
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) układu reaktorów z niezbędnym 

oprzyrządowaniem do polimeryzacji strąceniowej polianiliny (SIWZ): 

 
Zespół urządzeń, instalacji i aparatury kontrolno-pomiarowej do wytwarzania metodą polimeryzacji 
w zawiesinie wodnej polimeru przewodzącego: polianiliny ( PANI). 
 
Instalacja składa się z podstawowych bloków/modułów technologicznych: 
 

1. Zespół dwóch reaktorów (R001 i R002) o całkowitej objętości komory 1100 dm3 każdy,  
umieszczonych w  wannie wychwytowej – połączonych ze stacją dozowania substratów 
( składników ciekłych), wytwornicą wody lodowej i prasą filtracyjną. 

 
2. Zespół dwóch zbiorników ścieków (TK001 i TK002) o pojemności 5 m3  każdy 

i jednego zbiornika wody oczyszczonej (TW001) o pojemności całkowitej 5 m3, umieszczonych 
w wannie wychwytowej, przyjmujących odcieki z prasy filtracyjnej, z możliwością powrotu 
części wód do procesu. W skład zespołu wchodzi wymiennik jonowy do metali (kationowo-
anionowy) oraz filtr sorpcyjny do zanieczyszczeń organicznych. 

 
3. Wytwornica wody lodowej (chiller) (CH001) o mocy 10 kW,  połączona z  chłodnicami  zespołu 

reaktorów. 
 

4. Stacja dozowania składników ciekłych (SD001) wraz ze zbiornikiem/mieszalnikiem wstępnym 
(MW001). 

 
5. Elementy armatury, pompy/napędy i urządzenia pomiarowe. 

 
6. Stację uzdatniania wody 

 
Uwaga: instalacja nie obejmuje zespołu prasy filtracyjnej (U001+TK003) 
 
Ad.1 
 
1.1 Reaktory ( 2 szt.) o całkowitej objętości komory 1100 dm3 ( pojemność użytkowa 500-600 dm3 ) , 
wykonane z tworzywa PP-H (polipropylen), wyposażone w chłodnicę rurową ze stali kwasoodpornej,  
mieszadło z motoreduktorem oraz czujnik temperatury. 
 
Podstawowe dane: 

• średnica zewnętrzna fi 1000 mm, grubość ścianki co najmniej 10 mm 

• dno: stożek ścięty z dwoma króćcami DN50 

• pokrywa płaska, rozbierana, grubość co najmniej 20 mm, zaopatrzona we właz 
fi 300 – 400 mm z wziernikiem szklanym, otwór wydechowy fi 200 mm ( do połączenia z 
instalacją wyciągową), 5 króćców DN25 lub 32 dozowania ciekłych składników i wody, 1 króciec 
DN50 przelewu cieczy reakcyjnej z mieszalnika wstępnego, sondę do pomiaru temperatury oraz 
wielosegmentową chłodnicę rurową  o całkowitej powierzchni wymiany ciepła minimum 6 m2. 

• mieszadło śmigłowe, 3 łopaty, średnica 330 mm, prędkość obwodowa 10 m/s, regulowana 
falownikiem. Powierzchnia mieszadła pokryta tworzywem PVDF lub wykonana z PP. 

• na ścianie bocznej w zbiorniku reaktora wykonane 4 przegrody szer. 100 mm na całej wysokości 

• pomiędzy przegrodami rozmieszczone obwodowo  segmenty wymiennika rurowego, z rur 
stalowych kwasoodpornych DN20 o długości całkowitej ok. 100 mb i powierzchni wymiany 
ciepła ok. 6 m2..  



 

• Segmenty chłodnicy przyłączone do kolektora wlotowego i wylotowego równolegle. 
 
1.2 Mieszalnik wstępny o pojemności całkowitej 1200 dm3, wykonany z tworzywa PP-H 

• mieszadło śmigłowe, 3 łopaty, średnica 330 mm, prędkość obwodowa 10 m/s, regulowana 
falownikiem. Powierzchnia mieszadła pokryta tworzywem PVDF lub wykonana z PP. 

• czujnik poziomu cieczy w zbiorniku 
 
1.3 Oba reaktory i mieszalnik wstępny umieszczone w wannie wychwytowej o wys. 20 cm i wymiarach 
2 x 3,4 m. 
 
1.4 W obrębie reaktorów i mieszalnika konstrukcja wsporcza  z rur i profili PP do rozprowadzenia 
orurowania i armatury 
 
1.5 Pompa cyrkulacyjna cieczy reakcyjnej między reaktorami a mieszalnikiem, wirowa, ze sprzęgłem 
magnetycznym, wydajność pompowania 150-200 dm3/min w zakresie ciśnień 2 – 3 bar, wykonanie 
PP/PVDF 
 
1.6 Pompa membranowa do ewakuacji cieczy reakcyjnej do prasy filtracyjnej, o wyd. do 100 dm3/min i 
ciśnieniu do 8 bar, wykonanie PVDF, zasilanie sprężonym powietrzem 
 
Ad.2 
 
Zbiorniki ścieków i wody popłucznej (3 szt.), całkowita pojemność 5 m3 każdy  (średnica ok.  1,3 m, 
wysokość ok 4 m, ścianka 15 mm), wykonane z tworzywa PP-H, umieszczone w wannie wychwytowej o 
wym. 4120x2010x600 mm. Wymiennik jonowy (kationit i anionit) z filtrem sorpcyjnym, przepływ 2-
3m3/h 
 
Ad.3 
 
Wytwornica wody lodowej (chiller)  w zakresie +5 do 15oC, o mocy chłodniczej 10 kW ( w 5oC), 
wydajność pompy 3-4 m3/h, ciśnienie 3 – 3,5 bar, skraplacz wykonany z miedzi. Wytwornica będzie 
zainstalowana w pom. magazynu, w odległości 8-10 mb od reaktorów. Przewody łączące chiller z 
reaktorami wykonane z rur PE izolowanych. 
 
Ad.4 
  
Stacja dozowania co najmniej 5 składników ciekłych, pobieranych z 3 beczek 200 dm3 i 2 
paletopojemników 1100 dm3, ustawionych na wannach ociekowych, 
w bezpośrednim sąsiedztwie zespołów reaktorów. Pompy dozujące z paletopojemników, umieszczone  
bezpośrednio za zaworem dolnym, połączone z kolektorami rozprowadzającymi ciecze do 2 reaktorów 
( praca naprzemienna) i do zbiornika mieszalnika. Pompy wyposażone w mierniki przepływu. 
 
Ad.5 
 
5.1 Wszystkie rury wykonanie PP-H (jedynie woda PE) 
 
5.2 Zawory odcinające obsługa ręczna, zawory regulacyjne sterowanie ręcznie ( w wersji wykonania, 
która umożliwi w przyszłości podłączenie do siłowników i sterowanie automatyczne).  
 



 
Ad.6 Stacja uzdatniania wody o wydajności minimum 100l/h. Filtracja przy użyciu filtru 
sedymentacyjnego, filtru węglowego i membran odwróconej osmozy, automatyczne płukanie 
membran 
 
Lista armatury została przestawiona poniżej: 
 

      
ARMATURA ZAWOROWA INSTALACJI REAKTORY+WYMIENNIK+ZBIORNIKI 
ŚCIEKÓW   

      
Ad 1 Zespół 2 reaktorów z mieszalnikiem wstępnym 

Króćce dolne DN50  zawór 546 Pro 4 szt.  
Przedłużka 0,2 m     
Wymiennik dopływ cieczy r. DN50 zawór 3-dr. 543 port T 1 szt.  

  dopływ wody zawór liniowy 523 1 szt.  

  przedłużka 0,2 m  1 szt.  

  zawór upustowy DN50 591 1 szt.  

      
Ad 2 Zespół 2 zbiorników ścieków i zbiornika wody oczyszczonej 

Dopływ DN50   zawór elektryczny 107/546 2 szt.  
Odpływ DN50  zawór 375 3 szt.  
                 DN75  zawór 375 4 szt.  
Przyłącze strażackie  DN75  1 szt.  

  DN50  1 szt.  

      

      
Ad 4 Stacja dozowania ( wszystkie rury DN25) 

dla kwasu 546Pro  2 szt.  

 523  1 szt.  
dla perhydrolu 546Pro  2 szt.  

 523  1 szt.  
dla aniliny 546Pro  2 szt.  

 523  1 szt.  
dla roztworu soli I 546Pro  2 szt.  

 523  1 szt.  
dla roztworu soli II 546Pro  2 szt.  

 523  1 szt.  

      

      
Ad 5 Regulatory temperatury, przewodności i poziomu cieczy w wykonanie PID 

 
 
 
 
 
 
 
       



 

Zestawienie AKP:      
2 reaktory  
pomiar temperatury (PID) w zbiorniku na głębokości 800 mm, L=5 m 2 szt.  
Rejestracja i pokaz w szafie    

      
Mieszalnik wstępny 

poziomowskaz   1 szt.  
Rejestracja i pokaz w szafie    

      
2 zbiorniki ścieków i zbiornik wody oczyszczonej 
pomiar wysokości słupa cieczy H  od 0 do – 3,5 m, 
L=5 m  3 szt.  
Rejestracja i pokaz na ścianie    

      
Prasa filtracyjna 
pomiar przewodności   w rurze popłuczyn DN40, 
L=5 m  1 szt.  
Rejestracja i pokaz w szafie    

      
Liczniki przepływu na przewodach 

na pompie dozującej kwas  1 szt.  
na pompie dozującej perhydrol 35%  1 szt.  
na rurze DN50 wody płuczącej  1 szt.  
na rurze DN50 dopływ cieczy reakcyjnej do prasy  1 szt.  

 
 
 
 


