljana
preko žlebov v obstoječ sistem meteorne kanalizacije. Vsi kovinski elementi morajo biti ozemljeni.
Konstrukcija mora biti vijačena, vroče cinkana in barvana v RAL 9007.
Kovinski elementi morajo biti vroče cinkani in preko primerja (osnovni premaz) dvakrat barvani s
pokrivno barvo ali prašno barvani. Debelina nanosa pri vročem cinkanju mora biti minimalno 70 μm.
Po cinkanju pred barvanjem je potrebno paziti, da ne pride do oksidacije pocinkanih elementov.
Kovinska konstrukcija sestoji iz HOP 100/100/4 stebrov, strešnih nosilcev HOP140/100/4 ter strešnih
legic HOP120/80/4mm (v primeru drugačnih dimenzij objekta se lahko izbira gradnikov prilagodi).
Izvedba in zaključki strešne ravnine z alu atiko. Kritina strešni panel deb. min 5 cm. Na vzdolžni fasadi
se izvedejo dvoje drsna vrata s polnilom iz valovite mreže 40x40mm, na čelnih fasadah pa se za polnilo
uporabi expandirana romboidna pločevina 62 x 20 x 7mm.
Vizualni in funkcionalni izgled konstrukcije mora pred izvedbo potrditi naročnik.
Izvajalec odgovarja za statično ustreznost sprojektirane in izvedene nadstrešnice.
ASFALTNE POVRŠINE
Za ustrezno izvedbo prostora zunanjih zalogovnikov vzdolž jugozahodnega dela objekta izvajalec
obdela in ponovno izvede del zunanje asfaltne površine. Pripravi utrjen del s temeljenjem, ki bo
zajemal celotno površino nadstrešnice. Preostali del asfalta do ceste primerno zaključi ter dodatno
odstrani robnik.
FUNKCIJA NADSTREŠNICE
Izvedba mora omogočati enostavno manipulacijo oz. zamenjavo praznih/polnih IBC zalogovnikov z
viličarjem (predvideti je potrebno zapiranje nadstrešnice z zaklepom in dovolj velikimi odprtinami).
Zalogovniki s kemikalijami zahtevajo za skladiščenje lovilna korita. Zato se za zalogovnike dobavijo in
umestijo ustrezne lovilne posode.
Izvajalec predvidi prostor za 2 IBC zalogovnika z lovilnimi posodami in 1 velik HDPE 6 m 3 zalogovnik
za kislino z lovilno posodo.
Izvajalec dobavi HDPE zalogovnik z lovilno posodo za kislino volumna vsaj 6 m3 z vsemi ustreznimi
certifikati. V tem zalogovniku je meritev nivoja (povezan s scado), vizualni merilnik nivoja, ki je viden
na zalogovniku in sesalni del dozirne črpalke za kislino (le ta se nahaja v objektu). Dimenzije
zalogovnika morajo biti usklajene z dimenzijami zunanjega skladiščnega prostora z prej omenjenimi
maksimalnimi gabariti.
Zalogovnik mora omogočati naslednja načina dolivanja kisline:
- Dolivanje s pomočjo črpalke iz IBC zalogovnika. Za ta namen mora na lokaciji biti namešena
ustrezna črpalka za prečpavanje in vsi priključki, da bo moč izčrpati kislino iz IBC zalogovnika,
v odsotnosti gravitacijskega padca.
- Dolivanje s pomočjo cisterne. Za ta namen mora imeti ustrezno cevno povezavo in možnost
priključitve s standardnim priključkom na cisterno.
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Ob novem zunanjem skladiščnem prostoru se pripravi zunanja vtičnica za zunanjo črpalko ter
dodatne vtičnice. Uredi se tudi zunanja razsvetljava.
5. Umestitev filtra zraka
Izvajalec umesti 2m3 karbonski filter zraka iz točke E4 na streho objekta, pri tem pa zagotovi vsa
potrebna gradbena dela.
Statični izračun za obstoječ objekt je na voljo. Ker strešna plošča ni dimenzionirana za prevzem teže
filtra, mora izvajalec izvesti potrebne preboje za instalacije v strešni plošči, ustrezno tesnitev prebojev
po položenih instalacijah ter izvesti nosilno podkonstrukcijo filtra, s katero se bo teža filtra prenašala
v območje obodnih sten objekta. Izvedba mora biti izvedena na podlagi statične preverbe, ki jo izvede
izvajalec.
6. Tehnologija čistilne naprave
Izvajalec sprojektira in izvede čistilno napravo po tehnologiji reverzne osmoze.
TEHNOLOGIJA
Tehnologija reverzne osmoze na katero se nanaša ta zahteva je opisana v poglavju 3.3.2.3.4.7,
dokumenta BREF Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water
and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector.
Tehnologija deluje po principu cross flow filtracije, kjer s pomočjo pritiska na eni strani
polprepustne membrane ostane koncentrat, na drugi strani polprepustne membrane pa očiščen
permeat. Membrana reverzne osmoze zadrži delce do velikosti ionov. Koncept čiščenja zahteva
kompleksen sistem, ki zagotavlja stabilno obratovanje. Membrane se pogosto mašijo, zato mora
sistem zagotavljati ustrezne avtomatske cikle čiščenja.
Osnovni zahtevani parametri:
Hitrost delovanja minimalno
Koncentrat maksimalno
Vrsta naprave

6 m3/h
50 %
1 stopenjska

A Zalogovnik izcedne vode
V zalogovnik izcedne vode se črpa vodo iz zunanjega bazena. Onesnaževala v vodi so v topni in
koloidni obliki, brez usedalnih lastnosti. Voda vstopa v čistilno napravo v neobdelani obliki.
V zalogovniku se zagotovi naslednje:
- zadostna količina vode za delovanje čistilne naprave z maksimalno kapaciteto,
- zagotovi se predvideni obratovalni pH odpadne vode pred čiščenjem.
V zalogovniku se med drugim:
- zagotovi kroženje vode, merjenje pH na cevi kroženja in avtomatsko doziranje kisline do
zahtevanih obratovalnih parametrov
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Lastnosti:
- Velikost zalogovnika mora biti dovolj za ustrezno delovanje ČN z maksimalno kapaciteto ter
s stabilnim pH umazane vode, ki se čisti na modulih. Minimalna velikost zalogovnika mora
biti 5 m3.
- Predvideni obratovalni parametri pH surove vode 8,0 pH delovni 5,8.
- Izvajalec pri projektiranju črpalke za doziranje kisline upošteva, da bo naročnik dovajal kislino
HCl ali H2SO4. V prvem primeru je poraba kisline večja.
- Zaradi nastajanja odpadnih plinov izvajalec pripravi oddušno cev za zrak, ki nastaja med
mešanjem kisline in odpadne vode.
- Zaradi možne zamašitve v primeru napake pri nivojskih stikalih se naredi cev za presežno
vodo, ki se spelje v bazen koncentrata.
- Ker se pri doziranju kisline izcedna voda peni, mora biti vtok vode nazaj v zalogovnik med
kroženjem opremljen z pršilnimi glavami, ki se dajo z manj truda odpreti in odstraniti iz
zunanje strani.
- Zbiralna posoda mora biti primerna za namen uporabe, HDPE material, kislinsko odporna ter
ojačana s kovinskimi ojačitvami.
- Posoda mora imeti revizijsko odprtino za vzdrževanje in čiščenje.
- Posoda mora imeti izvedene izpuste, da je posodo moč v celoti oprati.
B Mehanski filtri
Mehanski filtri morajo biti sestavljeni iz:
1. Peščeni filter
Prvo mehansko čiščenje se zagotovi s pomočjo peščenga filtra. Peščeni filter mora biti velikosti vsaj 1
m3, z vsaj 750 l polnila. Filter mora zagotavljati zadrževanje delcev cca. 50µm. Sistem mora biti
zasnovan tako, da se peščeni filter v avtomatskih ciklih samodejno čisti in zagotravlja nemoteno
delovanje čistilne naprave brez posegov operaterja. Nadzorni sistem mora predvideti varnostne
mehanizeme za primere, kjer parametri pokažejo, da bi lahko prišlo do nepopravljive spremembe na
peščenem filtru (zaraščenost, cementiranje). Tudi v primeru zaustavitev naprave je potrebno
zagotoviti ustrezno tretiranje peščenega filtra (spiranje, izpihovanje).
Izpihovanje se mora izvesti s samostojnim kompresorjem.
2. Vrečasti filtri
Izvajalec zagotovi sistem dveh redundančnih vrečastih filtrov. Filtra morata zagotavljati avtomatski
preklop ob zamašitvi in omogočati menjavo med obratovanjem. Posamezni filter mora biti primeren
za vložke standardne velikosti 180 x 800 mm.
Investitor bo uporabljal vložke 50-10 µm – izvajalec predvidi kapacitete in tlake za vložek 10 µm.
C Membranski del
Za zagotavljanje čiščenja izvajalec dobavi preverjen in na trgu preizkušen sistem modulov.
Sistem modulov za delovanje čistilne naprave mora biti sestavljen iz 4 sklopov, pritisk na vsakem
sklopu pa vrši svoja linijska črpalka. Sistem 4 sklopov zagotavlja, da v primeru okvare ali servisa ene
linijske črpalke, lahko uporabljamo za delovanje čistilne naprave preostale 3.
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Vsak modul je sestavljen iz osnovne osi, tlačne cevi in hidravličnih diskov, med katerimi so nameščene
membrane. Izvedba membran mora zagotavljati čiščenje vode v skladu z zahtevanim postopkom
vključno z vsemi potrebnimi mehanizmi, ki zagotavljajo stabilno obratovanje.
Modulov mora biti dovolj, da zagotavljajo stabilno obratovanje, nizek interval čiščenja in zahtevano
razmerje koncentrat/permeat.
Moduli morajo biti nameščeni tako, da je do vseh možen dostop za vzdrževanje (odpiranje,
dvigovanje cevi, menjava membran, diskov, zategovanje diskov).
Moduli morajo imeti nameščen mehanizem vzvoda, s katerim je moč brez napora dvigovati tlačne
cevi ob vzdrževanju.
Moduli morajo biti vsaj naslednjih specifikacij:
- Tip: »disk tube« moduli z ravnimi membranami in hidravličnimi diski
- Minimalna pretočna širina kanala: 500 µm
- maksimalni pritisk delovanja: 90 bar
Lastnosti membran:
- material: poliamid,
- namen: izcedne vode,
- tip: kot. npr. BW30
- velikost por: <0,002 µm.
D Zalogovnik permeata
V zalogovniku permeata se zbira permeat iz postopka čiščenja.
V zalogovniku se zagotovi naslednje:
- zadostna količina permeata v primeru večkratnega spiranja naprave ter za potrebe čiščenja,
- zagotovi se predvideni pH za izpust permeata,
V zalogovniku med drugim:
- poteka korekcija pH prvenstveno s pomočjo razplinjevalnika,
- zagotovi kroženje vode, merjenje pH na cevi kroženja in krmilno doziranje lužine do
zahtevanih obratovalnih parametrov je komplementarni sistem v primeru, da razplinjevalnik
ne zagotovi nevtralizacije pH do zakonsko predpisanih vrednoti (nad 6,5).
Lastnosti:
- velikost zalogovnika mora biti minimalno 5 m3,
- zalogovnik mora imeti revizijsko odprtino.
E1 Doziranje kemikalij
Kemikalije se bodo dozirale s pomočjo ustreznih dozirnih črpalk na naslednji način:
Doziranje kisline v zalogovnik izcedne vode: zaloga kisline v zalogovniku zunaj, zaznavanje količine
v zalogovniku, možno dolivanje kisiline v zalogovnik med obratovanjem, dozirna črpalka sesa v
zalogovniku zunaj in črpa z dozirno črpalko v objektu. Dozirna črpalka mora biti zaradi neposredne
agresivnosti zraka še dodatno zaščitena v stekloplastičnem ohišju.
Doziranje lužina (NaOH): zalogovnik vsaj 300 l, ko zmanjka, se lahko ročno dolije
Čistilo- alkalno: 2x IBC kontejnerja zunaj, zaznavanje količine v posameznem IBC, avtomatski
preklop, ko zmanjka enega, menjava praznega med obratovanjem.
Čistilo- kislinsko: zalogovnik vsaj 300 l kamor se ročno dolije kislinsko čistilo
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E2 Razplinjevalnik (t.i. degasser / stripper)
Razplinjevalnik je del tehnološke linije in mora biti v celoti integriran v delovanje. Odstranjuje topne
pline in na ta način uravnava pH izhodnega permeata. Izvajalec dobavi napravo takšnih kapacitet, ki
bo omogočala pri ustreznem delovanju uravnavanje pH do zakonsko predpisanih vrednosti.
Razplinjevalnik se izvede kombinirano v sklopu zalogovnika permeata.
Permeat, ki nastane pri čiščenju se prši skozi polnilo razplinjevalnika (namen je počasna in razpršena
pot tekočine navzdol). Skozi polnilo se z notranje strani dovaja zrak navzgor in iz permeata odstranjuje
topne pline. Na ta način se učinkovito ločijo CO2, H2S in NH3 iz permeata.
Odpadni plin se odvaja do filtra zraka, ki se namesti na strehi objekta.
V sklopu rešitve odvajanja topnih plinov iz permeata se obenem uredi tudi odvajanje plinov, ki
nastanejo v zalogovniku izcedne vode ob dovajanju kisline (pretežno H2S). Ventilator, ki dovaja zrak
v razplinjevalnik bo tako omogočal tudi odvajanje H2S. Delovanje je napisano v nadaljevanju.
Zalogovnik izcedne vode bo na eni strani odprt v prostor, hkrati pa bo povezan z zalogovnikom
permeata, ki je odprt le proti razplinjevalniku. Ventilator bo zagotovil gibanje zraka najprej iz
prostora, nato v zalogovnik izcedne vode, nato v zalogovnik permeata, nato skozi razplinjevalnik do
filtra zraka in izpusta.
E3 filter zraka
Filter zraka bo zagotovil filtriranje plinov, ki nastanejo v razplinjevalniku in zraka, ki izhaja v tanku
izcedne vode. Filter zraka se izvede v obliki karbonskega filtra takšne pretočnosti, da ne bo povzročala
smrada pri odvajanju plinov. Filter zraka se namesti na streho objekta. Izvedba filtra mora biti
izvedena na takšen način, da ga bo možno kdajkoli odklopiti in celotno posodo dvigniti iz strehe na
tla, kjer se bo potem periodično izvajala menjava polnila karbonskega filtra. Možna je tudi kartušna
izvedba.
Karbonski filter mora biti dimenzij vsaj 2 m3. Izvajalec dobavi in napolni filter z impregniranim
karbonom, ki odstranjuje H2S in NH3. Priporočen material kot. npr. Donau Carbon Desorex K43
(potrebno je izbrati ustrezno impregnacijo za NH3 in H2S).
E4 Splošno
Sistem avtomatskega cikla čiščenja
alkalno
Sistem mora biti sposoben avtomatsko zapreti/odpreti ventile in zagnati programirano čiščenje, ko
se dosežejo povišane vrednosti obratovalnih tlakov, padec delovnih kapacitet, padec izkoristka ali pa
če je bil dosežen časovni interval čiščenja.
Čiščenje bo učinkovito potekalo, ko bo grelec dovolj segrel vodo. Temperatura čiščenja mora biti
nastavljiva. Prednastavljen čas avtomatskega čiščenja se bo tako pričel, ko bo dosežena ustrezna
temperatura.
Nadzorni sistem mora omogočati, da se nastavi, ali po avtomatskem čiščenju naprava čaka ali
nadaljuje z delom. V prvih mesecih bo po čiščenju potrebno po čiščenju zategovati module, zato bo
sprva to potrebno. Kasneje se bo po potrebi izklopilo.
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kislinsko
Sistem mora biti sposoben zapreti/odpreti ventile in zagnati programirano čiščenje, ko ga upravljalec
ročno zažene.
Cevni sistem
Celoten cevni sistem celotne naprave mora biti kislinsko odporen, robusten in zagotavljati ustrezne
pretoke, da bo čistilna naprava dosegala predpisane kapacitete. Sistem mora imeti kontrolne točke
in možnost, da se na točkah vzdrževanja brez težav razstavi. Cevi morajo biti speljane na takšen način
da bo cikel čiščenja ustezno dosegel vse relevantne dele.
Varnost naprave
Naprava mora predvideti vse možne nepredvidene pogoje. Zagotavljati mora, da vi primeru napačne
informacije na senzorju, okvare senzorja ali napake na eni tehnološni enoti ne more priti do škode na
drugih strojih in napravah. Vsako okvaro senzorike mora nadzorni sistem zaznati in ustrezno reagirati
(opozorilo, zaustavitev s spiranjem, takojšnja zaustevitev).
Avtomatsko delovanje
Naprava mora delovati v celoti avtomatsko. Dolivanje kemikalij in menjavanje filtrov se mora izvajati
med obratovanjem. Vsi cikli čiščenja morajo biti v celoti avotmatizirani.
IV.

SPLOŠNE TEHNIČNE ZAHTEVE TEHNOLOŠKE OPREME

1. Pri postavitvi nove opreme je izvajalec dolžan izvesti vsa povezana potrebna dela na obstoječih
konstrukcijah, napravah in sistemih.
2. Postavitev mora zagotavljati varnost in vzdrževanje opreme skladno z vsemi varnostnimi predpisi
glede varstva pri delu in zahtev varnosti iz veljavne Direktive o strojih (2006/42/ES).
3. Tehnološka oprema mora biti zasnovana po najnovejših oblikovnih in tehničnih standardih, da bi
zadovoljili zahteve in dosežke najbolj delovnih ter ergonomičnih pogojev; instalacije morajo
bazirati na najmodernejših tehnikah; nepreizkušene inovacije niso dovoljene.
4. Vsa dobavljena oprema mora biti nova.
5. Oprema mora biti narejena tako, da v danih pogojih dela obratuje 24 ur na dan, 365 dni na leto,
10 let, če je ustrezno vzdrževana v skladu z navodili; oprema mora biti odporna na uporabo v
izjemnih pogojih (kakršni so pri naročniku), deformacijo in korozijo.
6. Do vseh komponent mora biti zagotovljen ustrezen in varen dostop do točk vzdrževanja, uporabe
ter čiščenja.
7. Vsi kovinski deli in vsa nosilna konstrukcija ter ves pritrdilni material mora biti izdelana iz varjenih
INOX-kislinsko odpornih profilov kvalitete 1.4404 (316L) ali boljši, razen če je drugače zahtevano
po tej projektni nalogi.
8. Za vso opremo je pred vgradnjo (pri dostavi na delovišče) treba priložiti ustrezna potrdila in
certifikate oziroma izjave o skladnosti.
9. Stroji, pogoni in elektromehanične komponente ter nadzorna oprema mora biti izvedena
primerno za obratovanje v težjih delovnih pogojih (agresivne spojine, vlaga, prah, žuželke, ptice,
glodalci).
Oprema mora zagotavljati kapacitete in zahteve, ki se nanašajo na to čistilno napravo.
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Izvajalec dobavi opremo, kvalitete enakovredne ali boljše naslednjim, kot npr.:
1. Glavna črpalka: Hydra-Cell, visokotlačna črpalka, ki doseže 90 barov visokokakovostnega
tlaka, iz ustreznih korozijsko odpornih materialov
2. Linijske črpalke (4x): Grundfos, maksimalni obratovalni tlak 90 bar, iz ustreznih korozijsko
odpornih materialov
3. Obratovalne/cirkulacijske črpalke: Grundfos, iz ustreznih korozijsko odpornih materialov
4. Kompresor za tehn: Kaeser, rezervoar notranje lakiran, vsaj 100 l, tiho delovanje, 11 bar,
avtomatsko odvajanje kondenza
5. Kompresor za pešč. filter: Becker
6. Ventilator za razplinjevalnik: material nekovinski
V.

TEHNIČNI PODATKI - ELEKTRO

Zaradi izkušenj pričakujemo v objektu agresivno atmosfero, ki zmanjšuje življenjsko dobo elektro
komponent, izvajalec izvede elektro komponente v posebnem razdelilniku na severni strani prostora
objekta. Razdelilnik se postavi v objekt in je do atmosfere v prostoru čistilne naprave popolnoma
ločen in zatesnjen. Električni razdelilnik mora biti klimatiziran, v nadtlaku, dodatno korozijsko
zaščiten, s samostojnim dovodom zunanjega zraka.
Izvajalec v okviru električnih del:
- prevzame in zagotovi vsa potrebna električna dela za izvedbo in delovanje predmeta javnega
naročila,
- vgradi vso potrebno električno opremo (električni razdelilniki, varovanje, kontrolo upravljanja vseh
želenih električnih pogonov, zaščite, preobremenitve, signalizacije, alarmiranja, prenapetostne
zaščite …),
- zagotovi električno opremo, ki zadovoljuje standardu IP57 ali več,
- zagotovi, da so vsi električni vodniki oplaščeni in dodatno varovani pred glodavci.
Vse elektro komponente morajo biti nove.
Nivo kvalitete električne opreme:
Kvalitetna in robustna elektro oprema je za investitorja izredno pomembna, saj zagotavlja stabilno
obratovanje brez zastojev.
Spodaj navedeni proizvajalci za posamezni sklop opreme oz. materiala predstavljajo zahtevani nivo
kvalitete električne opreme. Če bo ponujena oprema oz. material drugega proizvajalca, mora biti
enake ali boljše kvalitete glede na zanesljivosti, trajnosti in načina sistemskega vzdrževanja.
- razdelilniki: Rittal;
- stikalna oprema: Schneider, Siemens;
- krmilna oprema: Siemens.
Izvajalec dobavi senzoriko, kvalitete enakovredne ali boljše naslednjim:
1. Elektrode pH: Georg Fischer Signet elektroda 3-2724-10
2. Trasnsmitter pH: Georg Fischer 9900
3. Elektroda prevodnost: Martens
4. Transmitter prevodnost: Martens UNICON LF
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
VI.

Nivojska stikala za zalogovnike: Bamo BSM501
Tlačna stikala: Tival
Transmitter tlaka: Tival, STS
Tlačni merilci: Tival, STS
Merilci pretokov: GEMU
Pnevmatski ventili: GEMU R690
TEHNIČNI PODATKI - NADZOR

Izvajalec mora v celoti izvesti nadzorni in krmilni sistem, ki krmili delovanje naprav. Delovanje
tehnoloških naprav, senzorjev ter aktuatorjev mora biti krmiljeno preko krmilnikov. Nameščen mora
biti centralni panel s scado za upravljanje, lociran na vratih električnega razdelilnika. Nadzorni sistem
mora biti ustrezen, preizkušen, ter v celoti razvit tako, da bo upošteval vse skrajne pogoje ter
omogočal popolnoma avtomatsko delovanje čistilne naprave 24h/dan.
Splošne zahteve nadzornega sistema:
- mora omogočati ustrezno upravljanje linije,
- krmilniki morajo biti Siemens S7-1500, enakovredni ali boljši,
- scada mora biti izvedena na industrijskem kombiniranem računalniku – kot npr. SIMATIC Panel IPC,
enota računalnika vgrajena v sam panel na dotik, velikost zaslona vsaj 19 inch, zaščiten pred vplivi
atmosfere, nameščen na vrata elektro omare na točki upravljanja, scada WinCC 7.5, enakovreden ali
boljši,
- vsa računalniška oprema mora biti namenjena 24 urni industrijski uporabi in zato dovolj zmogljiva,
da ob nameščeni programski opremi deluje hitro in učinkovito,
- nadzorni sistem mora biti izveden tako, da omogoča nemoteno upravljanje ter nastavljanje
parametrov linije preko centralnega panela,
- mora omogočati vpogled in grafični prikaz v vse obratovalne parametre, alarme in zgodovino
parametrov posameznih strojev,
- alarmi in drugi obratovalni parametri, ki so označeni s kodo, morajo biti opisani jasno v samem
uporabniškem vmesniku, brez uporabe priročnika,
- nadzorni sistem mora prikazovati vse bistvene parametre, ki so pomembni za upravljanje,
- nadzorni sistem mora omogočati vklop/izklop tudi posameznih komponent sistema (ročni režim),
- scada mora biti priključena na brezprekinitveno napajanje (UPS) z vsaj 20 minutno avtonomijo,
- ob ponovnem zagonu scade mora biti urejen avtomatski zagon,
- scada se poveže na obstoječo industrijsko mrežo ter uredi VNC oddaljen dostop.
Nadzorni sistem mora biti testiran do takšne mere, da opravlja vse funkcije na način, kakršen je bil
namenjen brez t.i. »workaround«-ov; izvajalec mora v fazi programiranja predvideti večino pogojev
in kombinacij, ki lahko nastanejo med obratovanjem. Faza razhroščevanja je v celoti obveza izvajalca
in ne upravljavca naprave, zato mora izvajalec predvideti dovolj dolg čas namenjen razhroščevanju
programske opreme preden opremo preda naročniku v uporabo. Faza razhroščevanja mora biti
vključena v terminski plan izvedbe.
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Izvajalec ob predaji naročniku preda: kopijo scade in arhiv programa na krmilniku. Naročniku mora
biti omogočeno, da oba programa – scada in krmilnik, ponovno naloži sam brez prisotnosti izvajalca
oziroma brez omogočanja dostopa s strani izvajalca.
Program scade ne sme biti zaklenjen. Kopijo scade izdela izvajalec ob vsakem popravku in ga preda
naročniku.
Krmilniki ne smejo biti zaklenjeni. Program na krmilniku (upload) izdela izvajalec ob vsakem popravku
in ga preda naročniku.
Funkcijski opisi
V sklopu predaje dokumentacije mora izvajalec naročniku predati funkcijske opise delovanja
nadzorne opreme. Funkcijski opisi opisujejo, kakšni so pogoji za vklop in izklop posameznih
komponent, katere so možne napake ter kateri pogoji jih prožajo, logiko delovanja avtomatskih
delovnih in čistilnih režimov. Na podlagi funkcijskih opisov mora biti naročniku popolnoma jasno kako
deluje čistilna naprava in na podlagi funkcijskih opisov lahko z jasno gotovostjo odkrije možne vzroke
za nastale napake oziroma težave.
VII.

PROJEKTIRANJE IN DOKUMENTACIJA

Izvajalec v celoti izvede projektiranje nameravane izvedbe (strojni, tehnološki, elektro, gradbeni ter
ostali načrti).
Izvajalec mora izdelati naslednje projekte (dokumentacijo):
o projekt PID,
o tehnološka shema postrojenja,
o tehnološka shema s pripadajočimi masnimi in volumskimi tokovi za vse naprave
o tabelarična predstavitev vseh naprav z inštaliranimi električnimi močmi, faktorji
istočasnosti in kapacitetami,
o dispozicija električnih komponent,
o morebitne delavniške risbe oz. delovni tehnološki elaborati (za morebitne
spremembe oz. dodelave na sistemu obstoječih naprav),
o dokazila o zanesljivosti objekta (certifikati opreme, materiala...)
o poročilo o pregledu in preizkusu delovne opreme
o navodila za obratovanje in vzdrževanje,
o seznam nadomestnih delov,
o seznam vse vgrajene opreme z vrednostmi za potrebe vpisa v knjigo osnovnih
sredstev,
o funkcijski opisi nadzorne programske opreme.
Projektne rešitve morajo biti takšne, da z njimi predviden poseg ne bo spreminjal pogojev
obstoječega gradbenega dovoljenja. Projektiranje torej ne sme predvideti takšne tehnološke rešitve,
da bi bilo potrebno pridobivati novo gradbeno dovoljenje ali spremembo obstoječega gradbenega
dovoljenja.
Izvajalec mora v terminskem planu predvideti izdelavo vse projektne dokumentacije ter čas v obsegu
5 delovnih dni za pregled in morebitne pripombe na izdelano in predano dokumentacijo (načrti,
projekti, elaborati, …) s strani naročnika in nadzora.
Pri pripravi projektne in izvedbene dokumentacije izvajalec:
• temeljito prouči vso obstoječo dokumentacijo, ki je na razpolago pri naročniku,
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VIII.

se po potrebi usklajuje z naročnikom glede podrobnosti projektiranja in izvedbe,
upošteva usklajenost predvidene tehnološke linije z obstoječo tehnologijo,
pri pripravi projektne dokumentacije upošteva veljavno relevantno zakonodajo in spremlja
morebitne spremembe zakonodaje in po potrebi dokumentacijo ustrezno prilagodi,
mere na načrtih, specifikacije in priročniki morajo biti v skladu z mednarodnim sistemom (ISO
31),
ob dokončanju preda dokumentacijo v naslednji obliki:
- načrti v Autocad formatu (*.dwg) oziroma Navisworks ali podobno,
- elektro načrti v formatu Eplan ali SEE Electrical,
- popisi del v formatu MS Excel,
- pisni del v formatu MS Word,
- vso dokumentacijo v eni kopiji tudi v pdf formatu,
vso dokumentacijo na koncu preda tudi v pisni obliki v 2 izvodih.

USPOSABLJANJE

Izvajalec zagotovi poučitev predstavnikov naročnika za obratovanje in vzdrževanje naprave v obsegu
vsaj 8 ur ter o tem izda pisno potrdilo o usposabljanju.
IX.

POGOJI IN TERMINI DOBAVE

Dobaviti in namestiti opremo, vključno z zahtevano dokumentacijo v roku 150 koledarskih dni od
uvedbe v delo na lokacijo RCERO Celje, Bukovžlak 30, Teharje.
X.

PREVZEM

1. Naročnik bo pred prevzemom preverjal skladnost čistilne naprave z zahtevami iz te
dokumentacije.
2. Naročnik bo preverjal tudi varnostne postopke čistilne naprave. Če bo obstajal primer, kjer lahko
napaka ene naprave ali periferije povzroči škodo na napravah in tega primera izvajalec ni
upošteval, bo moral izvajalec to popraviti na lastne stroške pred prevzemom.
3. Izvajalec bo moral pred preizkusi pred prevzemom dobaviti tudi naslednje kemikalije:
- 5 m3 kisline HCl
- 4x IBC alkalnega čistila
- 1x IBC kislinskega čistila
- 600 l lužine NaOH
4. Izvajalec bo moral dokazovati obratovanje v skladu z zahtevanimi parametri na naslednji način:
Naprava bo pred prevzemom obratovala 3 dni ob zadostnih količinah vod, pri čemer mora
zagotavljati:
• popolnoma avtomatsko obratovanje;
• brez zaustavitev, ki bi potrebovala poseg vzdrževalca;
• posegi so možni, če se izvajajo med delovanjem brez prekinitve avtomatskega režima
(dolivanje kemikalij, menjavanje vrečastih filtrov…);
• v tem času treh dneh se lahko zamenjajo maksimalno 3 vrečasti filtri;
• kislina se v času testiranja dozira do maksimalnega pH 5,8-6,2;
• izhodna voda ČN mora biti pod 1 mS, ter pH nad 6,9;
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delež koncentrata je lahko v skladu z zahtevami te projektne naloge (do 50%);
v tem času mora čistilna naprava obratovati pri polni kapaciteti 6 m3 na uro, brez ozkih grl pri
obratovanju. Edina avtomatska možna prekinitev štetja kapacitete 6 m3/h je za avtomatski
način čiščenja in izpihovanje peščenega filtra.

Če čistilna naprava ne bo dosegala tri dnevnega avtonomnega delovanja, dela ne bodo prevzeta.
Ustrezen čas za dokazovanje mora izvajalec predvideti v terminskem planu znotraj roka za
izvedbo.
XI.

GARANCIJA

Zahtevana garancijska doba za vso dobavljeno opremo in izvedena dela je min. 24 mesecev. Garancija
velja za vso vgrajeno opremo. V primeru, da zaradi slabo izvedenih ali neobstoječih varnostnih
mehanizmov okvara na eni komponenti povzroči škodo na preostalih komponentah, je za odpravo
celotne škode odgovoren izvajalec.
V sklopu garancije izvajalec zagotavlja:
Opravilo
Telefonska in oddaljena podpora
Servisni obisk na lokaciji in diagnostika napake
Odprava napake

Odzivni čas
2 uri
48 ur
48 ur po diagnostiki napake

Kemikalije, ki se bodo uporabljale na čistilni napravi bo naročnik v času po prevzemu redno prevzemal
na prostem trgu na podlagi povpraševanj. Izvajalec, ki bo dobavil čistilno napravo, v nobenem
primeru ne sme pogojevati pravilnega delovanja čistilne naprave oziroma ne sme opustiti garancijskih
obvez v primeru, da naročnik uporablja kemikalije konkurenčnega proizvajalca.
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