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1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompaktora, czyli urządzenia działającego na zasadzie 
prasy walcowej, służącego do granulacji materiałów proszkowych poprzez zespolenie masy 
proszkowej metodą sprasowania, a następnie jej pokruszenie do uzyskania pożądanego granulatu. 

2. Przeznaczenie przedmiotu zamówienia 

Kompaktor przeznaczony  do badania procesu granulacji i wytwarzania  przez prasowanie  nawozów 
nieorganicznych i  surowców  mineralnych  pylistych i krystalicznych. 

3. Opis techniczny przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne 

 Kompaktor o działaniu na zasadzie prasy dwuwalcowej z hydraulicznym dociskiem walców, w 
postaci zespołu współpracujących urządzeń.  

 Proces granulacji ma przebiegać w następujących krokach: 

- mieszanie surowca w jego zasobniku połączone z podawaniem go w kierunku ślimaka dozow-
nika, 

- wprowadzanie dozownikiem ślimakowym surowca między walce połączone z jego zagęszcza-
niem, 

- prasowanie materiału wciskanego i wciąganego między walce do postaci kruchej, zwykle ła-
miącej się tafli, 

- rozkruszanie tafli połączone z przesiewaniem rozdrobnionego materiału przez sito, 

 Maksymalna wydajność kompaktora nie mniejsza niż 100 kg/h.  

 Możliwość nastawiania przez operatora: 
- ciśnienia referencyjnego (odniesienia) dla układu hydraulicznego docisku walców, 
- obrotów (referencyjnych) mieszadła, 
- referencyjnych obrotów dozownika, 
- obrotów walców prasujących, 
- intensywności pracy kruszarki, 

 Dozownik surowca z zasobnikiem zasilającym o pojemności nie mniejszej niż 10 litrów. 
Zasobnik wyposażony w czujniki maksymalnego i minimalnego poziomu napełnienia podłączone 
do funkcjonalnego układu kontroli z możliwością podłączenia do sterowania pracą układu 
napełniania zasobnika. 
Układ dozownika z mieszadłem ułatwiającym zsypywanie się materiału w kierunku ślimaka. 
Konstrukcja ułatwiająca odprowadzenie powietrza ze strefy zagęszczania surowca (funkcja 
deaeracji). Dopuszcza się zastosowanie układu mieszadła i dozownika o wspólnym wale i 
napędzie. 

 Walce prasujące o średnicy nie mniejszej niż 150 mm, wymienne. Łatwa wymiana walców. 
Docisk walców hydrauliczny. Maksymalna siła docisku przypadająca na centymetr szerokości 
walca nie mniejsza niż 30 kN/cm. Referencyjna siła docisku nastawialna bezstopniowo w 
zakresie nie węższym niż 25÷100% siły maksymalnej. 

 Urządzenie z systemem utrzymującym automatycznie homogeniczność sprasowanego materiału 
(stopień sprasowania, grubość tafli). Maksymalny dystans między walcami ograniczony fabrycz-
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nie do wielkości nie mniejszej niż 5 mm, czyli umożliwiający otrzymywanie tafli o grubości co 
najmniej  5 mm. 

 W wyposażeniu 4 pary wymiennych walców prasujących o różnej fakturze powierzchni zapobie-
gającej poślizgowi materiału prasowanego i nadającej samej tafli pożądaną fakturę: 

a) walce z rowkami poprzecznymi – 2 pary, 
Profil, podziałka rozstawu i wymiary przekroju rowków do uzgodnienia. 

b) walce radełkowane (z siatką prostopadłych rowków) lub radełkowane z dodatkowymi 
rowkami poprzecznymi – 1 para, 
Układ, profil, podziałka rozstawu i wymiary przekroju rowków do uzgodnienia. 

c) walce bez faktury, ale o uzgodnionej chropowatości, zwłaszcza w kierunku 
obwodowym – 1 para, 

 Kompaktor wyposażony w system chłodzenia walców, 

 Kruszarka tafli typu młyn z rotorem, rotor z ramionami kruszącymi o regulowanym położeniu – 
tzn. z regulacją szczeliny między krawędzią roboczą ramion a powierzchnią sita. Konstrukcja 
kruszarki i sit umożliwiająca  delikatne kruszenie do pożądanej granulacji, czyli ze zredukowanym 
wytwarzaniem zbyt drobnego ziarna, zwłaszcza pyłu do możliwego technicznie poziomu. 
Rotor i sito wymienne. Łatwa wymiana. 

 W wyposażeniu kruszarki 4 wymienne sita o różnej wielkości oczek w zakresie od 3 do 10 
mm. Konkretne rozmiary oczek do uzgodnienia. 

 Wysyp z kruszarki tylko dla produktu przesianego.  

 Urządzenie wyposażone we wskaźnik obrotów i obciążenia rotora kruszarki. 

 Możliwość pracy ze zdemontowanym rotorem i sitem. 

 Budowa kompaktora umożliwiająca łatwe czyszczenie elementów mających kontakt z materia-
łem obrabianym. Zespoły o masie powyżej 15 kg, wymagające podnoszenia do  czyszczenia, 
wyposażone w odpowiedni zespół podnośnikowy. 

 System sterowania z panelem obsługowym zapewniający automatyczną kontrolę właściwej  
i bezpiecznej pracy urządzenia jako funkcjonalnej całości.  
Wymagania: 
- wskaźniki umożliwiające monitorowania stanu i parametrów pracy przez operatora, w tym 

sygnalizujące błędy, 

- panel obsługowy do uruchamiania i zatrzymywania pracy przez operatora oraz zadawania na-
staw dla poszczególnych parametrów, 

- blokada nieprawidłowej sekwencji uruchamiania i zatrzymywania napędów: mieszadła, 
dozownika, walców prasujących i kruszarki, 

- zapewnione zabezpieczenia elementów roboczych i ich układów napędowych przed przecią-
żeniem. 

 Wykonanie materiałowe: 

- wszystkie elementy metalowe mające kontakt z obrabianym materiałem ze stali nierdzewnej, 

- walce prasujące i inne elementy pracujące pod dużym obciążeniem ze stali o granicy plastycz-
ności powyżej naprężeń (stykowych) mogących wystąpić podczas pracy, 

- walce prasujące i inne elementy narażone na ścieranie ze stali o podwyższonej odporności na 
ścierania. Twardość powierzchni walców nie mniejsza niż 28 HRC, 
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- dopuszcza się wykonanie pozostałych elementów stalowych ze stali węglowej, ale elementy 

te należy zabezpieczyć przed korozją odpowiednio do atmosfery przemysłowej średnio agre-
sywnej, czyli do kategorii korozyjności C3 określonej w DIN EN ISO 12944-2. 

 Zasilanie elektryczne 

sieciowe 230/400 V, 50 Hz 

4. Przepisy, standardy, gwarancje, i inne wymagania 

1) Kompaktor fabrycznie nowy. 

2) Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy od daty protokolarnego przekazania urządzenia do 
eksploatacji. 

3) Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

4) Oznakowanie znakiem CE  (symbolem deklaracji zgodności WE). 

5. Zakres dostawy 

1) Urządzenie opisane w punkcie 3 z kompletnym wyposażeniem do użytkowania, 

2) W wyposażeniu 4 pary wymiennych walców i 4 wymienne sita opisane w punkcie 3, wraz z 
montażem i uruchomieniem; 

3) Załączone dokumenty: 

 Dokumentacja techniczna zestawu z instrukcją obsługi i użytkowania, opisem i charaktery-
styką w niezbędnym dla użytkownika zakresie - w języku polskim i angielskim 

 Deklaracja zgodności WE (spełnienia dotyczących wyrobu wymagań bezpieczeństwa UE) – 
w języku polskim 

 Karta gwarancyjna w języku polskim. 

4) Przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji (w tym konserwacji), 
połączone z prezentacją obsługi i działania urządzenia oraz dostarczonego wyposażenia – 
szkolenie jednodniowe, wspólne dla 3÷6 osób, prowadzone w siedzibie zamawiającego w języku 
polskim. 

6. Wymagana zawartość oferty technicznej 

1) Potwierdzenie zgodności oferty technicznej z zakresem i wymaganiami niniejszej specyfikacji, 

2) Opis oferowanego zestawu z kartami katalogowymi składników, 

3) Informacje dotyczące wymagań odnośnie przygotowania miejsca do zamontowania urządzenia 
dla zapewnienia jego prawidłowej pracy oraz bezpiecznej obsługi, w tym informacje dotyczące 
mediów koniecznych do pracy urządzenia i wymaganych przyłączy elektrycznych. 


