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 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

Specyfikacja:  Wykonanie infrastruktury niezbędnej do uruchomienia zrobotyzowanego stanowiska do wytwarzania form ceramicznych. 

 

Zamówienie obejmuje:    Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do uruchomienia urządzeo zakupionych w ramach projektu. 

 

Wymagania szczegółowe – opis prac: 

1. Wykonanie pomieszczenia wg podanych specyfikacji – SUSZARNIA FORM CERAMICZNYCH. 

 

ŚCIANA NR 1 -  bok prawy  (zał.1) 

 -  wykonanie otworów w ścianie – wzmocnionych ramą z profili stalowych oraz montaż  zdejmowanych lub  otwieranych na zawiasach  klap  rewizyjnych  

    (o wymiarach: szer. 1000 x wys. 800) – 6 sztuk,  oraz  klapy  rewizyjnej  (o wymiarach 800 x 800) – 1 sztuka;  klapy  stalowe lub aluminiowe  (wymagana  

    lekka konstrukcja),  z wypełnieniem termoizolacyjnym,  o grubości  około 40 mm,  z uszczelnieniem,  z szybkim  sposobem  otwierania  i  zamykania,   

    zaopatrzone w ręczny uchwyt oraz linkę stalową zabezpieczającą przed wypadnięciem.  

-  wykonanie drzwi rewizyjnych dwuskrzydłowych, z wypełnieniem termoizolacyjnym (o wymiarach: szer.1800 x wys. 2200) – 1 sztuka, z uszczelnieniem,   

    przeszklone na wysokości 1400 mm (dwa przeszklenia o wymiarach 600 x 300; szyby podwójne); drzwi na konstrukcji z profili stalowych,   

    wysunięte na  zewnątrz na wymiar min. 350 mm (zał.1A); zabudowa drzwi – lekka, z płyty warstwowej o grubości 40 mm. 

    (Wszystkie otwory oraz drzwi rewizyjne zaopatrzone w wyłączniki kraocowe bezpieczeostwa). 
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ŚCIANA NR 2 - front  (zał.2) 

   -  wykonanie trzech otworów technologicznych o wymiarach (wg specyfikacji), otwory wzmocnione ramą z profili stalowych.    

  ŚCIANA NR 3 – bok lewy  (zał.3) 

    -   wykonanie otworu technologicznego o wymiarach (wg specyfikacji), otwór wzmocniony ramą z profili stalowych.    

ŚCIANA NR 4 - tył  (zał.4) 

   -   wykonanie  bramy  automatycznej,  szybkobieżnej  typu  V6030,  izolowanej  (o wymiarach  min.:  szer.  3400 x wys. 3000),  otwieranej w pionie, po   

       zewnętrznej  ścianie suszarni, brama z funkcją szybkiego otwierania (do 5 s – czas w obu kierunkach jednakowy), wyposażona w czujnik położenia. 

 SUFIT  

    - wykonanie konstrukcji sufitu na wysokości powyżej 7 m, o powierzchni ok. 60 m2 z płyty warstwowej o grubości 40 mm, z wypełnieniem  

                     z wełny (stan obecny - zał.5). 

 

 W ścianach (nr 1, nr 2, nr 4) dodatkowo zachodzi koniecznośd dostosowania istniejącej konstrukcji pomieszczenia tj. usunięcie belek kolizyjnych   

 ( zaznaczono kolorem czerwonym - zał.6 ) oraz wzmocnienie pozostawionej konstrukcji pomieszczenia. (pomieszczenie o wymiarach  8.30 m x 7,20 m   

 podlegające przebudowie (zał.7; 7A) posiada obecnie ściany warstwowe, z wypełnieniem wełnianym o grubości 100 mm).  

 Wykonanie w pomieszczeniu suszarni oświetlenia hermetycznego typu LED, 4 – 6 punktów, miejsce położenia – do ustalenia). Kolor klap i drzwi 

rewizyjnych:    

 RAL7016. 

 Na w/w prace budowlane wymagane jest dodatkowo wykonanie projektu (oferta cenowa na projekt sporządzona i przedstawiona osobno). 
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2. Wykonanie i montaż płyty stalowej pod robota (o wymiarach 2500 x 2500, grubośd 25 mm), oraz sworzni ustalających do montażu kotew, zgodnie 

z załączonymi rysunkami (zał. 8-9). 

-  wykonanie płyty ze stali konstrukcyjnej (S275), płyta mocowana do posadzki kotwami Ø12 x 120 (24 szt.) utwardzonymi chemicznie oraz śrubami  

    M6 (48 szt.), płyta malowana wg RAL7035.  

 

3. Przygotowanie konstrukcji pod montaż Chillera tj.: 

-  wycięcie otworu w suficie z płyty warstwowej, wykonanie konstrukcji stalowej z profili zamkniętych 120 x 120 mm, na dotychczasowym stropie  

   i zabudowanie otworu  płytą warstwową o grubości ~ 100 mm. Na profilach należy wspawad tuleje o średnicy wewnętrznej Ø100 – Ø110  (w ilości 6  

   sztuk) do centrowania wibroizolatorów urządzenia. Szkic wymaganych prac oraz widok pomieszczenia przedstawiony (zał. 10-13). 

 

4. Wykonanie instalacji niezbędnych do uruchomienia zrobotyzowanego stanowiska wg załączonych specyfikacji (zał. 14-18). 

-  elektryczna,  

-  sprężonego powietrza, 

-  wodociągowa, 

-  ściekowa. 

 Szczegóły związane z wykonaniem instalacji będą do omówienia podczas wizji lokalnej. 

 

Termin wykonania w/w prac:  do 31.08.2019 

 

Uwaga:   Przed złożeniem oficjalnej oferty cenowej niezbędna jest ocena wizualna zakresu prac. 

 

 


