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1. DANE OGÓLNE 

1.1. Adres inwestycji  

Województwo: lubelskie  

Powiat: lubartowski 

Gmina: Lubartów 

Jednostka ewidencyjna: 060807/2 Lubartów 

Obręb: 24 Wólka Rokicka, działki nr 1050/6, 1051/4, 1053/4,  

1054/5, 1055/2, 1055/5, 1057/3, 1058, 1060/1, 1061/3, 1067/3  

1.2. Inwestor 

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej  

ul. Lubelska 68 

21-100 Lubartów 

1.3. Jednostka projektowa 

 

E.CORAX Sp. z o.o. 

ul. Lotników 1 

65-138 Zielona Góra 

1.4. Podstawa opracowania 

Niniejszy projekt technologiczny został sporządzony na podstawie 

następujących dokumentów: 

➢ Umowa nr ZKGZL 272.21.2017 z dnia 29.09.2017 r. 

➢ Uzgodnienia z Zamawiającym; 

➢ Wizje lokalne w terenie; 

➢ Dokumentacja Powykonawcza Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 

Wólce Rokickiej; 

➢ Projekt Technologiczny Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce 

Rokickiej autorstwa E.CORAX Sp. o.o., kwiecień 2016r.   

1.5. Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Technologiczny pn. 

„Rozbudowa linii technologicznej hali sortowania na terenie Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej”. Wykonanie opracowania ma na 

celu  przedstawienie rozwiązań technicznych, technologicznych oraz wytycznych 

realizacji przedmiotowej inwestycji. Planowana do przeprowadzenia rozbudowa 
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linii technologicznej ZZO w Wólce Rokickiej składać się będzie z następujących 

zasadniczych elementów: 

 

1. Doposażenie istniejącej linii mechanicznej segregacji odpadów w sito 

dyskowe w celu umożliwienia wydzielenia z odpadów kierowanych na linię 

sortowniczą frakcji <80 mm. 

2. Doposażenie istniejącej linii mechanicznej segregacji odpadów w kabinę 

wstępnego sortowania w celu umożliwienia wydzielenia z odpadów 

kierowanych na linię sortowniczą frakcji materiałowych, głównie szkła.  

3. Doposażenie istniejącej linii segregacji frakcji 3D w kabinę sortowania w 

celu umożliwienia doczyszczania frakcji tworzyw sztucznych wydzielonych 

na separatorze NIR. 

4. Realizację linii technologicznej rozdrabniania preRDF w celu polepszenia 

parametrów produkowanego na linii sortowania preRDF. 

 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono projektowane rozwiązania 

technologiczne oraz wytyczne branżowe każdego z poszczególnych elementów 

rozbudowy oraz założenia służące jako podstawa do wymiarowania 

poszczególnych elementów instalacji. 
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2. WSTĘP 

2.1. Lokalizacja i stan prawny 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości Wólka 

Rokicka, gm. Lubartów, powiat lubartowski, woj. lubelskie, na terenie Zakładu 

Zagospodarowania Odpadami, obejmującym działki ewidencyjne o nr: 1050/6, 

1051/4, 1053/4, 1054/5, 1055/2, 1055/5, 1057/3, 1058, 1060/1, 1061/3, 

1067/3, obręb 24 Wólka Rokicka.  

Wykaz podmiotów władających działkami oraz kopia mapy ewidencyjnej 

zostały załączone do niniejszego opracowania. 

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w odległości ok. 8 km w kierunku 

południowym od Lubartowa oraz ok. 1,5 km od najbliższych zabudowań 

mieszkalnych w Osadzie Leśnej Kopanina i ok. 2 km od zabudowań mieszkalnych 

wsi Rokitno i Wólka Rokicka.  Bezpośrednie sąsiedztwo Zakładu stanowią:  

 

➢ od strony południowej i wschodniej teren czynnego składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 

➢ od strony północnej grunty rolne (pola uprawne), 

➢ od strony zachodniej obszary leśne. 

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXII/155/12 Rady Gminy Lubartów z 

dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów (D.U.W.L z dnia 31 stycznia 

2013r. poz.477 ), obszar ten oznaczony jest symbolem: 1.O – teren 

gospodarowania odpadami – odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

Obszar pod planowaną inwestycję znajduje się poza: formami ochrony 

przyrody ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody, strefami 

ochrony przyrodniczej i  krajobrazowej, strefami ochrony 

bezpośredniej/pośredniej ujęć wód podziemnych, terenami zalewowymi oraz 

obszarami ochrony uzdrowiskowej, a także poza terenami chronionymi na 

podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Na terenie objętym Inwestycją znajduje się Zakład Zagospodarowania 

Odpadów. Poniższa lista obejmuje wykaz obiektów Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów w Wólce Rokickiej: 

• Obiekt nr 1 -  Hala sortowni  

• Obiekt nr 2 -  Instalacja suchej fermentacji  

• Obiekt nr 3 -  Zbiornik fermentacji odcieków/biogazu 

• Obiekt nr 4 -  Odsiarczalnia biogazu 
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• Obiekt nr 5 -  Gazogenerator 

• Obiekt nr 6  -  Boksy magazynowe odpadów niebezpiecznych 

• Obiekt nr 7 -  Boksy na odpady wielkogabarytowe 

• Obiekt nr 8  -  Budynek administracyjno-socjalny 

• Obiekt nr 9 -  Budynek warsztatowo-garażowy 

• Obiekt nr 10 - Plac dojrzewania 

• Obiektu nr 11  -  Myjka kół i podwozi 

• Obiektu nr 12  -  Punkt ewidencji 

• Obiektu nr 13  -  Zbiornik wód deszczowych z funkcją p-poż 

• Obiektu nr 14  -  Zbiornik odcieków z placu dojrzewania 

• Obiektu nr 15  -  Biofiltr 

• Obiektu nr 16  -  Trafostacja 

• Obiektu nr 17  -  Zbiornik sedymentacyjny  

• Obiektu nr 18  -  Sterownia/Rozdzielnia WTT 

• Obiekt nr 19 – Wentylatornia 

• Obiekt nr 20 – Pochodnia 

2.3. Opis stanu istniejącego  

2.3.1. Hala sortowania (ob. nr 1) 

Linia technologiczna segregacji odpadów ma za zadanie przetworzenie 

całego strumienia odpadów zmieszanych oraz odpadów zbieranych selektywnie 

trafiających do ZZO w Wólce Rokickiej, w sposób umożliwiający osiągnięcie 

wymaganej redukcji odpadów kierowanych do składowania z jednoczesnym 

odzyskiem surowców oraz frakcji wysokoenergetycznych. 

Linia technologiczna dostosowana jest do przetwarzania zarówno 

zmieszanych odpadów komunalnych, jak również odpadów zbieranych w sposób 

selektywny (frakcji materiałowych). Wydajność linii technologicznej wynosi  

37 000 Mg/rok odpadów zmieszanych oraz 5 000 Mg/rok odpadów 

zbieranych selektywnie. 

2.3.1.1. Rozładunek i preselekcja w zasobni 

Dowożone do ZZO odpady rozładowywane są w zasobni odpadów, która 

została wydzielona za pomocą muru oporowego o wysokości 5 m. Sumaryczna 

powierzchnia zasobni wynosi ok. 350 m2. Zasobnia podzielona na dwie części: 

 

➢ zasobnię odpadów zmieszanych - o wymiarach ok. 12,4 x 16,3 m, oraz  

➢ zasobnię opadów z selektywnej zbiórki – o wymiarach ok. 9,0 x 16,3 m. 

  

W zasobni odpadów prowadzony jest proces wstępnej segregacji 

manualnej (preselekcja w zasobni), podczas którego, z ogólnego strumienia 

odpadów, wydzielone w miarę możliwości z największą skutecznością zostają 

frakcje przeszkadzające mogące tarasować linię sortowniczą lub zidentyfikowane 
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w fazie eksploatacji, jako przeszkadzające dalszym procesom (np. duże 

fragmenty mebli, opony, sprzęt AGD, odpady budowlane, wykładziny, duże folie 

itp.).  

2.3.1.2. Załadunek odpadów na linię technologiczną 

Zmagazynowane w buforze odpady po procesie preselekcji przy użyciu 

ładowarki kołowej załadowywane są na linię technologiczną segregacji 

mechanicznej odpadów. Wykonano możliwość dozowania odpadów dwudrogowo: 

 

➢ Odpady ładowane za pomocą ładowarki bezpośrednio do rozdrabniacza (1-

1), gdzie następuje wstępne rozdrobnienie materiału i/lub rozerwanie 

worków. Następnie odpady skierowane są na przenośnik załadowczy (1-2), 

➢ W przypadku wystąpienia awarii rozdrabniacza lub gdy nie zachodzi 

konieczność jego użycia, odpady zostają załadowane bezpośrednio na 

przenośnik łańcuchowy (1-2). 

2.3.1.3. Rozdział na separatorze balistycznym 

Odpady po rozdrobnieniu w rozdrabniaczu wstępnym zostają przy użyciu 

przenośnika załadowczego (1-3) skierowane do separatora balistycznego (1-

4) na którym nastąpi rozdział odpadów na: 

 

➢ frakcję drobną <80 mm,  

➢ frakcję 3D, 

➢ frakcję 2D. 

2.3.1.4. Odbiór frakcji <80 mm 

Frakcja <80 mm odsiana na separatorze balistycznym (1-4) z odpadów 

zmieszanych zostaje odebrana za pomocą przenośnika rewersyjnego (2-1), z 

którego zostaje skierowana za pomocą przenośnika transportowego (2-2) do 

układu separacji metali żelaznych. W węźle separacji metali odpady zostają 

poddane działaniu separatora magnetycznego (2-4) zamontowanego nad 

przesypem przenośnika 2-2 oraz 2-3.  

Zastosowany separator metali umożliwia wydzielenie ze strumienia 

odpadów metali żelaznych, które trafiają do kontenera usytuowanego pod 

separatorem, a następnie zostaną skierowane są do tymczasowego 

magazynowania w magazynie frakcji materiałowych. Odpady po wydzieleniu 

metali żelaznych, celem rozdzielenia na frakcje: 

➢ 0-20 mm 

➢ 20-80 mm 

Cała frakcja <80 mm z odpadów zmieszanych zostaje poddana 

procesowi fermentacji w zamkniętych żelbetowych komorach stabilizacji. 

 

Frakcja <80 mm odsiana na separatorze balistycznym (1-4) z odpadów z 

selektywnej  zbiórki  zostaje odebrana przez przenośnik rewersyjny (2-1), 
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którym skierowana zostaje na linię odbioru frakcji 3D na przenośnik 

transportowy (3-1). 

2.3.1.5. Odbiór frakcji 3D 

Wydzielona na separatorze balistycznym (1-4) frakcja 3D zostaje 

odebrana za pomocą przenośnika (3-1), który kieruje ją do separatora  

NIR (3-2), który podzielony jest na dwie sekcje C1 oraz C2. 

Frakcja 3D w pierwszej kolejności (C1) trafi do pierwszej sekcji separatora 

(C1), w której następuje wydzielenie ze strumienia następujących frakcji: 

➢ PVC – skierowany za pomocą leja zsypowego do boksu magazynowego 

znajdującego się pod separatorem NIR,  

➢ Frakcje materiałowe (tworzywa sztuczne oraz frakcje 

wysokoenergetyczne) – które zostają przetransportowane do separacji w 

sekcji C2. 

➢ Balast – odebrany za pomocą przenośnika (3-7) i skierowany na linie 

doczyszczania balastu. 

 

 Podczas drugiej segregacji (C2) ze strumienia tworzyw sztucznych i 

wysokoenergetycznych zostają wydzielone następujące frakcje: 

➢ PET kolorowy (PET mix) – skierowany do boksu magazynowego 

znajdującego się pod separatorem NIR, 

➢ PET biały – skierowany do boksu magazynowego znajdującego się pod 

separatorem NIR, 

➢ preRDF - odebrany za pomocą przenośnika (3-9), a następnie za 

pomocą przenośnika (3-10) skierowany do bunkra RDF (3-11), z 

którego będzie okresowo kierowany na linię prasowania i 

belowania surowców. 

2.3.1.6. Odbiór frakcji 2D 

Wydzielona na separatorze balistycznym (1-4) frakcja 2D zostaje 

odebrana przy użyciu przenośnika (4-1), który kieruje ją do kabiny segregacji (4-

2). W kabinie następuje ręczne wydzielenie z frakcji 2D frakcji materiałowych 

przeznaczonych do recyklingu. Zastosowano 8-stanowiskową kabinę sortowniczą.  

Wydzielone w kabinie (4-2) frakcje handlowe odpadów zrzucane są za 

pomocą lejów zrzutowych do boksów znajdujących się pod kabiną, a następnie za 

pomocą ładowarki kołowej są kierowane na linię prasowania i belowania 

surowców wtórnych.  

Balast po sortowaniu skierowany do bunkra preRDF lub na linię odbioru 

balastu z linii sortowania. 

2.3.1.7. Prasowanie i belowanie surowców 

Wydzielane w kabinach segregacji (3-8, 4-2) oraz wydzielone przez 

separator NIR (3-2) surowce znajdujące się w boksach magazynowych, są 

okresowo przepychane za pomocą wózka widłowego lub ręcznie przez 
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pracowników sortowni na przenośnik kanałowy (5-1). Z przenośnika (5-1) 

odpady trafiają na przenośnik (5-2), który skieruje je do prasy belującej (5-3) 

Do prasy belującej kierowany jest okresowo także preRDF z 

bunkra preRDFu (3-11). 

Surowce w formie beli przewożone są przy użyciu wózka widłowego do 

boksów magazynowych (znajdujących się w obrębie hali sortowania), gdzie 

składowane są do czasu ich zbycia. 

2.3.1.8. Odbiór balastu 

 Balast powstający w wyniku sortowania frakcji 3d odebrany spod 

separatora NIR przy użyciu przenośnika 3-7 skierowany jest do 2 stanowiskowej 

kabiny segregacji (3-11), w której następuje ręczne doczyszczenie balastu z 

pozostałych frakcji materiałowych po separacji frakcji materiałowych na 

separatorze NIR.  Wydzielone surowce zrzucane są za pomocą lejów zrzutowych 

do boksu znajdującego się pod kabiną. 

 Pozostałość po ręcznej segregacji skierowana do separacji magnetycznej 

(3-13) a następnie na przenośnik transportowy (6-1) stanowiący element linii 

odbioru balastu.  

Balast po segregacji frakcji 2D odebrany jest przy pomocy przenośnika 

rewersyjnego (6-2), a następnie zostaje skierowany do bunkra preRDF (3-9); lub 

na linię odbioru balastu. 

Linia odbioru balastu odbiera powstający w wyniku sortowania frakcji 3D 

oraz opcjonalnie 2D balast i transportuje go przy użyciu przenośnika 6-3 dna 

przenośnik obrotowy 6-4 stanowiący element stacji załadunku kontenerów.   

2.3.2. Boks magazynowy odpadów niebezpiecznych (ob. nr 6) 

Boks odpadów niebezpiecznych wykonane jako zadaszony boks  o 

wymiarach w rzucie ok. 6,1 m x 4,8 m. Ściany boksu wykonane w zabudowie 

murowanej, od frontu boks osiatkowany w celu zabezpieczenia przed dostępem 

osób niepowołanych. Obiekt przylega z dwóch stron do innych obiektów tj. ścianą 

północną do hali sortowania, natomiast ścianą wschodnią do hali manewrowej 

instalacji stabilizacji beztlenowej. 

Zadaszenie boksu w postaci dachu jednospadowego. Posadzkę boksu 

wykonano jako betonową, szczelną, chemoodporną. Pod posadzką wykonano 

wannę szczelną wyłożoną folią HDPE o gr. min 2 mm. Pod folią drenaż podfoliowy 

(minimum 1 ciąg włączony do niezależnej studni bezodpływowej o pojemności 

minimum 5 m3). Spływ z posadzki poprzez odwodnienie liniowe - również 

skierować do ww. studni. 

W ściennie czołowej wykonana brama wjazdowa o wymiarach 2,0 x 2,5 m, 

umożliwiająca odbiór kontenerów. Brama zabezpieczona przed przypadkowym 

uszkodzeniem przez pojazdy poprzez trwałe posadowienie odbojów stalowych na 

zewnątrz i wewnątrz boksu.  
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Boks wyposażony w regały oraz specjalistyczne pojemniki umożliwiające 

zbiórkę i późniejszy transport odpadów przy użyciu odpowiednich samochodów. 

Odpady niebezpieczne magazynowane w szczelnych, zamykanych i opisanych 

pojemnikach na odpady niebezpieczne znajdujące się na regałach lub wannach 

na odcieki jeżeli odpady występują w stanie płynnym. 

 Do boksu doprowadzone są następujące instalacje: 

➢ wodociągowa, 

➢ kanalizacja deszczowa ujmująca wody z dachu obiektu, 

➢ kanalizacja technologiczna – odpływ do studni bezodpływowej. 

➢ elektryczna – oświetlenia, 

➢ odgromowa, wyrównawcza i ochronna. 
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3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Poniżej przedstawiono założenia technologiczne służące jako podstawa do 

wymiarowania poszczególnych elementów instalacji przewidzianych do realizacji 

w ramach modernizacji linii technologicznej sortowania odpadów. 

 

1. Sito dyskowe 

Planowane do realizacji sito dyskowe zaprojektowano na podstawie 

założeń przedstawionych poniżej:  

 

➢ Przepustowość instalacji     – 15,5 Mg/h, 

➢ Czas pracy        – 260 dni/rok, 

➢ System pracy      – dwuzmianowy. 

 

2. Kabina wstępnej preselekcji  

Kabinę wstępnej preselekcji na przenośniku 1-3 zaprojektowano na 

podstawie założeń przedstawionych poniżej:  

 

➢ Typ sortowania:      – pozytywne, 

➢ Wydzielana frakcja:     – szkło, 

➢ Ilość sortowaczy na zmianę:    – 2 os./zmianę, 

➢ Czas pracy        – 260 dni/rok, 

➢ System pracy      – dwuzmianowy. 

 

3. Kabina doczyszczania frakcji tworzyw sztucznych wydzielonych na 

separatorze NIR 

Kabinę doczyszczania frakcji tworzyw sztucznych wydzielonych na 

separatorze NIR zaprojektowano na podstawie założeń przedstawionych poniżej: 

 

➢ Typ sortowania:      – negatywne, 

➢ Doczyszczane frakcja:     – PEHD, PET mix, 

           PET biały, 

➢ Ilość sortowaczy na zmianę:    – 4 os./zmianę, 

➢ Czas pracy        – 260 dni/rok, 

➢ System pracy      – dwuzmianowy. 

 

4. Linia technologiczna rozdrabniania preRDF 

Planowana do realizacji linia technologiczna rozdrabniania preRDF 

cechować się będzie następującymi parametrami: 

➢ Przepustowość instalacji rozdrabniania RDF  – 7,0 Mg/h, 

➢ Czas pracy        – 260 dni/rok, 

➢ System pracy      – dwuzmianowy. 
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4. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA 

4.1. Doposażenie istniejącej linii mechanicznej 

segregacji odpadów – sito dyskowe 

4.1.1. Zakres zadania 

Modyfikacja linii mechanicznej segregacji przez wyposażenie jej w sito 

dyskowe pozwoli na wydzielenie ze strumienia odpadów zmieszanych frakcji  

0-80mm, dzięki czemu frakcja ta zostanie wydzielona na początku układu 

technologicznego, co powili na podniesienie skuteczności pracy zastosowanych na 

linii technologicznej maszyn i urządzeń, w szczególności separatora 

balistycznego. Rozbudowa linii o sito dyskowe wiązać się będzie z następującymi 

pracami: 

➢ Demontażem istniejącego przenośnika kanałowego 1-2, 

➢ Montażem nowego przenośnika odbierającego odpady z rozdrabniacza 

wstępnego, 

➢ Montażem sita dyskowego, 

➢ Montażem przenośnika 1-6 odbierającego frakcję 0-80 z sita dyskowego, 

➢ Montażem przenośnika 1-7 transportującego frakcję 0-80, 

➢ Przebudową istniejącego przenośnika 1-3, 

➢ Doprowadzeniem instalacji elektrycznej do nowoprojektowanych urządzeń, 

➢ Podłączeniem nowo montowanych urządzeń do systemu sterowania i 

wizualizacji linii sortowniczej, 

➢ Przebudową istniejących schodów prowadzących na poziom separatora 

balistycznego. 

4.1.2. Projektowane rozwiązania 

W celu wydzielenia ze strumienia odpadów zmieszanych frakcji <80mm, 

zaprojektowano wyposażenie linii mechanicznej segregacji odpadów w sito 

dyskowe (1-5), które odsiewać będzie frakcję <80mm.  

Montaż sita dyskowego przewiduje się przed istniejącym przenośnikiem 

załadunkowym separatora balistycznego (1-3). W tym celu konieczna jest: 

➢ demontaż istniejącego przenośnika kanałowego (1-2), 

➢ przebudową istniejącego przenośnika (1-3) przez zmianę kąta pracy. 

 

Zdemontowany przenośnik kanałowy (1-2) zastąpić nowoprojektowanym 

przenośnikiem taśmowym (1-2) zlokalizowanym w miejscu zdemontowanego 

przenośnika kanałowego. 

Przebudowa istniejącego przenośnika (1-3) polegać będzie na obniżeniu 

części przenośnika odbierającej odpady oraz zwiększeniu jego kąta pracy z 11,0° 
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na ok. 18,4°. Wysyp z przenośnika (1-3) do separatora balistycznego (1-4) – bez 

zmian. 

Odbiór wydzielonej z odpadów frakcji <80 mm zaprojektowano 

przenośnikiem taśmowym (1-6), który należy zlokalizować pod sitem dyskowym 

(1-5). Frakcja <80 mm zrzucana będzie z przenośnika (1-6) na projektowany 

przenośnik łańcuchowy (1-7), który transportować będzie wydzieloną frakcję na 

istniejący przenośnik (2-2) – i dalej do instalacji stabilizacji. Ze względu na 

znaczną wysokość zsypu wydzielonej frakcji z sita dyskowego na 

nowoprojektowany przenośnik (1-6), zsyp należy zabezpieczyć przed 

rozrzucaniem odpadów podczas zrzutu na przenośnik, przez zastosowanie 

odpowiednich kurtyn. 

Ponadto w ramach montażu sita dyskowego z nowymi przenośnikami oraz 

kabiny sortowniczej ((1-8) – opisanej w dalszej części opracowania) koniecznym 

będzie przebudowa i rozbudowa istniejących ciągów komunikacyjnych, w sposób 

umożlwiający bezkolizyjny dostęp pracowników do sita dyskowego (1-5) oraz 

kabiny sortowniczej (1-8). W tym celu należy przebudować istniejące schody 

prowadzące na podest istniejącego separatora balistycznego (1-4) poprzez: 

➢ przesunięcie biegu schodów z poziomu „+0,00” na poziom „+2,00” o około 

3,0 m w głąb hali, 

➢ wydłużenie pomostu na poziomie „+2,00” o około 3,0 m, 

➢ wydłużenie pomostu na poziomie „+3,60” i doprowadzenie go do 

projektowanej kabiny sortowniczej 3-17, 

➢ przesunięcie biegu schodów z poziomu „+3,60” na poziom separatora 

balistycznego o około 3,5 m w głąb hali. 

 

Istniejący ciąg komunikacyjny do obsługi zrzutu odpadów na przenośnik (1-3) 

należy dostosować do zmiany kąta pracy przenośnika (co za tym idzie obniżenia 

części załadunkowej przenośnika) oraz obsługi projektowanego sita dyskowego 

(1-5). 

Projektowane doposażenie linii segregacji odpadów w sito dyskowe wraz ze 

zmianami istniejącej linii przedstawiono na rysunkach 02-05 niniejszego 

opracowania.  

Szczegółowe rozwiązania instalacji wg rozwiązań dostawcy poszczególnych 

elementów technologicznych.  

4.1.3. Procesy jednostkowe 

Po rozbudowie linii mechanicznej segregacji, odpady zmieszane po 

załadunku oraz rozdrobnieniu w rozdrabniaczu wstępnym (1-1) za pomocą  

projektowanego przenośnika (1-2) trafią do nowoprojektowanego sita dyskowego 

(1-5). Wydzielona na sicie dyskowym frakcja <80mm zrzucona zostanie na 

nowoprojektowany przenośnik taśmowy (1-6), skąd trafi na projektowany 

przenośnik łańcuchowy (1-7), który transportować będzie wydzieloną frakcję na 

istniejący przenośnik (2-2), którym wraz z frakcją <80mm wydzieloną na 

separatorze balistycznym, skierowane zostaną do instalacji stabilizacji.  
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Pozostałe odpady (>80 mm) z sita dyskowego zrzucone zostaną na 

przenośnik (1-3) i skierowane zostaną do separatora balistycznego (1-4). 

4.1.4. Wytyczne branżowe 

Planowane do montażu sito dyskowe zlokalizować należy w istniejącej hali 

sortownia ZZO w Wólce Rokickiej na linii mechanicznej segregacji, przed 

przenośnikiem 1-3.  

W ramach realizacji zadania należy zaprojektować i wykonać następujące 

instalacje: 

 

1.Instalację elektryczną zasilającą nowoprojektowane urządzenia wg 

specyfikacji. Instalacje wewnątrzobiektowe należy podłączyć do instalacji i sieci 

wewnątrzzakładowych. 

 

2. System sterowania - Istniejący system sterowania instalacją sortowania 

odpadów należy rozbudować o pracę sita dyskowego. 

 

Projekt mechanicznych projektowanych elementów wg dostawcy 

projektowanych elementów. 

4.1.5. Wyposażenie stacjonarne  

4.1.5.1. Specyfikacja ogólna  

Przenośniki taśmowe 

Oczekuje się dostawy i montażu przenośników specjalistycznych, 

dostosowanych do transportu odpadów komunalnych zmieszanych po procesie 

biosuszenia. Konstrukcja przenośników powinna składać się z giętej i skręcanej 

konstrukcji z blach stalowych i profili stalowych, o budowie w układzie 

modułowym. Grubość blach konstrukcji podstawowej powinna wynosić minimum 

4 mm, a burt bocznych minimum 2-3 mm. 

Taśma przenośników powinna być odporna na działanie tłuszczy i olejów. 

Wymagana jest wysoka wytrzymałość taśmy na rozrywanie. Nie są dopuszczalne 

szwy na taśmie biegnące poprzecznie do kierunku transportu (osi podłużnej 

przenośnika). Wymagania dla taśm: 

➢ EP – taśma poliestrowo-poliamidowa, 

➢ 400 – minimalna wytrzymałość na rozrywanie w N/mm2, 

➢ 3 – minimalna ilość przekładek. 

Burty boczne taśm powinny posiadać uszczelnienie wykonane z PVC lub 

gumowe gwarantujące optymalne uszczelnienie taśmy przenośnika. Średnica 

rolek górnych powinna wynosić min. 89 mm. Odległość pomiędzy rolkami 

górnymi powinna zostać dopasowana do rodzaju oraz właściwości 

transportowanego materiału. Rolki dolne powinny być wykonane w 

maksymalnym rozstawie nie większym niż 3000 mm i wyposażone w gumowe 

krążki. Dla zapewnienia bezpieczeństwa rolki dolne do wysokości minimum 3000 
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mm powinny być wyposażone w osłony zabezpieczające (kosze), z systemem 

mocowań umożliwiający szybki i łatwy ich demontaż dla celów ich czyszczenia. 

Każda ostatnia rolka przed bębnem napędzającym i napinającym powinna być 

również wyposażona w analogiczne osłony bez względu na wysokość, na której 

się znajduje. 

Bębny napędzający i napinający powinny posiadać kształt zapewniający 

prostoliniowość biegu taśmy. Bębny napędowy i napinający wyposażone muszą 

być w łożyska toczne. Oprawy łożyskowe powinny być wyposażone w gniazda 

smarowe z końcówką stożkową i powinny zapewniać możliwość smarowania 

także pod pełnym obciążeniem. Bęben napędzający powinien być pokryty 

okładziną z gumy dla zapewnienia odpowiedniego tarcia pomiędzy bębnem a 

taśmą. Napinacz dla łożyska przy bębnie powinien być usytuowany w sposób 

umożliwiający napinanie taśmy w trakcie pracy przenośnika bez konieczności 

demontażu osłon i urządzeń zabezpieczających przy jednoczesnym zachowaniu 

odpowiednich norm bezpieczeństwa - polskich i europejskich. 

Przenośniki w zależności od rodzaju transportowanego materiału oraz 

funkcji przenośnika powinny być wyposażone w odpowiednie systemy zbieraków 

gwarantujące zachowanie czystości taśmy zarówno od strony zewnętrznej jak i 

wewnętrznej. Do czyszczenia górnej powierzchni taśmy bez progów przy bębnie 

napędzającym należy zamontować zbieraki wykonane z twardych elementów 

wykonanych z tworzywa z dociskami sprężystymi. W przypadku taśm z progami 

zbieraki należy wykonać z twardych elementów tworzywowych bez docisków 

sprężystych. Do czyszczenia taśmy po stronie wewnętrznej należy zastosować 

zbierak pługowy zainstalowany w obszarze bębna napinającego. 

Podpory przenośników powinny być wykonane ze stabilnych profili 

stalowych, wyposażone w stopy umożliwiające regulację wysokości (dla 

kompensacji nierówności podłoża). Stopy powinny być kotwione do podłoża lub 

przykręcane do konstrukcji stalowych. 

Wszystkie elementy konstrukcyjne z blach i profili stalowych 

niezabezpieczonych antykorozyjnie w inny sposób, poza wyspecyfikowanymi 

inaczej, winny być co najmniej: piaskowane do stopnia czystości 2,0 (wg PN-ISO 

8501-1:2007), malowane warstwą farby podkładowo nawierzchniowej o grubości 

łącznej powyżej 100 μm. Kolor poza elementami ocynkowanymi do wyboru 

Zamawiającego. 

Wyposażenie: 

➢ konstrukcja nośna – stalowa, 

➢ prowadzenie taśmy w części górnej na ślizgu stalowym opcjonalnie stosuje 

się dodatkowo rolki prowadzące, 

➢ rolki powrotne prowadzące taśmę łożyskowane tocznie, 

➢ bęben napędowy gumowany, łożyskowany tocznie, 

➢ bęben napinający gładki, łożyskowany tocznie, 

➢ taśma gumowa, olejo i tłuszczo odporna, 

➢ uszczelnienie pomiędzy taśmą a burtami bocznymi wykonane z PVC, 

➢ stacja napędowa: silnik elektryczny zblokowany z przekładnią stożkową, 
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➢ klasa bezpieczeństwa: IP-54, 

➢ konstrukcja nośna napędu, 

➢ zgarniacz czyszczący taśmę, 

➢ stacja napinająca, 

➢ regulacja prędkości przesuwu taśmy – płynna, bezstopniowa, sterowanie 

➢ elektroniczne z szafy sterującej (wyposażenie opcjonalne w wybranych 

➢ przenośnikach), 

➢ przesyp z blachy stalowej, 

➢ ochrona antykorozyjna: 

➢ śrutowanie klasa – SA 2,5 

➢ farba podkładowa – 1 x 40μm 

➢ powłoka kryjąca zewnętrzna, nawierzchniowa – 1 x 40μm 

 

Przenośnik łańcuchowy 

Oczekuje się dostawy przenośnika łańcuchowego przeznaczonego do 

transportowania odpadów komunalnych zmieszanych, tworzyw sztucznych, 

makulatury i zmieszanych suchych odpadów użytecznych, rzadziej do transportu 

szkła opakowaniowego. Urządzenie samonośne. Konstrukcja nośna wykonana z 

profili hutniczych C (ceowników). Napęd taśmy realizowany stacją napędową, za 

pośrednictwem łańcuchów pędnych i napędowych kół zębatych osadzonych na 

łożyskowanej osi, na której z kolei osadzony jest motoreduktor. Motoreduktor 

połączony jest z ramą nośną przenośnika poprzez ramię reakcyjne. Prowadzenie 

łańcucha jest realizowane za pomocą rolek tocznych w prowadnicach konstrukcji 

nośnej. Taśma poprzez elementy stalowe (tzw. trawersy) mocowana jest do 

łańcucha napędowego. Nad taśmą obustronnie zamontowane blachy boczne 

(burty) tworzące rynnę zapobiegającą przesypywaniu się odpadów na zewnątrz 

przenośnika. Przesyp na następny przenośnik lub do kontenera realizowany jest 

za pomocą zsypu z blach stalowych o grubości minimum 3 mm. Urządzenie 

wyposażone w stację napinającą (koła zębate osadzone na osi z układem 

napinającym). 

Wyposażenie: 

➢ konstrukcja nośna – stalowa z profili hutniczych C (ceowników), 

➢ prowadzenie taśmy: taśma spoczywa na trawersach mocowanych do 

łańcucha napędowego, 

➢ oś z napędowymi kołami zębatymi, łożyskowana tocznie, 

➢ oś napinająca z kołami zębatymi, łożyskowana tocznie, 

➢ taśma gumowa, olejo i tłuszczo odporna, 

➢ uszczelnienie pomiędzy taśmą a burtami bocznymi wykonane z gumy, 

➢ stacja napędowa: silnik elektryczny zblokowany z przekładnią stożkową, 

➢ klasa bezpieczeństwa: IP-54, 

➢ konstrukcja nośna napędu, 

➢ stacja napinająca, 

➢ regulacja prędkości przesuwu taśmy – płynna, bezstopniowa,  



Rozbudowa linii technologicznej hali sortowania na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów  

w Wólce Rokickiej  

Projekt technologiczny 

________________________________________________________________ 

E.CORAX Sp. z o.o.       Strona 19 z 46 

 

➢ sterowanie elektronicznie z szafy sterującej (wyposażenie opcjonalne w 

wybranych przenośnikach), 

➢ przesyp z blachy stalowej 

➢ ochrona antykorozyjna: 

➢ śrutowanie klasa – SA 2,5 

➢ farba podkładowa – 1 x 40μm 

➢ powłoka kryjąca zewnętrzna, nawierzchniowa – 1 x 40μm 

4.1.5.2. Zestawienie urządzeń 

W poniższej tabeli przedstawiono minimalne graniczne wymagania 

wyposażenia stawiane urządzeniom rozbudowywanej instalacji. 

 

Uwaga!  

Dostawca jest zobowiązany wykonać i dostarczyć maszyny oraz urządzenia 

zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej i wszelkich innych przepisów w 

tym zakresie. Ponadto dostawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć 

dokumentację oceniającą zgodność maszyn i urządzeń z wymaganiami tej  

dyrektywy. 

Tabela 1: Zestawienie nowoprojektowanych urządzeń linii mechanicznej segregacji 

odpadów – doposażenie w sito dyskowe. 

Lp. Parametr Wymagania techniczne 

I Przenośnik załadowczy do sita dyskowego 1-2 

1 Funkcja 
Odbiór odpadów z rozdrabniacza wstępnego 1-1 

i transport odpadów do sita dyskowego 1-5 

2 Długość 14 400 mm 

3 Kąt wzniosu 31,0 ° 

4 Wydajność 15,5 Mg/h 

5 Moc 10,0* kW 

6 Szerokość 1,4 m 

7 Rewersyjność NIE 

8 Typ przenośnika taśmowy 

9 Inne - 

II Sito dyskowe 1-5 

1 

Wykonanie ➢ Urządzenie powinno składać się z 

stalowej ramy oraz pokładu 

przesiewającego składającego się z min. 

16 wałów, na których znajdują się 

elementy transportujące tzw. dyski.  

➢ Urządzenie winno być urządzeniem 

stacjonarnym na konstrukcji własnej. 

2 
Wydajność 

 

➢ min. 20,0 t/h.  

3 Wielkość sita ➢ 80 mm (odsiew frakcji 0-80 mm). 
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Lp. Parametr Wymagania techniczne 

4 

Napęd główny ➢ urządzenie powinno być wyposażone w 

silniki elektryczne o mocy min. 5kW 

każdy w ilości nie mniejszej niż 2 szt, 

➢ Silniki powinny posiadać możliwość 

płynnej regulacji prędkości obrotowej za 

pośrednictwem falowników.  

5 

Wyposażenie ➢ elastyczny płaszcz osłaniający wały 

przesiewające osadzony pionowo w 

stosunku do osi wzdłużnej pokładu 

przesiewającego, co przeciwdziała 

zaklinowaniu się twardszych i większych 

materiałów pomiędzy wałami. Dyski 

odpowiedzialne za transport 

przesiewanego materiału powinny być 

odporne na ścieranie, zamontowane 

sztywno na osiach je napędzających, 

➢ zestaw wskaźników zawierający 

informacje na temat liczby 

przepracowanych godzin od początku 

eksploatacji, 

➢ pulpit sterowniczy umożliwiający zmianę 

wielkości frakcji odsianej dzięki zmianie 

ilości obrotów, 

➢ łożyska nie wymagające smarowania, 

6 
Symbole i oznaczenia ➢ opisy - w języku polskim lub graficzne 

według standardowych oznaczeń UE 

7 

Lakierowanie ➢ wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne 

powierzchnie metalowe i powierzchnie 

zamknięte mają być przygotowane i 

wykończone zgodnie z technologią 

producenta zabezpieczeń 

antykorozyjnych i powłok malarskich, 

➢ kolor standardowo stosowany przez 

producenta. 

8 

Wymagane dokumenty ➢ świadectwo zgodności CE, 

➢ katalog części zamiennych, 

➢ karta gwarancyjna, instrukcja obsługi 

(DTR). 

9 Gwarancja ➢ 2 lata lub 2000 motogodzin. 

III Przenośnik odbierający frakcję <80mm 1-6 

1 Funkcja Odbiór frakcji <80mm z sita dyskowego 

2 Długość 5 000 mm 

3 Kąt wzniosu 0 ° 

4 Wydajność 15,5 Mg/h 

5 Moc 3,0* kW 

6 Szerokość 1,4 m 

7 Rewersyjność NIE 

8 Typ przenośnika taśmowy 

9 Inne - 
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Lp. Parametr Wymagania techniczne 

IV Przenośnik transportujący frakcję <80mm 1-7 

1 Funkcja 
Odbiór frakcji <80mm z przenośnika 1-6 i 

transport na przenośnik 2-2 

2 Długość 11 600 + 4 600 mm 

3 Kąt wzniosu 0  / 32 ° 

4 Wydajność 15,5 Mg/h 

5 Moc 6,0* kW 

6 Szerokość 1,4 m 

7 Rewersyjność NIE 

8 Typ przenośnika łańcuchowy 

9 Inne - 

 

* Ostateczną moc napędu przenośników dobierze Dostawca. 
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4.2. Doposażenie istniejącej linii mechanicznej 

segregacji odpadów – kabina preselekcji 

4.2.1. Zakres zadania 

W celu wydzielenia frakcji szkła z odpadów komunalnych kierowanych do 

sortowania na istniejącej linii technologicznej, a tym samym zwiększenia 

poziomu odzysku, projektuje się doposażenie linii mechanicznej segregacji 

odpadów w kabinę sortowniczą. Rozbudowa linii o ten element wiązać się będzie 

z następującymi pracami: 

➢ Montażem kabiny sortowania odpadów nad przenośnikiem 1-3, 

➢ Dostarczeniem  kontenerów odbierających wydzieloną frakcję, 

➢ Realizacją boksu na kontenery odbierające wysortowane w kabinie 

sortowniczej szkło, 

➢ Przebudową istniejącego przenośnika 1-3 na odcinku jego przebiegu przez 

kabinę sortowniczą, w sposób umożlwiający prowadzenie procesu 

sortowania (obniżenie burt i doposażenie przenośnika w elementy 

bezpieczeństwa), 

➢ Wykonaniem zasilania dla nowoprojektowanej kabiny sortowniczej, 

➢ Przebudową istniejących schodów prowadzących na poziom separatora 

balistycznego, 

➢ Realizacją nowych pomostów prowadzących do kabiny sortowniczej. 

4.2.2. Projektowane rozwiązania 

W celu umożliwienia wydzielenia szkła ze strumienia odpadów 

komunalnych zmieszanych, kierowanych na linię sortowania, zaprojektowano 

doposażenie linii mechanicznej segregacji odpadów w dwustanowiskową kabinę 

sortowniczą (1-8). Projektuje się zabudowanie kabiny nad przenośnikiem (1-3), 

transportującym odpady do separatora balistycznego (1-4). Istniejący przenośnik 

(1-3) wykorzystany zostanie jako przenośnik sortowniczy. Aby było to możliwe 

koniecznym będzie jego przebudowa na odcinku, w którym przenośnik 

przechodzić będzie przez nowoprojektowaną kabinę sortowniczą. Przebudowa 

przenośnika polegać będzie na: 

➢ zmniejszeniu burt przenośnika, tak aby możliwe było ręczne sortowanie 

przez pracowników transportowanych przenośnikiem odpadów 

komunalnych, 

➢ wykonanie elementów zabezpieczających boki przenośnika przed 

kontaktem pracownika z elementami metalowymi urządzenia, 

➢ rozszerzeniem zakresu sterowania przenośnikiem poprzez montaż linek 

zatrzymujących oraz  linek zwalniających bieg taśmy. 

 

Wysortowane w kabinie frakcje szkła projektuje się  odbierać w kontenerze 

samowyładowczym o pojemności około 1,6 m3. W celu zabezpieczenia 
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wydostawania się odłamków szkła poza kontener, projektuje się realizację boksu 

pod kabiną sortowniczą, w którym zostanie on umieszczony. Należy wykonać 

boks z desek drewnianych o wymiarach  w rzucie około 2,3m x 2,4m i wysokości 

2,5m. Dostęp do boksu należy zapewnić poprzez realizację pełnych drzwi. 

Ponadto w ramach montażu kabiny sortowniczej koniecznym będzie 

przebudowa i rozbudowa istniejących ciągów komunikacyjnych, w sposób 

umożlwiający bezkolizyjny dostęp pracowników do kabiny. W tym celu należy: 

➢ Przebudować istniejące schody prowadzące na podest istniejącego 

separatora balistycznego ( 1-4) zgodnie z opisem w punkcie 4.1.2, 

➢ wykonać montaż nowych pomostów umożlwiających dostęp z istniejącego 

pomostu przy separatorze balistyczny (1-4) do nowoprojektowanej kabiny 

sortowniczej (1-8) – pomost o szerokości 1,0 m i długości ok. 3,4 m. 

Lokalizacja kabiny sortowniczej oraz zmiany w pomostach i schodach 

przedstawiono na rysunku numer 02 - 05 do niniejszego opracowania. 

4.2.3. Procesy jednostkowe 

Po rozbudowie linii mechanicznej segregacji, odpady zmieszane po 

załadunku oraz rozdrobnieniu w rozdrabniaczu wstępnym (1-1) i przesianiu na 

sicie dyskowym (1-5) układem przenośników trafią do nowoprojektowanej kabiny 

sortowniczej (1-8). W dwustanowiskowej kabinie preselekcji następować będzie 

manualne wydzielenie szkła ze strumienia odpadów. Wydzielone w kabinie (1-8) 

szkło zrzucane będzie za pomocą lejów zrzutowych (łączących się w jedne lej) do 

kontenera samorozładowczego o pojemności ok. 1,6 m3, zlokalizowanego pod 

kabiną sortowniczą. Wydzielone w kabinie sortowniczej szkło przeznaczone 

zostanie do zbytu. Pozostałe po sortowaniu odpady transportowane będą jak 

dotychczas przenośnikiem (1-3) do separatora balistycznego (1-4).  

4.2.4. Wytyczne branżowe 

Planowaną do montażu kabinę sortowniczą zlokalizować należy w 

istniejącej hali sortownia ZZO w Wólce Rokickiej na linii mechanicznej segregacji, 

nad przenośnikiem (1-3).  

W ramach realizacji zadania należy zaprojektować i wykonać instalację 

elektryczną zasilającą kabinę sortowniczą o mocy 15 kW. Instalacje 

wewnątrzobiektowe należy podłączyć do instalacji i sieci wewnątrzzakładowych. 

Poza instalacją zasilania kabiny sortowniczej należy wprowadzić 

modyfikacje w sterowaniu istniejącego przenośnika (1-3) poprzez wprowadzenia 

funkcji: 

➢ Hamulca awaryjnego, 

➢ Tymczasowego (20s) zwolnienia biegu przenośnika.  

 

Projekt mechanicznych projektowanych elementów wg dostawcy 

projektowanych elementów.  



Rozbudowa linii technologicznej hali sortowania na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów  

w Wólce Rokickiej  

Projekt technologiczny 

________________________________________________________________ 

E.CORAX Sp. z o.o.       Strona 24 z 46 

 

4.2.5. Wyposażenie stacjonarne  

4.2.5.1. Specyfikacja ogólna  

Kabinę sortowniczą należy wykonać w konstrukcji stalowej z profili 

hutniczych. Kabina winna spełniać przepisy i wytyczne dotyczące miejsc 

stanowisk pracy zgodnie z polskim prawem. Wysokość w kabinie winna wynosić 

min. 3,3 m (odległość pomiędzy wewnętrzną stroną podłogi/podestu i 

wewnętrzną stroną dachu). Ściany i dach należy wykonać jako warstwowe 

elementy z blachy stalowej powlekanej z wypełnieniem termoizolującym o 

grubości min. 100 mm. Stolarkę okienną i drzwiową wykonać z profili PCV. 

Podłogę wykonać jako termoizolującą z wykładziną antypoślizgową.  

Wejście do i wyjście z kabiny mają zapewniać drzwi oraz prowadzące do nich 

schody. Schody i podesty wejściowe należy wykonać z blach stalowych, 

materiałów hutniczych i krat zgrzewanych- cynkowanych. 

Kabiny sortownicze należy wyposażyć w instalację oświetleniową (min. 300lx), 

niezależny system wentylacji, chłodzenia i ogrzewania (ogrzewanie elektryczne). 

Należy dostarczyć i zrealizować centrale wentylacyjne wyposażone w wentylatory 

nawiewne i wyciągowe, filtry powietrza, nagrzewnicę wodną, chłodnicę, 

wymiennik krzyżowy odzysku ciepła i chłodu, agregat chłodzący oraz automatykę 

sterującą instalacją wentylacji/ogrzewania/chłodzenia.Kabinę należy wyposażyć 

w linki zwalniające taśmę oraz zatrzymujące taśmę.  

Instalacja grzewcza i wentylacyjna kabiny sortowniczej powinna spełniać 

następujące wymagania: 

➢ system wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej; 

➢ 100% powietrza świeżego zasysanego z zewnątrz hali, czerpnia powietrza 

doprowadzanego winna w układzie rekuperacji powietrza być tak 

usytuowana aby zapewnić doprowadzenie powietrza świeżego; 

➢ wylot powietrza zanieczyszczonego na halę sortowni lub poza nią; 

➢ wewnątrz kabiny sortowniczej winno panować lekkie nadciśnienie w 

stosunku do ciśnienia panującego w otaczającej ją hali; 

➢ ilość powietrza doprowadzonego winna być większa od ilości powietrza 

odsysanego; 

➢ minimalna wymagana 16 krotna wymianę powietrza na godzinę; 

➢ ogrzewanie/chłodzenie nawiewne zsynchronizowane z wentylacją; 

➢ rozprowadzenia świeżego powietrza ciepłego/chłodnego przewodami z 

blachy ocynkowanej; 

➢ ogrzewanie kabin zapewniające temperaturę minimalną wewnątrz kabin w 

okresie zimowym wynoszącą +16°C, za pomocą nagrzewnicy; 

➢ chłodzenie kabin zapewniające temperaturę maksymalną wewnątrz kabin 

w okresie letnim wynoszącą +22°C, 

➢ czyste powietrze powinno być podawane ponad głowami personelu 

zatrudnionego przy segregacji odpadów - każde stanowisko pracy 

sortowaczy winno być wentylowane oddzielnie za pomocą anemostatów 
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sufitowych z możliwością indywidualnej regulacji i wyłączenia wentylacji 

dla danego stanowiska; 

➢ należy zapewnić odpowiednią i optymalną dla indywidualnego stanowiska 

pracy prędkość przepływu powietrza, 

➢ nad przenośnikami sortowniczymi winny zostać wykonane odciągi. 

4.2.5.2. Zestawienie urządzeń 

W poniższej tabeli przedstawiono minimalne graniczne wymagania 

wyposażenia stawiane urządzeniom rozbudowywanej instalacji. 

Tabela 2: Zestawienie nowoprojektowanych urządzeń linii mechanicznej segregacji 

odpadów – doposażenie w kabinę sortowniczą. 

Lp. Parametr Wymagania techniczne 

I Kabina sortownicza 1-8 

1 Funkcja 
Miejsce prowadzenia wydzielenia szkła na 

przenośniku nr 1-3 

2 Długość wewnętrzna 2,9 m 

3 
Wysokość w świetle 

przestrzeni roboczej 
3,95 m 

4 Szerokość wewnętrzna 3,2 m 

5 
Ilość przewidywanych 

sortowaczy 
2 os. 

6 Moc 15 kW 

7 Inne 

Kabina wyposażona w podest roboczy o 

wysokości 0,65 m wraz ze schodami 

zapewniającymi dostęp do podestu. 

Schody wyposażone w barierki 

zabezpieczające. 

II Boks na kontenery szkła 1-9 

1 Funkcja 
Zabezpieczenie przed wydostawaniem się 

na zewnątrz kontenerów odłamków szkła 

2 Długość 2,4 m 

3 
Wysokość w świetle 

przestrzeni roboczej 
2,50 m 

4 Szerokość 2,3 m 

5 Inne 

• konstrukcja stalowa 

• ściany z desek drewnianych 

• drzwi pełne, o wymiarach 

 pozwalających na ustawienie 

 kontenerów wózkiem widłowym 

• przykrycie boksu plandeką 
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4.2.6. Wyposażenie mobilne  

W ramach doposażenia linii mechanicznej segregacji odpadów należy 

dostarczyć dwa kontenery samowyładowcze, w tym jeden rezerwowy, których 

zadaniem będzie obiór wysortowanej z odpadów zmieszanych frakcji szkła. W 

poniższej tabeli przedstawiono minimalne wymagania stawiane kontenerom.  

Tabela 3: Dodatkowe wyposażenie mobilne linii mechanicznej segregacji odpadów. 

Lp. Parametr Wartość Jednostka 

I. Kontener samowyładowczy 

1 Funkcja 
Krótkotrwałe magazynowanie wydzielonego w 

kabinie sortowniczej (1-8) szkła 

2 Rodzaj 
Kontener samowyładowczy dostosowany do 

transportu i opróżniania wózkami widłowymi 

3 Ilość 2 (1 +1) szt. 

4 Pojemność 1,6 m3 

5 Wymiary 
L=1570, S=2000,  

H= 1170 
mm 
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4.3. Doposażenie istniejącej linii segregacji frakcji 3D – 

kabina doczyszczania tworzyw sztucznych 

4.3.1.  Zakres zadania 

W celu doczyszczenia tworzyw sztucznych wydzielanych na istniejącym 

separatorze NIR (3-2), a tym samym zwiększeniem czystości widzialnych 

surowców wtórnych, projektuje się doposażenie linii segregacji frakcji 3D w 

kabinę sortowniczą. Rozbudowa linii o ten element wiązać się będzie z 

następującymi pracami: 

 

➢ Montażem kabiny doczyszczania, 

➢ Montażem przenośników transportujących frakcje do kabiny, 

➢ Montażem przenośnika odbierającego wydzielone w kabinie 

zanieczyszczenia, 

➢ Montażem kontenera odbierającego wydzielone w kabinie 

zanieczyszczenia, 

➢ Wykonaniem zasilania nowo montowanych urządzeń, 

➢ Podłączeniem nowo montowanych urządzeń do systemu sterowania i 

wizualizacji linii sortowniczej, w powiązaniu z pracą separatora optycznego 

NIR, 

➢ Demontażem istniejących schodów prowadzących z poziomu separatora 

optycznego na poziom kabiny sortowniczej, 

➢ Wykonaniem nowych schodów i pomostów. 

4.3.2. Projektowane rozwiązania 

W celu doczyszczenia frakcji materiałowych wydzielonych przez istniejący 

separator NIR, projektuje się doposażenie instalacji segregacji frakcji 3D w 

cztero–stanowiskową kabinę sortowniczą (3-17) oraz dodatkowe przenośniki 

transportujące poszczególne frakcje do kabiny.  

Projektowana kabina sortownicza będzie miała za zadanie umożliwienie 

przeprowadzenia procesu doczyszczania poszczególnych strumieni frakcji 

materiałowych wydzielonych na istniejącym separatorze NIR (3-2). Zastosowane 

rozwiązania pozwolą na doczyszczanie następujących frakcji: 

➢ PET kolor, 

➢ PET biały, 

➢ PEHD. 
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Ponadto, poza kabiną sortowniczą, w ramach przedmiotowej inwestycji, 

układ technologicznych należy doposażyć w szereg przenośników zmieniających 

sposób odbioru i transportu wydzielanych na separatorze NIR (3-2) frakcji w 

następujący sposób:  

➢ PET kolorowy (PET mix) – zostanie skierowany za pomocą leja zsypowego 

na projektowany przenośnik (3-13), a następnie do kabiny sortowniczej 

(3-17), 

➢ PET biały – zostanie skierowany za pomocą leja zsypowego na 

projektowany przenośnik (3-14), a następnie do kabiny sortowniczej  

(3-17), 

➢ PEHD – zostanie skierowane za pomocą leja zsypowego na istniejący 

przenośnik (3-6), którego ustawienie należy dopasować do 

projektowanego układu, a następnie za pomocą projektowanego 

przenośnika (3-15) do kabiny sortowniczej (3-17), 

➢ Sposób postepowania z pozostałymi wydzielonymi frakcjami pozostawia 

się bez zmian. 

Wysortowane w kabinie zanieczyszczenia projektuje się odbierać 

przenośnikiem, który skieruje je do kontenera samowyładowczego o pojemności 

około 1,6m3.  

Ponadto w ramach montażu nowoprojektowanych urządzeń konieczna 

będzie przebudowa i rozbudowa istniejących ciągów komunikacyjnych, w sposób 

umożlwiający bezkolizyjny dostęp pracowników do kabiny. W tym celu należy: 

➢ Zdemontować istniejącą klatkę schodowa zapewniającą dostęp do podestu 

obsługowego separatora NIR (3-2), 

➢ Realizację nowej klatki schodowej zapewniającej bezkolizyjny dostęp 

pracowników do nowoprojektowanej kabiny sortowniczej (3-17) oraz na 

istniejący podest separatora NIR (3-2). 

Lokalizacja nowoprojektowanych urządzeń oraz zmiany w pomostach i 

schodach przedstawiono na rysunku numer 02 - 04 do niniejszego opracowania. 

Szczegółowe rozwiązania układu przenośników, oraz kabiny sortowniczej 

wg dostawcy projektowanych urządzeń.  

4.3.3. Procesy jednostkowe 

Po rozbudowie linii segregacji frakcji 3D, wydzielone na separatorze NIR 

(3-2) frakcje materiałowe skierowane zostaną nowoprojektowanymi 

przenośnikami do kabiny sortowniczej (3-17). W kabinie sortowniczej z 

poszczególnych frakcji zostaną wydzielone zanieczyszczenia skierowane do 

strumienia preRDF. Doczyszczone w kabinie frakcje przy pomocy lejów 

zasypowych trafią do istniejących pod separatorem NIR (3-2) boksów, skąd jak 

dotychczas za pomocą wózka widłowego skierowane zostaną na linię prasowania.  

Wydzielone w kabinie (3-17) zanieczyszczenia zostaną zrzucone lejami 

zasypowymi na projektowany przenośnik (3-16), który przetransportuje 

wydzielony preRDF do kontenera samorozładowczego o pojemności około 1,6 m3. 
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4.3.4. Wytyczne branżowe 

Planowaną do montażu kabinę sortowniczą zlokalizować należy w 

istniejącej hali sortownia ZZO w Wólce Rokickiej w pobliżu istniejącego 

separatora NIR (3-2). 

W ramach realizacji zadania należy zaprojektować i wykonać instalację 

elektryczną zasilającą kabinę sortowniczą o mocy 24 kW oraz 

nowoprojektowanych przenośników wg specyfikacji.  

Instalacje wewnątrzobiektowe należy podłączyć do instalacji i sieci 

wewnątrzzakładowych. 

4.3.5. Wyposażenie stacjonarne 

4.3.5.1. Specyfikacja ogólna  

Kabina sortownicza 

Kabinę sortowniczą należy wykonać w konstrukcji stalowej z profili 

hutniczych. Kabina winna spełniać przepisy i wytyczne dotyczące miejsc 

stanowisk pracy zgodnie z polskim prawem. Wysokość w kabinie winna wynosić 

min. 3,3 m (odległość pomiędzy wewnętrzną stroną podłogi i wewnętrzną stroną 

dachu). Ściany i dach należy wykonać jako warstwowe elementy z blachy 

stalowej powlekanej z wypełnieniem termoizolującym o grubości min. 100 mm. 

Stolarkę okienną i drzwiową wykonać z profili PCV. Podłogę wykonać jako 

termoizolującą z wykładziną antypoślizgową.  

Wejście do i wyjście z kabiny mają zapewniać drzwi oraz prowadzące do 

nich schody. Schody i podesty wejściowe należy wykonać z blach stalowych, 

materiałów hutniczych i krat zgrzewanych- cynkowanych. 

Kabiny sortownicze należy wyposażyć w instalację oświetleniową (min. 

300lx), niezależny system wentylacji, chłodzenia i ogrzewania (ogrzewanie 

elektryczne). Należy dostarczyć i zrealizować centrale wentylacyjne wyposażone 

w wentylatory nawiewne i wyciągowe, filtry powietrza, nagrzewnicę wodną, 

chłodnicę, wymiennik krzyżowy odzysku ciepła i chłodu, agregat chłodzący oraz 

automatykę sterującą instalacją wentylacji/ogrzewania/chłodzenia. Kabinę należy 

wyposażyć w linki zwalniające taśmę oraz zatrzymujące taśmę.  

Instalacja grzewcza i wentylacyjna kabiny sortowniczej powinna spełniać 

następujące wymagania: 

➢ system wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej; 

➢ 100% powietrza świeżego zasysanego z zewnątrz hali, czerpnia powietrza 

doprowadzanego winna w układzie rekuperacji powietrza być tak 

usytuowana aby zapewnić doprowadzenie powietrza świeżego; 

➢ wylot powietrza zanieczyszczonego na halę sortowni lub poza nią; 

➢ wewnątrz kabiny sortowniczej winno panować lekkie nadciśnienie w 

stosunku do ciśnienia panującego w otaczającej ją hali; 

➢ ilość powietrza doprowadzonego winna być większa od ilości powietrza 

odsysanego; 



Rozbudowa linii technologicznej hali sortowania na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów  

w Wólce Rokickiej  

Projekt technologiczny 

________________________________________________________________ 

E.CORAX Sp. z o.o.       Strona 30 z 46 

 

➢ minimalna wymagana 16 krotna wymianę powietrza na godzinę; 

➢ ogrzewanie/chłodzenie nawiewne zsynchronizowane z wentylacją; 

➢ rozprowadzenia świeżego powietrza ciepłego/chłodnego przewodami z 

blachy ocynkowanej; 

➢ ogrzewanie kabin zapewniające temperaturę minimalną wewnątrz kabin w 

okresie zimowym wynoszącą +16°C, za pomocą nagrzewnicy; 

➢ chłodzenie kabin zapewniające temperaturę maksymalną wewnątrz kabin 

w okresie letnim wynoszącą +22°C, 

➢ czyste powietrze powinno być podawane ponad głowami personelu 

zatrudnionego przy segregacji odpadów - każde stanowisko pracy 

sortowaczy winno być wentylowane oddzielnie za pomocą anemostatów 

sufitowych z możliwością indywidualnej regulacji i wyłączenia wentylacji 

dla danego stanowiska; 

➢ należy zapewnić odpowiednią i optymalną dla indywidualnego stanowiska 

pracy prędkość przepływu powietrza, 

➢ nad przenośnikami sortowniczymi winny zostać wykonane odciągi. 

 

Przenośniki taśmowe 

Oczekuje się dostawy i montażu przenośników specjalistycznych, 

dostosowanych do transportu odpadów komunalnych zmieszanych po procesie 

biosuszenia. Konstrukcja przenośników powinna składać się z giętej i skręcanej 

konstrukcji z blach stalowych i profili stalowych, o budowie w układzie 

modułowym. Grubość blach konstrukcji podstawowej powinna wynosić minimum 

4 mm, a burt bocznych minimum 2-3 mm. 

Taśma przenośników powinna być odporna na działanie tłuszczy i olejów. 

Wymagana jest wysoka wytrzymałość taśmy na rozrywanie. Nie są dopuszczalne 

szwy na taśmie biegnące poprzecznie do kierunku transportu (osi podłużnej 

przenośnika). Wymagania dla taśm: 

➢ EP – taśma poliestrowo-poliamidowa, 

➢ 400 – minimalna wytrzymałość na rozrywanie w N/mm2, 

➢ 3 – minimalna ilość przekładek. 

Burty boczne taśm powinny posiadać uszczelnienie wykonane z PVC lub 

gumowe gwarantujące optymalne uszczelnienie taśmy przenośnika. Średnica 

rolek górnych powinna wynosić min. 89 mm. Odległość pomiędzy rolkami 

górnymi powinna zostać dopasowana do rodzaju oraz właściwości 

transportowanego materiału. Rolki dolne powinny być wykonane w 

maksymalnym rozstawie nie większym niż 3000 mm i wyposażone w gumowe 

krążki. Dla zapewnienia bezpieczeństwa rolki dolne do wysokości minimum 3000 

mm powinny być wyposażone w osłony zabezpieczające (kosze), z systemem 

mocowań umożliwiający szybki i łatwy ich demontaż dla celów ich czyszczenia. 

Każda ostatnia rolka przed bębnem napędzającym i napinającym powinna być 

również wyposażona w analogiczne osłony bez względu na wysokość, na której 

się znajduje. 
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Bębny napędzający i napinający powinny posiadać kształt zapewniający 

prostoliniowość biegu taśmy. Bębny napędowy i napinający wyposażone muszą 

być w łożyska toczne. Oprawy łożyskowe powinny być wyposażone w gniazda 

smarowe z końcówką stożkową i powinny zapewniać możliwość smarowania 

także pod pełnym obciążeniem. Bęben napędzający powinien być pokryty 

okładziną z gumy dla zapewnienia odpowiedniego tarcia pomiędzy bębnem a 

taśmą. Napinacz dla łożyska przy bębnie powinien być usytuowany w sposób 

umożliwiający napinanie taśmy w trakcie pracy przenośnika bez konieczności 

demontażu osłon i urządzeń zabezpieczających przy jednoczesnym zachowaniu 

odpowiednich norm bezpieczeństwa - polskich i europejskich. 

Przenośniki w zależności od rodzaju transportowanego materiału oraz 

funkcji przenośnika powinny być wyposażone w odpowiednie systemy zbieraków 

gwarantujące zachowanie czystości taśmy zarówno od strony zewnętrznej jak i 

wewnętrznej. Do czyszczenia górnej powierzchni taśmy bez progów przy bębnie 

napędzającym należy zamontować zbieraki wykonane z twardych elementów 

wykonanych z tworzywa z dociskami sprężystymi. W przypadku taśm z progami 

zbieraki należy wykonać z twardych elementów tworzywowych bez docisków 

sprężystych. Do czyszczenia taśmy po stronie wewnętrznej należy zastosować 

zbierak pługowy zainstalowany w obszarze bębna napinającego. 

Podpory przenośników powinny być wykonane ze stabilnych profili 

stalowych, wyposażone w stopy umożliwiające regulację wysokości (dla 

kompensacji nierówności podłoża). Stopy powinny być kotwione do podłoża lub 

przykręcane do konstrukcji stalowych. 

Wszystkie elementy konstrukcyjne z blach i profili stalowych 

niezabezpieczonych antykorozyjnie w inny sposób, poza wyspecyfikowanymi 

inaczej, winny być co najmniej: piaskowane do stopnia czystości 2,0 (wg PN-ISO 

8501-1:2007), malowane warstwą farby podkładowo nawierzchniowej o grubości 

łącznej powyżej 100 μm. Kolor poza elementami ocynkowanymi do wyboru 

Zamawiającego. 

Wyposażenie: 

➢ konstrukcja nośna – stalowa, 

➢ prowadzenie taśmy w części górnej na ślizgu stalowym opcjonalnie stosuje 

się dodatkowo rolki prowadzące, 

➢ rolki powrotne prowadzące taśmę łożyskowane tocznie, 

➢ bęben napędowy gumowany, łożyskowany tocznie, 

➢ bęben napinający gładki, łożyskowany tocznie, 

➢ taśma gumowa, olejo i tłuszczo odporna, 

➢ uszczelnienie pomiędzy taśmą a burtami bocznymi wykonane z PVC, 

➢ stacja napędowa: silnik elektryczny zblokowany z przekładnią stożkową, 

➢ klasa bezpieczeństwa: IP-54, 

➢ konstrukcja nośna napędu, 

➢ zgarniacz czyszczący taśmę, 

➢ stacja napinająca, 

➢ regulacja prędkości przesuwu taśmy – płynna, bezstopniowa, sterowanie 
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➢ elektroniczne z szafy sterującej (wyposażenie opcjonalne w wybranych 

➢ przenośnikach), 

➢ przesyp z blachy stalowej, 

➢ ochrona antykorozyjna: 

➢ śrutowanie klasa – SA 2,5 

➢ farba podkładowa – 1 x 40μm 

➢ powłoka kryjąca zewnętrzna, nawierzchniowa – 1 x 40μm 

4.3.5.2. Zestawienie urządzeń 

W poniższej tabeli przedstawiono minimalne graniczne wymagania 

wyposażenia stawiane urządzeniom rozbudowywanej instalacji. 

Uwaga!  

Dostawca jest zobowiązany wykonać i dostarczyć maszyny oraz urządzenia 

zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej i wszelkich innych przepisów w 

tym zakresie. Ponadto dostawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć 

dokumentację oceniającą zgodność maszyn i urządzeń z wymaganiami tej  

dyrektywy. 

Tabela 4: Zestawienie nowoprojektowanych urządzeń linii segregacji frakcji 3D.  

Lp. Parametr Wymagania techniczne 

I Przenośnik transportujący PET mix 3-13 

1 Funkcja Transport PET mix 

2 Długość 3300 mm 

3 Kąt wzniosu 0 ° 

4 Wydajność 0,08 Mg/h 

5 Moc 1,5* kW 

6 Szerokość 0,6 m 

7 Rewersyjność NIE 

8 Typ przenośnika taśmowy 

9 Inne -  

II Przenośnik transportujący PET biały 3-14 

1 Funkcja Transport PET białego 

2 Długość 3700 mm 

3 Kąt wzniosu 0 ° 

4 Wydajność 0,12 Mg/h 

5 Moc 1,5* kW 

6 Szerokość 0,6 m 

7 Rewersyjność NIE 

8 Typ przenośnika taśmowy 

9 Inne -  
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Lp. Parametr Wymagania techniczne 

III Przenośnik transportujący PEHD 3-15 

1 Funkcja Transport PEHD 

2 Długość 3700/1500 mm 

3 Kąt wzniosu 11 ° 

4 Wydajność 0,03 Mg/h 

5 Moc 2,0* kW 

6 Szerokość 0,6 m 

7 Rewersyjność NIE 

8 Typ przenośnika taśmowy 

9 Inne -  

IV Przenośnik transportujący balast 3-16 

1 Funkcja 
Transport balastu wydzielonego w 

kabinie sortowniczej nr 3-17 

2 Długość 7600 mm 

3 Kąt wzniosu 0 ° 

4 Wydajność 0,04 Mg/h 

5 Moc 2,5* kW 

6 Szerokość 0,6 m 

7 Rewersyjność NIE 

8 Typ przenośnika taśmowy 

9 Inne -  

V Kabina sortownicza 3-17 

1 Funkcja 

Miejsce prowadzenia doczyszczania 

PEHD, PET biały, PET mix wydzielonych 

przez separator NIR 

2 Długość 2,90 m 

3 
Wysokość w świetle 

przestrzeni roboczej 
3,30 m 

4 Szerokość 6,30 m 

5 
Ilość przewidywanych 

sortowaczy 
3 os. 

6 Moc 24 kW 

* Ostateczną moc napędu przenośników do doboru przez Dostawcę 
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4.3.6. Wyposażenie mobilne 

W ramach doposażenia linii segregacji frakcji 3D należy dostarczyć dwa 

kontenery samowyładowcze (w tym jeden rezerwowy) których zadaniem będzie 

obiór zanieczyszczeń wysortowanych w ramach doczyszczania frakcji 

materiałowych w kabinie doczyszczania. W poniższej tabeli przedstawiono 

minimalne wymagania stawiane kontenerom.  

Tabela 5: Dodatkowe wyposażenie mobilne linii segregacji frakcji 3D 

Lp. Parametr Wartość Jednostka 

I. Kontener samowyładowczy 

1 Funkcja 
Krótkotrwałe magazynowanie wydzielonego w 

kabinie sortowniczej (3-17) balastu 

2 Rodzaj 
Kontener samowyładowczy dostosowany do 

transportu i opróżniania wózkami widłowymi 

3 Ilość 2 (1 +1) szt. 

4 Pojemność 1,6 m3 

5 Wymiary 
L=1570, S=2000,  

H= 1170 
mm 
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4.4. Linia rozdrabniania preRDF 

4.4.1. Zakres zadania 

W celu rozdrobnienia paliwa preRDF produkowanego na istniejącej linii 

technologicznej, projektuje się realizację linii rozdrabniania opartą o rozdrabniacz 

preRDF. Wykonanie węzła rozdrabniania preRDF umożliwi Użytkownikowi 

wytworzenie w Zakładzie paliwa z odpadów o granulacji odpowiadającej 

wymaganiom większej ilości odbiorców zewnętrznych. Ponadto w ramach 

odrębnego zadania planuje się przebudowę istniejącego układu boksów w sposób 

umożlwiający podsuszenia magazynowanej frakcji paliwa preRDF.  

Realizacja linii rozdrabniania preRDF wiązać się będzie z następującymi 

pracami: 

➢ montażem rozdrabniacza preRDF, 

➢ montażem przenośników transportujących preRDF,  

➢ zmianą położenia istniejącego przenośnika 7-1, 

➢ doprowadzeniem instalacji elektrycznej do nowoprojektowanych urządzeń, 

➢ podłączeniem nowo montowanych urządzeń do systemu sterowania i 

wizualizacji linii sortowniczej, 

➢ rozbiórką zasieków boksów na surowce wtórne zlokalizowanych w obrębie 

hali sortowniczej, 

➢ dostosowaniem magazynu odpadów niebezpiecznych pod pełnienie funkcji 

boksu zrzutowego rozdrobnionego preRDF, przez usunięcie wyposażenia 

magazynu, demontaż siatkowanej ściany frontowej wraz z bramą. 

4.4.2. Projektowane rozwiązania 

W celu rozdrobnienia frakcji paliwa preRDF planuje się wykorzystanie 

posiadanego przez Użytkownika rozdrabniacza Andritz MeWa UG 1600R. 

Rozdrabniacz projektuje się zlokalizować w istniejących w obrębie hali sortowania 

boksach magazynowych, zmieniając tym samym ich funkcję. W tym celu 

koniecznym jest demontaż ściany oporowej wydzielającej boksy magazynowe 

wewnątrz hali sortowania. Ponadto w ramach realizacji linii rozdrabniania preRDF 

przewiduje się montaż szeregu przenośników transportowych umożliwiających 

podanie wytwarzanego preRDF do rozdrabniacza, z zachowanie możliwości 

użytkowania instalacji według obecnie funkcjonujących schematów 

technologicznych, oraz odbiór rozdrobnionego preRDF. 

W ramach realizacji linii rozdrabniania preRDF konieczna będzie również 

zmiana położenia istniejącego przenośnika 7-1. Należy dostosować położenie 

przenośnika w sposób spójny z nowoprojektowaną linią rozdrabniania zgodnie z 

dyspozycją na rysunkach do niniejszego opracowania.  

Projektowaną lokalizację linii rozdrabniania preRDF przedstawiono na 

rysunkach 1-4 do niniejszego opracowania.  
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Szczegółowe rozwiązania instalacji wg rozwiązań dostawcy poszczególnych 

elementów technologicznych.  

4.4.3. Procesy jednostkowe 

Po rozbudowie linii technologicznej o linię rozdrabnia preRDF, produkt 

końcowy linii sortowniczej w postaci preRDF zostanie opcjonalnie: 

1. Skierowany do kontenera wielkogabarytowego- w tym celu odpady 

istniejącym przenośnikiem rewersyjnym (7-1) skierowane zostaną 

bezpośrednio do istniejącego kontenera wielkogabarytowego, 

2. Skierowane do linii prasowania- w tym celu odpady transportowane 

nowoprojektowanym przenośnikiem rewersyjnym (7-2) skierowane 

zostaną na istniejący przenośnik (7-1), który następnie skieruje je do 

istniejącego bunkra preRDF (3-11), a ten kolejno na istniejącą linię 

prasowania, 

3. Skierowane zostaną na nowoprojektowaną linię rozdrabniania 

preRDF- w tym celu odpady transportowane  nowoprojektowanym  

przenośnikiem  rewersyjnym (7-2) skierowane zostaną na 

nowoprojektowany przenośnik (7-3), którym załadowane zostaną do 

rozdrabniacza (7-4). Rozdrobniony na istniejącym rozdrabniaczu (7-4) 

preRDF odebrany zostanie przenośnikiem (7-5), a następnie trafi na 

przenośnik łańcuchowy (7-6), który skieruje rozdrobniony preRDF do 

istniejącego Magazynu Odpadów Niebezpiecznych (ob.6), który 

przebudowany zostanie na boks zrzutowy preRDF. 

Ponadto w celu umożliwienia podawania do rozdrabniacza dodatkowych 

frakcji (np. gałęzi wydzielonych z odpadów zielonych), na projektowanym 

przenośniku (7-2) wykonany zostanie lej zasypowy (7-7) przystosowany do 

współpracy z ładowarką teleskopową, będącą na wyposażeniu Zakładu.  

Projektowaną lokalizację linii rozdrabniania preRDF przedstawiono na 

rysunkach 1-4 do niniejszego opracowania.  

Szczegółowe rozwiązania elementów transportowych oraz projektowanych 

układów wg dostawcy.  

4.4.4. Wytyczne branżowe 

Planowaną do realizacji linię rozdrabniania preRDF zlokalizować należy w 

istniejącej hali sortowania ZZO w Wólce Rokickiej na linii mechanicznej 

segregacji za przenośnikiem (3-10). Główne urządzenie linii sortowniczej - 

rozdrabniacz należy zlokalizować w obrębie istniejących wewnątrz hali boksów 

magazynowych. Aby było to możliwe należy zdemontować istniejącą ściankę 

oporową. 

Ponadto w ramach zadania należy dostosowaniem magazynu odpadów 

niebezpiecznych pod pełnienie funkcji boksu zrzutowego rozdrobnionego preRDF, 

przez usunięcie wyposażenia magazynu, demontaż siatkowanej ściany frontowej 

wraz z bramą. 
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W ramach realizacji zadania należy zaprojektować i wykonać następujące 

instalacje: 

 

1.Instalację elektryczną zasilającą nowoprojektowane urządzenia wg 

specyfikacji (zasilanie powinno obejmować również rozdrabniacz) Instalacje 

wewnątrzobiektowe należy podłączyć do instalacji i sieci wewnątrzzakładowych. 

 

2. System sterowania- Istniejący system sterowania instalacją sortowania 

odpadów należy rozbudować o układ sterowania linią rozdrabniania preRDF, 

który złożony będzie z następujących wariantów pracy: 

 

WARIANT I: ROZDRABNIANIE preRDF (podstawowa praca linii) 

1. Projektowany przenośnik (7-2) – start, praca rewersyjna (zrzut preRDF na 

projektowany przenośnik (7-3) 

2. Istniejący przenośnik (7-1) – stop 

3. Projektowany przenośnik (7-3) – start, (zrzut preRDF do rozdrabniacza (7-

4) 

4. Projektowany rozdrabniacz (7-4) – start, (zrzut preRDF na projektowany 

przenośnik (7-5) 

5. Projektowany przenośnik (7-5) – start (zrzut preRDF na przenośnik 7-6). 

6. Projektowany przenośnik (7-6) – start (zrzut preRDF do boksu). 

 

WARIANT II: PRASOWANIE preRDF 

1. Projektowany przenośnik (7-2) ) – start, praca rewersyjna (zrzut preRDF 

na istniejący przenośnik (7-1)), 

2. Istniejący przenośnik (7-1) – start, praca rewersyjna (zrzut preRDF na do 

istniejącego bunkra preRDF (3-11)). 

3. Istniejący bunkier preRDF (3-11) – praca wg istniejącego algorytmu 

sterowania. 

4. Projektowany przenośnik (7-3) – stop, 

5. Projektowany rozdrabniacz (7-4) – stop, 

6. Projektowany przenośnik (7-5) – stop. 

7. Projektowany przenośnik (7-6) – stop. 

 

WARIANT III: ZAŁADUNEK preRDF DO KONTENERA 

1. Projektowany przenośnik (7-2) ) – start, praca rewersyjna (zrzut preRDF 

na istniejący przenośnik (7-1)), 

2. Istniejący przenośnik (7-1) – start, praca normalna (zrzut preRDF do 

kontenera poza halą sortowni) 

3. Projektowany przenośnik (7-3) – stop, 

4. Projektowany rozdrabniacz (7-4) – stop, 

5. Projektowany przenośnik (7-5) – stop. 

6. Projektowany przenośnik (7-6) – stop. 
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Instalacje wewnątrzobiektowe należy podłączyć do instalacji i sieci 

wewnątrzzakładowych. 

4.4.5. Wyposażenie stacjonarne 

4.4.5.1. Specyfikacja ogólna 

Przenośniki taśmowe 

Oczekuje się dostawy i montażu przenośników specjalistycznych, 

dostosowanych do transportu odpadów komunalnych zmieszanych po procesie 

biosuszenia. Konstrukcja przenośników powinna składać się z giętej i skręcanej 

konstrukcji z blach stalowych i profili stalowych, o budowie w układzie 

modułowym. Grubość blach konstrukcji podstawowej powinna wynosić minimum 

4 mm, a burt bocznych minimum 2-3 mm. 

Taśma przenośników powinna być odporna na działanie tłuszczy i olejów. 

Wymagana jest wysoka wytrzymałość taśmy na rozrywanie. Nie są dopuszczalne 

szwy na taśmie biegnące poprzecznie do kierunku transportu (osi podłużnej 

przenośnika). Wymagania dla taśm: 

➢ EP – taśma poliestrowo-poliamidowa, 

➢ 400 – minimalna wytrzymałość na rozrywanie w N/mm2, 

➢ 3 – minimalna ilość przekładek. 

Burty boczne taśm powinny posiadać uszczelnienie wykonane z PVC lub 

gumowe gwarantujące optymalne uszczelnienie taśmy przenośnika. Średnica 

rolek górnych powinna wynosić min. 89 mm. Odległość pomiędzy rolkami 

górnymi powinna zostać dopasowana do rodzaju oraz właściwości 

transportowanego materiału. Rolki dolne powinny być wykonane w 

maksymalnym rozstawie nie większym niż 3000 mm i wyposażone w gumowe 

krążki. Dla zapewnienia bezpieczeństwa rolki dolne do wysokości minimum 3000 

mm powinny być wyposażone w osłony zabezpieczające (kosze), z systemem 

mocowań umożliwiający szybki i łatwy ich demontaż dla celów ich czyszczenia. 

Każda ostatnia rolka przed bębnem napędzającym i napinającym powinna być 

również wyposażona w analogiczne osłony bez względu na wysokość, na której 

się znajduje. 

Bębny napędzający i napinający powinny posiadać kształt zapewniający 

prostoliniowość biegu taśmy. Bębny napędowy i napinający wyposażone muszą 

być w łożyska toczne. Oprawy łożyskowe powinny być wyposażone w gniazda 

smarowe z końcówką stożkową i powinny zapewniać możliwość smarowania 

także pod pełnym obciążeniem. Bęben napędzający powinien być pokryty 

okładziną z gumy dla zapewnienia odpowiedniego tarcia pomiędzy bębnem a 

taśmą. Napinacz dla łożyska przy bębnie powinien być usytuowany w sposób 

umożliwiający napinanie taśmy w trakcie pracy przenośnika bez konieczności 

demontażu osłon i urządzeń zabezpieczających przy jednoczesnym zachowaniu 

odpowiednich norm bezpieczeństwa - polskich i europejskich. 

Przenośniki w zależności od rodzaju transportowanego materiału oraz 

funkcji przenośnika powinny być wyposażone w odpowiednie systemy zbieraków 



Rozbudowa linii technologicznej hali sortowania na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów  

w Wólce Rokickiej  

Projekt technologiczny 

________________________________________________________________ 

E.CORAX Sp. z o.o.       Strona 39 z 46 

 

gwarantujące zachowanie czystości taśmy zarówno od strony zewnętrznej jak i 

wewnętrznej. Do czyszczenia górnej powierzchni taśmy bez progów przy bębnie 

napędzającym należy zamontować zbieraki wykonane z twardych elementów 

wykonanych z tworzywa z dociskami sprężystymi. W przypadku taśm z progami 

zbieraki należy wykonać z twardych elementów tworzywowych bez docisków 

sprężystych. Do czyszczenia taśmy po stronie wewnętrznej należy zastosować 

zbierak pługowy zainstalowany w obszarze bębna napinającego. 

Podpory przenośników powinny być wykonane ze stabilnych profili 

stalowych, wyposażone w stopy umożliwiające regulację wysokości (dla 

kompensacji nierówności podłoża). Stopy powinny być kotwione do podłoża lub 

przykręcane do konstrukcji stalowych. 

Wszystkie elementy konstrukcyjne z blach i profili stalowych 

niezabezpieczonych antykorozyjnie w inny sposób, poza wyspecyfikowanymi 

inaczej, winny być co najmniej: piaskowane do stopnia czystości 2,0 (wg PN-ISO 

8501-1:2007), malowane warstwą farby podkładowo nawierzchniowej o grubości 

łącznej powyżej 100 μm. Kolor poza elementami ocynkowanymi do wyboru 

Zamawiającego. 

Wyposażenie: 

➢ konstrukcja nośna – stalowa, 

➢ prowadzenie taśmy w części górnej na ślizgu stalowym opcjonalnie stosuje 

się dodatkowo rolki prowadzące, 

➢ rolki powrotne prowadzące taśmę łożyskowane tocznie, 

➢ bęben napędowy gumowany, łożyskowany tocznie, 

➢ bęben napinający gładki, łożyskowany tocznie, 

➢ taśma gumowa, olejo i tłuszczo odporna, 

➢ uszczelnienie pomiędzy taśmą a burtami bocznymi wykonane z PVC, 

➢ stacja napędowa: silnik elektryczny zblokowany z przekładnią stożkową, 

➢ klasa bezpieczeństwa: IP-54, 

➢ konstrukcja nośna napędu, 

➢ zgarniacz czyszczący taśmę, 

➢ stacja napinająca, 

➢ regulacja prędkości przesuwu taśmy – płynna, bezstopniowa, sterowanie 

➢ elektroniczne z szafy sterującej (wyposażenie opcjonalne w wybranych 

➢ przenośnikach), 

➢ przesyp z blachy stalowej, 

➢ ochrona antykorozyjna: 

➢ śrutowanie klasa – SA 2,5 

➢ farba podkładowa – 1 x 40μm 

➢ powłoka kryjąca zewnętrzna, nawierzchniowa – 1 x 40μm 

 

Przenośnik łańcuchowy 

Oczekuje się dostawy przenośnika łańcuchowego przeznaczonego do 

transportowania odpadów komunalnych zmieszanych, tworzyw sztucznych, 

makulatury i zmieszanych suchych odpadów użytecznych, rzadziej do transportu 
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szkła opakowaniowego. Urządzenie samonośne. Konstrukcja nośna wykonana z 

profili hutniczych C (ceowników). Napęd taśmy realizowany stacją napędową, za 

pośrednictwem łańcuchów pędnych i napędowych kół zębatych osadzonych na 

łożyskowanej osi, na której z kolei osadzony jest motoreduktor. Motoreduktor 

połączony jest z ramą nośną przenośnika poprzez ramię reakcyjne. Prowadzenie 

łańcucha jest realizowane za pomocą rolek tocznych w prowadnicach konstrukcji 

nośnej. Taśma poprzez elementy stalowe (tzw. trawersy) mocowana jest do 

łańcucha napędowego. Nad taśmą obustronnie zamontowane blachy boczne 

(burty) tworzące rynnę zapobiegającą przesypywaniu się odpadów na zewnątrz 

przenośnika. Przesyp na następny przenośnik lub do kontenera realizowany jest 

za pomocą zsypu z blach stalowych o grubości minimum 3 mm. Urządzenie 

wyposażone w stację napinającą (koła zębate osadzone na osi z układem 

napinającym). 

Wyposażenie: 

➢ konstrukcja nośna – stalowa z profili hutniczych C (ceowników), 

➢ prowadzenie taśmy: taśma spoczywa na trawersach mocowanych do 

łańcucha napędowego, 

➢ oś z napędowymi kołami zębatymi, łożyskowana tocznie, 

➢ oś napinająca z kołami zębatymi, łożyskowana tocznie, 

➢ taśma gumowa, olejo i tłuszczo odporna, 

➢ uszczelnienie pomiędzy taśmą a burtami bocznymi wykonane z gumy, 

➢ stacja napędowa: silnik elektryczny zblokowany z przekładnią stożkową, 

➢ klasa bezpieczeństwa: IP-54, 

➢ konstrukcja nośna napędu, 

➢ stacja napinająca, 

➢ regulacja prędkości przesuwu taśmy – płynna, bezstopniowa,  

➢ sterowanie elektronicznie z szafy sterującej (wyposażenie opcjonalne w 

wybranych przenośnikach), 

➢ przesyp z blachy stalowej 

➢ ochrona antykorozyjna: 

➢ śrutowanie klasa – SA 2,5 

➢ farba podkładowa – 1 x 40μm 

➢ powłoka kryjąca zewnętrzna, nawierzchniowa – 1 x 40μm 
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4.4.5.2. Zestawienie urządzeń 

W poniższej tabeli przedstawiono minimalne graniczne wymagania 

wyposażenia stawiane urządzeniom rozbudowywanej instalacji. 

 

Uwaga!  

Dostawca jest zobowiązany wykonać i dostarczyć maszyny oraz urządzenia 

zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej i wszelkich innych przepisów w 

tym zakresie. Ponadto dostawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć 

dokumentację oceniającą zgodność maszyn i urządzeń z wymaganiami tej  

dyrektywy. 

Tabela 6: Zestawienie urządzeń linii rozdrabniania preRDF. 

Lp. Parametr Wymagania techniczne 

I Przenośnik odbierający preRDF 7-2 

1 Funkcja 

Odbiór preRDF z przenośników  

6-2 i 3-10 i skierowanie ich opcjonalnie na 

istniejący przenośnik 7-1 lub 

nowoprojektowany przenośnik 7-3 

2 Długość 8000 mm 

3 Kąt wzniosu 6 ° 

4 Wydajność 5,0 Mg/h 

5 Moc 2,5* kW 

6 Szerokość 1,0 m 

7 Rewersyjność TAK 

8 Typ przenośnika taśmowy 

9 Inne -  

II Przenośnik transportujący preRDF 7-3 

1 Funkcja Transport preRDF do rozdrabniacza 

2 Długość 5900 mm 

3 Kąt wzniosu 27 ° 

4 Wydajność 5,0 Mg/h 

5 Moc 1,5* kW 

6 Szerokość 1,0 m 

7 Rewersyjność NIE 

8 Typ przenośnika taśmowy 

9 Inne -  

III Rozdrabniacz preRDF 7-4** 

1 Funkcja 
Rozdrabniacz preRDF  

Andritz MeWa UG 1600R 

 Wykonanie 

➢ Urządzenie stacjonarne wraz z 

konstrukcją wsporczą bez konieczności 

kutwienia do podłoża. 

➢ Ciężar maszyny: max. 25.000 kg 

2 Wydajność ➢ minimum 7 t/h dla materiału wsadowego 
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Lp. Parametr Wymagania techniczne 

o gęstości 150 kg/m3 

3 Granulacja produktu 
➢ max. 40mm (dopuszczalna ilość 

nadziarna 10%).  

4 Napęd główny 

➢ asynchroniczny silnik elektryczny, 

➢ min. 250 kW z zabezpieczeniem 

termicznym oraz przeciążeniowym, 

➢ zabudowany w sposób gwarantujący 

swobodny dostęp do punktów 

serwisowych. 

5 Zasobnik 

➢ wyposażony w wahadłowy popychacz 

materiału do rotora, sterowany 

hydraulicznie 

➢ moc agregatu napędowego popychacza 

5 - 10 kW, 

➢ klapa rewizyjna umożliwiająca 

bezpieczny dostęp do noży na rotorze 

oraz przeciwnoży w celu ich wymiany 

bądź regulacji szczeliny tnącej lub do 

opróżnienia komory roboczej  bez 

konieczności wyciągania materiału przez 

górny otwór zasypowy. 

6 System rozdrabniający 

➢ system rozdrabniający (układ nóż na 

rotorze – przeciwnóż) działający na 

zasadzie gilotyny, 

➢ prędkość obrotowa rotora w min. 250 

obr./min, 

➢ długość robocza rotora minimum 1500 - 

1600 mm, 

➢ liczba noży na rotorze 40 – 50 szt., 

➢ liczba noży przeciwtnących 5 – 10 szt., 

➢ nóż na rotorze oraz przeciwnóż mają być 

elementami jednakowymi, wzajemnie 

wymiennymi, 

➢ noże na rotorze oraz przeciwnoże 

mocowane na pośrednictwem połączeń 

śrubowych, 

➢ noże wykonane w formie stalowych 

bloków, z możliwością wykorzystania 

czterech krawędzi tnących poprzez ich 

obrót w punkcie mocowania. 

➢ rotor monolityczny – pełny w środku, nie 

dopuszcza się rotorów spawanych, 

wykonanych z rury (pustych w środku 

oraz wypełnionych np. piaskiem itd.)  

➢ możliwość szybkiej regulacji szczeliny 

tnącej (max. 30 min.), 
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Lp. Parametr Wymagania techniczne 

➢ regulacja stopnia rozdrobnienia poprzez 

system szybko wymiennych koszy 

sitowych, kosz opuszczany/podnoszony 

hydraulicznie 

➢ kosze sitowe wykonane ze stali 

trudnościeralnej (Hardox lub 

równoważna) 

➢ napęd na rotor przenoszony z silnika 

elektrycznego przez przekładnię pasową 

oraz sprzęgło bezpieczeństwa, 

7 Wyposażenie 

➢ 1 kompletny zestaw koszy sitowych z 

otworami okrągłymi o średnicy 40 mm, 

➢ Szafa sterownicza, 

➢ pomocniczy agregat hydrauliczny do 

sterowania pracą popychacza 

wahadłowego, 

➢ urządzenie zabezpieczone przed 

uruchomieniem przez osoby postronne 

nieupoważnione do obsługi, 

➢ urządzenie wyposażone w wyłączniki 

awaryjne w newralgicznych punktach 

maszyny, 

➢ urządzenie przystosowane do integracji 

z systemem sterowania linii 

technologicznej. 

9 Zabezpieczenie antykorozyjne  

➢ wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne 

powierzchnie metalowe i powierzchnie 

zamknięte mają być przygotowane i 

wykończone zgodnie z technologią 

producenta zabezpieczeń 

antykorozyjnych i powłok malarskich 

dostosowane do pracy urządzenia na 

świeżym powietrzu tj. odporne na 

działanie warunków atmosferycznych.  

IV Przenośnik odbierający rozdrobniony preRDF 7-5 

1 Funkcja Odbiór preRDf z rozdrabniacza 7-4 

2 Długość 3600 mm 

3 Kąt wzniosu 0  ° 

4 Wydajność 5,0 Mg/h 

5 Moc 1,5* kW 

6 Szerokość 0,8 m 

7 Rewersyjność NIE 

8 Typ przenośnika łańcuchowy 

9 Inne 

Przenośnik musi być łatwo demontowalny, 

ponieważ znajduje się on w miejscu 

wykorzystywanym do wymiany sita. Maszyna 
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Lp. Parametr Wymagania techniczne 

posiada „szyny” umożliwiające wysunięcie 

przenośnika. Producent rekomenduje dostawę 

przenośnika z dodatkowym wózkiem 

umożliwiającym jego czasowy demontaż. 

Zamiast wózka można wykonać „stałą” 

konstrukcję na którą przenośnik będzie 

wysuwany.  

V Przenośnik transportujący rozdrobniony preRDF 7-6*** 

1 Funkcja 
Transport rozdrobnionego preRDF do boksu 

magazynowego 

2 Długość 5700/5200 mm 

3 Kąt wzniosu 0 / 32 ° 

4 Wydajność 5,0 Mg/h 

5 Moc 2,5* kW 

6 Szerokość 0,6 m 

7 Rewersyjność NIE 

8 Typ przenośnika łańcuchowy 

9 Inne 

Jako przenośnik 7-6 należy zastosować 

istniejący, posiadany przez Zamawiającego 

przenośnik typu PŁPW-06/2,5/5,2-32. 

Istniejący przenośnik należy dostosować do 

parametrów projektowanych przez przedłużenie 

części płaskiej przenośnika o 2,0 m. 

VI Zasyp przenośnika 7-7 

1 Funkcja 
Umożliwienie zasypania przenośnika 7-2 przez 

ładowarkę 

2 Długość 3000 mm 

3 Szerokość 2000 mm 

 

* Ostateczną moc napędu przenośników dobierze Dostawca. 

** Rozdrabniacz nie stanowi zakresu dostawy w ramach niniejszego 

przedsięwzięcia. Zostało wyspecyfikowane urządzenia posiadane przez 

Zamawiającego w celach informacyjnych. W ramach niniejszego przedsięwzięcia 

urządzenia należy zamontować wraz z nowoprojektowanym układem 

przenośników. 

*** Przenośnik nie stanowi zakresu dostawy w ramach niniejszego 

przedsięwzięcia. W ramach dostawy układu przenośników preRDF, należy 

przewidzieć przebudowę istniejącego, posiadanego przez Zamawiającego 

przenośnik typu PŁPW-06/2,5/5,2-32, przez dostosowanie go do parametrów 

projektowanych (przedłużenie części płaskiej przenośnika o 2,0 m). W ramach 

niniejszego przedsięwzięcia urządzenie po jego przebudowie należy zamontować 

wraz z nowoprojektowanym układem przenośników. 
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5. ZESTAWIENIE PERSONELU 

W poniższej tabeli przedstawiono minimalne dodatkowe wymagane 

zatrudnienie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania linii technologicznej 

ZZO w Wólce Rokickiej po rozbudowie. 

Tabela 7: Zestawienie zatrudnienia. 

Lp. Stanowisko 
Typ 

pracy 

I 

 zmiana 

II 

zmiana 

III 

zmiana  

Kabina wstępnej preselekcji na przenośniku 1-3 

1 Sortowacze Brudna 2 2 0  

Kabina doczyszczania frakcji tworzyw sztucznych na separatorze NIR 

2 Sortowacze Brudna 4 4 0 

Linia technologiczna rozdrabniania RDF 

3 Operator ładowarki kołowej Brudna 1 0 0 

Uwaga! Powyższe zestawienie nie obejmuje rezerw na wynikających z przerw 

urlopowych czy zwolnień lekarskich. 
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6. ZESTAWIENIE MOCY 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie mocy głównych elementów przewidzianych pod rozbudowę instalacji wraz 

z wyznaczeniem zużycia energii elektrycznej w skali roku. 

Tabela 8: Zestawienie mocy. 

Lp. Urządzenie Oznaczenie 

Moc 
zainstalowana  

Wskaźnik 
poboru 

Czas pracy 
Zużycie 
energii 

[kW] [-] [h/rok] [kWh/rok]  

1 Przenośnik załadowczy do sita dyskowego 1-2 10 0,8 3 380 27 040 

2 Sito dyskowe 1-5 12 0,8 3 380 32 448 

3 Przenośnik odbierający frakcje <80mm 1-6 3 0,8 3 380 8 112 

4 Przenośnik transportujący frakcję <80mm 1-7 6 0,8 3 380 16 224 

5 Kabina sortownicza  1-8 18 0,8 3 380 48 672 

6 Przenośnik transportujący PET mix  3-13 1,5 0,8 3 380 4 056 

7 Przenośnik transportujący PET biały  3-14 1,5 0,8 3 380 4 056 

8 Przenośnik transportujący PEHD  3-15 2 0,8 3 380 5 408 

9 Przenośnik transportujący balast 3-16 2,5 0,8 3 380 6 760 

10 Kabina sortownicza 3-17 24 0,8 3 380 64 896 

11 Przenośnik odbierający preRDF 7-2 2,5 0,8 3 380 6 760 

12 Przenośnik transportujący preRDF 7-3 1,5 0,8 3 380 4 056 

13 Rozdrabniacz preRDF 7-4 315 0,8 3 380 851 760 

14 Przenośnik odbierający preRDF 7-5 1,5 0,8 3 380 4 056 

15 Przenośnik transportujący preRDF 7-6 2,5 0,8 3 380 6 760 

16 SUMA - 403,5 - - 1 091 064 

 


