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WPt/01/PS/2019        Czarnków 06.05.2019 
 
 
dotyczy: Zapytanie ofertowe 
 

Steico Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlano - 
wykonawczego rurociągów pary, kondensatu oraz wody na potrzeby budowy nowej turbiny 
zlokalizowanej w budynku ciepłowni SW SOLAR w Czarnkowie. 
 
 

I. Wytyczne szczegółowe  - zakres prac: 
 

- Zaprojektować rurociąg główny pary z kotła K4, od króćca wylotowego do króćca 
zasilającego turbiny Dn150, PN160, odcinek 1.1 na schemacie. 
- Parametry pary świeżej: Temperatura 445°C, ci śnienie 69 bar(a), przepływ 45t/h.  
- Zaprojektować główny układ pomiarowy z uwzględnieniem czujników temperatury i ciśnienia. 
- Zaprojektować niezbędne kompensacje i odwodnienia na trasie rurociągu. Lokalizacja 
turbiny oraz króćców przyłączeniowych wskazano na rysunkach jako załączniki. 
 
- Wykonać odejście od rurociągu głównego pary do kolektora Kp28.1, rurociąg oznaczony 
jako 1.1.1 na schemacie. Rurociąg traktować jako upustowy w zależności od ilości podawanej 
pary na turbinę, a w przypadku postoju turbiny przekazuje całość pary z kotła na kolektor. Na 
wskazanym odcinku należy zaprojektować stację redukcyjno-schładzającą pary. Projekt stacji 
obejmuje również doprowadzenie instalacji wody do wtrysku, lokalizacja rurociągów wody, 
oraz miejsce wpięcia w istniejącą instalację do ustalenia na obiekcie. 
- Parametry kolektora Kp28.1: Temperatura 270°C, ci śnienie 25-28 bar(a), przepływ 
45t/h. 
- Zaprojektować układ pomiarowy pary. 
 
- W zakres opracowania projektowego wchodzi również projekt kolektora Kp28.1, który 
aktualnie jest istniejący i pracuje w budynku ciepłowni ale z uwagi na rozbudowę podlega 
wymianie. 
- Należy zaprojektować kolektor uwzględniając wszystkie aktualnie podłączone króćce  
z rozbudową o instalacje parowe, (rurociągi) doprowadzone z nowej turbiny zgodnie ze 
schematem technologicznym. 
  
- Zaprojektować rurociąg pary po pierwszym stopniu upustu turbiny oznaczony na schemacie 
jako 1.2 od króćca turbiny DN150, PN40 do kolektora Kp28.1. 
- Parametry pary po pierwszym stopniu upustu: Tempe ratura 330-355°C, ci śnienie 26 
bar(a), przepływ 10-15 t/h. 
- Na wskazanym odcinku zaprojektować stację redukcyjno-schładzającą pary łącznie z 
instalacją wody do wtrysku, lokalizacja rurociągów wody, oraz miejsce wpięcia w istniejącą 
instalację do ustalenia na obiekcie. Parametry pracy kolektora Kp28.1 podano powyżej. 
- Zaprojektować układ pomiarowy pary. 
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- Zaprojektować rurociąg pary po drugim stopniu upustu turbiny oznaczony na schemacie jako 
2.1 od króćca turbiny DN250, PN40 do istniejącego kolektora Kp15.1. 
- Parametry pary po drugim stopniu upustu: Temperat ura 280-307°C, ci śnienie 15.1 
bar(a), przepływ 14-29 t/h. 
- Na wskazanym odcinku zaprojektować stację redukcyjno-schładzającą pary łącznie z 
instalacją wody do wtrysku, lokalizacja rurociągów wody, oraz miejsce wpięcia w istniejącą 
instalację do ustalenia na obiekcie. 
- Parametry pracy kolektora Kp15.1: Temperatura 270 °C, ciśnienie 15 bar(a). 
- Zaprojektować układ pomiarowy pary. 

 
- Zaprojektować nowy zbiornik wody demi. o pojemności 25m³. Lokalizacja zostanie wskazana 
na obiekcie. 
- Zaprojektować rurociąg ssawny ze zbiornika oznaczony jako 2.2 na schemacie łącznie  
z układem pompowym o charakterystyce pracy pomp „praca – rezerwa”, niezbędną armaturą 
odcinającą, zwrotną, pomiarową, czujniki ciśnienia i temperatury. 
- Parametry pracy pomp: Wydajno ść 35m³/h, wysoko ść podnoszenia 120mH �O. 
- Zaprojektować rurociąg tłoczny o podanej wydajności, na drodze rurociągu zaprojektować 
odejścia zasilające instalację chłodzenia generatora turbiny, oraz instalację chłodzenia oleju 
zgodnie ze schematem technologicznym stanowiącym załącznik do zapytania.  
- Odejście na instalację chłodzenia generatora i chłodzenia oleju oznaczono na schemacie 
jako 2.2.1 do króćców DN50, PN16-25. 
- Zakładane parametry dla chłodzenia generatora N-2 : Temperatura wlotu wody 
chłodz ącej 25°C, przyrost temperatury na wyj ściu Δtmax. 10°C, przepływ wody 
chłodz ącej 6,4 t/h, odbiór ciepła od oleju 75kW. 
- Zakładane parametry chłodnicy oleju N-1: Temperat ura wlotu wody chłodz ącej 25°C, 
przyrost temperatury na wyj ściu Δtmax. 10°C, przepływ wody chłodz ącej 7,3 t/h, odbiór 
ciepła od oleju 85kW. 
 
- Dodatkowo przed rurociągami zasilającymi układy chłodzenie generatora N-1 oraz chłodnicę 
oleju N-2 należy zaprojektować odejście od rurociągu tłocznego 2.2 dla bezpośredniego 
zasilania wodą demi. zbiornika wody zasilającej kotła K4. Oznaczenie rurociągu na schemacie 
jako 2.2.2 na odcinku tym znajduje się również kondensator przecieków N-3. 
- Na rurociągu 2.2.2 zaprojektować układ regulacji sterowany od ilości wody podawanej na 
chłodzenie N-2 i N-1 zgodnie ze schematem. 
- Rurociągi powrotne wody po chłodzeniu generatora N-2 i oleju N-1 połączyć z rurociągiem 
2.2.2 za zaworem regulacyjnym. 
- Całość wody chłodzącej z rurociągu 2.2.2 doprowadzić do kondensatora przecieków N-3. 
- Zakładane parametry kondensatora przecieków N-3: Temperatura wlotu wody 
chłodz ącej 70°C, przyrost temperatury na wyj ściu Δtmax. 10°C, przepływ wody 
chłodz ącej 21,5 t/h, odbiór ciepła od oleju 250kW. 
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- Zaprojektować rurociąg od kondensatora N-3 przecieków do króćca na kolumnie 
odgazowywacza zbiornika wody zasilającej kotła K4. Na rurociągu zaprojektować układ 
regulacyjny sterowany od przepływu. 

 
II. Wytyczne  pozostałe: 

 
1. Zakres projektowanych instalacji określono na schemacie technologicznym, (schemat 

technologiczny instalacji nie zawiera wszystkich elementów niezbędnej armatury, stanowi 
on podstawę i założenia do kompletnego wygenerowania schematu technologicznego 
przez Wykonawcę projektu), 

2. Zaprojektować niezbędną armaturę pomiarową, odcinającą uwzględniając wytyczne co do 
producentów przekazane przez Zamawiającego, 

3. Na wszystkich rurociągach projektować należy niezbędne czujniki elektroniczne jak i 
armaturę kontrolno-pomiarową do fizycznego odczytu parametrów medium (temperatura, 
ciśnienie). 

4. Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie wszystkich niezbędnych 
kompensacji rurociągów wynikających z obliczeń oraz układów odwadniających 
zapewniających prawidłowe parametry pary dostarczanej do turbiny i kolektorów zgodnie 
z założeniami projektowymi. 

5. Dobór grubości i jakości izolacji termicznej rurociągów pary, kondensatu, wody do stacji 
redukcyjno-schładzających, wody demi. podawanej do ZWZ. 

6. Wszystkie trasy rurociągów na ciepłowni oraz lokalizacja nowych stacji redukcyjno-
schładzających do uzgodnienia na obiekcie. 

7. Wytyczne szczegółowe do projektowania zostaną przekazane przez Inwestora, który 
dopuszcza wniesienie zmian w przedstawionych wytycznych nie przekraczających 10% 
całości projektu, 

8. Projekt obejmuje dobór armatury, materiałów, obliczeń przepływowych 
wytrzymałościowych instalacji pary, kondensatu, wody do schładzaczy, wody demi. 
podawanej na układy chłodzenia i zbiornika wody zasilającej kotła K4, 

9. Wymagane przeprowadzenie procedury nadania znaku CE, oraz uzgodnienie 
dokumentacji w odpowiedniej jednostce notyfikującej, 

10. Analiza zagrożeń i określenie kategorii zagrożenia i modułu oceny zgodności zgodnie z 
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady, 

11. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w 4 egz.  
12. Dokumentacja rysunkowa instalacji zostanie udostępniona Wykonawcy i na życzenie firm 

chętnych do złożenia oferty. 
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Sposób przekazania oferty: 
 

− termin składania ofert do dnia 24.05.2019r., 
− termin wykonania projektu – do dnia 16.08.2019r., 
− ofertę należy przesłać mailem. 

 
 

 

          Z poważaniem   
          Paweł Szymczak  
 
          Tel. +48 67/35-66-491 
          kom. +48 606-956-436 

FAX: +48 67/35-66-357  
eMail: pszymczak@steico.pl 

 
 
 

 
 
 

 
 


