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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 14/2020/STER CPP/ZK – CZĘŚĆ I 
 

Opis i wymogi do przedmiotu zamówienia 

CZĘŚĆ I 
Dostawa zespołów i elementów instalacji hydrauliki siłowej do Stacji Prób 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia  

 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zespołów i elementów instalacji 

hydraulicznej do Stacji Prób budowanej przez Zamawiającego pod adresem Nowy 
Świat 38C w Gdańsku, 80-299.  
 

1.2. W skład dostawy wchodzą: 
A. Zespół zbiornika – 2szt.  
B. Zespół pompowy – 2szt.  
C. Zespół filtrująco-przełączający – 1szt.  
D. Zespół chłodzący – 1szt.  
E. Zespół odpowietrzający – 1szt.  
F. Zespół transportowy – 1szt.  
G. Zespół pomiarowy – 1szt.  
H. Zespół regulacyjny – 1szt.  
I. Konstrukcje nośne- komplet.  
J. Środki smarne- komplet.  

 
1.3. Wraz z zespołami (punkty od A. do I.) należy dostarczyć w formie elektronicznej 

następujące dokumenty*: 
 Spis wykorzystanych komponentów do każdego zespołu oraz listę elementów 

eksploatacyjnych podlegających wymianie wraz z podaniem zalecanego czasu 
wymiany. 

 Zaktualizowany schemat hydrauliczny powykonawczy. 
 Instrukcje obsługi, karty katalogowe dostarczonych komponentów. 
 Instrukcje regulacji i przesterowywania elementów podlegających dostawie - o ile 

instrukcje obsługi nie będą zawierać takich informacji.  
 Certyfikaty 3.1 dla komponentów podlegających certyfikacji. 
 Karty pomiarowo-zdawcze zespołów zbiornika, zespołu filtrująco-przełączającego, 

zespołu regulacyjnego i transportowego (zabudowane na stoliku) i konstrukcji 
nośnych.  

 Fabryczny protokół z próby szczelności zbiorników. 
* wszystkie powyższe dokumenty muszą być w języku polskim lub angielskim 
 

1.4. Testy zdawcze u Dostawcy w obecności przedstawiciela Zleceniodawcy: 
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 Uruchomienie i weryfikacja poprawności działania zespołów pompowych (pkt. B.) 
oraz zespołu transportowego (pkt. F.) z olejem o lepkości kinematycznej  
100 [𝑚𝑚 /𝑠] wg ISO 3104 (40°C) opisanym w ustępie 2 poniżej, w punkcie J. 

 Pomiar wydatku zespołów pompowych i zespołu transportowego na wyjściu z 
portów zasilających wg parametrów podanych w punkach B i F przy temperaturze 
oleju 40°C. 

 

2. Wymogi techniczne  
 
A. Zespół zbiornika – 2szt. (wg. rysunku w załączniku nr 1.4) 

 W skład jednego zespołu zbiornika wchodzą podane w poniższej tabeli pozycje: 
Tabela nr 1 
Numer Nazwa Ilość sztuk 

1 Zbiornik stalowy  1 

2 Wskaźnik poziomu oleju 1 

3 Zawór odcinający kulowy 2” 1 

4 Dyfuzor z przyłączem do linii powrotnej 1 

5 Czujnik niskiego poziomu oleju 1 

6 Wąż hydrauliczny 2” (H1 dla zbiornika nr 1, H2 dla zbiornika 
nr 2 wg załącznika nr 1.2) 

1 

7 Przyłącze 1”  1 

Zespół zbiornika ma zostać dostarczony zmontowany z wymienionych  
w powyższej tabeli pozycji (poza wężem hydraulicznym). 

 
A.1. Opis zbiornika stalowego: 

1. Pojemność zbiornika w zakresie 930-1000l. 
2. Zbiornik ma być szczelny. 
3. Maksymalne wymiary zewnętrzne zbiornika stalowego wraz z 

króćcami ssącym i powrotnym oraz przyłączem 1” wynoszą 
odpowiednio: wysokość 810mm x szerokość 1090mm x długość 
2030mm. Wskaźnik poziomu oleju ma być umieszczony na tej samej 
ścianie zbiornika co włazy ale może wykraczać poza wymiar 1090mm.  

4. Rozstaw otworów mocujących zbiornik ma być w zakresie 960-970mm 
po szerokości i 1770-1780mm po długości.  

5. Zbiornik wyposażony w dwa włazy rewizyjne pozwalające na 
wyczyszczenie go od wewnątrz. Włazy mają być umieszczone na 
dłuższej ścianie zbiornika (2030mm). 

6. Zbiornik ma zostać pomalowany w kolorze RAL 9003 (farba odporna 
na olej hydrauliczny syntetyczny oraz mineralny). 

7. Zbiornik ma posiadać jedną ściankę rozdzielczą. 
8. Zbiornik ma posiadać korek spustowy. 
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9. Zbiornik ma posiadać pokrywę górną przykręcaną. 
10. Jeden zbiornik ma posiadać przy króćcu ssącym oznaczenie „Zbiornik 

1” , a drugi „Zbiornik 2”.  
11. Zbiornik ma posiadać nogi, aby pomiędzy nimi można było wsunąć 

widły wózka widłowego. Szerokość wideł wynosi 1100mm, a wysokość 
wideł 70mm. 

12. Króćce ssący i powrotny mają znajdować się na lewej ścianie patrząc 
na zbiornik od strony włazów rewizyjnych.  

13. Króciec ssący ma być tak umieszczony, aby jego dolna krawędź nie 
znajdowała się niżej niż 1cm powyżej dna zbiornika. 

14. Wewnątrz zbiornika ma znajdować się rura w rozmiarze 42x2 łącząca 
króciec powrotny z dyfuzorem.  

15. Króciec ssący ma być połączony z zaworem odcinającym kulowym 2” 
(poz. A.3.). 

16. Króciec powrotny ma mieć możliwość połączenia złączem gwintowym 
42L z wężem hydraulicznym 1½”. Wąż ten z drugiej strony będzie 
połączony z zespołem filtrująco-przełączającym (poz. C.). 

17. Elementy zbiornika mają się znajdować w miejscach wskazanych na 
rysunku  
w załączniku nr 1.4.  

A.2. Opis wskaźnika poziomu oleju: 
1. Wskaźnik poziomu oleju ma służyć do wzrokowego kontrolowania 

poziomu oleju w zakresie od poziomu minimalnego do poziomu 
odpowiadającemu co najmniej 90% objętości zbiornika. Poziom 
minimalny to poziom, poniżej którego uruchomienie pompy jest 
niedopuszczalne ze względu na możliwość wystąpienia kawitacji. 

2. Dopuszcza się zastosowanie maksymalnie dwóch wskaźników 
poziomu umieszczonych na różnych wysokościach zbiornika w celu 
uzyskania zakresu wskazanego wyżej.  

A.3. Opis zaworu odcinającego kulowego 2”: 
1. Rozmiar zaworu 2”. 
2. Zawór ma być z jednej strony połączony z króćcem ssącym na 

zbiorniku, a z drugiej strony z wężem hydraulicznym. Oba połączenia 
gwintowe. 

3. Zawór może wykraczać poza wymiar 2030mm. 
A.4. Opis dyfuzora z przyłączem do linii powrotnej: 

1. Dyfuzor ma znajdować się wewnątrz zbiornika i ma zabezpieczać 
przed zapowietrzeniem oleju. 

2. Dyfuzor ma być umieszczony po przeciwnej stronie zbiornika niż 
króciec ssący. 

3. Dyfuzor ma być umieszczony jak najbliżej dna zbiornika.  
4. Dyfuzor ma być połączony z króćcem linii powrotnej. 
5. Dyfuzor ma być tak dobrany, aby generowane przez niego opory 

przepływu były pomijalnie małe. 
6. Rozmiar przyłącza 1 ½”.  
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A.5. Opis czujnika niskiego poziomu oleju: 
1. Czujnik niskiego poziomu oleju ma sygnalizować gdy poziom oleju 

spadnie poniżej poziomu minimalnego, aby nie dopuścić do pracy 
pompy z kawitacją.  

2. Czujnik ma być zamocowany na przeciwnej stronie niż włazy rewizyjne 
-wewnątrz lub na zewnątrz zbiornika. Jeśli czujnik będzie zamocowany 
wewnątrz to musi posiadać szczelnie wyprowadzony przez dławicę 
przewód o długości 10m. Czujnik może wykraczać poza wymiar 
1090mm, ale nie więcej niż 150mm.   

3. Dopuszcza się, aby czujnik był wbudowany we wskaźnik poziomu 
oleju (w takim wypadku czujnik razem ze wskaźnikiem mają się 
znajdować na tej samej ścianie co włazy).   

4. Dopuszcza się aby dławica kablowa była umieszczona na pokrywie 
zbiornika, ale łączna wysokość ze zbiornikiem nie może wtedy 
przekraczać 850mm i dławica musi być demontowalna.  

5. Stopień ochrony czujnika co najmniej IP44. 
6. Sygnał analogowy, złącze pod wtyczkę DIN 175301-803 lub wtyczkę 

M12 z czterema pinami.   
A.6. Opis węża hydraulicznego (H1 dla zbiornika nr 1, H2 dla zbiornika nr 2 wg 
załącznika nr 1.2): 

1. Wąż hydrauliczny o rozmiarze 2” ma zostać dostarczony zakuty z obu 
stron.  

2. Zakucia i ewentualne przejściówki mają być tak dobrane, by wąż 
można było połączyć z jednej strony z zaworem 2” (A.3.), a z drugiej 
strony z pompą (B).  

3. Zakucie od strony zaworu 2” ma być proste, a od strony pompy kątowe 
45°. 

4. Wąż ma być przystosowany do pracy w podciśnieniu.  
5. Dopuszczalny promień gięcia węża ma być nie większy niż 350mm. 
6. Połączenia węża ze zbiornikiem oraz z pompą mają zapewniać 

szczelność, oraz mają być tak dobrane, aby cała linia ssąca miała 
wewnętrzną średnicę nie mniejszą niż 48mm.  

7. Długość węży zostanie określona przez Zamawiającego w trakcie 
realizacji ale nie będzie dłuższa niż: 1500mm dla zbiornika nr 1 i 
2500mm dla zbiornika nr 2.  

8. Węże mają być oznaczone zawieszkami „H1” dla zbiornika nr 1 i „H2” 
dla zbiornika nr 2.  
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B. Zespół pompowy – 2 szt. 
  W skład zespołu pompowego wchodzą podane w poniższej tabeli pozycje: 

Tabela nr 2 
Numer Nazwa Ilość sztuk 

1 Pompa 150l/min 1 

2 Silnik elektryczny 1 

3 Sprzęgło 1 

4 Przemiennik częstotliwości 1 

5 Wąż hydrauliczny 1 ½”  (H3 dla pompy nr 1 i H4 dla pompy 
nr 2  wg załącznika nr 1.2) 

1 

Pompa wraz z silnikiem mają zostać dostarczone zmontowane jako kompletny 
zespół pompowy (węże hydrauliczne i przemiennik częstotliwości dostarczyć 
osobno). 

 
B.1. Opis pompy 150l/min: 

1. Pompa przystosowana do pracy ze zmienną prędkością w zakresie 
co najmniej 500-3000obr/min. 

2. Pompa przystosowana do pracy z olejem o gęstości w zakresie 60-
500 cSt. 

3. Pompa przystosowana do pracy ciągłej przez 72h przy 
maksymalnych parametrach. 

4. Pompa ma zapewniać przepływ co najmniej 150l/min przy ciśnieniu 10 
bar dla gęstości oleju 100cSt. Podany punkt pracy zespół ma osiągać 
przy prędkości nie mniejszej niż 2700obr/min.  

5. Port ssący ma być po przeciwnej stronie niż port tłoczący. 
6. Pompa ma posiadać drenaż wewnątrz korpusu pompy albo do linii 

ssącej. 
7. Pompa mocowana do silnika poprzez kołnierz (jeśli jest wymagany 

adapter to należy go dostarczyć).  
B.2. Opis silnika elektrycznego: 

1. Moc silnika 5,5kW (wielkość mechaniczna 132). 
2. Zasilanie 3x400V, 50Hz.  
3. Wykonanie korpusu silnika B35. 
4. Silnik z możliwością regulacji prędkości obrotowej przemiennikiem 

częstotliwości.  
5. Silnik dwupolowy (prędkość obrotowa ~3000obr/min). 
6. Stopień ochrony silnika co najmniej IP54. 

B.3. Opis sprzęgła: 
1. Zespół pompowy ma być wyposażony w sprzęgło elastyczne z 

wkładką gumową. 
B.4. Opis przemiennika częstotliwości: 

1. Moc dobrana do mocy zasilanego silnika i długości przewodu 
zasilającego. 
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2. Zasilanie 3x400V, 50Hz.  
3. Długość przewodu zasilającego- 10m (przewód nie objęty dostawą). 
4. Stopień ochrony obudowy co najmniej IP20. 
5. Przeznaczenie- zasilanie silnika pompy hydraulicznej (B.2).  
6. Obudowa przystosowana do montażu ściennego. 
7. Przemiennik ma posiadać swoje chłodzenie. 
8. Protokół komunikacji- Modbus TCP. 
9. Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim.  

B.5. Opis węża hydraulicznego (H3 dla pompy nr 1 i H4 dla pompy nr 2  wg 
załącznika nr 1.2) 

1. Wąż dostarczyć osobno (nie połączony z zespołem). 
2. Wąż w rozmiarze 1 ½”. 
3. Ciśnienie robocze- 15 bar lub wyższe. 
4. Długość węży zostanie określona przez Zamawiającego w trakcie 

realizacji ale nie będzie dłuższa niż 2500mm/sztuka. 
5. Węże oznaczyć zawieszkami „H3” i „H4”. 
6. Maksymalny promień gięcia 250mm. 
7. Wąż ma być zakuty z obu stron (zakucia proste). 
8. Zakucie od strony zespołu filtrująco-przełączającego (poz. C.) w 

rozmiarze 42L z gwintem wewnętrznym. 
9. Połączenia węża z pompą oraz z zespołem filtrująco-przełączającym 

mają zapewniać szczelność, oraz mają być tak dobrane, aby cała linia 
tłocząca miała średnicę wewnętrzną nie mniejszą niż 36mm.  

 
C. Zespół filtrująco-przełączający – 1szt. 

W skład zespołu chłodzącego wchodzą podane w poniższej tabeli pozycje: 
Tabela nr 3 
Numer Nazwa Ilość sztuk 

1 Stalowa konstrukcja samonośna 1 

2 Głowica filtra z wkładem/wkładami 2 

3 Zawór odcinający kulowy  4 

4 Wskaźnik zabrudzenia filtra 4 

5 Zawór zwrotny 3 bar 2 

6 Zawór trójdrożny  4 

7 Zawór przelewowy odciążający 1 

8 Przyłącze pomiarowe minimess 4 

9 Wąż hydrauliczny 1 ½” ≤6000mm (H13 i H14 wg załącznika 
nr 1.2) 

2 

10 Wąż hydrauliczny 1 ½” ≤2200mm (H5 i H12 wg załącznika 
nr 1.2) 

2 
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Wskazane w tabeli pozycje mają zostać dostarczone zmontowane (poza wężami 
hydraulicznymi). 

 
Opis i parametry kompletnego zespołu filtrująco-przetłaczającego: 

1. Zespół ma zapewnić filtrację na poziomie 10µm.  
2. Zespół ma posiadać osobny układ filtracji dla każdego zbiornika. Nie 

jest wymagana możliwość przełączania układu filtracji między 
zbiornikami.  

3. Całkowity spadek ciśnienia oleju na zespole dla przepływu 150l/min i 
lepkości 60cSt nie może być większy niż 1,1 bar na linii zasilającej  
i 0,5 bar na linii powrotnej (wliczając wszystkie opory w rurach, 
kolanach, trójnikach, zaworach kulowych i głowicach filtrów z 
wkładami).  

4. Średnica przepływu w każdym miejscu instalacji zespołu filtrująco-
przełączającego nie może być mniejsza niż 36mm (nie dotyczy by-
passu filtra).  

5. Podczas pracy jednego układu filtracji i jednego zbiornika  
z odbiornikiem zespół ma mieć możliwość pracy drugiego układu 
filtracji z drugim zbiornikiem w układzie zamkniętym (filtracja oleju w 
drugim zbiorniku).  

6. Filtry oraz wszystkie elementy zespołu mają być odporne na ciśnienie 
co najmniej 10 bar. 

7. Filtry nie mogą być papierowe.  
8. Do każdego wkładu filtrowego zabudowanego w zespole ma zostać 

dostarczony dodatkowy wkład zapasowy.  
9. Zespół ma być wyposażony we wskaźniki zabrudzenia filtrów 

(wizualne o średnicy 63mm), oraz zawory odcinające pozwalające 
odizolować filtr od układu na czas jego wymiany.  

10. Zespół ma posiadać zawory by-pasujące na wypadek zabrudzenia 
wkładów filtrujących. Ciśnienie otwarcia ma wynosić 3 bar.  

11. Zespół ma posiadać zawór przelewowy odciążający z możliwością 
ręcznej, płynnej regulacji w zakresie co najmniej od 3 do 10bar dla 
przepływu 150l/min i lepkości 40cSt. Rozmiar przyłączy zaworu- 1 ½”. 

12. Przy obu układach filtracji mają znaleźć się trwałe oznakowania:  
 - kierunek przepływu,  
 - „port wejściowy filtra 1” / „port wejściowy filtra 2”,  
Głowica filtrów z wkładami znajdująca się po prawej stronie zespołu 
ma mieć numer 1, a po lewej stronie zespołu numer 2.  

13. Zespół ma posiadać trwałe oznakowania przy zaworach trójdrożnych: 
- „Zawór pompy nr 1”, wraz z opisami położenia dźwigni: 
„Bypass”, „Praca normalna”, 
- „Zawór pompy nr 2” wraz z opisami położenia dźwigni: 
„Bypass”, „Praca normalna”,  
- „Zawór linii zasilającej” wraz z opisami położenia dźwigni: 
„Zbiornik nr 1” „Zbiornik nr 2”. 
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- „Zawór linii powrotnej” wraz z opisami położenia dźwigni: 
„Zbiornik nr 1” „Zbiornik nr 2”. 

14. Zawory zwrotne mają posiadać trwale oznaczone: 
 - kierunki przepływu, 
 - ciśnienia otwarcia. 

15. Zespół ma posiadać cztery przyłącza pomiarowe minimess ( po jednym 
za każdym z filtrów i po jednym na liniach powrotnych do zbiorników). 

16. Cały zespół filtrująco-przełączający ma być zabudowany na konstrukcji 
stalowej samonośnej i ma umożliwić przełączanie zaworów z jednego 
miejsca. Do mocowania elementów zespołu można wykorzystać np. 
płytę pionową ze stali lub tworzywa.  

17. Maksymalne wymiary całego zespołu to : wysokość 1900mm, szerokość 
1300mm, głębokość 650m.  

18. Konstrukcja ma posiadać cztery stopy, każda z otworem ø12mm do 
mocowania z podłożem.  

19. Pod filtrami ma znajdować się wanna ociekowa z zaworem 
umożliwiającym jej opróżnienie. 

20. Elementy stalowe konstrukcji mają być zabezpieczone antykorozyjnie 
zgodnie z klasą C3 wg normy EN ISO 12944-2. Farba ma być 
olejoodporna i być w kolorze RAL 7016. 

21. Porty wejściowe i wyjściowe w rozmiarze 42L z gwintem zewnętrznym.  
22. Porty wejściowe od zespołów pompowych i porty wyjściowe(powrót) do  

zespołów zbiorników mają być skierowane w prawo. Porty wyjściowy do 
odbiornika i powrotny z odbiornika mają być skierowane do góry. 

23. Instalacja ma być wykonana przy użyciu elementów złącznych wg. 
normy DIN 2353. 

24. Rury użyte do prefabrykacji elementów mają być zgodne z normą EN 
10305-4 i zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie. 

25. Przykładowe rozwiązanie przedstawiono w załączniku nr 1.11. 
26. Do zespołu mają zostać dostarczone osobno dwa węże hydrauliczne w 

rozmiarze 1½” (H13 i H14 wg załącznika nr 1.2). Węże oznaczyć 
zawieszkami „H13” i „H14”. Węże obustronnie zakute w rozmiarze 42L 
z gwintem wewnętrznym, zakucia proste. Dopuszczalny promień gięcia 
węża ma być nie większy niż 250mm. Ciśnienie robocze- 15 bar lub 
wyższe. Długość węży zostanie określona przez Zamawiającego w 
trakcie realizacji ale nie będzie dłuższa niż 6000mm/sztuka. Połączenia 
węży ze zbiornikami oraz z zespołem filtrująco-przełączającym mają 
zapewniać szczelność.  

27. Do zespołu mają zostać dostarczone osobno dwa węże hydrauliczne w 
rozmiarze 1½” (H5 i H12 wg załącznika nr 1.2). Węże oznaczyć 
zawieszkami „H5” i „H12”. Węże obustronnie zakute w rozmiarze 42L z 
gwintem wewnętrznym, zakucia proste. Dopuszczalny promień gięcia 
węża ma być nie większy niż 250mm. Ciśnienie robocze- 15 bar lub 
wyższe. Długość węży zostanie określona przez Zamawiającego w 
trakcie realizacji ale nie będzie dłuższa niż 2200mm/sztuka. Połączenia 
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węży ze zbiornikami oraz z zespołem filtrująco-przełączającym mają 
zapewniać szczelność.  

 
D. Zespół chłodzący – 1szt. 

 W skład zespołu chłodzącego wchodzą podane w poniższej tabeli pozycje: 
Tabela nr 4 

Numer Nazwa Ilość sztuk 

1 Chłodnica powietrzna 1 

2 Przemiennik częstotliwości 1 

3 Czujnik temperatury z przetwornikiem elektronicznym (TT3  
i TT4 wg załącznika nr 1.1) 

2 

4 Wąż hydrauliczny 1 ½” ≤2500mm (H6 i H7 wg załącznika  
nr 1.2) 

2 

Wskazane w tabeli pozycje mają zostać dostarczone zmontowane (poza wężami 
hydraulicznymi i przemiennikiem częstotliwości). 

D.1. Opis i parametry chłodnicy powietrznej: 

1. Napęd silnikiem elektrycznym trójfazowym (zasilanie 3x400V, 50Hz). 
2. Silnik chłodnicy przystosowany do zasilania przemiennikiem 

częstotliwości. Maksymalna moc silnika to 2,2kW. 
3. Stopień ochrony silnika co najmniej IP54. 
4. Chłodzone medium- olej hydrauliczny mineralny i syntetyczny. 
5. Dopuszcza się użycie jednego silnika elektrycznego i jednej chłodnicy. 
6. Chłodnica ma być odporna na ciśnienie statyczne co najmniej 10 bar. 
7. Maksymalne gabaryty chłodnicy wynoszą odpowiednio: 

wysokość 1050mm x szerokość 1050mm x długość 970mm, gdzie 
długość to wymiar wzdłuż osi przepływu powietrza. 

8. Porty wejściowy i wyjściowy w rozmiarze 42L z gwintem zewnętrznym. 
Dopuszcza się zastosowanie przejściówek w celu uzyskania 
wskazanego rozmiaru.  

9. Wydajność chłodzenia co najmniej 1,7kW/K przy przepływie oleju 
150l/min i co najmniej 1,5kW/K przy przepływie oleju 100l/min. 

10. Opory przepływu przez chłodnicę nie mogą być większe niż 1,2bar dla 
przepływu 150l/min przy gęstości oleju 30cSt.  
 

D.2. Opis przemiennika częstotliwości: 
1. Moc dobrana do mocy zasilanego silnika i długości przewodu 

zasilającego. 
2. Zasilanie 3x400V, 50Hz.  
3. Długość przewodu zasilającego- 10m (przewód nie objęty dostawą). 
4. Stopień ochrony obudowy co najmniej IP20. 
5. Przeznaczenie- zasilanie silnika wentylatora chłodnicy (D.1).  
6. Obudowa przystosowana do montażu ściennego. 
7. Przemiennik ma posiadać swoje chłodzenie. 
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8. Protokół komunikacji- Modbus TCP. 
9. Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim.  

D.3. Opis i parametry czujnika temperatury z przetwornikiem elektronicznym (TT3 
i TT4 wg załącznika nr 1.1): 

1. Zakres pomiarowy 0-100°C. 
2. Sygnał wyjściowy 4-20mA. 
3. Przetwornik wyposażony we wtyczkę męską M12 z czterema pinami.  
4. Odporność na ciśnienie oleju- 10 bar.  
5. Dokładność przetwornika nie gorsza niż 2%. 
6. Czujniki mają być zamontowane na portach wejściowym i wyjściowym 

(np. na trójniku).  
7. Czujniki mają być mocowane poprzez połączenie gwintowe w taki 

sposób, aby sonda pomiarowa znajdowała się w przepływającym 
oleju.  

8. Czujniki mogą wystawać poza wymiary maksymalne podane dla 
chłodnicy.  

9. Osłona odporna na olej hydrauliczny mineralny i syntetyczny. 
10. Stopień ochrony obudowy co najmniej IP44. 
11. Temperatura otoczenia od -10°C do 40°C. 

 
D.4. Opis i parametry węży hydraulicznych (H6 i H7 wg załącznika nr 1.2): 

1. Węże dostarczone osobno (nie połączone z zespołem). 
2. Węże w rozmiarze 1 ½”. 
3. Ciśnienie robocze- 15 bar lub wyższe. 
4. Długość węży zostanie określona przez Zamawiającego w trakcie 

realizacji ale nie będzie dłuższa niż 2500mm/sztuka. 
5. Węże oznaczyć zawieszkami „H6” i „H7”. 
6. Maksymalny promień gięcia 250mm. 
7. Węże obustronnie zakute w rozmiarze 42L z gwintem wewnętrznym. 

Po jednej stronie zakucie proste, po drugiej zakucie kątowe 90°.  
 

E. Zespół odpowietrzający – 1szt. 
 W skład zespołu odpowietrzającego wchodzą podane w poniższej tabeli pozycje: 

Tabela nr 5 
Numer Nazwa Ilość sztuk 

1 Zawór kulowy  1 

2 Trójnik  1 

3 Redukcja  1 

Wskazane w tabeli pozycje mają zostać dostarczone zmontowane. 

E.1. Opis zaworu kulowego: 

1. Średnica przyłączeniowa- ½”. 
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2. Ciśnienie nominalne- 10 bar. 

E.2. Opis trójnika: 

1. Wszystkie przyłącza w rozmiarze 42L, gwint zewnętrzny. 
2. Ciśnienie nominalne- 10 bar.  

 
E.3. Opis redukcji: 

1. Redukcja ma pozwolić na połączenie zaworu kulowego (poz. E.1) z 
trójnikiem (poz. E.2).  

2. Połączenie ma być gwintowane. 
3. Ciśnienie nominalne- 10 bar.  
 

F. Zespół transportowy – 1szt. 
 W skład zespołu pomiarowego wchodzą podane w poniższej tabeli pozycje: 

Tabela nr 6 
Numer Nazwa Ilość sztuk 

1 Pompa 20l/min 1 

2 Silnik elektryczny  1 

3 Zawór odcinający 1 

4 Zawór zwrotny 1 

5 Wąż hydrauliczny 1” (H10 i H11 wg załącznika nr 1.2) 2 

6 Przemiennik częstotliwości 1 

Wskazane w tabeli pozycje mają zostać zabudowane razem z zespołem 
regulacyjnym (poz. H) na stoliku regulacyjnym (poz. I.3) (poza przemiennikiem 
częstotliwości).   
 
F.1-5.Opis i parametry kompletnego zespołu transportowego: 

1. Napęd silnikiem elektrycznym trójfazowym (3x400V, 50Hz). 
2. Moc silnika w zakresie 1,1 - 2,2kW. 
3. Silnik z możliwością regulacji prędkości obrotowej przemiennikiem 

częstotliwości  
4. Stopień ochrony silnika co najmniej IP54. 
5. Zespół transportowy mocowany poprzez łapy silnika (wykonanie 

korpusu silnika B35).  
6. Silnik ma być dostarczony razem z listwami tłumiącymi na których 

zostanie posadowiony. Listwy mają być mocowane poprzez śruby do 
silnika i do konstrukcji stalowej.  

7. Pompa ma zapewniać przepływ co najmniej 20l/min przy ciśnieniu 25 
bar dla gęstości oleju 100cSt. 

8. Pompa ma być zębata.  
9. Praca z olejem hydraulicznym o gęstości w zakresie 50-300cSt.  
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10. Port ssący ma posiadać zawór odcinający kulowy oraz być w 
rozmiarze 28L. 

11. Port tłoczący ma posiadać zawór zwrotny zabezpieczający przed 
cofnięciem oleju oraz być w rozmiarze 28L. 

10. Pompa po stronie ssania i tłoczenia ma być wyposażona w węże 
hydrauliczne (H10 i H11 wg załącznika nr 1.2) w rozmiarze 1”, aby nie 
przenosiła drgań na instalację. Ciśnienie robocze- 25 bar lub wyższe. 

12. Węże oznaczyć zawieszkami „H10” i „H11”. 
8. Instalacja ma być wykonana przy użyciu elementów złącznych wg. 

normy DIN 2353 wyposażonych w pierścienie zacinające i uszczelki 
gumowe.  

9. Przy zaworze kulowym ma znajdować się trwałe oznaczenie „Zawór 
zespołu transportowego”. 

10. Zawór zwrotny ma posiadać trwale oznaczone: 
  - kierunek przepływu, 
  - ciśnienie otwarcia. 

11. Rury użyte do prefabrykacji elementów mają być zgodne z normą EN 
10305-4 i zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie. 

12. Zespół transportowy ma być dostarczony zmontowany i zabudowany 
razem z zespołem regulacyjnym (poz. H) na stoliku regulacyjnym (poz. 
I.3).   

13. Przykładowe rozwiązanie przedstawiono w załączniku nr 1.11. 
 

F.6. Opis przemiennika częstotliwości: 
1. Moc dobrana do mocy zasilanego silnika i długości przewodu 

zasilającego. 
2. Zasilanie 3x400V, 50Hz.  
3. Długość przewodu zasilającego- 18m (przewód nie objęty dostawą). 
4. Stopień ochrony obudowy co najmniej IP20. 
5. Przeznaczenie- zasilanie silnika pompy transportowej (F.2).  
6. Obudowa przystosowana do montażu ściennego. 
7. Przemiennik ma posiadać swoje chłodzenie. 
8. Protokół komunikacji- Modbus TCP. 
9. Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim.  

 
G. Zespół pomiarowy – 1szt. 

 W skład zespołu pomiarowego wchodzą podane w poniższej tabeli pozycje: 
Tabela nr 7 

Numer Nazwa Ilość sztuk 

1 Czujnik temperatury z przetwornikiem elektronicznym (TT1 
wg załącznika nr 1.1) 

1 

2 Czujnik ciśnienia z przetwornikiem elektronicznym (PT1 wg 
załącznika nr 1.1) 

1 

3 Kostka montażowa 1 
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Zespół pomiarowy ma zostać dostarczony zmontowany z wymienionych  
w powyższej tabeli pozycji. 

 
G.1. Opis i parametry czujnika temperatury z przetwornikiem elektronicznym (TT1 
wg załącznika nr 1.1):  

1. Zakres pomiarowy 0-100°C. 
2. Sygnał wyjściowy 4-20mA. 
3. Przetwornik wyposażony we wtyczkę męską M12 z czterema pinami.   
4. Odporność na ciśnienie oleju- 3 bar.  
5. Dokładność przetwornika nie gorsza niż 2%. 
6. Osłona odporna na olej hydrauliczny mineralny i syntetyczny. 
7. Stopień ochrony obudowy czujnika co najmniej IP44. 
8. Temperatura otoczenia od -10°C do 40°C. 

G.2. Opis i parametry czujnika ciśnienia z przetwornikiem elektronicznym (PT1 
wg załącznika nr 1.1): 

1. Zakres pomiarowy 0-3 bar. 
2. Sygnał wyjściowy 4-20mA. 
3. Przetwornik wyposażony we wtyczkę męską M12 z czterema pinami.   
4. Błąd podstawowy nie większy niż 2%. 
5. Histereza nie większa niż 2%. 
6. Osłona odporna na olej hydrauliczny mineralny i syntetyczny. 
7. Stopień ochrony obudowy czujnika co najmniej IP44. 
8. maksymalna temperatura oleju- 80°C. 
9. Temperatura otoczenia od -10°C do 40°C. 
10. Zamiast dwóch przetworników (poz. G.1 i G.2) można zastosować 

jeden przetwornik z funkcją pomiaru ciśnienia i temperatury zgodnie z 
powyższymi wymaganiami. 

 
G.3. Opis kostki montażowej: 

1. Kostka ma posiadać kanał przelotowy z dwoma portami 
przyłączeniowymi  
w rozmiarze ½” BSP. 

2. Do kostki mają być przyłączone poprzez połączenia gwintowe oba 
czujniki. 

3. Czujnik temperatury ma być mocowany w taki sposób, aby sonda 
pomiarowa znajdowała się w przepływającym oleju.  

4. Kostka ma posiadać przyłącze pomiarowe minimess z zaślepką. 
Rozmiar przyłącza w kostce- ¼” BSP. 

5. Kostka ma posiadać dwa otwory montażowe (gwintowane lub 
przelotowe) pozwalające na zamocowanie kostki. 

 
H. Zespół regulacyjny – 1szt. 

 W skład zespołu regulacyjnego wchodzą podane w poniższej tabeli pozycje: 
Tabela nr 8 
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Numer Nazwa Ilość sztuk 

1 Zawór przelewowy odciążający 1 

2 Zawór odcinający kulowy  1 

3 Zawór dławiący  1 

4 Wąż hydrauliczny 1 ½” 3000mm (H8 i H9 wg załącznika nr 
1.2) 

2 

Wskazane w tabeli pozycje mają zostać zabudowane razem z zespołem 
transportowym (poz. F) na stoliku regulacyjnym (poz. I.3).   
 
Zespół regulacyjny ma realizować dwa zadania: 
I. Zabezpieczenie odbiornika przed nadmiernym ciśnieniem poprzez 

upuszczanie nadmiaru oleju (ręczna regulacja ciśnienia) z linii zasilającej do 
linii powrotnej z pominięciem odbiornika (w przypadku nadmiernego 
ciśnienia w odbiorniku). 

II. Płynna regulacja ciśnienia w odbiorniku poprzez dławienie przepływu za 
odbiornikiem (w przypadku za małego ciśnienia w odbiorniku). 

 
Przykładowe rozwiązanie przedstawiono w załączniku nr 1.11  

 
H.1. Opis zaworu przelewowego odciążającego: 

1. Zawór ma posiadać możliwość ręcznej, płynnej regulacji w zakresie 
co najmniej od 1 do 5 bar dla przepływu 50l/min i lepkości oleju 
40cSt. 

2. Rozmiar przyłączy ½”. 
3. Przy zaworze ma znajdować się trwałe oznaczenie „Zawór 

odciążający”. 

H.2. Opis zaworu odcinającego kulowego: 

1. Średnica przyłączeniowa- ½”. 
2. Ciśnienie nominalne 5 bar lub wyższe. 

H.3. Opis zaworu dławiącego: 

1. Możliwość ręcznej, płynnej regulacji. 
2. Maksymalne ciśnienie pracy 5 bar. 
3. Dla przepływu 150l/min przy lepkości oleju 60cSt opory przepływu 

nie mogą być większe niż 0,3 bar. 
4. Średnica kanałów wewnątrz zaworu nie mniejsza niż 50mm.  
5. Port wejściowy w rozmiarze 42L z gwintem zewnętrznym. 

Dopuszcza się zastosowanie przejściówek w celu uzyskania 
wskazanego rozmiaru.  

6. Na zaworze lub obok niego ma być trwałe oznaczenie kierunku 
przepływu. 
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7. Przy zaworze ma znajdować się trwałe oznaczenie „Zawór 
dławiący”. 
 

H.4. Opis węży hydraulicznych (H8 i H9 wg załącznika nr 1.2) 
1. Węże w rozmiarze 1 ½”. 
2. Ciśnienie robocze- 5 bar lub wyższe. 
3. Długość 3000mm/sztuka. 
4. Węże oznaczyć zawieszkami „H8” i „H9”. 
5. Maksymalny promień gięcia 250mm. 
6. Węże obustronnie zakute w rozmiarze 42L z gwintem wewnętrznym. 

Po jednej stronie zakucie proste, po drugiej zakucie kątowe 90°.  
 

I. Konstrukcje nośne- komplet.  
  W skład zespołu regulacyjnego wchodzą podane w poniższej tabeli pozycje: 

Tabela nr 9 
Numer Nazwa Ilość sztuk 

1 Belka (wg. Rysunku w załączniku nr 1.5) 1 

2 Blacha 786x128x6 (wg. Rysunku w załączniku nr 1.6) 1 

3 Słup (wg. Rysunku w załączniku nr 1.7) 1 

4 Stolik regulacyjny (wg. Rysunku w załączniku nr 1.8) 1 

5 Wspornik na słupie (wg. Rysunku w załączniku nr 1.9) 2 

6 Wspornik na stelażu (wg. Rysunku w załączniku nr 1.10) 2 

 
I.1. Opis belki: 

1. Wykonać zgodnie z rysunkiem w załączniku nr 1.5. 
2. Zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z klasą C3 wg normy EN ISO 

12944-2. Farba ma być olejoodporna i być w kolorze RAL 7016. 
 

I.2. Opis cięgna belki: 
1. Wykonać zgodnie z rysunkiem w załączniku nr 1.6. 
2. Zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z klasą C3 wg normy EN ISO 

12944-2. Farba ma być olejoodporna i być w kolorze RAL 7016. 
 

I.3. Opis słupa: 
1. Wykonać zgodnie z rysunkiem w załączniku nr 1.7. 
2. Zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z klasą C3 wg normy EN ISO 

12944-2. Farba ma być olejoodporna i być w kolorze RAL 7016. 
 

I.4. Opis stolika regulacyjnego: 
1. Wykonać zgodnie z rysunkiem w załączniku nr 1.8. Część wymiarów 

jest określona jako wymiary stałe, a część jako wymiary 
maksymalne. 
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2. Zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z klasą C3 wg normy EN ISO 
12944-2. Farba ma być olejoodporna i być w kolorze RAL 7016. 

3. Na stoliku mają być zabudowane zespoły: transportowy (poz. F.) i 
regulacyjny (poz. H.).  

4. Stolik ma posiadać płytę pionową, do której będzie przymocowana 
armatura zespołów transportowego i regulacyjnego.  

5. Na płycie pionowej mają być umieszczone dodatkowo dwie złączki 
grodziowe  
w rozmiarze 15L, dwie złączki grodziowe w rozmiarze 22L i jedna 
złączka grodziowa w rozmiarze 42L, wszystkie zgodnie z normą DIN 
2353.  

6. Na stoliku mają zostać połączone poprzez trójniki instalacje zespołu 
transportowego z regulacyjnym  w taki sposób, aby na stoliku były 
tylko cztery króćce przyłączeniowe w rozmiarze 42L z gwintem 
zewnętrznym (poza złączkami grodziowymi 22L i 15L): 
 - zasilający, 
 - powrotny,  
 - wejściowy zaworu dławiącego (poz. H.3), 
 - przejście grodziowe w kierunku odbiornika. 

7. Stolik ma posiadać wannę ociekową z zaworem umożliwiającym jej 
opróżnienie. 
Wanna ma znajdować się pod wszystkim elementami zespołów 
transportowego  
i regulacyjnego. 

8. Przy złączce grodziowej 42L ma się znaleźć trwałe oznaczenie „port 
zasilający”,  
a przy zaworze regulacyjnym ma się znaleźć się trwałe oznaczenie 
„port powrotny”. 

9. Przy złączkach grodziowych 22L mają się znaleźć trwałe 
oznaczenia:  
  - „Pompa HPP 1, Port A”, 
  - „Pompa HPP 1, Port B”. 

10. Przy złączkach grodziowych 15L mają się znaleźć trwałe 
oznaczenia:  
  - „Pompa HPP 2, Port A”, 
  - „Pompa HPP 2, Port B”. 

11. Instalacja ma być wykonana przy użyciu elementów złącznych wg. 
normy DIN 2353. 

12. Rury użyte do prefabrykacji elementów mają być zgodne z normą 
EN10305-4 i zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie. 

13. Przykładowe rozwiązanie przedstawiono w załączniku nr 1.11. 
 

I.5. Opis wspornika na słupie: 
1. Wykonać zgodnie z rysunkiem w załączniku nr 1.9. 
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2. Zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z klasą C3 wg normy EN ISO 
12944-2. Farba ma być olejoodporna i być w kolorze RAL 7016. 
 

I.6. Opis wspornika na stelażu: 
1. Wykonać zgodnie z rysunkiem w załączniku nr 1.10. 
2. Zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z klasą C3 wg normy EN ISO 

12944-2. Farba ma być olejoodporna i być w kolorze RAL 7016. 
 

J. Środki smarne – komplet. 
W skład środków smarnych wchodzą podane w poniższej tabeli pozycje: 
Tabela nr 10 
Numer Nazwa Ilość 

1 Olej przekładniowy (w beczce) 400-420l 

2 Smar do połączeń gwintowych 450-550g 

3 Klej do zabezpieczenia gwintów  90-110ml  

  Wskazane w tabeli pozycje dostarczyć osobno w fabrycznych opakowaniach.   
 

J.1. Opis oleju przekładniowego: 
1. Do przekładni wysokoobciążonych. 
2. Gęstość w zakresie 885-900𝑘𝑔/𝑚  w temperaturze 15°C. 
3. Lepkość kinematyczna 100±1 [𝑚𝑚 /𝑠] w temperaturze 40°C wg 

ISO 3104 (ISO VG 100). 
4. Lepkość kinematyczna w zakresie 11,1-12,0 [𝑚𝑚 /𝑠] w 

temperaturze 100°C wg ISO 3104. 
5. Ma zawierać dodatki przeciwzatarciowe EP. 
6. Ma zawierać dodatki przeciw pienieniu.  
7. Ilość- 2 beczki o pojemności w zakresie 200-210l. Beczki mają być 

szczelne i być zaplombowane przez producenta.  
8. Olej w klasie czystości nie gorszej niż 10 wg NAS 1638; czystość ma 

być potwierdzona kartą przez producenta.  
 

J.2. Opis pasty do połączeń gwintowych rurowych: 
1. Ma zabezpieczać gwint przed zapiekaniem i zatarciem. 
2. Pasta ma nie zanieczyszczać oleju przekładniowego instalacji.   
3. Ma zapewnić łatwy demontaż połączeń śrubowych po dłuższym 

czasie eksploatacji. 
4. Ilość w zakresie 450-550g.  
 

J.3. Opis kleju do zabezpieczenia gwintów: 
1. Ma zabezpieczać przez luzowaniem się śrub i nakrętek narażonym 

na drgania. 
2. Odporny na olej przekładniowy. 
3. Ma umożliwiać demontaż przy użyciu narzędzi ręcznych (średnio-

demontowalny). 
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4. Odpowiedni do złączy śrubowych nierdzewnych oraz 
ocynkowanych.  

5. Ilość w zakresie 90-110ml. 
 

3. Ogólna charakterystyka 
3.1. Ze względu na ograniczone miejsce kluczową kwestią jest utrzymywanie 

maksymalnych gabarytów zabudowy wyszczególnionych w powyższej treści oraz w 
załącznikach. 

3.2. Zamawiający oczekuje, że zastosowane rozwiązania będą sprawdzone, tj. zgodne  
z przyjętymi dobrymi praktykami inżynierskimi, zapewniające prawidłowe i 
bezpieczne funkcjonowanie danego zespołu, oraz że poprawność ich działania 
została sprawdzona na podobnych instalacjach o zbliżonym przeznaczeniu lub 
wymaganiach technologicznych.    

3.3. Jeżeli Wykonawca zidentyfikuje brak jakiegoś elementu wyposażenia konkretnego 
zespołu niezbędnego do prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji tego zespołu, który 
to element nie został wymieniony w niniejszym dokumencie w ramach opisu 
Przedmiotu Zamówienia, nie zwalnia to Wykonawcy  z obowiązku jego/ich 
dostarczenia, jeżeli doświadczenia dobrych praktyk inżynierskich oraz prawidłowe i 
bezpieczne funkcjonowanie danego zespołu będzie wymagać jego/ich zastosowania. 
Tego rodzaju uzupełnienie budowy zespołu określonego w niniejszym dokumencie 
nie może być podstawą do wystąpienia Wykonawcy o uzyskanie od 
Zamawiającego dodatkowych zleceń, albo zwiększenia wynagrodzenia z tytułu 
wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

3.4. Wszystkie elementy instalacji mają być odporne na olej syntetyczny i mineralny.  
3.5. Schematy hydrauliczne (załącznik nr 1.1 i nr 1.2) wraz z wykazem elementów 

(załącznik nr 1.3) są jedynie poglądowe dla jaśniejszego przedstawienia wymagań 
Zamawiającego  

3.6. Instalacja hydrauliczna 
a) Wszystkie złącza i porty przyłączeniowe – o ile nie wskazano inaczej- mają być 

zgodne z normą DIN 2353 i mają być wyposażone w pierścienie zacinające oraz 
uszczelki gumowe.  

b) Zamiast systemu z pierścieniami zacinającymi oraz uszczelkami gumowymi 
dopuszcza się zastosowanie systemu EO-2 lub Walform. 

c) Rury zgodne z normą EN 10305-4. 
d) Klasa czystości dostarczanych elementów ma być nie gorsza niż 7 wg. NAS 1638. 

Dotyczy to wszystkich zespołów, elementów dostarczonych luzem oraz węży.  
e) Do transportu przyłącza we wszystkich zespołach, elementach dostarczonych 

luzem i wężach mają być zabezpieczone dedykowanymi stalowymi lub 
plastikowymi zaślepkami.   

f) Komponenty i porty wyjściowe mają być oznaczone zgodnie ze zdawczym 
schematem hydraulicznym. 

g) Lokalizacja wszystkich portów wyjściowych we wszystkich zespołach podlega 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

 
Wykaz załączników: 
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1.1. Schemat hydrauliczny - załącznik poufny udostępniany po podpisaniu umowy NDA 
1.2. Schemat przyłączy i węży - załącznik poufny udostępniany po podpisaniu umowy 

NDA 
1.3. Lista zespołów i elementów instalacji hydraulicznej - załącznik poufny 

udostępniany po podpisaniu umowy NDA 
1.4. Wymiary i zabudowa zespołu zbiornika  
1.5. Belka 
1.6. Blacha 786x128x6 
1.7. Słup 
1.8. Stolik regulacyjny 
1.9. Wspornik na słupie 
1.10. Wspornik na stelażu 
1.11. Przykładowe rozwiązania wykonania niektórych zespołów instalacji 

hydraulicznej – załącznik poufny udostępniany po podpisaniu umowy NDA 
1.12. Dokumentacja traserska wg tabeli nr 11. 
 

Tabela nr 11 
Zestawienie dokumentacji traserskiej w formacie .dxf 

Numer Nazwa Element, którego dotyczy 

1. BP-20-017-5-2_10mm_x1 Belka 

2. BP-20-017-5-3_20mm_x1 Belka 

3. BP-20-017-5-4_6mm_x10 Belka 

4. BP-20-017-5-5_10mm_x1 Belka 

5. BP-20-017-5-6_6mm_x1 Belka 

6. BP-20-017-5-7_6mm_x2 Belka 

7. BP-20-017-6_6mm_x1 Blacha 786x128x6 

8. BP-20-017-7-2_10mm_x1 Słup 

9. BP-20-017-7-3_10mm_x1 Słup 

10. BP-20-017-7-5_6mm_x1 Słup 

11. BP-20-017-8-2_10mm_x1 Stolik regulacyjny 

12. BP-20-017-8-4_15mm_x2 Stolik regulacyjny 

13. BP-20-017-9-1_6mm_x2 Wspornik na słupie 
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Detail A
(1:10)

Notes
Dull sharp edges.1.

UWAGA:
1. Nieoznaczone spoiny spawać spoiną pachwinową ciągłą o grubości 0,7 cieńszego elementu 
oraz 0,5 dla spoiny obustronnej na pełnej długości przylegania lub spoiną czołową na pełny przekrój.
2. Ostre krawędzie stępić. Min. promień zaokrąglenia r = 0.2 mm.
3. Zabezpieczenie antykorozyjne i kolorystyka wykonać wg standardów inwestora.

Uwagi:
1. Króćce/czujnik/przyłącze muszą w całości mieścić się we wskazanych obszarach. 
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Wszystkie Szyny (poz. 8) spawać
 jak pokazano poniżej: 

a1,5

a4

Notes
Dull sharp edges.1.

UWAGA:
1. Nieoznaczone spoiny spawać spoiną pachwinową ciągłą o grubości 0,7 cieńszego elementu 
oraz 0,5 dla spoiny obustronnej na pełnej długości przylegania lub spoiną czołową na pełny przekrój.
2. Ostre krawędzie stępić. Min. promień zaokrąglenia r = 0.2 mm.
3. Zabezpieczenie antykorozyjne i kolorystyka wykonać wg standardów inwestora.

UWAGI:
1. Pozycje 2,3,4,5,6 i 7 wyciąć na wycinarce CNC zgodnie z rysunkami dxf.  
2. Ostre krawędzie stępić. Min. promień zaokrąglenia r = 0.2 mm.
3. Po spawaniu spoiny oczyścić.

Wszystkie blachy 120x70x6 (poz.4) spawać do IPE100
 jak pokazano poniżej na przekroju C-C oraz na szczególe B.

CZĘŚĆ 1 Załącznik nr 1.5 

6.3

Item Description Drawing / Standard no. Material Qty Unit Weight

8 Szyna 28x14x2 L-500 DIN 3015 stal 6 0.51

7 Blacha 70x55x6 BP-20-017-5-7_6mm_x2.dxf 1.0037 
(S235JR) 2 0.12

6 Blacha 120x94x6 BP-20-017-5-6_6mm_x1.dxf 1.0037 
(S235JR) 1 0.34

5 Blacha 150x120x10 BP-20-017-5-5_10mm_x1.dxf 1.0037 
(S235JR) 1 1.35

4 Blacha 120x70x6 BP-20-017-5-4_6mm_x10.dxf 1.0037 
(S235JR) 7 0.39

3 Blacha 240x120x20 BP-20-017-5-3_20mm_x1.dxf 1.0037 
(S235JR) 1 4.38

2 Blacha 200x140x10 BP-20-017-5-2_10mm_x1.dxf 1.0037 
(S235JR) 1 2.13

1 Dwuteownik L-5450 IPE100 1.0037 
(S235JR) 1 43.72
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Rzut izometryczny
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Notes
Dull sharp edges.1.

UWAGA:
1. Nieoznaczone spoiny spawać spoiną pachwinową ciągłą o grubości 0,7 cieńszego elementu 
oraz 0,5 dla spoiny obustronnej na pełnej długości przylegania lub spoiną czołową na pełny przekrój.
2. Ostre krawędzie stępić. Min. promień zaokrąglenia r = 0.2 mm.
3. Zabezpieczenie antykorozyjne i kolorystyka wykonać wg standardów inwestora.

UWAGI:
Wyciąć na wycinarce CNC zgodnie z rysunkiem BP-20-017-6_6mm_x1.dxf1.
Ostre krawędzie zatępić.2.
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Notes
Dull sharp edges.1.

UWAGI:
1. Pozycje 2,3,4 i 5 wyciąć na wycinarce CNC zgodnie z rysunkami dxf.  
2. Wymiary blachy 120x70x6 (poz. 4) podano na rysunku BP-20/017-5-MG.
2. Ostre krawędzie stępić. Min. promień zaokrąglenia r = 0.2 mm.
3. Po spawaniu spoiny oczyścić.

CZĘŚĆ 1 Załącznik nr 1.7
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Item Description Drawing / Standard no. Material Qty Unit Weight

6 Szyna 28x14x2 L-320 DIN 3015 stal 3 0.32

5 Blacha 150x140x6 BP-20-017-7-5_6mm_x1.dxf 1.0037 
(S235JR) 1 0.46

4 Blacha 120x70x6 BP-20-017-5-4_6mm_x10.dxf 1.0037 
(S235JR) 3 0.39

3 Blacha 185x120x10 BP-20-017-7-3_10mm_x1.dxf 1.0037 
(S235JR) 1 1.68

2 Blacha 200x120x10 BP-20-017-7-2_10mm_x1.dxf 1.0037 
(S235JR) 1 1.82

1 Dwuteownik L-3720 IPE100 1.0037 
(S235JR) 1 29.95
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Konstrukcja nośna stolika

Złączki grodziowe 15L

Złączki grodziowe 22L

Króciec zasilający 42LKróciec powrotny 42L

 max. 760 

w zakresie
70-100

 min. 200 

 max. 700 
Notes

Dull sharp edges.1.

UWAGA:
1. Nieoznaczone spoiny spawać spoiną pachwinową ciągłą o grubości 0,7 cieńszego elementu 
oraz 0,5 dla spoiny obustronnej na pełnej długości przylegania lub spoiną czołową na pełny przekrój.
2. Ostre krawędzie stępić. Min. promień zaokrąglenia r = 0.2 mm.
3. Zabezpieczenie antykorozyjne i kolorystyka wykonać wg standardów inwestora.

UWAGI:
Na stoliku zabudować zespół transportowy i regulacyjny w taki sposób, aby zmieścić się 1.
w podanych wymiarach maksymalnych. 
Konstrukcja nośna stolika ma zostać wykonana wg rysunku na arkuszu nr 2. 2.
Miejsca montażu złączek grodziowych i króćców mają być zgodne z podanymi 3.
wymiarami na szczególe A i na rzucie z góry.
Wanna ociekowa ma się znajdować pod wszystkimi elementami i połączeniami, gdzie4.
mogą wystąpić przecieki (nie dotyczy węży hydraulicznych).
Zawory kulowe (poz. F.3 i H.2), zawór przelewowy odciążający (poz. H.1) oraz zawór 5.
dławiący (poz. H.3) mają być umieszczone na pionowej płycie od strony wskazanego 
na rzucie z góry miejsca pracy operatora.

Miejsce pracy 
operatora
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4. Blacha 200x50x15
(1 : 2)

x15mm

Notes
Dull sharp edges.1.

UWAGA:
1. Nieoznaczone spoiny spawać spoiną pachwinową ciągłą o grubości 0,7 cieńszego elementu 
oraz 0,5 dla spoiny obustronnej na pełnej długości przylegania lub spoiną czołową na pełny przekrój.
2. Ostre krawędzie stępić. Min. promień zaokrąglenia r = 0.2 mm.
3. Zabezpieczenie antykorozyjne i kolorystyka wykonać wg standardów inwestora.

UWAGI:
Poz. 2 i 4 wyciąć na wycinarce CNC zgodnie z rysunkami dxf.  1.
Ostre krawędzie stępić. Min. promień zaokrąglenia r = 0.2 mm.2.
Po spawaniu spoiny oczyścić.3.
Wykowca może zastosować więcej poprzeczek/wzmocnień po konsultacji 4.
z Zamawiającym. 

CZĘŚĆ 1 Załącznik nr 1.8

6.3

Item Description Drawing / Standard no. Material Qty Unit Weight

4 Blacha 200x50x15 BP-20-017-5-4_15mm_x2.dxf 1.0037 
(S235JR) 2 1.13

3 Ceownik C80 L-575 EN 10034 1.0037 
(S235JR) 1 4.54

2 Blacha 110x100x10 BP-20-017-8-2_10mm_x1.dxf 1.0037 
(S235JR) 1 0.82

1 Kątowniki 50x50x5 L-5600 EN 10056-2 1.0037 
(S235JR) 1 22.82
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Stacja Prób
Project

-

-

Gen. tolerances

Type

ALL RIGHTS RESERVED. ANY UNAUTHORISED REPRODUCTION AND CIRCULATION TO THIRD PATIES IS STRICTLY PROHIBITED. BOTA TECHNIK SP. Z O.O. SP. KOM. GDANSK, POLAND

Mass Material -
Revision no.

Standard no.

Drawing no.

2/2

A2
1:10
Scale

DATENAME SIGN

APPROVED

CHECKED

DESIGNED

Konstrukcja nośna stolika
Stolik regulacyjny

Title

30.44 kg
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Rzut izometryczny
(1 : 2)

Notes
Dull sharp edges.1.

UWAGA:
1. Nieoznaczone spoiny spawać spoiną pachwinową ciągłą o grubości 0,7 cieńszego elementu 
oraz 0,5 dla spoiny obustronnej na pełnej długości przylegania lub spoiną czołową na pełny przekrój.
2. Ostre krawędzie stępić. Min. promień zaokrąglenia r = 0.2 mm.
3. Zabezpieczenie antykorozyjne i kolorystyka wykonać wg standardów inwestora.

UWAGI:
1. Poz. 1 wyciąć na wycinarce CNC zgodnie z rysunkiem dxf.  
2. Ostre krawędzie stępić. Min. promień zaokrąglenia r = 0.2 mm.
3. Po spawaniu spoiny oczyścić.

CZĘŚĆ 1 Załącznik nr 1.96.3

Item Description Drawing / Standard no. Material Qty Unit Weight

2 Szyna 28x14x2 L100 DIN 3015 1.0037 
(S235JR) 1 0.10

1 Blacha 285x195x6 BP-20-017-9-1_6mm_x2.dxf 1.0037 
(S235JR) 1 1.36
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ALL RIGHTS RESERVED. ANY UNAUTHORISED REPRODUCTION AND CIRCULATION TO THIRD PATIES IS STRICTLY PROHIBITED. BOTA TECHNIK SP. Z O.O. SP. KOM. GDANSK, POLAND

Mass 1.46 kg Material -
Revision no.

Standard no.

Drawing no.

1/1

A3
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Scale

DATENAME SIGN

APPROVED

CHECKED

DESIGNED

Konstrukcje nośne hydrauliki siłowej
Wspornik na słupie

Title
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Notes
Dull sharp edges.1.

UWAGA:
1. Nieoznaczone spoiny spawać spoiną pachwinową ciągłą o grubości 0,7 cieńszego elementu 
oraz 0,5 dla spoiny obustronnej na pełnej długości przylegania lub spoiną czołową na pełny przekrój.
2. Ostre krawędzie stępić. Min. promień zaokrąglenia r = 0.2 mm.
3. Zabezpieczenie antykorozyjne i kolorystyka wykonać wg standardów inwestora.

UWAGI:
Ostre krawędzie stępić. Min. promień zaokrąglenia r = 0.2 mm.1.
Po spawaniu spoiny oczyścić.2.

CZĘŚĆ 1 Załącznik nr 1.106.3

Item Description Drawing / Standard no. Material Qty Unit Weight

2 Szyna 28x14x2 L-270 DIN 3015 1.0037 
(S235JR) 1 0.27

1 Profil 70x50x4 EN-10219 1.0037 
(S235JR) 1 1.79
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Stacja Prób
Project

-

-

Gen. tolerances

Type

ALL RIGHTS RESERVED. ANY UNAUTHORISED REPRODUCTION AND CIRCULATION TO THIRD PATIES IS STRICTLY PROHIBITED. BOTA TECHNIK SP. Z O.O. SP. KOM. GDANSK, POLAND

Mass 2.07 kg Material -
Revision no.

Standard no.

Drawing no.

1/1

A3
1:2

Scale

DATENAME SIGN

APPROVED

CHECKED

DESIGNED

Konstrukcje nośne hydrauliki siłowej
Wspornik na stelażu

Title
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