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Wykonowcy, ktdrzy
pobroli SIWZ w postqpowoniu

o udzielenie zom6wienio publicznego

Lesznowolskie Przedsiqbiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - Zamawiajqcy, informuje 2e w dniu
02.03.2O2O wplynqty pytania na kt6re udzielamy odpowiedzi:

Pvtonie nr 1.

W zwiqzku mo2liwo$ciq zastosowania najnowszej generacji, calkowicie bezolejowych, dmuchaw
promieniowych na lo2yskach powietrznych o znacznie lepszych parametrach roboczych oraz ni2szych
kosztach eksploatacyjnych w stosunku do starszego typu dmuchaw promieniowych opisanych w
specyfikacji, zwracamy siq z zapytaniem czy Zamawiajqcy zgadza siq na dopuszczenie na zasadach
r6wnowa2no6ci dmuchaw promieniowych z loiyskami powietrznymi o parametrach podanych
poni2ej?

ProSbq swQ argumentujemy charakteryzujqcq dmuchawy promieniowe na lo2yskach powietrznych
w por6wnaniu do dmuchaw promieniowych starszego typu (opisanych w projekcie) wyposa2onych w
zwykly silnik asynchroniczny, multiplikator mechaniczny oraz regulacjq przeplywu za pomocq
nastawnych lopatek dyfuzora, znacznE redukcjq koszt6w remontowych ieksploatacyjnychT co wynika
z zastosowanych w tych urzqdzeniach rozwiqzaf. Dmuchawy z lo2yskami powietrznymi mogq
pracowai bez remontu lo2ysk i silnika nawet ponad 15 lat.
Dmuchawy promieniowe wykorzystujqce technologiq lo2ysk powietrznych zostaly zbudowane na
poczqtku XXI wieku a w ich konstrukcji wykorzystano najnowsze osiqgniqcia techniki stosowanej
wczeSniej w przemySle wojskowym i lotniczym, miqdzy innymi magnesy stale zabudowane w wirniku
silnika synchronicznego prqdu sinusoidalnego, przemienniki wysokiej czqstotliwoSci prqdu
sinusoidalnego, turbiny ze stopu metali lekkich oraz bezstyczne lo2yska aerodynamiczne - tzw.
powietrzne lub foliowe. Pozwolito to na rezygnacjq z silnik6w asynchronicznych o mniejszej
sprawnoSci, przekladni zqbatej - multiplikatora, lo2ysk kulkowych, oleju i uszczelnie6. powstaty
dmuchawy o mniejszych gabarytach, o mniejszej masie, o zredukowanych drganiach, mniejszym
halasie, znacznie zwiqkszonej niezawodno6ci oraz zmniejszonych kosztach eksploitacji i o najwy2szej
sprawno$ci energetycznej.
Przedstawiane dmuchawy zapewniajq spelnienie wymaganych wydajno5ci i sprq2u przy znaczEco
ni2szym ni2 okreSlony w projekcie poborze mocy. Zamiast 3 szt. energochlonnych dmuchaw
promieniowych starego typu o mocy silnika 75kW ka2da, proponujemy dostawq 3 szt. najnowszej
generacjidmuchaw promieniowych na lo2yskach powietrznych o mocy znamionowej silnika 56kW
ka2da' Ka2da dmuchawa zapewnia wymaganq w projekcie wydajno66 maksymatnq t;. ZSOOma/h
(20oc, 60% RH,1,013 bar abs) przy sprq2u 700 mbar przy maksymalnym poborze mocy na wale
54,1kW co jest warto6ciE znaczeco ni2szq ni2 wymagane 62,1kW. Zakres zmiany wydajno5ci
powietrza od 40o/o- LOOo/o.
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Wnioskowane dmuchawy to konstrukcja na bezstycznych lo2yskach powietrznych z silnikiem

synchronicznym z zabudowanymi w wirniku magnesami trwalymi, wyposaiona w uklad chlodzenia

silnika powietrzem otoczenia

bez tlumika na wylocie, oraz turbinq wykonanq ze stop6w metali lekkich, co zapewnia min. wy2szq

sprawno66 urzqdzef a wiqc uzyskanie wymiernych oszczqdnoSci energetycznych, a tak2e gwarantuje

niezawodno6i pracy i upraszcza obslugq jedynie do okresowych wymian filtr6w powietrza.

proponowane dmuchawy cechuje calkowity brak Srodk6w smarnych, olej6w i uszczelnief. Sq

cichobieine i nie wymagajq fundament6w oraz kotwienia ze wzglqdu na nie wystqpowanie wibracji.

lnformacja o potrzebie wymiany filtra powietrza podobnie jak parametry dotyczqce bieiAcego

statusu urzqdzenia, takie jak np. wydajno6i, nadci6nienie robocze, prqdkoSi obrotowa, moc dostqpne

sq na indywidualnym interfejsie dotykowym ka2dej dmuchawy oraz w systemie SCADA oczyszczalni.

Zikres ptynnej regulacjiwydajno5ci na podstawie otrzymywanych polecef od wskazar{ np. tlenu lub

azotu dmuchawy tego typu realizujq za pomocE zmiany prqdkosci obrotowej turbiny, kt6ra

uzyskiwana jest przez regulacjq czqstotliwo6ci zabudowanego fabrycznie w dmuchawie przemiennika

czqstotliwo6ci. Dmuchawa wyposa2ona w uklad pomiarowy aktualnego przeplywu powietrza

zrealizowany na zwq2ce Venturiego, czego nie posiadajq dmuchawy promieniowe starszego typu

ujqte w projekcie.

W czasie eksploatacji jedyna wymagana czynno6d obslugowa dotyczy cyklicznej wymiany wl6kniny

filtr6w powietrza wlotowego, kt6rq nale2y dokonywai co 3-6 miesiqcy, w zale2no6ci od zapylenia

powietrza. Czynno$6 ta sygnalizowana jest na wySwietlaczu cieklokrystalicznym oraz w dyspozytorni.

Za budowa ny sterownik nadzoruje, a wySwietlacz ciekiokrysta liczny pokazuje:

- ci5nienie powietrza wlotowego,
- ciSnienie powietrza wylotowego,
- temperatura powietrza wlotowego,
- temperatura powietrza wylotowego
- temperatura silnika
- wydajno6d przetlaczanego powietrza w m3/h iw lrtm3/h

- moc aktualnq pobieranq z sieci,

- zabrudzenie filtra powietrza wlotowego,
- inne (kilkadziesiqt zr62nicowanych parametr6w pracy).

Odpowiedi:
Zamawiajqcy dopuszcza na zasadach r6wnowaino5ci zastosowanie dmuchaw o wskazanych powyiej

parametrach.

Pvtonie nr 2.

prosimy o doprecyzowanie czy z uwagi na oczekiwanE przez Zamawiajqcego maksymalnq

niezawodno6i i najni2szq energochlonnoS6 w przypadku dmuchaw promieniowych na loiyskach

powietrznych wymagane bqdzie od tego typu technologii spelnienie nastqpujqcych cech

funkcjonalnych:
a) Czy dmuchawa ma charakteryzowa6 siq nielimitowanq w czasie czqstotliwo6ciq wlqczef i

wylqczed (rozumiane jako calkowite zatrzymanie pracy dmuchawy)?

b) Czy dmuchawa po osiqgniqciu punktu pracy nie mo2e posiadad ograniczefi powodujEcych

konieczno6i okresowych wylqczei, celem wychlodzenia przemiennika czqstotliwoSci, silnika

i lo2ysk?

c) Czy dmuchawa po osiqgniqciu punktu pracy ma nie przechodzi6 okresowo w stan biegu

jalowego, celem wychlodzenia przemiennika czqstotliwo6ci,lo2ysk isilnika?

d) Czy podczas pracy dmuchawy nie mogq wystqpowad wymuszone przerwy w pracy, blokady

ponownego uruchomienia pomiqdzy kolejnymi zalqczeniami, z uwagi na koniecznoSi

wychlodzenia dmuchawY ?

Wyiej wymienione ograniczenia funkcjonalne w czasie pracy dmuchawy majq zasadniczy wplyw na

realizacjq zadanego algorytmu napowietrzania, sprawnoSci urzqdzefi oraz prawidlowq pracq ukladu

technologicznego systemu napowietrzania.
Odpowiedi:
Zamawiajqcy potwierd za 2e w przypadku dmuchaw promieniowych na lo2yskach powietrznych

wymagane bqdzie od tego typu technologii spelnienie w/w cech funkcjonalnych.



Pvtonie nr 3.

W celu dostawy dmuchawy o niskiej energochlonno5ci, maksymalnej bezawaryjno5ci a tym samym
o zoptymalizowanych niskich kosztach eksploatacyjnych oraz serwisowych , czy Zamawiajqcy
wymaga aby w przypadku zastosowania dmuchawy promieniowej z loiyskami powietrznymi
dmuchawa tego typu dodatkowo charakteryzowala siq nastqpuiqcq budowq :- silnik synchroniczny z magnesami trwalymi ziem rzadkich zatopionymi w wirniku, prqdu
sinusoidalnego, podgrupa BLAC (ang. Brushless AC motor) co zapewnia najwy2szq sprawnod6 spo5r6d
obecnie stosowanych silnik6w elektrycznych oraz znakomite wtaiciwo6ci sprawnogciowe w zakresie
wysokich prqd koSci obrotowych przy kt6rych pracujq d m uchawy promieniowe;
- przemiennik wysokiej czqstotliwo6ci prqdu sinusoidalnego co zapewnia najwy2szq sprawno5i;
- wirnik wykonany z odkuwki metali lekkich a nie z odlewu ze stali nierdzewnej, co wydlu2a
bezawaryjnq pracq ukladu lo2yskowania dziqkiobni2eniu masy ukladu wirujqcego;- brak dodatkowego tlumika w ukladzie chlodzenia cieplego powietrza z silnika co zwiqksza
sprawnoSi dmuchawy.
Odpowiedi:
Zamawiajqcy potwierdza, 2e w przypadku zastosowania dmuchawy promieniowej z lo2yskami
powietrznymi wymagane bqdzie 2eby dmuchawa charakteryzowala siq budowq wskazanq powy2ej.
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