
1 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

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

instalacji pilotowej do oczyszczania i utylizacji gazów procesowych pochodzących z pieców szybo-

wych w ciągu technologicznym KGHM” (dalej również: „Zamówienie”) - wewnętrzny numer postę-

powania: TI/10/2018 

 

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 sposobu spalania i oczyszczania gazów procesowych pochodzących 

z pieców szybowych w Hucie Miedzi Legnica wraz z dostawą, rozmieszczeniem i zainstalowaniem 

oraz połączeniem elementów stanowiska doświadczalnego oraz wykonaniem niezbędnych robót zwią-

zanych z posadowieniem i rozruchem stanowiska (dalej jako: stanowisko doświadczalne lub Instalacja 

Pilotowa). 

 

Zaprojektowanie, dostawa, rozmieszczenie i instalacja oraz połączenie elementów stanowiska 

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

utylizacji gazów procesowych pochodzących z pieców szybowych w ciągu technologicznym KGHM” 

w ramach III konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia Wsparcia Badań Naukowych i Prac Rozwojowych 

dla Przemysłu Metali Nieżelaznych CuBR. 

 
A. Opis docelowego, przemysłowego procesu technologicznego 

 

Istotą proponowanej, nowej metody oczyszczania gazów procesowych z pieców szybowych 

jest zmiana sposobu odpylania, z obecnie stosowanego mokrego układu, opartego o zwężkę Venturi, 

na suche odpylanie w filtrze workowym. Będzie to możliwe dzięki przeprowadzeniu procesu spalania, 

wstępnie odpylonych, gorących gazów z pieców szybowych. Wstępne odpylenie realizowane będzie w 

istniejącym układzie cyklonów. Spalenie gazów z pieców szybowych ze względu na duży strumień 

entalpii niesiony przez te gazy będzie realizowane w połączeniu z urządzeniem do odzysku ciepła. 

 W komorze spalania nastąpi utlenienie składników palnych zawartych w gazach procesowych 

takich jak: tlenek węgla, związki organiczne, w tym COS, CS2, H2S, a także utlenienie palnych skład-

ników pyłów niesionych przez gazy. Po komorze spalania gaz będzie schładzany przeponowo w kotle 

odzyskowym oraz adiabatycznie w komorze przez pełne odparowanie wody w celu dostosowania go 

do warunków suchego odpylania. Schłodzone spaliny kierowane będą do filtra, w którym nastąpi wy-

dzielenie pyłów. W wyniku tej operacji zostanie uzyskany suchy, pozbawiony związków organicz-

nych, materiał o wysokiej zawartości ołowiu, kierowany następnie do przerobu w piecach obrotowo-

wahadłowych. Po suchym odpylaniu gazy skierowane zostaną do węzła mokrego oczyszczania dla 

obniżenia zawartości rtęci oraz ich przygotowania przed końcowym oczyszczaniem od SO2 

w istniejącej instalacji odsiarczania „Solinox”. 

 Nowy układ oczyszczania gazów składać się będzie z czterech węzłów technologicznych w 

układzie szeregowym: 

1. Węzeł spalania gazów 

2. Węzeł chłodzenia gazów 

3. Węzeł suchego odpylania gazów 

4. Węzeł mokrego oczyszczania gazów. 

 

Krótka charakterystyka poszczególnych węzłów: 

1. Komora spalania gazów procesowych z pieca szybowego. Do komory będą kierowane gazy  

po wstępnym odpyleniu w istniejącej baterii cyklonów. W komorze tej będzie następowało 
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utlenienie składników palnych, takich jak tlenek węgla, związki organiczne, gazowe składniki 

tj. COS, CS2, H2S, utlenienie zawartych w gazach siarczków i par metali, a także utlenienie 

palnych składników zawartych w unoszonych pyłach. Warunki utleniające podczas spalania 

będą sprzyjać powstawaniu tlenków metali na najwyższym stopniu utleniania oraz prowadzić 

do maksymalnego utlenienia związków organicznych. Powstające w wyniku spalenia związ-

ków organicznych ciepło zwiększać będzie entalpię fizyczną gazów. 

2. Komora przeponowego schładzania gazów z równoczesnym odzyskiem ciepła. Zadaniem 

przyjętego układu jest schodzenie spalin przed filtracją przeponowo oraz adiabatycznie, bez 

dosysania powietrza. Tego typu rozwiązanie umożliwi schłodzenie gazów bez istotnego 

zwiększania strumienia ich objętości. Przeponowe schłodzenie gazów realizowane będzie w 

kotle odzyskowym. Praca kotła odzyskowego oraz schładzanie adiabatyczne powinno zapew-

nić wymaganą temperaturą dla filtracji w odpylni workowej. Rozwiązanie to umożliwi odzysk 

ciepła, które może być przetworzone na energię elektryczną w generatorze. 

3. I stopień oczyszczania gazów - suche odpylanie gazów w filtrze workowym. Zastosowanie 

suchego odpylania gazów gwarantuje wysoką skuteczność usuwania pyłów, które z uwagi na 

wysoką zawartość ołowiu stanowią cenny materiał ołowionośny. W tym węźle będą też usu-

wane z gazów związki arsenu występujące na stopniu utlenienia As(V). 

4. II stopień oczyszczania gazów – oczyszczanie mokre. Obecne w gazach lotne, w temperaturze 

filtracji, zanieczyszczenia nie zostaną zatrzymane we wcześniejszych węzłach technologicz-

nych. W węźle tym z gazów przed skierowaniem ich do końcowego odsiarczania w istniejącej 

instalacji „Solinox” usuwane będą fluorowce, gazy będą osuszane oraz absorbowana będzie 

rtęć w oparciu o wiązanie jej z selenem. 

Gazy po końcowym oczyszczeniu kierowane będą do układu odsiarczania tj. instalacji „Soli-

nox”, natomiast wydzielony z gazów pył o wysokiej zawartości ołowiu poddany będzie procesom 

metalurgicznym prowadzącym do otrzymania ołowiu surowego. 

 

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 projek-

towej (dalej: ”Dokumentacja Projektowa”), wykonawczej i powykonawczej (dalej: „Doku-

mentacja Powykonawcza”); sporządzenie i zgromadzenie a następnie przekazanie właści-

wym organom lub instytucjom wszelkich dokumentów (raportów, wniosków, kart informa-

cyjnych i innych) oraz podejmowanie wszystkich innych czynności niezbędnych do uzyska-

nia 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 Zamówie-

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

użytkowanie Instalacji Pilotowej lub pozwolenia równoważnego). 

 

Zamawiający poniżej 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 niezbęd-

nych do całościowego i poprawnego zrealizowania Zamówienia – Wykonawca będzie obo-

wiązany sporządzić także te dokumenty. 

 

a) Dokumentacja Projektowa w skład której wchodzą w szczególności: 
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- uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o środowisko-

wych 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 śro-

dowisko; 

- projekt budowlany; 

- projekty wykonawcze – branżowe: 

• konstrukcyjny komory spalania; 

• konstrukcyjny komory schładzania spalin; 

• konstrukcyjny komory pełnego odparowania; 

• zabudowy i podłączenia filtra workowego; 

• konstrukcyjny węzła mokrego oczyszczania; 

• instalacji elektrycznej; 

• AKP i systemu sterowania; 

• instalacji wodno-ściekowych; 

• instalacji gazów procesowych i technicznych (gaz gardzielowy, gaz ziemny, powietrze 

utleniające, powietrze AKP); 

- 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 Insta-

lacji 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 Insta-

lacji Pilotowej; 

 

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

danego przez Zamawiającego wniosku jakiejkolwiek dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy 
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z odpowiedzialności za jej wady bądź niekompletność, oraz ewentualne wynikające z tego 

opóźnienia, przewidzianych w ogólnie obowiązujących przepisach prawa, ogólnych wyma-

ganiach technicznych dotyczących działalności budowlanej, właściwych normach i specyfi-

kacjach  

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

kument uprawniający do rozpoczęcia użytkowania Instalacji Pilotowej – jeżeli uzyskanie ta-

kiego 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 po-

nosi 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. 

 

Dokumentacja powinna zostać być wykonywana zgodnie z wytycznymi z i instrukcjami 

KGHM, w tym zwłaszcza zgodnie z instrukcjami: 

 

1) HML/TMO/I/2 - „SYMBOLE GRAFICZNE Oznaczenia stosowane na schematach i pla-

nach w HML” 

2) HML/TM/I/5 - „NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ” 

3) HML/TM /I/4 - „ZNAKOWANIE RUROCIĄGÓW APARATÓW, URZĄDZEŃ I ZBIOR-

NIKÓW”.  

 

Instrukcje zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego.  

 

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

Pilotowej: 

 

a. węzła spalania gazów; 

b. węzła schładzania spalin; 

c. węzła suchego odpylania gazów; 

d. węzła mokrego oczyszczania gazów; 

e. odprowadzania oczyszczonych gazów; 

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

metrów procesu; 

g. systemu sterowania. 

 

Opis stanowiska doświadczalnego w skali pilotowej 

 

Stanowisko doświadczalne będzie przeznaczone do badań spalania i oczyszczania gazów 

technologicznych z pieca szybowego. Schemat stanowiska badawczego przedstawiono na rysunku 1. 

W skład jego wejdą elementy będące odpowiednikami obiektów przemysłowych w skali pilotowej: 

1. Węzeł spalania gazów 

2. Węzeł schładzania spalin 

3. Węzeł suchego odpylania gazów 

4. Węzeł mokrego oczyszczania gazów jako bocznik z osobnym wentylatorem 

5. Pomieszczenie, z którego będzie sterowana praca instalacji. 

 

Stanowisko powinno spełniać wymogi BHP oraz pozwalać na swobodne prowadzenie badań 

w wydzielonym ocieplonym pomieszczeniu lekkiej konstrukcji umożliwiającym prace w warunkach 

całorocznych. 
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Wszędzie tam, gdzie jest to wymagane, urządzenia i aparaty powinny mieć świadectwo do-

puszczenia do eksploatacji wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Proponowany schemat stanowiska badawczego przedstawiony na rys.1, ma charakter uprosz-

czony i poglądowy. Nie jest to schemat technologiczny ani pomiarowy; schematy te opracowuje Wy-

konawca 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 Insta-

lacji Pilotowej w zakresie elementów niezbędnych jego zdaniem do zapewnienia: 

• stabilności parametrów gazu gardzielowego (natężenie przepływu) na wlocie do komory spa-

lania; 

• stabilności parametrów gazów (temperatura) uzyskiwanych za poszczególnymi węzłami; 

• sprawności ruchowej instalacji.   

 

 

Parametry gazu gardzielowego 

 Gaz gardzielowy poddawany spalaniu i oczyszczaniu w instalacji pilotowej cechują następują-

ce parametry: 

 ilość spalanego gazu gardzielowego 1000  100 Nm3/h 

 temperatura 370 ÷ 500 °C; średnio 415 °C 

 ciśnienie 1 ÷ 3 kPa; średnio 1,9 kPa 

 skład chemiczny (gazy suche; % obj.)  [CO] = 10,0 ÷ 14,3 %; średnio 12,2 % 

      [CO2] = 9,4 ÷ 15,0 %; średnio 12,5 % 

      [SO2] = 0,5 ÷ 1,6 %; średnio 1,2 % 

      [CH4] = 0,5 % 

      [H2] = 0,5 % 

      [CS2] = 0,1 ÷ 0,7 %; średnio 0,4 % 

      [H2S] = 0,03 ÷ 1,3 %; średnio 0,4% 

      [O2] = 0,4 % 

      reszta N2 

      wilgoć = 11 % 

 ilość niesionych pyłów 20 ÷ 30 g/Nm3 g.g.w.; średnio 23 g/Nm3 g.g.w. 

 skład chemiczny pyłów (% mas.)  Pb = 32,9 ÷ 50,0 %; średnio 44,4 % 

Zn = 5,0 ÷ 7,0 %; średnio 6,2 % 

Cu = 0,3 ÷ 1,4 %; średnio 0,7 % 

S = 10,1 ÷ 15,0 %; średnio 13,1 % 

Cog = 10,8 ÷ 19,2 %; średnio 15,6 % 

As = 3,2 ÷ 5,1 %: średnio 4,1 % 

Cl ~ 4,0 % 

F ~ 0,4 % 

 

Węzeł spalania gazów 

Gaz gardzielowy do badań pobierany będzie z instalacji przemysłowej pieca szybowego po 

wstępnym oczyszczeniu, to jest za baterią cyklonów. Ilość pobieranego do spalania gazu 1000 Nm3/h. 

Rurociąg doprowadzający gaz do komory spalania musi być wyposażony w zasuwę odcinającą, zawór 

(klapę) regulacyjną oraz kryzę segmentową do pomiaru ilości zapylonego gazu. 

Komora spalania gazu gardzielowego będzie miała kształt pionowego walca wymurowanego 

w środku. Gaz do komory będzie wprowadzany przez palnik gazu gardzielowego. Komora będzie 

wyposażona w dwa palniki gazu ziemnego. Pierwszy będzie skojarzony z palnikiem gazu gardzielo-

wego. Gaz ziemny spalany w tym palniku ma za zadanie utrzymywanie temperatury spalania w komo-

rze na poziomie ok. 1100 °C. Drugi palnik gazu ziemnego umieszczony poza palnikiem gazu gardzie-

lowego będzie służył do wstępnego wygrzewania komory spalania oraz do utrzymania temperatury w 

układzie w czasie przerw w podawaniu gazu gardzielowego. 
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Stosowany w spalaniu gazu gardzielowego i gazu ziemnego nadmiar powietrza powinien za-

pewnić całkowite i zupełne spalenie wszystkich składników (palnych) zawartych w gazie i pyłach. 

Komora w dolnej części powinna być wyposażona w ruchomy i szczelnie zamykany zbiornik 

(w formie leja), w którym gromadziłyby się pyły i spieki wytrącone ze spalanych gazów. Konstrukcja 

zbiornika powinna zapewniać możliwość inspekcji i czyszczenia wnętrza komory spalania wraz z 

lejem. 

Komora musi być wyposażona w zabezpieczenia przeciwwybuchowe. 

Rurociąg wylotowy spalin powinien posiadać wzierniki (włazy) zapewniające możliwość in-

spekcji i utrzymania drożności. 

Wstępnie oszacowane wymiary komory spalania (wewnętrzne): 

        wysokość 8 m 

        średnica 1,2 m 

 

Węzeł schładzania spalin 

 Węzeł schładzania spalin składa się z komory schładzania (radiacyjnej), komory pełnego od-

parowania (schładzanie adiabatyczne) oraz komory mieszania. 

Spaliny o temperaturze około 1100 °C i w ilości około 2500 Nm3/h z komory spalania przeka-

zywane będą do komory schładzania. Zadaniem komory schładzania jest obniżenie temperatury spalin 

do poziomu 620 ÷ 660 °C. W tym zakresie temperatur gazów (1100 ÷ 620 °C) dominuje wymiana 

ciepła na drodze promieniowania. 

 Komora powinna mieć konstrukcję wzorowaną na części radiacyjnej kotła, to jest przestrzeń z 

przepływającymi spalinami otoczona szczelnie rurami z wodą chłodzącą. Możliwe jest również inne 

rozwiązanie przeponowego chłodzenia wodnego. W lokalizacji pilotowej instalacji do chłodzenia do-

stępna jest tylko woda przemysłowa o następujących parametrach: 

 ciśnienie 0,3 ÷ 0,6 MPa 

 udziały zanieczyszczeń 

 

Chlorki zasadowość ogólna 
Indeks nad-

manganianowy 
Fosforany Siarczany Cu Ni 

mg/l mmol/l mgO2/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

27 7,723 3,833 0,221 55 0,021 0,003 

 

P Pb pH 

Przew. elektr. 

właściwa  w 25 

°C (mS/cm) 

CSR H Zaw Zn 

mg/l mg/l   mS/cm mg/l mmol/dm3 mg/l mg/l 

0,100 0,005 8,2 0,46 287 2,00 12,26 0,0309 

 

 W komorze schładzania ze spalin będą wytrącać się grubsze frakcje pyłów. Z tego względu 

komora powinna być wyposażona w podłączany u dołu zbiornik (ruchomy i szczelny). Konstrukcja 

zbiornika powinna zapewniać możliwość inspekcji i czyszczenia wnętrza komory schładzania. 

Z komory chłodzenia spaliny za pośrednictwem rurociągu przesyłane będą do komory pełnego 

odparowania. Rurociąg ten również powinien być wyposażony we wziernik umożliwiający inspekcję i 

czyszczenie. 

W komorze pełnego odparowania nastąpi dalsze (adiabatyczne) schładzanie spalin do pozio-

mu zbliżonego do wymaganego w filtracji gazów. 

Jednym z celów badawczych projektu jest przeprowadzenie testów filtracji w temperaturach 

gazów z zakresu 70 ÷ 240 °C. W komorze pełnego odparowania nastąpi schłodzenie spalin do tempe-

ratury zbliżonej do temperatury filtracji. Dla uzyskania rozmiarów kropel zapewniających pełne odpa-

rowanie wody w komorze należy zastosować dysze powietrzno – wodne. 

Za komorą pełnego odparowania znajdzie się komora mieszania gdzie dodawane będzie po-

wietrze w celu schłodzenia spalin do temperatury filtracji założonej w danym etapie badań. Dotyczy to 

szczególnie sytuacji gdy pożądane będzie uzyskania temperatury gazów poniżej 120 °C. 
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Węzeł suchego odpylania gazów 

Schłodzone spaliny będą odpylane w filtrze workowym. Pył wydzielony w filtrze będzie gro-

madzony z przeznaczeniem do dalszych badań. Temperatura spalin w filtrze będzie uzyskiwana w 

zależności od realizowanego programy badawczego z zakresu 240 ÷ 70 °C, wstępnie oszacowana ilość 

gazów wyniesie 6300 ÷ 7000 m3/h. 

Wymagania dotyczące filtra workowego z regeneracją pulsacyjną: 

• Maksymalna temperatura pracy filtra do 260 °C. 

• Materiał filtracyjny: włóknina typu PTFE/P84 (teflon/polyimid – PI). 

• Powierzchnię filtracji należy określić przyjmując prędkość filtracji ok. 0,6 m3/m2/min. 

• Filtr należy zaizolować. 

• Ciągły odbiór pyłów z leja filtra. 

• Sterowanie regeneracją filtra od pomiaru oporów filtracji (dla utrzymania zadanego oporu filtra-

cji). 

• Odbiór pyłów do „bigbag” 

Spaliny odpylone w filtrze workowym w większości będą kierowane za pośrednictwem wen-

tylatora do instalacji kominowej istniejącej w Hucie. 

Część spalin, około 500 Nm3/h, zostanie skierowana do zespołu skruberów (węzeł mokrego 

oczyszczania gazów) celem zbadania koncepcji oczyszczania gazów ze składników lotnych, niewy-

dzielonych w etapie suchej filtracji. 

 

Węzeł mokrego oczyszczania gazów 

Zasadniczym celem węzła mokrego oczyszczania będzie przetestowanie kilku sposobów usu-

nięcia rtęci z gazów. Z uwagi na to, że w gazach po dopaleniu może wystąpić pewna ilość selenu, do 

badań usuwania rtęci z gazów po ich odpyleniu w filtrze workowym wybrana została metoda oparta na 

wiązaniu rtęci z selenem w mokrym węźle oczyszczania. Podstawowym elementem węzła będzie 

skruber z wypełnieniem, w którym jako ciecz obiegowa stosowany będzie kwas siarkowy o stężeniu 

20 – 40 %. Wprowadzony do obiegu skrubera selen w postaci kwasu selenowego lub niesiony z ga-

zami tlenek selenu w obecności SO2 w gazach tworzy amorficzny elementarny selen (czerwony), któ-

ry reaguje z zaabsorbowaną rtęcią tworząc nierozpuszczalny HgSe. 

Dopalone gazy szybowe będą schłodzone przeponowo w komorze radiacyjnej do temperatury 

ok. 620 °C. Dalsze chłodzenie wodą do temperatury nasycenia węźle mokrym praktycznie całkowicie 

będzie przebiegało w warunkach adiabatycznych. Dlatego też ich wilgotność po schłodzeniu do tem-

peratury nasycenia będzie duża a temperatura wodnego punktu rosy będzie powyżej 70 °C.  Biorąc 

pod uwagę, że dla utrzymania aktywnej formy selenu, temperatura cieczy obiegowej w skruberach 

powinna być utrzymywana poniżej 50 °C, gazy wymagają schłodzenia poprzez wymianę ciepła z cyr-

kulującą cieczą do temperatury poniżej 40 °C. Z tych powodów węzeł mokrego oczyszczania gazów 

(rys. 2), będzie składał się z dwóch elementów: zespołu chłodząco – myjącego i skrubera selenowego. 

Zespół chłodząco - myjący, jako pierwszy stopień węzła mokrego oczyszczania gazów będzie 

zawierać współprądowy skruber bez wypełnienia służący do schładzania gazów do temperatury nasy-

cenia oraz wieżę chłodząca – skruber z wypełnieniem - pracujący w przeciwprądzie. Ciecz podawana 

do skrubera z wypełnieniem, pobierana spod skrubera bez wypełnienia będzie chłodzona w płytowym 

wymienniku ciepła wodą z obiegu chłodniczego huty. Zawrócenie cieczy spod skrubera bez wypełnie-

nia do skrubera z wypełnieniem, ma na celu wykorzystanie wymywanego na pierwszym stopniu sele-

nu także do absorpcji rtęci na drugim stopniu. 

Jako skruber selenowy zastosowany zostanie typowy skruber absorpcyjny, przeciwprądowy 

z wypełnieniem. Cieczą cyrkulacyjną będzie kwas siarkowy o stężeniu 20 – 40 % zawierający selen. 

Roztwór zawierający kwas siarkowy z rozpuszczalnymi związkami selenu będzie przygotowywany w 

zbiorniku przygotowania reagenta. Selen do kwasu zostanie wprowadzony, np. w postaci kwasu sele-

nowego w takich ilościach, aby utrzymać ok. 10 - krotny nadmiar selenu w obiegu w stosunku do rtęci 

w gazach. 

 

Taki układ oparty na dwóch zespołach pozwoli zbadać skuteczność usuwania rtęci dla dwóch 

sposobów. W pierwszym zespole (chłodząco-myjącym) w oparciu o selen wymywany z gazów oraz 
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zakwaszenie obiegu pochodzące z rozpuszczonego w cieczy obiegowej SO2 oraz wymywanych z ga-

zów fluorowców. W drugim zespole usuwanie rtęci z gazów odbywać się będzie w warunkach zaleca-

nych dla skrubera selenowego, a więc przy stężeniu kwasu siarkowego w zakresie 20 – 40 %. 

Węzeł mokry należy wyposażyć w przepustnicę odcinającą gazy po filtrze workowym na wlo-

cie do węzła mokrego oczyszczania, pozwalającą na pracę instalacji głównej dopalania i odpylania 

przy niepracującym węźle mokrego oczyszczania gazów. Należy także przewidzieć regulację prze-

pływu gazów przez węzeł mokry, np. za pomocą przepustnicy umieszczonej przed wentylatorem, dla 

umożliwienia regulacji przepływu gazów do przyjętej wartości ok. 500 Nm3/h. Oczyszczone gazy 

będą kierowane za pośrednictwem wentylatora do instalacji kominowej istniejącej w Hucie. 

Instalację doświadczalną mokrego węzła oczyszczania gazów należy zaprojektować na tempe-

raturę gazów na wlocie w zakresie 70 ÷ 240 °C, oraz odporność chemiczną skruberów na powyżej 

opisane kwasy. 

 

Sterowanie 

 

 W instalacji, dla zapewnienia stabilnej pracy, część parametrów musi być sterowana automa-

tycznie. Poniżej wymieniono parametry pracy sterowane automatycznie, z określeniem w zależności 

od jakiej wielkości mierzonej dany parametr ma być sterowany. Na schemacie (rys. 1) sterowanie 

automatyczne zaznaczono przerywanymi niebieskimi liniami. 

 

Palnik wygrzewający 

 strumień powietrza w zależności od strumienia gazu ziemnego 

 

Palnik gazu gardzielowego 

 strumień powietrza spalania gazu ziemnego w zależności od strumienia gazu ziemnego 

 strumień powietrza spalania gazu gardzielowego w zależności od stężenia O2 za komorą  

spalania 

 strumień gazu ziemnego w zależności od temperatury za komorą spalania 

 

Komora chłodzenia 

 strumień wody chłodzącej w zależności od przyrostu temperatury wody chłodzącej 

 

Komora pełnego odparowania 

 strumień wody do KPO w zależności od temperatury spalin za KPO 

 

Komora mieszania 

 strumień powietrza w zależności od temperatury spalin za komorą mieszania 

 

Wentylator główny 

 nastawa wentylatora w zależności od ciśnienia w lub za komorą spalania 

 

 Instalacja badawcza powinna być sterowana przez specjalistyczne oprogramowanie, zainsta-

lowane na komputerze klasy PC, pozwalające m.in. na: 

 wizualizację procesu 

 rejestrację parametrów procesowych 

 zadawanie i pomiar parametrów 

 przenoszenie danych i generowanie raportów. 

 

 Wykonawca dostarczy odpowiedni zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem. 

  

W układzie należy zapewnić możliwość natychmiastowego, awaryjnego wyłączenia całej in-

stalacji. Ponadto instalacja powinna być wyposażona w sygnalizację braku zasilania w gaz ziemny i 

energię elektryczną. 
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Punkty pomiarowe w instalacji 

 

 Sterowanie instalacją i prowadzenie doświadczeń wymaga odpowiedniego opomiarowania 

parametrów pracy. Na schemacie (rys. 1) punkty pomiarowe zaznaczono przy pomocy symboli: 

 FR – pomiar przepływu 

 TR – pomiar temperatury 

 PR – pomiar ciśnienia 

 QR – pomiar składu gazu 

       – króciec pomiarowy 

 

Niezbędne punkty pomiarowe w instalacji: 

Gaz gardzielowy – przepływ (kryza segmentowa), ciśnienie, temperatura 

Gaz ziemny – przepływ do palnika umieszczonego w palniku gazu gardzielowego, 

  przepływ do palnika dodatkowego 

Powietrze spalania – przepływ do palnika gazu gardzielowego, przepływ do palnika 

gazu ziemnego umieszczonego w palniku gazu gardzielowego, 

przepływ do dodatkowego palnika gazu ziemnego 

Komora spalania – temperatura na dole komory, temperatura na górze komory 

Spaliny z komory spalania – temperatura, ciśnienie, skład chemiczny (O2, CO, CO2) 

Komora chłodzenia – temperatura pod sklepieniem, temperatura u dołu komory, 

  przepływ wody chłodzącej, temperatura wody chłodzącej na dolocie, 

  temperatura wody chłodzącej na wylocie 

Spaliny z komory chłodzenia – temperatura 

Komora pełnego odparowania – strumień wody do odparowania 

Spaliny z komory pełnego odparowania – temperatura 

Spaliny z komory mieszania – temperatura, ciśnienie 

Spaliny w filtrze workowym – opór filtra (do sterowania regeneracją) 

 

 Punkty pomiarowe w węźle mokrego oczyszczania gazów: 

Spaliny przed węzłem mokrego oczyszczania – przepływ, temperatura, ciśnienie 

Spaliny za skruberem bez wypełnienia – temperatura, ciśnienie 

Spaliny za węzłem chłodząco-myjącym – temperatura, ciśnienie 

Spaliny za skruberem selenowym – temperatura, ciśnienie 

Zraszanie w obiegu skrubera bez wypełnienia – przepływ, temperatura 

Zraszanie w obiegu skrubera chłodzącego z wypełnieniem – przepływ, temperatura 

Zraszanie w obiegu skrubera selenowego – przepływ, temperatura 

Woda chłodząca – przepływ, temperatura wlotowa, temperatura wylotowa 

Wyprowadzenie ścieków – ilość 

 

 Dodatkowe punkty pomiarowe w formie króćców 

Umieszczenie – rurociąg gazu gardzielowego, rurociąg spalin za komorą spalania, 

  rurociąg spalin za filtrem, rurociąg za węzłem chłodząco-myjącym, 

  rurociąg za skruberem 

 

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 podsyste-

mów 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 remonto-

wych 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 zakre-

sie danych powstających w wyniku rozbiórek, przebudowy istniejących i budowy no-

wych obiektów budowlanych, w formie wykazu współrzędnych w układzie 2000 (plik 

testowy), szkiców pomiarowych, arkuszy ewidencji budynków, map wywiadu tere-

nowego (sygnalizacji zmian), opracowania numerycznego, wyników oraz mapy za-

sadniczej-powykonawczej, potwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej. 

 

b) dostarczenie materiałów i wykonanie następujących elementów Instalacji Pilotowej: funda-

mentów pod rozmieszczane i instalowane maszyny i urządzenia, pomieszczenia ocieplonego 

zapewniającego możliwość użytkowania Instalacji Pilotowej i wykonywania badań w sposób 

ciągły przez cały rok. 

Stanowisko badawcze winno być wyposażone w oświetlenie oraz posiadać dostęp do infra-

struktury ruchu pieszego i transportu kołowego Huty Miedzi Legnica. 

  

c) podłączenie mediów (gaz gardzielowy i ziemny, powietrze procesowe, woda przemysłowa, 

energia elektryczna, gazy poprocesowe, zrzut wody chłodzącej, odprowadzenie ścieków). 

 

 Szacunkowe odległości punktów poboru: 

 gazu gardzielowego    - ok. 10 m 

 gazu ziemnego     - ok. 80 m 

 powietrza do celów technologicznych  - ok. 50 m 

 wody przemysłowej     - ok. 50 m 

 odbiór gazu poprocesowego    - 250 ÷ 350 m 

 zrzut wody chłodzącej    - ok. 10 m 

 odprowadzenie ścieków kwaśnych   - ok. 10 m 

 

Instalacja wymaga również wyposażenia w liczniki zużywanych mediów. 

 

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

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

szego dokumentu; rozmieszczenie i zainstalowanie oraz połączenie poszczególnych elemen-

tów Instalacji Pilotowej i zabudowanie ich na konstrukcji umożliwiającej swobodny dostęp do 

miejsc wymagających bieżącej obsługi (posadowienie) – wykonanie, połączenie, zainstalowa-

nie i posadowienie elementów wskazanych w pkt 2 niniejszego dokumentu Instalacji Piloto-

wej w kompletną linię technologiczną spalania i oczyszczania gazów gardzielowych. 

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

zualizacji i archiwizacji danych; 

g) wykonanie systemu sterowania. 

 

4. Uruchomienie Instalacji Pilotowej poprzez jej rozruch technologiczny, przeprowadzenie 

testów eksploatacyjnych (w ramach Odbioru Końcowego Instalacji Pilotowej) 

 
a) Rozruch technologiczny przeprowadzony przez Wykonawcę pod nadzorem Zamawiającego 

obejmie w szczególności: 

 

• sprawdzenie mobilności zbiorników pod komorą spalania, komorą chłodzenia, komorą pełne-

go odparowania i filtrem workowym gromadzących wytrącane pyły; 

• sprawdzenie włazów inspekcyjnych w układzie; 
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• wygrzewanie układu z zastosowaniem palnika gazowego; 

• sprawdzenie działania systemu pomiaru i regulacji przepływu gazu gardzielowego; 

• uruchomienie systemu chłodzenia w komorze chłodzenia i komorze pełnego odparowania; 

• uruchomienie i sprawdzenie działania filtra workowego; 

• sprawdzenie działania systemów regulacji temperatur gazów za komorą spalania, komorą 

chłodzenia, komorą pełnego odparowania gazów i komorą mieszania. 

 

b) Testy eksploatacyjne przeprowadzone przez Wykonawcę pod nadzorem Zamawiającego. 

Testy eksploatacyjne będą obejmowały uzyskanie następujących parametrów gwarantowanych w cią-

gu 2 kolejnych dni po 8 godzin pracy ciągłej: 

 

• strumień gazu gardzielowego   1000 ± 100 Nm3/h 

• temperatura spalin za komorą spalania  1050 ÷ 1150 °C 

• stężenie O2 w gazach za komorą spalania 4 ÷ 6 % 

• stężenie CO w gazach za komorą spalania < 40 vpm 

• temperatura gazów za komorą schładzania 620 ÷ 660 °C 

• temperatura gazów za komorą odparowania 120 ÷ 240 °C 

• temperatura gazów za komorą mieszania 70 ÷ 150 °C 

• strumień przepływu gazów przez węzeł mokry 500 Nm3/h 

• temperatura gazów za skruberem chłodzącym < 40 °C 

 

W okresie 16 godzin między zasadniczymi testami odbiorowymi spalania gazu gardzielowego 

utrzymanie temperatury powyżej 1000 °C za komorą spalania przy zasilaniu wyłącznie gazem ziem-

nym. 

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

parametry zostaną zachowane przez cały czas trwania testów eksploatacyjnych. 

 

*** 

 Ewentualne naprawy i usuwanie wad Instalacji Pilotowej stwierdzonych w toku rozruchu 

próbnego i testów eksploatacyjnych: jako wady uważa się wszelkie przyczyny powodujące nie uzy-

skanie przez Instalację Pilotową parametrów określonych w niniejszej Umowie i Szczegółowym Opi-

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

kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy powiadomienia w formie pisemnej od Zamawiające-

go zawierającego opis stwierdzonych wad.  

 Po pomyślnym przeprowadzeniu testów eksploatacyjnych Wykonawca przekazuje Zamawia-

jącemu kompletną Dokumentację Powykonawczą oraz jest zobowiązany do uzyskania pozytywnej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz zezwolenia na eksploatację Instalacji Pilotowej udzielone-

go 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 dokumen-

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

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

ny. 
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5. Przeprowadzenie instruktażu personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie ob-

sługi Instalacji Pilotowej 

 

Zakres instruktażu obejmuje: 

 

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

dzących w skład Instalacji Pilotowej. 

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

lotowej oraz postępowania w przypadku awarii Instalacji Pilotowej. 

 

C. Lokalizacja, w której ma być zrealizowane Zamówienie 

 

Stanowisko badawcze będzie się znajdowało na terenie Huty Miedzi Legnica – działka nr 4/18 

w obrębie Huta miasta Legnicy. Obszar wytypowany przez Hutę Miedzi Legnica na którym może 

zostać zlokalizowana instalacja przedstawiony jest na mapie udostępnianej po podpisaniu klauzuli 

poufności. Dodatkowo na mapie zaznaczone są miejsca poboru mediów oraz wpięcia instalacji do 

rurociągów gazów procesowych. 
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15

16
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18

19

20
  LEGENDA:
  1. Kryza segmentowa
  2. Palnik gazu gardzielowego
  3. Palnik gazu ziemnego
  4. Komora spalania
  5. Komora chłodzenia
  6. Zawór regulujący strumień wody chłodzącąej
  7. Komora pełnego odparowania
  8. Zawór regulujący strumień wody do KPO
  9. Komora mieszania
10. Przpustnica powietrza do KM
11. Filtr workowy
12. Wentyltor
13. Odprowadzenie gazów do komina
14. Przepustnica gazów do WMOG
15. Skruber bez wypełnienia
16. Skruber z wypełnieniem
17. Chłodnica
18. Skruber selsnowy
19. Zbiornik reagentu
20. Wentylator

8

10

FR - pomiar przepływu

TR - pomiar temperatury

PR - pomiar cisnienia

QR - pomiar składu gazu (O2, CO, CO2)

      - króciec pomiarowy

 

Rys. 1. Schemat instalacji doświadczalnej 
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Rys. 2. Schemat węzła mokrego usuwania rtęci dla instalacji doświadczalnej oczyszczania gazów procesowych 

z pieców szybowych 
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