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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia na: „Zaprojektowanie i wykonanie 

instalacji pilotowej produkcji gipsu z gazów procesowych” (dalej również: „Zamówienie”) - 

wewnętrzny numer postępowania: TI/45/2017 r. 

 

Zamawiający: Instytut Metali Nieżelaznych, ul. Sowińskiego 5, 44-100 GLIWICE, KRS: 0000051588, 

NIP: 6310200771, REGON: 00002754200000 („Zamawiający”) 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie „pod klucz” stanowiska doświadczalnego w skali 

pilotowej do badań nowego innowacyjnego sposobu zagospodarowania strumienia siarki z procesów 

technologicznych KGHM wraz z dostawą, rozmieszczeniem i zainstalowaniem oraz połączeniem 

elementów stanowiska doświadczalnego oraz wykonanie niezbędnych robót związanych z 

posadowieniem i rozruchem stanowiska (dalej jako: stanowisko doświadczalne lub Instalacja Pilotowa). 

Dane zawarte w opisie oraz przewidywana wielkość instalacji zostały oparte o wiedzę zdobytą w trakcie 

badań na stanowisku doświadczalnym w zakładzie Zamawiającego (dalej również jako: IMN). 

 

Zaprojektowanie, dostawa, rozmieszczenie i instalacja oraz połączenie elementów stanowiska 

doświadczalnego będzie realizowane w ramach realizacji projektu pt. „Nowy innowacyjny sposób 

zagospodarowania strumienia siarki z procesów technologicznych KGHM” w ramach III konkursu 

Wspólnego Przedsięwzięcia Wsparcia Badań Naukowych i Prac Rozwojowych dla Przemysłu Metali 

Nieżelaznych CuBR. 

 

A. Opis procesu technologicznego - cele 

 

Uproszczony schemat stanowiska badawczego przedstawiono na rysunku 1. 

 

Część strumienia gazów procesowych wstępnie oczyszczonych w węźle chłodząco-myjącym i 

osuszonych w wieży suszącej, a następnie sprężonych w dmuchawie podającej gaz procesowy do węzła 

kontaktowego FKS pobierana jest w ilości 500-2000 Nm3/h do Instalacji Pilotowej zagospodarowania 

siarki. Z uwagi na niską wilgotność tego gazu w celu zasymulowania rozwiązania docelowego tj. 

przerobu gazów po węźle chodząco-myjącym, gaz jest wstępnie schładzany i nawilżany w skruberze 

SW1 wodą obiegową. Woda krąży w obiegu zamkniętym i okresowo jest uzupełniana w miarę obniżania 

się jej poziomu w zbiorniku cyrkulacyjnym skrubera wstępnego SW. Nawilżony gaz podawany jest do 

reaktora barbotażowego RB za pomocą kolektora gazu rozdzielającego strumień gazu doprowadzanego 

do systemu łopatek szczelinowych. Łopatki szczelinowe umieszczone są promieniowo na obwodzie 

mieszadła turbinowego konstrukcji IMN. 

W celu utlenienia powstającego w wyniku absorpcji ditlenku siarki siarczanu(IV) wapnia do 

siarczanu(VI) wapnia przez wał mieszadła pod wirnik podawany jest strumień powietrza z dmuchawy. 

                                                           
1 Opis oznaczeń na Rysunku 1 

SW – skruber wstępny 

RB – reaktor barbotażowy 

OL- odkraplacz lamelowy 

KP- kompresor powietrza 

S- silos wapniaka 

PW – podajnik wapniaka 

ZW – zbiornik zawiesiny wapniaka 

ZG – zbiornik zawiesiny gipsu 

ZF – zbiornik filtratu 

ZP- zbiornik wody płucznej 
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Z uwagi na znaczne ilości ciepła wydzielające się w czasie reakcji utleniania siarczanu(IV) do 

siarczanu(VI) wapnia reaktor RB jest chłodzony wodą za pomocą płaszcza na pobocznicy przy 

wykorzystaniu jako czynnika chłodzącego obiegowej wody chłodniczej. 

Jako czynnik wiążący zaabsorbowany ditlenek siarki stosowana jest zawiesina mączki kamienia 

wapiennego o stężeniu 200 - 300g/dm3. Mączka kamienia wapiennego (MKW) dostarczana jest 

transportem samochodowym i pneumatycznie transportowana jest do silosu magazynowego S. Z silosu 

S za pomocą podajnika ślimakowego PW lub innego typu urządzenia transportującego sprzężonego z 

układem ważącym. Porcja mączki kamienia wapiennego podawana jest do zbiornika przygotowania 

zawiesiny wodnej MKW. Do zbiornika przygotowania zawiesiny sorbentu dozowany jest w pierwszej 

kolejności filtrat  w ilości proporcjonalnej do masy dozowanego sorbentu, w przypadku braku filtratu 

do przygotowania zawiesiny wapniaka stosowana jest woda technologiczna. Zbiornik zawiesiny 

sorbentu ZW wyposażony jest w mieszadło mechaniczne utrzymujące zawiesinę sorbentu w stanie 

zawieszonym.  

Produkt poreakcyjny – zawiesina dwuwodnego siarczanu(VI) wapnia opuszczająca reaktor 

barbotazowy RB  poprzez zbiornik retencyjny zawiesiny gipsu ZG kierowana jest do węzła filtracji 

składającego się ze: 

• zespołu prasy filtracyjnej,  

• zbiornika filtratu ZF,  

• układu odbioru placka filtracyjnego spod filtra  

• wiaty magazynowej odwodnionego gipsu.  

 

Gazy poprocesowe z reaktora zawracane są poprzez odkraplacz lamelowy okresowo zmywany wodą do 

kolektora gazów procesowych kierowanych do zespołu elektrofiltrów. 

W instalacji należy przewidzieć odciągi miejscowe gazów i mgły powstającej w trakcie przedmuchu 

placka filtracyjnego w rejonie prasy filtracyjnej oraz wentylacje pomieszczeń instalacji. Gazy 

wentylacyjne kierowane są do komina awaryjnego H60. Wielkość strumienia gazów wentylacyjnych 

ustala projektant biorąc pod uwagę kubaturę pomieszczeń i rodzaj aparatury wymagającej 

wentylowania. 

Z uwagi na pracę z gazem zawierającym 8-10% SO2 należy w pomieszczeniach zainstalować czujniki 

detekcji ditlenku siarki reagujące ostrzegawczo obsługę w przypadku wystąpienia nieszczelności 

instalacji gazowych i przekroczenia wartości NDS. Projektowane oświetlenie stanowiskowe powinno 

spełniać wymagane w tym zakresie normy. Poziom hałasu generowany przez zainstalowane urządzenia 

powinien spełniać normy obowiązujące w tym zakresie. 

 

Podstawowe parametry pracy instalacji 

 

Parametry wejściowe gazu odsiarczanego: 

• Objętościowe natężenie przepływu gazu do instalacji: 500 – 2000 Nm3/h; 

• Temp. max.   110oC; 

• Temp. średnio     90oC; 

• Temp. min.    80oC; 

• Ciśnienie max   50 kPa; 

• Ciśnienie średnio   40 kPa; 

• Ciśnienie min    20 kPa; 

• SO2 – w przedziale 0 – 11 % średnio 8,5 % obj. gazu suchego; 

• O2 – 7 – 11 % obj. gazu suchego; 

• CO2    od 27 do 30  % obj. gazu suchego; 

• H2O    mniej niż 0.01 % obj. gazu suchego; 

• N2       reszta;  

• Kwas nitrozylosiarkowy w ilości do 200 mg/Nm3 

Parametry wyjściowe gazu odsiarczonego: 

• Objętościowe natężenie przepływu gazu oczyszczonego: 550 – 2900 Nm3gazu suchego/h; 

• Temp  -  50-70oC; 
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• SO2  - 150 -400 mg/Nm3 (średnio poniżej 200 mg/Nm3gazu suchego); 

• Tlenki azotu NOx -  poniżej 50 mg/Nm3 ( z hydrolizy kwasu nitrozylosiarkowego); 

• Wilgotność  -  100- 300 g/Nm3gazu suchego; 

• Zapylenie -  poniżej 30 mg/Nm3 (ew. unos zawiesiny reakcyjnej z reaktora –siarczan wapnia); 

• O2  -  10 -13% obj. gazu suchego; 

• CO2  -  32 - 35% obj. gazu suchego; 

• N2  - reszta. 

 

Parametry gazu procesowego w miejscu wpięcia (kolektor gazów procesowych kierowanych do 

zespołu elektrofiltrów: 

 

• temp. w przedziale   30 – 45 °C,  

• ciśnienie gazu w przedziale   -4,0 do – 0,5 kPa.  

 

Parametry wejściowe surowców: 

• objętościowe natężenie przepływu powietrza utleniającego – 

250 - 900 Nm3/h, wymagany spręż 0,4 bar; 

• zużycie powietrza do suszenia placka w prasie filtracyjnej - 30Nm3/cykl, ciśnienie 6 bar, czas 

suszenia 4-6 min; 

• strumień wapniaka 180 - 700 kg/h, stężenie zawiesiny regulowane w zakresie 150 - 400 g/dm3 

• zapotrzebowanie wody technologicznej 2 - 6 m3/h; 

• zapotrzebowanie wody chłodniczej ok 20 - 70 m3/h,  

• temp. wody zasilającej max. 28oC,  

• temp. wody ogrzanej max. 40oC ciśnienie wody zasilającej 3 bar,  

• ciśnienie w rurociągu wody zwrotnej 0,8 bar. 

 

Skład chemiczny wody technologicznej (chłodniczej): 

 
 

 

• moc elektryczna instalacji 150 kW w tym: 

urządzenia technologiczne ok. 130 kW 500V 

urządzenia pomocnicze ok. 20 kW 400V 

• sprężone powietrze osuszone do AKP: 

parametry max: pmax. - 0,8 MPa 

parametry robocze: pr. - 0,52÷0,65 MPa,  

punkt rosy: - 40 oC. 

 

Parametry wyjściowe produktów: 

• strumień gipsu s.m. 300 - 1200 kg sm/h o wilgotności 8-15% i o zawartości CaSO4 2H2O 96-

98%; 

• strumień ścieków: 2-4m3/h o przewidywanym składzie 

pH  4-6 

zawiesina   – 1 - 5  g/dm3 

siarczany(VI)  – 2 - 3  g/dm3 

siarczany(IV)  – 0 - 0,1g/dm3 

chlorki   – 0,5 – 2          g/dm3 

mg/l mg/l mval/l mg/l mg/l °n ppm CaCO3 µS/cm

średnia 8,4 400 11,3 3,1 200 1,8 25,4 452 1910

min 7,6 205 2,8 2,4 137 0,6 15,8 281 1244

max 8,6 601 38 4,2 251 6,6 31,7 564 2621

Żelazo
Twardość 

ogólna

Twardość 

Ca
Przewodność

pHWartość
Chlorki Zawiesina

Zasadowość 

m
Siarczany
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wapń   – 400 - 1600 mg/dm3 

magnez   – 200  -  800 mg/dm3 

temperatura           - 30-50oC. 

 

W celach rozliczeniowych muszą być zainstalowane liczniki poboru wody chłodniczej i 

technologicznej, energii elektrycznej, sprężonego powietrza osuszonego do AKP oraz zrzutu ścieków. 

 

B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje następujący zakres prac wskazanych w pkt 1 – 5 poniżej: 

 

1. Wykonanie dokumentacji Instalacji Pilotowej, w tym w szczególności dokumentacji 

projektowej (dalej: ”Dokumentacja Projektowa”), wykonawczej i powykonawczej (dalej: 

„Dokumentacja Powykonawcza”); sporządzenie i zgromadzenie a następnie przekazanie 

właściwym organom lub instytucjom wszelkich dokumentów (raportów, wniosków, kart 

informacyjnych i innych) oraz podejmowanie wszystkich innych czynności niezbędnych do 

uzyskania oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego Wykonawcy) wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa w 

celu: 

 

i. rozpoczęcia realizacji Zamówienia (w szczególności uzyskanie w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego pozwolenia na budowę)  

ii. rozpoczęcia użytkowania Instalacji Pilotowej po zakończeniu realizacji Zamówienia 

(w szczególności uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie Instalacji Pilotowej lub pozwolenia równoważnego). 

 

Poniżej Zamawiający wskazuje kluczową dokumentację do uzyskania przez wykonawcę w 

imieniu i na rzecz Zamawiającego, o której mowa powyżej. W przypadku, jeżeli na etapie 

realizacji Zamówienia konieczne będzie sporządzenie innego rodzaju dokumentów 

niezbędnych do całościowego i poprawnego zrealizowania Zamówienia – wykonawca będzie 

obowiązany sporządzić także te dokumenty. 

 

a) Dokumentacja Projektowa w skład której wchodzą w szczególności: 

 

- uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach budowy Instalacji Pilotowej zgodnie z 

● ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zmianami) - (art. 59 – 87 tej ustawy). 

● Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71). 

 po przeprowadzeniu przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych działań i sporządzeniu lub 

uzyskaniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego niezbędnych dokumentów takich jak karta 

informacyjna przedsięwzięcia i/lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 

- projekt budowlany; 

- projekty wykonawcze– branżowe: 

• konstrukcyjny skrubera wstępnego; 

• konstrukcyjny odkraplacza; 

• zabudowy i podłączenia reaktora barbotażowego; 

• instalacji elektrycznej; 

• AKP i systemu sterowania; 

• instalacji wodno-ściekowych; 

• instalacji gazów procesowych i technicznych (powietrze utleniające, powietrze AKP; 
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- inne projekty wymagane przepisami prawa; 

- specyfikacje wykonania i odbioru robót; 

- instrukcja technologiczna, w tym: 

• opis stanowiska doświadczalnego; 

• schemat technologiczny i pomiarowy; 

• zestawienie danych procesowo – technologicznych; 

- instrukcja eksploatacji i zasady BHP; 

- specyfikacja maszyn i urządzeń; 

- wykaz aparatury kontrolno – pomiarowej i regulacyjnej; 

- harmonogram realizacji robót, 

- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym w szczególności 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę Instalacji Pilotowej. 

b) Dokumentacja Budowlana Instalacji Pilotowej, zgodna z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

roku Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). 

c) Dokumentacja Powykonawcza Instalacji Pilotowej zgodna z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), obejmująca w 

szczególności oświadczenie o kompletnym wykonaniu zadania potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy oraz wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowego użytkowania 

Instalacji Pilotowej, w tym zwłaszcza: 

-  atesty; 

-  poświadczenia CE lub deklaracji zgodności; 

-  instrukcje; 

-  dokumentację techniczno-ruchową (DTR),dotyczącą rozruchu, eksploatacji i utrzymania 

Instalacji Pilotowej; 

-  wszelką dokumentację na potrzeby postępowań o uzyskanie decyzji administracyjnych, 

postanowień, zezwoleń, uzgodnień i opinii; 

- dokumenty potwierdzające wykonanie niezbędnego instruktażu personelu obsługi 

Instalacji Pilotowej; 

 

z zastrzeżeniem, że akceptacja lub podpisanie przez Zamawiającego, lub dołączenie do 

składanego przez Zamawiającego wniosku jakiejkolwiek dokumentacji nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za jej wady bądź niekompletność, oraz ewentualne 

wynikające z tego opóźnienia, przewidzianych w ogólnie obowiązujących przepisach prawa, 

ogólnych wymaganiach technicznych dotyczących działalności budowlanej, właściwych 

normach i specyfikacjach  

d) Ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Instalacji Pilotowej i / lub równoważny 

dokument uprawniający do rozpoczęcia użytkowania Instalacji Pilotowej – jeżeli uzyskanie 

takiego dokumentu będzie wymagane przepisami obowiązującego prawa. 

 

- dalej łącznie jako: „Dokumentacja Instalacji Pilotowej”. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie wszelkich raportów, protokołów i 

projektów związanych z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, treścią uzyskanych decyzji i 

pozwoleń i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie na każdym etapie ich realizacji. Wykonawca 

ponosi również wszystkie koszty związane z koniecznością opracowania powyższych dokumentów, 

między innymi opłaty urzędowe, opłaty za usługi geodezyjne, za pozyskanie map ewidencyjnych w 

tym do celów projektowych. 

 

2. Dostawa maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania następujących elementów Instalacji 

Pilotowej: 

 

a. węzła doprowadzenia i wstępnego schłodzenia i nawilżenia gazu zasilającego; 

b. węzła przygotowania zawiesiny mączki kamienia wapiennego; 

c. węzła absorpcji ditlenku siarki i krystalizacji siarczanu (VI) wapnia; 
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d. węzła filtracji ciśnieniowej produktu poreakcyjnego – siarczanu (VI) wapnia wraz z 

tymczasowym składowiskiem produktu (wiatą magazynową gipsu); 

e. węzła odprowadzania oczyszczonych gazów; 

f. orurowania z osprzętem oraz armatury i układów kontrolno – pomiarowych do kontroli 

parametrów procesu; 

g. systemu sterowania. 

 

Opis stanowiska doświadczalnego w skali Pilotowej 

 

Stanowisko doświadczalne (Pilotowe) będzie przeznaczone do badań absorpcji ditlenku siarki z gazów 

technologicznych w procesie mokrego odsiarczania gazów w reaktorze barbotażowym z produkcją 

grubokrystalicznego gipsu.  

 

Jego głównymi elementami powinny być: 

• węzeł doprowadzenia i wstępnego schłodzenia i nawilżenia gazu zasilającego; 

• węzeł przygotowania zawiesiny mączki kamienia wapiennego; 

• węzeł absorpcji ditlenku siarki i krystalizacji siarczanu(VI) wapnia;  

• węzeł filtracji ciśnieniowej produktu poreakcyjnego – siarczanu(VI) wapnia wraz z 

tymczasowym składowiskiem produktu;  

• węzeł odprowadzania oczyszczonych gazów. 

 

Stanowisko powinno spełniać wymogi BHP oraz pozwalać na swobodne prowadzenie badań w 

wydzielonym ocieplonym budynku lekkiej konstrukcji umożliwiającym prace w warunkach 

całorocznych. 

Wszędzie tam, gdzie jest to wymagane, urządzenia i aparaty powinny mieć świadectwo dopuszczenia 

do eksploatacji wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Proponowany schemat stanowiska badawczego przedstawiony na rys.1, ma charakter uproszczony i 

poglądowy. Nie jest to schemat technologiczny ani pomiarowy; schematy te opracowuje Wykonawca 

w oparciu o wytyczne przedstawione w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) 

i w niniejszym dokumencie. 

Wykonawca może zatem uzupełnić lub zmodyfikować założenia dotyczące konstrukcji Instalacji 

Pilotowej w zakresie elementów (np. zbiorników, zaworów, urządzeń przetłaczających) niezbędnych 

jego zdaniem do zapewnienia: 

• stabilności parametrów gazu zasilającego (natężenie przepływu) na wlocie do absorbera 

barbotażowego;  

• stabilności natężenia przepływu powietrza utleniającego do reaktora barbotażowego RB; 

• stabilności stężenia zawiesiny mączki kamienia wapiennego (MKW) w zbiorniku 

magazynowym ZW; 

• stabilności stężenia zawiesiny reakcyjnej w reaktorze barbotażowym RB; 

• ciągłości zasilania reaktora RB zawiesiną MKW ze zbiornika ZW; 

• sprawności ruchowej instalacji; 

• stabilności konstrukcji reaktora barbotażowego RB. 

 

Węzeł doprowadzenia i wstępnego schłodzenia i nawilżenia gazu zasilającego 

 

Według Zamawiającego węzeł ten powinien składać się z: 

i. króćca na rurociągu gazu kierowanego do węzła kontaktowego FKS;  

ii. zasuwy odcinającej;  

iii. zasuwy regulacyjnej; 

iv. rurociągu gazu kierowanego do skrubera wstępnego;  

v. skrubera wstępnego SW zraszającego gaz wodą obiegową dyszami rozpryskowymi, z 

uzupełnieniem wody obiegowej wodą technologiczną w zależności od poziomu cieczy w 

zbiorniku cyrkulacyjnym; 
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vi. pompy obiegowej skrubera wstępnego SW; 

vii. rurociągu gazu nawilżanego kierowanego do reaktora barbotażowego RB- wykonanie stal ko; 

viii. ewentualne inne elementy instalacji niezbędne do zabudowy zgodnie z wiedzą i 

doświadczeniem wykonawcy. 

 

Na rurociągu gazu kierowanego do skrubera wstępnego SW prowadzony jest pomiar ciśnienia gazu, 

temperatury gazu, stężenia ditlenku siarki oraz natężenia przepływu gazu. Wielkość strumienia gazu 

sterowana jest zasuwą regulacyjną. 

W skruberze wstępnym jest prowadzony pomiar poziomu cieczy obiegowej sprzężony z zaworem 

sterującym dopływem wody uzupełniającej. Objętość wody uzupełniającej doprowadzanej do skrubera 

wstępnego mierzona jest za pomocą wodomierza umieszczonego na rurociągu wody zasilającej. 

Na obiegu pompy cyrkulacyjnej skrubera wstępnego zabudowany jest miernik przepływu wody 

cyrkulującej oraz pomiar ciśnienia wody podawanej do dysz. 

 

Węzeł przygotowania zawiesiny mączki kamienia wapiennego (MKW) 

 

Węzeł ten powinien składać się z: 

i. zbiornika magazynowego mączki kamienia wapiennego - silosa S; 

ii. urządzenia PW dozującego określoną masę mączki kamienia wapiennego (np. 200 kg) do 

zbiornika zawiesiny MKW; 

iii. zbiornika zawiesiny mączki kamienia wapiennego ZW; 

iv. układu pompowego podającego wodną zawiesinę MKW do reaktora barbotażowego RB; 

v. rurociągu zasilającego zbiornik ZW wodą przemysłową lub filtratem; 

vi. ewentualne inne elementy instalacji niezbędne do zabudowy zgodnie z wiedzą i 

doświadczeniem wykonawcy. 

 

Silos S MKW powinien zapewnić magazynowanie sorbentu w ilości min. 20 ton. Wyposażony ma być 

w układ transportu pneumatycznego MKW, przystosowany do odbioru z transportu samochodowego. 

Wielkość silosu powinna być dostosowana do możliwości jednorazowej dostawy mączki wapiennej 

cementowozem samochodowym.  

Wyposażenie silosu: 

i. filtr pulsacyjny,  

ii. klapa bezpieczeństwa,  

iii. komora rozprężna,  

iv. dno aeracyjne,  

v. zasuwa,  

vi. dozownik, 

vii. urządzenie przesyłowe do zbiornika zawiesiny MKW.  

Silos wyposażony w pomiar masy MKW w silosie. Wykonanie silosu – stal węglowa. 

 

Zbiornik zawiesiny MKW ZW– zbiornik pionowy z mieszadłem śmigłowym, stężenie zawiesiny MKW 

zadawane w zakresie 150 – 400 g/dm3 za pomocą odważenia określonej porcji MKW i dozowania 

odpowiedniej objętości wody uzupełniającej - technologicznej lub filtratu. Pojemność robocza zbiornika 

10 m3, zbiornik wyposażony w pomiar wysokości napełnienia, licznik objętości wody technologicznej 

lub filtratu, objętość wody uzupełniającej sterowana za pomocą zaworu odcinającego i licznika objętości 

wody uzupełniającej w ilości proporcjonalnej do masy wprowadzanej MKW. Wykonanie zbiornika: 

TWS, stal ko, stal gumowana lub inne materiały spełniające warunki eksploatacji. 

 

Do przetłaczania zawiesiny MKW powinna być zastosowana pompa perystaltyczna o regulowanej 

wydajności do 4 m3/h za pomocą przemiennika częstotliwości sterowanego sygnałem z pH metru 

mierzącego pH zawiesiny reakcyjnej w reaktorze barbotażowym RB. Należy przewidzieć opcję 

płukania wodą układu pompowego przy planowanych przerwach w pracy urządzenia. Rurociąg tłoczny 

MKW zaleca się wykonać z węża elastycznego np. gumy z oplotem tekstylnym. Dopuszcza się inne 
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rozwiązania sposobu magazynowania, przygotowania zawiesiny MKW pod warunkiem utrzymania 

gwarancji ciągłości zasilania reaktora zawiesiną o stabilnym, ustalonym stężeniu 

 

Rurociągi doprowadzające wodę technologiczną lub filtrat w ilości maksymalnie 10 m3/h, wykonanie 

zalecane: PE-HD. 

 

Węzeł absorpcji ditlenku siarki i krystalizacji siarczanu(VI) wapnia 

 

Węzeł ten powinien składać się z: 

i. reaktora barbotażowego RB z układem kolektora gazu procesowego doprowadzającego do 

reaktora barbotażowego gaz procesowy; 

ii. układu doprowadzania powietrza utleniającego;  

iii. pompy wyprowadzającej z reaktora zawiesinę produktu poreakcyjnego; 

iv. zbiornika magazynowego produktu poreakcyjnego  - ZG; 

v. ewentualne inne elementy instalacji niezbędne do zabudowy zgodnie z wiedzą i 

doświadczeniem wykonawcy. 

 

  

Reaktor barbotażowy stanowi zamknięty zbiornik cylindryczny o średnicy 2,8 m i wysokości części 

cylindrycznej ok. 4,0 m. Wstępnie schłodzony i nawilżony gaz procesowy wprowadzany jest do reaktora 

poprzez kolektor gazu. Jest to zamknięty stalowy pierścieniowy przewód gazowy z którego gaz jest 

rozprowadzany za pomocą 16 króćców do dyspergatora szczelinowego. Kolektor gazu połączony jest z 

łopatkami szczelinowymi za pomocą przewodów elastycznych łączących króćce wylotowe kolektora 

gazów i króćce wlotowe łopatek dyspergatora. Mocowanie przewodów elastycznych za pomocą obejm 

wykonanych ze stali ko. Na przewodzie doprowadzającym gaz procesowy do kolektora prowadzony 

jest pomiar ciśnienia gazu i temperatury.   

 

Dyspersję gazu w reaktorze prowadzi się za pomocą mieszadła turbinowego i dyspergatora 

szczelinowego o 16 łopatkach o kształcie graniastosłupa o podstawie trójkąta równoramiennego. W 

bocznych ściankach łopatek wycięte są szczeliny. Łopatki dyspergatora montowane są do 

pierścieniowej płyty górnej za pomocą połączeń skręcanych. Przewiduje się wykonanie 3 kompletów 

łopatek, z tym, że w jednym komplecie będą wycięte szczeliny, w pozostałych łopatkach szczeliny będą 

wykonywane w trakcie prowadzenia badań. Pierścieniowa płyta górna do której są mocowane łopatki 

wykonana jest w trzech wariantach dostosowanych do trzech średnic mieszadeł turbinowych. Do 

dyspersji gazu zostaną wykonane 3 wersje wirnika turbinowego o średnicy: 560 mm, 720 mm i 940 mm. 

Reaktor, mieszadła turbinowe i elementy dyspergatora szczelinowego należy wykonać ze stali ko lub 

innego materiału odpornego na warunki środowiskowe.  

 

Do reaktora oprócz gazu procesowego i zawiesiny MKW w ilości do 4 m3/h doprowadzane jest poprzez 

wał mieszadła turbinowego powietrze utleniające w ilości maksymalnie 900 Nm3/h powietrza. 

Utlenianie się zaabsorbowanego ditlenku siarki powoduje wzrost temperatury cieczy w reaktorze. W 

związku z tym reaktor jest wyposażony w układ chłodzenia wodą (płaszcz wodny), umożliwiający 

utrzymanie w reaktorze temperatury w zakresie 50 – 70oC.  

 

Ilość dozowanej zawiesiny MKW do reaktora RB jest regulowana tak, aby w zawiesinie w reaktorze 

utrzymywać pH ok. 4,5, Pomiar pH prowadzony jest, z uwagi na pienienie się wewnątrz reaktora cieczy 

absorpcyjnej, na obiegu zewnętrznym wymuszonym pompą perystaltyczną. Pompa wyprowadzająca 

zawiesinę poreakcyjną z reaktora pracuje w pętli z zawrotem do reaktora. Na pętli umieszczony jest 

trójnik z zaworem sterowanym upuszczającym nadmiar zawiesiny poreakcyjnej do zbiornika 

magazynowego zawiesiny gipsu ZG stanowiącego zbiornik walcowy o objętości roboczej 20 m3 

wyposażonym w mieszadło utrzymujące zawiesinę w jednorodnym stężeniu w zbiorniku. W zbiorniku 

tym prowadzi się pomiar gęstości zawiesiny i w przypadku wzrostu stężenia powyżej zadanej wartości 

do zbiornika reaktora RB dozuje się wodę technologiczną w celu utrzymania stężenia zawiesiny na 

wymaganym poziomie w zakresie od 250 do 450 g/dm3. Wykonanie materiałowe zbiornika ZG TWS -  
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stal ko, stal węglowa gumowana lub inne spełniające warunki eksploatacji. Dopuszcza się inne 

rozwiązania pomiaru gęstości zawiesiny poreakcyjnej gwarantujące utrzymanie zadanego stężenia 

zawiesiny w reaktorze. 

 

Węzeł filtracji ciśnieniowej produktu poreakcyjnego – siarczanu(VI) wapnia wraz z tymczasowym 

składowiskiem produktu 

 

 Węzeł filtracji ciśnieniowej powinien składać się z: 

i. pompy nadawy na prasę filtracyjną zawiesina produktu poreakcyjnego dostarcza dostawca 

prasy; 

ii. prasy filtracyjnej komorowo-membranowej z hydraulicznym dociskiem płyt – grubość komory 

40 mm – dostarcza dostawca prasy; 

iii. pompy wody uszczelniającej - dostarcza dostawca prasy; 

iv. pompy dociskania membran – dostarcza dostawca prasy ciśnienie docisku min. 12 bar; 

v. zbiornika wody dociskania membran – dostarcza dostawca prasy; 

vi. pompy wody płucznej- dostarcza dostawca prasy; 

vii. zbiornika wody płucznej - 1,5m3wykonanie PP, PE, stal; 

viii. konstrukcji wsporczej prasy filtracyjnej; 

ix. tymczasowego składowiska produktu - teren utwardzony przykrycie konstrukcją lekką (wiata). 

Z tymczasowego składowiska produkt poreakcyjny wywożony będzie okresowo transportem 

samochodowym w celu dalszego zagospodarowania;  

x. ewentualne inne elementy instalacji niezbędne do zabudowy zgodnie z wiedzą i 

doświadczeniem wykonawcy. 

 

Wydajność prasy – maks. 1200 kg/h sm gipsu tj. ok. 2cykli/godz., objętość prasy ok. 500dm3 

zapotrzebowanie wody płucznej  - 0,5m3/t smo; czas suszenia 4 min, zapotrzebowanie powietrza 

0,3Nm3/m2min, ciśnienie powietrza 6 bar, tj ok. 30Nm3/4 min. 

 

Węzeł odprowadzania oczyszczonych gazów 

 

Węzeł powinien składać się z: 

i. rurociągu gazu wyprowadzanego z reaktora; 

ii. odkraplacza lamelowego OL wraz z systemem zmywania wodą wymaganą ilość wody do 

zmywania określa dostawca odkraplacza; 

iii. rurociągu odprowadzającego oczyszczony gaz do kolektora gazu przed elektrofiltrami FKS; 

iv. ewentualne inne elementy instalacji niezbędne do zabudowy zgodnie z wiedzą i 

doświadczeniem wykonawcy. 

 

Z uwagi na kondensację wody w gazie oczyszczonym na skutek chłodzenia gazu w rurociągu należy 

przewidzieć system odwadniania rurociągu z odprowadzaniem skroplin do rząpia ścieków 

 

Orurowanie z osprzętem oraz armatura i układy kontrolno-pomiarowe, które wymagane są przez 

Zamawiającego do kontroli parametrów procesu takich jak: 

 

• ciśnienie, temperatura, natężenie przepływu gazu doprowadzanego do instalacji; 

• stężenie tlenu i ditlenku siarki w gazie doprowadzanym do instalacji; 

• ciśnienie cieczy podawanej do dysz zraszających skrubera wstępnego; 

• natężenia przepływu cieczy obiegowej skrubera wstępnego; 

• poziom cieczy w zbiorniku cyrkulacyjnym skrubera wstępnego; 

• ciśnienie i temperatura gazów schłodzonych i nawilżonych kierowanych do reaktora 

barbotażowego; 

• pH zawiesiny reakcyjnej w reaktorze barbotażowym; 

• temperatura zawiesiny w reaktorze barbotażowym; 
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• gęstość zawiesiny reakcyjnej; 

• prędkość obrotowa mieszadła dyspergatora; 

• pomiar mocy pobieranej przez mieszadło dyspergatora; 

• poziom zawiesiny w reaktorze barbotażowym; 

• natężenie przepływu wody chłodniczej reaktora; 

• natężenie przepływu powietrza utleniającego; 

• ciśnienie i temperatura gazów za reaktorem barbotażowym; 

• ciśnienie gazów za odkraplaczem; 

• stężenie  tlenu i ditlenku siarki w gazie oczyszczonym; 

• poziom wapniaka w silosie (pomiar masy wapniaka w silosie); 

• poziom zawiesiny wapniaka w zbiorniku zawiesiny wapniaka; 

• poziom cieczy w zbiorniku filtratu; 

• poziom wody w zbiorniku wody płucznej; 

• poziom cieczy w rząpiu ścieków; 

• masa dozowanego wapniaka do zbiornika zawiesiny wapniaka; 

• masa (objętość) wody uzupełniającej (technologicznej lub filtratu) zbiornik zawiesiny 

wapniaka; 

• natężenie przepływu zawiesiny wapniaka podawanej pompą perystaltyczną do reaktora 

(prędkość obrotowa pompy); 

• objętość wody podawanej do odkraplacza; 

• objętość wody uzupełniającej reaktor barbotażowy; 

• objętość wody uzupełniającej obieg skrubera wstępnego; 

• objętość wody płucznej placka filtracyjnego; 

• sumaryczna objętość wody pobieranej do celów technologicznych i porządkowych; 

• zużycie energii elektrycznej przez instalację; 

• objętość ścieków odprowadzanych do kanalizacji; 

• zużycie strumienia powietrza do AKP; 

• zużycie powietrza do przedmuchu placka filtracyjnego; 

• ciśnienie powietrza do przedmuchu placka. 

 

Wymagania dotyczące regulacji i układu kontrolno-pomiarowego 

 

• pomiar temperatury gazów i cieczy z dokładnością nie mniejszą niż ± 1 oC w zakresie 0-120oC; 

• pomiar ciśnienia gazów z dokładnością nie mniejszą niż ± 0,4% zakresu pomiarowego w 

zakresie 0-50 kPa i 0-10kPa; 

• pomiar natężenia przepływu gazów procesowych i powietrza utleniającego z dokładnością nie 

mniejszą niż ± 2%;  

• pomiar wartości pH w reaktorze z dokładnością nie mniejszą niż ±0,05;  

• pomiar stężenia SO2 i O2 z dokładnością nie mniejszą niż ± 5% zakresu pomiarowego (zakres 

pomiarowy SO2 3-12% i 0-750 ppm, O2 5-21%); 

• pomiar gęstości zawiesiny gipsu z dokładnością nie mniejszą niż ±10g/dm3w zakresie 1100-

1300 g/dm3. 

 

System sterowania 

 

System sterowania powinien zapewnić utrzymywanie: 

• zadanego stężenia zawiesiny MKW w zbiorniku ZW i ciągłości dostawy; 

• zadanego pH w zbiorniku reaktora poprzez zmianę obrotów pompy perystaltycznej 

doprowadzającej zawiesinę MKW do reaktora; 

• zadanego poziomu zawiesiny w reaktorze barbotażowym poprzez upust nadmiaru zawiesiny 

zaworem regulacyjnym do zbiornika ZG; 
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• zadanej gęstości zawiesiny w reaktorze na podstawie pomiaru gęstości zawiesiny i uzupełniania 

reaktora wodą przemysłową; 

• zadanej temperatury w reaktorze poprzez uchylanie zaworu regulacyjnego na zasilaniu wody 

chłodniczej; 

• zadanego poziomu w zbiorniku zawiesiny ZG poprzez okresowe uruchamianie prasy 

filtracyjnej i odfiltrowywaniu gipsu zgodnie z ustalonym algorytmem filtracji; 

• zadanego poziomu w zbiorniku filtratu poprzez uzupełnianie poziomu maksymalnego ściekami 

z rząpia; 

• zadanego poziomu ścieków w rząpiu poprzez okresowe włączanie pompy ścieków kierowanych 

do kanalizacji kwaśnej; 

• zadanego poziomu stężenia SO2 w gazach oczyszczonych poprzez zmianę prędkości obrotowej 

wirnika dyspergatora. 

 

System sterowania powinien stanowić specjalistyczne oprogramowanie, zainstalowane na komputerze 

klasy PC, pozwalające m.in. na: 

 

• wizualizację procesu (m.in. wyświetlanie stanu otwarcia zaworów i parametrów strumieni 

gazowych); 

• rejestracje parametrów procesowych w miejscach zaznaczonych na Rys. 1; 

• indywidualne włączanie/wyłączanie urządzeń;  

• zadawanie i pomiar parametrów (natężenie przepływu) gazu zasilającego; 

• zadawanie i pomiar natężenia przepływu powietrza utleniającego, doprowadzanego do reaktora 

barbotażowego RB; 

• konfigurowanie cyklu pracy prasy filtracyjnej poprzez definiowanie stanu zaworów i czasu 

poszczególnych kroków;  

• zadawanie i pomiar obrotów mieszadła dyspergatora lub utrzymywanie zadanego stężenia SO2 

w gazach oczyszczonych poprzez zmianę prędkości obrotowej mieszadła dyspergatora; 

• zadawanie i pomiar gęstości zawiesiny w reaktorze RB; 

• zadawanie i pomiar poziomu zawiesiny w reaktorze RB; 

• zadawanie i pomiar pH zawiesiny w reaktorze RB; 

• zadawanie czasów płukania odkraplacza lamelowego OL; 

• rejestrację temperatury i ciśnienia strumieni ciekłych i gazowych na wlocie i wylocie instalacji;  

• przenoszenie danych i generowanie raportów. 

 

Wykonawca dostarcza odpowiedni zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem. 

 

Powinna istnieć możliwość natychmiastowego, awaryjnego wyłączenia całej instalacji. Wykonawca 

powinien przewidzieć zabudowę wydzielonego pomieszczenia dla instalacji centralnego sterowania z 

możliwością jej obsługi przez pracowników. 

 

3. Wykonanie Instalacji Pilotowej: 

 

Prace w ramach tej części Zamówienia: 

 

a) zrealizowanie prac geodezyjno-kartograficznych, zapewnienie obsługi geodezyjnej podczas 

realizacji prac inwestycyjnych i remontowych przez geodetę, przekazywanie Zamawiającemu 

wyników prac geodezyjno-kartograficznych. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

i. realizowania prac geodezyjno-kartograficznych zgodnie z „Zasadami przygotowania 

danych przez wykonawców prac geodezyjno-kartograficznych na potrzeby 

podsystemów Topografia i Kataster systemu Informacji o Terenie KGHM Polska 

Miedź S.A.”, 
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ii. zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas realizacji prac inwestycyjnych i 

remontowych przez geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe zgodne z art. 43 ust. 

1 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z późniejszymi 

zmianami (tekst jednolity z dnia 08.10.2010r. – Dz. U. 193 poz. 1287) – uprawnienia 

te muszą być przedłożone do wglądu Zamawiającego, 

iii. przekazywania Zamawiającemu wyników prac geodezyjno-kartograficznych w 

zakresie danych powstających w wyniku rozbiórek, przebudowy istniejących i budowy 

nowych obiektów budowlanych, w formie wykazu współrzędnych w układzie 2000 

(plik testowy), szkiców pomiarowych, arkuszy ewidencji budynków, map wywiadu 

terenowego (sygnalizacji zmian), opracowania numerycznego, wyników oraz mapy 

zasadniczej-powykonawczej, potwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej. 

 

b) dostarczenie materiałów i wykonanie następujących elementów Instalacji Pilotowej: 

fundamentów pod rozmieszczane i instalowane maszyny i urządzenia, wiaty ocieplonej 

zapewniającej możliwość użytkowania Instalacji Pilotowej i wykonywania badań w sposób 

ciągły przez cały rok oraz wykonanie tymczasowego składowiska produkowanego gipsu, 

niezbędnej infrastruktury dodatkowej. 

 

Zespół zbiorników ZW, ZG, ZF, reaktora RB, prasy filtracyjnej, kompresorowni, dmuchawy 

powietrza winno znajdować się w ogrzewanych pomieszczeniach utrzymujących temperaturę 

w okresie zimowym min 15oC oraz wydzielone stanowisko operatorskie, w którym 

utrzymywana będzie temperatura 20oC. Konstrukcja hali powinna umożliwiać demontaż układu 

napędowego wirnika turbinowego dyspergatora gazu. W rejonie reaktora barbotażowego należy 

przewidzieć powierzchnię umożliwiającą składowanie i demontaż układu dyspersji gazu i 

wymiany wirników turbinowych.  

Stanowisko badawcze winno być wyposażone w oświetlenie oraz posiadać dostęp do 

infrastruktury ruchu pieszego i transportu kołowego Huty Miedzi Głogów. 

  

c) podłączenie mediów (energia elektryczna, woda technologiczna, gazy procesowe (wejściowe), 

procesowe (wyjściowe), kanalizacja ścieków kwaśnych. 

 

Szacunkowe odległości punktów poboru: 

 

Energia elektryczna liczona po istniejących estakadach energetycznych  - ok. 350 m;  

Sprężone powietrze AKP          - ok.   40 m; 

Woda technologiczna  zasilanie, powrót      - ok.   15 m; 

Pobór gazu procesowego         - ok.   15 m; 

Odbiór gazu poprocesowego         - ok.   50 m; 

Odprowadzenie ścieków kwaśnych       - ok.   60 m; 

Odbiór gazów wentylacyjnych         - ok.   60 m. 

 

d) wykonanie instalacji związanych z BHP oraz zabezpieczeniem p.poż; 

e) wykonanie poszczególnych elementów Instalacji Pilotowej, o których mowa w pkt 2 

niniejszego dokumentu; rozmieszczenie i zainstalowanie oraz połączenie tych poszczególnych 

elementów Instalacji Pilotowej i zabudowanie ich na konstrukcji umożliwiającej swobodny 

dostęp do miejsc wymagających bieżącej obsługi (posadowienie) – wykonanie, połączenie, 

zainstalowanie i posadowienie elementów wskazanych w pkt 2 niniejszego dokumentu 

Instalacji Pilotowej w kompletną linię technologiczną produkcji gipsu z gazów procesowych. 

f) instalacja aparatury kontrolno – pomiarowej i regulacyjnej oraz komputerowego systemu 

wizualizacji i archiwizacji danych; 

g) wykonanie systemu sterowania . 

 

Dodatkowa informacja: 
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Dopuszcza się usytuowanie silosa S, jako wolnostojącego. Zabudowa silosa musi uwzględniać 

możliwość rozładunku samochodu transportowego mączki kamienia wapiennego. 

 

4. Uruchomienie Instalacji Pilotowej poprzez jej rozruch mechaniczny i technologiczny, 

przeprowadzenie testów eksploatacyjnych (w ramach Odbioru Końcowego Instalacji 

Pilotowej) 

 
a) Rozruch mechaniczny przeprowadzony przez Wykonawcę obejmie w szczególności potwierdzenie 

poprawnej pracy (zgodnej z parametrami pracy zawartymi w DTR):  

 

• układu zraszania skrubera wstępnego nawilżającego gaz procesowy;  

• napędów wirników reaktora barbotażowego o średnicy 560, 720 i 940 mm zanurzonych w 

wodzie w zakresie prędkości obwodowych 3-8 m/s;  

• mieszadeł w zbiornikach MKW, i zawiesiny gipsowej  napełnionych wodą do wart minimalnej 

i maksymalnej;  

• dmuchawy powietrza utleniającego w zakresie regulacji wydajności 50 do 900 Nm3/h;  

• kompresora prasy filtracyjnej; 

• układu zamykania i otwierania prasy filtracyjnej; 

• układu zraszania odkraplacza lamelowego; 

• układu pompowego ścieków.  

 

b) Rozruch technologiczny przeprowadzony przez Wykonawcę pod nadzorem Zamawiającego 

obejmie w szczególności: 

 

• uruchomienie układu przygotowanie zawiesiny MKW o stężeniu 250 g/dm3; 

• uruchomienie układu wstępnego nawilżania i schładzania gazu procesowego; 

• Sprawdzenie działania systemu pomiaru i regulacji  natężenia przepływu gazu procesowego 

w zakresie 500- 2000 Nm3/h; 

• wpracowanie  reaktora barbotażowego, tj. - wytworzenie wstępne 10 m3 zawiesiny  gipsu o 

gęstości 1250 g/dm3 w reaktorze barbotażowym przy zadanym przepływie gazu procesowego 

na poziomie 750 Nm3/h i wirniku  dyspergatora 940 mm; 

• wyprodukowanie 15 m3 zawiesiny gipsu  umożliwiającej napełnienie zbiornika retencyjnego 

gipsu ZG; 

• przeprowadzenie prób filtracji zawiesiny gipsu na prasie filtracyjnej z wstępnym doborem 

parametrów pracy prasy filtracyjnej. 

 

c) Testy eksploatacyjne przeprowadzone przez Wykonawcę pod nadzorem Zamawiającego: 

 

Testy eksploatacyjne będą obejmowały uzyskanie następujących parametrów gwarantowanych w ciągu 

2 kolejnych dni po 8 godzin pracy ciągłej: 

 

• pH zawiesiny w reaktorze - 4,5± 0,4; 

• Gęstość zawiesiny w reaktorze-1250 ± 20 g/dm3; 

• Temperatura w reaktorze 45-70oC;  

• Poziom zawiesiny w reaktorze-1900 ± 100 mm; 

 

- przy przepływie gazu  procesowego 750 Nm3/h oraz zastosowaniu wirnika o średnicy 940 mm. 

 

Testy eksploatacyjne będą uważane za zakończone z wynikiem pozytywnym, jeżeli powyższe 

parametry zostaną zachowane przez cały czas trwania testów eksploatacyjnych. 

 

*** 
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Ewentualne naprawy i usuwanie wad Instalacji Pilotowej stwierdzonych w toku rozruchu próbnego i 

testów eksploatacyjnych: jako wady uważa się wszelkie przyczyny powodujące nie uzyskanie przez 

Instalację Pilotową parametrów określonych w niniejszej Umowie i Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. Usunięcie wad przez Wykonawcę powinno nastąpić w terminie 14 dni kalendarzowych 

od dnia doręczenia w formie pisemnej Wykonawcy powiadomienia od Zamawiającego zawierającego 

opis stwierdzonych wad.  

Po pomyślnym przeprowadzeniu testów eksploatacyjnych Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 

kompletną Dokumentację Powykonawczą oraz jest zobowiązany do uzyskania pozytywnej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie oraz zezwolenia na eksploatację Instalacji Pilotowej udzielonego przez 

UDT (lub pozwoleń / decyzji równoważnych – jeżeli dotyczy) a następnie do sporządzenia i podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego. 

 

Warunkiem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez Zamawiającego jest przekazanie przez 

Wykonawcę całości Dokumentacji Instalacji Pilotowej oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na 

użytkowanie i eksploatację Instalacji Pilotowej, jeśli uzyskanie takich decyzji odpowiednich organów 

jest wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wykaz przekazanych dokumentów 

stanowi załącznik do Protokołu Odbioru Końcowego. Protokół Odbioru Końcowego dla swej 

skuteczności musi zostać podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli taki został 

powołany. 
 

5. Przeprowadzenie instruktażu personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie 

obsługi Instalacji Pilotowej 

 

Zakres instruktażu obejmuje: 

 

a. Zapoznanie się personelu z instrukcjami obsługi instalacji i poszczególnych urządzeń 

wchodzących w skład Instalacji Pilotowej. 

b. Praktyczne zapoznanie się z procedurami uruchamiania, sterowania i wyłączania Instalacji 

Pilotowej oraz postepowania w przypadku awarii Instalacji Pilotowej. 

c. Praktyczne zapoznanie się z procedurami wymiany łopatek dyspergatora oraz wirników 

dyspergatora. 

 

C. Lokalizacja, w której ma być zrealizowane Zamówienie 

 

1. Instalacja Pilotowa ma zostać wykonana na terenie trzech działek o numerach 839/8, 871 

położonych na terenie zakładu Huty Miedzi Głogów I (Głogów, ul. Żukowicka 1).   

 

Wykonawca powinien zapoznać się z miejscem budowy Instalacji Pilotowej, wskazanym przez 

Zamawiającego. Szczegółowo wskazany obszar wytypowany przez Hutę Miedzi „Głogów”, na 

którym ma zostać wykonana Instalacja Pilotowa został przedstawiony na mapie w skali 1:500, 

która zostanie udostępniona wykonawcy po podpisaniu i przedłożeniu przez wykonawcę 

Zamawiającemu klauzuli poufności – na zasadach wskazanych w SIWZ.  

 

Wg Zamawiającego zabudowa instalacji może objąć powierzchnię 250 - 300 m2. Tymczasowe 

składowisko produktu przewiduje się o powierzchni 100 m2- teren utwardzony, przykrycie 

konstrukcją lekką. Dodatkowo na w/w mapie zaznaczone są miejsca poboru mediów oraz 

wpięcia instalacji do rurociągów gazów procesowych.  

 

2. Zamawiający przewiduje zwołanie zebrania wykonawców w celu przeprowadzenie wizji 

lokalnej w KGHM Oddział Huta Miedzi Głogów – szczegóły w tym zakresie znajdują się w 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

*** 
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W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie Zamówienia udostępniona zostanie dokumentacja 

niezbędna do wyceny oferty a w szczególności zbiornika barbotażowego. Dokumentacja ta będzie 

udostępniona wykonawcy w siedzibie Zamawiającego po podpisaniu i przedstawieniu Zamawiającemu 

przez wykonawcę oświadczenia o zachowaniu poufności w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa 

Zamawiającego. Projekt wykonawczy konstrukcji reaktora barbotażowego zostanie udostępniony 

Wykonawcy po zakończeniu postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia i podpisaniu umowy 

na realizację Zamówienia.  
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