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         Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego   
                nr zamówienia DZP-291-3805/2016 

  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ 

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

I. ELEMENTY PROTOTYPOWEJ LINII DO PRZETWARZANIA I FORMULACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH (LINIA PRODUKCJI PELLETU Z RDF) 
Ciąg technologiczny powinien się składać z trzech integralnych podzespołów: 
A. Rozdrabniająco-przygotowujący, realizujący procesy: rozdrabniania wstępnego, końcowego, suszenia, homogenizacji, stabilizacji  
B. Aglomeracyjny, realizujący proces ciśnieniowej aglomeracji przygotowanego surowca 
C. Chłodząco-stabilizujący, realizujący proces ochładzania wytworzonych peletów i ich ważenia oraz pakowania. 
Celem budowy systemu jest zarówno nadzór i kontrola nad technologią przetwarzania, suszenia, granulacji, chłodzenia i ekspedycji produktu końcowego jak i 
prezentacja działania do celów dydaktycznych 
W skład linii powinny wchodzić urządzanie wyszczególnione w poniższej tabeli  oraz schematu linii zamieszczonego pod tabelą.  

Wymagania Zamawiającego 

Wypełnia Wykonawca 
 UWAGA! należy szczegółowo opisać oferowane elementy; 

 (Użycie słowa „Tak” /innego wyrażenia, bez towarzyszącego opisu nie 
stanowi należytego potwierdzenia oferowanych elementów)   

Lp. Nazwa i opis techniczny wymaganego 
elementu 

Oznaczenie 
na 

schemacie 
Podzespół Ilość j.m Nazwa, model/typ i opis techniczny oferowanego elementu 

1.  Wentylator centralny: 4000 m3/h, 3700 Pa 
Moc 7,5 kW napęd bezpośredni 1 A, B, C 1 kpl.  

2.  Filtrocyklon centralny Pmax ±  12000 Pa, 
powierzchnia czynna filtracyjna 20 m2, 
regeneracja pneumatyczna, sekcyjna 5- 6 
bar 

2 A, B, C 1 kpl. 

 

3.  Śluza transportowa 40 m3/h, 16 obr/min  3 A, B, C 1 szt.  
4.  Cyklon chłodnicy 5000 m3/h z wylotem 

stycznym d=300 4 C 1 szt.  

5.  Cyklon odbioru surowca 4000 m3/h, wylot 
styczny d=300 5 B 1 szt.  

6.  Zbiornik dozujący/rozdzielczy d=1500 mm, 
Vmax=3 m3  6 A 1 kpl.  

7.  Zsyp załadowczy konfuzorowy na d=250 7 A, B, C 2 szt.  

8.  Śluza transportowa 40 m3/h z przejściem 8 A, B, C 3 szt.  
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pod cyklon 
9.  Wentylator kompensacyjny 4000 m3/h, 

2000 Pa Moc 4kW napęd bezpośredni 9 A, B, C 1 kpl.  

10.  Przenośnik ślimakowy regulowany d =200 
mm, L=2500 mm, obudowa korytowa, 
skok zmienny 200-150mm, 15 obr/min 

10 B 1 szt. 
 

11.  Granulator 1x15 kW, matryca pionowa 
pierścieniowa. Zastosowanie granulatora o 
zwiększonej grubości matrycy dla 
uzyskania współczynnika sprężu 10. 
Wielkość matrycy:  średnica wewnętrzna 
250 mm, szerokość robocza 60 mm, 
otwory o średnicy 8 mm.  

11 B 1 kpl. 

 

12.  Instalacja aspiracji i transportu 
pneumatycznego 12 A, B, C 1 kpl.  

13.  Pomosty, drabinki, barierki, podpory, 
stojaki, konstrukcje obsługowe 13 A, B, C 1 kpl.  

14.  Rozdrabniacz domielający 22 kW, 
bijakowy sita 6,10, 12 mm.  17 A 1 szt.  

15.  Przenośnik ślimakowy pneumatyczny, 
korytowy typ V 250 mm L2000 mm, skok  
250 mm, 20 obr/min 

18 A 1 kpl. 
 

16.  Wychwytywacz magnetyczny, neodymowy 
z ekranem czyszczącym. Pole aktywne 
minimum 12500 mm2 

19 A 1 kpl. 
 

17.  
Wysyp inżekcyjny z zsypem konfuzorowym 20 A 1 kpl. 

 

18.  Rozprężnik transportowy przepływ 
nominalny 2500-5000m3/h z wylotem 
stycznym d=250 

21 A 1 kpl. 
 

19.  Przenośnik zbiorczy suszarni d=250, skok 
zmienny z separatorem zanieczyszczeń, 
wydajność minimum 15 m3/h 

22 A 1 kpl. 
 

20.  Chłodnica granulatu pozioma L-6000 V 
5000 m3/h 23 C 1 kpl.  

21.  Kruszarka, rozdrabniacz dwu-wałowy, moc 24 A 1 kpl.  
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minimum 7,5kW 
22.  Wagi podzbiornikowe dostosowane do 

masy podajnika i zbiornika 25 A 2 kpl.  

23.  Przenośnik skośny: L5000,  szerokość 
robocza taśmy 300 mm z zabierakami 50 
mm, wydajność nominalna przy 50hz 
5m3/h 

26 A 1 kpl. 

 

24.  Dozownik mokrego surowca, przenośnik 
skośny L5000,  szerokość robocza 400 mm 
z zabierakami 50 mm, wydajność 
nominalna przy 50hz 7m3/h 

27 A 1 kpl. 

 

25.  Zasobnik surowca z wybierakiem 
łańcuchowym, szerokość podstawy 1000 
mm, długość 3000 mm. Mechaniczna 
regulacja wysokości strumienia 
materiałowego. 

28 A 1 kpl. 

 

26.  Rozdzielacz rewersyjny ślimakowy 
d250mm, L3000mm, zmienny skok 
rozprężny 

29 A 1 kpl. 
 

27.  Wentylator promieniowy chłodnicy 5000 
m3/h,  2200Pa obudowa ocynkowana, 
napęd bezpośredni moc silnika 4kW 

30 C 1 kpl. 
 

28.  Detekcja iskier + detekcja temperatur 
maszyn  31 A 1 kpl.  

29.  Zasobnik peletu z wagą do big-bag, waga 
najazdowa platformowa, standardowo  4 
zawiesia, 1 m3 

32 C 1 kpl. 
 

30.  Suszarnia taśmowa promiennikowa, 
strefowa. Możliwość zadawania 
temperatur w dowolnych miejscach 
suszarni, wizualizacja procesu, kontrola 
temperatur, wilgotności. Szerokość 
robocza taśmy 400 mm, długość robocza 
suszarni 3x L5000 mm.  

35 A 1 kpl. 

 

31.  Spinka pyłów i surowca gotowego  36 A, B 1 kpl.  
32.  Wentylator transportowy pyłów i surowca 37 C 1 kpl.  
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gotowego, 4000 m3/h 3000Pa, wykonanie 
wirnika iskro-bezpieczne  

33.  Cyklon pyłów i materiału gotowego D1500 
V5000m3/h, wylot styczny D300 38 C 1 kpl.  

34.  Klapy wybuchowe 39 A, B, C 1 kpl.  
35.  Sprężarka tłokowa 5,5 kW, 8 bar, zbiornik 

150 L, osuszacz ziębniczy 40 A, B, C 1 kpl.  

36.  Instalacja elektryczna(wewnętrzna): 
rozdzielnia elektryczna wykonawcza, 
doprowadzenie zasilania energii 
elektrycznej z szaf sterowniczych do 
urządzeń, wykonanie  tras kablowych 
zgodnie z projektem, który Wykonawca 
przygotuje na potrzeby realizacji systemu 
sterowania  

- - - system  

37.  Instalacja sterowania linią ma umożliwiać: 
automatyzację procesu produkcji, 
wizualizację procesu z obsługą 256 
zmiennych, przy zastosowaniu sterownika 
SIEMENS S7-1200 z modułami wejść i 
wyjść,  falowniki, elementy wykonawcze 
zgodne z dyrektywą ErP (np. Eaton),  
program do obsługi zmiennych z obsługą 
procesu 

15 - - system  

38.  Opomiarowanie: 
1) Pomiar zużycia energii realizowany na 

granulatorze, młynie, kruszarce, oraz 
sumarycznie pozostałe urządzenia jak 
wentylatory, przenośniki, zawory 
celkowe. 

2) Podawana i archiwizowanie mocy w 
programie sterującym. 

3) Programowe kontrolowanie obrotów 
granulatora, młyna, kruszarki. 

4) Zabezpieczenie silników i przekładni  
klinowych przed przeciążeniem. 

5) Pomiar temperatury matrycy 

- - - system  
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pośrednio poprzez kontrolę 
temperatury produktu. 

6) Wydajność określana poprzez pomiar 
czasu i masy na wago-przenośnikach 
za suszarnią, za granulatorem i dzięki 
wadze pod zbiornikiem 28. 

39.  Inne dodatkowe materiały nie ujęte w 
którejkolwiek części opracowania 
przedmiotu zamówienia, ale wynikające z 
technologii i logiki montażu instalacji 
mechanicznych i elektrycznych 

- - wg 
potrzeb  szt/kpl 

Wykonawca wymieni wszystkie materiały/elementy wraz z ich 
opisem technicznym i poda ich ilości: 
 

  
 
Schemat linii (zamawiający  posiada suszarnie bębnową)- zał. 1 a): 
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II. WYNIK KOŃCOWY LINII DO PRZETWARZANIA I FORMULACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH (LINIA PRODUKCJI PELETU Z RDF) 
 

lp. Wymagania Zamawiającego 

Parametry oferowane 
(wypełnia Wykonawca) 

UWAGA! należy szczegółowo opisać oferowane elementy; 
 (Użycie słowa „Tak” /innego wyrażenia, bez towarzyszącego opisu nie stanowi 

należytego potwierdzenia oferowanych elementów)   

1.  

Linia produkcji peltu z RDF powinna realizować proces technologiczny składający 
się z następujących głównych operacji: załadunek, suszenie, rozdrabnianie 
wstępne, odkamienianie, separacja metali, domielanie, wapnowanie, 
paletyzacja, suszenie, separacja, chłodzenie, ważenie i pakowanie. 

 

2.  Nieodłącznymi elementami linii muszą być urządzenia umożliwiające jej pracę w 
podciśnieniu (w celu zabezpieczenia przed zapyleniem).  

3.  Nominalna wydajność linii przy peletowaniu wysuszonego RDF powinna wynosić 
200 kg/h (± 20%)   

4.  

Opomiarowanie linii 
1) Pomiar zużycia energii jest realizowany na granulatorze, młynie, kruszarce, 

oraz sumarycznie pozostałe urządzenia jak wentylatory, przenośniki, zawory 
celkowe 

2) Podawana i archiwizowanie mocy w programie sterującym 
3) Programowe kontrolowanie obrotów granulatora, młyna, kruszarki  
4) Zabezpieczenie silników i przekładni  klinowych przed przeciążeniem 
5) Pomiar temperatury matrycy pośrednio poprzez kontrolę temperatury 

produktu 
6) Wydajność określana poprzez pomiar czasu i masy na wago-przenośnikach 

za suszarnią, za granulatorem i dzięki wadze pod zbiornikiem (poz. 28)  

 

5.  

Wizualizacja przebiegu procesów na monitorach, z możliwością sterowania 
wybranymi parametrami m.in. temperaturą, prędkością silników, ustalaniem 
ograniczników prądowych. Możliwość przeglądania archiwum i kopiowania 
danych. Zastosowanie regulatorów proporcjonalno-całkująco-różniczkujących 
PID. 

 

6.  Możliwość odbioru (bocznego) materiału po suszarni taśmowej i bębnowej (np. 
do pojemnika)   

7.  Możliwość pakowania peletów do worków, skrzynek lub pojemników  

8.  Zasobnik z poz. 28 schematu  ma zapewnić swobodny zasyp ładowarką, a jego 
pojemność powinna pozwolić na miarodajny cykl pracy instalacji  
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9.  Pomiar masy odpadów po odkamieniaczu  
10.  Zastosowanie układu odkamieniania i separowania metali.  

11.  Zastosowanie dwóch suszarni: bębnowej (znajdującej się na wyposażeniu 
Zamawiającego) i taśmowej.  

12.  Granulator 1x15 kW, matryca pionowa pierścieniowa. Zastosowanie granulatora 
o zwiększonej grubości matrycy dla uzyskania współczynnika sprężu 10.  

13.  W komplecie rozdrabniacza domielającego 3 wymienne sita 6, 10, 12 mm   

14.  
Zalecane sterowanie - sterownik siemens S7-1200 256 zmiennych, falowniki, 
elementy wykonawcze Eaton,  program do o obsługi zmiennych z obsługą 
procesu produkcji. 

 

15.  Zabezpieczenie przeciwwybuchowe (Detekcja iskier i klapy eksplozyjne w filtrze)  
16.  Szafy sterujące umieszczone w oddzielnym pomieszczeniu  

17.  Niezbędne przenośniki międzyoperacyjne oraz pomosty, barierki, podpory, 
stojaki i konstrukcje obsługowe.  

 
 
III. ROZMIESZCZENIE LINII 

Linia instalowana w hali o wymiarach 12x18,5m, szafy sterownicze montowane w pomieszczeniu 12x4m 
 
Schemat uproszczonego rozmieszczenia urządzeń na hali (bez instalacji automatyki tj. bez systemu sterowania: okablowanie, czujniki, regulatory, szafy 
sterownicze, elementy wykonawcze itp.  oraz transportu do granulatora) 
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Rzuty ustawienia linii: 

1) Ustawienie główne- zał. 1 b) 
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2) Ustawienie CA- zał. 1 c) 
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3) Ustawienie DB - zał. 1 d) 
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4) Ustawienie EE – zał. 1 e) 
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5) Ustawienie FF – zał. 1 f) 

 
 
 

 
 



14 

 

Zrzut rozmieszczenia linii  z góry: 
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IV.  CENA OFERTY (w PLN) *  

 
wartość netto  
wysokość podatku VAT  
wartość brutto  
wartość brutto (słownie)  

 W załączeniu do oferty przedkładamy również Kosztorys Ofertowy sporządzony w formie kalkulacji własnej.  

 
* podaną wartość (cenę) Wykonawca wpisuje również w druku „Oferta”  (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego). 
 
 
 
 

……….............……………………………………………………………………. 
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do składania 
         oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)  

 


