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1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zestaw do rozdrabniania półproduktów będący częścią „Węzła 
formowania i obróbki cieplnej materiałów katalitycznych” instalacji pilotowej do badań 
procesów otrzymywania katalizatorów współstrąconych.  
 

2. Założenia 

Przewiduje się, że zestaw do rozdrabniania półproduktów będzie składał się z dwóch młynów: 

 młyn do przemiału wstępnego materiałów gruboziarnistych 

 młyn końcowy typu strumieniowego 

Wydajność każdego z młynów min. 150 kg/h. Młyny oraz wszystkie niezbędne urządzenia 

wchodzące w skład zestawu zostaną dobrane, wykonane i dostarczone przez dostawcę. 

 

3. Opis techniczny przedmiotu zamówienia 
3.1 Zestaw do rozdrabniania półproduktów zostanie zaprojektowany, wykonany i dostarczony 

do zamawiającego zgodnie z niniejszym opisem technicznym. 
3.2 Charakterystyka materiału. 

Zakłada się, że mielone będę suche, różne masy katalityczne o maksymalnej zawartości 

wody do 1% wag. Pod względem chemicznym mielone materiały będą pojedynczymi 

tlenkami metali lub ich mieszaniną. Przewiduje się przemiał materiałów o różnych składach 

granulometrycznych: 

 materiały drobnoziarniste o wielkości ziaren poniżej 0,5mm - mielone na młynie 

końcowym typu strumieniowego 

 materiały gruboziarniste w postaci wytłoczek (Ø 2-7mm i długości do 30 mm) lub 

tabletek (Ø4-8mm i wysokość do 6 mm) – poddane wstępnemu przemiałowi do 

uziarnienia pozwalającego na podanie do młyna strumieniowego 

Zarówno materiały drobno jak i grubo ziarniste będą podawane do zestawu  rozdrabniania 

półproduktów w big-bagach z dolnym wysypem za pomocą suwnicy. 

3.3 Przewidywany asortyment mielonych produktów: 

 katalizator żelazowo-glinowy będący mieszaniną tlenków żelaza i glinu 

 tlenki glinu w postaci α-Al2O3 i ᵞ- Al2O3 

 katalizator hydroodsiarczania 

 katalizator metanizacji 

3.4 Uziarnienie materiału po zmieleniu 

Nie precyzuje się uziarnienia po wstępnym przemiale. W produkcie końcowym zawartość 
frakcji o średnicy poniżej 20 µm powinna wynosić min. 95%, a największa średnica ziarna 
nie powinna przekraczać 40 µm. 

3.5 Opis zestawu rozdrabniania półproduktów 

Materiał do przemiału podawany będzie w big-bagach – tak, więc pierwszym elementem 
zestawu do rozdrabniania półproduktów powinno być stanowisko automatycznego 
rozładunku i dozowania materiału do młynów. W przypadku materiału gruboziarnistego do 
wstępnego przemiału, a stamtąd do przemiału końcowego. W przypadku materiału 
drobnoziarnistego bezpośrednio do młyna końcowego. Mlewo z młyna końcowego 
odbierane będzie w sposób zautomatyzowany do big- bagów. System odbioru mlewa 
musi zapewnić możliwość szczelnego podczepienia big-baga, nadmuchanie big-baga 
powietrzem przed rozpoczęciem załadunku oraz kontrolę napełnienia big-baga i jego  
wagę. Dodatkowo platforma na której ustawiony będzie big-bag wyposażona powinna być 
w wibracyjny system poprawiający układanie się materiału w big-bagu. Zestaw 
rozdrabniania półproduktów zostanie umieszczony wewnątrz hali produkcyjnej G- 31 
Zakładu Produkcji Doświadczalnych. W związku z tym powinien posiadać zwartą  
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zabudowę umieszczoną na konstrukcji – planowana przestrzeń zabudowy to 7 x 4 x 
wysokość ok. 8 m. Wysokość haka suwnicy ok.8.5 m. Konstrukcja powinna zapewniać 
bezpieczną komunikację pomiędzy poszczególnymi elementami zestawu oraz umożliwiać 
bezpieczną obsługę i serwis urządzeń. Należy przewidzieć niezbędne schody, drabiny i 
podesty obsługowe. Całość powinna być zabezpieczona antykorozyjnie do pracy w 
warunkach przemysłowych.  
Instalacja powinna być szczelna – nie dopuszcza się możliwości wydostawania się pyłów 
na zewnątrz instalacji. 
Ze względu na zmienny asortyment produkcji elementy zestawu rozdrabniania powinny 
być łatwe do demontażu i czyszczenia. 

3.6 Dostępne media, zasilanie 

Zamawiający dysponuje halą produkcyjną z doprowadzoną do niej: 

 instalacją sprężonego powietrza o ciśnieniu do 28 barów (abs.) (przed redukcją) 

oraz do 8 barów (abs.) (po redukcji) 

 instalacją powietrza pomiarowego o ciśnieniu 3,5 bara (abs.) 

 zasilaniem elektrycznym 400VAC/50Hz 

3.7 Kontrola pracy 

Układ sterowania powinien posiadać sterowanie z lokalnego, dotykowego panelu 
obsługowego z możliwością przekazywania informacji do systemu DCS. 
Kontrola pracy układu powinna być automatyczna z czujnikami: 

 ciężaru surowca w komorze młyna (np. tensometry) 

 podciśnienia w komorze młyna 

 płynna regulacja prędkość wirnika młyna 
Kontroli podlega skład granulometryczny mlewa. Zestaw rozdrabniania półproduktów 
powinien być wyposażony w system kontroli jakości oparty na dyfraktometrze laserowym 
typu on-line firmy Malvern lub równoważnym. Analiza ma się odbywać na sucho i musi 
być zapewniona możliwość analizy próbki z poza zestawu do rozdrabniania półproduktów. 

3.8 Wymagania bhp. 

Ze względu na duże rozdrobnienie materiałów instalacja powinna być szczelna i 
zabezpieczona przed pyleniem. Emisja pyłów nie może przekraczać dopuszczalnych 
wartości określonych w normach i przepisach EU. 
Ze względu na umieszczenie instalacji wewnątrz hali należy zachować dopuszczalny 
poziom głośności urządzeń. 
 

4. Wymagania techniczne oraz przepisy i standardy 
4.1 Urządzenia będą dostarczone zgodnie z niniejszym Opisem technicznym. 
4.2 Urządzenia będą wykonane w oparciu o system metryczny. 
4.3 Dostawca będzie odpowiedzialny za projekt oraz poprawne działanie wszystkich urządzeń 

wchodzących w skład zestawu do rozdrabniania półproduktów. 
4.4 Zastosowane materiały powinny być zgodne z normami europejskimi – EN.  
4.5 Połączenia kołnierzowe powinny być zgodne z normami europejskimi – EN. 
4.6 Pomiary warunków roboczych oraz skali pomiarowych będą wyrażone w jednostkach SI. 
4.7 Wykonana zostanie próba ruchowa w warsztacie Wykonawcy oraz niezbędne testy 

zgodnie ze standardami Wytwórcy. 
4.8 Z przeprowadzonych prób Dostawca przedłoży stosowne protokoły. 
4.9 Wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu rozdrabniania półproduktów 

dostarczone przez Dostawcę, powinny posiadać znak CE i mieć dołączoną Deklarację 
Zgodności. 

4.10 Deklaracje zgodności z wymogami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. 
4.11 Wszystkie elementy ze stali węglowej powinny być zabezpieczone antykorozyjnie do 

pracy w atmosferze przemysłowej. 
4.11 Wymagania elektryczne i pomiarowe:  
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4.11.1 Układ sterowania powinien zapewniać transmisję obrazów operatorskich i/lub 
parametrów ruchowych urządzenia z szafy lokalnej  do sytemu  DCS; 
sterownik master PLC GE Fanuc. Protokół komunikacyjny Modbus TCP/IP. 

4.11.2 Zasilanie szafy sterowniczej i zasilanie głównych urządzeń (napędy itp.) 
– 3 fazowe, w układzie sieci nn: TN-S; 400 VAC/50Hz 

4.11.3 Sygnalizacja stanu pracy urządzeń układu w szafie sterowniczej i systemie 
DCS 

4.11.4 Należy przewidzieć co najmniej jeden lokalny przycisk awaryjnego 
wyłączenia urządzenia, z możliwością zamontowania kolejnych (2 szt.) 

 
5. Zakres dostawy 

Zakres dostawy obejmuje: 
5.1 Kompletny zestaw do rozdrabniania półproduktów poczynając od stanowiska podawania 

materiału z big – baga , poprzez urządzenia dozujące materiał do młynów, młyny, 
separatory ,filtry, aparaturę kontrolno- pomiarową ( w tym urządzenie pomiaru składu 
granulometrycznego mlewa wraz z oprogramowaniem narzędziowym i przenośnym 
komputerem obsługowym dostosowanym do pracy z urządzeniem), rurociągi wewnętrzne 
i połączenia pomiędzy poszczególnymi urządzeniami po stanowisko odbioru mlewa do 
big- baga. 

5.1.1 Urządzenie powinno posiadać szafy sterownicze wyposażone w: 

 płyną regulację prędkości napędów z informacją zwrotną 

 sygnalizację pracy/awarii napędów głównych, pomocniczych, AKP 

 układ zabezpieczeń wewnętrznych urządzeń 

 pozwolenie na uruchomienie urządzenia, styk binarny-wyjście z DCS 
5.2 Montaż i uruchomienie zestawu. 
5.3 Przeszkolenie załogi 
5.4 Nietypowe narzędzia niezbędne do rozruchu, serwisu lub remontu urządzeń.   
5.5 Części zamienne – dostawca załączy wykaz części zamiennych oraz jeden komplet 

części szybko zużywających się. 
5.6 Dokumentacja techniczna – 2 komplety w języku polskim w formie wydrukowanej, 1 

komplet w języku polskim w formie elektronicznej. 
Dostawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty: 

5.6.1. Schemat technologiczno- pomiarowy, elektryczny zestawu. 
5.6.2. Dane dotyczące zaprojektowani i wykonania fundamentów pod konstrukcję 

nośną. 
5.6.3. Dokumentację wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu 

zawierającą: budowę, zasady eksploatacji i konserwacji. 
5.6.4. Zestawienie wskaźników zużycia mediów i energii przy wydajności 

projektowej. 
5.7 Dostarczenia oprogramowania narzędziowego do obsługi wykorzystanych sterowników, 

falowników, kod źródłowy automatyki itp. wraz z licencją. 
5.8 Konstrukcję nośną do zabudowy wszystkich elementów zestawu do rozdrabniania 

półproduktów. 
 

6. Gwarancja 
Dostawca udzieli następujących gwarancji technologicznych: 

1.Niezawodną pracę wszystkich dostarczonych urządzeń. 
2.Wydajność przemiału min.150 kg / h. 
3.Uziarnienie mlewa: 

- min 95 % ziarna poniżej 20µm 
- największa dopuszczalna średnica cząstek 40 µm. 

4. Zawartość pyłów w wydmuchiwanym powietrzu poniżej 2 mg /m3 

5. Zużycie mediów i energii zgodnie ze specyfikacją zawartą w ofercie. 
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7. Zakres oferty technicznej 
Oferta techniczna powinna zawierać, co najmniej:  

- schemat technologiczno – pomiarowy  
- specyfikacja urządzeń z podaniem wymiarów gabarytowych  
-charakterystykę techniczną oferowanych urządzeń  
-zapotrzebowanie mediów – wskaźniki zużycia mediów  
-podkłady do wykonania przyłączy mediów oraz przyłączy elektrycznych 

 
 


