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Załącznik A do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia zamówienia : 
 
 

– Elektryczny piec kołpakowy z opcją usuwania dodatków organicznych (debinding), 
– Max.  temperatura pracy ciągłej  - 1620°C , 
– Czas przetrzymania w maksymalnej temperaturze pracy do 8h, 
– Moc pieca umożliwiająca nagrzewanie całej komory pieca z prędkością nie mniejszą niż 

200°C/h do temperatury 1400°C, a w zakresie temperatur 1400 - 1620°C z prędkością nie 
mniejszą niż 150°C/h, 

– Minimalna prędkość nagrzewania/chłodzenia nie większa niż 5°C/h – możliwość nastawienia 
i realizacji szybkości nagrzewania i chłodzenia w zakresie od 5 do 200°C/h, 

– Możliwość nastawy prędkości nagrzewania/chłodzenia z dokładnością co 1°C/h pomiędzy 
dolną a górną wartością prędkości , 

– górna warstwa konstrukcji załadowczej trzonu pieca wyłożona izolacyjnymi kształtkami 
ogniotrwałymi o parametrach: 

o wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 7 MPa 
o temperatura klasyfikacyjna nie mniejsza niż 1650°C, 

– Materiał izolacyjny ścian bocznych i stropu – płyty z włóknistych materiałów izolacyjnych  
o wysokiej zawartości Al2O3, pierwsza warstwa izolacji z płyt o gęstości 700 kg/m3 i temp. 
stosowania min. 1750°C, 

– Elementy grzejne – MoSi2 – zapewniające temperaturę w komorze pieca 1700°C podczas 
pracy ciągłej,  

– Utrzymanie stałej temperatury w komorze pieca – różnica temperatur przy danej nastawionej 
wartości temperatury w różnych punktach komory pieca nie może przekraczać 10°C, 

– Równomierne rozmieszczenie elementów grzejnych na czterech ścianach w celu zapewnienia 
stałej temperatury w całej komorze pieca,  

– Atmosfera pracy – powietrze, 
– Pojemność komory  - ok. 300 dm3, Wymiary komory roboczej (strefy załadunkowej) - szer.  

x wys. x gł. – 600 mm x 600 mm x 800 mm,   
– Dopuszczalna odchyłka wymiarów komory roboczej + 5 mm, 
– Mechaniczno-elektryczny system podnoszenia kołpaka, 
– Kołpak podnoszony na wysokość zapewniającą swobodny dostęp do całej strefy 

załadunkowej komory pieca, 
– Regulowany przepływ gorącego powietrza przez komorę pieca (debinding) 

o Zakres temperatury gorącego powietrza od temperatury otoczenia do 900°C, przy 
jednoczesnej możliwości nadmuchu powietrza do komory pieca do temperatury 
roboczej pieca przynajmniej 1450°C (jest to temperatura pieca a nie gorącego 
powietrza), 

o Regulowany przepływ powietrza 0 – 300 dm3/min, 
o Powietrze do komory pieca ma być  dostarczane poprzez pompę/dmuchawę  

o wydajności nie mniejszej niż 300 l/min, 
o Regulacja przepływu powietrza: 

 automatyczna regulacja zintegrowana ze sterownikiem pieca gdzie przepływ 
powietrza jest skorelowany z ustawionym programem pieca.  



SIWZ 
Dostawa elektrycznego pieca kołpakowego 

Strona 2 z 3 
 

 możliwość ręcznego ustawienia wartości przepływu powietrza. W tym 
wypadku regulacja ma się odbywać przez regulator przepływu powietrza 
umożliwiający kontrolę wartości przepływu powietrza z poziomu panelu 
sterowania. Powietrze ma być kierowane do nagrzewnicy za 
przepływomierzem. 

o Moc nagrzewnicy zapewniająca nagrzanie powietrza w całym zakresie  temperatury 
(od temp. otoczenia do 900°C) oraz w zakresie prędkości przepływu powietrza (0-300 
l/min), 

o Wprowadzanie gorącego powietrza do komory pieca realizowane przy pomocy 
pionowo zamocowanych w trzonie pieca korundowych rur o średnicy zewnętrznej 
ϕ30-35 mm i grubości ścianki 4-5 mm umieszczonych wzdłuż dłuższych ścian 
komory pieca z wykonanymi otworami wlotowymi ϕ4-5 mm w odstępach 20 mm na 
całej długości rur, 

o Otwory wlotowe powietrza skierowane do środka komory pieca, 
o Wysokość rur od spodu komory roboczej pieca nie mniejsza niż 500 mm, 
o Ceramiczne rurki mają być połączone poprzez system rozprowadzający z systemem 

nadmuchu i podgrzewania powietrza, w sposób umożliwiający łatwą wymianę rurek 
bez konieczności demontażu innych elementów pieca, 

o Szczelne połączenie rurek ceramicznych z systemem rozprowadzającym,  
o Liczba rurek nadmuchowych – 8 szt. (po 4 szt. na dłuższą ścianę pieca), 
o Rozmieszczenie rurek nadmuchowych w odległości 145±15 mm od krótszych ścian, 

czyli przedniej oraz tylnej ściany komory pieca, odległość między rurkami – 170±15 
mm, 

o Rurki nadmuchowe nie mogą ograniczać komory roboczej pieca, 
o Regulowany i kontrolowany przyrost temperatury gorącego powietrza – 

automatyczny i ręczny. 
o Automatyczna regulacja temperatury gorącego powietrza skorelowana z regulacją 

temperatury w komorze pieca w trakcie realizacji zadanego programu. Różnica 
między temperaturą gorącego powietrza wprowadzanego do komory pieca  
a temperaturą wewnątrz komory piecaw danym momencie cyklu wypalania nie może 
przekraczać 10°C,  

o Możliwość ręcznego ustawienie wartości temperatury powietrza nadmuchowego  
w zakresie temperatur 0-900°C, zarówno w trakcie realizacji programu 
temperaturowego jak i w trybie postojowym, 

o Możliwość ręcznego ustawienie wartości przepływu powietrza nadmuchowego  
w całym zakresie przepływu 0-300 l/min, zarówno w trakcie realizacji programu 
temperaturowego jak i w trybie postojowym, 

o Możliwość kontrolowanego wymuszonego chłodzenia od 800°C do temperatury 
pokojowej przy użyciu systemu nadmuchu powietrza. 

– Programator w postaci dotykowego panelu sterowania o wielkości wyświetlacza min. 6 cali  
z szybkim dostępem do funkcji sterowania piecem: 

o Możliwość ustawienia temperatury zadanej w zakresie do 1620°C , z rozdzielczością 
co 1°C, 

o Możliwość ustawienia maksymalnej wartości prędkości nagrzewania nie mniejszej niż 
200°C/h do temperatury 1400°C, a w zakresie temperatur 1400 - 1620°C nie 
mniejszej niż 150°C/h, 

o Możliwość ustawienia minimalnej wartości prędkości nagrzewania/chłodzenia nie 
większej niż 5°C/h, 
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o Możliwość ustawienia nastawy prędkości nagrzewania/chłodzenia z dokładnością co 
1°C/h pomiędzy dolną a górną wartością prędkości nagrzewania/chłodzenia, 

o Możliwość ustawienia parametrów PID, 
o Możliwość załączenia i wyłączenia grzania z panelu operatorskiego, 
o Możliwość etapowego nastawienia programu temperaturowego (liczba etapów min. 

15) i z możliwością zapisania min 20 programów w pamięci sterownika. Przez pojęcie 
etap rozumiemy możliwość nastawienia temperatury, prędkości 
nagrzewania/chłodzenia (°C/h), oraz czasu wygrzewania w tej temperaturze.   

– Zabezpieczenie przekroczenia temperatury. 
– Warunki zewnętrzne pracy pieca: 

o Temperatura 0-50°C 
o Wilgotność powietrza 0-95% 
o Zasilanie – 400V, 50Hz. 

 

Dodatkowe wymagania: 

– Piec nowy, nieużywany, rok produkcji nie starszy niż 2019 r. 
– Certyfikat CE (dostarczyć wraz z dostawą), 
– Transport do zamawiającego na koszt wykonawcy, 
– Uruchomienie i szkolenie u zamawiającego na koszt wykonawcy, 
– Instrukcja obsługi, instrukcja BHP - w języku polskim, zestaw okablowania oraz innych 

elementów wymaganych do pracy pieca, 
– Dostępność części zamiennych – min. 7 lat od zakończenia produkcji, 
– Gwarancja min. 12 miesięcy. 

 


