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1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszarko-zagniatarki szybkoobrotowej wraz z 
niezbędnym oprzyrządowaniem oraz uruchomienie i przeszkolenie załogi. Wymagamy aby 
dostarczone urządzenie wyposażone było w wymienny rotor mieszający przeznaczony zarówno do 
mieszania – formowania jak również w rotor służący do zagniatania. Wymagana pojemność robocza 
urządzenia 50-150 dm3, maksymalnie 250 kg. Dostawca musi zapewnić efektywność procesu 
mieszania/zagniatania dla podanych ilości materiału. 

2. Założenia 

Przewiduje się zakup mieszarko-zagniatarki w której procesowi mieszania/zagniatania będą 
poddawane mieszaniny sypkich surowców ceramicznych zawierające 35÷70 % wag. substancji o 
wysokiej twardości  (typu α-Al2O3), do 11 % wag. spoiw mineralnych (typu cement wysokoglinowy) 
oraz do 6 % wag. substancji poślizgowych (typu grafit). Zamawiający dopuszcza mieszanie innych 
surowców ceramicznych lub zmianę proporcji dla surowców wyżej podanych. Cieczą wiążącą 
wykorzystywaną w procesie formowania będzie woda demineralizowana. 

Charakterystykę przykładowych surowców sypkich przewidzianych do mieszania/zagniatania  
przedstawiono w Tabeli 1. 

 
Tabela 1. Charakterystyka surowców sypkich przewidzianych do mieszania/zagniatania 

 Surowiec1 Surowiec2 

Forma Proszek 

Wilgotność względna [% wag.] maks. 1 

Ciężar nasypowy [kg/dm
3
] maks. 0,45 ok. 1,1 

Skład granulometryczny 
d50 – maks. 5 μm, d80 – maks. 16 μm, 

d98 – maks. 50 μm 
d50 – maks. 17 μm, d90 – maks. 80 μm, 

d98 – maks. 170 μm 

Surowce sypkie odważone w odpowiedniej proporcji wsypane będą ręcznie do 
mieszarko/zagniatarki. W pierwszej fazie zakładamy mieszanie na sucho mające na celu homogenizację 
surowców. Dopiero po dokładnym wymieszaniu dodawana będzie, również ręcznie woda 
zdemineralizowana. Pojemność robocza mieszalnika 50-150 dm30, maksymalnie do 250 kg. 

3. Opis techniczny przedmiotu zamówienia 

3.1. Opis mieszarko - zagniatarki oraz procesu mieszania-zagniatania 

Surowce sypkie przeznaczone do mieszania/zagniatania w odpowiedniej proporcji wsypywane 
będą ręcznie do mieszarko-zagniatarki. W pierwszej fazie zakładamy mieszanie na sucho mające na 
celu homogenizację surowców. Mieszarko-zagniatarka musi być szczelna aby w trakcie mieszania na 
sucho nie wydostawały się z komory mieszania żadne pyły. Na pokrywie mieszarko-zagniatarki  
zamontowany będzie filtr oddechowy, którego zadaniem będzie wychwytywanie pyłów powstających  
w trakcie mieszania na sucho. Zatrzymane na filtrze cząstki będą zawracane ponownie do mieszarko- 
zagniatarki. Elementami mieszającymi będą: obracająca się misa mieszalnika oraz obracający się rotor. 
Zakładamy że kierunek obrotów misy w stosunku do kierunku obrotów wirnika będzie przeciwbieżny. 
Misa mieszarko-zagniatarki obracająca się w pozycji pochyłej. Kąt pochylania misy mieszarko- 
zagniatarki będzie zmienny i ustawiany hydraulicznie.  
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Taki układ narzędzi mieszających musi zapewnić powstanie w trakcie mieszania/zagniatania poziomego 
i pionowego przepływu materiału w komorze mieszalnika.  Po zhomogenizowaniu materiałów sypkich 
w trakcie mieszania do komory mieszalnika dodawana będzie woda zdemineralizowana. Woda w 
odmierzonej ilości dodawana będzie ręcznie przez specjalny otwór w pokrywie mieszalnika. 
Wymagamy aby w pokrywie zamontowany był wziernik do obserwowania materiału w trakcie 
mieszania-zagniatania. Materiały poddawane mieszaniu/zagniataniu po dodaniu wody mają tendencję 
do oblepiania, w związku z tym konieczne jest zamontowanie w urządzaniu skrobaka, którego 
zadaniem będzie zeskrobywanie ewentualnie powstającego odłożonego materiału na misie 
mieszalnika. Zamawiający wymaga aby w trakcie mieszania/zagniatania była możliwość płynnej zmiany 
prędkości narzędzi mieszających, bez konieczności przerywania samego procesu 
mieszania/zagniatania. 

W  trakcie procesu mieszania/zagniatania istotnym parametrem jest temperatura masy. W 
związku z powyższym wymagamy, aby urządzenie było wyposażone w pomiar temperatury mieszanki.  

Po zakończonym procesie mieszania/zagniatania masa z komory mieszalnika wyładowywana 
będzie do specjalnie do tego celu przygotowanych pojemników/kontenerów poprzez przechylenie się 
misy mieszalnika. Wychył misy oraz podnoszenie pokrywy – hydrauliczne. Urządzenie musi być tak 
skonstruowane, aby po przechyleniu zapewniało łatwy dostęp do komory mieszalnika oraz narzędzi 
mieszających, w celu ich dokładnego wyczyszczenia/umycia.  

3.2. Dostępne media, zasilanie 

Zamawiający dysponuje halą produkcyjną z doprowadzoną do niej: 
- instalacją sprężonego powietrza o ciśnieniu do 8 barów (abs.) (po redukcji), 
- instalacją powietrza pomiarowego o ciśnieniu 3,5 bara (abs.), 
- zasilaniem elektrycznym 400VAC/50Hz. 

3.3. Kontrola pracy 

Układ sterowania powinien posiadać sterowanie z lokalnego, dotykowego panelu obsługowego z 
możliwością przekazania informacji do systemu DCS. Na panelu wyświetlony ma być schemat 
urządzania z wyświetleniem aktualnych parametrów trwającego procesu takich jak: szybkość obrotów 
elementów mieszających, temperatura mieszaniny, pobór prądu narzędzi mieszających, nazwa 
receptury zgodnie z którą prowadzony jest proces mieszania-zagniatania. Wymagamy aby system 
umożliwiał zgrywanie parametrów archiwalnych procesu mieszania na dysk zewnętrzny. Dostęp do 
sterowania powinien być podzielony w zależności od operatorów z możliwością wyłączenia funkcji 
serwisowych, archiwizacji danych, wprowadzania parametrów mieszania etc. przed obsługującymi 
urządzenie. Poziomy serwisowe muszą być zabezpieczone hasłem. Informacje na panelu obsługowym 
wyświetlane w języku polskim. Układ sterowania musi zapewnić możliwość wpisania receptur 
mieszania zawierających dane na temat długości mieszania na sucho/mokro, obrotów narzędzi 
mieszających etc. Mieszalnik musi mieć możliwość pracy automatycznej – załączenie odpowiedniej 
receptury, po której proces mieszania przebiega zgodnie z wcześniej ustalonymi parametrami pracy lub 
w trybie manualnym, gdzie poszczególne parametry są ręcznie wprowadzane przez obsługującego oraz 
modyfikowane w trakcie trwania procesu.  
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W przypadku pracy w trybie automatycznym układ sterowania musi zapewnić możliwość wybrania 
warunków dla danego procesu mieszania/zagniatania, po których mogą nastąpić kolejne kroki procesu 
mieszania, takich jak: 

- zasypanie odpowiedniej ilości surowców  – potwierdzone przez operatora, 
- dodanie surowców płynnych – potwierdzane przez operatora, 
- upłynięcie zadanego czasu mieszania, 
- pobór próbki przez operatora. 

Wprowadzane receptury muszą zapewniać możliwość wprowadzania różnych parametrów procesu w 
zależności od momentu jego trwania, np. inne prędkości obrotowe dla mieszania na sucho, a inne dla 
mieszania po zadozowaniu dodatków płynnych do mieszalnika. 

3.4. Wymagania BHP 

Ze względu na duże rozdrobnienie materiałów urządzenie musi być szczelne i zabezpieczone 
przed pyleniem. Emisja pyłów nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w normach i 
przepisach EU. 

Ze względu na umieszczenie instalacji wewnątrz hali produkcyjnej należy zachować dopuszczalny 
poziom głośności urządzeń. 

W przypadku otwarcia pokrywy automatycznie muszą zostać wyłączone elementy ruchome lub układ 
sterowania nie może zezwolić na otwarcie pokrywy  przed wyłączeniem napędów mieszadła. 

4. Wymagania techniczne oraz przepisy i standardy 

4.1 Urządzenie będzie dostarczone zgodnie z niniejszym opisem technicznym. 
4.2 Urządzenie będzie wykonane w oparciu o system metryczny. 
4.3 Zastosowane materiały powinny być zgodne z normami europejskimi – EN. 
4.4 Pomiary warunków roboczych oraz skali pomiarowych będą wyrażone w jednostkach SI. 
4.5 Urządzenie dostarczone przez Dostawcę  powinno posiadać znak CE i mieć dołączoną 

Deklarację Zgodności  z wymogami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. 
4.6 Wszystkie elementy ze stali węglowej powinny być zabezpieczone antykorozyjnie i 

przystosowane do pracy w atmosferze przemysłowej C3. 
4.7 Wymagania elektryczne i pomiarowe: 

4.7.1 Układ sterowania powinien zapewniać transmisję i/lub parametrów ruchowych 
urządzenia z szafy lokalnej  do sytemu  DCS InTouch; sterownik master PLC GE Rx3i. 
Protokół komunikacyjny Profinet. 

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

4.7.3 Sygnalizacja stanu pracy urządzeń układu w szafie sterowniczej i systemie DCS. 
4.7.4 Należy przewidzieć co najmniej jeden lokalny przycisk awaryjnego wyłączenia urządzenia. 
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5. Zakres dostawy 

Zakres dostawy obejmuje: 

5.1 Kompletne urządzenie wraz z wyposażaniem zgodne z niniejszą specyfikacją techniczną, oraz 
uruchomienie i przeszkolenie załogi. 

Urządzenie powinno posiadać szafę sterowniczą wyposażoną 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 Nietypowe narzędzia niezbędne do rozruchu, serwisu lub remontu urządzenia. 
5.3 Dokumentacja techniczna – 3 komplety w języku polskim w formie wydrukowanej, 1 komplet 

w języku polskim w formie elektronicznej - zawierająca: 
- dokumentację techniczno - ruchową z instrukcją obsługi i wykazem części zamiennych 

-  schemat elektryczny układu, 
- dane dotyczące zaprojektowania i wykonania posadowienia urządzenia. 

5.4 Dostarczenie oprogramowania narzędziowego do obsługi wykorzystywanych sterowników, 
falowników, kod źródłowy automatyki z komentarzami i opisem wraz z licencją. 

5.5 Dostawa towaru do magazynu INS Puławy – Incoterms 2010 DDP. 
5.6 Części zamienne: 

- uszczelki pod pokrywę misy - 3 komplety , 
- narzędzie do oczyszczania ścian i dna misy – 1 komplet 
- narzędzie mieszające – 1 sztuka  
- narzędzie formujące – 1 sztuka. 

6. Gwarancja 

Dostawca udzieli gwarancji na okres minimum 12 miesięcy od daty uruchomienia. 

7.   Zakres oferty technicznej 

7.1 Specyfikacja urządzenia z podaniem wymiarów gabarytowych. 
7.2  Charakterystyka techniczna oferowanego urządzenia.  
7.3  Zapotrzebowanie mediów – wskaźniki zużycia mediów.  
7.4  Podkłady do wykonania przyłączy mediów oraz przyłączy elektrycznych. 

 


