WYBRANE
REALIZACJE

OKSYDAN to firma z szerokim doświadczeniem
w branży wodno-kanalizacyjnej, która zajmuje
się projektowaniem, wykonawstwem oraz
obsługą urządzeń związanych z ochroną
środowiska naturalnego, gospodarką wodnościekową i podczyszczaniem ścieków.
Naszą kadrę tworzy zespół specjalistów
o wieloletnim stażu pracy w branży –
rozbudowane biuro inżynierskie pozwala na
dopasowanie systemów do Państwa potrzeb.
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służymy pomocą w doborze optymalnej
technologii i urządzeń na potrzeby
realizowanych zadań

Oferujemy profesjonalne wsparcie techniczne na każdym etapie realizacji. Koncepcję
poszczególnych urządzeń bądź całych instalacji poprzedza dogłębna analiza
przypadku, potrzeb oraz oczekiwanych rezultatów, jak również wizja lokalna na
obiekcie. Proponujemy naszym Klientom indywidualne rozwiązania „pod klucz” wraz
z montażem, rozruchem technologicznym, szkoleniem obsługi oraz profesjonalnym
serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

wizja lokalna

badania

koncepcja

projekt

wykonanie

serwisowanie

Dla zbiorników retenc yjnych, retenc yjno - rozsączając ych
i melioracyjnych OKSYD-ZR, OKSYD-ZR HCA, OKSYDRA wraz
z akcesoriami towarzyszącymi takimi jak przeciwcofkowe klapy
burzowe, zastawki kanałowe oraz regulatory przepływu posiadamy
Krajową Ocenę Techniczną (KOT) nr IBDiM-KOT-2021/0709 wydaną
przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. KOT jest udokumentowaną,
pozytywną oceną właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu.
Pracujemy pod nadzorem certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001, obejmującego swoim zakresem projektowanie, produkcję
i dystrybucję urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Sterowana przez SZJ
Zakładowa Kontrola Produkcji oraz System Oceny Zgodności zapewniają
najwyższy standard świadczonych usług i dają gwarancję niezawodności
produkowanych urządzeń.
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POZNAŃ, UL. KARPIA

Układ separatorów
substancji ropopochodnych
OKSYDAN-VL 3000 HCTC
Separatory substancji ropopochodnych wykonane w układzie dwóch modułów ze
stali spiralnie karbowanej, zabezpieczone powłoką antykorozyjną.

WYBRANE REALIZACJE

POLSKA CENTRALNA

Układ składa się z dwóch równoległych modułów o średnicy wewnętrznej 3,9 m oraz o długości 34,5 m.
Każdy separator składa się z trzech sekcji o długości 11,5 m. Separatory posiadają przyłącza o średnicy
1400 mm, a przepływ nominalny każdego wynosi wynosi 1500 l/s.
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WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE, ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY

Układ neutralizacji
ścieków kwaśnych i zasadowych
OKSYDAN-NKZ A
Neutralizator ścieków farmaceutycznych z automatycznym dozowaniem kwasu
i zasady dla przepływu ciągłego. Układ składa się z części naziemnej – kontenera
technologicznego oraz części podziemnej – żelbetowej komory reakcyjnej.

WYBRANE REALIZACJE

POLSKA CENTRALNA

W komorze żelbetowej znajduje się szereg podzespołów m.in. armatura odcinająco-zwrotna,
odwadniająca, kontrolna oraz zbiorniki reakcyjne wyposażone w armaturę mieszającą, dozującą
reagenty i kontrolującą poziom odczynu pH. W kontenerze technologicznym znajduje się magazyn
reagentów oraz szafa AKPiA, która nadzoruje poprawne działanie całego systemu.
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TORUŃ, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA

Układ neutralizacji ścieków
kwaśnych i zasadowych
OKSYDAN-NKZ A
Neutralizator z automatycznym dozowaniem kwasu i zasady. Minimalna wydajność
systemu wynosi 2000 dm3/h.

WYBRANE REALIZACJE

POLSKA CENTRALNA

Układ składa się ze zbiornika buforowego zabudowanego pod posadzką, zbiornika reakcyjnego, tacy
ociekowej na kanistry z reagentami, półką na pompki dozujące oraz szafę AKPiA.
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JANIKOWO, CIECH SODA POLSKA

Przepompownia
ścieków bytowych
OKSYPOMP-PS
Przepompownia ścieków sanitarnych o wydajności projektowej 100 l/s w zbiorniku
betonowym klasy C35/45.

WYBRANE REALIZACJE

POLSKA CENTRALNA

Przepompownie zlokalizowano w terenie zielonym. Szafka AKPiA wraz z pochwytami wejściowymi
znajdują się na pokrywie zbiornika przepompowni.
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MARKI, PRIMA PARK

Przepompownia
ścieków bytowych
OKSYPOMP-PS
Przepompownia ścieków sanitarnych o wydajności 5,2 l/s w zbiorniku betonowym
klasy C35/45.

WYBRANE REALIZACJE

POLSKA CENTRALNA

Zbiornik przepompowni umieszczono w terenie najazdowym, szafkę AKPiA wraz z kominkiem wentylacyjnym zabudowano poza terenem parkingu.
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WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, TERENY WOJSKOWE

Układ retencyjny
wody deszczowej
OKSYD-ZR 950 HCTC
Zbiornik retencyjny wody deszczowej wykonany w układzie kombinowanym ze stali
spiralnie karbowanej, zabezpieczony powłoką antykorozyjną.

WYBRANE REALIZACJE

POLSKA CENTRALNA

Układ o całkowitej pojemności 950 m3, składa się z czterech równoległych sekcji zbiorników
o średnicy 3,1 m połączonych na końcach dwiema komorami rozdziałowymi o tej samej średnicy.
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GDYNIA, OSIEDLE SHIRAZ

Komory
drenażowe
OKSY-EKO SC-740
Komory drenażowe wykonane z polipropylenu, umieszczone pod parkingiem.

WYBRANE REALIZACJE

POLSKA PÓŁNOCNA

Jednostkowa pojemność pojedynczej komory wynosi 2,12 - 2,6 m3.
Ich zastosowanie pozwala na retencję oraz infiltrację wód deszczowych do gruntu.
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GDYNIA, UL. MACIEJEWICZA

Zbiornik
przeciwpożarowy
OKSYD-ZR 111 HCTC
Zbiornik przeciwpożarowy wykonany ze stali spiralnie karbowanej, zabezpieczony
powłoką antykorozyjną, umiejscowiony w terenie najazdowym pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

WYBRANE REALIZACJE

POLSKA PÓŁNOCNA

Zbiornik o pojemności czynnej wynoszącej 100 m3, średnicy wewnętrznej 3,1 m oraz o długości
13,8 m.
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MIASTKO, UL. B. CHROBREGO

Separator substancji
ropopochodnych
OKSYDAN-PB 75/375-8,0
Separator substancji ropopochodnych ze stopą antywyporową, wykonany
z betonu C35/45.

WYBRANE REALIZACJE

POLSKA PÓŁNOCNA

Przepływ nominalny separatora wynosi 75 l/s a maksymalny 375 l/s.
Pojemność czynna osadnika wynosi 8 m3.

12

RZESZÓW, SM ENERGETYK

Zbiornik retencyjny
wody deszczowej
OKSYD-ZR 129 HCTC
Zbiornik retencyjny wody deszczowej wykonany ze stali spiralnie karbowanej,
zabezpieczony powłoką antykorozyjną, umiejscowiony w terenie zielonym.

WYBRANE REALIZACJE

POLSKA WSCHODNIA

Zbiornik o pojemności całkowitej wynoszącej 129 m3, średnicy wewnętrznej 3,5 m oraz
o długości 13,4 m.
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JASŁO, UL. FABRYCZNA

Separator substancji
ropopochodnych
OKSYDAN-VL 100/1000-20,0 HCTC
Separator substancji ropopochodnych wykonany ze stali spiralnie karbowanej,
zabezpieczony powłoką antykorozyjną, umiejscowiony w terenie najazdowym.

WYBRANE REALIZACJE

POLSKA WSCHODNIA

Separator o średnicy wewnętrznej 2,2 m oraz o długości 9,4 m.
Przepływ nominalny separatora wynosi 100 l/s a maksymalny 1000 l/s.
Pojemność czynna osadnika wynosi 20 m3.
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RZESZÓW, UL. HETMAŃSKA

Separator substancji
ropopochodnych
OKSYDAN-PB 80/400-8,0
Separator substancji ropopochodnych wykonany z betonu C35/45.

WYBRANE REALIZACJE

POLSKA WSCHODNIA

Przepływ nominalny separatora wynosi 80 l/s a maksymalny 400 l/s.
Pojemność czynna osadnika wynosi 8 m3.
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RZESZÓW, UL. CIEPŁOWINICZA

Przepompownia
ścieków deszczowych
OKSYPOMP-PD
Przepompownia ścieków sanitarnych o wydajności projektowej 44 l/s w zbiorniku
betonowym klasy C35/45.

WYBRANE REALIZACJE

POLSKA WSCHODNIA

Przepompownie zabudowano w terenie zielonym. Szafa AKPiA wraz z kominkami wentylacyjnymi
oraz pochwytami wejściowymi umieszczono na pokrywie zbiornika przepompowni. Wydajność
przepompowni wynosi 44,0 l/s.
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OSTROŁĘKA, ELEKTROWNIA

Układ retencyjny
wody deszczowej
OKSYD-ZR 232 HCTC
Zbiornik retencyjny wody deszczowej wykonany w układzie kombinowanym ze stali
spiralnie karbowanej, zabezpieczony powłoką antykorozyjną.

WYBRANE REALIZACJE

POLSKA WSCHODNIA

Układ o całkowitej pojemności 232 m3 składa się z trzech równoległych sekcji zbiorników o średnicy
2,4 m połączonych na końcach dwiema komorami rozdziałowymi o tej samej średnicy.
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CZĘSTOCHOWA, UL. KUSIĘCKA

Układ retencyjny
wody deszczowej
OKSYD-ZR 170 HCTC
Zbiornik retencyjny wody deszczowej wykonany w układzie kombinowanym ze stali
spiralnie karbowanej, zabezpieczony powłoką antykorozyjną.

WYBRANE REALIZACJE

POLSKA POŁUDNIOWA

Układ o całkowitej pojemności 170 m3 składa się z 10 modułów połączonych kołnierzowo o profilu
łukowo-parabolicznym. Wysokość każdego profilu to 1,2 m, szerokość - 1,79 m. Łączna długość instalacji
wyniosła prawie 100 m.
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POGÓRSKA WOLA, LABORATORIUM POMIARU JAKOŚCI GAZU

Neutralizator ścieków
kwaśnych i zasadowych
OKSYDAN-NKZ AB
Neutralizator z automatycznym dozowaniem kwasu i zasady. Całość układu
zabudowana jest w podziemnej komorze żelbetowej.

WYBRANE REALIZACJE

POLSKA POŁUDNIOWA

Układ składa się ze zbiornika buforowego o pojemności 0,5 m3 zbiornika neutralizatora, tacy
ociekowej na kanistry z kwasem i zasadą oraz półką na pompki dozujące reagenty. Szafka AKPiA
umieszczona jest na pokrywie komory żelbetowej.
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GLIWICE, UL. AKADEMICKA

Klapy zwrotne
burzowe
OKSYDAN-KPE 1200
Klapy zwrotne wykonane z PEHD.

WYBRANE REALIZACJE

POLSKA POŁUDNIOWA

Klapy zwrotne o średnicy nominalnej 1200 mm z adapterem przedłużającym wraz z króćcem
kołnierzowym do montażu na przyczółku betonowym.
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CZECHOWICE-DZIEDZICE, ZAKŁAD VALEO

Układ
zbiorników
OKSYD-ZR 372 HCTC
Zbiornik retencyjny wody deszczowej wykonany w układzie kombinowanym ze stali
spiralnie karbowanej, zabezpieczony powłoką antykorozyjną.

WYBRANE REALIZACJE

POLSKA POŁUDNIOWA

Układ o całkowitej pojemności 372 m3 składa się z trzech równoległych sekcji zbiorników
o średnicy 2,9 m połączonych komorą rozpływową o tej samej średnicy.
W zbiorniku również zabudowano układ pompowy.
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CHORZÓW, SZPITAL SPECJALISTYCZNY

System
dezynfekcji ścieków
OKSYDAN-DS
System dezynfekcji ścieków sanitarnych stanowi kompletną instalację pozwalającą
na usunięcie drobnoustrojów chorobotwórczych ze ścieków szpitalnych powstałych
na oddziałach wysoko zakaźnych.

WYBRANE REALIZACJE

POLSKA POŁUDNIOWA

System składa się ze zbiorników retencyjnych, reaktora dezynfekcyjnego, tacy ociekowej na kanistry
z reagentem, półką na pompki dozujące, szafki AKPiA oraz niezbędnej armatury.
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RYBNIK, UL. KOTUCZA

Separator
substancji ropopochodnych
OKSYDAN-VL 400/4000
Separator substancji ropopochodnych wykonany ze stali spiralnie karbowanej,
zabezpieczony powłoką antykorozyjną, umiejscowiony w terenie najazdowym.

WYBRANE REALIZACJE

POLSKA POŁUDNIOWA

Separator o średnicy wewnętrznej 3,6 m oraz o długości 13,7 m. Przepływ nominalny separatora
wynosi 400 l/s a maksymalny 4000 l/s. Pojemność czynna osadnika wynosi 20 m3.
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WROCŁAW, UNIWERSYTET FARMACEUTYCZNY

Neutralizator
ścieków
OKSYDAN-NKZ
Neutralizator ścieków farmaceutycznych z automatycznym dozowaniem kwasu
i zasady z płyt polipropylenowych.

WYBRANE REALIZACJE

POLSKA ZACHODNIA

Konstrukcja dwukomorowego zbiornika neutralizatora wykonana jest z płyt termoplastycznych
polipropylenowych techniką spawaną w miejscu zabudowy. Pojemność układu to 14 m3.
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OSŁA, GROMADKA

Zbiornik
przeciwpożarowy
OKSYD-ZR 444 HCTC
Zbiornik przeciwpożarowy wykonany w układzie kombinowanym ze stali spiralnie
karbowanej, zabezpieczony powłoką antykorozyjną.

WYBRANE REALIZACJE

POLSKA ZACHODNIA

Układ o pojemności czynnej wynoszącej 400 m3 składa się z 4 modułów połączonych przewodami
wyrównawczymi o średnicy wewnętrznej 3,2 m oraz o długości 13,8 m każdy. Łączna długość układu
wynosi ponad 58 m.
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ZIELONA GÓRA, UL. PIWNA

Separator substancji
ropopochodny
OKSYDAN-PB 3/30-0,35
Separator substancji ropopochodnych wykonany z betonu C35/45.

WYBRANE REALIZACJE

POLSKA ZACHODNIA

Przepływ nominalny separatora wynosi 3 l/s a maksymalny 30 l/s. Pojemność czynna osadnika
wynosi 0,35 m3.
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DŁUGOŁĘKA, UL. WROCŁAWSKA

Zbiornik
retencyjny
OKSYD-ZR 33 HCTC
Zbiornik retencyjny wody deszczowej wykonany ze stali spiralnie karbowanej,
zabezpieczony powłoką antykorozyjną.

WYBRANE REALIZACJE

POLSKA ZACHODNIA

Zbiornik o pojemności całkowitej wynoszącej 33 m3, średnicy wewnętrznej 2,6 m oraz
o długości 6,2 m. Zbiornik został wyposażony w regulator na wylocie o przepływie
nominalnym 4,1 l/s.
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DZIAŁ TECHNICZNY:
dt@oksydan.pl
DZIAŁ HANDLOWY:
kontakt@oksydan.pl
TELEFON
(+48) 730 977 535
OKSYDAN Sp. z o.o.
ul.Łużycka 16 p.301
44-100 Gliwice
Oddział Rzeszów
Rudna Wielka 16
36-054 Mrowla
NIP: 631-264-85-01
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